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 "هانا"

 دستی شناسممی که هاییبچه برای راه بین. روممی باال سالن به منتهی ارتفاع کم هایپله از سرعت به

 :زنممی داد بلند. شوممی کالس وارد و دهممی تکان

 !آمد میدان از دوری هفته یک بعد عزیزدلتون. کنید بارون گل-

 خوش جا کنارش صندلی روی سرعت به من و دهدمی تکان دستی دیدنم با نسیم و خندندمی بلند همه

 :گویدمی و کشمی عقب را صورتش انزجار با همیشه مثل او و بوسممی را اش گونه محکم و کنممی

 میاد؟ بدم که دونیمی. بزنن گندت اه-

 !آره-

 !کردی؟ مالی تف صورتمو مریضی؟-

 :خندممی

 !کوکم کوکه امروز-

 :کندمی پاک را اش گونه دست با نسیم

 !نباشی خواممی-

 :گویدمی غم با نسیم و خندممی بیخیال
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 !کن؟ نگاه. زدم گند کنممی حس-

 اما هستند، ساده کمی هایشطرح. کنممی رد را ها برگه آرامی به و گیردمی سمتم به را اش شاسی تخته

 :اند شده کشیده زیبایی و دقت نهایت در

 !که خوبن-

 .شم آروم من گیمی جوراین نه-

 !نسیم؟ کردنم تعارف اهل من-

 برگرد و برو بی نیاید خوشم چیزی از اگر و هستم رک بسیار من که داندمی خوب. کندمی سکوت نسیم

 نقاشی که طورهمان! رفاقت در الخصوص علی. است تر مهم هرچیزی از صداقت نظرم به و کنممی بیان

 :گویممی کنم،می نگاه را هایش

! نره اونا سمت به فکرش کسی که باشی چیزایی دنبال. کردیمی فکر تر خاص یکم باید منتهی! ها خوبه-

 !باشه تر خالقانه یکم بود بهتر دیدم قبلش که یکی اون اما خوبه، پنجره دم ظرف این مثال

 :گیردمی دستم از را شاسی تخته و دهدمی تکان سری نسیم

 تورو؟ کارای ببینم! کنم نگاه باالتری دقت با چیز همه به باید امروز! توئه با حق. اوهوم-

 :گویممی و دهممی دستش به هیجان با را هابرگه

 چطوره؟! باش داشته رو اینجا-
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 .شودمی تربزرگ و بزرگ لحظه هر من نیش و زندمی ورق رفته باال ابروهای با

 !دختر که ترکوندی! وای-

 .دهممی باال را ابرویم تای غرور با

 گرفتی؟ کم دست منو پس؟ کردی فکر چی-

 :زندمی برگه هم باز

 بود؟ نرسیده خودم فکر به چرا! وای عالیه این-

 را نگاهم درماندگی با که بود شب نیمه از بعد دیشب. کنممی شالم پایین هایریشه و هاچین به نگاهی

 ایجرقه بود، آویزان در پشت لباسی چوب روی که شالم دیدن با و چرخاندم می اتاقم درون وسایل بین

 زیبایی نقاشی پس کند،می تعریف نسیم که طورآن! شد طراحی زمان ترینکم در و شد زده ذهنم در

 !است شده

 !داشتم من تورو خالق ذهن این از ذره یه کاش-

 :خندممی

 !نداره حرف کارت هم تو-

 !خوادمی هنر خیلی اینا و کیف زیپ و شال از گرفتن ایده آخه-
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 خودت به نباید ابدا و اصال! ذهنت تو میاد ایده کلی باش مطمئن کنی، نگاه عشق با اطرافت به کافیه فقط-

 !رسیمی دلخواهت نتیجه به دیرتر بگیری، ترسخت هرچی. بگیری سخت

 و شوندمی پر یکی یکی هاصندلی. بدهد تحویلم را هانقاشی ندارد قصد فعال و دهدمی تکان سری نسیم

 بلند صدای با صابر دیدن با و چرخانم می سری. دهندمی نشان هم به را کارهایشان هیجان با هابچه

 :گویممی

 ؟ تریلی یا کشیدی تیر هفت و کُلت ؟ کردی کار چی-

 :گویدمی صابر و خندند می بلند هابچه

 درختی؟ خونه و بلبل و گل کردی؟ کار چی تو-

 خودت هایبرگه به آتیش حرص از دیدنشون با ترسممی ولی!!! ها بدم نشونت رو هابرگه خواممی ببین-

 !بزنی

 :گویدمی بهرام و خندیممی پایشان به پا هردو. شودمی تر بلند هاخنده صدای

 !نکن کل کل باهاش الکی ینمیش زبونش حریف که تو! کن ولش اینو صابر بابا-

 :گویممی و خندممی

 !دیگه نیار روش به طوریاین-

 :گویدمی و خنددمی صابر
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 ...کرد قبول منو کار اگه اما من، دعوت همتون پذیرفت تورو کار استاد امروز اگر پیکاسو، باشه-

 :پرممی حرفش میان به

 !نکنه دعوت هرکی-

 :گویدمی صابر به رو نسیم و زنندمی کف هیجان با هابچه

 میکنی؟ دعوتمون چی حاال-

 ؟ خوبه قلیون و چای-

 :کنممی نگاهش

 !نشی؟ ورشکست-

 :گویممی باالیی نفس به اعتماد با و مکث بی همین برای است من کارهای عاشق استاد دانممی خوب

 !من دعوت شام همه برد، این اگه-

 پر بسیار هاییبچه و داریم شلوغی کالس. زنندمی سوت و کوبندمی میزهایشان روی هیجان با هابچه

 به که هستند کمی پسرهای قطعا. است کمتر بسیار دخترها با مقایسه در پسرها تعداد! جوش و جنب

 !بدهند نشان عالقه گرافیک و نقاشی

 !بخورد صابر و من به پارسا استاد نگاه شوندمی باعث تر، تمام هرچه زرنگی با هابچه استاد، آمدن با

 :گویدمی و زندمی هاطرح از یکی روی انگشتی کند،می نگاه را کارهایم که طورهمان و آیدمی سمتم به
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 !بهتره همه از این-

 کنندمی دعا دل در همه دانممی. شودمی بازتر هم ها بچه نیشِ شود،می نزدیک صابر به استاد که هرچقدر

 !بزنند بدن به را شام و شود بازی این برنده صابر که

 :کند می بلند دستی نسیم و گرددبرمی استاد

 استاد؟ ببخشید-

 .کندمی نگاهش پارسا استاد

 بهتره؟ کی کار بپرسم میخواستم-

 بگم؟ رو کی اسم داری انتظار-

 :گویدمی رک و کندمی اشاره من به بیاورد، ابرو به خم اینکه بی استاد و آیدمی من سمت به هانگاه

 رو کامل امتیاز تونهمی امروز که طرحی اما کردید رو تالشتون نهایت و هستید عالی همتون که البته-

 !ایشونه به متعلق بگیره

 هایشانشکم به امشب شام برای چقدر که داندمی خدا. کنندمی نگاه استاد به آویزان هاییفک با هابچه

 . کنممی نگاه استاد به و گردمبرمی خنده با و دهممی باال صابر برای ابرویی. بودند زده صابون

 !شودمی لذت از پر وجودم بند بند تمام هاساعت تا کندمی تعریف هنرم از که هروقت
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 به بقیه و کنندمی خداحافظی مختلف هایبهانه به هابچه از ایعده. شوندمی بلند جا از همه کالس اتمام با

 دست از تواندنمی که داندمی و شودمی کالفه صابر. برود طفره گذارندنمی و کنندمی دوره را صابر سرعت

 .کند فرار ما

 .رویممی همیشگی خانه سفره سمت به باهم همگی

 کاریخراب دیدن با ماشین زدنِ دور حین در و شوممی پیاده! کنیممی پارک هم سر پشت را هاماشین

 :گویممی حرص با کاپوت روی ایپرنده

 !اینا توالتِ کاسه شده منم ماشین-

 :گویدمی بهرام و خنددمی بلند نسیم

 !دهمی دست بهشون چمن حس سبزه، ماشینت که نه-

 :گویممی و کنممی نگاهش حرص با

 !بشم رو به رو مصیبت این با نشده هیچی خدا به ظلمه انداختم، برقش کارواش بردمش دیروز-

 دانشگاه قبولی برای بابا را ماشین این. شویممی خانه سفره وارد هابچه دنبال به و کشدمی را دستم نسیم

 داشتم دوست زیاد خیلی را خاصش سبز رنگ و بود زیبایی و جور و جمع ام وی ام. بود گرفته هدیه برایم

 .بودم حساس بسیار رویش و



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 شاخ پر درخت زیر همیشگی، جای همان نزدیکِ. اندکرده انتخاب را هاتخت ترینبزرگ از یکی ها،بچه

 !خانه سفره برگ و

 :گویدمی انرژی با و آیدمی سمتمان به سرعت به و دهدمی تکان دستی ما دیدن با احمد بابا

 !گلم هایبچه ماه روی به سالم-

 :گویممی بلند

 خوبی؟. احمد بابا بگردم دورت-

 :گذاردمی اشسینه روی دستی احمد بابا

 !عزیزمی دختر-

 :گویدمی نسیم

 !کن ردیف برامون مخلفات بقیه و قلیون و چایی احمد بابا-

 :دهدمی تکان سری نگرانی با احمد بابا

 !خوریمی چوبشو فردا پس فردا. نیست خوب هاتریه برای. دخترم نکش-

 :گویدمی و آوردنمی کم نسیم

 !شده قدیمی نصیحتا این احمد بابا دیگه بیار-
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 به شروع هابچه. گرددبرمی بزرگ قلیان عدد دو و چای بزرگ سینی با بعد لحظاتی و رودمی احمد بابا

 .کندمی شوخی همیشه مثل و است شده باختش بیخیالِ صابر. کنندمی شوخی و خنده

 احمد بابا خانمِ که هاییهمان از. کنم دعوت مخصوص ویژه زمینی سیب یک به را هابچه خواهدمی دلم

 .پزدمی برایمان فراوان پنیر با بزرگ بسیار هایسینی درون

 :گویدمی بلند صابر

 شد؟ برنده برنامه، کدوم تلوزیونی برنامه بهترین سنجی نظر توی پیش هفته هابچه-

 :گویدمی هیجان با نسیم و کنممی نگاهش

 !جدید عصر-

 تلوزیون هایبرنامه پای که رود می باری آخرین سمت به ذهنم. کنندمی تعریف مسابقه از هیجان با هابچه

 خوب کننده شرکت هایگروه از کدام هیچ روز، همان شانسم، از. بودم دیده را جدید عصر و بودم نشسته

 .باشم نداشته دیدنش برای هیجانی هم بعد هایهفته برای شد باعث و نبودند

 :گویدمی کند،می دنبال را مسابقه سخت و سفت ظاهراً که نسیم

 ! اعجاز گروه اون به طورهمین. دادم رای کرد، اجرا استندآپ که پسره اون به من-

 :دهدمی تکان سری صابر

 !اومد باال که داشت شانس اعجاز گروه-
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 داورها رای با که داشتن اینو لیاقت نظرم به و بود خوب خیلی اجراشون. بودن شانس بد اتفاقاً من بنظر-

 !بشه صعودشون باعث مردمی آراء که نه نهایی نیمه برن

 :خنددمی بهرام

 کنی؟می طرفداری اینجور رفته پسرا اون از یکی کدوم برای دلت-

 :گویدمی خنده میان بهرام و کنممی نگاهش خنده با

 !بازیه آکروبات ذکرشون و فکر تموم دارن، خوب هیکالی فقط! نیستنا بخور بدرد اینا بابا-

 :دهدمی تکان هوا در دستی نسیم

  خودت؟ برای کنیمی بلغور چی چی-

 !زدن بارو و پشتک به کننمی شروع خیابون وسط بینیمی یهو! گمنمی الکی تو جونِ به-

 مسخره و هاخنده صدای. گیرممی فاصله ها بچه از و شوممی بلند جا از امگوشی خوردن زنگ با

 !گویندمی چه که بفهمم توانممی خوبی به هم فاصله همین از که است بلند آنقدر هایشانبازی

 !زندگیم؟ جووونم-

 کجایی؟. دخترم سالم-

 !بیرونیم هابچه با-

 !هستیم منتظرت ما بیای؟ زود دانشگاه بعد نبود قرار مگه-
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 !بگذریم فرصت این از شدنمی. باخت هابچه از یکی! بابایی داره داستان-

 :خندد می بلند بابا

 !داداشتیم خونه شام. برگرد زود پس-

 :کنم می ساعت به نگاهی

 !میام-

 :گویممی و روممی خانم سیمین و احمد بابا پیش سریعاً! رسانممی اتمام به خداحافظی با را تماسمان

 بگو خودم حساب به بزن پولشم. کنید درست هابچه برای پنیر و سیب بزرگ سینی یه لطفاً خانم سمین-

 پنیر اشخرخره تا خواممی بزنیدها، پنیر دار مادر پدر همچین! کنه حساب صابر نذارید شده، حساب

 !باشه داشته یک درجه

 :کندمی نگاهم لبخند با خانم سیمین

 !خداروشکر خوشحالی خیلی ؟ مادر شده چی-

 :خندم می بلند

 !بدم شیرینیشو خواممی کرد، تعریف هامطرح از کلی! فضا تو برد منو استاد امروز-
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 پیش سرعت به! فرستممی ایبوسه هردوشان برای جاهمان از من و دهندمی تکان سری خنده با هردو

 پسرها. زنندمی دست و خوانندمی و اندگذاشته موزیکی. دارمبرمی را وسایلم و کیف و روممی هابچه

 .خندندمی غش غش بقیه و میرقصند نشسته،

 :کندمی نگاهم بهرام

 !نرو در! نیست تو با که شام ری؟می کجا-

 :گویممی و آورممی در برایش ادایی من و خندندمی همه

 !دعوتم شام خودم دارم کار رم،نمی در دادن شام از من-

 خانه سمت به و شوممی ماشینم سوار سرعت به. شوممی خارج خانه سفره از و کنممی تشکری صابر از

 بی. دهممی فشار زنگ روی بار چند را دستم و کنممی پارک خانه در مقابل را ماشین.  کنممی حرکت

 !است من به معتلق فقط زدن زنگ مدل این که دانندمی همه. زنممی زنگ وقفه

 به سرعت به و کنممی سالم بلند حیاط درون جا،همان از. شوممی وارد شادی با من و شودمی باز برایم در

 !هستند دلربا و زیبا همیشه مثل ام،کاشته که هاییگل. روممی باغچه سمت

 !سوزونیمی رو بدبخت زنگ این روز یه آخرش دختر؟ خبرته چه-

 :گویممی بوسم،می را صورتش که طورهمان و روممی سمتش به خنده با

 !نیستا خوب بودن وابسته دنیا مال به قدراین خواهرم سر فدای! سوخت که سوخت زنگم بگی باید-
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 . شویممی خانه وارد باهم هردو و خنددمی

 :گویممی سریع

 .داد آفرین هزار یه بهم استاد امروز-

 :گویدمی بلند و گذاردمی کمرم پشت را دستش

 !بچه نباش شیطون همه این-

 :گویدمی بلند و بندد می را در

 !اومد وروجک هانای که بیا عزیزم! یاس-

 "فرجود"

 :کشممی فریاد و کنممی رامین به نگاهی

 چه! شهنمی دیمی لفتش تو که طوراین بشه، تموم اجرا دقیقه دوازده سر باید هست؟ زمان به حواست-

 !اندرزگو؟ رفتی کردی فکر زنی؟می دور دور استیج وسط خبره

 :پرسدمی و زندمی ملقی رامین

 و اما کن حذف رو قسمت یه گممی. بیاد در باید بزنم؟ پشتک تا سه سریع که میمونم من مگه شه،نمی-

 خرما؟ هم خوایمی رو خر هم. میاری اگر

 : دهممی جواب حرص با و سایممی هم روی را هایمدندان



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 هم خواممی رو خر هم آره! بشه تند ریتم باید! استیج وسط بدی قر تو نداریم تایم ما شه،نمی حالیم اینا-

 !کنار بکش تونینمی رامین، کنی کار باید. رو خرما

 :گویدمی بلند مهرشاد

 !کارات به نبند آب رامین. دیگه گهمی راست-

 :کوبدمی زمین روی را دستش درون حوله حرص با رامین

 .کنار کشممی من! خوبین شما اصال باشه-

 :شودمی عصبانی سعید

  چی؟ یعنی-

 :گویدمی عصبانی مهرشاد

 !کنهمی کشی وقت شازده این یعنی-

 :کندمی پرت ایگوشه محکم و آوردمی در را دارد تن بر که کاوری رامین

 !بکنم کارمو باید! ندارم که نور سرعت من شهنمی فرجود ببین. کردین صاف دهنمونو. بابا نخواستیم-

 :دهممی جواب عصبانی

! میاد کم تایم کنیمی شکنی کار وقتی. من هایحرف واو به واو یعنی گم،می من که کاری یعنی تو کار-

 گروهه؟ این مسئول کی بندازم یادت باید
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 :شودمی عصبانی رامین

 !بگردونی رو گروه این تونیمی ببینم نیستم من! خوبی تو اصال بابا آره-

 :گویممی تیم به رو و کنممی نگاهش خشم با

 !اجرا ریممی-

 :گویممی تفاوت بی و کندمی نگاهم مهرشاد

 !زنممی من رو رامین حرکت. نداره فرقی نبودش و بود ببینه درک به نمیاد،-

 سرجاهایشان همه. کنممی پخش را موزیک تفاوت بی من و کندمی نگاهم شده گرد چشمان با سعید

 اشتباهی هابچه هستم مواظب است، زمان محاسبه درگیر شدت به ذهنم حالیکه در و شوندمی مستقر

 روممی ایدوچرخه سمت به بعد و پرممی اندکرده درست شدنشان خم با هابچه که پُلی روی از. نکنند

 زنممی غلتی هوا در و روممی باال خودمان ساز دست رَمپ روی از و داشت را هدایتش مسئولیت رامین که

 باالی و گیرندمی را دستم سعید و مهرشاد و روممی اند،ساخته هابچه که هرمی سمت به. آیممی فرود و

 را خودش و کندمی رها را طناب است، گروه عضو ترینکوچک که امیرعلی لحظه همین در. رسممی هرم

 .کنممی بغلش محکم. اندازدمی من سمت به

 با است شده ضایع حسابی که رامین. کندمی پیدا خاتمه سعید و مهرشاد هایزدن سوت با مانتمرین

 :گویممی و کندمی نگاهم حرص

 .سوزهمی زمان بدی قر استیج روی دور یه خوایمی تو! شهمی بخوای-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 هایبچه مثل رامین و آیدمی استعدادیابی برنامه طول در ما مربی امیری آقای که بزند حرفی خواهدمی

 .دهدمی آمار او به امشده کارهایش مانع من اینکه از و رودمی سمتش به ساله چهار

 :گویدمی است پسندیده بیشتر را آخر اجرای گویا که امیری آقای

 به اینکه با حتی. تونهمی کنه حذفت بخواد تیم مدیر اگه دونیمی دارم، دوست بیشتر رو تیمی کاری من-

 !رسیدین نهایی نیمه

 :زندمی غر سعید که بزند حرفی خواهدمی رامین

 !میومدیم باال عمرا نبود مردمی رای. شدیما حذف سوم مرحله تو گاف سر رامین-

 :گویدمی شده سرخ خشم شدت از که صورتی با رامین

 باشه؟ تیم رئیس باید این گهمی کی اصال. کنید بزرگش الکی هی حاال فرجود، آورده شانس بار یه-

 :خنددمی امیری آقای

 دهنت از فرجود فرجود، کردیمی ذوق آزمایی راستی واسه داشتی یا کردیمی پر فرم اومدی وقتی-

 !افتادنمی

 :گیردمی را پشتش هم سعید. خوردبرمی رامین به شدت به اندازدمی امیری آقای که ایتیکه

 هم هاطراحی داد، یادمون خودش هم پارکور. کرد جمع هم دور فرجود رو تیم این دونیمی هم خودت-

 باشه؟ تیم سرپرست باید چرا گیمی حاال. بوده خودش از



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 :دهدمی تکان سر امیری آقای

 .شهمی شروع تمرینشون تایم بعدی گروه بدین، رو استیج باید دیگه ساعت نیم هابچه-

 :دهممی ادامه مهرشاد به رو و گویممی چشمی

 !کن پلی دیگه دور یه-

 :کنممی نگاه رامین صورت به قاطعانه بعد

 !اجرات سر وایسا بیا. نزن باطل دور-

 از استفاده ثانیه هر و نمانده نهایی اجرای تا چیزی. رودمی استیج خروجی سمت به و گویدمی بابایی برو

 . بدهد باد به را آرزوهایم تمام خواهدمی هایشبازی بچه با رامین ولی است ارزش با برایم استیج این

 هاییبچه از خیلی و باشم داشته را خواهدمی دلم که باشگاهی توانممی است برتر گروه جایزه که پولی با

 .کنم سرگرم را گذرانندمی بطالت به را وقتشان که

 نفرات به توجه با باشد، چیزها این از بیشتر نقشش خواهدمی و دارد عالقه شوآف به شدت به رامین اما

 ثانیه هر کندنمی درک چرا دانمنمی. کنم خالی تایم برایش توانمنمی این از بیشتر مسابقه زمان و گروه

 داوران نهایی نیمه مرحله در که خصوصا. کنیم استفاده آن از شکل بهترین به باید و دارد طال حکم برنامه

 چیدن درگیر چهارساعته و بیست وقفه، بی روز ده داندمی خوب خودش. کنندمی رفتار تر گیرانه سخت

 .برسانیم ثمر به را کارمان خواهیممی حاال و ایمبوده نمایشی حرکات
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. کنم تمرکز کارهایم روی گذاردنمی و شده اعصابم روی ایمته باشد، کمک باید رامین که االن دقیقا

 ملکه لحظات تک تک خواهدمی دلم کنیم،می تکرار را حرکات همان دوباره و شودمی پخش موزیک

 بارها و بارها خالی هایزمان در هابچه و بگیرد فیلمی خواستم استیج مسئول از حتی. شود هابچه ذهن

 کله زود خیلی انرژی پر کوچولوهای یا رعد، مثل ما گروه ندارم دوست. نکنند فراموش را ریتم تا ببینند

 در تبلیغات بابت که مخصوصا. باشیم جلوتر همه از خواهممی حاال و رفتیم حذف پای تا بار یک. شود پا

 .بگیرم را بازخورد بهترین باید و ایمکرده هزینه کلی مجازی فضای

 آیممی پایین وقتی. گیردمی بغلم از را ساله شش امیرعلی و کندمی دراز دست مهرشاد شود،می تمام اجرا

 مسئولین. کشمسرمی نفس یک و دارمبرمی را استیج گوشه آب بطری. است عرق خیسِ هایملباس تمام

 تکان آرامی به را رَمپ گویممی آنها از یکی به رو. شوندمی ما لوازم آوری جمع مشغول و آیندمی سالن

 .کنم جور را ساختش یا تعمیر هزینه نود دقیقه درست توانمنمی و داشته هزینه کلی ساختنش چون دهد

 زنممی بیرون استیج از وقتی. شوممی سالن تدارکات به کمک مشغول هم من و شوندمی متفرق هابچه

 :کندمی صدایم امیری آقای

 !بیا فرجود-

 :گویدمی و روممی سمتش به

 !کنی پر رو رامین جای تونیمی خودت. پسر ترکوندی-

 :دهممی تکان سری
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 !گزهنمی من کک هم نیاد رامین. چیدم ذهنم توی رو لحظه به لحظه من تونم،می قطعا-

 :زندمی امشانه روی دستی خندد،می

 !ورکه تیم به گروهیه، کار به شما کار ارزش ولی درسته حرفت-

 :گویممی ام،شده حال بی خستگی شدت از که حالی در زنم،می لبخندی

 .ندارم بازی بچه وقت من ولی شماست با حق-

 :کشدمی عمیقی نفس

 !بگیرید رو مثبت چهارتا اگه داره ایویژه برنامه براتون احسان-

 :کنممی نگاهش

 !گیریممی انشاهلل-

 :دهدمی تکان سری

 شما آخر حرکت که مخصوصا. دارن حساسیت شما رشته این روی نونهالی خانم و دکتر فقط اوکین، همه-

 !شهمی تموم بچه یه با

 :خندممی

 !بشه کارم امضای ذاشتمنمی داشتم تردید ایلحظه. کنهمی کار ایحرفه داره ساله سه امیرعلی،-

 :شودمی خیره صورتم به و زندمی پلک
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 نذار. رفتین حذف مرز تا بار یه اومده، باال تو گروه فقط شما دسته تو. باش مواظب بازم ولی دونممی-

 .بشه حروم هاتونزحمت

 !شهنمی-

 .بینمتمی-

 بیرون رختکن از وقتی. کنممی عوض را لباسم و روممی رختکن سمت به امیری آقای با خداحافظی از بعد

 :است منتظرم و انداخته دوش روی را ساکش که بینممی را رامین زنممی

 !فرجود-

 :آیدمی جلوتر سرافکنده کنم،می نگاهش

 !رفتم در کوره از. داداش شرمنده-

 !بینمتمی. باشه کارات به حواست رامین-

. بسپارم رامین اساس و پایه بی هایحرف به را درگیرم ذهن ندارم دوست دهم،نمی دیگری حرف مجال

 نامهرضایت امیرعلی پدر شکوهی؛ آقای اینکه با. است ریخته بهم را ذهنم بدجوری امیری آقای هایحرف

 .ریزدمی فرو دلم در چیزی ولی کرده امضا را

 :گویممی خودم به مامان، همیشگی جمله یاد به و دهممی بیرون را نفسم

 !نده راه دلت به بد-
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 :دهممی پیام فرهاد به و روممی مترو سمت به

 اومده؟ بابا سالم-

 :دهدمی جواب سریع

 میای؟ کی گهمی مامان نه،-

 :نویسممی و شوممی رد مترو گیت از

 !کار برم خواممی شب. کنه پر رو باک بگو بزن زنگ بهش. راهم تو-

 میای؟ کی بگو! شهمی دعواتون بیاری رو ماشین اسم باز بابا؛ ای-

 !کنمنمی که بازی خانوم بیارم در نون خواممی بشه؟ دعوا چرا. رسممی زود باشه خلوت! اممترو تو-

 .روممی قطار سمت به و کنممی فرو جیبم داخل را گوشی

 "هانا"

 :گویممی و پراندمی سرم از هوش اشزعفرانی برنج عطر بوی. دهدمی دستم به را برنج از پر دیس یاسی

 تو زننمی پنیری زمینی سیب دارن خورا مُفت اون االن گفتممی خوردم،می حسرت داشتم اینجا تا. وای-

 .جلوام هیچ چهار! منم برده که اونی فهمممی االن اما رسهنمی من به هیچی و رگ و

 . گذارممی میز وسط را دیس سرعت به من و خنددمی یاسی

 :دهدمی تکانی را کبریت از خالی جعبه پرهام
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 !پوچه صاحبش مغز مثل اینم! نداره هیچی-

 :گویدمی بلند و دهدمی تکان سری فرشته

  باشه؟ تو به حواسم باید سپنتا جای به چیکار؟ خوایمی کبریت-

 بازار از یاسی با را شمعدان این که هاستماه. کندمی میز روی بلند پایه شمعدان به ایاشاره پرهام

 !اندنشده روشن هم هنوز هایششمع و ایمخریده

 !کنم افتتاح رو اینا خواممی-

 :کندمی اخمی گذارد،می میز روی را مرغ ظرف یاسی

 شدن؟ چشمت خار اینا! نکن پرهام-

 حروم رو مردم پسر قرهای میاد؟ خوش رو خدا نزنی؟ بهشون دست کنی خرید تو دهمی قر هِی بچه این-

 کنی؟

 :خندندمی بلند همه

 !نباشه ضایع میاد مهمون یه بذار نکن روشنش یاسی جونِ پرهام، نکن-

 :دهدمی تکان سری پرهام

 !گیامی تو چون! باشه باشه-

 :گویدمی سریع پرهام و رودمی آشپزخانه به یاسی
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 ! نیومدن تا یاال دِ. کنم روشن شمعا این باید من بیار چیزی فندکی کبریتی، یه بپر-

 داد؟ قول االن من عمه! بیارم؟ کجام از فندک و کبریت-

 فندک یه تو یعنی! نیومده جادو چراغ غول این تا بیار چیزی یه بپر ولی نداده قولی هیچ من به اتعمه-

 نداری؟

 :کنممی نگاهش حرص با

 !باشه کیفم تو فندک بایدم زنم،می آتیش و لبمه گوشه سیگار نخ تا ده روز هر که نه-

 سمت به بودم گرفته هدیه نسیم از راه بین قبل روز چند که شانسی جعبه یادآوری با من و خنددمی پرهام

 سمت به را فندک سریعاً جعبه توی از که رنگی سبز فندک دیدن با. کشممی را زیپش و روممی کیفم

 :گویممی و گیرممی پرهام

 !نه یا کنهمی کار اصال دونمنمی البته. بیا-

 :گویدمی و شودمی باز نیشش. کندمی نگاهم رفته باال ابروهای با پرهام

 راهه؟ به وافور و منقل بساط کنم اصرار دیگه ذره یه شدی،می منکر رو فندک که االن تا-

 :کنممی بازویش حواله مشتی

 .بود توش اینم. خریدیم شانسی هایجعبه این از دونه یه دوستم با چیمه؟ برای فندک من شو ساکت-
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 کند،می روشن را ها شمع و گیردمی دستم از را فندک که طورهمان و میکند ریز را هایشچشم پرهام

 :گویدمی

 هم چیزی یه بده آدرس فقط؟ داره خرسی آدامس ما واسه چرا فروشن؟می کجا دقیقا رو هاشانسی این-

 !بشم کاسب من

 به یاسی و فرشته. کندمی روشنشان دوباره و کندمی اعتراض پرهام. کنممی فوت را هاشمع حرص با

 :گویممی سریع. درگیرند است چسبیده قابلمه به که دیگی ته با شدت

 !بردم جایزه خدا به ببری، آبرومو بگی هانی به خوادمی دلت هرچی نری-

 !نمیاد در صدام کارتم به بزن دوتومن! برگرد خانواده گرم آغوش به. کن رها رو اعتیاد دام این ببین-

  باشی؟ خوبی آدم تونینمی تو کال-

 نهایت کار این. هانابابته رفیقای سر زیر همه اینا! عیبه نکن کارا این از جون، بچه گممی خودت خاطر به-

 !کنممی خرجت دارم انسانیته

 :خندممی بلند

 !کشمتمی بزنی حرفی هانی یا بابا به اگه پرهام. نکن ولخرجی اینقدر-

 :گویدمی و کندمی ظرف به نگاهی پرهام. آورندمی را دیگ ته باالخره یاسی و فرشته

 زلیخا؟ شده پاره پاره جیگر یا دیگه ته این-
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 :کندمی اخمی فرشته

 !باهامون بود آورده در قلقی بد خیلی. کنیم جدا تونستیم تا افتادیم کول و کْت از همینم-

 :نشینممی و کشممی عقب را صندلی. کندمی صدا شام صرف برای را همه بلند یاسی

 !طال دستت ترکوندی، داداش زن وای-

 :زندمی رویم به لبخندی اشهمیشگی مهربانی با یاسی

 !عزیزم جونت نوش-

 :دهدمی تکان برایم سری پرهام و نشینندمی همه

 از حالم گفتمی قبل دقیقه دو تا بود کی! برسن؟ کجا به میخوان چاپلوسی همه این با بعضیا دونمنمی-

  خوره؟می بهم یاسی دستپخت

 :میشوند گرد هایمچشم

 !نگفتم من-

 :خندند می هانی و بابا

 .نیست بشو تموم شما هایبحث و کنهمی یخ داره غذا! ها بچه بسه-

 تحسینم همه و زنممی حرف پارسا استاد تعاریف از شادی با من. خورندمی غذا خنده و شوخی با همه

 به هم باز بگذارد سرم به سر آدم این هم هرچقدر. خندیممی همه و کندمی پرانی تیکه پرهام. کنندمی
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 بر خنده هایششوخی با برعکس. کندنمی گیردل یا ناراحت را من وقت هیچ و دارم دوستش هانی اندازه

 . نشانَدمی هایملب

 مامان یاد به را من هایشمرغ! طعم خوش و بو و عطر خوش. هستند نظیر بی همیشه مثل یاسی غذاهای

 . بیندمی تدارک را اش خوشمزه هایمرغ من برای همیشه که است همین برای شاید. اندازد می

 به مدرسه از که وقتی. است نرفته یادم از مامان، لذیذ غذاهای مزه هم هنوز اما است گذشته سال چهار

 هایم،لباس کردن عوض بدون. کردممی ضعف و غش غذاهایش بوی برای در دم از و گشتمبرمی خانه

 و بیشتر هم تعریفم داشتم، دوست را غذایش بیشتر هرچه! کشیدممی بو و داشتمبرمی را اشقابلمه در

 .شدمی بیشتر

 قبل از بیشتر اشخالی جای گذرد،می که روز هر. نباشم مامان یاد به که نیست شبی. کشممی آهی

 .کندمی خودنمایی

 را هادستکش خواهدمی فرشته. کنیممی جمع را میز روی وسایل هم کمک با همه شام خوردن از بعد

 اما است آمده مادرش کردن صدا برای قاعدتاً! چرخیممی عقب به هرسه سپنتا صدای شنیدن با که بپوشد

 :کنممی باز هم از را هایمدست هیجان با دیدنش با من

 !ببینم بغلم تو بیا تو؟ بودی کجا! نینی سالم-

 :بوسم می را اشگونه محکم. کندمی سالم شیرینش و بچگانه صدای با و دودمی سمتم به سرعت با سپنتا

 بودی؟ خواب پسرک ای-
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 :گویدمی کالفه فرشته. کندمی پایین و باال تند تند را سرش

 !بیاد ما چشم به خواب ذارهنمی صبح تا حاال شه،می بیدار االن دونستممی-

 :گویممی بلند. روممی بیرون آشپزخانه از سریع و کنممی بغلش

 .بکشه منو خواستمی بابات گذاشتی؟ تنها رو آجی جونم سپنتا-

 :گویدمی پرهام. دهممی سر قهقهه من و کندمی نگاه پرهام به اخم با مکث بی سپنتا

 !داره؟ چیا کیفش تو ببین برو بابایی-

 دربیاورد کیفم از هانی و بابا هایچشم جلوی را فندک سپنتا، اینکه به فکر با. شودمی گرد هایمچشم

 .کندمی هنگ مغزم

 بغلم از را خودش دارد سعی است برده یاد از را دعوایش که سپنتا و دهدمی تکان سری خنده با پرهام

 آدامس یک حتی. گرددمی خوراکی دنبال به کیفم در همیشه مثل دانممی. برود کیفم سمت به و کند خارج

 خارج اشزرورقی جلد از را شکالت راحت خیال با سپنتا. کند اشراضی تواندمی هم کوچک شکالت یا

 .کشممی راحتی نفس من و میکند

 :گویدمی باالخره بابا کشم،می که مداومی هایخمیازه با است گذشته یازده از ساعت

 !بریم ما دیگه-

 :گویدمی سریع هانی
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 .سرشبه تازه! بابا بشینید-

 :گویدمی من به خطاب پرهام و کنممی نگاهش کالفه

 !رو اینجا زدی شخم نرفته، در دستت از چیزی خوردی، که هم رو چیزا همه خونتون، بری تونیمی دیگه-

 :کنممی اشاره دستش درون موز به

 !زده شخم کی مشخصه-

 !خونتون بری تو بخورم موزمو بشینم گوشه یه نفعته به-

 ! خواهدمی را نرمم و گرم پتوی و تخت فقط دلم که امخسته آنقدر. آورممی در برایش زبانی

 هایزدن نق مقابل در و کنندمی بغل را سپنتا سختی به فرشته و پرهام. شویممی بلند جا از همگی

 . دهندمی خرج به را صبوری نهایت اشکودکانه

 :زندمی جیغ سپنتا

 ! بمونم یاسی خاله پیش میخوام-

 :گویدمی کند، پایش به را سپنتا استار آل هایکفش دارد سعی که طورهمان فرشته

  میخوابه؟ خودش مامانِ پیشِ شبا هرکسی بودم نگفته بهت مگه-

 :گویدمی و داردبرمی را بعدی کفش لنگه سریع فرشته و کوبدمی زمین به را پایش سپنتا

 ! مامان کن بلند پاتو سپنتا بیا-
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 :لرزد می سپنتا چانه

 ! بمونم خواممی-

 !برهنمی خوابم نبوسمت امشب من نباشی تو ها، شهمی تنگ برات دلش شب مامان بمونی تو اگه خب-

 :گویدمی سپنتا و شودمی هایشکفش بند بستن مشغول فرشته

 !بخواب و ببوس رو بابا تو نمیام من-

 :گویممی خنده با

 !رفته کی به ذاتش معلومه قشنگ-

 :کندمی من به نگاهی پرهام

 بریم؟ ما ذاریمی یا کنیم؟ صحبت خانوادگی هایارثیه و ذات و ژنتیک به راجع بیشتر خوایمی-

 .کند بلند را بچه شده هرجور خواهدمی پرهام از و شودمی بلند جا از فرشته و خندممی بلند

 :گویدمی و نشیندمی مقابلش پرهام

 داری؟ دوست. باال بشینی خونه تا میتونی-

 دست بلند و بنشیند پرهام هایشانه روی بعد لحظاتی و بپرد پایین باال سپنتا تا است کافی جمله یک همین

 . شوندمی خارج خانه از و فرستدمی ایبوسه من برای. بدهد تکان

 .گردیمبرمی خانه به و شودمی من ماشین سوار برگشت برای است آمده ماشین بدون که بابا
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 شدن رد حین در و اندازممی کفشی جا کنار را هایمکفش. شویممی داخل و کنیممی باز کلید با را واحد در

 :گویممی سالن از

  میاد؟ فردا مرسده-

 :گویدمی کوتاه و خسته بابا

 !احتماال-

 داشته باالتری انرژی فردا برای بتوانم تا بگیرم دوش حتما خواب از قبل باید. روممی حمام سمت به خسته

 !باشم

 "فرجود"

 :شودمی بلند بابا صدای و دارمبرمی را سوئیچ

 ماشین؟ سراغ رفتی باز-

 :دهممی جواب عصبانیت با

 !میام و کنممی پر رو باکش نترس-

 :گویدمی و تکاندمی را اشتخمه پوست از لبریز گیر عرق شود،می بلند جا از

 چشمت خیابون تو ریمی االن انداختی چارگوش جفتک صبح از نیست؛ ماشین من درد صلواتی پدر-

 !گیریمی زیر رو مردم برهمی خواب
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 :دهممی فشار مشتم درون را سوئیچ

 !الزمم پول گرفته؟ چُرتم مگه بگیرم؟ زیر باید چی واس-

 :گویدمی مامان که بزند حرفی خواهدمی

 !کنه خرج کوفتی برنامه این واسه بیاره در پول باید. بره بذار ایوب؛ کن ولش-

 :کنممی مامان به نگاهی

 بلکه کنم تبلیغات باید وقتی خوبه، فامیلت و فک زنیمی زنگ و ندازممی جفتک شوهرت قول به وقتی-

 بده؟ آدم شممی بده رای بهم خری یه

 :گویدمی مامان

 !بدن رای گفتم اینا اتخاله به که من-

 :خندممی

 فامیل و فک کل. داره آدم میلیون هشتاد مملکت این خواهرت؟ شهمی دنیا کل دنیایی؟ کجای من مادر-

 بدن؟ رای بهم توننمی مگه چقدر تو

 :گویدمی و رساندمی من به را خودش فرهاد. روممی در سمت به و دهدمی تکان سری مامان

 اینستات؟ بذارم خوبه ببین کردم درست کلیپ یه داداش-

 :گویممی و فرهاد گوشی به دوزممی چشم کنم،می پا به بند کردن باز بدون را هایمکتانی کهحالی در
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 .بذارش خوبه-

 :زندمی چشمکی

 !داداش حله-

 :گویدمی و آیدمی فرهاد سر پشت مامان

 !گیرهمی قیافه زنش باز. میان ناهار اینا فرید فردا. نیا دیر تروخدا-

 :پرسممی و کنممی راست کمر

 بگیره؟ قیافه نباشم که ببینه منو میاد فرید زن-

 :گیردمی گاز را لبش مامان

 !بکش خجالت-

 من با برن و بیان میخوان! باشم که باشم نیستم اشبچه و زن نوکر من بگو فرید به. شد تموم کشیدم-

 .باشن نداشته کار

 :نالد می مامان

 کنی؟می لج همش تو چرا-

 بردارین سرم از دست. باشم بچه نیستم هم فرهاد نیستم، ذلیل زن خور توسری فرید فرجودم، من چون-

 .نکن بکن همش
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 دوتا را هاپله حرفی بدون. است کرده تگ هم مرا و فرستاده را کلیپش فرهاد فهمممی گوشی صدای با

 صافکاری اثرات کنارش گوشه که رنگی زرد پنج و چهارصد پژوی. روممی ماشین سمت به و کنممی یکی

 شود،می روشن ماشین دردسر کلی بعد. زنممی استارت ترس با و شوممی سوار و کنممی باز را در. دارد

 .افتممی راه و گویممی اللهی بسم

 به هزاربار. بخورد تورم به دربستی بلکه بچرخم خواهممی ولی است ونک خندان، سید ماشین، کاری خط

 کنم،می را خودم کار آخر من ولی. نیست بدهکار گوشش ولی کنم نام ثبت اسنپ در بگذار امگفته بابا

 کسر برایم امشده دیده تلویزیون در که االن گویدمی. کنم کار ماشین با نباید دارد اعتقاد فرهاد البته

 .است شان

. بگردم دربستی مسافر دنبال شبانه ناچارم که خوردمی آب برایم چقدر تلویزیونی برنامه همان داندنمی اما

 با آخر دست و کنم پر را لکنته این باک باید تازه. بیاورم در پول کمی بتوانم و بخورد تخته به دری بلکه

 .نرود هم در فرید زن قیافه بلکه برگردم خانه به زار حال

 :گویدمی و دارممی نگه جوانی زن جلوی

 !ترمینال تا دربست-

 :پرسممی و کنممی شکلش و سر به نگاهی

 چقدر؟-

 :گویدمی حوصله بی
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 !بگو شما-

 :کنممی ساعت به نگاهی

 !تومن بیست-

 جا عقب صندوق در را چمدانش کنممی کمک و شوممی پیاده ماشین از دهد،می تکان سری جوان زن

 آرام آرام هایشاشک افتممی راه که همین. روممی ترمینال سمت به و شویممی سوار همزمان هردو. دهد

 :دهممی دستش به و دارممی بر داشبورد روی از را دستمال و کنممی دراز دست. شوندمی جاری

 .بفرمایید-

 :پرسممی آرامی صدای با. داردبرمی دستمال چند و کندمی تشکری

 کنم؟ روشن ضبط داره مشکلی-

 او آهنگ صدای با. کنممی وصل آن به را فلشم و کنممی روشن را ضبط دهد،می تکان سری نه نشانه به

 و تک شب وقت این بدانم خواهدنمی دلم اصال. کنمنمی توجهی دیگر هم من و شودمی بیشتر اشکش

 :گویدمی جوان زن و ایستممی قرمز چراغ شدن روشن با. خواهدمی خیابان جان از چه چمدان یک با تنها

 هست؟ اتوبوس االن-

 :کنممی نگاهش آینه داخل از

 برین؟ خواینمی کجا-
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 :کندمی پاک را اشکش

 !شاهرود برم باید کرد، تموم پیش ساعت چند خواهرم-

 !میاد گیرتون چی ببینی برین حاال ممکنه هم اتوبوس. باشه راهی بین ماشین کنم فکر-

 جلوی رسیدن محض به. دهممی فشار گاز پدال روی را پایم چراغ شدن سبز محض به و دهدنمی جوابی

 :گویدمی ترمینال

 !بیاین باهام شهمی-

 :پرسممی و چرخممی عقب به تعجب با

 بله؟-

 !کنم چیکار باید دونمنمی من-

 سختیه؟ کار. بخرین بلیت برین بشین پیاده بعد بدین منو پول اول هیچی-

 !ترسممی-

 :گویدمی و دهممی تکان سری

 !کنممی خواهش-

 !کنم پارک جا یه بذارین باشه-
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 کشممی بیرون عقب صندوق از را چمدانش. شویممی پیاده ماشین از و کنممی پارک را ماشین دورتر کمی

 این دقیقا کنممی فکر خودم با و رویممی ترمینال ورودی سمت به خیابان کنار از. دهممی دستش به و

 افتاد؟می من گیر باید آدم

 ترمینال وارد هم با. شودمی اعصابم روی مته مثل خلوت خیابان آسفالت روی چمدانش هایچرخ صدای

 :گویدمی و ایستدمی شویم،می

 .گرفت نفسم! لحظه یه-

 گرمسار، مسیرهای رویش که تابلویی دیدن با و گردانممی چشم و گیرممی را چمدانش دسته کالفه

. آیدمی دنبالم سالنه سالنه زن و روممی ترابری سمت به. شودمی باز نیشم است نوشته را شاهرود و سمنان

 :پرسممی و ایستممی ترابری جلوی

 دارین؟ شاهرود برای ماشین بخیر، شب سالم-

 :کندمی نگاهم مرد

 نفری؟ یه-

 :دهممی تکان سری

 !خانومه اون مسافر ولی آره-
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 که حالی در و کندمی سیستم وارد مرد. گویدمی را مشخصاتش و رساندمی باجه به را خودش زن

 :پرسدمی شده خیره ما به زیرچشمی

 رین؟می تنها-

 :گویدمی مرد و دهدمی تکان سری زن

 !تومن چهل شهمی! بشه پر تا بشین برو االن از میخوای کنه،می حرکت دیگه ساعت یه اتوبوس-

 :گویممی معترض

  خبره؟ چه-

 :دهدمی جواب بیخیال مرد

 داری؟ چی توقع شب وقت این! ها رهمی داره پی آی وی-

 :دهدمی باجه پشت مرد به و آوردمی در را کارتش اشدستی کیف داخل از جوان زن و دهمنمی را جوابش

 !هشته و پنجاه دو چهل رمزش-

 :زندمی نیشخندی مرد

 دی؟می پول تو نداره پول مردت-

 :پرسممی و کنممی نگاهش

 گفتی؟ چی-
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 !کنینمی مبارکت جیب تو دست آوردی شبی نصفه زنتو هیچی-

 :خندممی

 !نیست خانومم مسافرمه؛-

 :زندمی پوزخندی

 !هستی؟ خوبی مسافرکش چه! شد باورم باشه-

 نگاه و کنممی نگاهش هاگرفته برق مثل. نشیندمی بازویم روی زن دست ولی بدهم جوابی خواهممی

 سمت به. دهدمی نشانمان را اتوبوس و کندمی صادر را بلیت مرد. کندمی ساکت مرا التماسش از لبریز

 :گویممی و دهممی راننده شاگرد تحویل را زن چمدان و رویممی اتوبوس

 نیست؟ کاری دیگه برم، من خب-

 :گویدمی و کشدمی بیرون را خوانکارت دستگاه فیش مانتویش جیب از

 داری؟ خودکار-

 :گویممی و کشممی هایمجیب روی دست

 بگیرم؟ برم اینم! نه-

 :زندمی لبخندی

 !گوشیت تو بزن شمارمو نه-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 :روندمی باال ابروهایم

 مناسبت؟ چه به-

 !نمیشی پشیمون-

 :گویدمی و کندمی وارد را اششماره و دهممی دستش به را گوشی

 !هستم آناهید-

 !گذشت خوش باشه-

 .روممی خروجی در سمت به

 "هانا"

 سختی به و آورممی پتو زیر را گوشی و کشممی پاتختی روی را دستم گوشی آالرم صدای شدن بلند با

 .کنممی خفه را صدایش

 خارج اتاق از و کنممی ساعت هایعقربه به نگاهی بازم نیمه هایچشم بین از. کنممی دل پتو از سختی به

 هایمچشم به دستی. است برگشته مرسده که دهدمی نشان خوبی به آشپزخانه صدای و سر. شوممی

 : گویممی آلودی خواب صدای با و کشممی

 !برگشتی؟ کی. سالم-

 :گویدمی باز روی با و کندمی نگاهم
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 هاکابینت تو خدا رضای محض لیوان دونه یه دوتا؟ شما کردید چیکار! نیست زیاد. بخیر صبح. سالم-

 !نمونده

 :خندممی

 هر پس باشم خونه تونستمنمی ناهارمم و شام گاهی آموزشگاه یا دانشگاهم، یا همیشه که من واال-

 !شوهرته دست هنر نیست، من کار بینیمی آشپزخونه تو که کاریخراب

 انداختن سوزن جای دیگر که کنممی سینک به نگاهی. کشدمی آب را هالیوان تند تند و خنددمی مرسده

 !نیستیم خوبی دارهای خانه اصال بابا و من. است مرسده با حق. ندارد

 .اندازدمی مامان یاد به شدیداً را من مرسده رفتارهای سری یک

 چقدر! ریختم اشک قدر چه خانه این در مرسده پذیرش برای قبل دوسال که کنمنمی فراموش وقت هیچ

 را این وقت هیچ و گیردمی را مامان جای آمدنش با کردممی حس. بود کرده را مامان هوای دلم بیشتر

 .نخواستم

 .بدهد نشانم را چیز همه زمان دادم اجازه. کردم اعتماد هانی حرف به اما

 در که بود کسی فروزان خودش؛ قول به. دارد دوست را مامان قلبش، تمام با هم هنوز بابا که فهمممی

 مزار بر که هاییاشک تمام از را این. بود یاورش و یار هاسختی و ها نداری در اش،زندگی سخت روزهای

 !دارد خاصی جای بابا قلب در مامان، که دانیممی خوب همه! فهمممی خوبی به ریزدمی مامان
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 خیال و فکر از مرسده صدای با! کنیمنمی درست دردسری هم برای خانه فضای در و است آرام مرسده

 :آیم می بیرون

 .کردمی اذیتت صداش بکشم جارو خواستممی شدی، بیدار که شد خوب چه-

 :خندممی

 !آموزشگاه برم باید. شدممی بیدار باید کال اما. کرد اذیتم آشپزخونه تو صدات و سر االنشم همین-

  نیست؟ عصر کالسات-

 :روممی دستشویی سمت به و کنممی نچی

 مجبور ما و بود اکثریت با هم رای! بشه برگزار صبح تایم هاکالس داشتن تقاضا والدین هست روزی چند-

 .بپذیریم شدیم

 : ریزممی صورتم به و کنممی پر را مشتم و کنممی باز را آب شیر

  شد؟ بهتر چطوره؟ مامانت-

 :گویدمی بلند

 !خداروشکر آره-

 :گویممی حرص با و افتدمی درآمده، امچانه پایین که جدیدی جوش به نگاهم آینه در

 ! تو به لعنت-
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 :شوممی خارج دستشویی از

 بهتر براش باشه خودت پیش اگر شاید! تهران؟ بیاریش روز چند خواستینمی! دور بالشون خداروشکر-

  نه؟ مگه باشه

 ! بهتره قطعا-

 : امریخته زخمش روی نمک هم باز ظاهراً. کشدمی آهی

 چکار داره بیچاره تنها پیرزن نیست مهم براشون اصال!  ترمسئولیت بی یکی از یکی دارم زنداداش تا دو-

 من گهمی اما اینجا بیاد هفته یک حداقل کردم اصرار چقدر دونینمی! خورهمی چی پوشه،می چی کنه،می

 تو اشهمه داره دوست باشه سرم باالی سقف کنم تحمل تونمنمی! شممی دیوونه بسته در آپارتمان تو

 راضیش بتونه علیرضا شاید تنکابن بریم همه دیگه وقت چند گفتم. نشدم حریفش که فعال. بشینه حیاط

 !کنه

 آن به ایعالقه دیگر مامان فوت از بعد. امنذاشته تنکابن در را پایم که سالهاست. دهممی تکان سری

 !همیشه برای مامان دادن دست از خاطرات. است دردناک خاطراتی حامل برایم تنها تنکابن. ندارم شهر

 .شم آماده برم من-

  میای؟ که ناهار-

 .باشه انتظارم در چی داره بستگی-
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 :خندد می مرسده

 .کنینمی ضرر نترس-

 فاصله آموزشگاه و خانه است درست. شوممی خارج خانه از دست به سوئیچ و شوممی آماده سرعت به

 زحمت پاهایم به و بگذرم ماشینم از توانمنمی و هستم چیزا این از تر تنبل هم من اما ندارند باهم زیادی

 .بدهم روی پیاده

 و کنممی رانندگی خیابان در راحت خیال با من و خواندمی فرزین فرزاد. برممی باال را موزیک صدای

 .دهممی ویراژ

 نگاهم هردو. ایستدمی کنارم ماشینی. گیرندمی ضرب فرمان روی آهنگ ریتم با همزمان هایمانگشت

 . نکنم توجهی هایشاناشاره به کنممی سعی و کنندمی

 بی هایکلکل این اهل وقتهیچ اینکه با. دهممی پایین کمی را شیشه باراین و کندمی جفت جلوتر کمی

 .شوممی کنجکاو باراین اما نبودم ته و سر

 :گویدمی بلند پسرها از یکی

 !خیابون تو بینممی قورباغه-

 :گویممی مکث بی و کنممی رنگش طوسی ماشین به نگاهی

 !بینممی خیابون تو االغ یه دارم منم-
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 :خندد می راننده

 !بزنه دور خیابونا تو قورباغه یه ندیدم حاال تا-

 :گویممی و دهممی بیرون را نفسم

 معلوم تو تکلیف ولی ماشینه اینکه. شیمی آشنا قورباغه با بکن ماشینم آینه تو نگاه یه ندیدی؟ واقعا-

 .نیست

 به و کنممی پارک آموزشگاه مقابل را ماشین. شوممی دور سرعت به و گذارممی گاز پدال روی را پایم

 . روممی باال به سرعت

 روی زیبایی بافت کاله و است گذاشته باز کامال را موهایش امروز که باران. شوممی آموزشگاه وارد

 .آیدمی سمتم به سرعت به است موهایش

 .هانا خاله سالم-

 :کنممی بغلش و شوممی خم

  خوبی؟. عزیزم سالم-

 :کندمی نگاهم درشتش و مشکی هایچشم آن با و دهدمی تکان سری

 .ببین نقاشیمو بیا-

 !بقیه پیش بشین بدو تو میام سریع بذارم وسایلمو-
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 .پوشممی را سفیدی روپوش و دهممی تکان کرمی خانم برای دستی

 هاینقاشی. اندگذاشته سرشان روی را آموزشگاه دقیقه چند همان در روممی هابچه سمت به سرعت به

 .کنممی تشویقشان و بینممی را شانکودکانه

 خط از دیگر کهاین. کنممی تقسیم قسمت چند به را دفترشان هایبرگه آمیزی، رنگ بهتر تمرین برای

 ابتدایی جلسات همین از باید که است چیزی ترینمهم کنند رعایت را نقاشی خطوط حریم و نزنند بیرون

 .بگیرند یاد

 ارسال براتون رو قبل جلسه نقاشی شده، بیمار آرشام امروز گفت گرفت تماس آرشام مادر مهرانفر خانم-

 !کنهمی

 :دهممی تکان سری

 ! نداره عیب-

 روی تمرکزشان همه دارم دوست. نکنند جابی هایشیطنت که هست حواسم و زنممی چرخ هابچه بین

 حساسیت هم االن بودم نقاشی شیفته کودکی از خودم چون شاید. باشد پاستِل با آمیزی رنگ و نقاشی

 .دارم زیادی

 اساتید از یکی کمک با. بدهم ادامه را امحرفه داشتم دوست. مشغولم آموزشگاه این در که بودم خوشحال

 هابچه این کنار در بودن هم باز اما باشم نداشته آنچنانی کار شاید. شدم کار به مشغول آموزشگاه این در

 .کنند منتقل هم من به را شانهیجانات توانندمی خوبی به. است بخش لذت بسیار
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 "فرجود"

 خواهممی. نیست مهم برایم ولی شده عرق خیس لباسم. روممی تردمیل روی و گذارممی کنار را هادمبل

 کنار را هایمحریف بتوانم تا باشم داشته باالیی بدنی آمادگی باید. شوم برنده تا بگذارم را امانرژی تمام

 دقیقه گویدمی حسی. بکشم هم را او جور باید و نیست معلوم نبودش و بود هم رامین که مخصوصاً. بزنم

 .گذاردمی گردو پوست در را دستم نود

 دستی هابچه بقیه برای. آیممی پایین آن از و کنممی خاموش را دستگاه شود،می تمام تردمیل روی زمانم

 در روی را حوله شود،می خوش دلم خالی هایحمام دیدن با. روممی رختکن سمت به و دهممی تکان

 .سپارممی آب دست به را خودم و اندازممی

 به دوان دوان و کنممی ساعت به نگاهی. زنممی بیرون باشگاه از و پوشممی لباس گرفتن دوش از بعد

 ما به استیج روی که زمانی از ایدقیقه خواهمنمی برسانم، تمرین به را خودم باید. روممی مترو سمت

 .بدهم دست از را دهندمی اختصاص

 شماره دیدن با و کشممی بیرون را آن گوشی زنگ صدای با. دهممی تکیه دیوار به و شوممی قطار وارد

 گوشم روی را گوشی و کشممی رنگ سبز لرزان آیکون روی را دستم. روندمی باال ابروهایم ناشناس

 :گذارممی

 بله؟-

 خوبی؟ سالم،-
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 :کنممی تعجب اشخودمانی لحن از

 شما؟-

 :باشد فرد به منحصر و خاص اشخنده خواهدمی انگار! خاص طور یک خندد،می

 نمیاد؟ یادت! آناهیدم-

 :شودمی باز نیشم و بندممی را هایمچشم

 بیاد؟ یادم باید چی واسه-

 میره؟ یادت و میاری در بازی جنتلمن همیشه-

 :زنممی پوزخندی

 !بازیه جنتلمن خورهنمی خونیم گروه به که چیزی تنها من! خانوم رفتی اشتباهی رو مسیر کنم فکر-

 :کندمی پر را مغزم هیچ؛ که گوشم اشخنده صدای خندد،می دوباره

 نداری؟ رنگ زرد پژوی تاکسی یه تو مگه-

 !بابامه مال گرفته رو چشمت که ماشینی اون ندارم، من-

 !داره بلند شاسی تویوتا انگار بابام مال گهمی همچین! اوهو-

 بگیری؟ رو ماشین آمار زدی زنگ-
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 :گویدمی و کنممی ایستگاه به نگاهی اندنشسته که کسانی سر باالی پنجره از خندد،می دوباره

 !بگیرم تورو آمار زدم زنگ! نوچ-

 !نیست یادم هیچی ازت من ببین-

 !اومدی اتوبوس دم تا ترمینال، رسوندی منو-

 :گویممی متعجب

 !برداری شمارمو اینکه نه بزنی شمارتو دادم گوشیمو-

 !باشه عواقبش به حواست میدی گوشیتو وقتی-

 :خندممی

 کردی؟ تهدید االن-

 :دهدمی جواب خیال بی

 !بود دوستانه تذکر یه-

 :روممی بیرون قطار از مسابقه محل نزدیک ایستگاه به رسیدن با

 !نیستیم دوست ما ولی-

 کجایی؟ االن ای؟چیکاره چیه؟ تو شغل اصال داره؟ مشکلی بشیم-
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 بینی؟نمی تلویزیون-

 :کندمی مکث کمی

 !هامترکی سریال این عاشق. بینممی ماهواره فقط من نه؛-

 !تمرین برای رممی دارم االنم و کنممی شرکت جدید عصر مسابقه تو من! پس همون-

 :پرسدمی تعجب با

 واقعا؟-

 !آره-

 شه؟می تموم کی تمرینت-

 !وقت دیر-

 !دنبالت بیام بده آدرس-

 :شوممی برقی پله سوار شوند،می گرد هایمچشم

 چی؟-

 !کنم جبران خوبیتو خواممی-

 !گرفتم پولشو من ولی-
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 !گیرممی منم-

 :گویممی ایستگاه از خروج محض به. پراندمی سرت از هوش که هاییمدل آن از است، گستاخ

 مطمئنی؟-

 !ترعجیب شخصیتش و است عجیب هایشخنده صدای خندد؛می

 !داشتمبرنمی شمارتو نبودم-

 کنی؟می پیدا مشتری طوریهمین همیشه-

 را حالم شک بی نباشد کارهاین اگر بزنم، محک را او خواهممی. کنممی خرج جسارت شوم،می جسور

 به دم باشد، اهلش اگر ولی دهدمی پایان ممکن شکل بدترین به را تماس و کندمی برخورد تند. گیردمی

 .دهدمی امتله

 :بچیند دامی برایم خودش شاید اصال

 دنبالت؟ بیام شد؟ چی. کنهمی بازاریابی خودش مدل هرکس-

 :دهممی جواب برداریفیلم مکان مقابل رسیدن با

 .شهمی تموم کارم کی دممی خبر قبلش. بیا فرستممی لوکیشن نیست مشکلی-

 چیست، هدفش بدانم خواهدمی دلم. دهدمی قلقلک را دلم ته چیزی اما کنم، سرش به دست دارم دوست

 .است کاره چه گویدمی پروا بی چرا و دارد دلبری در سعی چرا



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 !بینمتمی حله؛-

 محیط وارد. کندمی خوش جا امگوشی در «شب نیمه مسافر» اسم به اششماره و کنممی قطع را تماس

 و اندنیامده گروهمان هایبچه تمام هنوز. روممی استیج و اصلی سالن سمت به و شوممی فیلمبرداری

 هایصندلی از یکی روی و ومرمی باال سالن گوشه هایپله از. است نشده تمام هم قبلی گروه اجرای

 .نشینممی تماشاچیان مخصوص

 هنر تا گذاردمی مایه دل و جان از دارد، سن سال ده نهایت که کنممی نگاه خردسالی دختر بازیگری به

 او از. کندمی گوش چرا و چون بی او و دهد،می تذکراتی گاهی اشمربی. بکشد رخ به را اشبازیگری

 آرای جذب برای باشد ایبهانه تواندمی بودنش دختر بودنش، کودک! است قدری رقیب ترسم،می

 !مردمی

 شدید احساسات برای زحماتم خواهدنمی دلم. کند دلبری حسابی اشکودکانه فریبنده ظاهر با تواندمی

 بچه دختر یک نیست توجیه قابل اصال داشت، سنی محدودیت برنامه کاش. برود باد به بینندگان مادرانه و

 !نیست هم انصاف. شود آزموده و بگیرد قرار ما کنار در بتواند

 اما کنندمی تشویقش و شوندمی بلند اند،نشسته سالن در که افرادی بقیه شود،می تمام اجرایش باالخره

 به را آرزوهایمان و امیال است خودخواهی اوج بلکه نیست زیبا نظرم به. ندارد جذابیتی اجرایش من برای

 آرزوهای به آنها با بتوانیم تا بسازیم بازی شب خیمه هایعروسک هایمانبچه از. کنیم تحمیل فرزندانمان

 !برسیم خودمان محال
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 خودش دهد؟می جوابی چه بزند ضجه صحنه روی است خودش خواسته واقعا بپرسند دختر این از اگر

 بیاید؟ در کار حس اشمربی قول به تا بخورد زمین محکم دوچرخه با خواهدمی

 را نظرش کسی اوست؟ خواسته این اصال بزند؟ حرف خیابان و کوچه الت هایفروش دست مانند یا

 است؟ نشده غرق مادرش و پدر هایخواسته در شیرینش دنیای است؟ پرسیده

 باشد؟ ریاضی هایتمرین کردن حل اشدغدغه تنها و باشد نشسته مدرسه نیمکت پشت االن نباید او آیا

 :گویدمی و آوردمی را ما لوازم تدارکات مسئول دختربچه اجرای لوازم شدن جمع با

 !نمیاد بعدی گروه دارین، سانس دو امروز-

 :دهممی باال را ابروهایم

 بهشون؟ بدیم رو سانسمون باید روز یه البد-

 .شما به بدیم رو سانس این داد تشخیص امیری آقای! نه-

 را استفاده بهترین بلکه کنممی را تالشم تمام. است غنیمت هم اضافه سانس یک دهم،می تکان سری

. دارد همکاری قصد دهد نشان ظاهر در کندمی سعی اما گذاردمی چرخمان الی چوب گاهی رامین. ببرم

 :گویممی رامین به رو اجرا سوم دور

 !میاریم کم وقت برو، رو گممی که مسیری همون ببین-
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 استیج دور بیشتر دور یک رسدمی رامین اجرای به نوبت وقتی. شوندمی حاضر هابچه و گویدمی چشمی

 :کشممی داد و کنممی متوقف را اجرا. چرخدمی

 !نزن باطل دور گممی شه؟نمی سرت آدم زبون چرا هستی؟ چی گاوی؟ تو-

 :کندمی رها زمین روی را دوچرخه

 باشیم؟ حاشیه تو باید ما چرا باشی؟ تو کار امضای باید چرا بعدشم. خوادمی دلم-

 :خندممی بلند صدای با

 چیه؟ کار امضای بفهمی رسیده عقلت کی گرفتی؟ یاد کجا از اینو کار؟ امضای-

 باال رو پول کل کن حذفمون یکی یکی خوایمی! نداره فرق نبودش و بود رامین گیمی امیری به وقتی-

 !بکش

 :کوبممی اشسینه به و روممی سمتش به

 پوله؟ دردت-

 :زندمی نیشخندی

 پنجاه به یهو فالوور هزار از کی اینستای خریم؟ کردی فکر زبونا سر انداختی خودتو چیه؟ کردی فکر-

 رسیده؟ هزارتا

 :خندممی
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 !بشیم دیده کنممی خرج دارم دونیمی خریدم، دونیمی خودت شرف بی-

 خودتو؟ کردی شاخ چرا زنی؟نمی اینستا گروه برای چرا. خودتی خر. آبادته و جد هفت شرف بی ببین-

 !بگو نکش خجالت بکشی باال پولو خوایمی

 :گیرممی سمتش به را امسبابه انگشت

 این خط به خط نشستم من کردیمی پاره خودتو دخترا برای داشتی ناز خواب تو وقتی قرتی، بچه ببین-

 بی هم تو واسه. نگفتم هیچی کردی تور داف چندتا من اینستای همین بغل از. نوشتم رو کوفتی اجرای

 !نیست آب و نون

 !باش نداشته منم منم قدراین. بکن گروهی کار. نخواستیم آبشو و نون-

 :گویممی و شوممی خیره صورتش به

 .کنممی لهش خودم بخوام باال، آوردم من رو گروه این-

 :کشممی فریاد و کنممی مشت همه هایچشم مقابل را هایمانگشت

 !هرررررری کنه،نمی حال تمرین مدل این با هرکس-

 .دهیممی ادامه را تمرین و آیدنمی در بقیه از صدایی ولی رودمی در خروجی سمت به دوباره رامین

 :دهممی پیام شب نیمه مسافر به و دارمبرمی را گوشی تمرین تایم اتمام محض به

 !تمومه کارم دیگه ساعت نیم تا-
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 !درم جلوی وقته خیلی-

 است؟ آمده زودتر چرا دختر این کنم،می نگاه گوشی به شده گرد هایچشم با

 "هانا"

 :گویدمی و دهدمی دستم به را هاخوراکی سبد یاسی. شویممی خارج خانه از باهم هردو

 !باشه خودت به حواست-

 .هست-

 !کنی بدبختمون بذاری کورس اونجا نشی جوگیر. هست هست، نگی الکی-

 لباس هم هنوز و است برگشته خانه به تازه. کنممی حلقه گردنش دور را هایمدست و خندممی بلند

 !است کرده محیا برایم را خواهممی که وسایلی اش،خستگی تمام با. است نکرده خارج تن از را فرمش

 دممی قول وسایل، بابت نکنه درد دستتم! هست حواسم من. کن استراحت برو اومدی سرکار از تازه تو-

 !اینا جونِ و من جون. کنممی مواظب ازشون چشمام مثل. برگردونم سالم و صحیح

 :شودمی بلند اشخنده صدای

 !بریز زبون کم برو دیوونه،-

 .شوممی سوار و زنممی دور را ماشین سرعت به

 : گویدمی دوباره یاسی
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 ! نشه عصبی بابات. برگرد هم زود-

 :خندممی کالفه

 !خداحافظ. گردمبرمی هم زود و کنممی رانندگی آدم مثل رم،نمی سرعت فهمیدم دیگه، باشه-

 :گویممی خنده با و زنممی استارت

 ! برمنمی آسمون تا ضبطمم صدای-

 :برممی بیرون شیشه از را سرم و کنممی حرکت

 ! داریم شوخی هم با البته-

 یک که است کاری زیباترین رانندگی نظرم در! روممی نسیم خانه سمت به و برممی باال را موزیک صدای

 .بدهد انجام اشزندگی در تواندمی انسان

 .برممی یاد از را دادم یاسی به که هاییقول کل به و کنممی رانندگی سرعت با نسیم خانه تا

 :گیرممی را اششماره و دارمبرمی را امگوشی

 !پایین بیا نفله، درم دم-

 همراهش که اندازی زیر. شودمی خارج خانه از نسیم بعد، دقیقه چند تنها و کنممی قطع حرف بی را تماس

 حرکت و کوبدمی دستم به محکم را دستش کف. شودمی سوار و گذاردمی عقب صندلی روی را است

 :کنممی
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  چطوری؟-

 !افتادیم راه که بده خبر اینا بهرام به بزن زنگ یه خوبم،-

 :کشدمی هم در چهره نسیم

 !بزنم حرف باهاش خوامنمی کرد؟می بلغور چی چی خودش برای گروه تو دیشب ندیدی کن ولم-

 :گویممی و خندممی بلند

  کنی؟ ناراحتی جوراین باید مخالفه تو با چون حاال گفتی نظرتو هم تو گفت، نظرشو اون-

 :گیرممی را اششماره و دارمبرمی را گوشی سریعاً

 ! ســالم-

 :گویممی و گذارممی اسپیکر روی را گوشی شودمی باز نیشم صابر صدای شنیدن با

 !کُــالم تو سرت-

 !نداری کالمم عفت-

  کجایید؟-

 .داریم کم انداز زیر یاال کجایید؟ شما رسیدیم-

 !برسیم تا سیخ به بکش رو هاگوشت. میایم داریم-
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 !باشه-

 :بزنیم قهقهه نسیم و من تا ستکافی حرفش همین

  بیای؟ تا برات بکشم چی به! توان با که هاسیخ کردی؟ اسکلم-

 !نزدیکیم. بیرونا کشممی حلقت از گیر ناخن با زبونتو میام نزن حرف-

 و سر با و داریمبرمی را وسایل. کنممی پارک سرشان پشت هابچه هایماشین دیدن و پارک به رسیدن با

 .رویممی سمتشان به صدا

 . کنیممی پهن بقیه کنار را انداز زیر و شوندمی بلند هابچه

 :گویدمی و کندمی نگاهم بهرام

 .بشه پیدات دیگه ساعت دو یکی کردممی فکر-

 :خندممی

 بیایم؟ پا و دست چهار بود قرار مگه-

 .کشندمی سیخ به را هاگوشت و گیرندمی را وسایل بهرام و صابر. خندندمی همه

 . کنندمی آماده را کباب منقل پسرها

 :آیدمی حرف به نسیم و زنممی تخمه کاسه توی مشتی. نشینیممی بقیه کنار نسیم و من

  رو؟ اینا خریده کی ان،خوشمزه چه وای-
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 :کندمی بلند دستی پریا

 !اینجانب-

 :کنممی نگاهش

  است؟ خوشمزه کجاش باال رفت فشارمون هستن شور قدراین-

 :خنددمی پریا

 !نداری دوست اصال که معلومه کردی تخمه پرِ که مشتی از-

 :گویممی و کنممی هستند درگیر هاکباب با شدیداً که پسرها به نگاهی

 !ببرن در به سالم جونِ هم دست از اینا دارم شک که من-

 :گویدمی شکند،می تخمه وقفه بی که طورهمان نسیم

 !کافیه برسونن سالم رو هاکباب-

 :گویممی و خندممی

 پالستیکشم دیگه دقیقه دو تا شکنهمی تخمه داره نسیم که جوراین بردارید، زودتر اتونوسهمیه هابچه-

 .رسهنمی بهتون

 .پراندمی سرمان از هوش هاگوجه و هاکباب بوی. کنیم پهن را سفره خواهندمی پسرها بعد کمی

 :کنممی جدا نان ایتکه
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 .کنممی تحسینتون! عالیه اشنتیجه اما شد کنده پوستتون درسته-

 :کشدمی سمتم به را قابلمه بهرام

 !بردار گوشت-

 :افتد می صابر خالی بشقاب به چشمم. دهممی باال ابرویی و کنممی نگاهش

 !کن تعارف صابرم به-

 :اندازدمی صابر بشقاب در گوشت تکه چند سرعت به بهرام

 .کنه دفاع حقش از بلده خودش جغله این-

 .نباش نگران بلدم، منم-

 :خندد می بهرام

 !بردار هم گوجه پس-

 : خندممی

 .برداشتم رو سهمم. کن باز چشماتو هم تو-

 قوری و شودمی بلند صابر ناهار، از بعد. خندممی و زنممی حرف بقیه پای به پا من و کندمی سکوت بهرام

 :داردبرمی هازغال روی از را

 .کرده ضرر نخوره رو چایی این هرکی-
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 :گویدمی و کشدمی عقب بهرام

 .کنم ضرر دممی ترجیح من-

 .خورممی خودم رو تو سهم بهتر،-

 گویندمی هرچه که است ضعیف امخوانی لب آنقدر. کنیم بازی کمی تا کندمی روشن را هدفونش پریا

 را انداز زیر. کنیم جمع را وسایل تا شویممی بلند. کنندمی غش خنده از هابچه و فهمممی را برعکسش

 :گویدمی پریا و کنیممی جمع

 !بهش بده ببر آورد بهرام اینو-

 :است ماشینش صندوق درون وسایل دادن جا مشغول سخت. روممی بهرام سمت به حرف بی

 !بگیر اینو بیا-

 :گویدمی گیرد،می دستم از را انداز زیر که طورهمان و کندمی نگاهم

 !کشیدی زحمت-

 :خندممی

 .شیم حساب بی حساب تا کارتم به بزن اموالزحمه حق-

 :گویممی و کنممی گرد را هایمچشم برایش برعکس. کندمی نگاهم شده ریز هایچشم با

  زنی؟می زل چیه؟ ها-
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 :دهدمی تکان سری

 !هیچی-

 صفحه پسرها سر پشت کلی راه در داریم دوست. کندمی انتخاب را من ماشین برگشت برای پریا

 .بگذاریم

 . است تر دور تا دو ما از کمی پریا خانه. کنممی حرکت و شویممی سوار همه

 :زنممی لبخندی من و کندمی نگاهم نسیم. روممی خودمان محله سمت به پریا، رساندن از بعد

 !خوایمی چیزی یه معلومه کنیمی نگاهم شرک گربه مثل هروقت خوای؟می چی-

  کنی؟می کمکم هانا-

 ! شده؟ چی-

 .بذارم خودم جای رو یکی باید گفته دکتر خانم خوام،می مرخصی رو فردا بیین-

  کنم؟ چکار باید من-

 !خدا به نیست سختی کار مطب؟ بری تونیمی عصر فردا! نبودی خنگ که تو هانا-

 :گویممی رفاقتمان و نسیم خاطر به اما ندارم را کارها این حوصله زیاد اینکه با. دهممی تکان سری

 .تخت خیالت رممی خودم باشه همین؟-

 :بوسدمی را امگونه محکم و آیدمی سمتم به حالت همان در
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 !کنم جبران بتونم کاش. عاشقتم طال دستت نکنه، درد دستت-

 :گیرممی سمتش به را دستم و خندممی

 !ببوس دستمو جبران برای-

 :کوبدمی دستم روی محکم

 !بوسممی دستتو زدی طرح برام هروقت کن، جمعش-

 !ببوسی پامو باید هیچی، که دست زدم طرح برات اگه! اوهو-

 پدال روی را پایم من و کندمی خداحافظی اندازش زیر برداشتن با نسیم و کنممی ترمز شان خانه مقابل

 دست از را هادورهمی این مجوز و کنم عصبی را بابا ندارم دوست. برسم خانه به زودتر تا گذارممی گاز

 .بدهم

 پارکینگ در را ماشین. برگردم خانه به امداده را قولش که ساعتی همان سر که کنممی را تالشم تمام

 . روممی باال به و گذارممی

 آنقدر. بیند می را اشعالقه مورد ترکی فیلم و است کشیده دراز نفره سه مبل روی تلوزیون، مقابل مرسده

 دست و روم می سمتش به آرام هایقدم با. شودنمی هم در شدن باز متوجه اصال که است فیلم در غرق

 .گذارممی سرش روی
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 و خندممی. کندمی نگاه من خندان هایچشم به و پردمی هوا به ترس با مرسده ثانیه، صدم یک در

 :گویممی

 .دقتتم این هالک-

 :گویدمی و گذاردمی اشسینه قفسه روی دست

 !ترسیدم-

 خونه تو بیان اگه حتی میاد، کی و رهمی کی شینمی متوجه اصال که باالست اونقدر تلوزیون صدای و سر-

 !بشی متوجه نکنم گمون بردارن، ندارمونم و دار

 :گرددمی باز پیشینش حالت به دوباره و خنددمی مرسده

 !خوبیه خیلی فیلم آخه-

 کار مانخانه در مرسده که افتممی روزهایی یاد به. روممی اتاق سمت به و دهممی تکان سری خنده با

 .میکرد

 همان دقیقا.کردمی جمع هم کنار را ما قهوه سینی با شب به شب. پختمی غذا و کردمی کاری تمیز

 کمتر مامان خواستمی خدمتکار یک آوردن با بابا، و بود درآورده ناسازگاری سر مامان قلب که روزهایی

 .کندمی پادشاهی خودش برای پدرم خانه در زن، همان حاال، و کند سنگین هایفعالیت خانه در
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 را بودنش هوای دلم. کندمی را خودم مادر هوای دلم گاهی هم باز اما است، مهربان مرسده که دانممی

 .باشد مامان که شرطی به تنها برگردیم تنکابن به هم باز خواهدمی دلم. کندمی خانه در

 برایش چرا که کند سرزنش را خودش و بابا. بگیرد را خاصش هایدلشوره هانی رانندگی برای هم باز

 اند؟خریده ماشین

 . کنممی پرت تخت روی را خودم و اندازممی تخت روی را شالم

 !را تشک یا شکنم،می را هایشچوب یا زودی به ندارم شک. دهدمی بدی صدای تخت

 هم و کنندمی آرام را دلم هم که ببینم را هاییفیلم همیشه مثل و کنم روشن را تاپ لپ خواهدمی دلم

 !بریزم اشک شوندمی باعث

 و داشتم کنارم در را مامان که آخری روزهای دقیقا. کنم تماشا را یاسی و هانی برون بله و نامزدی فیلم

 !ندانستم را روزها آن قدر که حیف صد

 "فرجود"

 روی از را موهایش. است نشسته مقابلم دیگری آدم کنممی حس شوممی ماشینش سوار که همین

 :زندمی کنار صورتش

 !جنتلمن آقای سالم-

 !سالم-
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 بشه؟ گرون مسواک ترسیمی بخندی؟ خواینمی-

 :شوممی خیره صورتش به

 !ها شده قدیمی هاحرف این-

 :کندمی پر را گوشم اشخنده خندد،می

 خواد؟می جدید چیزای دلت پس-

 !نیستم تکراری کارای آدم من-

 :گویدمی و زندمی استارت

 !بریم بزن پس-

 باد. کشدمی پایین را هاشیشه شوممی بزرگراه وارد وقتی. رودمی و دهدمی فشار گاز پدال روی را پایش

 و کندمی دراز دست. کندمی جلب را نظرم رنگش طالیی موهای. افتدمی شالش و پیچدمی ماشین درون

 چرا بدانم دارم دوست. کندمی زیاد شود کر گوشمان که جایی تا را آهنگ صدای کند،می روشن را ضبط

 .است آمده دنبالم به مدادی نوک لیفان یک با حاال و نداشت ماشین برود ترمینال به خواستمی وقتی

 راهبزرگ در و کشدمی الیی واردیوانه. رقصدمی فرمان پشت خودش  برای و کندمی همخوانی ترانه با

 تخلیه جایک دارد وجودش در انرژی هرچه خواهدمی انگار. کشدمی بقیه رخ به را اشرانندگی قدرت

 :خنددمی و کنممی کم را ضبط صدای شودمی تمام ترانه وقتی. کند



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 باال؟ زد شد؟ چی-

 .شود خودمانی زود اینقدر کسی ندارم دوست کنم،می اخم

 ندیده شب نیمه آن در را او اگر. شودنمی دور ایلحظه هایشلب روی از خنده این است جالب خندد،می

 .بود کرده خوش جا ماشینم در خیس هایچشم با که ستهمانی زن این کنم باور بود محال بودم

 !نمیاد بهت نکن اخم-

 هستی؟ کی تو-

 :بدهد دست تا آوردمی سمتم به را دستش

 !خوشبختم آنا، بگو تو ولی آناهیدم،-

 :آیدنمی خوشش انگار. زنممی پوزخند و کنممی دستش به نگاهی

 شازده نکنه مریخی؟ پسر زمین؟ افتادی تو شده پاره آسمون نکنه کنی؟می نگاه باال از رو مردم همیشه-

 !کوچولویی

 !خونیمی هم کتاب بابا نه-

 ها؟ مونده معلق دستم-

 :خندممی

 !بشه غالف جیبت تو بکن-
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 :دهدمی تکان تاسفی سر

 !میکنم رامت آخرش ولی چغری خیلی ببین-

 !نیستی اهلش-

 چیه؟ اسمت-

 :شوممی خودش شبیه خندم،می

 !میگرفتی آمارمو زودتر باید نیست؟ دیر-

 .نیست مهم زودش و دیر بگو، حاال-

 :شوممی خیره روبرو به

 !فرجود-

 :شودمی منفجر اشخنده بمب مثل

 چیه؟ معنیش فرجود؟ چی؟-

 !کن پیدا بگرد اینه؛ معنیش-

 شجاعی؟ قدراین کجایی بچه! زنیمی طور الکچری چه-

 :دهممی جواب و امدوخته خیابان به را نگاهم همچنان
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 داری؟ کارچی تو! نقشه پونز زیر-

 !خوردت شهنمی هم عسل من یه با-

 !کنهمی گیر گلوت تو نخور،-

 خجالت نه است کاره چه کندمی انکار نه. دارد جالبی شخصیت. کنیممی کلکل اشخانه به رسیدن تا

 ! شوندمی گرد هایمچشم و گویدمی اشکاری خاطرات از برایم حتی. کشدمی

 :دهدمی دستم به را کلید و زندمی را ریموت شویم،می پیاده ماشین از رسیممی وقتی

 !بیام رو سوپری این برم من تا کن باز-

 :پرسممی و کنممی نگاهش متعجب

 برم؟ کجا کنم باز االن من بعدشم داری؟ کارچی سوپری-

 !راست سمت واحد دوم طبقه-

 شوممی موفق و کنممی امتحان را کلیدها یکی یکی. دودمی مقابل مارکت سوپر سمت به بیایم خودم به تا

 به و زنممی را آسانسور دکمه. شوندمی روشن هاچراغ راهرو داخل به ورودم با. کنم باز را ورودی در

 :پرسممی خودم از ایلحظه برای. کنممی نگاه راهرو

 دارم؟ کارچی اینجا من االن-
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 بسته در دوم طبقه دکمه فشردن با و شوممی سوار آسانسور رسیدن محض به دهد،نمی جوابی هیچ مغزم

 که شودمی علت بر مزید هم سرعتش بودن پایین و کندمی امکالفه آسانسور ترانه صدای. شودمی

 را راهم راست سمت در سمت به و شوممی خارج آسانسور از دوم طبقه به رسیدن با. برود سر امحوصله

 بیرون نفسی آناهید دیدن و آسانسور در شدن باز با و شودمی گرم سرم کلیدها با دوباره. کنممی کج

 :گویدمی و گذاردمی زمین روی پایش کنار را خریدش از پر کیسه. دهممی

 !کنی؟ باز نتونستی در یه-

 :دهممی جواب عصبانی

 !کلید؟ همه این خبره چه داری؟ کلید شاه! بشناسم کلیداتو باید اینجام، روز هر که نه-

 :خنددمی

 !کنممی سردت خودم تو بریم. بابا نیار جوش-

 بی زن این اما. نیست جور روحیاتم با ولی آیدمی خوش اممردانه غریزه به است، تند هایشحرف

 !وقیح حتی و پرده بی و رک پرواست،

 :گویدمی و روممی داخل به سرش پشت

 .بترسم کسی از ندارم برده خرده! تو بیاری کفشاتو خوادنمی-

 :پرسدمی و بندممی سرم پشت را در
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 قهوه؟ یا چایی میوه، آب-

 !آب-

 !شنوممی ولی "پاستوریزه" گویدمی لب زیر

 !ندارن میخ هامونمبل نترس وایسادی؟ چرا-

 دو و پوشیده جذبی تاپ شود،می پیدایش بعد کمی. شوممی ولو مبل روی و گذارممی پایم کنار را ساک

 دو آناهید حاال و نمیآورد برایمان چیزی سینی بدون وقت هیچ که افتممی مادرم یاد. دارد دست در لیوان

 .است ایستاده مقابلم و گرفته دست به را لیوان

 داری؟ دوست! آناناسه آب-

 .بنشاند کرسی به را خودش حرف خواهدمی ولی بودم خواسته آب دانممی

 :گیرممی دستش از را لیوان

 !داره طبیعی غیر قند نیست، خوب این ولی ممنون-

 :کندمی ساکم به نگاهی

 !ورزشکار بابا-

 !ها بذاری سرم به سر ندارم خوش-

 :کشدمی موهایم الی را دستش
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 بشه؟ چی داری خوش شی؟می خوش چی با پس-

 بخورد آن به دستت اگر که است طوری سفیدش پوست. کندمی پر را مشامم عطرش آید، می جلوتر کمی

 .ماندمی رویش انگشتت اثر

 :کشممی عقب را سرم

 شی؟می پسرخاله زود همه با تو-

 !شهمی هوایی آدم خاصی، طورایی یه تو ولی نه-

 !نکنی ابری هوامو باش مواظب-

. بگذارد تاثیر تحت را من خواهدمی و خورندمی تکان هایشلب دوزد،می صورتم به را خمارش هایچشم

 که صدایی با و زندمی پلکی. بدهم وا زود خواهمنمی اما شوم کارهایش مدهوش خواهدمی دلش شاید

 :پرسدمی است کننده مورمور

 آفتابی؟ یا داری دوست ابری-

 است کرده وحشی را هایشچشم لنزهایش. بماند مخفی خمارش هایپلک پشت حتی تواندنمی شرارت

 توانمنمی بیاید جلوتر کمی. کندمی فعال را غرایزم تمام بودنش پروا بی. دارم دوست را حالش این و

 :پرسممی و کنممی نگاه اشوحشی هایچشم به. افتد نمی ما بین اتفاقی بدهم تضمینی

 چقدره؟ مهربونیت این مزنه-
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 !برات اشانتیونه امشب-

 :دهممی هول کمی را او و گذارممی اشسینه قفسه روی را دستم

 !کنی خرج اشانتیون برام خوادنمی-

 :کشدمی پایم روی را پایش

 نکردی؟ خرج تو مگه-

 !گرفتم رو رسوندنت پول من-

 !نه رو موندنت پول ولی-

. کندمی روشن را ضبط و داردبرمی میز روی از را کنترل. شوممی هوایی من و است قید بی ندارد، حیا

 .است مانده خیره من به هنوز و شودمی پخش مالیمی موزیک

 :آوردمی گوشم کنار را سرش

 !مجهزم من نباش نگران-

 به زودتر بود قرار کوبم،می امپیشانی روی محکم خانه شماره دیدن با. پرممی جا از گوشی زنگ صدای با

 !نخورد بر من نبودن فرید، زن به تا برگردم خانه

 مادر؟ بله-

 نشده؟ تموم تمرینت هنوز فرجود، الو-
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 :گویممی و گذارممی امبینی روی هیس نشانه به را دستم

 !میام االن دادن بهمون بیشتر سانس نیومده بعدی گروه-

 !اومدن اینا دیگه بیا-

 امشناخته تازه را آنا باشد هرچه. کنم دو به یکه مامان با وارد تازه یک جلوی خواهدنمی دلم. شوممی کالفه

 .کندمی مادری برایم هاستسال مامان ولی

 :شودمی بلند آنا و کنممی قطع را تماس

 !بری باید که هستی ننه بچه انقدر نگو-

 :برممی باال تهدید نشانه به را امسبابه انگشت

 فهمیدی؟. هستن من قرمز خط من خانواده هرچی؛ آنا، زن، دختر، ببین-

 لوستر و دهدمی فشار را دارد دست در که کنترلی دکمه. ندارد خندیدن جز کاری هیچ انگار. خنددمی

 !ها هالوژن لطف به تاریک نیمه فضای. کنممی نگاه تاریکی در اشوحشی چشمان به. شودمی خاموش

 یادم و کندمی اشبوسه همراه را من ماهرانه. کندمی خوش جا هایملب روی هایشلب بیایم خودم به تا

 !برسانم خانه به را خودم باید رودمی

 به. کنمنمی توجه ولی کندمی نگاهم سرزنش با مامان. است شده پهن شام سفره رسممی خانه به وقتی

 کدام بفهمد کسی ندارم دوست و آناست بوی از لبریز تنم تمام. کنممی عوض را لباسم و روممی اتاقم
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 پرت محبوبه فرید، زن از را حواسم گوشی پیام صدای گردمبرمی پذیرایی اتاق به وقتی. امبوده گوری

 .کندمی

 :نویسدمی و کنممی باز را پیامش. خورممی جا شب نیمه مسافر اسم دیدن با

 !کوچولو شازده نداره حرف کارت-

 سفره داخل را برنج دیس که محبوبه. کنممی پرت ایگوشه را گوشی و سابممی هم روی را هایمدندان

 :گویدمی گذارد،می

 !میای چسی انقدر رفتی برنامه یه آوردی؟ ما برای هاتواخالقی گند هم کردی دیر هم-

 زن کند،می تحمل را روانی این چه برای احمق فرید دانمنمی! بیزارم خودش از ندارم، دوست را ادبیاتش

 !است الل کامال محبوبه مقابل در زند،نمی حرفی فرید. بیندمی دماغش بیخ تا را چیز همه که فکری کوتاه

 :گویممی و شوممی خیره صورتش به

 !داداش زنِ جلوت بگیرم اللمونی نیستم فرید من ببین-

 ما حد در بکشم رخش به. آیدنمی خوشم او از بکشم رخش به خواهممی داداش، زنِ گویممی طعنه با

 .دارد نگه عجیبش خانواده برای را اشبازاری کوچه ادبیات است بهتر بگویم. نیست

 .کندمی سکوت فرید کام نشدن تلخ بخاطر مامان و است بیخیال او اما

 "هانا"
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 رنگ اینقره بزرگ تابلوی توانممی هم فاصله همان از! شوممی دوم طبقه وارد آسانسور در شدن باز با

 .ببینم را رویش هاینوشته و در کنار

 "شناسروان بهنامی، رعنا دکتر خانم"

 ابهت پر نامم و بگذارند احترام. کنند خطاب دکتر خانم هم را من که. بود امکودکی رویای همان این شاید

 !شود جاری هازبان بر

 دست با ابتدا همان از. کنممی باز را قفل است، داده دستم به زود صبح نسیم که کلیدی با و شوممی خم

. کنممی نگاه را اتاق دور تا دور مطب فضای شدن روشن با. گردممی چراغ دنبال به تاریک، فضای آن در

 . دارد قرار مطب در کنار درست منشی میز و اندشده چیده دور تا دور رنگ مشکی هایصندلی

 !زنممی چرخی و کنممی خوش جا نسیم صندلی روی و اندازممی میز کشوی درون را کیفم

 گیرممی میز لبه به را دستم من و چرخد می سرم دور مطب کل. زنممی دیگر چرخ یک و خندممی بلند

 .دارم نگه چرخش از را صندلی بتوانم تا

 . خندممی و کنممی سالن کف براق هایسرامیک به نگاهی و کنممی روشن را شوفاژها

 : :گویممی لب زیر کنم،می خارج کشو درون از را مراجعین بزرگ دفتر که طورهمان

 !تمیزه که قدراین بزنه لیس زمینو کف کنهمی مجبورش دکتر کنم فکر بیچاره، نسیمِ-
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 صورت به زوج روزهای در دهی نوبت. شودمی پیدا بیمارها کله و سر کم کم و گذردمی پنج از ساعت

 دشوار هم آنقدرها مطب این در کار گفت؛می نسیم که طورهمان و است تلفنی فرد، روزهای در و حضوری

 !نیست

 جلب را نظرم روند،می بهبود به رو که هاییزخم و چشم زیر کبودی. کنممی جوان زن چهره به نگاهی

 .دهدمی جوالن مختلف فکر هزاران مغزم در و کندمی

 دارد مازوخیسم هم شاید و زندمی کتکش که دارد بیماری یا معتاد همسر شاید باشد، کرده تصادف شاید

 هم در بیمار هایاخم و گیردمی امخنده ناخودآگاه. است آمده شناسروان مطب به درمان برای حاال و

 چنانآن موهایش ریختگی بهم. کشدمی پایین به موهایش روی از را اشآفتابی عینک مکث بی و شودمی

 :کند مخفی را چشمش کبودی خواهدمی تنها و نیست اهمیت حائز برایش

  خندی؟می چرا خانم؟ چته-

 :گویممی و کنممی جور و جمع را خودم سریعاً

  اسمتون؟-

 :پرسد می و گویدمی را نامش اکراه با

  کجان؟ حامدی خانم-

 .کنید پرداخت تومن هزار شصت باید دقیقه پنج و چهل برای! هستن مرخصی امروز-
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 :گویدمی عصبی که پسنددنمی را مبلغ این انگار

  است؟ گردنه سرِ! خبره؟ چه-

 ترپایین رو تایم تونیدمی. کنیم دریافت موظفیم ما و کردن اعالم که هست چیزی نیست که من دستِ-

 .کنید پرداخت کمتر هزینه و ببرید

 : گیردمی سمتم به را کارتش و دهدمی تکان سری

 !خور سگ بابا، بکش بگیر-

 روی و کنممی کم کارتش از را مبلغ. نیست درستی هوای و حال در اصال است معلوم. کنممی نگاهش

 :گویدمی آرامی صدای با و آیدمی میز سمت به جوانی پسر. نشیندمی صندلی

 .خواممی نوبت یه. سالم-

 را اسمش و زنممی حدس خودم را جمالتش که زندمی حرف آرام قدرآن. کنممی ریز را هایمچشم

 . کنممی یادداشت

 . بدهم وقت توانممی دیگر نفر دو به تنها کار، زمان احتساب با

 . کوبدمی زمین به را پایش وقفه بی بیماران از یکی

 با دیگری و میکشد جلو اشپیشانی اواسط تا را شالش بار یک ثانیه چند هر و دارد تیک انگار دیگری

 محیطی چنین در آدم نظرم به. کند لمس را آن نیست حاضر حتی و افتاده صندلی دسته جان به دستمالی
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 از باالتر اتشخصی تحمل باید. ندارند تقصیری هم بیماران این که هرچند. شود دیوانه تواندمی راحتی به

 !باشد معمول حد

 :گویممی لب زیر و دهممی بیرون کالفه را نفسم

 !نسیم روحت تو-

 . دهدمی تکان برایم سری و شودمی مطب وارد دکتر بعد کمی

 :شوممی بلند جا از

 !دکتر خانم سالم-

 :گویدمی و کندمی نگاهم است، ایساله پنج و سی الی سی خانمِ که دکتر

 !داخل کن راهنمایی دیگه دقیقه پنج رو هامریض لطفا. سالم-

 !حتما بله-

 :کنممی است درگیر شالش با هنوز که خانمی به نگاهی

 ! تو ببرید تشریف زدن زنگ دکتر-

 طریق از ناچار به. نیستم بلد را کدام هیچ جواب بگویم توانممی کنم،می گرم مقابلم جدول با را سرم

 نوبت بعد جلسه برای و روندمی داخل به دیگری از پس یکی بیمارها و کنممی حل را جدول نصف اینترنت

 . گیرندمی
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 : کنممی نگاهش. شودمی وارد رنگ سفید ریش و سر با مسنی مرد

  بفرمایید؟ سالم-

 ! بده نوبت بهم-

 . کنممی اشاره ساعت به و دهممی باال ابرویی

 . بیارید تشریف فردا باید! جان پدر اومدید دیر-

 :کوبدمی میز روی دستی

 !ببینم رو دکتر باید االن همین-

 به بالیی دیدار اولین در خواهدمی دلم که است خراب حالم و دارم سردرد آنقدر. کنممی نگاهش کالفه

 را هایمپروانه و شمع و گل خودم برای بگذارد و نفرستد مطب این به را من دیگر تا بیاورم نسیم سر

 !بکشم

 !شده بسته امروز هاینوبت پدرجان، خدمتتون کردم عرض-

 :ترمحکم قبل دفعه از کمی. کوبدمی میز به دست با دوباره که فهمدنمی را هایمحرف انگار

 ! دختر فهمینمی منو حرف انگار-

 :گویممی و کنممی نگاهش
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 تونننمی امروز و دنمی مشاوره مراجعشون آخرین به دارن دکتر پدرجان، فهمیدنمی منو حرف شما-

 !کنند ویزیت رو ایدیگه مراجع

 :گیرمنمی ازش را نگاهم من و کشدمی داد

  نفهم؟ گیمی من به منی بچه جایِ کشی؟نمی خجالت-

 تحویلشان لبخند و بشنوم را جمالت دست این که است دشوار و سخت برایم خیلی. دهممی باال ابرویی

 :بدهم

 ...!دیگه امروز دکتر گفتم فقط من نشه، تفاهم سوء-

 .شودمی خارج اتاق از بیمار آخرین همراه به دکتر برسانم اتمام به را امجمله خواهممی تا

 : گویدمی و کندمی نگاهمان

  مهرانفر؟ خانم چیشده-

 : شوممی بلند جا از

 ! نداریم نوبت امروز برای گفتم من خواستند نوبت ایشون دکتر خانم-

 : گویدمی خشمگین و عصبی مرد پیر

 ! داره هوامو گفت قبل دفعه بود تو جای که دختره اون اصال؟ هستی کی تو-

 :کندمی دراز مطب سمت به دست و دهدمی تکان سری دکتر
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 ! بفرمایید تو، بفرمایید-

 :کندمی نگاهم دکتر و شودمی وارد پیرمرد

 !بده وقت بهشون کوتاه هستند حساس خیلی میبینی اگر نکن بحث و جر باهاشون-

 :نویسممی نسیم برای پیامی سریعاً و شوممی ولو صندلی روی

 :کنممی دونه دونه گیساتو نرسه بهت دستم اینکه مگر"

 ساختمان هایپله از سرعت با و کنممی قفل را مطب در باالخره که است گذشته دقیقه سی و نه از ساعت

 .روم می بودم، کرده پارک مطب پنجره روی به رو درست که ماشین سمت به. روممی پایین

 ! روممی خانه سمت به و اندازممی عقب را کیفم

 تواندمی و کندمی تحمل را فضا این چطور نسیم دانمنمی. خواهدمی عمیق خواب یک و عالی دوش یک دلم

 . برسد هم دانشگاهش درس به انرژی با

 نیاز مشاوره جلسه چند به هم خودم مکانی چنین در حضور هفته یک با که است روشن برایم روز مثل

 !کنممی پیدا

 :زندمی لبخندی رویم به بابا. شوممی خانه وارد خسته

 !نباشی خسته دخترم، سالم-

 : بوسممی را صورتش و شوممی خم
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 ! بابایی ممنونم-

 ! بگیرم دوش یک هرکاری از قبل دارم دوست. دهممی تکان دستی است آشپزخانه در که مرسده برای

 . است شده خارج تنم از خستگی خوبی به کنممی حس. برممی پناه آب دوش به و دارمبرمی را امحوله

 : شوممی مشغول و نشینممی کنارشان و پیچممی موهایم دور را حوله

 ! مرسده ممنون شه،می باز آدم اشتهای بویی، و رنگ چه به به-

 ! عزیزم جان نوشِ-

 :گویدمی و کندمی نگاهم بابا. دهممی تحویلش لبخندی

  تنکابن؟ میای ما با هفته آخر-

 :گویدمی بابا و دهممی تکان نفی نشانه به سری

 !بمون هانی خونه برو پس-

 :گویممی بیخیال

 رو اینجا بیاد نسیم دیگه؟ نخوابم تنها رو شب که اینه مهم. بیاد نسیم زنممی زنگ یا اونجا، رممی یا-

 !بهتره کنیم فکر طرحامون

 مرسده خاطرِ به اما بگذارد، تنکابن در پا است سخت هم خودش برای دانممی. دهدمی تکان سری بابا

 !ندارد دیگری چاره و بپذیرد است مجبور
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 "فرجود"

 :گویدمی و کنممی ترمز مسنی مرد مقابل

 !کشاورز بلوار تا دربست پسرم-

 !تومن پنج و سی شهمی ولی باشه-

 :پرسدمی و کندمی نگاهم مرد

 !نیست؟ تند قیمتت-

 :خندممی

  وِزوِزکه؟ شاه عهد کنیمی فکر نداری؟ رو بنزین قیمت مزنه حاجی-

 :دهممی ادامه و کوبممی فرمان روی

 !کنه لِک لِک بتونه تا خورهمی بنزین المصب این-

 !ببینی خیرشو سی-

 :گویممی و دهممی تکان سری

 !نمیاد گیرت ماشین وقته دیر! باال بیا-

 که همین. گذارممی آهنگ و کنممی روشن را ضبط. روممی کشاورز بلوار سمت به و شودمی سوار مرد

 :گویدمی شود،می پخش ترانه
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 !گنمی چی اینا نیست معلوم االن. بود مهستی خوند،می داریوش ما زمان بخیر، یادش-

 !کرده فرق چی همه االن. نیست ماشاهلل مش دوره دیگه االن. شده تموم شما عصر حاجی-

 :خنددمی

 !دهمی تحویلت رو اینا خودت بچه دیگه روز دو گن،می اینو همه-

 :زنممی پوزخندی

 خودم از بیارم رو یکی کار؟چی خواممی زن گرونی وضع این با. باشم داشته بچه که ندارم زن من حاجی-

 بزنه؟ اون که زدم بابام ننه سر به تاجی چه بشه؟ چی که کنم تر بدبخت

 !داره هاشو بنده هوای خدا! پسر نگو کفر-

 و رسیممی کشاورز بلوار به. کند سرایی مدیحه و برود منبر باال برایم یکی ندارم حوصله دهم،نمی جوابی

 : پرسممی

 !بلوار اینم حاجی-

 :کندمی خلوت خیابان به نگاهی

 !شممی پیاده جلوتر کم یه-

 :گویدمی مغازه یک به رسیدن با رسممی جلو به کمی سرعت با

 !خوبه جا همین ممنون،-
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 :گویممی دلم در

 بیای؟ تونستینمی رو قدم دو باشه، بد تروخدا نه-

 :گیردمی سمتم به تومانی هزار پنج اسکناس یک و تومانی هزار ده اسکناس سه و شودمی پیاده ماشین از

 !باش زندگیت فکر به برو نده، تخفیف-

 :زنممی نیشخندی

 !دننمی هم کوفت این با دن؟می زن این با االن رسیده؟ بهم قارون گنج تو تومنِ پنج با کنیمی فکر االن-

 بی و کنممی زیاد انتها تا را ضبط صدای. شوممی رد مقابلش از سرعت به باشم جوابی منتظر اینکه بدون و

 گیرممی را شب نیمه مسافر شماره. ندارم کردن کار دماغ و دل دیگر. شوممی زدن دور مشغول حوصله

 :گذارممی بلندگو روی را تماس و

 !کردین مزین! فرجووود آقا به به-

 !نمونی خماری تو بزنم زنگی یه گفتم-

 :کشدمی غلیظی آه شود،می دارکش لحنش

 خماری؟ تو ذاریمی آدمو دونیمی خودتم-

 !هست که همینیه-

 اینوری؟ نمیای-
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 :خندممی

 !بابا نه-

 !من پیش بیا ناهار فردا فرجود-

 بشه؟ چی که-

 !خوریممی ناهار خب! بشه ولو بیاریم در-

 !توله ادبی بی خیلی-

 !توله بگو بهم! رو توله دارم دوست-

 !ها خرابی بدجور-

 !شممی خراب میاد صدات-

 :گویممی دلم در

 !بودی؟ خوبی آدم من دیدن یا من زدن زنگ قبل که نه-

 !شهمی چی فردا ببینم-

 بپزم؟ برات داری دوست چی-

 .گذشت خوش خوش؛ شب! نره سر امحوصله بهت زدم زنگ. شدی جوگیر زیادی بابا برو-
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 پیرمرد این هایحرف و ندارم حوصله اصال روم،می خانه سمت به و اندازممی کناری صندلی روی را گوشی

. چرخانممی قفل در را کلید و روممی باال هاپله از آرامی به رسممی خانه به وقتی. است کرده امکالفه بدتر

 .کنند اممواخذه ماشین برداشتن بابت و شوم چشم در چشم بابا یا مامان با خواهدنمی دلم

. روممی اتاقم به و گذارممی بابا جیب داخل را سوئیچ بینند،می را پادشاه هفت خواب شانهمه خوشبختانه

 لباس کردن عوض بدون و کشممی را رویش. است برده خوابش کتابش و دفتر پای زمین روی فرهاد

 فرستاده آنا که عکسی دیدن با و کشممی بیرون جیبم از را آن گوشی ویبره با. شوممی ولو تخت روی

 .شوندمی گرد هایمچشم

 خجالتش باعث که نیست دنیا این در چیزی هیچ انگار. است کرده قی را آبرو و خورده را حیا زن این

 یا کنم قبول را فردایش دعوت دانمنمی. کنممی خاموش را گوشی و گذارممی جواب بی را پیامش. بشود

 !نه؟

 !نیست معلوم شودمی چه تهش اینکه ولی بگذرم بودن کنارش از بخواهم که بود نگذشته بد قبل دفعه

*** 

. امآورده در اشخانه از سر چطور نفهمیدم هم خودم. کندمی باز سوالی هیچ بدون را در آنا و زنممی در

 :بینمنمی را خودش ولی شنوممی را صدایش. کندمی مستم غذایش بوی شوممی وارد که همین

 !بده در دم تو بیا-

 :بندممی سرم پشت را در
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 کجایی؟-

 !نزن هول میام دارم-

 :کنممی کمتر را صدایش و دارمبرمی را ضبط کنترل. شوممی ولو کاناپه روی دوباره

 کنی؟می زیاد رو وامونده این صدای همش خبره چه تهرون؟ هایشب کاباره یا است خونه اینجا-

 اصال و امکرده رامین با مفصلی دعوای پیش دقیقه چند. بگیرم آرام کنممی سعی و بندممی را هایمچشم

 .باشد حوصلگی بی همین برممی سر به آناهید خانه در االن اینکه دلیل شاید. ندارم حوصله

 !برو امپاچه و پر قربون تو و رقاصه شممی من کاباره؟ بشه خوایمی-

 و زده گره را پایینش که بلوزی با و دارد تن به کوتاهی بسیار دامن. کنممی باز چشم صدایش شنیدن با

 داردبرمی را کنترل و شودمی خم لوندی با. کنممی نگاهش مبهوت و مات. دهدمی نشان را تختش شکم

 .شودمی هماهنگ آهنگ ریتم با اندامش موزون حرکت. کندمی بیشتر را ترانه صدای و

 و کشدمی صورتم روی دستی و آیدمی سمتم به گاهی. کندمی سازی ترانه که اوست فریبنده اندام انگار

 .شودمی دور و خنددمی مستانه رودمی سمتش به دستم که همین

 .شوممی مدهوشش شوم،می محوش

 اندامش به خواهدمی دلم هستند، خواستن از لبریز وجودش هایزنانگی. است بلد خوب را کارش الحق

 .برقصد برایم او و بمانم خیره
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 هایشچشم از. است کرده تحریک را اممردانه غرایز دوباره. نشیندمی پاهایم روی و آیدمی سمتم به

 .کندمی نگاهم خمار بگذرم، توانمنمی

*** 

 :گویدمی آنا و پوشممی را شرتم تی

 !چیدم رو میز بیا-

 !خوردمی شخصیتش به است، مدرن کمی اشخانه

 اهمیتی کدامشان هیچ به است من با او وقتی ولی کندمی القا من به را ترس حس رنگش تیره هایدیوار

 منم، میدان پیروز اما. شوممی اسیرش و گیردمی مشت در مرا او. شودمی چه نیست مهم برایم. دهمنمی

 !کنممی هدایت را او که منم این

 :دهممی باال ابرو فسنجانش خورشت دیدن با و روممی میز سمت به

 !بلدی؟ هم دیگه کارای انگار-

 داندمی و است زرنگ. است بدجنس خیلی است، تخس. آوردنمی رویش به ولی گیردمی را کالمم نیش

 .بگذرد نیست میلش باب که چیزی از چطوری

 :شویممی خوردن غذا مشغول

 !شهمی شروع برنامه ده ساعت! سه شبکه بزن فردا-
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 :خنددمی

 !ببینم؟ تورو البد-

 !جدید عصر برنامه. نهاییه نیمه اجرای-

 !اینجا بیا بعدش. باشه-

 !بهت نگذره خوش-

 :خنددمی

 !بره در خستگیت خواممی-

 .دهممی ادامه خوردنم غذا به و گویممی بابایی برو لب زیر

*** 

 :زنممی داد ها بچه سر

 باشه؟ نیفته ریتم باشه، حواستون-

 :گویدمی کالفه مهرشاد

 !داری قبول هرکی جان کن ول! آره رو ما فرجود-

 :شودمی عصبانی سعید
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 !دهنتو ببند دقیقه یه مهرشاد-

 :زنممی داد عصبانی

 نداد؟ جواب شرف بی رامین این-

 :گویدمی مهرداد

 !دهنمی جواب پدر بی-

 اعصابم روی مته مثل کنندمی بررسی را قبلی اجرای که داورها صدای. دهدمی فحشی لب زیر مهرشاد

 .دهدنمی جواب ولی گیرممی شماره خودم و کشممی مهرداد دست از را گوشی. شودمی

 :پرسدمی و آیدمی امیری آقای

 نمونده؟ شما اجرای به چیزی شد؟ چی فرجود-

 :گویممی عصبانی. شودمی پیدا رامین کله و سر که بدهم جوابی خواهممی

 !اومد شازده باالخره-

 :خنددمی رامین

 !نمیام یا زنممی خواممی که حرکتی همون یا ببین! شازده؟-

 ذاری؟می شرط داری نود دقیقه االن پدر بی-

 :گویدمی معترض و میکشد را بازویم امیری
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 !کن بس فرجود-

 !گردو پوست تو بذاره دستمو خوادمی االن گه؟می چی ببینید-

 :شوممی عصبانی خندد،می رامین

 !چیز همه بی ذارممی دلت به رو اجرا این آرزوی ببین-

 :گویممی هابچه به رو اعجاز گروه اسم خواندن با

 !زنممی خودم رو رامین حرکت-

 

 "هانا"

 چیند،می هم کنار در را وسایل که طورهمان بابا. دهندمی جا عقب صندوق در را وسایل مرسده و بابا

 :گویدمی من به خطاب

 !هانا ترراحت خیالم جوراون من باشی اونا کنار و هانی خونه بری بود بهتر من نظر به ولی-

 :کنممی نگاهش کالفه 

 رو امشب که دادم قول نسیم به که گفتم صدبار دیشب از. اونجا برم تونمنمی گفتم بهتون که من بابا-

 تو بزنم هم به چیز همه االن اگه. کنیم کار دانشگاه هایطرح روی صبح تا امشب قراره باشیم هم کنار
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 اگه. کنم بدقولی ندارم دوست من که دونیدمی خوب هم شما شممی داده نشون بدقول آدم یه اون چشم

 !باشه تر راحت هم شما خیال تا مونممی یاسی و هانی پیش رممی شب فردا تهران اومدید دیرتر

 :گویدمی و دهدمی تکان سری ناچاراً شود،نمی حریفم که داندمی بابا

 رو ماشین هم الکی. باشه خودت به حواست کن قفل هم سر پشت بار دو رو ورودی در پس خوب خیلی-

 !نمونه گرسنه مردم بچه تا کنممی پر کارتتو برات. بهتره بشین خونه تو بیرون بری برنداری

 :گویممی و خندممی بلند. خندممی بابا حرف این به

 !بیاره خودش با غذاشو سهم سپردم بابا نباش نگران-

 :گویدمی و زندمی لبخندی مرسده 

 نگران ما از بیشتر خیلی و هست خودشون به حواسشون دوتا این نباش، نگرانش علیرضا بابا ای-

 !خودشونن

. دارم عجیبی حال و حس بمانم تنها خانه در است قرار وقتی همیشه. شوندمی ماشین سوار مرسده و بابا 

 .دارم دوست خیلی را امتنهایی و خانه سکوت

 اشگوشه گوشه که شوم شهری وارد توانمنمی. است بهتر برایم شهر آن در گذاشتن پا از باشد چه هر

 مامان یاد به را من همه و همه هایش،خیابان شهر، آن بازارهای. است مامان با مشترک خاطرات از پر

  که است ساعت یک تازه که انگار. کنندمی تازه را دلم داغ راحتی به سال همه این از بعد و اندازندمی

 !امداده دست از را امزندگی فرشته
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 قابل نسیم. گیرممی را نسیم شماره مکثبی و روممی باال به سرعت به شود،می خارج پارکینگ از ماشین

 همیشه. دارد دوست زیاد خیلی را نسیم دارد، که هاییحساسیت تمام با بابا. است من دوست اعتمادترین

 بد هم من برای البته. است مهربان و ساده شدت به و آرام دختری نسیم نظرش در کند،می تعریف او از

 .آورممی زبان بر راحت را نسیم اسم همیشه. نیست

 . کنیممی پا به آتشی رویممی هرجا و است نسیم با هایمشیطنت بیشتر که هرچند

 دوتا را هاپله سرعت به باشد، شده رها چیز همه از که کسی مثل. شوندمی خارج پارکینگ از مرسده و بابا

 موقعیت این توانمنمی. هستم سکوتش و تنهایی و خانه فضای عاشق. گردمبرمی خانه به و کنممی یکی

 .بدهم دست از را عالی

 دانمنمی هم خودم اما نکنم کثیف را خانه که دادم قول رفتن دم. زندمی برق تمیزی از خانه مرسده لطف به

 !بمانم بندپای امداده که قولی روی توانممی کجا تا

 اما هستند، خشک و سفت اینکه با هامبل. گیرممی را نسیم شماره و شوممی ولو سلطنتی هایمبل روی

 رفتار آنها با مالطفت با خواهدمی دلش و دارد دوست شدیداً را هایشمبل مرسده. هستند امهمیشگی جای

 .کنیم

 "کنیم؟ عوض مبال با جامونو چطوره»گویممی او به خنده با گاهی

 .زنممی بزرگی لبخند نسیم صدای شنیدن با

 چطوری؟ عشقم سالم-
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 میای؟ کی کجایی؟-

 چرخه؟نمی دهنت اون تو سالم کال-

 :خندم می بلند

 !رفتن اینا بابا میای؟ کی. سالم خب-

 .نزدیکم. میام دارم-

 !نره سر امونحوصله شب بیار هم خوراکی خودت با نزدیکی که حاال پس-

 !شهمی چی ببینم تا حسابم به بزن صد فعال اوکی-

 شه؟می چی کنی خرج تو بار یه شکمت تو ریختم پول همه این-

 :خنددمی

 !بینمتمی. پررو بچه باشه-

 دارم دوست. کنممی آماده را قدیمی هایآلبوم از سری یک. کنممی قطع را تماس و خندممی سرخوشانه

 .کنیم نگاهشان نسیم با

 را هانی هایکودکی خواهدمی دلم. بیینم اشعروسی لباس در را مادرم هم باز بهانه، این با خواهدمی دلم

 !کنم ذوق بود، داده تشکیل لپ را صورتش تمام که ایماهه شش هانای برای حتی و ببینم
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 استقبالش به اهمانج و کنممی باز برایش را در نسیم چهره دیدن با. آیدمی در صدا به آیفون بعد کمی

 :گویممی هیجان با و پرندمی باال ابروهایم دارد، دست در که بزرگی هایپالستیک دیدن با. میایستم

 !حامدی خانم کردی شرمنده وای-

 .کندمی نگاهم خنده با نسیم

 !بابا نزن حرف-

 .زنممی سوتی امعالقه مورد پفک دیدن با. گیرممی دستش از را پالستیک

 !خودمه برای جلد ته پودرهای پودر اون تموم! نگفتی نگی بگم، االن از. جان مااادر-

 انگار کنیمی ذوق زنیمی حرف جور یه. خورهنمی پفکا این از کسهیچ تو جز! گشنه گدا بابا باشه-

 !پایین نرفته گلوت از هیچی ساله دویست

 .شودمی ولو رویشان و رودمی مرسده عزیزکرده هایمبل سمت به راست یک و شودمی خانه وارد نسیم

. کنم دعوت جااین به را نسیم ندارم حق دیگر شک بی. ببیند و باشد مرسده خواهدمی دلم چقدر که آخ

 .کردمی بیرون خانه از تیپا با را جفتمان هم شاید

 :گویدمی نسیم و افتممی خنده به تصور این با

 خندی؟می یهو عزیزم؟ دادی دست از عقلتو-

 نه؟ یا بدیم تحویل مرسده به سالم رو مبال این فردا تا تونیممی تو و من که کردممی فکر این به داشتم-
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 .شودمی اشکاموایی شال و پالتو درآوردن مشغول نشسته، طورهمان

 !خریدمی بهترینشو کنیدمی اراده پولداره بابات که تو بابا ای-

 خوری؟می کرده درست شربت مرسده-

 :کندمی نگاهم چپ چپ

 !شربت نه کنی پذیرایی ازم اعالء قهوه فنجون یه یا گرم چای لیوان یه با باید سرما این تو-

 .گیرممی سمتش به و گذارممی سینی در شربت لبوان دو خنده با

 دهنت صبح تا بخوری پشتش دممی جوش آب لیوان یه شد سردت خیلی! دیگه همینه. نزن حرف بخور-

 !بزنه آفت

 :کشدمی درهم چهره

 !تو بشی الل-

 :کنممی وسایلش به نگاهی

 نقاشی؟ وسایل کو پس-

 .نیاوردم-

 !!!چرا؟-

  بکشم؟ ابرو دو چشم چشم برات بشینم باید باشیم هم دور اومدیم شب یه داری؟ حوصله حاال کن ولم-
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 :گویممی و دهممی باال ایشانه

 امشب بده، من کار بگی نیای مدام فردا پس  گفتم، خودت خاطر واسه نداره فرقی که من برای -

 !نخواستی خودت کنم کمک بهت تونستممی

 :خندد می بیخیال نسیم 

 به خواب صبح تا امشب آوردم خودم با هم رو هاردم اینجا بیاریم رو هاخوراکی زرنگ، بچه بابا کن ول-

 !حرومه همه

 دیده را هانی نامزدی فیلم بارها که نسیم. کنیممی گرم هاآلبوم با را سرمان و نشینیممی هم کنار خنده با

 . دارد اصرار تماشایش برای هم باز است

 .بردارد کچلم سر از دست فقط تا بفرستم نسیم برای را فیلم از نسخه یک زندمی سرم به گاهی

 نسیم و هاظرف کردن آماده به کنممی شروع. دهیممی سفارش شام برای عالی جوجه و چلو پرس دو

 .است گرم نامزدی فیلم با سرش

 :دهممی جواب سریع پرهام اسم دیدن و موبایلم زنگ صدای با

 !سپنتا پدر سالم-

 :پیچدمی گوشم در اشخنده صدای

 خبریه؟ بشی، چتر نمیای سراغت؟ نیومده مندلیف هنوز نشده؟ کشف عنصر سالم-
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 :زنممی قهقهه بلند

  بیکارم؟ کردی فکر. دارم مهمون-

 هم شنگولی آب بساط مهمونته؟ کی شیطون حاال. بشه دوال باید پیشت محل اکبربیکار هستی، که بیکار-

 راهه؟ به رو

 :خندم می

 ! کردم برپا منقلم-

  چی؟ دیگه-

 :خندممی هم باز

 !است آماده هم مزه سینی-

 ورگل گل تر هستن؟ کیا مهمونات. نرفت گوششون به اینا نداری تنهایی جنبه تو گفتم بار هزار من-

  کنم؟ نظارت بیام هستن

 !مهمون و نه مهمونا ببینی؟ نداری چشم-

  اونجاست؟ نابابت رفیق اون باز-

  نسیم؟-

 . آیدمی سمتم به و شودمی تیز هایش گوش نسیم، اسم آوردن با
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 خریدین؟ شانسی راه سر رفتین باز-

 !دادیا گیر بابا-

 !دختر رنگرزم خودم من کنی رنگ بتونی رو هرکی نیستم، گاگول هانی مثل من-

 !پاکیم پاک تو جان-

 :خنددمی

 !جون نسیم به برسون شد؛سالم باورم باشه-

 !جون فرشته به توام-

 :گویدمی خنده با نسیم و کنممی قطع را تماس

 !سپنتا هم فرشته، حال به خوش هم-

 :چرخانممی کاسه در را هایمچشم

 !است دیوونه پرهام ؟ خوشبحالشون-

 .دارم احتیاج پرهام مثل آدمی به واقعا کنم کل کل یکی با مدام اینم عاشق من! باحالیه آدم خیلی بابا نه-

 !شدی سیگاری گهمی بهم دیده اونو وقتی از بود؟ فندک توش خریدیم شانسی یه یادته-

 :است رفته هم باال طبقه تا صدایش ندارم شک که بلند قدرآن. دهدمی سر قهقهه نسیم
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 !فهمینمی تو دیگه باحاله گممی چیزاست همین خاطر به-

 کندمی پهن ایسفره تلوزیون مقابل نسیم. دهدمی تحویل را غذاهایمان بعد کمی رستوران موتوری پیک

 :کندمی نگاه متعجبم هایچشم به خنده یا و

 !بخوریم اینجا شامو بذار. سه شبکه بزن-

 . گذارممی سفره کنار را غذاها و دهممی باال ایشانه

 :دارد برمی را هاظرف از یکی اشتها با نسیم

 !لعنتی داره بویی چه-

 :گویممی کنم،می عوض را شبکه که طورهمان

  حاال؟ داره چی-

  بینی؟نمی. داره جدید عصر-

 : خندممی

 !ندارم حوصله بابا، کن ولم-

 !داره اجرا اعجاز گروه دیدم امشبو تیزر اینستاگرامشون توی! نهاییه نیمه مسابقه اولین امشب دیوونه-

 سه توانممی که است بو عطر خوش غذا قدرآن. شوممی مشغول بیخیال و خندممی هیجانش همه این به

 !نشوم سیر و بخورم دیگر پرس
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 مختلفی نظرات و رای داورها، اجرا هر برای. کندمی نگاه را استعدادیابی برنامه عجیب هیجانی با نسیم

 .دهندمی

 تشویقم همیشه مثل پارسا استاد و شود زیبایی طرح شاید. کنم نقاشی استودیو یک خواهدمی دلم حاال

 .کنم خلق زیباتری طرح بتوانم هم شاید. کند

 بازویش به مشت با و پرممی درجایم ترس، با. کشدمی جیغی گوشم کنار نسیم هویک افکار همین در

 .کوبممی

  چته؟ زهرمار-

 : گویدمی هیجان با و کندنمی توجهی

 !کن نگاهشون من جون کن نگاه رسید، اعجاز گروه به نوبت االن-

 تلوزیون صفحه به چشم و شوممی دندانم با رفتن ور مشغول دندان خالل با و دهممی تکان سری خنده با

 :گویممی ناخودآگاه. گیردمی تحویل ایبرگه. شودمی ظاهر کادر در جوانی پسر. دوزممی

 !قشنگیه پسر چه-

 :کشدمی فریاد یکباره به نسیم

 پسر این به اینستاگرام تو اصال خودشه اجراشونم و گروه رئیس! جذابه خیلی لعنتی عاشقشم من آره،-

 دوبار راست سمت دوبار. چرخید بار چهار مکث بدون آسمون تو قبل برنامه توی. گروه متفکر مغز گنمی
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 هر تازه بگیرن سفید داورها از شد باعث توپش حرکت همین. داشت تسلطی و تمرکز چه دونینمی. چپ

 !بودند گذاشته قسمتو اون ویدئوی اینستاگرام تو دیدممی رو پیجی

 خیره لحظه چند برای و گروهش و خودش معرفی به کندمی شروع پسر و کنممی نگاه تلوزیون به دوباره

 باعث و کندمی جذب را من که است همانی دقیقا صورتش اجزای فرم و چهره حالت. میشوم اشچهره به

 :کنم تعریف ازش ناخودآگاه میشود

 !ها جذابه-

 :گویدمی جذاب صدایی تن با پسر و دهدمی تکان سری نسیم

 .هستم نیافر فرجود من-

 : کندمی تیمیش اعضای کوچک اسم بردن به شروع و کندمی دراز دست

 تصمیم بودیم، جدید عصر تماشاچی ما که پیش سال. کنممی فعالیت رشته این توی که ساله چندین-

 از یکی و بدیم تشکیل گروهی بودند، مشغول باشگاه توی که هاییبچه و دوستان از ایعده با گرفتیم

 بینید می که هاییبچه تمام و هست گروهی انتها تا ابتدا از ما کار. باشیم جدید دوره هایکننده شرکت

 !کنیم عمل موفق ما شنمی باعث و ذارنمی مایه دل و جون از اجراها این برای

 :پرسدمی مجری

 !بود جذاب بسیار هم قبل مرحله توی شما کار چون دارید؟ حرفی قبل مرحله مردمی آراء درباره-
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 :زدمی لبخندی پسر

 خیلی برسیم مرحله این به ما شدند باعث هاشونرای با و داشتند لطف ما به که عزیزی مردم تموم از-

 !بشینه دلشون به اجرا این و نشیم اشونشرمنده امیدوارم و ممنونم

 دید؟می انجام باهاش رو کاری چه بشید جایزه برنده شما اگر-

 تا استعداد با و کوچک هایبچه از. کنم تاسیس حرفه این برای مستقل باشگاه یه دارم دوست خیلی من-

 !نباشه دیر زیاد روز اون امیدوارم و کنم جمع هم دور رو بزرگسال افراد

 و جدید عصر صحنه روی هایشانتمرین از. دهدمی نشان را قبل اجراهای و آزمایی راستی از ایمرحله

 .اندکرده تالش روزهایشان این برای چقدر که بفهمم راحتی به توانممی

 خودم اما شوم منفجر خنده از خواهدمی دلم. زندنمی هم پلک دیگر حتی و است شده تلوزیون محو نسیم

 :گویدمی بلند علیخانی احسان و کنممی کنترل را

 !تهران شهر از اعجاز گروه امشب، دوم اجرای-

. شوندمی وارد تند نسبتا ریتم با موزیکی با همزمان پسر ده و زنندمی دست هیجان با هاتماشاچی

 کنندمی نگاهشان زنان لبخند داورها. آیندمی وجد به هاتماشاچی و کندمی اجرا خاص حرکتی هرکدامشان

 .دهدمی نشان العمل عکس حرکاتشان به نسبت هیجان با نسیم و

 ملق چندین هوا در. هستند ترسناک گاهاً شاننمایشی هایحرکت بگیرم ایرادی اجرایشان از توانمنمی

 !هماهنگ کامال و زیبا. زنندمی
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 حرکتشان با آخر، در و کنندمی هنرنمایی دوچرخه با. پردمی همه روی از نفر یک و دهندمی تشکیل پلی

 . شودمی گرد هایمچشم

 لحظه هر هاتشویق صدای. اندایستاده کامل تعادل با هم روی همه. دهندمی تشکیل انسان از بلندی هِرَم

 . شودمی تر بلند

 دست به را بلندی طناب دارد، نقش اجراها تمام در و ندارد بیشتر سال شش گویدمی نسیم که ایبچه پسر

 طناب و رود می است ایستاده هـِرَم نوک که آخر نفر سمت به. زندمی چرخ را سالن بار دو و است گرفته

 جیغ ها تماشاچی زدن بهم چشم یک در شود،می چه فهممنمی. بیاید غرود او آغوش در تا کندمی رها را

 دهانم از کشدار هینی ناخودآگاه. ریزدمی فرو هِرَم و پرندمی جا از شده گرد هایچشم با داورها. زنندمی

 کنم هضم امنتوانسته هنوز من و کندمی نگاه تلوزیون به تعجب از مانده باز دهان با نسیم. شودمی خارج

 . است آمده سرشان به بالیی چه که

 اند،افتاده زمین روی که هاکننده شرکت دور تا دور دوربین و شوندمی صحنه وارد بالفاصله امداد گروه

 ! شودمی پخش بازرگانی پیام مقدمهبی و است بچه پسر همان رسندمی دادش به که کسی اولین. چرخدمی

 :گویدمی و کنممی نسیم به نگاهی

  افتاد؟ ارتفاعی چه از دیدی مرد؟ بچه-

 :گیرممی گاز را لبم

 !شد خراب آخر لحظه اجراشون هابیچاره-
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 ! وای بد چقدر من خدای وای-

 تیم توسط اعجاز گروه هایبچه که دهدمی خبر برنامه مجری. است تاخیر با البته که برنامه مجدد آغاز با

 زنده، برنامه اتمام از بعد است قرار و اندشده داده انتقال استودیو به بیمارستان تریننزدیک به اورژانس،

 پیش انرژی با را برنامه باقی تا دهندمی نشان پسرها از یکی از کوتاهی فیلم و بروند بیمارستان به همگی

 !ببرند

 "فرجود"

 درد تنم. شنوممی گنگ خیلی را صداها هستم، معلق آسمان و زمین بین کنممی حس. رودمی گیج سرم

 به چیزی هیچ چرا هستم، حالت این در چرا دانمنمی. بدهم تکان را خودم توانمنمی است سنگین کند،می

 حس سرم در شدیدی درد. کشدمی باال را من کمرم زیر از و کندمی دراز دست کسی. آورمنمی یاد

 . کنممی

. است افتاده اتفاقی چه بیاید یادم دارم سعی و کنممی شانبسته و باز اراده بی. بینندمی تار هایمچشم

 .شودمی انداز طنین گوشم در مردم هایگفتن حسین یا شود،می واضح کم کم صداها

 !بودم کجا آیدمی یادم. است تار هنوز هایمچشم اما شناسممی را صداها کم کم

 !زنده برنامه

 !جدید عصر مسابقه

 !انسانی هرم
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 :نالم می و زنممی سرم توی محکم

 !امیرعلی حسین؛ امام یا-

 :گیردمی را امیقه و آیدمی جلو مهرشاد

 کردی؟ غلطی چه تو؟ کردی غلطی چه فرجود-

 :کشدمی نعره و کنممی نگاهش گیج

 !زندگیمون و آبرو به زدی گند بیشعور توی کردی، خراب چیو همه-

 :کشممی داد

 !کو امیرعلی-

 :کندمی صورتم حواله محکمی سیلی

 چرااااا؟ نگرفتی؟ اونو چرا پرید وقتی امیرعلی؟-

 !آید؟ نمی یادم چیزی هیچ چرا کردم؟ غلطی چه من. کنممی نگاهش مبهوت و مات

 :یپرسمم ایخفه صدای با

 چی؟ یعنی-

 :شوممی پرت استیج گوشه دوربین پایه سمت به و خورممی سکندری دهد،می هول عقب به را من
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 غلطی چه باال اون. زمین خورده محکم امیرعلی! کنه جمع تورو گند اومده آمبوالنس! ببین بیرونو اون-

 زندگی به برینی میکردی فکر افتادنمی دهنت از منم منم وقتی منم، امضا گفتی وقتی فرجود؟ کردیمی

 بچه؟ اون

 . بگیرم مهرشاد وقفه بی هایاشک از را نگاهم توانمنمی

 :کشممی نعره

 !نمیاد یادم هیچی من لعنتی-

 پی نگاهم من اما. میشود کردنم چک مشغول و میبرد ایگوشه به مرا و آیدمی سمتم به پرستارها از یکی

 را اتفاقی هیچ من اینکه بدتر و است آشفته چیز همه! کند جمع را من گند کندمی سعی که است مهرشاد

 . اندشسته را ذهنم گوشه اسید با انگار. کنممی ترس حس و لرزدمی وجودم بند بند. آورمنمی یاد به

 از را حالم و خوانممی را نگرانی صورتش حالت از و آیدمی سمتم به علیخانی. است گنگ هنوز مغزم

 :گویدمی باشد دهنده آرامش کندمی سعی که لحنی با. پرسدمی پرستار

 !کردیم قطع رو زنده پخش. بیمارستان بردنش! نشده چیزیش بچه اون انشاهلل-

 !است خبر چه اصال گویند،می چه فهممنمی

 :گیرممی را بازویش

 !بیمارستان ببرین منم-
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 :گویدمی و کندمی حالم به نگاهی

 .بفرست آمبوالنس با هم ایشون اشکان،-

 سوار سختی به. خورممی تلو تلو گیجی شدت از. است کرده اشاره دستش با علیخانی که روممی طرفی به

 .کندمی ناله پایش درد از که شودمی دوخته سعید به نگاهم و شوممی آمبوالنس

. کشدمی نعره درد شدت از پرستار هایحرف به توجه بی سعید ولی کند آرامش کندمی سعی پرستار

 رفتم، باال آن از شد درست انسانی هرم وقتی. گیرندمی جان مقابلم تصاویر شود،می باز کم کم انگار ذهنم

 سمتم به علی امیر و ایستادم هرم روی. شدم چشم در چشم داوران انگیز بر تحسین نگاه با ایلحظه برای

 ...ولی آمد

 !نگرفتم را بچه آن لعنتی منِ زنم،می سرم روی محکم

 حالم اصال. شوندمی مجروحین گرفتن تحویل مشغول اورژانس مسئولین رسیممی بیمارستان به وقتی

 :دهدمی دستم به را ساکم صحنه پشت افراد از یکی. هستم امیرعلی نگران چیز همه از بیشتر نیست، خوب

 !خورهمی زنگ بند یه گوشیت-

 به و نشینممی اورژانس پذیرش مقابل صندلی روی. کشممی دستش از را ساک و زنممی چنگ

 !است شده نابود که تیمی. میرسند من تیم اعضای به که شوممی خیره پرستارهایی

 !کردم لهشان خودم هایدست با خودم و ساختم را هاآن من کردم، نابودشان من
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 سمتم به اشنشسته خون به هایچشم با امیرعلی، پدر که آیممی خودم به وقتی گذردمی چقدر فهممنمی

 :کشدمی فریاد و گیردمی را لباسم یقه شوم،می بلند جا از. آیدمی

 اسطوره؟ شهمی کارم؟ امضای شهمی پسرت گفتی دادی؟ که قولی بود این-

 :کشدمی فریاد همچنان او و کنم نگاه هایشچشم در توانمنمی

 دیدی؟ منو پسر-

 . بردمی اورژانس سمت به مرا و گیردمی مشت در محکم را ام یقه دهم،نمی جوابی

 درون فیلم یک مثل هایمانتمرین. شوممی دیوانه است افتاده بیهوش تخت روی که امیرعلی دیدن با

 :کشدمی نعره پدرش. شوندمی پخش بارها و بارها ذهنم

 !دستم برسه اشجنازه بهت ندادم بچمو! آوردی؟ روزش به چه ببین! کردی چیکارش ببین-

 حالیکه در و زندمی صورتم به محکمی مشت. بزنم حرفی چرخدنمی زبانم و شده قفل مغزم ندارم، جوابی

 :گویدمی بگیرد را هایشاشک جلوی تواندنمی

 !چیز همه بی کردی چیکارش ببین! منه امیرعلی! منه بچه گوشت تیکه یه این ببین-

 ...خواستمنمی من-

 تنها. بشوم مانعش توانمنمی کنم،نمی دفاعی هیچ. نشیندمی تنم به لگدهایش و مشت بیایم خودم به تا

 .است افتاده تخت روی بیهوش حاال بود داده او به خدا سال هفت بعد که فرزندش
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 پدر حراست. امنیامده کنار اتفاقات با هنوز است، بد حالم. کنندمی جدایش من از پرستارها و حراست

 که بینممی را مادرش و بردمی بیرون به است، گذاشته سرش روی را بیمارستان که حالی در را امیرعلی

 به و شوممی رد کنارش از متحرک جنازه یک مثل. است مانده خیره اشساله شش پسر به زار حال با

 .امگذاشته رویش را ساکش که روممی نیمکتی سمت

 با. کشممی بیرون را گوشی و کنممی بغل را ساکم. است ریخته بهم حسابی بیمارستان ما حضور بخاطر

 !ندارم را زن این حوصله االن. کنممی رد را تماس خشم با شب نیمه مسافر اسم دیدن

 :گیردمی مقابلم را اشگوشی و  آیدمی طرفم به مهرشاد

 !جدید عصر هایعرضه بی! شدیم وایرال بگیر، تحویل! بفرما-

 :گویممی و کنممی نگاه صورتش به

 ...من مهرشاد-

 :گویدمی عصبانی

. شدیم پول یه سکه آدم میلیون هشتاد چشم جلوی! توئه تقصیر چی همه... تو فقط... تو همش... تو آره-

 !فرجود ریدی کردنات؟ منم منم اون بود این. شدیم مردم دست مضحکه

 :نالم می کالفه

 !داغونم خودم بینی؟نمی. مهرشاد بردار سرم از دست-
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  کنه؟می دوا رو ما درد بودنت داغونت حسابی مرد-

 :پرسدمی و آیدمی دنبالم مهرشاد روم،می خروجی در سمت به و شوممی بلند جا از

 کردی؟ چیکار بچه اون با دیدی-

 :کنممی اشاره صورتم به

 !شد چی دونمنمی من خوردم، هم کتکش و دیدم-

 کردی فکر وقتی. دونستیمی باید بلم و ال منم، منم کردیمی درازی گردن رامین واسه وقتی دونی؟نمی-

 زد،می تورو نباید امیرعلی بابای. فرجود دونستیمی باید کنی تایید رو چی همه باید که تویی و سوپرمنی

 .کشتمی تورو باید

 :دهممی تماس رد کالفه و شودمی بلند گوشی زنگ صدای

 !دممی خودم دست دیگه کار یه میارم سرت بالیی یه زنممی. مهرشاد برو-

 !مدیریتت این با سرت تو خاک. فرجود گمشو برو-

 :دهممی جواب عصبانی فرهاد اسم دیدن با خوردمی زنگ گوشی دوباره رود،می اورژانس سمت به

 !بنال-

 !فرجود-

 !مردم من کنید فکر کنید ولم. نزن حرف کلمه یه فرهاد-
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 بد حالم. کندمی سنگینی دوشم روی لعنتی ساک. زنممی بیرون بیمارستان در از و کنممی قطع را گوشی

 به رسیدن با گذرد،می ساعتی دو. کنممی گز را هاخیابان هدف بی. بپرم زمان و زمین به خواهممی است،

 وارد و کشممی بیرون جیبم از را گوشی. شوممی ولو هایشصندلی از یکی روی خستگی شدت از پارک

 صدا شکست این توپ مثل دارد، حق مهرشاد. اندگذاشته را ما اجرای فیلم هاپیج تمام. شوممی اینستاگرام

 پخش سختی به را اجرا فیلم. کند آرام را جو کندمی سعی که بینممی را علیخانی توضیحات. است کرده

 !شودنمی باورم. کنممی

 سرم بالیی چه دانمنمی هنوز. بینممی را انسانی هرم افتادن ام،کرده نگاهش مات من و پریده علی امیر

 .است آمده

 نثارم است آمده زبانشان به که بیراهی و بد هر کنم، می نگاه را پست آخرین زیر رگباری هایکامنت

 .اندکرده

 گلویم ته. دهممی تکیه پارک نیمکت به را سرم و کنممی رد را تماسش. زندمی زنگ دوباره آناهید

 کنار به و شوممی بلند جا از. است کرده دوچندان را بدنم درد روی پیاده این و است کوفته تنم سوزد،می

 .بروم که ندارم جایی حتی روم،می خیابان

 نیافر فرجود. است شده ویران دنیایم. شوندمی آوار سرم روی آرزوهایم ببینم، را کسی خواهدنمی دلم

 .است رسیده اتمام به
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 و گذارممی زنگ روی را دستم. امایستاده آنا خانه مقابل و است صبح هاینزدیک آیممی خودم به وقتی

. اندازممی زمین روی را ساکم. کندمی نگاهم تعجب با آناهید روم،می باال هاپله از. شودمی باز در بعد کمی

 جواب بی را آنا هایسوال و روممی حمام سمت به. است دستشویی در مقابل دقیقا حمام در دانممی

 .روممی دوش زیر و اندازممی در پشت را هایملباس. گذارممی

 "هانا"

 پخش را گروه آن اجرای فیلم آشفته حالِ با بار چندمین برای و کشدمی دراز تشک روی کالفه نسیم

 :کندمی

  چطوره؟ حالشون نظرت به هانا. بیچاره بدبختای-

 :گویممی و اندازممی تخت روی را خودم

 نگرانم خیلی اومده سرش بالیی چه دونمنمی ام؛بچه اون نگران واقعاً من! امبچه پسر اون نگران فقط من-

 !نسیم بود زیاد ارتفاع واقعا

 بچه آن نگران هم دیگری افراد ما بر عالوه قطعا است نگران هم و دهدمی تکان سری ناراحتی با نسیم 

 !  هستند اعجاز گروه اعضای دیگر و

 :گویدمی آشفتگی با نسیم

 !خدا رو تو بکن نگاه این؛ شد تهش شدم برنامه و گروه یک طرفدار زندگیم کل تو حاال-
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 !رفت دادی کشتن به همشونو! نشو گروهی هیچ طرفدار دیگه تو کنم می خواهش پس-

 .نبینم تلوزیون کال بگو باره یه داره؟ ربطی چه من به شو خفه-

 !خوبیه فکر اینم-

 آبروی راحت چقدر واقعاً زدن، هشتگ گروه این برای اینستاگرام کل نشده هیچی کن نگاه آخ آخ-

 ! دیگه بود اتفاق یه بریممی رو همدیگه

 :گویممی حرفش تایید در و دهممی تکان سری 

 ! کردنش جمع از ترراحت شده، راحت خیلی بردن آبرو شده جورهمین زمونه-

 ! شنمی ناراحت چقدر ببینن اینارو خودشونم اگه االن که کنممی فکر این به دارم دونیمی هانا-

 نسیم. بیفتند هم روی هایمپلک است ممکن لحظه هر که آیدمی خوابم آنقدر. کنممی نگاهش خستگی با

 .گیردمی دلم لطفی کم همه این از من و. خواندمی برایم را مردم نظرات از بعضی و است مشغول هم هنوز

 اند،کرده کار زیبا و دقیق اندازه چه تا گروه این که دانمنمی و امندیده را پیشین مسابقات که است درست 

 نیست درست اتفاق یک با حاال. اندآمده باال نهایی نیمه مرحله تا که اندداده ارائه نقص بی کاری شکبی اما

 شانمخاطبین رضایت بتوانند تا اندکشیده گروه این که روزی شبانه هایزحمت. بگیرند نادیده را چیز همه

 چیزی از حالشان و نخوانند را نظرات این هاآن از کدام هیچ که کنممی دعا لحظه یک برای. کنند جلب را

 !شودنمی صبح هاراحتی این به اعضا، آن برای شب این که دانممی خوب نشود بدتر هست که
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 :اندازممی نسیم سمت به زنممی چنگ بالشتم کنار از را امهندزفری حرص با

 .نشیم بقیه مزاحم که گوش توی ذاریممی هندزفری اسم به چیزیِ یه کوفتی این! شو آشنا باهاش بیا-

 روممی پتو زیر. شودمی هندزفری کور گره کردن باز مشغول و زندمی قهقهه من به توجه بی نسیم

 !بخوابم راحت بتوانم و نکنم فکر نفر ده آن به دیگر کنممی سعی بندممی را هایمچشم

 !کنند تحمل بتوانند ترراحت و بهتر را شرایط این تا کنممی دعا برایشان دلم در حال این با 

*** 

! نیست شدنی اما باشم کنارش در هم را ناهار خواهدمی دلم. آیدمی دنبالش به نسیم مادر صبحانه از بعد

 بستن محض به نباشم، تنها را دیشب من شد باعث نسیم به دادن اجازه با که کنممی تشکر نسیم مادر از

 . کنممی برقرار را تماس سریع مرسده شماره دیدن با. شودمی بلند خانه تلفن زنگ صدای در

  الو؟-

  عزیزم؟ خوبی جان هانا سالم-

  خوبی؟ تو ممنون-

  اونجاست؟ هنوز نسیم دوستت کنی می کار چه-

  چیشده؟! زدی زنگ تو بستم که رو در رفت االن همین-
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 بابات تهران برسیم شب آخر تا ما کنم فکر یاسمین پیش برو رو شام و ناهار که بگم بهت گفتم خواستم-

 ! عزیزم باشی تنها خونه توی نداره دوست

 :گویم می کالفه 

 ! همینجا مونممی من کن کاری یه خدا تورو مرسده وای-

 !هانا میشناسی من از بهتر باباتو که تو کنم راضیش تونستم زور به هم دیشب-

 ...!ولی میدونم،-

 :شود می خارج دستم از بابا، صدای شنیدن با کالمم رشته

 ! هانی پیش برو لطفاً عزیزم هانا-

 ! راحتم من بابا-

 ! ترِراحت خیالم اونجا برو. ناراحتم من ولی-

 توانمنمی بمانم خانه در خواهدمی دلم که این با. بزنم چانه این از بشر توانمنمی بابا با که دانممی خوب

 :بیاورم نه حرفش روی

 ! میرم بدم انجام کارامو. باشه-

  نداری؟ کاری! بابا هانای همون شدی حاال آفرین-

 !برگردید زود خدا رو تو باشید خودتون مواظب-
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 خارج خانه از کلید برداشتن با و کنممی عوض را هایملباس و شوممی بلند جا از تماس رسیدن اتمام به با

 .شوممی

. گذارممی زنگ روی را دستم. کنم روی پیاده را مسافت گیرممی تصمیم بگذرد ترسریع زمان اینکه برای 

 ! کنم بازی سپنتا با و بگذارم فرشته و پرهام سر به سر کمی امکرده هوس

 :روم می باال به و کندمی باز برایم را در سرعت به فرشته

 .پرد می پایین و باال هیجان با و است آمده استقبالم به خانه ورودی مقابل سپنتا

 :میدهم دست فرشته با

 چطوری؟-

 !دختر طرفا این از. خوبم-

 . بود پیشم نسیم دوستم داشتم مهمون االن تا-

 : گویدمی هیجان با سپنتا

  خریدی؟ شکالت برام هانا آجی-

 :میگیرم مقابلش را صورتم و کنممی مانتوام جیب در دست

 .کن بوس رو آجی اول-

 . بوسد می را ام گونه محکم است، دستم دنبال به چشمش که سپنتا
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 . گیردمی دستم از را شکالت طاقت، بی سپنتا و کنممی باران بوسه را ماهش مثل صورت و شوممی خم

 : گویدمی بلند است داده لم مبل روی که پرهام

 ! بشور بار سه دو صورتتو برو یاال سپنتا-

 :زنممی کمر به دست و ایستممی مقابلش

 ! کن شروع بعد ات خونه تو بذارم پامو بذار-

 :دهدمی باال ابرویی و کندمی نگاهم

 . نشدم متوجه اصال اومدی خوش-

 : گویدمی خنده با که کنممی نگاهش چپ چپ

 رو بهداشتی اصول بهش دارم کنهمی کاکائو پر صورتشو زنهمی االن نبودم تو با که من بابا باش ریلکس-

 .دممی یاد

 . کردم باور منم آره-

 !کن باور-

 : گویدمی خنده با فرشته

  کردید؟ شروع نرسیده بهم دوتا شما باز-

 . روممی سمتش به و دهممی باال ایشانه
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 . کرد شروع خودش بودم آروم من-

  گذشت؟ خوش دیشب-

 . کنممی نگاهش و گردمبرمی

 ! عالی-

 !باشه عالی بایدم گفتی، تو که بساطی و بند اون با معلومه،-

 :گویممی کالفه

 ! بده نجات شوهرت این دست از منو فرشته وای-

 . خنددمی بلند فرشته

  مایی؟ پیشِ که ناهار. کنمنمی دخالت دوتا شما ناتموم هایکل کل توی من-

 ! یاسی پیش برم باید نه،-

 ! بخوریم باهم رو ناهار همینجا بمون چرا؟-

 !داده خبر یاسی به بابا کنم فکر-

 :گویممی خنده با و کنممی پرهام به نگاهی

 .کنیم غیبتشو سیر دل یه بشینیم بیایم بگو نبود پرهام هروقت-
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 :خنددمی هم پرهام

 ! موند نصفه غیبتامون اومدی یهو چون برو زودتر توام پس-

 استفاده فرصت این از و است بازی مشغول شدیداً سپنتا. رودمی ریسه فرشته و کنممی درازی زبان برایش

 خانه به من با باید حتما و کندمی گریه ببیند رفتن موقع را من اگر دانممی. روممی بیرون خانه از و کنممی

 ! بیاید یاسی

 زنگ روی وقفه بی را دستم همیشه، مثل درست و کنممی طی سرعت با را هایشانخانه بین کوتاه فاصله

 دیدن با. روممی خانه سمت به زیبایم گل کردن چک از بعد و گذارممی حیاط در پا هیجان با. دارممی نگه

 : گویممی خنده با است، کشیده دراز مبل روی که هانی

 !بیینه فیلم بشکنه تخمه مبل رو بده لم باید شلوارک و رکابی با ایرانی، اصیلِ مرد اینه-

 :خنددمی هانی

  خوردم؟ تخمه عمرم تو حاال تا من-

 که بابایی این با سوزهمی سپنتا برای دلم کن باور! بود کرده تخمه پوست رو میز کل پرهام اما نه، تو-

 ! داره

 :آیدمی یاسی صدای

 ! داره پرهام مثل بابایی که آورده بزرگی شانس سپنتا اتفاقا-
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 :شودمی آویزان املوچه و لب

 !کنهمی تایید منو هایحرف بشه بزرگتر بذارید. است بچه االن سپنتا-

 :بوسممی را صورتش محکم. کنممی خوش جا کنارش و خنددمی هانی

 !من مدلینگِ. بگردم خوشتیپم داداش دور من الهی-

 :گویممی سریع. کندمی نگاهم شده ریز هایچشم با هانی

 !بشنوه یاسی رفتم اتصدقه قربون بلند فقط. نمیخوام هیچی-

 :آیدمی سمتمان به چای سینی با یاسی

  رو؟ دیشب مسابقه دیدی وای! هانا نداشتم توقع دیگه تو از پررو ای-

 .کردیم تماشا باهم کرد مجبورم بود پیشم نسیم آره-

 ! شد خراب چیز همه رسوندن می اتمام به کارو داشتن که آخر لحظه واقعا شد بد خیلی-

 خواهدمی دلم گاهی. خوردنمی تکان هانی کنار از هم یاسی و کندمی رو و زیر را هاکانال حرف بی هانی

 در آتشش روز هر و باشد پایان بی و خالص قدرهمین کنممی تجربه که عشقی. باشد چنیناین امزندگی

 !هستند دیگریک کشیدن نفس بهانه که هانی و یاسی مثل درست. شود تر ورشعله وجودم

 "فرجود"
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 و کنمنمی توجهی ولی آوردمی چای برایم آنا. شوممی خیره مقابل دیوار به و پیچممی خودم دور را پتو

 شده خراب سرم روی دنیا. باشم تنها خودم با خواهدمی دلم است، بد حالم. کشممی دراز کاناپه روی

 .کند بهتر را حالم تواندنمی چیزی هیچ و است

 !نکن بیدار منو-

 خوابم زود خیلی شودمی باعث روی پیاده هاساعت خستگی. بخوابم کنممی سعی و بندممی را هایمچشم

 . شنوممی را امیرعلی هایخنده صدای و زنممی پا و دست خالء میان شوم،می غرق محض تاریکی در. ببرد

 .امشده اسیرش حاال و بیزارم بودن معلق از

 و بلند امیرعلی هایخنده فقط. شودنمی خارج گلویم از صدایی ولی کنممی صدا را امیرعلی و زنممی داد

 :کشممی داد و گذارممی هایمگوش روی دست کنند،می کر را گوشم. شوندمی بلندتر

 !علی امیر-

 هایمچشم دوباره صورتش حالت دیدن با و کنممی باز چشم. است شده خیره من به کالفه آنا پرم؛می جا از

 :گذاردمی امپیشانی روی دستی. میبندم را

 چته؟ خب نداری؛ تب-

 :گویدمی و پیچممی خودم دور بیشتر را پتو بدهم، را جوابش ندارم حوصله

 !کردم خشک شستم لباساتو بپوش، لباس پاشو-
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 !بعدا باشه-

 کنم؟ صدات ناهار برای-

 :زنممی داد

 !بردار سرم از دست کنی؟ ولم شهمی-

 .بخوابم کنممی سعی دوباره. ببینم را کسی و کنم باز چشم خواهدنمی دلم. شودمی ساکت

*** 

 دانمنمی ندارم، خوردن غذا به میلی. کنممی نگاه گذاشته میز روی آنا که غذایی سینی به و پوشممی لباس

 . است گذشته افتضاحم نمایش از مقدار چه اصال و امخوابیده چقدر

 کجاست؟ گوشیم-

 :گویدمی و شودمی بلند جایش از

 !شارژ به زدم ولی نکردم روشنش شد، خاموش خورد زنگ بس از-

 :دهدمی دستم به را گوشی و گرددبرمی

 !کاناپه این رو افتادی کله یه صبح دیروز از بخور، لقمه یه-

. بنددمی نقش رویش مامان اسم شودمی روشن که همین. کنممی روشن را گوشی و دهمنمی را جوابش

 :دهممی جواب را تماسش
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 تو؟ هستی گوری کدوم فرجود، الو،-

 :دهممی جواب کالفه

 خوای؟می چی نبینم، رو هیشکی که قبرستونی یه-

 :زندمی داد

 خوام؟می چی گیمی االن و نیستی روزه دو خوام؟می چی-

 !کن ولم! امزنده هنوز صدامو؟ شنویمی! نریز تمساح اشک مامان-

 :شودمی بیشتر امکالفگی فرید صدای شنیدن با

 !خونه بیا هستی گورستونی هر دادی، جواب کشیدی زحمت-

 رو کدومتون هیچ قیافه خوامنمی! بزن زر من برای بیا بعد دستت بگیری تلفن دهمی اجازه زنت ببین تو-

 !ببینم

 :گویدمی عصبانی فرید

 !بیاره مامور خوادمی. آورده در خونمونو در پاشنه بچه این بابای مرتیکه-

 :زنممی داد

 !خندیده آبادش و جد هفت گور به. داده نامهرضایت پوفیوزش خودِ! خورهنمی گهی هیچ-
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 مامان شماره و دهممی تماس رد گیرد،می را امشماره دوباره. کنممی قطع را تماسش و زندمی غر فرید

 :گویدمی آرامی صدای با آنا. کنممی اضافه لیست بلک به را

 !بخور غذاتو خرید، رممی دارم-

 :گویممی است، مانتویش پوشیدن مشغول که آنا به و کنممی مقابلم مرغ و برنج به نگاهی

 !بگیر برام سیگار بسته یه-

 !ها بخوری غذاتو باشه،-

 تحریک را امخالی معده غذا بوی. رودمی و شودمی رد مقابلم از آنا. کند مادری برایم کسی ندارم حوصله

 غلطی چه باید امداده دست از را چیز همه که حاال کنممی فکر و شوممی خوردن مشغول آرامی به. کندمی

 !بکنم؟

 کنار که خیاری و ماست کاسه با را سرم و چرخانممی را سینی شوم،می اشتها بی خورممی که قاشق چند

 گرفتم خو ورزش با وقتی ام،نکشیده سیگار دیگر دبیرستان دوران از. کنممی گرم است گذاشته برنج

 به  کنم دود سیگار، با را هایمبدبختی خواهممی االن ولی. گذاشتم کنار و بوسیدم را دنیا هایخالف همه

 . بفرستم هوا

 بسته خریدش کیسه بین از و شودمی وارد آنا. کنممی بلند را سرم پیچدمی قفل درون که کلیدی صدای با

 :گذاردمی مقابلم را مارلبرو

 !گرفتم اینو میخوای چی دونستمنمی-
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 :کندمی رفتار الرج بسیار دهم،می باال ابرویی

 .ممنون-

 :گویدمی و بردمی آشپزخانه به را خرید کیسه

 !نخوردی که ناهارتو-

 !ندارم میل-

 .کردم هوس خودمم! میارم جاسیگاری و فندک االن کنم، روشن رو کتری بذار-

. گذاردمی میز روی را فندک و جاسیگاری و شودمی خم مقابلم آنا بعد کمی و کنممی باز را سیگار بسته

 :گویممی و داردبرمی را امنصفه غذای سینی

 !کنی گرم خوادنمی خورممی بعداً میز، رو بذار-

 لرزندمی هایمدست. شوممی خیره آن به و کنممی روشن سیگاری. رودمی آشپزخانه به و زندنمی حرفی

 :گویدمی آنا و افتممی سرفه به میزنم که عمیق پک چند. کنممی پیدا عجیبی حس و

 !نیستی کاره این-

 .نکشیدم وقته خیلی-

 پک. کندمی روشن سیگار یک و نشیندمی مقابلم صندلی روی خودش به مختص لوندی همان با آنا

 .دارند سیگار با ناگسستنی پیوندی هاستسال هایشریه انگار ولی است عمیق هایشزدن
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 بیارم؟ خوایمی چیزی-

 :دهممی تکیه مبل به و تکانممی را سیگارم خاکستر

 چی؟ مثال-

 ای؟پایه کدوم واسه تو. تکیال جین، آبجو،. دارم بخوای هرچی-

 :زنممی پوزخندی

 شه؟می دوا دردم بشم مست کردی فکر-

 :خنددمی آنا

 !خوبه چی همه برای مستی-

 دردی، شاید کنم گم دودها بین در را خودم خواهممی. زنممی آتش را بعدی و کنممی خاموش را سیگارم

 دلش هرکار گذارممی و ندارم کردن بحث حوصله. کندمی روشن را ضبط و شودمی بلند آنا. شود دوا

 . بکند میخواهد

 بهم بیشتر حالم بینممی اجرا از کلیپی که هربار. چرخممی اینستاگرام درون و دارمبرمی را گوشی

 جا اصال فالورهایم شدید ریزش دیدن با و شوممی پیجم وارد. ندارد تمامی مردم هایکامنت ریزد،می

 .شوندمی منتهی فحاشی به آنها همه که دارم کامنت هزاران. خورمنمی
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 هارسانه سوژه که گردممی خودم دنبال اینستاگرام اکسپلور از و بندممی را هایمپست تک تک کامنت

 روی دنیا و اندگذاشته اشتراک به را علی امیر پدر جنجالی مصاحبه اند،کرده محکومم که کسانی. امشده

 .شودمی آوار سرم

 جا درون سیگارهای فیلتر انبوه به و کنممی روشن دیگری سیگار گذارد،می میز روی بزرگی سینی آنا

 !زیتون موسیر، ماست چیپس،. شوممی خیره سیگاری

 :کندمی باز را تکیال بطری در. بگذارد مزه است بلد خوب

 !نکنی ضعف آوردم هم الویه برات-

 :پرسدمی و ریزدمی لیوان ته کمی

 هایپ؟ یا روش بریزم نوشابه-

 !کن پرش تکیال خود با-

 :زندمی لیوانم به را لیوانش و دارمبرمی را لیوان. روندمی باال ابروهایش

 !سالمتی به-

 :دهممی جواب تلخ

 !فرجود نابودی سالمتی به-
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 سیگار از سنگینی کام. گیردمی آتش امخالی معده. سوزدمی حلقم ته. کشممی سر نفس یک را لیوان

 .گذارممی دهانم در الویه قاشقی و گیرممی

 :ریزدمی هایپ کمی آنا

 !بخور اینو-

 را لیوانم. بکشند آتش به را کامم تا شودمی پر که است زهری جام هااین انگار. کشممی سر هم را هایپ

 :گیرممی آنا سمت به

 !کن پرش-

 !فرجود جوراین گیرهمی درد اتمعده-

 :زنممی داد

 !کن پرش-

 :خندممی و ریزممی دهانم درون چیپس مُشتی شود،می داغ سرم. کندمی پر را لیوانم و زندنمی حرفی

 بینی؟می! رفتم گا به رسما-

 .خندممی بلند بلند

 لرزد،می دستم. دواست من درمان بی درد بر مستی. گویدمی راست آنا. کشممی سر دوباره را لیوان

 :گویممی آنا به رو دارم نگه را سیگار حتی توانمنمی
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 !برقص برام پاشو-

 :کوبممی میز روی. شودمی گیج آنا

 !برقص پاشو لعنتی،-

 .کنممی زیاد را ضبط صدای و دارمبرمی را کنترل خوران تلو تلو

 به که ای سرگیجه با و شوممی بلند جا از. رقصدمی و شودمی بلند آنا. کوبدمی سرم در موزیک صدای

 :کشممی دست اندامش بلندی پستی روی و کنممی بغلش محکم. روممی سمتش به افتاده جانم

 !برقص من با-

 :نالدمی لب زیر

 !فرجود-

 :زنممی داد

 !برقص-

 .آورممی در را هایشلباس دانه دانه من و لرزدمی آغوشم در

 "هانا"

 و آیندمی فرود زمین روی به آسمان از آرامی به برف های دانه و شودمی سپری بهمن اواخر روزهای

 .شوممی پیاده ماشین از و کنممی ساعت به نگاهی. دارند همراه به خود با را عجیبی سرمای سوز
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 به چشم یک در. رسانممی پزشکان ساختمان به را خودم و شوممی رد مقابلم طویل خیابان از سرعت به

 صدایم تن کند،می جمع را وسایلش آرامش اوج در که نسیم دیدن با و شوممی دکتر مطب وارد زدن هم

 :رود می باالتر کمی

 ! منتظرتم ساعته یک میدی لِفت اینقدر چرا تو کنی می چیکار-

 :گویدمی و کندمی نگاهم 

  میشد؟ چی کردیمی صبر دقیقه دو میومدم االن! نیستم که بیکار دارم؟ کار بینینمی مگه بابا ای-

 ! کنی کار هم صبح تایم نبود قرار-

 :گویدمی و کندمی جمع را دستکش و دفتر خنده با نسیم 

 بهش چی بیا گهمی زده زنگ بهم دکتر خانم وقتی. کنیمنمی مشخص تو و من رو نبودش و بود دیگه-

  نمیام؟ بگم؟

 : گویممی حرص با آخر در و کنممی نگاه اشآهسته حرکات به کالفه 

 ! شهمی دیرمون االن بجنبون دست یکم حداقل خب-

 دانشگاه! ندازننمی هم کس هیچ گیرنمی پولشو هم اونا نداری موردی برسی هم دیر نباش نگران-

  بینی؟می مثبتش امتیازهای همین و آزاده

 .نسیم نکن من جیگر به خون دیگه بریم بیا کن جمع زودتر یاال گیمی چی داری تو فهممنمی که من-
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 کنممی سعی و رویممی ساختمان خروجی سمت به مطب در کردن قفل از بعد و شودمی بلند جا از باالخره

 شدت از نسیم که است باال سرعتم آنقدر. برسیم دانشگاه به زودتر تا کنم رانندگی باالتر هرچه سرعت با

 از هم شاید. کندنمی هم اعتراضی حتی آیدنمی در ازش صدایی و است رفته فرو جلو صندلی در ترس

 با. ندارد کردن صحبت برای قدرتی و آمده بند زبانش دارد سرعت به نسبت که فوبیایی و ترس شدت

 : گویممی و کنممی نگاهش خنده

 !شدی جمع خودت توی موش مثل شدی؟ شکلی این که ترسیدی واقعاً-

 :کندمی نگاهم نگران، هایچشم با نسیم

 ! کن رانندگی آدمیزاد مثل یکه؟ فرمول مسابقات اینجا یا شوماخری خیالت به  داشته؟ برت هوا-

  من؟ یا دیمی جواب تو داخل نده راه ما استاد اگه کنیم، دیر اگه-

 :دهد می قورت را دهانش آب نسیم

 ! نمیخوام ازت این جز چیزی هیچ دانشگاه برسون سالم منو فقط ببین-

 :گیرممی دست در را اشلپ خنده با

 ! نگیر کم دست منو! جون بچه نترس-

 باالی جنبه. بگذارم ام صمیمی دوست سر به سر دارم دوست بیشتر ایمنکرده دیر هم آنقدرها حقیقتاً

 شوخی او با توانممی بخواهم هرچقدر که دانممی. گذاردمی باز هایمشوخی در را دستم که است نسیم
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 دختر نسیم. شود مکدر خاطرش حرفی با باشد ممکن اینکه از ترس بدون بگذارم سرش به سر و کنم

 .است ایجنبه با بسیار

 هاییدلهره انگار. شویممی پیاده صورت به دو هر و دارممی نگه بینممی که پارکی جای اولین در را ماشین

 دانشگاه اصلی ورودی سمت به سرعت با من از جلوتر که شده باعث و کرده اثر رویش امداده نسیم به که

 :زنممی داد ناچاراً و کنم هماهنگ او با را هایمقدم توانمنمی هم باز اما دوممی سرش پشت خنده با. برود

 ! ترکیدن پاهام تر آروم ذره یه نسیم-

  چی؟ نده راه رو ما و بیاد استاد اگه-

 . است افتاده نفس نفس به که دویده سرعت با آنقدر. شوممی خیره اششده سرخ صورت به خنده با

 جاگیر هاصندلی روی و کشیممی آسوده نفسی استاد خالی جالی دیدن با هردو و شویممی کالس وارد

 ! شویممی

 . کنندمی ریزی برنامه ماه بهمن برفی روزهای آخرین عصرِ برای لحظه همان از صابر و بهرام

 خرید به مرا هم باز خواهند می حتما و برویم خانهسفره به آنها با تا کنند راضی را ما خواهندمی االن از

 ! کنند مجبور پنیر و سیب بزرگ سینی یک

 دلم. داشتم مشکل تخصصی غیر دروس این با همیشه. شود می تر آرام کالس فضای کمی استاد آمدن با 

 گرفته کمی مواقع جور این همین برای. باشد مرتبط گرافیک با خوانممی درس که چه هر میخواست

 به دیگر، کالس دو از بعد. برسد اتمام کالس و شوم خارج دانشگاه از زودتر خواهدمی دلم و شوممی
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 هابچه بقیه و صابر و بهرام به تا رویممی هاصندلی سمت به و شویم می خارج دانشکده از نسیم همراه

 را خانه سفره قدیمی فضای و هابچه کنار در بودن اما هستم حوصله بی کمی که است درست شویم ملحق

 .بگذرم دلچسب هایدورهمی این از توانمنمی ولی دارم دوست خیلی

 خوردمی چشم به درختان لخت هایشاخه روی کمی هایبرف. رویممی خانهسفره سمت به باهم همگی

 نگذارند باقی خودشان از اثری و رد هیچ دیگر هفته دو الی یک تا و شوند آب هابرف این اینکه تصور با و

 شده پوش سفید هایخیابان و شهر و زمستان به نسبت عجیبی عشق فصول تمام بین در. گیردمی دلم

 و جذاب تواندنمی نخورده، دست و سفید هایبرف روی پاهایت رد دیدن از چیز هیچ نظرم در و دارم

 ! باشد دلرباتر

 همیشگی تخت هم باز اما است شلوغ محیط کمی امروز. شویممی خانه سفره وارد خنده و شوخی با همگی

 گروه کله و سر است ممکن لحظه هر که دانندمی خوب دیگر خانم سیمین و احمد بابا. است مانده خالی ما

 . کند اشغال را زیبا و بزرگ تخت این کسی دهندنمی اجازه و شود پیدا ما

 هالیوان از که زیادی بخار. آیدمی سمتمان به چای بزرگ سینی با سوال، بی احمد بابا و نشینیممی همه

 !ببریم یاد از را هوا سوز شودمی باعث شودمی بلند

 که هرچیزی و دیوار ترک به. خندندمی دلیل بی حتی گاهی. رودمی آسمان به هابچه های خنده صدای

 . بگیرد را چشمشان

 :گیردمی سمتم به را قندان بهرام
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 !آورده رژیمی قند برامون امروز احمد، بابا هانا، بیا-

 : گویممی و دارمبرمی عدد یک

  رژیمی؟ قندهای این بوده کی پیشنهاد-

 !خودم-

 :رودمی باال ابروهایم جفت

 ! کنار گذاشتی زندگیتو هایخالف تموم بگو باره یه پس بابا؟ نه-

 :خنددمی

 .ذارممی کنار کمکم اما نه، که همشو-

 :زنممی دستی برایش

 !ستودنیه اتاراده-

 .کنممی شروع رو ورزش زودی به-

 :گویدمی بلند صابر

 !زنهمی آتیش هم پشت مونهنمی خالی ثانیه یه لبش گوشه کنی؟می باور اینو هایحرف تو هانا-

 :خندممی
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 !کنه نابود بزنه تونهمی خودشه دست دیگه که هاشریه اختیار داره؟ ربطی چه تو و من به-

 .کنیممی خندیدن به شروع نسیم همراه به. دهدمی تکان سری و کندمی بهرام به نگاهی صابر

 بسیار احمد بابا منوی دیدن با بار این هابچه! بخورد افسوس بهرام حال به صابر که است مانده کم همین

 که آخری روزهای در هم احمد بابا اینکه مثل. دهندمی سفارش بزرگ دوظرف سرعت به و کنندمی ذوق

 .زندمی سرش به جالبی هایایده است، مهمانمان برف

 خارج دهانم از بخار و دهممی بیرون دهان از را نفسم هیجان با و کشممی باال انتها تا را پالتوام زیپ

 داشتنی دوست شدیداً و ساده هایلذت. شودمی تنگ هم اینکار برای دلم زودی به که دانممی. شودمی

 .شوندمی تکرار بار یک سالی تنها که

 ! چسبدمی حسابی هوا این در که الحق و گذارندمی مقابلمان را داغ آش هایظرف خانم سیمین و احمد بابا

 :میکنم نگاهش. گیردمی سمتم به را داغ پیاز و نعنا ظرف بهرام

 . بهرام دارمبرمی خودم-

 !باشی ترراحت خواممی-

 :گویممی آرام و کنممی ها بچه به نگاهی

 !کنیمی معذبم هابچه جلوی داری بیشتر جوراین ولی-
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 ترنزدیک نسیم به را خودم عجیب رفتارهای این از کالفه من و کندمی گرم آش کاسه با را سرش بهرام

 .کنم صحبت او با رفتارها این درباره فرصت اولین در باید. کنممی

 "فرجود"

 همین بابا. شدنمی پیدایم حوالی این اصال نبودم مجبور اگر.شوممی وارد و چرخانممی قفل داخل را کلید

 :گویدمی افتد می من چشمش که

 بودی؟ قبرستونی کدوم آوردین؟ تشریف باالخره-

 چه و به به بودم موفق وقتی هاآدم همین. کنندمی نگاهم خشم با و اندنشسته که کنممی افرادی به نگاهی

 حتی.  خوردمی بهم دورویی همه این از حالم. بینندمی مجرم یک مثل مرا امباخته که حاال و کردندمی چه

 کسی تنها او شوم، آوار فاحشه یک سر مجبورم آخر دست. کنم تکیه آنها به که نیستند هم خوبی خانواده

 محبوبه. بسازم تنهایی غار خودم برای اشخانه در گذاردمی و کندنمی توبیخ. کندنمی بازخواستم که است

 :کندمی نازک چشمی پشت

 !گنده و مُر و سُر! زدین بیخود جوش اومد؟ دیدین مادرجون-

 بدهد؟ نظر باید محبوبه چرا اصال بگیرد؟ آرام دلشان که آوردندمی را امجنازه باید آید،می جوش به خونم

  است؟ کاره چه زندگی این در او

 :زنممی داد

 خوره؟می بر بهت میرم راه جلوت صاف صاف چه؟ تو به بزنه جوش هرکسی-
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 :زندمی داد فرید

 !فرجود-

 :گویممی عصبانی

 کردین؟ تهدیدم دادین اس کلی بگردین؟ دنبالم ریختین بهم رو زمان و زمین بودین؟ نگرانم چیه؟-

 :گویدمی و آیدمی جلو بابا

 مرگته؟ چه-

 :زنممی داد

 !ندارم هیچکدومتونو حوصله-

 :کندمی پاک را هایشاشک و شودمی بلند مامان

 آوردی؟ هاتوخردی اعصاب ما واسه کردی خراب خودت-

 :زنممی پوزخند

 !کنممی گم گورمو دارم شم هوار سرتون نیومدم نباش، نگران-

 :آوردمی باال را اشاشاره انگشت بابا

 !رینمی گورستونی هیچ کردی غلطی چه بچه این با بودی، گوری کدوم نگی تا-
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 :خندممی

 سالتم؟ شونزده دختر کردی فکر! بگیر گوشیمم خوایمی بابا، نه-

 :غردمی دوباره فرید

 !فرجود-

 :گویممی عصبانی

 نشدی؟ بَر از گفتی منو اسم بس از بابا؟ چته-

 :گویدمی ترآرام فرهاد

 !داداش-

 :شودمی بلند محبوبه. خوردمی را حرفش و کنممی نگاهش

 !بخوابون رو شر بودی کجا بگو-

 :روممی سمتش به

 خبره؟ چه بیاری در سر که تو کرم یا بخوابه شر-

 :شودمی معترض مامان

 !بزن حرف درست فرجود؛-
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 !سلیطه این جلوی بگیرم خون خفه بخوام نیستم فرید من من، مادر-

 :گویدمی فرید به رو کندمی بغضی محبوبه

 سلیطه؟ بشم من تهش اومدیم، کردیم ول زندگیمونو روزه چند شد؟ خوبت-

 :گویدمی ترس با فرهاد. کندمی خوش جا صورتم روی فرید سیلی بیایم خودم به تا

 !فرید-

 :خندممی

 !بابا خوش دست کردم؟ بلند داداشم رو دست بخاطرت بگی مردی؟ بگی زنت جلوی زدی-

 :گویدمی و کشدمی عقب را فرید بابا

 کنی؟می خالی ما سر انداختی؛ جفتک بزنی ملق اومدی کردی؟ پاره افسار فرجود، چته-

 واسه اعجاز گروه گفتینمی مسافرت هر به بودم، شما افتخار مایه رفتممی پیش خوب که دیروز تا ملق؟-

 منه؟ پسر

 :دهممی ادامه مامان به رو

 کرده؟ بل و ال فرجود که دادی خبر آدم و عالم به ذاشتی؟می زمین دقیقه یه رو المصب تلفن این-

 :زنممی داد محبوبه سر

 شمام؟ چشم خار زدم گند همتون قول به شدم بدبخت که حاال دادی؟نمی پز خودت-
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 :گویدمی فرید و گیردمی را دستم پشت از فرهاد

 !بده رو بچه اون بابای جواب بیا! کن جمعش بیا ریدی-

 :نالدمی فرهاد

 !گذشته شکایت شر از و شکسته پسرش پای و دست گفت خودش که دیدی نده، گیر فرید-

 :گویدمی و کنممی فرهاد به نگاهی. اندازدمی ابرو چشم مامان

 !گفت خودش خدا به-

 :گویممی مامان به رو

 بشه؟ راحت خیالم ترسیمی بهم؟ نگه کنیمی اشاره چیه؟-

 :کوبدمی امسینه تخت فرید

 !شدی وحشی چون. کردی پاره افسار چون آره؛-

 :زنممی پوزخندی

 !بابا برو-

 دست چند کشو داخل از و کشممی بیرون تخت زیر از را امیدکی ورزشی ساک. روممی اتاقم سمت به

 :گویدمی و آیدمی سرم پشت فرهاد. ریزممی داخلش لباسش

 بدم؟ رو هندزفریت و شارژر-
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 چند و کندمی کشویش داخل دست بعد کمی. اندازدمی کیفم درون را هاآن خودش و دهمنمی را جوابش

 :گیردمی سمتم به تراول

 .گیرممی ازت بعداً! میشه الزمت دارم، همینو-

 :گویدمی و بندممی را ساکم زیپ. اندازد می کیفم داخل را هاآن خودش ولی گذارمنمی محل

 .دممی تکست بهت-

 :گویدمی فرید رفتنم بیرون محض به. زنممی بیرون اتاق از و دهممی تکان سری

 کجا؟! هوووش-

 :زنممی داد

 بری؟ راه گرفتی اجازه زنت از چه؟ تو به-

 :گویدمی کالفه محبوبه

 !شده هار کن، ولش فرید-

 :گویممی و شده خون کاسه هایمچشم دانممی روم،می سمتش به

 !بیاد باال سگم روی اون نذار کن، ولم. انداختن پس تورو که باباتن ننه هار-

 :کشدمی را ساکم سر پشت از مامان و روممی در سمت به

 !فرجود؟-
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 :زنممی داد

 !راحت خیالت مرد، فرجود-

 تنها! خوردمی بهم خانه این اهالی تمامی از حالم فرهاد جز. زنممی بیرون و کوبممی سرم پشت را در

 است فرهاد همین دارد را هوایم بیشتر همه از که کسی تنها دانممی. است نگذاشته دمم روی پا که کسی

 !بس و

 بینممی و کنممی نگاه را گوشی. دهممی را آنا خانه آدرس و گیرممی دربستی و روممی خیابان سر به

 :است نوشته فرهاد

 !دادمی جو داشت اومدنت قبل محبوبه نگیر، جدی-

 :نویسممی برایش

 !بگو شد خبری اوکی،-

 شوممی پیاده ماشین از آنا خانه به رسیدن با. کنممی فرو شلوارم جیب داخل را گوشی و نویسدمی چشمی

 ماشینش دیدن با. کندنمی باز را در کسی و زنممی زنگ. کنممی حساب فرهاد هایتراول با را اشکرایه و

 زنگ دوباره. شومنمی متوجه را کندنمی باز را در چرا اینکه ولی است خانه در هستم مطمئن در جلوی

 :کشممی بیرون جیبم از را آن گوشی زنگ صدای با. دهدنمی جواب و زنممی

 !بیا دیگه دوساعت برو دارم، مشتری-
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 دارد؟ مشتری دوساعت. کنممی کج خیابان انتهای سمت به را راهم. روندمی باال ابروهایم

 کنار دکه از شوممی خوشحال پارکی به رسیدن با. چیست شغلش است رفته یادم انگار زنم،می پوزخندی

 گذارممی کنارم را ساکم. کنممی خوش جا هانیمکت از یکی روی و خرممی فندک و سیگار بسته یک پارک

 .کنممی روشن سیگاری و

 که کنممی نگاه مردمی به. کنم ولخرجی تا ندارم را توانش اما نیست، خرید آنا که سیگاری خوبی به

 لحظه که است همانی گویندمی و دهندمی نشان همدیگر به مرا شناسند؟می مرا آیا. آیندمی و روندمی

 داد؟ باد به را تیمش کل آرزوهای آخر

 نصیبم چیزی شودمی درگیر که ایریه جز به! ندارد توفیری کنم دود هم را پاکت کل است، خراب حالم

 که چیزی تنها. کنممی دود را کوفتی اجرای آن ثانیه به ثانیه انگار. کندمی آرام مرا سیگار هر اما شودنمی

 اما نیست، خوب شکسته پای و دست. است فرهاد خبر کنم کز ایگوشه و شوم خفه شده باعث وسط این

 .دارد شکر جای است زنده که همین

 ریشم به اشته و بکشد پیش را مسابقه حرف است االن همین کنممی فکر نشیند،می کنارم جوانی پسر

 آرای بابت خواهدنمی دلم ندارم، را مردم به دادن پس جواب حوصله. گیرممی او از را نگاهم. بخندد

 است شده تمام دنیایم که همین! ستکافی رفته باد به امزندگی کل که همین. بگذارند سرم منتی مردمی

 .ستکافی
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 آن تا کوچه این از رفتن پیاده هنرشان تنها که شوم مردمی ته و سر بی هایحرف جوابگوی خواهمنمی

 .ببرند سوال زیر را من اجرای کل خواهندمی حاال و است کوچه

 خوای؟می چی-

 :گویدمی و کنممی نگاهش صدایش شنیدن با

 .اومدم جاش من! گرفتنش گردیمی جقجقه جعفر دنبال اگه-

 :خندممی

 ترقه؟ تیر داری؟ چی-

 !اووووف بزنی. دستم رسیده نابی علف خوای؟می چی-

 :شودمی نشئه هم خودش اشنابی علف به کردن فکر با انگار گیرد،می امخنده خمارش هایچشم دیدن با

 هست؟ چی گیمی که اینی-

 کردی؟ سوژمون نیستی؟ کارهاین-

 !کنم امتحان خواممی تو، جون نه-

 زنیمی پک که بعد. ریزیمی توتون دوباره توش، ریزیمی دممی که علفی کنی،می نصفه رو سیگار این-

 !فضا ریمی

 چنده؟-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 !پنج و بیست ایبسته-

 :کشممی بیرون جیبم از را ماشین کرایه پول ماندهباقی

 !بده بسته یه-

 :کندمی اطراف به نگاهی

 !دهمی بهت آمارمو فوالد بگی هرکس به نبودم. وراماین همیشه! بگیر-

 !نیستی هم گالوانیزه تو فوالد؟ خندم،می دلم در

 افتاده جانم به عجیبی وسوسه. گذارممی پیراهنم جیب داخل را امخریده که ایبسته. شودمی بلند کنارم از

 .کنم امتحانش است

 "هانا"

 :گویدمی و ایستدمی بلندی ساختمان مقابل بابا

 !همینه موحد مجتمع-

 :گویممی و کنممی مرمر سنگ نمای با ساختمان به نگاهی

 !بابا نکنه درد دستت! آره-

 !بگیری تحویل رو ماشینت بری کالست از بعد ظهر فردا کردم هماهنگ-

 :گویممی کالفه
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 !بابا شده قلق بد خیلی جدیدا-

 :گویدمی خنده با بابا

 !کنی تعمیر ببری باید میشه خراب. داره خرج ماشین باالخره-

 !دقیقه به دم اینجور نه ولی آره-

 .میزند صدایم بابا. میشوم پیاده کوتاهی خداحافظی با و برمیدارم عقب صندلی از را کیفم

 میشه؟ تموم کارت چند ساعت هانا؟-

 !خونه گردمبرمی خودم نمیدونم-

 دوم طبقه به آسانسور با امگرفته استاد از که آدرسی طبق من و شودمی دور ساختمان از حرف بی بابا

 نسیم با ورود، محض به. رسدمی گوش به صداهایی و سر و است باز انتها تا مقابلم رنگ مشکی در. روممی

 .شوممی چشم در چشم

 باالخره زدندمی حرف کارهایش بودنِ فرد به منحصر از همه که هاییباالیی ترم از یکی عکاسی نمایشگاه

 .باشم زده هیجان اثرهایش دیدن برای میشود باعث همین و است گرفته مجوز

. گیردمی جا لبم کنج تلخ لبخندی. گیرندمی سمتم به داغ نسکافه ایسینی پذیرایی، برای همیشگی رسم به

 وجودم تمام پسر این مثل هم من روزی. گیرندمی جان هایمچشم مقابل پیش سال چهار هایصحنه تمام
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 من کردمی تعریف تابلوهایم از شعف با که هرکس. رفتنمی کنار لبم روی از لبخند. بود هیجان از مملو

 .آورددرمی پرواز به آسمان نقطه باالترین تا را

 و رفتمی طرف آن و طرف این به مدام هانی. کردندمی باران بوسه را صورتم خوشحالی با بابا و مامان

 !شود مواجه یاسمین با باید چطور دانستنمی و زدمی غر کنارم روزها آن مامان

 گذشته روزهای به باهم هردو وقت آن. شدمی یاسی عاشق شک بی بود، مامان اگر. کشممی آهی

 .خندیدیممی

 ؟ ببینی رو کارها خوای نمی فکری؟ تو هانا؟-

 .کنممی دیوار روی تابلوهای به نگاهی سرسری

 !کنممی نگاه بعد بخورم رو امنسکافه-

 !ناراحتی؟-

 .زنممی لبخندی

 !شممی هاگذشته دلتنگ یهویی گاهی. نه-

 و اندآمده هابچه از تعدادی. چرخیممی هاعکس بین نسیم همراه به و خورممی حوصله سر را امنسکافه

 .دهممی تکان برایش دستی. خوردمی بهرام به نگاهم بین این

 !ندارم خرید به ایعالقه من اما هستن خاصی و قشنگی عکسای-
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 های حس از مملو و دارجان عکس این آنقدر. زنممی لبخندی و خوردمی مقابلم زمستانی منظره به چشمم

 به آسمان از که هایی برف دانه دانه توانممی و است نشسته جانم به سرمایش سوز انگار که است زنده

 !کنم حس هایمدست کف در را آیندمی فرود زمین سمت

 برفی منظره این و هستم زمستون عاشق اینکه از جدای. بخرم رو عکس این خواد می دلم من البته-

 !کنیم حمایت کارها تازه از باید بره،می دلمو داره عجیب

 .زندمی سوت گوشم کنار نسیم

 .پسندیدم رو دیدگاهت! بابا نه-

 !بخری رو یکی بهتره پسندیدی اگر-

 ایمنصفانه قیمت که تابلویی چانه و چک بی و روممی اثرها صاحب سمت به من و دهدمی تکان سری نسیم

 !باشد چشمم مقابل همیشه تا کنم نصبش تختم روی به رو خواهدمی دلم. خرممی را دارد هم

 !نشوم امعالقه مورد فصل دلتنگ زیبا، تصویر این با دارم دوست

 :گویم می آرام میکند، نگاه من به همچنان که بهرام دیدن با

 ها؟ کنهمی خورد منو اعصاب داره پسره این-

 :گویدمی منگ و گیج نسیم

 کی؟-
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 !دیگه بهرام-

 .خنددمی نسیم

 !نزن خودت بخت به لگد گفتم بهت؟ گفتم چی خونه سفره تو روز اون-

 .کنممی نگاهش خنده با

 !شدی نمک-

 یک که هست سرش تو فکرایی یه دونممی من. باشه تونه نمی این جز چیزی بازی تابلو همه این آخه-

 روزی از اون کالس، سر هاشطرفداری از اون! پلکهمی برت و دور داره ضایع خیلی. کنهنمی ولت لحظه

 !خونه سفره از اونم و نیک پیک رفتیم که

 تا باشد نزدیک حقیقت به درصد یک حتی نسیم هایحرف خواهدنمی دلم. دوزممی بهرام به را نگاهم

 .کند تغییر بهرام به نسبت دیدم مبادا

 :گویممی اثرها صاحب به رو و گیرممی تحویل گالری مسئول از را امخریده که تابلویی

 !جون بهناز کنممی موفقیت آرزوی برات-

 .کندمی هدیه رویم به زیبایی لبخند بهناز

 !عزیزم حضورت از ممنونم-
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 نگاهی. بزند سری هم خرید مرکز به و برود باالتر طبقات به خواهدمی دلش نسیم گالری از شدن خارج با

 :گویممی و کنممی ساعتم به

 !نسیم بیام تونمنمی من-

 !هانا باش پایه ؟ چرا-

 !ترهخراب اعصابم ندارم هم ماشین. امخسته-

 .دهدمی باال ایشانه خیالبی نسیم

 !دنبالمون بیاد مامان گممی-

 !کنم اتهمراهی انرژی با بتونم که دیگه روز دو یکی برای باشه قرار-

 در را امگوشی و شوممی خارج ساختمان از سرعت به. کنیممی خداحافظی اما است، شده ناراحت اینکه با

 !کنم پا و دست اسنپی تا گیرممی دست

 بیرون محکم را نفسم اختیار بی. شنوممی را بهرام صدای هستم، لوکیشن کردن پیدا مشغول که همانطور

 .رودنمی کنار هایمچشم مقابل از عجیبش هاینگاه تصویر. دهممی

 داری؟ کاری-

 بگیری؟ ماشین خوایمی-

 .دهممی تکان سری
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 !برسونه خونه تا منو که خواممی نقلیه وسیله یه آره-

 .گیرممی ازش را نگاهم من و خنددمی بهرام

 نیاوردی؟ ماشین-

 :گویممی شوخی به و کنممی نگاهش

 !کنن درست نمایندگی بردیم! شد خراب آخرش که بود من بیچاره ماشین دنبال چشمتون اونقدر-

 .چرخاندمی انگشتش دور مدام که افتدمی سوئیچش به چشمم

 !رسونمتمی خودم بیا-

 !نیست الزم شهمی دور راهت-

 !بزنم حرف باهات باید اتفاقا رسونمتمی بیا. نداریم باهم که تعارف-

 .کنممی نگاه صورتش به. رودمی باال ابرویم

 !حرفی؟ چه-

 .رودمی عقب به قدمی چند

 !گممی ماشین، توی بشینیم. شهنمی که اینجا-

 خواهدمی دلم. دهدنمی نشینی عقب اجازه هایشحرف شنیدن برای کنجکاوی. افتممی راه دنبالش به

 .بشنوم را هایشحرف زودتر
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 و کنیممی طی سکوت در را کمی مسافت. کندمی حرکت سرعت به بهرام و نشینممی جلو صندلی روی

 :گویممی رک کامال و کنممی نگاهش ناچار به. ندارد را هایشحرف کردن شروع قصد هنوز بهرام

 !نشستم ماشینت تو االن حرفت شنیدن خاطر به من ؟ بزنی حرفتو خواینمی-

 :گویدمی و کندمی کوتاه نگاهی بهرام

 .کنممی پیدا رو حرفم آخر و اول و کنممی آماده رو خودم دارم. گممی-

 !گرفتی؟ استرس اینقدر که خوایمی چی مگه-

 !نکنی داغ تو کنم بیان جوری یه خواممی. نگرفتم استرس-

 .کنممی ریز کمی را هایمچشم

 کنیم؟ جمعش باهم خوایمی زدی؟ جدیدی گند-

 :گویدمی مکث با و خنددمی

 کنیم؟ جمع گندو این باهم ایپایه یعنی-

 .کشممی عمیقی نفس

 کردی؟ چیکار-

 .خنددمی

 !هانا بگم سخته-
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 :گویممی ندهم، نشان هایشحرف شنیدن مشتاق را خودم هم زیاد اینکه برای و دهممی باال ای شانه

 !نگفتی هم نگفتی حاال-

 .بیاید حرف به بهرام تا استکافی جمله همین

 !گممی باشه باشه-

 .کنممی نگاهش منتظر و چرخممی سمتش به

 شی؟می دوست من با هانا-

 امسینه در را نفس و نیست کننده شوکه اصال داشتم، را شنیدنش انتظار که هاییحرف. زنممی نیشخندی

 .کنندنمی حبس

 ذارم؟می کارت سرِ دارم کنیمی فکر خندی؟می چرا هانا-

 .دهممی تکان سری

 این تو و بیوفته اتفاقی چنین شده باعث چی دونمنمی چون گرفت امخنده. کنمنمی فکری همچین نه-

 شی؟ دوست من با کردی هوس چرا! کنی پیدا رو حس

 !بزننت هوا رو نمیخواد دلم! خوشگلی-
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 بشوم اشمردانه چهره جذابیت منکر توانمنمی. گذرانممی نظر از را صورتش اجزای تمام. خندممی بلند

 در رویاهایم در من که نیست آدمی او، و شودنمی جمع آدم یک چهره در من های مالک که دانممی و

 .باشم جویش و جست

 :گویممی و گردمبرمی عادی حالت به

 !رممی خودم. محله توی بری نیست الزم-

 !قهرقهرویی خیلی-

 .خندممی بلند

 !کنم قهر نداره دلیلی. شنیدم منم و زدی حرفاتو تو ؟ بچه یه طرفی؟ کی با کردی خیال-

 .ذاریمنمی کم هم برای ما ندادی؟ جوابی هیچ چرا پس-

 .کنممی نگاهش

 داری؟ دوست خودت که چیزی اون یا بشنوی منو جواب میخوای تو-

 قبل و آخر لحظه درست و کنممی انتخاب را سکوت مانمحله به رسیدن تا من و کندمی نگاهم حرف بی

 :گویم می سریع خیلی شدن پیاده از

 !تو نه خوره،می من خونی گروه به نه هاحرف این بهرام-

 ...ساختیم باهم اگه کمتره؟ بقیه از چیمون ما ؟ چرا-
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 .پرممی حرفش بین

 خواستگاریم؟ میفرستی مامانتو-

 نه؟ که چرا-

 !خوشه دلت بابا برو-

 !کردی پیدا مثبتی نظر شاید. بزن حرف من با مدت یه-

 .کنممی نگاهش کالفه

 .کنم رو اینکار تونمنمی من-

 پره؟می خودش سنهم یکی با بگن و کنن مسخره ترسیمی چیه-

 :گویممی است، داده دستم که ایبهانه از خوشحال

 فرق مرور به ما های ال ایده! کنیم فکر بهم بخوایم اینکه تا بهتره ما بین دوستی نیست اینطوری من مدل-

 خب؟. خودشه این بگیم بشیم هول دیدیم رو یکی که همین نمیشه و میکنه

 .کنممی نگاهش سرعت به. گیردمی را دستم که بشوم پیاده ماشین از خواهممی

 !وایسا هانا-

 .کنممی نگاه است دستش حصار در که دستم به نگاهی

 !کن ول دستمو اول-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 .شوممی پیاده مکث بی من و کندمی رها را دستم آرامی به

 خب؟. کن تمومش بهرام-

 با را نسیم خواهدمی دلم. گیرممی فاصله ماشینش از سرعت به و بزند حرفی بتواند که دهمنمی مهلت

 آن از او که چیزی همین حاال و بود انداخته جانم به را فکر این که بود روزی چند. کنم خفه هایمدست

 .بود افتاده اتفاق زد،می حرف

 تازه گیرممی آغوشش در وقتی. آیدمی سمتم به هیجان با مرسده. شوممی خانه وارد و اندازممی کلید

 .امگذاشته جا ماشینش در را عکس قاب و ستخالی هایمدست که فهمممی

 "فرجود"

 :دهممی جواب را تماسش گوشی روی آنا اسم دیدن با

 !بیا فرجود؛-

 اشخانه سمت به آهسته. زنممی بیرون پارک از و دارمبرمی را ساکم. کندمی قطع و زندنمی حرفی دیگر

 خودش از دارد؟ وضعیتی چه دارد، حالی چه االن است این شغلش که زنی کنممی فکر خودم با و روممی

 ناله سیر دل یک خواهدمی دلش هم شاید کند؟می در خستگی و داده لم مبل روی راحت یا است بیزار

 .بداند مقصر را زمان و زمین و بفرستد نفرین و لعن دارد که بدی بخت به. بریزد اشک و کند

. روممی باال هاپله از کندمی سنگینی ساکم حالیکه در و شودمی باز در. زنممی زنگ و رسممی اشخانه به

 :شنوممی را صدایش فقط بینمنمی را آنا. شوممی وارد و است باز در
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 !میام االن بگیرم دوش کن صبر-

. است آمده کنار شغلش با ، اشزندگی با آنا. امکرده فکر درست کمی هم شاید خورد،می بهم تصوراتم

 !باشد تومانی میلیون یک کنممی گمان. افتد می ناهارخوری میز روی هایتراول به نگاهم

 !تومان؟ میلیون یک برای ساعت دو است، مشخص اشدلبازی و دست دلیل

 اشخانه در است مدتی اینکه کنم؟ پرداخت هایشبودن من با این بابت باید چقدر من و باالست قیمتش

 آید؟می در چقدر امانداخته اشزندگی از را او و امکرده مخفی را خودم

 را مانممی سرخر مثل و هستم غریبه او با پشت هفت که منی باید چرا هستم؟ زندگی این کجای من اصال

 به را هایشفروشی تن حاصل و بیایم بعد و کند بیرونم بیگاه و گاه است قرار بدهد؟ راه اشخانه به

 بدهد؟ خوردم

. است نیامده بیرون آنا هنوز و آیدمی آب صدای. شوممی ولو کاناپه روی و اندازممی زمین روی را ساکم

 کنممی باورم وقتی شودمی بد حالم. کنممی فکر کردم امخانواده با که دعوایی به و بندممی را هایمچشم

 .اندکرده بیرون خودم خانه از طوراین را من هاآن

 :کنممی باز چشم آنا صدای با

 !بیای زود کردمنمی فکر ببخشید،-

 بخشیدم؟می باید را چیزی چه ببخشید؟
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 :زنممی داد و شوممی بلند جا از. کندمی کر را گوشم سشوار صدای بعد کمی و رودمی اتاقش به

 قهوه؟ یا چایی-

 :کندمی خاموش را سشوار ایلحظه برای

 چی؟-

 :گویممی ترآرام

 قهوه؟ یا چایی-

 !نداره فرق-

 بیشتر این. کنممی خالی داخلشان نسکافه بسته دو و دارمبرمی ماگ دو. کندمی روشن را سشوار دوباره

 !را کردنم دعوا خستگی من و کارش خستگی او. کنیم در خستگی است قرار وقتی آیدمی کارمان به

 را خیسش نیمه موهای و پوشیده راحتی لباس که افتدمی آنا به چشمم و گردمبرمی داخل به هاماگ با

 :گیردمی دستم از را آن سریع ماگ دیدن با. است کرده جمع سرش باالی

 !فرجود مرسی-

 :پرسدمی و نوشدمی ایجرعه. کنممی خوش جا محبوبم کاناپه همان روی هم من و نشیندمی من روبروی

 شد؟ چی خونتون؟ رفتی-

 :گویممی جدیت با و شوممی خیره صورتش به
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 شه؟می چقدر من حسابصورت بگو فقط! نکن عذرخواهی من از هاتمشتری بابت-

 :رودمی وا

 گی؟می داری چی-

 :شوممی خیره صورتش به اخم با

 !میاد در اتخودفروشی با که حلقم تو بریزی رو نونی و باشم اینجا ندارم خوش-

 :نالدمی

 !فرجود-

 هر. دهمی خودشو دنگ هرکس رستوران رفتیم کن فکر. داره ربط خودت به خرجت و دخل! آنا ببین-

 بدم؟ باید چقدر بگو کردم باهات هم کاری

 :شودمی بلند جایش از عصبانی

 خوام؟می پول بودن تو با بابت گفتم بهت کی من! شو خفه-

 :کنممی پرت سمتش به و دارمبرمی را هاتراول و روممی خوری ناهار میز سمت به

 !باالست قیمتت ذره یه چقدره؟ بودنت من با مزنه میلیون؟ یه ساعت دو-

 !فرجود شو خفه-

 !تو به برسه چه نبودم بابام خور جیره من بخورم، من کنی کار تو اینجا نیومدم من دخترجون ببین-
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 دلش و است حوصله بی و کالفه کنممی حس. دوزدمی دستش درون ماگ به را نگاهش کند،می مکثی آنا

 :بدهیم کش را بحث خواهدنمی

 !نصف نصف خونه خرج باشه-

 :پرسممی و خندممی

 کنی؟می حساب اشانتیون هم فروشت از پس خدمات البد-

 !بذار اسمشو خوایمی هرچی-

 :گویممی و روممی دنبالش به. کندمی خالی سینک داخل را ماگش و رودمی آشپزخانه به

 همین؟-

 ورم گلوت بیخ رگ یه برخورد، غیرتت به بشنوی؟ چی خوایمی کنم؟ چیکارت! زمین نخوری بگیرش-

 !بخوابه بادش خواستم کرد

 فروش مواد از که ایبسته. است شده ساخته حسابی روزم. روممی کاناپه سمت به و زنممی نیشخندی

 ایستاده سرم باالی که آنا. شوممی سیگارم توتون کردن خالی مشغول و رمآومی در جیبم از را امگرفته

 :پرسدمی

 چیه؟ این-

 :گویممی کنم نگاهش اینکه بدون
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 !بفهمم میخوام تازه دونم،نمی-

 :کشدمی میز روی از را مواد پک

 خراب رو برنامه یه چون زندگیت به بزنی گند کنی؟ چیکار خودت با خوایمی! دونینمی مشخصه-

 کردی؟

 !نرو من اعصاب رو من بده-

 شیشه چهارراه سر که مفنگی فرجود یه چیه؟ دونیمی راه این ته ولی برات، رمنمی منبر باالی من ببین-

 !دستش کف بذارن مواد چُس یه بلکه کنه دیوثی بره دوزار بشه قرونش یه کنهمی پاک ماشین

 :زنممی داد

 این ببینم من بده. ندارم ناله حوصله خوندن، روضه برام آدم کلی شده خراب اون تو االنش همین ببین-

 !کوفتیه چه

 !نداره برگشت دیگه بری. است طرفه یک جاده یه! فرجود جهنمه این-

 مسیر این رفت آبروم و کردم ول رو بچه یه آدم میلیون هشتاد جلوی وقتی. آنا برنگردم که برم خواممی-

 !رفتم رو کوفتی

 !روانشناس دکتر، پیش برو دونممی چه. کن درستش برو باشه، زدی گند. نرفتی-

 روانشناس؟ دکتر برم امدیوونه مگه. روانیه اتعمه-
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 :دهدمی تکان سری

 بندازی خودتو خوایمی که کثافتی این از زنهمی حرف باهات ریمی ره؟می دکتر شده خل هرکی مگه-

 .میده نجاتت توش

 :گیرممی را مواد پک زدنی بهم چشم در و روممی سمتش به

 !کنیمی دخالت من کار تو داری حد از زیاد-

 .دارمبرمی را نصفه سیگار و نشینممی کاناپه روی

 :نشیندمی کنارم عصبانی

 !نیست تو کار کنم،می درست خودم-

. پیچاندمی را سرش و کندمی پر توتون با. ریزدمی آن در کمی پک داخل مواد از و گیردمی را سیگار

 .کشدمی مواد هاستسال کنممی فکر خودم با که دهدمی انجام مهارت با چنانآن

 :گویدمی و گیرممی دستش از. دهدمی دستم به و کندمی روشنش و داردبرمی را فندک

 !کننمی چاق سیگاری اینطوری-

 سرم دور آنا خانه. شودمی خلسه از لبریز مغزم و زنممی عمیق پک چند. زندمی بودنم ناشی به نیشخندی

 کمی. آیدمی در رقص به بینندمی تار که هایمچشم جلوی صورتش. شوندمی سر هایمدست و چرخدمی

 :شنوممی هادست دور از را صدایش و گیردمی دستم از بعد
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 !کنم بازی نشئه خواممی منم-

 و باشد نداشته اگر و اما که کسی خواهم،می را همین من و است پایه آنا. دهممی تکیه مبل پشتی به مسخ

 .کند قضاوتم بفهمد را من اینکه بدون نخواهد و نکند نصیحتی. بخواهد طوریهمین مرا

 خیسش نیمه موهای روی دست کند،می مستم سیگار بوی با عطرش بوی. دهدمی دستم به را سیگاری آنا

 :گویممی و کشممی

 !آنا خوبه حالم اینجا-

 .آیدنمی یادم چیزی هیچ دیگر و زنندمی دو دو هایمچشم

 "هانا"

 رابطه خواهمنمی. دهممی تکان پرسیاحوال و سالم نشانه به سری دانشگاه حیاط در بهرام دیدن با

 بگذارم و بگیرم جدی را اشکودکانه پیشنهاد ندارم دوست هم اصال اما کنم، خراب را داریم که ایدوستانه

 .بکند را دارد دوست که برداشتی هر رفتارهایم از

 .زنممی لبخند همیشه مثل درست. روممی سمتش به ناچاراً دهدمی که ایاشاره با

 !همن کنار هم باز پوک کله دو-

 :گویدمی و خنددمی بلند صابر

  برگردونم؟ خودت به رو حرف همین که نیست همراهت نسیم-
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 .کنم آماده زودتر ماشینو اومدم من داشت، کاری یه نسیم-

 :گویدمی و کندمی نگاهی بهرام

  شد؟ درست-

 :دهممی تکان سری

 !شد اولش روز مثل سریع نبود چیزیش آره-

 :گیردمی سمتم به را بودم خریده عکاسی گالری از که تابلویی

 !ماشینم تو بودی گذاشته جا-

 :گیرممی دستش از را تابلو سرعت به

 !خونه ببرمش کردم فراموش رفتم سریع قدراین. نکنه درد دستت-

 نکردی؟ فکراتو-

 :گویدمی بهرام و کنممی صابر به نگاهی

 !جریانه در صابر-

 نباشه؟ مطلع صابر که هست چیزی نداری؟ دلت تو نگفته حرف-

 :خنددمی بهرام
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 نزدی؟ حرف نسیم با هم تو که کنم باور خوایمی-

 :گویممی و اندازمنمی تا و تَک از را خودم بودم، گفته نسیم به را چیز همه اول لحظه همان در اینکه با

  بگم؟ همه به زندگیمو شخصی مسائل باید چی برای نه،-

 :دهدمی تکان سری صابر

 .نکنید بحث حاال-

 پیدایش زودتر هرچه خواهدمی دلم. است مانده کجا نسیم دانمنمی. کنممی دانشکده ورودی به نگاهی

 و کنممی نگاه است پاسخی منتظر همچنان که بهرام به. دهد نجات صابر و بهرام دست از را من و شود

 :گویممی

 این مثل. نیستم آبکی و مسخره روابط این اهل گفتم بهت پیش هفته که من هستی؟ چی منتظر االن-

 !درنیار بازی سیریش مخ رو پسرای

 :گویدمی سریع صابر 

  هست؟ آبکی رابطشون دوسته دیگه یکی با هرکس یعنی-

 :گویممی دوباره صابر به توجه بی 

. بدم دست از رو باحال اکیپ این ندارم دوست که کردممی فکر خودم با داشتم پات پیش همین بهرام-

 تو وقتاون کنم تحمل بتونم نکنم گمون بری راه اعصابم روی جوریاین دیگه دوباره اگر که کن باور اما
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 بهترین من شیمی باعث تو چون ببخشمت هیچوقت بتونم نکنم فکر و دونممی جدایی این مقصر رو

 !بدم دست از رو دوستام

 :گویدمی صابر و کندمی اختیار سکوت بهرام 

 ...!هانا ولی-

 :گویممی و کنممی قطع سرعت به را حرفش 

  بشه؟ چی که زنیمی حرف جاش به تو درازی، چه به اونم داره زبون خودش-

 :کندمی باز سخن به لب باالخره بهرام و خندندمی بلند دو هر 

 باشه عجیبی اتفاق تونهنمی پیشنهاد این شن،می رفیق هم با نفر ۱۰۰ روزانه دانشگاه همین توی ببین-

 !نخواستم بدی چیز تو از که من هانا باشی روزتر به ذره یه هم تو بهتر

 :گویممی و کشممی عمیق نفسی

 من برای ولی عجیبه تو نظر از این بشم دوست کسی با خوامنمی کال من. سرجاشه زبونت هنوز خوبه-

 !ترمراحت جوریاین من! عادیه کامال

 .کنممی خداحافظی سریعا و کنممی مرتب امشانه روی را کیفم 

 :شودمی قدم هم من با و رساندمی من به را خودش سرعت به نسیم

  خواستگاریت؟ اومد دوباره شد چی-
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 :گویممی و کنممی نگاهش چپ چپ

 راه به راه خودش دنبال بود انداخته رو صابر نیوفتم بهرام گیر که بیای زود بود قرار بودی؟ گوری کدوم-

 !خدا به نگم بهشون چیزی که کردم کنترل خودمو کلی ندارم اعصاب که منم. رفتنمی راه مخم رو

 :گویدمی خنده با 

 جور همین ازدواج همه دیگه! شه شروع شناخت جا یه از باید باالخره ها باشه خوب پسر این شاید خب-

 میاد داره که باشی کسی اولین شاید. همینن پسرا همه باشی سنتی ازدواج منتظر تونینمی شده

 خوب که رو بهرام! بشه آشنا ازدواج برای باهات خواست می که نیستی نفری اولین قطعا اما خواستگاریت

 !نکنی خرابش بهتره. کرده انتخابش که هستی کسی اولین تو که دونممی من شناسیمی

 بی هایحرف این از دست هم نسیم خواهدمی دلم شویممی خارج دانشگاه از و گیرممی را دستش 

 .بردارد اشسروته

 دراز دست. دهممی تغییر مطب سمت به را مسیرم نسیم درخواست به افتممی راه به و شویممی سوار

 ذهنم نسیم مثل هم من کنممی سعی رقصدمی و خواندمی آهنگ با بردمی باال را موزیک صدای و کندمی

 .نکنم خراب را حالم بهرام هایحرف به کردن فکر با و کنم رها و آزاد را

 ! شویممی پزشکان ساختمان وارد سرعت به و شویممی پیاده دو هر کنممی ترمز مطب مقابل

 :گویدمی و کندمی باز را آهنی قفل نسیم 

 !هانا کشهنمی طول زیاد-
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 .کندمی جمع را وسایلش سرعت به نسیم. نشینممی صندلی روی و شوممی وارد سرش پشت حرف بی 

 بلند مطب در زنگ صدای. برگردیم زودتر و برسد کارهایش به هم نسیم تا کنممی گرم گوشی با را سرم

 :گویدمی سریع نسیم. شودمی

 !میام زود و پیشش رممی من هانا روییه به رو مطب منشی-

 .زندمی برق تمیزی از قبل دفعه مثل درست مطب سالن شودمی خارج مطب از نسیم 

 به تماس است ممکن اینکه از ترس با. شودمی بلند تلفن صدای که گذردمی نسیم رفتن از دقیقه چند

 یک برای دارمبرمی را گوشی و شوممی بلند جا از شود بد برایش و نباشد پاسخگو نسیم و برسد اتمام

 :گویممی و کنممی پنداری همزاد نسیم با لحظه

  بفرمایید؟ بهنامی دکتر مطب-

 .رسد می گوش به زنی نازک صدای 

 :کند عشوه از پر را صدایش دارد سعی چقدر تلفن پشت از که فهمممی کلمه چند همین با

 روانشناسن؟ ایشون. بهتر زودتر چه هر لطفاً باشه نوبت اولین! خواستممی نوبت خانم سالم-

 :گویممی و کنممی باز را بزرگ دفتر 

  ظهر؟ از بعد ۵ ساعت فردا. هستند شناسروان بله-

 .ممنونم عالیه بله-
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  اسمتون؟-

 !نیافر-

 کرده کمکی نسیم به توانستم حداقل که خوشحالم. رسدمی اتمام به تماس و کنممی یادداشت را اسمش

 .باشم

 .زنیممی بیرون بیرون ساختمان و مطب از و کنیممی خاموش را هاچراغ سرعت به نسیم آمدن با 

 :گویممی و کنممی نگاهش ماشین به شدن سوار محض به 

 !دادم نوبت بهش فردا برای منم زد زنگ خانمی یه راستی-

 :گویدمی متعجبانه و شوندمی گرد بالفاصله نسیم هایچشم

  دادی؟ نوبت چی واسه اصال دادی؟ نوبت کی به تو نیست فردا دکتر-

 !نپره مشتری گفتم منم زد زنگ طرف نیست؟ دکتر که بودی گفته من به تو-

 :خندممی بلند من و کندمی نگاهم کالفه نسیم

 مطب میارمت سریع عصر فردا ببینه رو زدیم که گندی نیست دکتر خداروشکر بابا، نکن ترش حاال-

 !دیگه افتاده تلفن روی شمارش حتما. کنیممی کنسل و قرار زنیممی زنگ بهش

 :کوبدمی اشپیشانی روی دستی نسیم

 .کردمی بدبختم وگرنه نیست دکتر اینه شانسمون ترینبزرگ-
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 :خندممی

 !نشده چیزی بابا نکن هول-

 شممی بدبخت وای بفهمه، اگه هست؟ ایجدی و پذیر مسئولیت آدم چه ندیدی شناسی؟نمی رو دکتر تو-

 !کنهمی اخراجم

 :کنممی نگاهش کالفه

 !لوسی؟ چقدر دیگه کن کنسلش بزن زنگ میارمت فردا گفتم بابا-

 .خندممی دل در حساسیتش همه این به من و شودمی خیره جلو به حرف بی نسیم

*** 

 :گویدمی و شودمی مطب وارد سرعت به نسیم

  بودن؟ زده زنگ ایشماره چه با نیست یادت-

 .نه-

 !هانا کشمتمی-

 :دهممی سر ایقهقهه

 !بابا نکن آلوده خون به دستتو-

 :گویممی و روممی سمتش به
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 .نگرفتم شماره خانومه از من نگرد، دفتر تو جهت بی و بیخود-

 :کندمی نگاهم سریعاً

  کنم؟ غلطی چه باید االن-

 .کن چک رو تلفن آیدی کالر کردن، وصدا سر همه این جای به-

 .بیوفتد گریه به استمانده کم نسیم. ماندمی پاسخ بی بار هر و گیریممی تماسی شماره آخرین با

 . بتراشم دردسر برایش اینکه نه کنم کمک نسیم به خواستممی من. شوممی عصبی خودم دست از باراین

 !هانا دهنمی جواب-

 :گویممی سریع زند،می سرم به که فکری با

 !نده جواب خب-

 :کندمی نگاهم شده گرد هایچشم با

  گی؟می چی فهمیمی-

 قفله در بینهمی میاد! چاک به بزنیم نشده پیدا اشکله و سر تا کن جور و جمع بپر. نسیم نباز خودتو-

 !گردهبرمی اومده که راه همون از دیگه

 :گویدمی حرص با نسیم
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 بکش، دکتر خانم اتاق روی و سر به دستی یه برو تو میکنم مرتب رو سالن و میز دارم من تا پس باشه-

 !بریم ما نرسیده یارو تا که کن تمیز میزشو

 دکترم؟ خانم نوکر من-

 !هانا دیگه برو-

 مچاله دستم در که ایروزنامه با و کنممی خالی میز روی را کن پاک شیشه و روممی اتاق سمت به کالفه

 لحظه هر و است انداخته راه زیادی صدای و سر نسیم. شوممی میزش شیشه کردن تمیز مشغول ام،کرده

 .کندمی هول قبل از بیشتر

 !کن تمیز رو کف سریع بردار هست کمد تو تِی یه هانا-

 :میگویم بلند

 !تو؟ پررویی چقدر ؟ چه من به-

 !بیرون بزنیم شده خراب این از زودتر تا کنی کمک باید زدی، تو که بود گندی این-

 سرعت به نسیم لحظه یک در. برسند اتمام به نسیم اَوامِر زودتر فقط تا کشممی تِی را زمین حوصله، بی

 :گویممی افتد،می اشپریده رنگ چهره به که نگاهم. بنددمی را در و شودمی اتاق وارد

 شده؟ چی-

 :گویدمی است، فتاده نفس نفس به ترس از که طورهمان
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 !مطب توی اومد پسره. شدم بدبخت بد،-

 :دهممی باال ایشانه

 کن ردش عذرخواهی یه با. نیست دکتر و شده اشتباهی گفتیمی بهش پریده؟ رنگت قدراین چرا خب-

 !کارش پی بره

 !تو پیشِ اتاق تو دوییدم فقط. بگم نشد هیچی ترسیدم،. نتونستم-

 :گویدمی و شودمی درهم هایشاخم نسیم. نشیندمی هایملب روی لبخندی

 خندی؟می چی به تو شدم بدبخت من-

 :گویممی سریع

 پسره؟ بیرونِ که اونی گفتی. خندمنمی که تو به-

 !چی؟ که-

 :زنممی چشمکی

 بذاریم؟ سرِکارش یکم ایپایه-

 !!!چی؟؟؟-

 :گویممی سریع

 !بردی آبرومونو بابا، ساکت-
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 چی؟ بفهمه دکتر خانم اگه دیوونه؟ هانای گیمی چی حالیته-

 هم ما مشاوره اومده جلسه یه خدا بنده این. فهمهنمی! دکترت خانم این با کشتی رو ما هم تو. بابا ای-

 .کنیم می کمکش نره، هدر هاش هزینه میخوایم

 داری؟ چی ادعای شناسی؟روان تو مگه-

 !منتظرتونه اتاق تو دکتر بگو بهش برو هستی پایه اگه. درنیار بازی مسخره-

 :دهدمی تکان سری

 .ترسممی-

 نه؟ بگذری هیجانش از تونینمی ولی-

 :افتدمی خنده به نسیم

 .کنمنمی درکت-

 !کن صداش برو-

 راحت و نرم صندلی روی. گردانمبرمی کمد درون به را وسایل سرت به من و رودمی بیرون اتاق از نسیم

 .کنممی کنترل سختی به را لبخندم و نشینممی دکتر

 !نشود کمم سنِ متوجه امچهره از که کنممی دعا دعا

 .کنممی سرتاپایش به نگاهی و نشینم می کنم، قوز ایذره اینکه بدون من و شودمی باز اتاق در
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 !سالم-

 .کنممی صاف گلویی و زنممی لبخندی

 !بفرمایید. سالم-

 فکر به را من لحظه یک اشچهره. کندمی نگاهم حرف بی و نشیندمی دارد قرار رویم به رو که مبلی روی

 هایمنگاه از اینکه برای. است بوده کجا که آورمنمی یاد به اما ام،دیده را او جایی قبال که انگار. بردمی فرو

 :گویممی نگیرد، بدی حس

 !کنید شروع بفرمایید. هستم شما خدمت در دیگه دقیقه سی تا االن از من خب،-

 :گویدمی آرام

 بگم؟ باید چی-

 :کنم کنترل را خودم توانممی سختی به شوم،می هول لحظه یک

 کنید؟ شروع کجا از دارید دوست. دیگه بنشینید من مقابل االن شده باعث که چیزی همون-

. کنممی یادداشت را هایشحرف بدهم نشان تا گیرممی دست در خودکاری باشم، ترجدی اینکه برای

. شوم بازیگر باید من نقاشی، ءحرفه جای به. خندممی هایمکردن بازی نقش همه این به ایلحظه برای

 .کنممی دریافت متعددی های جایزه قطعا

 :پرسممی
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 کوچیکتون؟ اسم-

 جایی را پسر این که هستم مطمئن دیگر. شوممی ترمتعجب اسمش شنیدن با و کندمی صورتم به نگاهی

 کجا؟ اما ام،دیده

 !نیافر فرجود-

 

 "فرجود"

 است هاییزن دسته آن از شاید! است جوان خیلی شغل این برای است؛ جوان کنم،می صورتش به نگاهی

 موج چشمانش در عجیبی برق کند،می نگاهم. دارندمی نگه نو دیگر کار هزار و ژل با را صورتشان که

 .دارد بشاشی پوست و است شاد صورتش است، جذاب نگاهش. میزند

! میکنم اش مقایسه آنا با ناخواسته. ام شده خیره دکترم صورت اجزای به زدن حرف جای به چرا نمیفهمم

 !است بکر نشسته من روبروی که آدم این ولی دارد فرق خیلی آنا

 نیافر؟ فرجود فرجوده؟ اسمت گفتی-

 :میپرسد و میدهم تکان سری. دارد خاصی طنین دارم، دوست را صدایش

 اونوقت؟ چیه معنیش-

 !بشن شروع «ف» با ها بچه همه کرده حال چون البد. گذاشته مامانم! نمیدونم-
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 :میپرسد و مینویسد برگه روی چیزی

 داری؟ برادر خواهر چندتا-

 !فرهاد و فرید. دارم داداش دوتا! وسطیم بچه-

 مادرت؟ و پدر-

 برایم آنا که ای لقمه از. میخواهد مرا زندگی پیاز سیرتا دختر این. میروم حرفش ته تا میکند، سکوت

 دخترک این به ماندن خیره ثانیه هر. بدهم ها بازی این دل به دل مجبورم اما آید نمی خوشم است گرفته

 :میدهم جواب کالفه. میدهد صدا جیرینگ جیرینگ

! نمیشه میخوام که اونی که اینه من درد چیه؟ من درد میدونی اصال. هستن حیات قید در پدرم و مادر-

 کنی بافی فلسفه برام تا نشستم اینجا که بدبختی من نشناختی؟ منو یعنی! نشد هم میخوان بقیه که اونی

 نشون هم به خیابون وسط که همونی! زد تر زنده برنامه وسط که همونیم من! دکتر خانوم نمیشناسی؟ رو

 !شدم آدم و عالم نمای انگشت و زدم گند من. نیافر فرجود. اعجاز گروه هر هر میگن و میدن

 :میدهم ادامه و میشود عوض نگاهش

 هر و میزنم حرف شما برای نشستم االنم. نداره دوتا یکی من بدبختی! من کوفتی زندگی این تو سگ-

 به نشستم اینجا چرا مرگمه چه نمیدونم اصال! سرم توی میده صدا جیرینگ جیرینگ ساعت تیک تیک

 !برسم هام بدبختی به برم اینکه جای
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 میشود سکوتم باعث ناگهانیش حرکت میشود، خیره هایم چشم به. ایستد می مقابلم و میشود بلند جا از

 :میگوید و

 اول حقیقتش ببین  میشی؟ راحت اینجور بشه؟ خوب حالت تا بزنی رو یکی بری مثال میخواد؟ چی دلت-

 یادشون ها خیلی یعنی نیاد یادم من اگه پس! دیدمت کجا نمیومد یادم ولی باشی آشنا ممکنه که کردم فکر

 شدنت بهتر دنبال باشی خودت سمت بقیه اتهام انگشت دنبال و بدونی مقصر خودتو اینکه جای! نیست

 روبرو واقعیت با نداری جرئت شاید میکنی مقصر خودتو داری تو! نیست سمتت اتهامی انگشت هیچ. باش

 !بشی

 صدایش بانگ. میشوم خیره صورتش به. بردارد عقب به قدمی میشود باعث ام ناگهانی حرکت میپرم، جا از

 جواب عصبانیت با. میشود حک سرم درون انگار آورد می زبان به که ای جمله هر میپیچد گوشم در

 :میدهم

 پایین متر چند تا میتونی اصال چقدره؟ برم برات میتونم که ارتفاعی باالترین میدونی ندارم؟ جرئت من-

 نداره معنی من برای ترس شدی؟ آویزون آدم عالمه یه از میمون یه مثل حاال تا ببینی؟ پاتو زیر از تر

 !دکتر خانوم

 :میشود اکو گوشم درون اش خنده صدای میخندد،
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 نداری جرئت چون چرا؟ میدونی ترسویی یه تو نه گذرونی؟ خوش واسه چیه؟ واسه حال این پس جدا؟-

 برای و کردی مخفی نداره وجود اصال که اتهامی انگشت پشت خودتو بشی مواجه کردی که کاری با

 !میشی خفه کوفتی پیله همون تو عاقبت چیه؟ میدونی ولی. ساختی پیله یه خودت

 گفته؟ آنا میدونی؟ کجا از پیله؟-

 :میکند ام عصبی که میزند نیشخندی

 نه... کردی سرتو کبک مثل یعنی میترسی مردم نگاه از وقتی تو که میدونم اینو ولی کیه آنا نمیدونم من-

 ها احمق مثل درست! رفته فرو جهالت تو سرت نیست برف تو سرت نیستی کبک شبیه چیه میدونی اصال

 میفهمی زودی به اما خوبه حالت اونجور میکنی فکر االن کنی فرو بدبختی باتالق تو خودتو داری سعی و

 !بدتره همیشه از حالت اسیری پیله اون توی وقتی که

 !برم بپیچ رو نسخه! ممنون باشه-

 که میگیرد سمتم به طوری را برگه. میزند مهر و مینویسد چیزی ای برگه روی میرود، میزش سمت به

 :میگوید و است کردن تحقیر از لبریز حرکاتش تمام

 !ات نسخه اینم-

 :است نوشته ریخته بهم که خوبی خطی با میکنم برگه رو نگاهی

 !شود مراجعه خونه دیوونه به-
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 خود به ترس رنگ االن اما میبارد نگاهش از شیطنت. میکنم نگاه شرورش هایچشم به میروم، سمتش به

 :میغرم و میکنم مچاله مشتم درون را داده دستم که ای نسخه. است گرفته

 !این از بعد دکتر خانوم خودته کار راست اصال! بهتره! خونه دیوونه برو خودت-

 !داری مبرم نیاز تو فعال-

 دارش نیش زبان اما کنم اش خفه همینجا میتوانم و ام ایستاده او رخ به رخ اینکه با. پرواست بی و جسور

 میشود، خیره صورتم به. میشود حریفم باال و قد وجب یک با که بکشد رخم به میخواهد. نمیکند غالف را

 :میچرخد مغزم درون صدایش و میبینم هایشچشم

 جونت نوش زمین خوردی اینکه اسم به است قانونی یه فهمیدم کوفتی زندگی این از من! پسر آقا ببین-

 باال اون خدا میکنی فکر شده؟ حالشون به خوش شهر های ادم کل میکنی فکر! بمیری نیست قرار ولی

 ساله؟ پنج بچه یه دست داده تورو زندگی دسته نشسته

 :میزنم پوزخندی

 !زندگیم به میزنه گُه هی چون! دستش داده رو خرابه دسته خدا چیه؟ میدونی-

 !تو اگه ببین چی همه از عقب بکش! بزنی گل میخوای و دستت گرفتی رو خراب دسته که تویی نخیر-

 :میدهد ادامه و آورد می باال را اش سبابه انگشت
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 کسی برای اونوقت بودی، وایساده میدون بیرون میزنی پا و دست داری بدبختی باتالق تو مثال که تویی-

 !بیرون بکشی خودتو و کنی پیدا درست راه یه میتونی بعد میکردی؟ فکری چه کرده گیر باتالق تو که

 کن؟ لنگش میگی گود بیرون نشستی-

 ! کن استفاده داده بهت خدا که فکری از میگم نه-

 خودت؟ واسه میگی چی رفته یادش منو خدا-

 :میگوید و میرود هم در هایش اخم

 !تویی داره وجود خدایی رفته یادش که اونی ولی نرفته یادش که خدا-

 تندی لحن با و برمیدارم عقب به قدمی. میرود هم در هایش اخم و میشنود میگویم، بابایی برو لب زیر

 :میپرسم

 برم؟ میتونم شد؟ تموم حرفات-

 ...میروی تو که ره این ولی برو-

 :میپرم حرفش وسط خنده با

 !چه تو به! باشه بذار است؟ ترکستان به-

 :میکند اشاره در به

 !بیرون برو-
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 :میگویم مانده در دستگیره روی دستم حالیکه در و میدهم تکان تاسف نشانه به را سرم

 !کشیدم کارت خزعبالتت واسه-

 با. میشوم رد میرسد نظر به سال و سن کم خودش مثل که او منشی مقابل از و نمیمانم جوابش منتظر

 ای لقمه این بابت کنم دعوا آنا با میخواهد دلم. میروم پایین ها پله از و میکوبم هم به را مطب در حرص

 کرد باز سرم روی را هایش متلک فلکه شیر یا کرد؟ درمان مرا درد شد؟ چه مثال. است گرفته برایم که

 !دادم پول اراجیفش برای ها احمق مثل و داد نشانم را در آخر و

 قفل. اندازم می جلو صندلی روی را خودم ایستادنش محض به و میدهم تکان دست تاکسی یک مقابل

 :مینویسم آنا برای و میکنم باز را گوشی

 !نگیر رو دکتری هیچ وقت من واسه دیگه-

 این های متلک وسط این و است خراب فکرم. میبندم را هایم چشم و اندازم می جیبم درون را گوشی

 سریع فرهاد پیام دیدن با و میکشم بیرون را آن گوشی ویبره با. است رفته اعصابم روی مته مثل دختر

 :میکنم باز را گوشی قفل

 نداری؟ الزم چیزی خوبه؟ حالت! داداش سالم-

 :مینویسم برایش

 چطوره؟ خونه اوضاع. نمیخوام چیزی نه خوبی؟ تو خوبم من-
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 :مینویسد و دهد جواب تا میکشد طول کمی

 !میخونه رجز پشتت هی شده معرکه بیار آتیش محبوبه! داغونه-

 مهم برایم. ام داده دستش به آل ایده زمان یک من حاال و است فرصت دنبال محبوبه میزنم، نیشخندی

 دارم باور خودم وقتی. میزند حرفی هر هرکس درک به اصال. بگوید میخواهد هرچه درک به و نیست

 .باشم داشته میتوانم توقعی چه بقیه از شده ویران ام زندگی

 حالم و میسوزاند را جگرم ام داده مشاوره بابت که پولی فکر. میشوم پیاده ماشین از خیابان سر رسیدن با

 و میکرد خبرم داشت اگر! نه؟ یا دارد مشتری باز نمیدانم میروم، آنا خانه سمت به پیاده. میکند خراب را

 برایش و ایستم می آنا خانه مقابل. میکند سرم به دست دوباره البد باشد اش خانه در کسی اگر حاال

 :مینویسم

 !بیام؟ میشه نداری؟ مشتری-

 به را خودم باز نیمه در دیدن با و میروم باال ها پله از آرامی به. میشود باز در بعد کمی و میفرستم را پیام

 میکنم حس و میرود رژه مغزم درون دکتر حرفهای. ندارم حوصله ولی نیستم خسته. میکشم خانه داخل

 :میپرسد و میشود ظاهر مقابلم شربت سینی یک با آنا. است کرده ام مسخره

 بود؟ چطور-

 :میدهم جواب کالفه. میکشم سر الجرعه و برمیدارم را لیوان
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 حرف رفتم کردم؟ بازی دولک الک بچه دختر اون با اونجا رفتم میکنی فکر باشه؟ چطور میخواستی-

 !بخنده ریشم به یکی اینکه واسه دادم پول کلی نکنه درد دستت. بند روی انداخت شست منو نزده

 !زبردسته کارش تو شنیدم تعریفشو من بخنده؟ ریشت به چرا چی؟ یعنی-

 :میگذارم میز روی را خالی لیوان

 ...خودت به ماجرا بیرون از برو میگه باال و قد وجب نیم! اش عمه جون آره دسته؟ زبر-

 :میرود هم در هایم اخم

 !مشاوره برو خودت میاد خوشت میدم؟ توضیح برات دارم من چی واسه اصال-

 :میگوید و برمیدارد را لیوانم آنا

 !بهتره باشه مخالف جنس مشاور میگن معموال-

 :میزنم پوزخندی میکنم، نگاهش

. میکنه حساب باهات مشاوره موقع دیگه طور یه نمیدی جیبت از رو مشاوره حق دیگه! ممکنه تو واسه-

 راه کارشو تو شاید اصال میندازه راه کارتو خوبی به اش دیگه جاهای ولی نخوره دردت به حرفهاش شاید

 !بندازی

 !فرجود شو خفه-

 :میکنم نگاه سرخش صورت به و میزنم پلکی
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 نیستم؟ تو شغل این مهمون من مگه نمیاد؟ خوشت-

 :میگوید و آورد می باال را اش اشاره انگشت. میکند تغییر نگاهش و میلرزد خودش به خشم شدت از

 میکنم فکر که من سر تو خاک هست هرچی ولی کردی کتاب حساب خودت با چی نمیدونم من ببین-

 !ارزه می تنت به سرت

 هایم چشم به هایش چشم. میگذارم میز روی را دستش درون سینی و میروم سمتش به میشوم، بلند جا از

 :میپرسد و میشود خیره

 کنی؟ چیکار میخوای-

 !کنی جبران رو رفت دستم از مفت که پولی باید-

 !هست میز رو پول-

 :میپرسم عصبانیت با و میکنم نگاهش. میکشم عقب

 داشتی؟ مشتری-

 :میخندد وار دیوانه

 میارم؟ در چطور خرجمو میکنی فکر ام؟ چیکاره من میره یادت هی-

 و برمیدارد را سینی. بزنم دست او به است دیگری دستخورده که حاال ندارم دوست میشود، بد حالم

 فکر هایم بدبختی به و میدهم تکیه مبل پشتی به کالفه. میبندم را هایم چشم و میروم وا مبل روی. میرود
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 دارد دست در سیگاری که آنا دیدن با و میکنم باز چشم نشیند می پایم روی که دستی حس با. میکنم

 :میپرسم

 چیه؟-

 !کردم درستش برات-

 !خب؟-

 نگاهم. میشود دار کش لحنش و میکند خمار را هایش چشم. میفرستد گوشش پشت را موهایش میخندد،

 از را سیگار و میکنم دراز دست اراده بی. میرود پایین و باال رانم روی که دستی و میشود بازش یقه میخ

 .میکشد گردنم روی سرانگشتانش با و میگذارد گردنم پشت را دیگرش دست. میگیرم دستش

 را فندک. میرساند میز به و میدهد سُر رانم روی از آرامی به را دستش. میشود خراب حالم و میگیرم گُر

 گل شیطنتش. میشوم خم آتش سمت به و میگذارم لبم روی را سیگار. میکند روشنش مقابلم و برمیدارد

 فندک که میکنم دراز دست. مینشیند لبش روی لبخندی و میکنم نگاهش. میکشد عقب را فندک و میکند

 .میخندد مستانه بگیرم را

 :میگوید و میکند روشنش دوباره

 !بیا-

 آنا. میشود دلنشینی خال از لبریز مغزم و میگیرم را کام اولین. میکنم روشن را سیگارم و میشوم خم

 توی را دودش. میگیرد کام و میدهم سر بلندی خنده. میقاپد دستم از را سیگار و میبوسد را صورتم



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 میرود پایین گردنم روی از دستش. میماند خیره سرخش های چشم به هایم چشم و میکند فوت صورتم

 . میشوم نوازشش مدهوش من و

 مواد این میخواستم؟ چه برای را دکتر. بودم ناراحت چه برای اصال و گذشت چه مطب در میکنم فراموش

 گیره و میکنم دراز دست. کند روشن را تارم و تیره دنیای و بیندازد کار از را عقلم است بلد خوب لعنتی

 میگیرند قاب را صورتش که موهایی دیدن با میخندد، ولی آید می دردش. میکشم سرش از را آنا موی

 .میگیرم دستش از را سیگار و میریزم بهم را موهایش. میخندم

 !عمو بده-

 :میگوید گوشم زیر میخندد،

 میکنی؟ دعوام عمویی-

 !دارم دوست کنم؟ دعوایش

 "هانا"

 مکث بی نسیم و میشوم ولو بود نشسته او که مبلی روی کالفه. رسدمی گوش به مطب در کوبیدن صدای

 :گویدمی و شودمی اتاق وارد

 بود؟ عصبی قدراین چرا هانا؟ کردی چیکار-

 :دهممی باال ایشانه
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 منه؟ مشکل است دیوونه طرف دونم؟می چه-

 !هانا نکنی بدبختم-

 :گویممی و کنممی نگاهش پسر، آن با درگیری همه آن از کالفه

 !ها مخم رو ریمی داری-

 گفتی؟ بهش چی. بیرون رفت پُر توپ با خیلی آخه-

 !چه؟ من به. کرد ترش اونم آوردم روش به هاشوضعف فقط. نگفتم خاصی چیزِ-

 گرد هایچشم با. کندمی باز و داردبرمی را است افتاده زمین روی که ایشده مچاله نسخه و شودمی خم

 :گویدمی و کندمی نگاهم شده

 نسخه؟ پای زدی رو دکتر خانم مهرِ خونه؟ دیوونه-

 :خندممی

 .کردم تجویز منم. خواستمی نسخه خودش-

 :گویدمی کالفه نسیم

 !کنه رحم خدا-

 :دهممی باال ایشانه

 !سراغش نمیاد بیوفته ورااین کالهشم کردم، باهاش من که کاری با. نباش نگران-
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 :گویممی سریع غرورش از پر هاینگاه یادآوری با

 یکسان خاک با آخر لحظه رو بزرگی اون به گروه زده. بود افتاده فیل دماغ از انگار. مغرور پسره اَه اَه-

 زنه،می حرف طلبکاری با کنه شرمندگی احساس یکم اینکه جای به باقیه نیمش و قورت دو هم هنوز کرده

 !کارش پی رفت فرستادمش و دستش کف گذاشتم صاف حسابشو منم

 :گویدمی نسیم

 ...!نکنه-

 :پرممی حرفش بین

 !کنهنمی نگاه سرشم پشت و رفت برجکش تو زدم من که جوراون-

 جیب درون را هایمدست و است سرد هم هنوز هوا. شویممی خارج مطب از و داریمبرمی را وسایل سریعاً

 من و داردبرمی قدم امشانه به شانه پریده، رو و رنگ نسیم. کنم ترگرم را خودم تا کنممی فرو پالتویم

. کشیدمی رخم به را تیزش و تند زبان و بود ایستاده مقابلم تمام غرور با که ستپسری پیش فکرم تمام

 .کند قدرت احساس مقابلم نگذاشتم و کنم قیچی را دمش امتوانسته که کنممی رضایت احساس خودم از

 تنها آدم، این اما. سوزاندم دل و شدم غمگین اجرایش شدن خراب برای چقدر که افتممی روزی یاد به

 .است خورده را حدش از بیش غرور چوب

 :گویممی کمربند بستن حین در. شویممی سوار هردو
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 .مغروریه آدم خیلی پسره این نسیم-

 !بود مشخص دونممی-

 :خندممی

 داد خواستممی رفت،نمی در سرعت با قدراون اگر. کشیدم کارت خزعبالتت این شنیدن برای گفت بهم-

 !لطفا صورتش تو کنید پرت پولشو برابر دو منشی خانم بزنم

 :دربیایند حدقه از است مانده کم نسیم هایچشم

 دادی؟ دست از عقلتو پاک هـــانا؟-

 :کنممی حرکت و دهممی سر ایقهقهه

 .کشهمی بیگاری ازت دوباره برگرده که دکتر کن استراحت خوب روز چند این-

 بیرون؟ ریممی باهم-

 :دهممی باال ابرویی

 !اهوازیم عازم. نیستم که من-

 خبره؟ چه-

 :کنممی نگاهش شوق با

 !کوچولو نیلگون یاسیه، خواهر دختر تولد-
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 بابا و کندمی درست شام مرسده. روممی خانه سمت به سرعت به و کتممی پارک شانخانه مقابل را نسیم

 دراز تخت روی و کنممی تن را امگلیگل راحت لباس. است کرده گرم تلوزیونی هایبرنامه با را سرش

 و کنممی نگاه بارها را فیلم. گردممی اعجاز گروه عجیب اجرای دنبال به اینترنت در مکث بی و کشممی

 و اندشده باز هایمچشم تازه که انگار. شوممی پسر این حرکات تک تک در غرور متوجه بیشتر هربار

 .بودم فراری آن از همیشه من که چیزی. است آدم این خونِ در غرور که میفهمم

 مثل همه با همیشه. بپذیرم را افرادی چنین توانمنمی و امندیده برتر و باالتر فردی از را خودم هیچوقت

 نگاهش پسر این اما ببینم بهتر را خودم که شود باعث اتفاقی گذارمنمی و امکرده برخورد دست کف

 . است گروه این فرد ترینکلیدی او که انگار است، تکبر و غرور از لبریز

 آدمی چنین با دانستممی اگر. گیردمی جان هایمچشم مقابل اشنشسته خون به و عصبی چشم دو تصویر

 !شدمنمی رو در رو او با وقت هیچ دارم برخورد

 !کندمی له را او غرورش. شودمی له بیشتر هربار نیافر فرجود و ریزدمی فرو بارها هرم

 

  بودم؟ کرده روی زیاده من. شودمی اکو هایمگوش در عصبانیتش از پر صدای. کنممی قطع را فیلم کالفه،

 :گویممی و زنممی غلتی

 !باشم؟ چرا! نیستم پشیمون اما-

 :شودمی اتاق وارد مرسده
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 شده؟ چیزی-

 !نه-

 !کردی کاری نه زدی حرفی نه اومدی یهو آخه-

 .کنممی جمع هامووسیله و لباس شممی بلند بعد و خوابممی یکم. امخسته-

 :گویدمی مرسده

 !هانذاری جا ببر، بیا کنی جمع وسایلتو خواستی اتاقه تو کردم جلد رو خودمون و خودت کادوی-

 :گیردمی مقابلم و کندمی خارج را رنگی قرمز لباس و رودمی کمد سمت به مرسده

 !شیمی زیبا خیلی خیلی لباس این توی نظرم به-

 :گویممی و زنممی لبخندی

 !میاد گیرم چی خوب لباس ببینم بگردم حسابی و درست بیام باید نیست، بد-

 !بذار هاتانتخاب توی اینم-

 سردرد استراحت، کمی با دارم سعی و بندممی چشم. شودمی خارج اتاق از مرسده و دهممی تکان سری

 هرب. ببرم بین از را نیافر فرجود ادبانه بی حرفهای خیال و فکر اگر البته. کنم درمان را عجیبم

 

 :گویممی لب زیر کالفه،. یابدمی افزایش سردردم شود،می تکرار ذهنم در اسمش که ار
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 !!!نیافر نیافر، نیافر، فرجودِ بترکی-

*** 

 :گویدمی و دهدمی جای صندوق درون را چمدانم هانی،

  نمونده؟ ایدیگه چیز-

 :دهممی تکان سری

 !همین نه-

 :گویدمی هانی به خطاب و کندمی نگاهم پرهام

  مونده؟ خونه تو چیزی نظرت به-

 :زنممی کمر به دست

 !بگذره خوشی و خوبی به سفر این بذار پرهام-

 :دهدمی باال ایشانه پرهام

 .شدم راهی و گذاشتم جلو قدم پاک نیت با من خودت جان به-

 :گویدمی و خنددمی هانی

 !نمیده مزه شما هایکلکل بدون سفر-
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 :گویممی سریع

 !کن کنترلش اینو هانی-

 :خنددمی پرهام

 !بزنم نباید که زنممی حرفایی یه شهمی باز دهنم بینیمی یهو کن کنترل منو هانی-

 :دهدمی تکان سری خنده با هانی

 !بگذرونه خیر به خدا-

 :کنممی نگاهش خنده با

 کردی؟ کاله و شال سریع ایکاره چه وسط این تو زنداداشمه، خواهرزاده تولد من حاال-

 :دهدمی باال ابرویی پرهام

 گذره؟می خوش بهتون من بدون اصال-

 !گذرونیممی رو خوش هم نباشی تو واال-

 :خنددمی پرهام

 !داره خبر دلت ته از خدا-

 !رسممی دیوونگی مرز به تو با روز چند این بخرم اعصاب قرص بسته یه راه سر باید-
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 !جون از دور-

 :گویدمی بلند یاسی و خنددمی بلند هانی

 !کنید بس بابا، شد دیر-

 :گویدمی و کشدمی بیرون شیشه از را سرش سپنتا

 !من پیش بیا تو هانا، آجی-

 :بوسممی محکم را هایشلپ و روممی سمتش به خنده با

 !ماشینتون تو دهنمی راه منو بابات-

 :گویدمی پرهام به رو و پردمی پایین باال صندلی روی سریع سپنتا

 !بشینه من پیش باید آجی ببند، چشماتو تو بابا-

 :دهدمی تکان سری پرهام و زنممی لبخندی

 !بشین بیا ضرر، و جهنم-

 .کنیممی حرکت سرشان پشت و شویممی سوار خنده با

. کند همخوانی خواننده با دارد سعی شیرینش زبان با و کندمی زیاد انتها تا را اشعالقه مورد آهنگ سپنتا

 :گویدمی بلند پرهام

 !یاال بده قر سپنتا-
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. کندمی تشویق را پدرش و رودمی ریسه خنده از پرهام دیدن با سپنتا و رقصدمی فرمان پشتِ پرهام

 :زندمی داد بلند. کند کنترلش دارد سعی سختی به فرشته و کندمی رها را فرمان پرهام

 !بکشم آتیش به مجلسو باشم وسط اون میتونم تا میخوام میکنم گرم بدنمو االن از دارم-

 :میخندم

 !مستن نخورده مِی که هستی آدمایی دسته اون از نداری نیاز چیزا این به تو-

 :گویدمی سریعاً پرهام اند نشسته آرام که دیدنشان با و شویممی رد هانی ماشین کنار از

 !تره فعال اینا از هویج یه خوبه؟ اینا مثل بیا-

 دلم. نیست بند جایش روی ایلحظه سپنتا. بردمی باالتر را موزیکش صدای پرهام و زنممی قهقههای

 سعی و خندندمی هم پای به پا که کنممی پرهام و فرشته به نگاهی. کنم بوسه غرق را صورتش خواهدمی

 .آیدبرمی پسش از خوبی به پرهام و بیاورند وجد به هم را سپنتا دارند

 :گویدمی جدیت با فرشته و شودمی سخت برایم سپنتا کردن کنترل بعد کمی

 !بیرون بری شیشه از نداری حق باال بده آخر تا رو شیشه سپنتا-

 :گویدمی و کندمی کم را موزیک صدای پرهام و نشیندمی صندلی روی حرف بی سپنتا

 آبجی؟ ساکتی چرا هانا-

 :کشممی جلو کمی را خودم
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 بگم؟ چی-

 !بگی هانی جلوی نمیشه روت که بگو چیزایی از-

 :گویممی و کنممی پرهام بازوی حواله را مشتم محکم من و زندمی قهقهه فرشته

 !گممی منم گفتی، کردی، فرشته از مخفیانه که کارایی از تو وقت هر-

 :گویدمی مکث بی پرهام

 !نداریم جدا جدا کنممی خالف فرشته با من-

 :گویممی و خندممی

 میز پشت نشستم کردم، هماهنگ نسیم با منم بود مغرور خیلی. گذاشتم سرکار رو پسری یه دیروز-

 کردم نابودش زدم رسماً بزنه، حرفی نمیتونست اصال بود شده آچمز طرف. کردم بازی نقش براش دکتر

 !بود هم حقش و

 :گویدمی پرهام

 کنه؟می در به راه از تورو این بگرد؟ اهلش با نگفتم بار هزار بود؟ وسط نابابت دوست اون پای باز-

 !بگرد اهلش با گفتیم خوندیم هانی گوش توی رو ها حرف دست این بار هزار-

 !نیست تو مثل عزیزم شناسه آدم هانی چون-

 :خندممی
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 !بهش بودی چسبیده کَنه مثل تو-

 :خنددمی کالفه فرشته

 !شدم دیوونه هانی، ماشین تو بریم سپنتا و من کنار بزن جا یه پرهام. رفت سرم خدا به دیگه بسه-

. میشوند پیاده ماشین از استراحت برای ها بچه. گیردنمی آرام ای لحظه پرهام استراحتگاه به رسیدن تا

 باهم تا کشدمی را دستم و داردبرمی را توپش مکث بی سپنتا و کنندمی پهن زیراندازی فرشته و یاسی

 و پدر دهممی اجازه و کشممی کنار را خودم کمی من و شودمی ملحق ما به هم پرهام. کنیم بازی فوتبال

 برد احساس و بخندند سپنتا تا میخورد گل ممکن هایحالت ترینمسخره به پرهام. کنند بازی پسری

 !است نظیر بی پدر یک هایش،پرانی تیکه و هااذیت تمام از جدای! کند

 :گویممی و نشینممی یاسی کنارِ

 !ماشینش تو گرفتیم سرسام پرهام با-

 :خنددمی یاسی

 !دادمی قر فرمون پشت چجور بود حواسمون آره-

 !تره فعال تا دو شما از هم هویج یه بود معتقد-

 را دیروز موضوع. رودمی پرهام و سپنتا سمت به و شودمی بلند هم هانی و زنندمی قهقهه فرشته و یاسی

 :گویدمی سریع فرشته. کنممی تعریف هم یاسی برای
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 .کردنمی پیدا رو اینکار جرئت اصال یا کردمی کمک بهش یا بود تو جای به یاسی اگر-

 :دهممی باال ابرویی

 !نخواست و نذاشت خودش داشتم، کمک قصدِ منم واال-

 :گویدمی و زندمی رویم به لبخندی یاسی

 !نکردی درستی کارِ-

 :دهممی تکان هوا در دستی

 !یاسی نشو اخالق معلم دوباره-

 حل برای که دارن مشکلی قطعاً میکنن مراجعه روانشناس به که خداهایی بنده اون چیه؟ اخالق معلم-

 کنی؟ کمکش خواستیمی نقاشی زمینه در اطالعاتت با تو. هست نیاز تجربه با آدم یه کمک به کردنش

 شه؟ بدتر حالش ممکنه گینمی

 :دهممی باال ایشانه

 بیخیالش حاال! شد ناراحت همین از. باشی داشته مشکالتو با شدن رو به رو جرئت باید گفتم بهش من-

 روانشناسی، به مشکلش حل برای واقعا هم اگر. نمیشه پیداش هم دیگه زندگیش سراغِ رفت که اون

 !کنهمی پیدا جدید دکتر یه رهمی شهنمی بیخیال و گیرهمی رو ِاشپِی باشه داشته احتیاج چیزی

 .شودمی هامیوه کردن آماده مشغول یاسی و میکنند سکوت هردو
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 تکرار ذهنم در را یاسی هایحرف و دوزممی چشم پسرها به و دهممی تکیه سرم پشت درخت به

 نگاه یاسی به درهم هایاخم با. کنندمی ترپررنگ ذهنم در را نیافر فرجود اسم که هاییحرف. شوندمی

 گونهاین ندارم دوست اصال. زندمی حرف گرفتن مرخصی برای پرهام و خودش هایسختی از که کنممی

 .شود دیروز اتفاقات درگیرِ ذهنم

 :کنممی باز را پیامش سریعاً نسیم، نامِ دیدن با و شودمی بلند امگوشی اس ام اس صدای

 "دیدم رو پسره خوابِ ترس از دیشب"

 :نویسممی برایش

 "عزیزم لوسی کهبس"

 .گویممی بیراه و بد هم نسیم به دلم در و کنممی پرت کنارم را گوشی

*** 

 :کشدمی موهایم به دستی فرشته و کنممی پخش دورم را موهایم

 !شدی ناز چقدر-

 و است پوشانده کامال را موهایش. کنممی زیبایش و پوشیده لباس به نگاهی و بوسممی را صورتش

 :گویممی. زیباست بسیار سادگی، عینِ در صورتش

 !جونم فرشته شدی ماه مثل هم خودت-
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 :گویدمی و کندمی تنظیم شلوارش روی را رنگش سفید کمربند یاسی،

 خوبه؟ من لباس! تا دو شما گیریدمی تحویل همو چه-

 :کنممی صاف را اشیقه و کشممی اشصورتی شومیز به دستی

 !خوب خیلی-

 تم و شده انجام زیبایی آرایی بادکنک پذیرایی، باالی قسمت. شویممی خارج اتاق از باهم سه هر

 .است شده رعایت خوبی به کمانرنگین

 :دهممی فاصله هم از را هایمدست سرعت به و روممی یاسی مادرِ سمت به

 !شدید خوشگل چقدر ماشاهلل. جون مهری برم قربونتون الهی-

 :گویممی و زنممی تخته به سریعاً. گیردمی درآغوشم خنده با

 !تخته به بزنم براتون باید ولی نیست شور چشمم-

 :زندمی ایقهقهه نازی

 !شیطون هانای اِی-

 !نازی گممی راست واال-

 :میزند چرخی و ایستد می مقابلمان نیلگون

 شدم؟ خوشگل من-
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 :بوسدمی را صورتش و شودمی خم سمتش به سرعت به یاسی

 !شدی دنیا دختر ترین خوشگل برم قربونت. زندگیم آره-

 :بوسممی را صورتش. است کرده تن به یاسی لباس رنگ به پیراهنی. نشینممی هانی کنارِ صندلی روی

 !من خوشتیپِ-

 :گویدمی و زندمی لبخندی

 !عزیزدلم ممنونم-

 موزیک با کودکان صداهای و سر. شودمی اضافه جمعمان به هم نیلگون کودک مهد هایدوست کم کم

 یاسی پدر. زنندمی دست همگی و رقصدمی دلبرانه زیبایش و رنگی رنگی لباس با نیلگون. شودمی ادغام

 .زندمی دست اشنوه برای هیجان با و است قبل مثل هم هنوز

 هایشبازیمسخره به شروع همیشه مثل پرهام و کنندمی بلند هاصندلی روی از را هامهمان کامیار و نازی

 را اشچهارسالگی تولد شمع نیلگون. بخندانند را ما حسابی امشب دارند سعی و کندمی کامیار و هانی با

 داربچه هم هانی و یاسی زودتر هرچه که کنممی دعا دل در. رودمی باالتر صداها و سر و کندمی فوت

 کنم ذوق تولدش برای نیلگون، عمه مثل هم من. کنم تجربه را شدن عمه شیرین طعم بتوانم من و شوند

 !بهتر چه که باشد دختر اگر تازه. بورزم عشق او به منت بی و

 "فرجود"
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 :پرسدمی و کندمی جمع را ناهار میز آنا

 نه؟ یا بذارم چایی-

 :شوممی ولو مبل روی

 نیست؟ زود االن ولی بذار-

 !پرسیدم کلی-

 دراز دست گوشی صدای شدن بلند با و کشممی ایخمیازه. برسد کارش به گذارممی و دهمنمی جوابی

 نیشخندی. است افتاده من یاد شده چطور دانمنمی پرد،می سرم از خواب فرید اسم دیدن با. کنممی

 :گویممی بلند و زنممی

 !نگو هیچی آنا-

 :دهممی جواب را فرید تماس و دهدنمی جوابی

 !دادین افتخار! خان فرید به به-

 تو؟ هستی گوری کدوم هست معلوم. سالم-

 !خدا آسمون زیر-

 و نشینممی مبل روی و شوممی بلند جا از. فهمممی هایشنفس تند صدای از ام،آورده در را حرصش

 :کندمی پر را گوشم درون فرید صدای. بندممی را هایمچشم
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 !شدن نگرانت بابا و مامان. باش آدم فرجود-

 هاستآن خوب پسر فرید. گذارندمی فرق ما میان یعنی دارند فرق من؟ بابای و مامان یا او بابای و مامان

. دارند طلب من از همه امزده که گندی با هم االن و امبرده را آبرویشان ام،شده چشمشان خار من حاال و

 را سراغم خودشان چرا نگرانی؟ کدام گوید؟می نگرانی از و شودمی پیدایش ناگهانی فرید حاال

 یادشان که چیست مشکلشان دقیقا االن و شوندنمی من نگران کدامشان هیچ فرهاد جز چرا گیرند؟نمی

 دارم؟ وجود هم من افتاده

 گی؟می نگرانی از تو و بزنن زنگ ندادن زحمت یه بابا؟ و مامان منه؟ نگران کی-

 سرشون رو بذارن خوایمی شنونمی زبون زخم کم. نیست خوش روزشون و حال بیفتن؟ پات به میخوای-

 کنن؟ حلوات حلوا

 !هیستریک و عصبی کامال خندم،می بلند

 حالی در و کنممی مشت را دستم. است کرده پاره را چرتم قشنگ خزعبالتش و فرید شوم،می بلند جا از

 :گویممی شده دوخته ساکت آنای به نگاهم که

 حسنی؟ چیکاره وسط این تو. بزنه زنگ بهم بده خودش به زحمت یه نگرانمه هرکی ببین-

 !ببینمت خواممی-

 سوزد،می جگرم. گیرممی را مانده آنا دست در که آبی لیوان و کنممی دراز دست زنم،می پوزخندی

 :کشمسرمی الجرعه
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 کردی؟ فکر این به! ببینمت خوامنمی من جون، پسر ببین-

 !نیار در بازی مسخره مهمه کارم-

 :گویممی بلند و گذارممی گو بلند روی را گوشی

 میری؟می بگی گوشی پشت-

 ببینمت؟ جا یه بیا باش آدم بگم، اینجا شهنمی-

 :کندمی اشاره آنا

 اینجا؟ بیاد بگی خوایمی-

 :گویممی فرید جواب در و دهممی تکان نه نشانه به سری

 گریه حوصله من. بکشونی خودت دنبال رو کسی برنداری فقط. بیا فرستممی لوکیشن یه عصر واسه باشه-

 !ندارم رو مامان زاری

 ...دونیمی خودتم خوبه-

 :پرممی حرفش میان

 از بشه باورشون زمان و زمین ریزهمی تمساح اشک همچین. میشناسم مامانمونو خان، فرید دونمنمی-

 !بینمتمی شش ساعت گذشت خوش هم حاال. نیست خیالشم عین ولی میرهمی داره دوریم داغ

 :پرسدمی آنا و کنممی قطع را تماس
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 باهاش؟ داری دعوا چرا-

 صورتش درون را نفسم و روممی جلوتر کمی. شوممی خیره آنا صورت به و گذارممی کابینت روی را لیوان

 :پرسممی و زندمی پلکی عصبی. کنممی فوت

 چی؟ بابامو مامان شناسی؟می رو فرید تو-

 :دهممی ادامه و کندمی نوچی

 !نکن دلسوزی کسی واسه و نزن حرف دونینمی هیچی وقتی-

 :گویممی دهد،می اششارژی بی از خبر که گوشی هشدار صدای با. گردمبرمی اتاق به و گویدمی چشمی

 !شارژ به بزن رو المصب اون-

 چند و دارد را هوایم آنا. کشممی دراز کاناپه روی هستم حرفی شنیدن بیخیال که من و دهدنمی جوابی

. نیستم خانه این مرد من وسط این و کندمی رفتار دار خانه زن یک مثل. است نداشته مشتری است روزی

 کنممی فکر خودم با و پیچدمی گوشم درون دکتر هایحرف. مکدمی را آنا خون که امشده زالویی شبیه

 !بدهم تکانی خودم به روزی باید چه؟ آخرش

. گیرممی را امیرعلی پدر شماره و دارمبرمی را گوشی. روممی خوری ناهار میز سمت به و شوممی بلند جا از

 پوزخندی دهد،نمی را جوابم ولی. است افتاده شور دلم هم شاید شد، تنگ برایش دلم ناگهان چرا دانمنمی

 خدا زنممی زنگ رویی چه با حاال و امکرده نابود را فرزندشان تک دارند حق اند،انداخته دور مرا. زنممی

 !داندمی
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 بگیرم تصمیم باید کنم، خلوت خودم با دارم نیاز. زنممی دور خانه درون واردیوانه و شوممی بلند جا از

 دیوارها این پشت را خودم یا باشم آنا خور جیره ابد تا توانمنمی. بیاورم خواهممی زندگی این سر بالیی چه

 .بروم بابا تاکسی سراغ است بهتر شاید و کنم کاری باید. دارم نگه محبوس

 خجالتش از فرهاد حتما و زده حرف سرم پشت قشنگ محبوبه. است تشنه خونم به بابا دانممی خوب اما

 . کنم کاری باید که هستم من این قصه این ته ته اما. است آمده در

 با نداری جرئت چون چرا؟ میدونی ترسویی یه تو نه گذرونی؟ خوش واسه چیه؟ واسه حال این پس"

 خودت برای و کردی مخفی نداره وجود اصال که اتهامی انگشت پشت خودتو بشی مواجه کردی که کاری

 "میشی خفه کوفتی پیله همون تو عاقبت چیه؟ میدونی ولی. ساختی پیله یه

 راهی هیچ که ام رسیده اینقطه به االن و بکنم غلطی یک باید دارد حق پیچد،می گوشم درون دکتر صدای

 تصمیم. زنممی بیرون خونه از گوشی شارژ شدن پر با و جنگممی خودم با چهار ساعت تا. نیست جلویم

 هم و کنممی جویی صرفه هایمپول مصرف در هم طوریاین. برسانم قرار محل به را خودم پیاده گیرممی

 شماره است قرار محل که پارکی به رسیدن با و روممی پیاده شش ساعت حوالی تا. مانممی تنها خودم با

 :دهدمی جواب بوق چند از بعد. گیرممی را فرید

 فرید؟ کجایی-

 :گویدمی و کندمی مکث کمی

 !وایسادم اون جلوی هست، نما آب یه پارک وسط-
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 .اومدم باشه-

 من به را خودش و کنممی صدایش فرید دیدن با. روممی پارک مرکز سمت به و کنممی قطع را تماس

 نگاهش. کنم اشهمراهی تا رودنمی جلو دستم اما آورد می جلو دادن دست برای را دستش. رساندمی

 :کشدمی عقب را دستش است خورده جا که فرید و کنممی

 خوبی؟-

 :پرسممی خونسردی با و کنم خالی او سر دارم دکتر از که حرصی خواهدمی دلم کنم،می نگاهش

 مهمه؟ برات-

 االن شناسممی را ژستش اندازد،می پا روی پا. ایستممی مقابلش و نشیندمی خالی نیمکت اولین دیدن با

. فهمدمی را هایمچشم تمسخر باشد داشته عقل اگر که طوری کنم،می نگاهش. رودمی منبر باالی برایم

 :گویدمی و کندمی مکث کمی

 !خونه برگرد کن تموم رو بازی مسخره این فرجود ببین-

 :پرسممی ایمسخره لحن با و کنممی نگاهش سینه به دست

 مدرسه؟ بریمی منو کیفم تو ذاریمی لقمه بعدشم کنی؟می چک هاموناخن صبح به صبح البد چی؟ دیگه-

 :غردمی

 فرجود؟-
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 !نمیام خونه؟ بیا بگی اومدی کاره یه! مار زهر-

 !نیستی اونا پیش پرسیدم دوستات همه از مونی؟می کجا شبا-

 :دهممی جواب باز نیش با خندم،می

 !شناسینمی تو که دارم دوستایی البد-

 بیرون؟ بنداز رو لندهور این بگه نداره بابا ننه تو دوست این-

 دانمنمی حاال و شدیم آشنا ما و مرد خواهرش نه؟ یا دارد کاری و کس نپرسیدم اصال افتم،می آنا یاد به

 :پرسدمی بیندمی را سکوتم که فرید. دانمنمی چیزی هیچ او از چرا

 چیه؟ شدن چتر فهمیدی تازه چیه؟-

 یقه برو. کنی خالی من سر هاتوعقده تونینمی کنی بازخواستش رسهنمی زنت به زورت خان فرید ببین-

 سی من از اومدی ولی نداری خبر رهنمی رهمی کجا اینکه از قطعا. بده گیر اون به کم یه بگیر رو محبوبه

 وایسادی االن و کردم رد رو سال سی! منو ببین نیستم بچه فرید کنم؟می چیکار بگیری آمار ساله چند و

 کنی؟می بازجویی

 ...فقط نه-

 :گویممی خشم با گیرد،می اوج عصبانیتم

 .شو من بیخیال برو! هرچی؟ فقط چی؟ فقط-
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 خوای؟نمی چیزی-

 :ایستممی مقابلش شود،می بلند جا از

 !خوامنمی بخوام؟ باید تو از-

 

 "هانا"

 و گذاردمی دستش زیر بالشتی هانی. نشینممی کنارش سرعت به من و گذاردمی وسط را قلیان پرهام

 :گویدمی و کوبدمی دستم روی محکم پرهام بردارم، را قلیان شلنگ تا کنممی دراز دست. کشدمی دراز

 !بکش خجالت عقب، بکش دستتو-

 ؟ آخه چه تو به-

 !نزن حرف-

 :گویممی کالفه

 !!!ببینش هانی-

 :آوردنمی کم هم پرهام و کنممی اخمی

 !کردننمی زبونی بلبل داداششون جلو جوراین داشتن حیا ذره یه قدیم دخترهای هم دختر-

 :گویدمی هانی و خندندمی بلند هانی و کامیار
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 قلیون؟ و تو هانا؟-

 :گویممی و زنممی هانی به چشمکی پرهام، چشم از دور

 !نداره ایرادی که بار یه حاال-

 :دهدمی تکان سری پرهام

 !کنی جمع جوب لب از رو هانا این تهش تا بذار دست روی دست هِی! هانی-

 :گویدمی و زندمی ایقهقهه کامیار

 !گرفت درد فکمون خندیدیم، باهات اینقدر. پرهام کنه چیکارت بگم خدا-

 :کنممی نگاهش

 بخندید؟ شهمی باعث که داره چی مزه بی لوسِ این هایبازی مسخره آخه-

 :گویدمی زنان لبخند پرهام

 !بخندید هانا قیافه به بعد به این از میگه راست-

 سعی و دهدمی سر ایقهقهه. روممی پرهام سمت به حرص با من و شودمی بلند همه های خنده صدای

 . کند محافظت زنم،می هایششانه و بازو به که هاییمشت برابر در خودش از کندمی

 :کشدمی عقب را من سریعاً نازی

 !کن کنترل خودتو هانا-
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 :گویممی بلند

 !کنهمی اذیت منو خیلی-

 سر از دست هاراحتی این به پرهام که دانممی خوب اما کنندمی عوض را بحث خنده و شوخی با هابچه

 محکم. اندازدمی بغلم توی را خودش سرعت به سپنتا و دارمبرمی شور تخمه مشتی. داردبرنمی من

 :گویممی و بوسممی را صورتش

 !ها؟ کردیمی دعواش کردمی اذیت منو بابات دیدیمی وقتی قبال-

 :گویدمی بچگانه و زیبا ایخنده با

 .گفت بهم خودش. کنهمی شوخی باهات داره دوست خیلی تورو من بابای-

 !توام عاشقِ منم! الهی-

 و است اشبچگی هایفیلم عاشق که دانممی. گیردمی دست در را امگوشی و دهدمی لَم بغلم در سپنتا

 یا درآورده دندان که باری اولین خاطره میخواهد من از هیجان با. شودنمی سیر دیدنشان از وقت هیچ

 . کنم تعریف برایش را رفته راه

 کنممی گرم هابچه با را سرم. کنمنمی توجهی هم هایشاعتراض به و بوسممی را هایشگونه وجود تمام با

 .کندمی بازی مسخره بقیه برای پرهام و
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 دور بقیه از و کنممی بلند پایم روی از را سپنتا سریعاً نسیم اسم دیدن و گوشی زنگ صدای شدن بلند با

 :دهممی پاسخ را تماسش و شوممی

 !جون نسیم سالم-

 !ها رفت یادت منو شدی سرگرم اهواز رفتی خوبی؟ هانا سالم-

 :خندممی

 .حرفیه چه این بابا نه-

 برنگشتی؟ هنوز-

 خوبی؟ خودت! تهران میایم فردا نه-

 !میام و سرکار میرم. خداروشکر آره-

 :دهممی باال ابرویی

 برگشت؟ دکتر-

 !آره-

 !امانه و امن در چیز همه پس-

 .نشد پیداش دیگه پسره بابا آره-

 :خندممی
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 حالش اگر نمیکنه نگاه هم رو سرش پشت دیگه و رفت میشناسم من رو پسرا این گفتم؟ بهت دیدی-

 !نمیشد بیخیال رو جلساتش بود مهم براش

 :خنددمی نسیم

 !خداروشکر نیست ازش خبری هیچ. درسته آره-

 !کردی خراب هم رو من اعصاب ترسیدیمی الکی-

 !میگرفت من از رو سراغت مدام روز چند این بهرام ببینمت تهران بیای منتظرم فعال-

 :گویممی کالفه

 !مرده میگفتی بهش-

 :افتممی خنده به هم من و زندمی قهقهه نسیم

 !بشه بیخیال که گفتیمی چیزی یه! خب واال-

 !هستی اهواز عازم که بدی خبر بهش داشت دوست. رفتی خبر بی که شد ناراحت انگار. گفتم رو راستش-

 :خندممی

 !داره عجیبی هایدرخواست چه-

 هرچیزی دارم دوست. شوممی گوش سرتاپا من و قبل شب جشن کردن تعریف به کندمی شروع نسیم

 .کند تعریف برایم را دارد دوست که
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*** 

 نشسته ها صندلی روی که هاییبچه دیدن با و کنممی طی را هاپله سرعت به و شوممی آموزشگاه وارد

 :میگویم هیجان با اند

 .بود شده تنگ براتون دلم. هانا عشقای سالم-

 آیدمی سمتم به خنده با آموزشگاه منشی. بگیرند آغوشم در باهم، دارند سعی و دوند می سمتم به همه

 :گویدمی و

 ! کشتن رو خودشون هابچه این نبودی قبل جلسه-

 :زنممی ایبوسه دخترها از یکی موهای روی و میخندم

 !برم قربونشون. مهربونن که بس-

 :گویدمی هیجان با و گیردمی را است دستم در که ایجعبه

 !آورده کادو همتون برای هانا خاله امروز-

 تن به را روپوشم. روممی اتاق آخرین به لباسم کردن عوض برای من و زنندمی جیغ شادی با هابچه

 :گویدمی و کندمی جمع را میزش روی های برگه دیدنم با آموزشگاه مدیر پور، حسین خانم. کنممی

 !خانما خانم برگشتی خوش-

 :زنممی لبخندی
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 !دادید مرخصی بهم که مرسی من برم قربونتون-

 !شده باز حسابی روت و رنگ-

 :خندممی

 !کنارتون برگشتم باال انرژی با و کردم عالی استراحت یه. گذشت خوش خیلی خداروشکر بله-

 :گیردمی سمتم به هایی برگه پور حسین خانم

 !کن پر رو ها فرم این-

 :کنممی نگاهی و گیرممی دستش از

 اینا؟ هستن چی-

 !نیست بدی چیز. میشی متوجه بخون-

 :شودمی بزرگتر و بیشتر لبم روی لبخند لحظه هر و کنممی متن به نگاهی کنجکاوی با

 رنگی؟ مداد نمیشه؟ باورم-

 :دهدمی تکان سری

 و سن هم و بزرگ هنرجوهای قاطی هم یکم کوچولوها این با زدن کله و سر بر عالوه بهتره نظرم به-

 کنی؟می قبول! بشی خودت سال

 :نشود بلند جیغم صدای تا گیرممی دندان به را لبم شادی با
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 نه؟ که چرا! میل کمال با وای-

 :خنددمی

 !آموزشگاه بیار بعد جلسه شیرینیشو-

 !حتما چشم-

 نمیتوانم من و خنددمی بلند پور حسین خانم. بوسممی محکم را صورتش و دوممی سمتش به هیجان با

 و روم می سمتشان به و میکنم بلند را امخریده ها بچه برای که هاییپاستل و دفتر. کنم کنترل را هیجانم

 .دهممی عدد یک هرکدام به

 نهایت شوم، مشغول آموزشگاه در بیشتری های ساعت اینکه. بدهم هم را بقیه شیرینی فرصت سرِ باید

 سمت به شوق با من و شوندمی تازه تمرینات مشغول جدیدشان هایپاستل با ها بچه! ستخوشبختی

 :کوبممی میزش روی دستی و روممی منشی

  میدونستی؟ تو-

  گفت؟ بهت پور حسین خانم-

 :زنممی جیغ

 نگفتی؟ بهم چرا میدونستی؟ پس-

 : خندممی بلند. ببینم رو هیجانش و بگم خودم تا نزن حرفی هانا به گفت خودش-
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 ! میارم شیرینی بزرگ جعبه یه براتون حتما بعد جلسه آسمون، تا بردید انرژیمو. گرم دمتون-

 :خنددمی

 ! نیستن صدا و سر بی و ساکت هابچه مثل اونا میخورنا، رو مخت-

 :گویممی و شوممی خم سمتش به کمی

 !جیبم تو دممی هُل همشونو خودم گرفتی؟ کم دست منو تو-

 .کنند نقاشی زیبا را خواهممی که زمستانی بتوانند تا کنممی کمک و روممی هابچه سمت به

 پیشنهاد و موفقیت این شیرینی هم خانه اهل به امشب خواهدمی دلم. شودنمی محو لبم روی از لبخند 

 ! بدهم را عالی

 "فرجود"

 فهممنمی. دارد بحث جای امنکرده صورتش حواله مشتی که همین شوم،می جدا فرید از خراب اعصاب با

 بدهم، پس جواب او به باید کندمی فکر. کند مدیریتم باید که هستم کوچکی بچه من کندمی فکر چرا

 .است شده خراب من سر و رسدنمی اشدیوانه زن به زورش

 :گویممی مانده برایم که اندکی پول بیخیال و گیرممی را ماشین یک جلوی

 !دربست-
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 همین که آخرش بگیرد ندارم و دارم هرچه درک؛ به. بزنم چانه او با مبلغ سر ندارم حال ایستد،می راننده

 راننده سمت تراول یک و دهممی بیرون را نفسم نشستن محض به. شودمی تمام هم فرهاد قرضی پول

 .بردارد است کرمش هرچه گذارممی باز برایش را منو فرهاد قول به گیرم،می

 شوممی پیاده ماشین از آنا خانه مقابل. میرود باال انصافش از ابروهایم دهد،می پس را پولم بقیه بعد کمی

 :گویممی بگیرم فاصله ماشین از اینکه از قبل و

 !مردی خیلی-

 :میپرسد است فرید سال و سن هم تقریبا که راننده

 چرا؟-

 !ندی پولمو بقیه میتونستی بودیم، نکرده توافق-

 :گویدمی و دهدمی تکان سری خندد،می

 !حرومش حال به وای کنهمی گیر گلومون تو خوریممی حالل پول داداش-

 و کندمی باز را در آنا زنم،می زنگ درنگ بی رسممی که در جلوی. کنممی خداحافظی و زنممی چشمکی

 همانند درست. بکشد را انتظارم نداشته سابقه کنم،می تعجب در آستانه در دیدنش با. روممی باال هاپله از

 :پرسدمی و دارد لب روی لبخندی. رودمی کنار و کنممی نگاهش. کشدمی را مردش انتظار که زنی

 دیدی؟ داداشتو-
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 :دهممی جواب و اندازممی مبل روی را گوشی

 !گیرهمی پس حساب ازم سالمه پنج من کنهمی فکر. بود بهتر دیدمنمی ولی آره-

 :گویدمی آرامی لحن با زدنم غر به توجه بی

 بکشه؟ سرک کارت تو داره عادت. گفتن بهش بقیه حتما-

 :نشینممی مبل روی

 !نده اجازه سلطانش محبوبه اگه بره در دم تا نداره جرئت فرید. کرده شیرش محبوبه دارم یقین! بابا نه-

 :خنددمی

 !سلطان؟ محبوبه شده سلطان خرم دیدی، هم سلطان حریم پس-

 سمت به. است جذاب لبخندش و کندمی عوض را حالم شوخی با. است شده بلد مرا خوب خندم،می

 :پرسدمی و رودمی آشپزخانه

 قهوه؟ یا چایی ببینم-

 !نداره فرقی-

 گرفتی؟ ریلکسی وان حاال تا-

 :چرخممی سمتش به

 ها؟-
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 طوراین که دیده خوابی چه باز چیست؟ ریلکسی وان کنممی فکر خودم با و دهدنمی جوابی خندد،می

. کنممی زندگی او با من نه؛ که هم با. کنیممی زندگی هم با است مدتی اما شناسیمنمی را هم زیاد. خنددمی

 این روز یک کنممی فکر خودم با گاهی!داندنمی و داندمی را دردهایم ام،کرده اشغال را اشخانه گوشه

 . کندمی امبدرقه در دم تا و دهممی دست آنا با شود،می تمام مهمانی

 قبل تا که زندگی. امشده خودم لعنتی زندگی بیخیال که افتدمی منی برای اتفاقی چه شود؟می چه وقت آن

 دمنوش یه برات-:گویدمی و آیدمی سمتم به سینی با آنا.داشت مفهومی و معنا برایم اتفاق آن از

 :کندمی نگاهم آنا و دارمبرمی را است رنگ سرخ محلولش که لیوانی و کنممی تشکر!آوردم

 .نداره ضرر بخور-

 :پرسممی و دهممی تکان سری

 چیه؟ وان ماجرای-

 برای جدیدی راه حتما ندارم، را جوابش سوال حوصله. گذاردمی جواب بی را سوالم و زندمی چشمکی

 بردن برای آنا بعد کمی و خورممی را دمنوش. بگیرم را حالش خواهدنمی دلم و است کرده پیدا رابطه

 .شودمی بلند جا از هالیوان

 :گویدمی و گیردمی را گوشی گرددبرمی وقتی

 !بخوره زنگ نمیخوام هواپیما، رو بذار-

 :گویدمی و گذاردمی هواپیما حالت روی خودش. دهممی دستش به و کنممی باز را گوشی قفل
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 !شارژ به میزنمش احتیاط محض-

 :پرسدمی و دهممی تکان سری

 نه؟ یا میای-

 :پرسممی و کنممی نگاهش

 برامون؟ دیدی خوابی چه باز-

 !کنم خوب حالتو میخوام ندیدم خواب-

 ایستدمی در مقابل. بردمی حمام سمت به مرا و گیردمی را دستم آنا. شوممی بلند جا از و زنممی نیشخندی

 :گویدمی و

 !بشین وان توی برو بیار در لباساتو-

 لبریز وان دیدن با. روممی حمام داخل به و آورممی در را لباسم آرامی به. رودمی او و دهممی تکان سری

 کمی. کندمی پر را مشامم خوبی بوی و نشینممی وان داخل. است شده دیوانه دختر این. خندممی کف از

 :پرسممی تنش روی هایلباس دیدن با آیدمی آنا بعد

 نمیای؟-

 :خنددمی

 !کنم اغفالت بیام منم اینکه نه کنی ریلکس گفتم-
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 :پرسممی و کنممی نگاهش

  چیه؟ اینا-

 :دهدمی تکان سری

. شناسینمی حتما تو که داره گیاه و گل عصاره داره، نمک توش. آرومه اعصاب واسه حموم، بمب گنمی-

 !بسپار آب به خودتو و بده لم اینجا فقط

 :غرممی گذارد،می امشانه روی را دستش که شوم بلند خواهممی

 دخترونه؟ حموم آوردی منو-

 :دهدمی دستم به کوچکی قایق

 !شد پسرونه بیا-

. برممی لذت کندمی ایجاد پوستم روی آب که حالتی از بگویم نیست دروغ و افتممی خنده به حرکتش از

 :پرسممی و دهممی تکان آب درون را دستم

 ریختی؟ چی توش دقیقا-

 صابون و آب فقط یعنی نیست، همیشه مثل آب کنممی حس. کندمی فکر کمی و بنددمی را هایشچشم

 ساخته برایم کوچک دریای یک آنا انگار. اندازدمی دریا یاد را من و کرده فرق آب مدل نظرم به. نیست

 .است
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 :دهدمی جواب بعد کمی آنا

 اینا فقط تازه. رز گل عصاره و داره استخودوس عصاره. خوبه آرامش برای که داره اپسوم نمک خب-

 !نیست

 :ایستدمی سرم پشت و کندمی تا. داردبرمی ایحوله و شودمی بلند کنم،می نگاهش تعجب با

 !شو ولو راحت سرت زیر بذار اینم-

 حس نیست، هم بد. سپارممی آب به را خودم و بندممی را هایمچشم. رودمی و کنممی را گفته که کاری

 حمام یک این بوده هزارتومانی پنجاه شامپوی از استفاده بودنم الکچری نهایت که منی برای. دارد خوبی

 به و کردمی بغل را تا سه ما مامان و نداشت حمام ما خانه که افتممی روزهایی یاد. شودمی حساب شاهانه

 .بردمی نمره حمام

 حمام غریبه زنی خانه در من حاال. کَندمی را پوستمان که ایکیسه و حمام درون تگری هاینوشابه یاد به

 حوله برایم و کندمی نوازش را پوستم چیست اسمش نفهمیدم حتی که نمکی. کنممی تجربه رویایی

 .بگیرد درد سرم مبادا گذاردمی

 :گذاردمی سرم روی هدستی و گرددبرمی بعد کمی. است شده عجیب شدت به امزندگی واقعا

 !خورهمی دردت به االن هاشآهنگ-

 . مانممی وان درون چقدر فهممنمی و رودمی بیرون حمام از آرامی به آنا. کنممی تشکر و زنممی پلکی
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 برایم آنا که سیگارهایی از بهتر حتی. است چیزی هر از بهتر کندمی نوازشم که آبی و موسیقی صدای

 تن حوله و کشممی آب را خودم شوم،می بلند جا از رودمی سردی به رو آب دمای وقتی. کردمی حاضر

 .کنممی تن به را گذاشته برایم آنا که پوشی

. زندمی لبخند دیدنم با آنا و روممی بیرون حمام از. امکرده فرق بود شده وان وارد که فرجودی با قطعا

 :گیردمی را دستم و آیدمی سمتم به. باردمی نگاهش از شیطنت و بافته را موهایش

 بود؟ چطور-

 :گویممی خنده با و دهممی تکان سری

 !بود خوبی تجربه-

 !کنم خشک موهاتو بیارم سشوار بشین-

 :پرسممی و نشینممی مبل روی

 کنی؟می خرجم محبت اینطور تو بمیرم قراره نکنه-

 !نکنه خدا دیوونه... وااا-

 :پرسممی پوشممی لباس و کندمی خشک را موهایم وقتی

 !بگو رو کنیمی خرم براش داری که اونی-

 :کندمی نازک چشمی پشت
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 !کنم اذیتت نیست این قصدم اصال! ها نکنی ترش تروخدا ببین-

 شده؟ چی-

 :گویدمی و کشدمی عقب کمی

 .گرفتم مشاوره وقت برات-

 :گویدمی فوراً که هستم دعوا آماده پرممی جا از

 ...رو زنیکه اون بند رو بندازمش بشورم بیام باهات خواممی کنه، اذیتت باز بریم اینکه نه ببین-

 !اونجا ذارمنمی پامو نکرده، الزم-

 :گویممی و گیردمی امخنده. کندمی نگاهم معصوم بچه یک همانند و چسباندمی من به را خودش آنا

 !نمیام من نکن، نگام شرک گربه مثل-

 !آنا جانِ-

 زندگی در او اصال است؟ عزیز برایم او جان اصال است؟ عزیز برایم جانش کندمی فکر یعنی خودش؟ جان

 چیست؟ نقشش کند؟می کار چه من

 :گویدمی لبخند با و کنممی سکوت

 !ریمنمی دیگه زنیمشمی دوتایی نیومد خوشت بریم بارم این بیا-

 :دهممی بیرون را نفسم
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 !خونه دیوونه برو بپیچه نسخه دوباره بیام پاشم-

 :گویدمی تخسی لحن با

 !خونه دیوونه برممی کشممی گیرممی گیساشو خودم نخیر،-

 .خونه دیوونه بری میاد بیشتر خودت به نظرم به برو تکی پاشو خودت آنا-

 :نالدمی

 !فرجود-

 :پرممی او به عصبانیت با

 قبرستونی کدوم از رو مدرکش نیست معلوم که دکتر جوجه یه دست مضحکه بشم بیام بازم داری توقع-

 گرفته؟

 :دهدمی تکان سری آنا

 !میایم شوریمشمی میریم ساعت یه بابا-

 !نیستم دالک من-

 !شورمشمی من بشین کن آقایی تو باشه-

 ...آنا-

 !نگی نه کنی ریلکس کشیدم زحمت دوساعت دیگه، من جون-
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 تحویلم اراجیفی چه دیوانه دختر این ببیند و بیاید خودش بگذار ندارم بحث حوصله. دهمنمی را جوابش

 است داده

*** 

 :گویدمی و زندمی زنگ آنا

 !میارن در شاخ پریده بهت اول جلسه گممی هرکی به شنیدم خیلی رو دکتر این تعریف من ببین-

 !الزمه دکتر یا دکتره نیست معلوم این نیارن در-

 بیرون جیبش از را گوشی و زندمی را آسانسور دکمه آنا. شوممی وارد آنا شانه به شانه و شودمی باز در

 :گیردمی سمتم را آن بعد کمی. کشدمی

 !بخون-

 :کندمی اشاره و کنممی نگاهش سارا اسم به دختری هایپیام دیدن با گیرم،می دستش از را گوشی

 !دیگه بخون-

 .کشتمی خودشو نبود این اگه بود شده روانی داییم دختر یادته. عالیه دکتره این تو گیمی چی آنا-

 !خونه دیوونه برو گفته بهش میگه کفریه دستش از من آشنای این سارا، بگم چی-

 این داشتم مشکل بهزاد سر منم آرومه خیلی. نگو که میزنه حرف باهات اروم انقدر گی؟می داری چی-

 ...کرد کمکم
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 :پرسممی و کنممی نگاهش

 !خب؟-

 :اندازدمی باال ایشانه آنا

 !شده دعواش تو با چرا عجبم در خوبه گفتن همه که گممی. نداره خب-

 :دهممی جواب حوصله بی و گیرممی سمتش به را گوشی

 !بشی دکتر این بیخیال بلکه ببینی چشم به بریم االنم منه شانس-

 بیرون آسانسور از زودتر آنا نظر مورد طبقه به رسیدن محض به و شویممی سوار آسانسور رسیدن با

 آنا. ریزدمی بهم اعصابم دوباره مطب تابلوی دیدن با و شوممی خارج آسانسور از سرش پشت. زندمی

 آنا.پردمی رخش از رنگ من ورود محض به و دهدمی را جوابش منشی. کندمی سالم و شودمی وارد زودتر

 :گویدمی گوشم زیر و کندمی منشی و من به نگاهی

 !داد وا دید تورو سوزوندی آتیشی چه نیست معلوم-

 :گویدمی و ایستدمی منشی میز مقابل. رودمی پیش قدمی آنا و کنممی نگاهش چپ چپ

 !داشتیم قبلی وقت عزیزم سالم-

 :پرسدمی لکنت با و گیردمی من از را نگاهش افتاده جانش به که لرزی با منشی

 شما؟..شُـ-
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 :گویدمی و دهدمی تکانی را کیفش آنا

 !هستم صدر-

 فهمیده را این هم آنا و است شده هول. گرددمی را دفترش داخل و رودمی وا اشصندلی روی منشی

 :شودمی خم میزش روی و رودمی جلوتر آنا. است

 !منه ساعت اینم! اسممو نوشتی اینجا عزیزم-

 :گویدمی ترس با منشی

 !ببخشید ندیدم. درسته آره-

 عزیزم؟ رفتن قبلی مریض-

 :گویدمی برده ماتش که منشی

 چی؟-

 :دهدمی تکان را دستش خنده با آنا

 االن؟ دارن مریض دکتر خانوم عزیزم. الوووو-

 !آره...  نه یعنی.. چیزه-

 :خنددمی و گذاردمی دهانش مقابل را دستش شود،می بیشتر اشخنده آنا

 نداره؟ یا داره مریض. افتادی پس چرا دختر وای-
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 :زندمی بیرون دکتر اتاق از خانمی و شودمی باز در

 کردین؟ معطل چرا رو مریض حامدی خانم-

 :شنوممی را منشی صدای و روممی جلوتر ماند،می صورتش روی نگاهم

 ...آخه... دکتر خانوم-

 :گردمبرمی منشی سمت به

 دکتر؟ خانوم-

 :شنوممی را دهدمی جواب قاطعانه که دکتر صدای

 هست؟ مشکلی بله-

 :روممی سمتش به و گیرممی پریده رنگش که منشی از را نگاهم دکتر صدای شنیدن با

 دکترین؟ شما-

 :شودمی خیره من به خاص نگاهی با و کندمی جیبش درون را هایشدست جوان زن

 !بله-

 :کندمی تغییر لحنم شود،می تند نفسم

 کیه؟ پیچید خونه دیوونه نسخه من برای که اونی پس دکترین شما اگه-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 :شودمی تند دکتر

 چی؟ یعنی-

 :رودمی باال صدایم

 کرد مسخره منو خبر بی خدا از یه بگیرم مشاوره مثال اینجا اومدم هِلِک هِلِک پیش روز چند چی؟ یعنی-

 !شده عوض دکتر بینممی بدم هاشوبازی مسخره اون جواب اومدم حاال! هررری گفت و

 :گویدمی تحکم با دکتر

 !منه کار محل اینجا! آقا نبرید باال صداتونو-

 :زنممی داد

 رقصونی؟ گربه یا کار محل-

 :زنممی پس را دستش ولی کشدمی را بازویم آنا

 شده؟ قایم سوراخی کدوم االن کارآموزته؟ کیه؟ خندید من ریش به اینجا که اونی محترم، خانوم ببین-

 :کشدمی فریاد منشی به رو عصبانیت با دکتر

  حامدی؟ خانوم گنمی چی ایشون-

 "هانا"

 :گویممی و روممی است ایستاده مقابلم که دختری سمت به و شوممی فروشی شیرینی وارد
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 !خواممی شیرینی سالم،-

 :کندمی سرش پشت هایجعبه به ایاشاره

 !باال به نیم از-

 :گویممی و زنممی را پول قیدِ ام،کاری عالیِ پیشنهاد این از شادی با

 !کنید پر رولت از کیلویی یک جعبه تا دو-

 و رودمی هاقفسه سمت به سرعت به دختر. ببرم شیرینی جعبه یک هم یاسی و هانی برای خواهدمی دلم

 دلم که هستند برانگیز اشتها و زیبا آنقدر. کنممی سرگرم هاقفسه درون تولد هایکیک با را خودم من

 دستم در را هاشیرینی فیش تا شوممی منتظر و کنممی کنترل را خودم اما بخرم هم کیک یک خواهدمی

 .بگذارد

 را ها شیرینی. روممی ماشینم سمت به و گیرممی دست در را هاجعبه و کشممی کارت را نظر مورد مبلغ

 گوشی زنگ صدای. افتم می راه و میبندم را کمربند. نشینممی فرمان پشت و گذارممی جلو صندلی روی

 را گوشی مکث بی. میشوم چشم در چشم پلیس با بدهم جواب میخواهم تا. شودمی بلند جیبم توی از

 را دامنم سنگین ایجریمه ای، دقیقه چند تماس یک خاطر به خواهمنمی اصال. اندازممی صندلی روی

 !بگیرد

 دارم دوست. میدهم را جوابش سریعاً و میکنم پارک میبینم که جایی اولین و میگیرد تماس دوباره نسیم

 :باشد نسیم شود، می خبر با نظیر بی موفقیت این از که نفری اولین
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 ...!جلوم گذاشت قرارداد یه امروز پور حسین خانم شد؟ چی بزن حدس وای. جونم نسیم سالم الو-

 :گویدمی ترس از پر صدایی با. کنم کامل را حرفم دهدنمی اجازه و پردمی حرفم بین

 !هانا-

 :گویممی اش،نگرانی و ترس از مملوء صدای شنیدن با

 خوبی؟ نسیم؟-

 !شدم بدبخت هانا-

 :نشیندمی جانم در ترس

 مُرده؟ کسی شده؟ چیزیت نسیم؟؟؟ شده چی-

 !شدممی نابود خودم کاش. مردممی من کاش-

 :شوممی هول قبل از بیشتر لحظه هر من و کندمی گریه بلند نسیم

 شده؟ چی بزن حرف نسیم نکن گریه-

 :گویدمی کنان هق هق نسیم

 !بیرون کرد پرت منو! هانا...هان-

 :شودمی بیشتر ترسم و نشیندمی ابروهایم بین اخمی
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 کی؟-

 :رودمی باال کمی صدایم کالفه من و کندمی گریه مکث ایلحظه بی نسیم

 !!!شده؟؟؟ چی. نسیم کردی جونم نصفه-

 !خواست عذرمو دکتر خانم-

 :میگیرم دندان به را لبم

 !بود راضی تو از که اون ؟ آخه چرا. وای-

 .کرد خراب رو چیز همه اومد پسره اون اما. بود-

 :گویممی و شوممی گیج لحظه یک

 پسر؟ کدوم کیه؟ پسرِ-

 !برد آبرومو مطب اومد! دیگه نشستی جلوش دکتر اسم به تو که همونی-

 تصویری هر از هایمچشم مقابل پسر آن چهره. ماندمی باز تعجب از دهانم و ماسدمی دستم در گوشی

 :گویدمی زاری با نسیم. شودمی ترواضح

 و داد به شروع عصبانیت با نیستی اینجا تو دیدن وقتی. شد رو به رو دکتر خانم با و اینجا اومد امروز-

 !کرد اخراج منو هم دکتر خانم. کرد دعوا و بیداد
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 نسیم ساده هایحرف کردن درک قدرت مغزم. هستم منگ و گیج هم هنوز من و میکند سکوت ای لحظه

 :بیایم خودم به شودمی باعث و کشدمی فریاد نسیم. ندارد هم را

 مُردی؟ رفتی؟ گوری کدوم هانا-

 :میگویم و میچرخانم دهان در زبان سختی به

 ...!نسیم-

 رویشان را درشتش هایاشک دانه دانه توانممی که هاییگونه و آلود بغض صدایی با من، به توجه بی

 :زندمی داد کنم، تصور

 انداخت مطب از اردنگی با منو دکتر اومده؟ سرم به بالیی چه میفهمی هانا؟ بگی داری چی چی؟ نسیم-

 بهت چقدر من. توئه تقصیر اش همه. کردم سوءاستفاده اون اعتماد از من گفتمی کرد، دعوام بیرون،

 الل چرا نگفتم؟ هان؟ شم؟می بدبخت شه؟می آبروریزی بفهمه دکتر خانم اگر نگفتم نکن؟ اینکارو گفتم

 برسی؟ من داد به خوایمی تو االن! بزن حرف ؟ شدی

 :گویممی سختی به و کنممی تَر را اندشده خشک ترس از که هاییلب زبان با و بندممی را هایمچشم

 .کنیممی درستش نسیم باش آروم-

 .بود شده عصبی چقدر دونینمی ندیدی رو دکتر تو-

 !کن عذرخواهی کن صحبت باهاش میشه آروم بگذره یکم باش مطمئن عصبانیه االن باش آروم-
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 .شد تموم چی همه هانا-

 :گویممی کالفه

 اونجا؟ اومد یهو االن نیست؟ پیداش پسره نگفتی مگه-

. دونممی چه من. ببینتت دیگه بار یه خواستمی بود اومده خوشش پیچیت نسخه از البد میدونم؟ چه-

 !برگشت و کرد بیچاره رو من اومد فقط

 :گویممی و کوبممی فرمان روی مشتی

 !بهت لعنت اَه-

 پیدات باید و توئه دنبال گفت هم کرد تهدید منو هم رفتنش از قبل پسره،. نیست این فقط موضوع هانا-

 .کنه

 :شودمی گرد هایمچشم

 داره؟؟؟ چیکار من با-

 بیاره؟ سرمون بالیی نکنه خدایا وای. نمیدونم هانا-

 میدونه؟ چاله مگه ؟ کرده غلط-

 !بود عصبی خیلی-

 :خندممی عصبانیت با
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 ظاهر جلومون یهو یا کنه؟ خِفتمون بست بن خیابون یه ته پسره ممکنه صاحبه؟ بی مملکت کردی فکر-

 هامون؟شقیقه رو بذاره اسلحه شه

 هستم که اینی از منو هاتکاری ندونم این با تو که ترسممی فقط. نیست حالیم هیچی دیگه. ترسممی-

 !کنی تربدبخت

 .کنم غلطی چه باید ببینم کنم فکرامو بذار خونه برو باش آروم فعال. نترس-

 !هانا کنه رحم خدا-

 :گویممی و کشممی عمیقی نفس

 !کن حاشا منو اصال ندی آب رو بند باشه حواست و باش آروم-

 !شناسممی تورو من که فهمیده معلومه شه؟می چطور چی؟ یعنی-

 :گویممی عصبی

 .نمیشناسم بگو-

 :کندمی گریه دوباره نسیم

 بوده؟ کی خونه دیوونه فرستاده تورو که اونی بگم پس-

 :شوممی کالفه

 خب؟. بشه من بیخیالِ که بگو چیزی یه. بود کرده فرار خونه دیوونه از تازه خودش اون بگو-
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 !بیشعوری خیلی هانا برنداره؟ من سر از دست و بشه تو بیخیالِ-

 غلطی هیچ اونم. نکن بدتر تو هست خراب کافی اندازه به اعصابم خودم من کن بس خدا خاطرِ به نسیم-

 !نترس الکی کنه تونهنمی

 !اومد امروز ولی شهنمی پیداش گفتی. نترس الکی گفتیمی هم موقع اون-

 :پرممی حرفش بینش

 را خودم سختی کنه؟بهمی پا به رو شنگه اَلَم این میاد دونستممی کجا از بودم؟ کرده بو دستمو کفِ-

 :گویممی و کنممی کنترل

 خودم من ندی لو منو باشه حواست فقط. نداره تو به کاری رسید میخواست که چیزی به دیگه نترس-

 !بشی مشغول مطب تو برگردی کنممی کار یه. کنممی ریست و راست رو چیز همه

 :زنممی داد و اندازممی عقب صندلی روی را موبایل حرص با من و کندمی قطع را تماس حرف بی نسیم

 !روانی مرتیکه ببرن شورتو مرده-

 هم را فکرش. است نشسته دلم کنج عجیبی ترس و لرزندمی هایمدست. روممی خانه سمت به سرعت به

 درست اعصاب است معلوم که او مثل آدمی با هم آن. بتراشیم دردسر خودمان برای گونهاین کردمنمی

. شودمی بیشتر ترسم بیاورد سرم به بالیی و کند پیدایم است ممکن و است دنبالم به اینکه به فکر با. ندارد

 .کند جانم مهمان را ترس و بزند برهم را آرامشم است توانسته راحتی به نسیم
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 دیدنم با و کندمی باز برایم را در مرسده. روممی باال به هاپله با و کنممی پارک پارکینگ، توی را ماشین

 :گویدمی

 !خانم هانا سالم-

 :دهممی تکان سری

 !سالم-

 چی؟ برای شیرینی باشه، خیر-

 :دهممی دستش به را هاجعبه و کنممی نگاهش کالفگی با

 !ایناست هانی برای یکیش-

 خبره؟ چه-

 بزنم داد شادی و جیغ با توانستممی. داشتم ذوق و هیجان لحظه این برای چقدر میداند خدا. میکشم آهی

 :گویممی آرامی به اما است، افتاده اتفاقی چه آموزشگاه در که بدهم خبر و

 !بستم جدید قرارداد پور حسین خانم با-

 اتاق سمت به. کنم شادی پایش به پا که ندارم حوصله و حال اصال من اما کندمی بغلم خوشحالی با مرسده

 به میخواهد دلم. گیرممی دست در را امگوشی. شوممی ولو تخت روی بیرون هایلباس همان با و روممی

 غمگین؟شاید یا است عصبی دارد حالی چه االن دانمنمی. کشممی خجالت او از شدیداً اما بزنم زنگ نسیم
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 هایماخم جوهایم و جست تاریخچه دیدن با و شوممی گوگل وارد. بشنود را من صدای نخواهد اصال االن

 !اعجاز گروه نیافر، بازهم. شوندمی درهم

 :گویممی لب زیر عصبانیت، با

 !میومد سرت بالیی یه سقوط اون تو خودت بدبخت بچه اون جای کاش-

 :میگوید و شود می اتاق وارد مرسده

 شده؟ چیزی هانا-

 :میگوید نگرانی با مرسده. نمیگیرم سقف از را نگاهم و میدهم تکان سری

 !نیستی خوشحال موقعیت این از اصال انگار-

 !؟...االن اما. است گرفته دست در را دنیا که داشتم را کسی حس. بودم خوشحال. میزنم پوزخندی

 !امخسته فقط. مرسده خوشحالم-

 ازش حسابی درست مشتلق یه میتونی هم تو. بخوریم هم دورِ بیاد بابات شب گذاشتم رو ها شیرینی-

 !بگیری

 ...دارد خوشی خیالِ چه مرسده. شوممی ترکالفه

 خب؟ حموم میرم من هانا-
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 از مرسده، گوشی زنگ صدای شدن بلند با بعد، کمی. میشود خارج اتاق از مرسده و میدهم تکان سری

 :میزند صدایم حمام توی

 !کیه؟ ببین کیفمه، تو گوشیم هانا؟-

 :گویممی بلند. رسد می اتمام به تماس میشوم، بلند جا از و میدهم تکان خودم به تا

 !شد قطع. بود مامانت-

. شوند می درهم هایماخم کیفش درون پاکتی دیدن با لحظه یک در. بازمیگردانم کیف درون به را گوشی

 دیدن با و کشممی بیرون پاکت از را برگه. کندمی فعال را امکنجکاوی حس خانه، نزدیک آزمایشگاه آرم

 که چیزی و خوردمی چرخ هانوشته بین نگاهم. بکشم جیغ است مانده کم. پردمی رویم از رنگ برگه

 .کنم باور توانمنمی را بینممی

 را پاکت سرعت به حمام در صدای شدن باز با. بزنم پلک توانمنمی حتی دیگر. شودمی خشک تنم تمام

 :میگذارد حمامش کاله درون را موهایش مرسده. گردانمبرمی کیف درون به

 !بود خوبی حموم عجب-

 :برمیدارد را موبایلش و آید می کیفش سمت به

 بود؟ مامانم گفتی-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 توانمنمی. هستم خواب انگار. است گرفته بغضم. بدهم را جوابش توانمنمی. کنممی نگاهش خیره خیره

 نگاهم متعجبانه مرسده.دارمبرمی را کیفم و روم می اتاق سمت به لحظه یک در. کنم باور را چیزی چنین

 :کندمی

 هانا؟ میری کجا-

 :دهممی قورت را بغضم

 !یاسی و هانی پیشِ میرم-

 :آید می سمتم به مادرش، با تماسش بیخیالِ

 دختر؟ شده چی-

 :گویممی کنم، اشمخفی توانمنمی که عصبانیتی با و دهمنمی اجازه که بگیرد را دستم میخواهد

 !داداشم؟ خونه برم که باشه شده چیزی باید-

 !نداری خوشی حالِ تو ولی نه-

 :کنممی پا به را هایمکفش

 !خوبه هم خیلی حالم-

 :گیردمی سمتم به را شیرینی جعبه و رودمی یخچال سمت به سرعت به

 !کردیمی فراموش داشتی ببر اینم خب-
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 به و شوم می خارج خانه از سرعت به. ببرم شیرینی برایشان هم باید. میگیرم دستش از را جعبه حرص با

 درونش را شیرینی جعبه میخواهد دلم خیابان کنار زباله سطل اولین دیدن با. میروم هانی منزل سمت

 خودم سرعت به و شودمی باز برایم در. گذارممی زنگ روی را دستم و کشممی تندی هاینفس. بیاندازم

 .کندنمی رهایم ایلحظه مامان یادِ. شودمی جمع هایمچشم در اشک. رسانممی خانه به را

 ترس با و خوردمی امگونه روی هایاشک به چشمش که بزند حرفی خواهدمی. آیدمی استقبالم به هانی

 :گویدمی

 هانا؟ شده چی-

 :گویممی گلویم در کرده خانه شدید بغض با

 !خیره خیلی! خیره نترس-

 :گویدمی هانی و آیدمی سمتمان به یاسی

 گی؟می چی جان؟ هانا چیه-

 :کنم کنترل را خودم بتوانم تا میکشم عمیقی نفس و گیرممی سمتش به را شیرینی جعبه

 ! شیرینیش اینم شی،می داداش داری-

 

 "فرجود"



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 میکند فکر آنا و کرده ریشه وجودم تمام در عصبانیت. میگیرد را بازویم آنا در مقابل رسیدن محض به

 غرم می و میزنم پس را دستش. میشود حریفم

 !آنا کن ولم-:

 بکشی؟ رو مردم دختر بری کنی؟ چیکار کنم ولت-

 الف یه. خندیده بهم هر هر کرده نگاه من روی تو صاف صاف. کنم اش خفه دستام همین با باید بکشم؟-

 !ها باشه داشته سال و سن نمیاد بهش مثقال چس این گفتم. آورده در دکتر ادای من برای بچه

 :میزند داد عصبانیت با آنا

 !داد پس پولتو دکتره که دیدی کنی؟ چیکار میخوای االن. هرچی مثقال نیم مثقال، چس-

 :ایستم می آنا مقابل و میبرم باال را ام اشاره انگشت

 ریشم به ساله بیست بچه جغل یه بشینم راحته میکنی فکر. همشون سر تو بخوره پول پوله؟ من درد-

 بخنده؟

 :میکشد ماشین سمت به و میگیرد را دستم. میپیچم خودم به خشم شدت از من و میکند نگاهم بهت با آنا

 !کرد بیرون هم رو منشی که دیدی کنی؟ چیکار میخوای االن! خونه بریم بیا-

 فرار ماشینش از میخواهم میکند فکر. میکند قفل را درها نشستنم محض به آنا و میشوم ماشین سوار

 . کنم پیدا را دخترک این میخواهد دلم و است هایم چشم مقابل روز آن تمام ام، آورده جوش کنم؟
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 نصیحت بعد کمی و میکند روشن را ماشین آنا. بگذارم دستش کف را کارش حساب و بیاورم گیرش باید

 :میشود شروع هایش کردن

 دکتر دیگه اصال. کن استراحت خونه میریم االن گرفتی پس پولتم. کن ولش برم قربونت جان، فرجود-

 !کنی جور و جمع خودتو باید. کنیم پیدا کار برات بیا. دکتر برو بگم دیگه بکنم غلط من نیا

 برسیم خانه به وقتی تا. نمیدهد ادامه دیگر و میشود ساکت میکنم، نگاهش ام نشسته خون به های چشم با

 . کنم پیدا را دختر این میتوانم که هایی راه از میشود پر فکرم تمام

 بیرون مطب از را پایم وقتی دارم حتم. بگیرم را حالش و شود مجازات باید کرده مسخره مرا که دختری

 . میشوم پیاده و میکند پارک خانه مقابل آنا.اند خندیده حسابی من به و اند نشسته منشی همین با ام گذاشته

 پشت. کند سخنرانی برایم یا شود مانعم میخواهد حتما. میگذرد فکرم در چه بگویم آنا به ندارم دوست

 . میرود آشپزخانه به آنا و میشوم خانه وارد سرش

 :میگوید آرامی صدای با آنا. میبندم را هایم چشم و میشوم ولو ام کرده تصاحبش انگار که کاناپه روی

 !کردن اذیتت نگو نمیخونه بقیه با هاتحرف چرا تو گفتم باشی، شاکی داشتی حق-

 :میکشم داد

 برم؟ من کنی تموم رو خوندنت روضه نمیخوای-
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 و میگذارد میز روی را سینی. میکنم نگاهش آنا آمدن با و میکشم موهایم توی دستی. میشود ساکت

 :میگیرد سمتم به را شیرقهوه

 !میاد جا حالت بخور-

 :میپرسم و میگیرم دستش از را لیوان

 چیه؟ کار ماجرای-

 !شرکت یه حراست تو کردم، پیدا کار برات-

 :هیستریک و عصبی میخندم، بلند صدای با

 ته بیشتر دوزار بشم خم عامل مدیر جلوی درجه نود از بیشتر وقتی البد! بشم دربون برم مونده همینم-

 حقوقم؟ رو میذاره ماه

 :نالد می بغض با آنا

 ...فرجود-

 را نمیکرد دخالت کارهایم در که اوایل همان. ندارم دوست را این و شده مهربان زیادی میکنم، نگاهش

 :میگویم و میدهم بیرون را نفسم. داشتم دوست بیشتر

 !عرضه بی نه سوادم بی نه! آنا ببین-

 :میگوید آرامی صدای با آنا
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 ورزش؟ وزیر بشی؟ چیکاره داری توقع بدنی تربیت لیسانس با-

 :دهممی جواب و میگذارم میز روی را لیوان

 !نمیشم هم دربون ولی نه-

 بروم دکتر سراغ میکنم فکر خودم با و نشینم می میز پشت صندلی روی نمیگذارد، سرم به سر دیگر آنا

 . برسم دراز زبان دخترک آن به میتوانم منشی طریق از. بخواهم را منشی آدرس و

 قائل ارزش مطبش دیسیپلین برای است مشخص. میکنم مجبورش ولی بدهد وا راحتی به است بعید البته

 .آید می کوتاه شود وارد آن به خدشه کمی اگر و است

 :برمیدارم را لیوانم و میشوم بلند است، مانده خیره من به که میکنم آنا به نگاهی

 !مرسی-

 آشپزخانه به آنا. میشوم ها سایت وارد و برمیدارم را گوشی. میکند نگاهم مشکوک و میدهد تکان سری

 :میپرسد و میرود

 میکنی؟ چیکار-

 !میگردم کار دنبال دیوار تو دارم-

 گولش که همین. میرود یخچال سمت به و میزند لبخندی. میشوم خیره صورتش به و میچرخانم را سرم

 :میپرسم بعد دقیقه چند. است بس برایم ام زده
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 داری؟ خودکار و کاغذ-

 کار دنبال کند فکر میخواهم. میرود آشپزخانه به شام کردن درست برای و میدهد دستم به زود خیلی

 . ام کشیده بیرون را دکتر خانم کاری ساعتهای درشت و ریز آمار واقع در اما هستم

 و شماره چند اش دلخوشی محض. بروم دنبالش سایه به سایه باید و اوست دارم که ای برنده برگ تنها

 .میگذارم میز روی و مینویسم هم نشانی

 .میخواهم را همین هم من. میخورد مرا گول راحت و است ساده آنا

*** 

 . میروم باال ها پله از و میکنم تابلو به نگاهی ایستم، می مطب مقابل و میشوم پیاده آنا ماشین از 

 :میپرسد و میکند رفتار احترام با دیدنم با. است گرفته را منشی جای جوانی دختر و است باز مطب در

 داشتین؟ قبلی وقت سالم-

 هایش چشم به و میدهم تکان سری. میماند دکتر اتاق بسته در روی و میچرخد نگاهم میکنم، نگاهش

 :میشوم خیره

 !دارم شخصی کار دکتر خانوم با-

 :میشود بلند جا از

 شما؟-
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 :میکشم هم در را هایم اخم

 !نداره ربطی تو به من شخصی کار جات، سر بشین منشی-

 رو شما من که داری شخصی کار ایشون با چطوری منشی، نه دکترم خانوم خواهر من دهن بد آقای-

 !نمیشناسم

 :میکنم استفاده مطب بودن خلوت از و دارمبرمی جلو به قدمی

 !داره ربط خودمون به اینش-

 شده عصبانی که دکتر و میشود باز در زود خیلی. میرود دکتر اتاق سمت به بعد کمی و میکند نگاهم دختر

 . ایستد می در آستانه در

 :میکنم نگاهش

 !میخوام رو سابقت منشی نشونی کنم، درست دردسر اینجا نیومدم دکتر خانوم-

 :میشود خیره هایم چشم به. ایستد می مقابلم و آید می جلوتر

 شما؟ به بدم رو بچه دختر یه نشونی باید چی واسه-

 :سابممی هم روی را هایمدندان میرود، هم در بیشتر هایماخم

 !کرده خودش منتر و عنتر منو خودش از تر خر رفیق با بچه دختر اون اینکه دلیل به-

 !کنید صحبت درست-
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 ! شده توهین بهم میکنم حس وقتی نمیتونم-

 :میگوید و میرود هم در هایش اخم

 !پلیس میزنم زنگ کنید درست مزاحمت! بدم آدرس بهتون نمیتونم-

 !انداختن دست منو شما رسم و اسم با بچه دوتا میگم منم خوبه هم خیلی بزنید،-

 صدایش و میشوم خیره صورتش به سینه به دست. میگیرد ای شماره و میرود تلفن سمت به میپرد، رنگش

 :میگوید که میشنوم را

 !بیاید میتونید اومده پیش مشکلی یه شدم مزاحم ببخشید صبوری دکتر سالم-

 و میزنم پوزخندی. است شده همکارش دامن به دست و ندارد هم نگهبان شده خراب این میخندم،

 :میگوید

 !بری نفعته به ببین-

 :میچرخانم راست و چپ به را گردنم

 !بدی رو بچه دختر اون نشونی نفعته به-

 رنگ صورت به و میکشم عمیقی نفس. میرود اتاقش در طرف به و آید می مریض صدای نمیدهد، جوابی

 .  میکنم نگاه خواهرش پریده
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 قوی مرد یک آمدن با. سازد متوقف را هایش دست لرزش دارد سعی و شده خیره من به عینک پشت از

 :میکنم تعجب. میکشد بیرون سمت به و میگیرد را دستم مرد میخورم، جا هیکل

 دکتری؟ تو-

 :میخندد

 !مزاحمی تو ولی نه-

 راهی یک باید. میکنم نگاهش حرص با و ایستم می در مقابل. نمیشوم حریفش و میکشد در سمت به مرا

 .بکشم بیرون را دخترها این آمار کنم پیدا

 دخترها به دلم در و میکوبم فرمان روی حرص با. دوزممی چشم ساختمان در به و میشوم ماشین سوار

 :است داده پیام آنا میکنم، نگاهش گوشی زنگ صدای با. میدهم فحش

 چطوره؟ ها مصاحبه خوبی؟ سالم-

 :دهممی جواب و کنممی ساختمان در به نگاهی

 !میدم توضیح بیام خوبم-

 مختلفی فکرهای و میشود ورودی در میخ نگاهم. میمانم سرجایم و اندازم می کناری صندلی روی را گوشی

 زبانش زیر نمیتوانم ها راحتی این به دارم حتم و زده ام سینه به رد دست قاطعانه دکتر. آید می ذهنم به

 . بکشم را
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 عاقبت نشیند،می لبم روی لبخندی. میزند برقی هایمچشم شودمی ساختمان وارد که دختری دیدن با

 به نگاهی. میروم تر عقب کمی و کشممی عمیقی نفس. آمد مطب سراغ خودش منشی! افتاد دام به طعمه

 . میگذرند کندی به برایم دقایق و میکنم ماشین ساعت

 شوممی معطل ساعتی یک. کشممی را انتظارش در پایین ندارد خبر و است آمده حساب تسویه برای حتما

 بیرون ساختمان از که دخترک دیدن با. میشود تر عمیق لبخندم رودمی تاریکی به رو که هوا دیدن با و

 . میشوم خوشحال میزند

. میروم سمتش به ایستد می خیابان کنار ماشین گرفتن برای اینکه محض به و میکنم روشن را ماشین

 :میگوید زده چراغ برایش که ماشینی دیدن با است، پر دستش

 ! دربست-

 کندمی باز را عقب صندلی در ببیند را صورتم اینکه بدون گیرم،می عقب دنده و کنممی توقف جلوتر کمی

 :گویدمی نشستنش محض به. گذاردمی را لوازمش اول و

 ...سمت بریم-

 می هایش اشک به نگاهم میکنم، روشن را ضبط و افتم می راه به. شودمی قفل درها و میزنم را ریموت

 میشویم دور مطب از که کمی. میریزد اشک اینطور که است زده حرف او با رحمی بی با دکتر حتما. افتد

 :میگویم

 میذاری؟ سرکار منو حاال خب-
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 تقال. میرود در دستگیره سمت به دستش و شودمی مات کند،می نگاهم پریده رنگ با چرخانممی که سر

 :نالد می. ندارد فایده اما کند بازش میکند

 !خدا تورو کن ولم-

 !میکردی فکرشو باید میخندیدی ریشم به داشتی وقتی کنم؟ ولت-

 !نخواستم من خدا به-

 :میگوید و افتد می هق هق به. میکنند پیدا شدت هایش اشک و میشود بیشتر ترسش میخندم،

 نداری؟ مادر خواهر مگه خودت! توروخدا-

 نه؟ خوبیه کار! بریدممی باغچه لب میذاشتم سرشو بود تو شبیه خواهرم اگه ندارم، خواهر-

 تا بترسد باید نمیگذارم، محل من و میکشد جیغ. میشوم بیراهه وارد و میکنم استفاده خیابان خلوتی از

 .بدهد لو را احمق دختر آن جای

 :میگوید لکنت با

 ...من مگه اصال کردم؟ اذیتت. نداشتم کاریت که من. برم بذار تروخدا-

 :میکشم داد

 !بیاد بدت خودت از میارم سرت به بالیی یا میدی رو دختره اون نشونی یا دختر ببین-
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 لذت حالش از. کند بازش میگیرد کشتی در با و میکشد نفس بریده بریده میکند، نگاهم پریده رنگ

 :گویممی کاره نیمه ساختمان دیدن با و شوممی خلوتی کوچه وارد ،برممی

 ندیدن؟ زن وقته چند ساختمون این مردای میدونی-

 را خودش نمانده چیزی دارم حتم کنم،می نگاهش. چسباندمی عقب صندلی به را خودش و کشدمی جیغ

 .کند خیس

 میگی؟ رو کی نمیدونم اصال نمیشناسمش، من کن باور-

 !پیشش پریدی زرتی اومدم من تا و نمیشناسی خودت جون آره-

 :کندمی پاک را اشکش آستین پشت با

 !برم بذار ولی گرفتم حقوق االن بگیر دارم هرچی و گوشیمو بیا ببین-

 :دارمبرمی را امرفته کش آنا آشپزخانه از که چاقویی و میگویم نوچی

 نه؟ یا کیه دختره این میگی! نمیخوام رو اینا-

 :میگوید و میزند زار

 !کردم دعوا باهاش حتی... حتی کنیم اذیتت نمیخواستم من خدا به نمیشناسمش-

 :میگویم خونسردی با

 !اینا دست بدم یا میگی یا! میگی چیزی یه دقیقه هر... ها میشه حافظه کم دروغگو-
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 :میپرد پایین و باال فنر مثل

 !شدی؟ اینطوری چرا بودم طرفدارت من... تروخدا... تروخدا-

 :چسباند می در به را خودش و میبرم عقب را چاقو میخندم، وار دیوانه

 !بیارم سرت به بالیی یا بده اونو آدرس یا. بودی که بودی-

 !میگم راست خدا به شدیم ادب ما برم، بذار تروخدا-

 :آید می خوشم بیشتر ام انداخته راه که ای معرکه این از میگذرد هرچه میشود، تر شدید ام خنده

 ...!یا میدی نشونی یا دختر ببین-

 :میگویم و میچرخم در دستگیره سمت به 

 !اینا دست بدمت باید-

 :زندمی هق که کنممی باز را در

 !هانا کنه لعنتت خدا-

 :کنممی نگاهش و بندممی را در

 !گفتیمی داشتی-

 ترسش میزند بیرون کاره نیمه ساختمان از که مردی دیدن با. است داده آب را بند میفهمد انگار میترسد،

 :کشدمی بیرون را کارتی بعد کمی و میکند کیفش داخل را دستش. میشود بیشتر
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 !بردار سرم از دست برو فقط اینجاست-

 :کنممی کارت روی اسم به نگاهی و گیرممی را کارت

 ....نقاشی آموزشگاه-

 !هانا آیم؛ می سراغت به که منم این حاال میخواستم، را همین

 "هانا"

 . روممی یاسی و هانی سمت به و زنممی امکرده پف هایچشم و آلود خواب صورت به سرد آب مشتی

 :گویممی لبخند با و نشینممی کنارشان. خورندمی صحبانه و اندنشسته میز مقابل هردو

 !خیر به زیباتون صبح سالم-

 :گویدمی مهربانی با یاسی و کنندمی نگاهم هردو

 !خواهرشوهرم بخیر توام صبح. سالم-

 :پرسدمی هانی و زنممی رویش به لبخندی

 خوابیدی؟ خوب-

 :دهممی تکان سری

 !ممنون آره-
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 دلتنگی مادرم برای و ریخته اشک بالشتم روی بودم توانسته تا. بودم نخوابیده خوب اصال. امگفته دروغ اما

 . بودم کرده

 دستم از زیاد خیلی ظاهراً. نمیگرفتم جوابی هم بزنم حرف او با کمی تا میزدم زنگ نسیم به چه هر

 :گویدمی هانی. است ناراحت

 یاس دیدم خونه اومدم. بخوریم هم کنارِ که خریدم خوراکی مغازه رفتم لحظه یه! خداروشکر خب-

 !خوابیده هانا گفتمی

 :کندمی نگاهم یاسی

 !نشیم مزاحمت که نکردیم بیدارت-

 :دهممی بیرون محکم را نفسم

 جعبه اون جریان رفت یادم اصال. خب زدیمی صدام و سراغم میومدی بره،نمی خوابم هم زود اونقدر-

 .بستم جدید قرارداد آموزشگاه توی پور حسین خانم با بگم، رو شیرینی

 :گذاردمی جلوتر را مربا ظرف و کندمی نگاهم هانی

 تنها یکم داری نیاز کردم حس اما. برهنمی خوابت زود اونقدر که دونممی هم اینو. گفت بابا دونممی-

 !باشی

 :پرسممی و گذارممی فرنگی توت مربای کمی نان، ایتکه روی
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 نگرفت؟ منو سراغِ بابا-

 !مایی خونه گفتم بهش زد زنگ من به چرا-

 :دهممی باال ایشانه

 !مونممی شما خونه هم امشب بگو بهش-

 !باشه-

. است عجیب برایم کرد موافقت راحت اینقدر اینکه. کنممی نگاهش متعجبانه و گذارممی دهان در را لقمه

 :گویدمی و کندمی نگاهم هانی

 چیه؟-

 واقعا؟ پیشتون بمونم کردی، قبول راحت خیلی-

 !بمون آره-

 :زنممی لبخندی

 !ببینم رو مرسده تونمنمی من. کنیمی درکم که ممنون-

 !شده؟ باردار چون چرا؟-

 :گویممی و دهممی فشار هم روی را هایمچشم کالفه

 !هانی بیخیال-
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 :گویممی تندی با و کنممی هانی به بعد و یاسی به نگاهی!زنیممی حرف آروم داریم ؟ چرا-

 !خوشحالی و راضی که نگو-

 !ندارم هم مخالفتی اما نیستم، خوشحال و راضی هم اونقدرها-

 :نیست پوزخند به شباهت بی نشیندمی لبم روی که لبخندی

 !خودت با بچه شیرخشک خرج پس-

 :خنددمی هانی

 !کنم تقبل من نیست نیاز کنهمی رو اشبچه هایخرج فکر بابا-

 :دهممی باال ابرویی

 !باالخره کنی کاری یه داداشت برای باید هم تو چرا؟-

 :کندمی نگاهم خیره خیره هانی

 باشه؟ داداش معلوم کجا از-

 :گویممی حرص با و شوندمی گرد هایمچشم

 !!!هانی-

 :اندازممی ظرف درون را املقمه عصبی من و خندندمی آرام هردو یاسی و هانی
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 !کنید بدتر هم شما داغونم، کافی حد به من-

 :گویدمی آرام هانی

 !گیریمی سخت خودت به داری قدراین تو که نیوفتاده بدی اتفاق. عزیزم باش آروم-

 :گویممی و فشرممی یکدیگر به حرص با را هایملب

 ببری کولت رو بندازی باباتو زن باید حاال زایید،می خودت زنِ باید االن تا نیست؟ زشت نیست؟ بد-

 !زایشگاه

 :گویدمی خنده با و دهدمی باال ابرویی هانی

 !هانا-

 سالِت سی داره توام. خودش بچه برای نه بخره سیسمونی من هایبچه برای بده شوهر منو باید بابا واال-

 !دیگه گذشته شدنت داداش از شدنته بابا وقت شهمی

 .برنمیاد دستمون از کاری اما درست حرفات-

 :زنممی سینه به دست

 !مونممی همینجا بخواد دلم هروقت تا منم پس-

 !میاد دنیا به روز یه باالخره مونهنمی شکمش تو بچه که ابد تا چی؟ باالخره اما. نگفتم چیزی که من بمون-

 :گویممی و دهممی بیرون را نفسم کالفه
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 !کنیمی انتخاب خودت اسمشو بگو بابا به خوایمی-

 :خنددمی هانی

 .کنمنمی اینکارو من نه-

 دستشو بعدشم. کن راحتمون و بکن کارماین داری ذوق خیلی خانواده جدید عضو برای که تو چرا؟-

 !مامان مزار سر بریممی باهم گیرممی

 یاسی. بگیرم را اشکم قطره جلوی توانمنمی کنم،می تالش هرچه و افتدمی لرز به بغض شدت از امچانه

 :گویدمی و گیردمی را امزده یخ هایدست و کندمی دراز دست

 !جان هانا باش آروم-

 :کنممی نگاهش اشکی هایچشم با

 .نمیومد پیش چیزی چنین وقت هیچ بود زنده اون اگر. مرده ساله چهار مامان چطوری؟-

 :میگوید آرام صدایی با هانی

 بچه دلش قطعا نداره، سنی جوونه، مرسده. میبودیم روزی چنین منتظر باید ما کردن ازدواج وقتی هانا-

 تونه؟می بسوزه، دراومدیم گل و آب از که تو و من پای به تونهنمی. خوادمی

 :کندمی پاک را هایماشک دستش با
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 توی مشکلی چه جدید برادر یا خواهر اون زندگیت سراغِ ریمی کنی،می ازدواج تو خودت قول به-

 و دیدنت برای بودم خوشحال خیلی من بیای دنیا به تو شد قرار وقتی یادمه کنه؟ ایجاد ممکنه زندگیت

 .کردممی شماری لحظه کردنت بغل

 :گویممی بغض با و کنممی نگاهش

 !است مرسده بچه این مادرِ. بود فروزان بچه اون مادرِ-

 ! مرسده هم بود، خوبی آدم فروزان هم-

 :گویدمی زنان لبخند هانی

 .کنیممی انتخاب ما رو اسمش گیممی بابا به دادی، خوبی پیشنهاد اصال-

 !کن انتخاب خودتو بچه اسم برو تو-

 :گویدمی یاسی و زندمی قهقهه هانی

 !کنه انتخاب اشعمه اونو اسم بخوایم شاید-

 :کنممی یاسی به نگاهی

 !باال میاد زودتر تو از مرسده شکم االن اما. شممی عمه زود خیلی کردممی فکر همیشه-

 :گویدمی دوباره هانی. کندمی سکوت و زندمی لبخندی یاسی
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 مطمئن پس کرد؟ درست برات مشکلی خونه توی کردی؟ گریه مرسده کردن قبول برای چقدر یادته-

 !ماست همخونِ هم، اون. باشه داشته برامون دردسری نیست قرار کوچولو بچه یه باش

 :کنممی نگاهش

 !کنه ازدواج بابا با مرسده کنم قبول تا دادی شستشو رو مخم هاحرف همین با هم موقع اون یادمه-

 !کنی قبول رو بچه این تونیمی هم االن پس-

 :کنم فکر هانی هایحرف به بهتر توانممی امشده آرام کمی که حاال و دهممی باال ایشانه

 !شاید. دونمنمی-

 :دهممی ادامه و کنممی مکثی

 !ندارم هم ایچاره این جز یعنی-

 :زندمی موهایم روی ایبوسه و شودمی بلند جا از هانی

 !کن رفتار و فکر منطقی همیشه. عزیزم آفرین-

 رفتن با. کند اشهمراهی تا شودمی بلند جا از هم یاسی و رودمی خروجی در سمت به خداحافظی با هانی

 :گویممی بلند هانی،

 !کنممی جمع رو میز خودم من سرکار، برو شده دیرت اگه یاسی-

 :آیدمی سمتم به یاسی
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 عزیزم؟ شهنمی زحمتت-

 !زحمتی چه. نه-

 دیگه؟ هستی اینجا! میارم و گیرممی غذا بیرون از خودم ناهار برای پس باشه،-

 :کنممی ساعت به نگاهی

 !گردمبرمی ولی آموزشگاه برم باید-

 :بوسدمی را صورتم یاسی

 !خانم هنرمند بینمتمی ظهر. عزیزم باشه-

 رژه مغزم در هانی هایحرف. شوممی بلند جا از و خورممی دیگر لقمه چند اشتها بی یاسی، رفتن با

 تر سخت برایم هم بابا مجدد ازدواج از حتی موضوع این پذیرش اما اوست با حق که دانممی. روندمی

 . است

 شوممی آماده فکری خستگی با. چینممی کابینت درون تمیز و مرتب را هاظرف و کنممی جمع را وسایل

 . زنممی بیرون خانه از و

 و روممی باال هاپله از. رسانممی آموزشگاه به را خودم تاکسی با نیست، همراهم ماشین اینکه از کالفه

 :شودمی بلند جا از دیدنم با منشی

 خوبی؟. جون هانا سالم-
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 :زنممی لبخندی

 !نباشی خسته سالم-

 !اومدی خالی دست. ممنون-

 :زنممی پیشانی به ایضربه دست با کالفه

 .رفت یادم پاک توروخدا، ببخشید. وای ای-

 :گویدمی خنده با و دهدمی تکان سری

 !سرت فدای. کنممی شوخی-

 هابچه مقابل کنممی سعی و پوشممی را روپوش. گذارممی سرجایشان را وسایلم و روممی اتاق سمت به

 .کنند احساس را امناراحتی نگذارم و ببرم یاد از را مشکالتم تمام هستم که

 :گویممی و روممی هابچه از یکی سمت به خندان لبی با

  خانم؟ باران کردی چیکارا ببینم-

 تا هستند منتظر همه. کنممی تشویقش شعف با و دهدمی نشانم را اشقدیمی خانه و برفی آدم نقاشی

 . ببینند آموزش را بعدی نقاشی و شوند تشویق هم هاآن

 امکودکی شیرین دنیای به را من که کودکانی این و مانممی من فقط. برممی یاد از را چیز همه لحظاتی برای

 :گویدمی سهیل. شوممی سرم پشت منشی، حضور متوجه است گرم هابچه با سرم که همانطور.برندمی
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 کشی؟می آبی منو کادرِ خاله-

 :گویدمی منشی و دارمبرمی را رنگش آبی پاستل

 کشم،می سهیل برای را نقاشی باال کوچک کادر در سرعت با که طورهمان!داره کار تو با اومده نفر یه هانا-

 :گویممی

 !دارم کار بگو بهش کیه؟-

 !ببینتت حتما باید گفت اما گفتم،-

 :گویممی سهیل به رو و دهممی تکان سری

 خب؟ بده تحویلم رو کشیدم برات که همینی خاله-

 :شودمی مشغول و دهدمی تکان سری

 !بزنم حرف خانم هانا با خواممی گفت بهم. دونستنمی فامیلیتم حتی هانا-

 خانم؟ هانا گفته اومده کاره یه!!! وا؟؟-

 و شوممی خارج اتاق از دنبالش به. بزنم حدسی توانمنمی کنممی فکر هرچقدر. کنممی نگاهش متعجبانه

 . شوممی چشم در چشم نیافر فرجود با کنم،می عبور روراه از که همین
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 دانممی. کنممی کنترل پاهایم روی را خودم سختی به. است افتاده فشارم کنممی احساس لحظه یک در

 از را لرزششان طریقی هر به دارم سعی و فرستممی هایمجیب درون را هایمدست. است پریده رنگم که

 . کنم مخفی کند،می نگاهم خیره خیره درهمش هایاخم با که او

 و بیاورد دوام است نتوانسته هم روز یک حتی نسیم چرا دانمنمی. بندممی را امبازمانده تعجب از دهان

 :گویممی است؟آرام گذاشته دیوانه آدم این دست کف صاف را آدرسم

 !سالم-

 خودم دارم سعی اینکه با اما چرا، دانمنمی. کشممی عقب را خودم ناخودآگاه. آیدمی سمتم به سرعت به

 :میگوید عصبانیت با. ترسممی هایشالعمل عکس و او از هم باز بدهم نشان قوی جلویش را

 !میدم علیک خودش شیوه به رو هرکس سالم معموال من سالم؟-

 :گویممی و زنممی زل هایشچشم در جسارت با. دهممی قورت را دهانم آب

 ...!که آوردی نسیم سر بالیی چه-

 :گویدمی بلند صدای با و پردمی حرفم بین

 هان؟ بفهمی؟ تا بیارم سرت رو بال همون خوایمی-
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 آب خجالت از خواهدمی دلم. میکنند نگاهمان تعجب با و اند نشسته سالن در که میکنم کسانی به نگاهی

 دانمنمی. شوممی خارج اموزشگاه از او از جلوتر و گیرممی دست در را پیراهنش گوشه سرعت به.بشوم

 . امکرده پیدا کجا از را جرئت همه این

 :پرممی او به عصبانیت با و کنممی رها را لباسش هاپله در اما لرزممی ترس از اینکه با

 :میزند پوزخندی!جناب منه کارِ محل اینجا. نیست چیزی بد هم شعور مثقال یه-

 حالیته؟ هم چیزا این تو عه؟-

 :دهممی تکیه سرم پشت هاینرده به

 کردی؟ فرار خونه دیوونه از کنن کنترلت نتونستن چیه؟-

 :گویدمی عصبانیت با و شودمی خیره هایمچشم لرزان مردمک در اشنشسته خون به هایچشم با

 !کنم جهنم راهی تورو اومدم آره-

 عصبانیتش زنم،می که پوزخندی و بازمنمی را خودم کند،می بیشتر را تنم لرز هایشحرف تک تک اینکه با

 :کندمی بیشتر را

 !جهنمی تهِ هم االن همین خودت تو-

 ...!نبردم آبروتو همه جلوی که همین کنی، اشتجربه تا جوجه پایین کشممی توروهم-

 :گویممی لرزان صدایی با و پرممی حرفش بین
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 ببوسم؟ پاتو و دست باید نبردی؟ آبرومو چی؟-

 :میگویم سریع و میکند سکوت کوتاه

 هاینگاه از کی ترسه؟می مردم حرفِ از کی. نذار من برای حیثیت باال برو کردی؟ آقایی بگم باید البد-

 فرجود تو بفهمن همه میزنم داد. کنم آبروت بی کنم باز هم از دستامو تا بگو برو ترسه؟می اطرافیانش

 !نیافری

 :هستم ضعیف من کند فکر خواهمنمی اما ترسممی. لرزندمی هم هایملب دیگر

 !تلوزیونی اجرای و گروه توی زد گند که بودی ای عرضه بی آدم همون تو فهمنمی همه-

 :دهممی تکان هوا در دستی

 هان؟ ترسونیمی بلندت صدای و اخم از رو کی داری-

 و میگیرم نرده به را هایمدست. است کرده رد هم سرخی از شانسفیدی که شوممی هاییچشم به خیره

 .زنممی زل هایشچشم به جسارت با

 "فرجود"

 هایدست به. کند انکار را ترسش میخواهد که است جسور قدری به اما است ترسیده میکنم، نگاهش

 :میپرسم و میشوم خیره است گرفته نرده به که لرزانش

 من؟ اعصاب به زدی گند اومدی بود مرگت چه دقیقا بگی میشه-
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 :گویدمی و شودمی بیشتر حرصم زند،می پوزخندی

 :میروم سمتش کنی؟به مدیریت رو برنامه یه نداشتی عرضه که تویی تو؟ یا من زدم؟ گند من-

 ...میتونی حداقل ولی میکنی خیس خودتو داری االن میدونم جوجه، ببین-

 :پرسدمی و کندمی هانا به نگاهی. شوممی ساکت کندمی نگاهمان که خانمی آمدن با

 مهرانفر؟ خانوم اومده پیش مشکلی-

 "مهرانفر هانا":شودمی کاملتر اطالعاتم حاال میکنم، نگاهش

 :میگوید نشسته صورتش روی اخمی حالیکه در و میدهد تکان سری هانا

 !نیست چیزی پور حسین خانم نه-

 . میکند کوتاهی نگاه من صورت به میگیرد، خودش به تردید رنگ زن نگاه

 :میپرسد آرامی لحن با و میشود خیره هانا به دوباره

 شدن؟ مزاحمتون-

 ایجاد جرم و پلیس آمدن برای هانا بله یک. شود تمام کارم و بگوید بله یک کافیست میکنم، نگاهش

 . میشوم بیچاره رسما و میشود باز هم احمقش دوست پای وقت آن. کافیست مزاحمت

 :میزند لبخندی. میدهد قورت را دهانش آب هانا و میکنم نگاهش اخم با

 !داریم خصومت کم یه هستن آشنامون پور، حسین خانم نه-
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 با بخواهد و بیاورد در بازی غریبم من ننه که نیست دخترهایی این از. است سرتق آید، می خوشم او از

 . شودمی ارزش با برایم دختر یک جسارت است بار اولین برای شاید. کند مخفی را خودش بازی کولی

 رفتنش با.شودمی روان هاپله از و کندمی گذرا نگاهی است، نشده قانع هنوز انگار پور حسین خانم

 :گویدمی

 !نشی تر بدبخت خواستم ترسیدما، ازت نکن فکر ببین-

 ببوسم؟ دستتو بپرم لطفت این بخاطر یا بزنمت کردی اسکل منو اینکه واسه االن بدبخت؟-

 :نشیند می هایش گونه روی چالی و خنددمی شود،می تخس نگاهش

 !شدیم یِر به یِر. کنی کاری هیچ نمیخواد-

 برمیگردد من ناگهانی حرکت با. گیرممی را بازویش و میکنم دراز دست که برود ها پله پیچ از خواهدمی

 :میگویم و میکنم رها را دستش. میکند نگاهم اخم با و

 شدی؟ هم طلبکار همین؟-

 پی برو بهت بدم بیا هستی؟ پولت نگران! رفتی و گرفتی توصیه یه دکتر اومدی کنم؟ چیکارت خب-

 !کارت

 . میخورد دیوار به و میدهد دست از را تعادلش من ناگهانی حرکت با. میکوبم اش سینه به و میروم جلوتر

 :میکند جور و جمع را خودش. دارد رو خیلی اما میرود هم در درد از صورتش ای لحظه برای
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 !وحشی چته-

 !ببینی منو سگ روی اون مونده هنوز! ببینی منو بازی وحشی مونده کم ببین وحشی؟-

 :میگوید و میگذارد کمرش روی را دستش

 سگتم روی اون بیا کاریم ساعت بعد خوایمی دارم کار االن من جون پسر ببین آدمیزادته؟ روی این االن-

 !ببینم

 :زنممی پوزخندی

 در؟ دم وایسا آخر زنگ میگی کالسی قلدر، بابا نه-

 :گویدمی و کشدمی اش مقنعه به دستی کند،می مهار را اشخنده زور به

  نشد؟ راحت خیالت کردی بیکار هم نسیم میخوای؟ جونم از چی هان؟ چیه تو حساب حرف ببینم-

 !تویی من اصلی حساب طرف اما بود، حقش که اون ببین-

 :ایستد می رخم به رخ و میکند باز را دستهایش اید، می جلوتر

 تره؟ ضعیف تو از که کنی بلند یکی رو دست حده این در تو مردونگی یعنی بزنی؟ میخوای بیا، خب-

 در جوابی میگویم هرچه و است چموش و تخس. شومنمی جغله این زبان حریف دهم،می بیرون را نفسم

 . ام مانده خیره او به من و بزن بیا میگوید نگاهش. امشده آچمز حسابی فرهاد قول به. دارد آستینش

 :میگویم لب زیر
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 ...اله ال-

 :خنددمی

 !دارم کار من االنم نشو، پیغمبر خدا دامن به دست نداری جرئت چیه؟-

 :میگوید و میگذارد بعدی پله روی را پایش میکنم، نگاهش

 !زیاد زت-

 به و است مناسبی جای االن. میروم در سمت به و میکنم رفتنش مسیر به نگاه میشوم، مات رفتنش با

 . میدانم را اسمش حاال و فهمیدم را جایش. آورم می در سرش را کارش تالفی وقتش

 عصبی ام آورده کم دختر یک جلوی اینکه از میکوبم، فرمان روی حرص با و میشوم آنا ماشین سوار

 :شوممی پیجش وارد و میزنم اینستاگرام در را اشفامیلی و اسم میکشم، بیرون جیبم از را گوشی.ام

 !نقاشی مربی و نقاش – مهرانفر هانا

 دیدن با. است کرده برگزار گالری چند فهمممی است، گذاشته اشتراک به که میکنم تصاویری به نگاهی

 . است داده دست از را مادرش میفهمم ندارم خوبی حال نبودنت حسرت در نوشته زیرش که زنی عکس

 نشیندمی هایشگونه روی چالی خنددمی وقتی بنیم،می را او از دیگری هایعکس و کشممی عمیقی نفس

 دارند را آخر زنگ در دعوا قصد که کسانی مثل درست میکنم، ساعت به نگاهی. سپارم می یاد به را آن و

 .شود تمام اشکاری ساعت کشممی انتظار
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 انتظارش خواهممی چرا دانمنمی هم خودم. شوممی دور آموزشگاه جلوی از و کنممی روشن را ماشین

 . بگیرم را حالش مناسب موقعیت یک در میدهم ترجیح شاید. بکشم را او کاری ساعت اتمام

*** 

 پرسیدم را کاری ساعت پایان و زدم زنگ منشی به وقتی. میکنم در به نگاهی و ایستم می آموزشگاه جلوی

 .رساندم را خودم سریع

 میدهم ترجیح و است عمومی اینستاگرامش پیج میکشم، را هانا انتظار و ماند می ثابت در روی نگاهم 

 بوق و میکنم روشن را ماشین در آستانه در دیدنش با. بدهم دستش آتویی نمیخواهد دلم. نکنم فالو

 . میزنم

 است، صحبت مشغول کسی با. میرود هم در هایش اخم من دیدن با و میشود خیره سمت این به نگاهش

 . رساند می ماشین به را خودش و آورد می هم را حرفش ته و سر نظرم به

 :میکند من به نگاهی میدهم، پایین را شیشه

 بشه؟ تموم مدرسه وایسادی چیه؟-

 وایسا؟ نگفتی مگه-

 !خب؟-

 :میکنم اشاره کنارم صندلی به
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 !دیگه بشین-

 !دارم ماشین خودم من. بابا نه-

 !بشین نداری، نمیگم-

 :میپرسم غیظ با و میچرخم طرفش به. میشود سوار و کرده باز را عقب صندلی در میکند، اطراف به نگاهی

 باباتم؟ راننده-

 باشی؟ داری دوست-

 :میگوید و میکوبم فرمان روی حرص با

 تسویه حسابتو خرده این جا یه بریم بعدشم بزنی؟ میخوای. بشینم دلت ور ندارم صنمی باهات چیه؟-

 !میخوای جونم از چی ببینم کن

 میفهمی؟ سنگینه، خیلی کارت تاوان جوجه، ببین-

 :میبرد باال را اش اشاره انگشت آید، می جلو

 !کنی جمع رو زدی که گندی بری من از بودن طلبکار جای نمیفهمی که تویی نفهم-

  زدی؟ جا خودتو دکتر جای چرا تو؟ یا من-

 گندمون نشد و دادم وقت بهت اشتباهی نمیاد دکتر نداشتم خبر من گرفتی وقت که روزی شازده، ببین-

 کنی؟ چیکار خوایمی دیگه شد حاال. کنیم جمع رو
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 :میشوم خیره صورتش به میرود، هم در هایم اخم

  کنم؟ چیکار میخوام-

 من دنبال بیفتی اینکه جای به! بقیه گردن میندازی میکوبی خودتو تو میگم بهت بازم چیه؟ دردت! آره-

 کنی؟ جمع خودتو پاشی نیست بهتر

 !چه تو به-

 :بگوید میخواهد که طوری میکند، نگاهم

 !برات دارم-

 :میگوید حرص با. میزنم را ماشین ریموت و میرود در دستگیره سمت به دستش

 هدر که شریفت وقت یا ویزیته پول دردت کنی؟ ولم کنم چیکارت میخوای! دیگه برم بذار چیه؟ دردت-

  رفته؟

 !دستت کف بذارم حقتو میخوام-

 :آورد می جلو را دستش

 !بذار دِ! دیگه بذار-

 :دهدمی ادامه و میکنم سکوت
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 که اینه دنیا ته البد و رسیده تهش به دنیا کردی فکر. دستم کف بذاری منو حق نداری اینم جرئت تو-

 !خره نیاد هرکی! بریم بدو باشه جهنم؟ بفرستی منو

 :پرسممی و کنممی نگاه صورتش به خندم،می ناخواسته

 سالته؟ چند-

 ها؟-

 :میکشم هم در را هایم اخم

 سالته؟ چند پرسیدم-

 گفتن؟ کمتر یا گفتن بیشتر رو مزنه االن بدی؟ حقمو میخوای سالم و سن به توجه با-

 :میزنم داد میشود، بیشتر خشمم

 بدی؟ جوابمو گفتن پرت و چرت جای میشه-

 :چسباند می ماشین صندلی به را خودش

 چی؟ که خب سال، بیست-

 !زیاده روت هم بترسی یعنی-

 !هست که همینی-

 :میپرسم و میکنم آموزشگاه به نگاهی
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 میدی؟ درس اینجا اینجاست؟ کارت محل-

 !نمیشی جا اینجا درازه خیلی پات و دست ولی بنویسم؟ هم تو اسم میخوای آره،-

 کنی؟ غالف رو زبونت این بار یه میشه-

 :گویدمی و میزند دو دو ترس از هایشچشم

 چی؟ که خب کردم، که گیرم-

 :میگویم و میکنم باز را ماشین در

 !کنم چیکار باهات میخوام نمیدونم االن کارت، رد برو-

 :میگویم و نشیند می در دستگیره روی دستش

 !ها نشده صاف حسابمون ولی-

 را آنا شماره. میکنم روشن را ماشین و میکوبم فرمان روی رفتنش با. میرود و میکند صورتم به نگاهی

 :میگویم و میگیرم

 !برمیگردم زود دارم کار جا یه-

 است، دراز زبانش. میگردم خوب راه یک دنبال و بگیرم را بچه دختر این حال باید میدهم، بیرون را نفسم

 .کند خیس را خودش ساده تهدید یک با نیست احمق دوستش مثل
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 هم.میروم مقصد سمت به و میکنم باز را لوکیشن. میکنم استخدام آگهی به نگاهی و برمیدارم را گوشی 

 . میدهد دستم کار عاقبت بیکار این کنم، پیدا کار زودتر باید. دارند حق آنا هم و هانا

 "هانا"

 دست. اندازممی ماشین داخل را خودم مکث بی. شوممی دور او از سرعت به و کوبممی را ماشینش در

 ماشینش هنوز که او به نگاهی. گذارممی شود،می پایین باال سرعت با ترس شدت از که امسینه قفسه روی

 . کنممی است درنیاورده حرکت به را

 نفسم. بدهم را جوابش توانستم سختی به و ترسیدم چقدر که داندمی خدا بندم،می محکم را هایم چشم

 عصبانیت از دانمنمی. کنممی حس عجیبی گرمای ناخودآگاه سرد هوای این در. دهممی بیرون محکم را

 . است کرده رخنه جانم به که ترسی یا است

 فشار با را است رویم که فشاری تمام. روممی نسیم خانه سمت به و کنممی روشن را ماشین عصبانیت با

 اعتراضی و آمدمی حرف به داشت زبان اگر که ندارم شک. کنممی منتقل ماشین فرمان به هایمانگشت

 .کردمی شدید

 بی. کنممی ترمز نسیم خانه مقابل زدن هم به چشم یک در و فشرممی گاز پدال روی ترمحکم را پایم

 . کندمی باز برایم را در نسیم مادر. گذارممی واحدشان زنگ روی را دستم و شوممی پیاده مکث

 چهارچوب در دیدنش با. کند شک چیزی به مادرش خواهمنمی اصال. کنم مخفی را عصبانیتم دارم سعی

 :گویممی هیجان با و زنممی بزرگی لبخند در
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 !جون خاله سالم-

 !طرفا این از عجب، چه. اومدی خوش. دخترم سالم-

 :کنممی باز را هایمکفش بندِ سرعت به من و رودمی کنار

 !شدم نگرانش نبود، نسیم از خبری-

 خواسته عذرشو بهنامی دکتر وقتی از! برنیومدم پسش از که من کن بیدارش برو بیا. خوابه هنوز. آره-

 !کرده اعتصاب اتاق تو رفته

 سرعت به و پرسدمی را یاسی و مرسده حالِ سرعت به نسیم مادر. شوممی وارد و خندممی کالفگی با

 . شوممی وارد بزنم، در آنکه بدون و روممی نسیم اتاق سمتِ به. کند دم چای تا گذاردمی گاز روی را کتری

 :خندممی. کندمی رویم به اخمی و نشیندمی تخت روی سرعت به دیدنم با

 !نگیر قیافه برام اینجور پس تو، نه منم کنه درهم هاشواخم باید که اونی-

 !منم نیستی، تو نه تویی؟-

 :خندممی دوباره

 !اشنتیجه اینم زدیم گند هردومون! نکن تویی تو، و منم من، قدراین-

 :گیردمی دندان به را لبش

 دیدیش؟-
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 !ببره آبرومو همه جلوی بود نزدیک آموزشگاه اومد آره، تو لطف به-

 سراغت؟ اومد زودی این به-

 :نشینممی تختش لبه

 !بدی آدرسمو تو بود منتظر فقط کنی، فکرشو که اونی از زودتر-

 :میگویم سریع. میکند نگاهم غم با نسیم

 که کرد چیکارت. ترسویی اینقدر تو که ناراحتم فقط. ها نیستم ناراحت دادی وا زود اینقدر اینکه بابت-

 جریان از شدمی پاپیچت دیگه یکم اگر دستش؟ کف گذاشتی رو اسمم و آموزشگاه آدرس سوته سه

 !حتما گفتیمی براش هم رو مرسده حاملگی و مامان فوت تا هانی آشنایی

 :زندمی فریاد و داردبرمی خیز سمتم به. شوندمی گرد نسیم هایچشم

 بارداره؟ مرسده!!! گفتی؟؟ چی-

 :کشممی پوفی

 !دادم لو. بفهمه کسی خواستمنمی-

 بندی؟نمی که خالی بارداره؟ فهمیدی کی-

 :کنممی نگاهش چپ چپ

  کنم؟ شوخی کسی با اشدرباره بخوام من که موضوعیه این-
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 :خنددمی نسیم

 فهمیدی؟ کی! نابی خبر عجب-

 :کنممی اخمی

 دادی؟ وا زود قدراین که شد چی بگو تو فعال-

 :دهدمی بیرون محکم را نفسش نسیم

 ...!کرد ترمز پام جلوی! مسافرکشه کردم فکر-

 دهانم گوید،می بیشتر که هرچقدر. است داده رخ بینشان که اتفاقاتی کردن بازگو به کندمی شروع نسیم

 :گویدمی حرص با نسیم و خندممی بلند. شودمی بازتر

 دیوونه؟ چته-

 :گویممی زنم،می حرف بریده بریده خنده، بین که همانطور

 !باحالیه آدم چقدر-

 باحاله؟ گیمی تو شدم،می روح قبض داشتم من. شو خفه-

 :شوممی پالتوام هایدکمه کردن باز مشغول و دهممی تکیه دیوار به

 و شستمش که من بدتره، بشی الل اگه آدما این مقابل اما. ها باشم نترسیده خودم که نه! ترسویی تو-

 سری تو کننمی گمون باشی تر ساکت هرچی. شهمی خشک داره هنوز گمونم به. بند رو کردم پهن
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 از تو که بدی نشونشون باید اما. بکشن گوشتو خوانمی و کنار گوشه یه برنتمی همین برای. خورتری

 من به کرده تهدیدت چاقو با و کاره نیمه ساختمون یه دمِ برده تورو که کسی کن فکر. تریزرنگ اونا

 !اصال بده بهم جوابی چه باید دونستنمی کن، غالف زبونتو لحظه یک گفتمی

 :گویدمی بلند نسیم مادر

 !ببر رو چایی سینی بیا نسیم-

 خیره. رود می بیرون اتاق از و میشود بلند جا از کند، درک را من های حرف است نتوانسته هنور که نسیم

 . نشیندمی لبم روی لبخندی رفته رفته و شوممی نسیم بزرگ عکس به

 ردیف هم برای عصبانیت حین در که جمالتی یاد به وقتی حتی. نیستم ناراحت کل کل آن از اصال حاال

 پا از دست حاال و بگذارد دستم کف را من حساب تا بود آمده او. گیردمی امخنده افتم، می بودیم، کرده

 !بود برگشته درازتر

 :میگذارد زمین روی را چای سینی نسیم

 :میگذارد مقابلم چای لیوانی و میکند نگاهم. نشینم می کنارش!بخور بیا-

 میخندی؟ و میگی جک خودت برای خودت شدی؟ دیوونه-

 :دارمبرمی پولکیای و خندممی

 !کردممی فکر پسره اون به داشتم-
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 :آورمدرمی را ادایش

 باشی؟ داری دوست باباتم؟ راننده-

 :دهدمی تکان سری نسیم و زنممی قهقهه

 بدی؟ دست از همونم تونیمی ببینم برات مونده عقل ذره یه-

 !گیرهمی امخنده میاد یادم هاشوحرف-

 که نه خوابیدیمی سِرُم زیرِ باید االن کردمی خِفتت من مثل اگه گفته، جک برات نشسته دیگه همون-

 !کنی زبونی بلبل برام

 :میگویم و میشوم آید می باال نرمک نرم که چای بخار به خیره

 راه هوار و داد ماشین از شدیمی پیاده باید. بود خودت عرضگی بی از اونم که قسم چایی همین بخارِ به-

 !چاک به زنهمی چطور پسره که دیدیمی وقتاون نداختی،می

 :گویممی سریع. کندمی نگاهم متعجبانه نسیم

 !نه نگو ایساده گممی وقتی-

 :میگویم کنم، کنترلش میتوانم سختی به که ای خنده با و میشوم خیره سوالش از مملو چشمهای به

 برات شب، همون تاریکی تو میکردی، بازتر چشماتو یکم اگه تابلوئه،. زودباوری و ساده خدا به نسیم-

. بگیره ازت رو من آدرس و بترسونه تورو که اداست سری یه فقط اینکاراش که میشد روشن روز مثل
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 رفته بار چند خوابیده؟ تشنه و گشنه کارگر تا چند ساختمون فالن توی که بدونه باید کجا از اون وگرنه

 ساختمونی کارگرهای به اصال دیدم من که ورزشکاری هیکلِ و قد اون زده؟ تیلیت باهاشون دلشون ور

 میخواست فقط اون! بایسته فلکه سر بره صبح به صبح که نمیومد پرستیژشم و وضع و سر به. نمیخورد

 که بترسونه تو مثل هم منو گفتن وری دری تا چند با بود اومده. رسید اش خواسته به که بترسونه تورو

 ! نشد موفق

 :گویممی و کنممی اشنخورده دست چای به نگاهی. کندمی بغل را زانوهایش نسیم

 .میکنم درست تورو کارِ هم میرسم، اونو حسابِ هم وقتش به. نباش نگران-

 ایگربه همان. است ام کودکی دوران کارتون یادآور لحظه آن در هایشچشم. کندمی نگاهم مظلومیت با

 .کردمی خر را او راحتی به و شدمی خیره شرک هایچشم در که

 .نکن نگاهم اونجور-

 کنی؟ چیکار خوایمی-

 :دهممی باال ای شانه

 !فهمیمی وقتش به حاال دارم فکرایی یه-

 !کردم گریه چقدر نمیدونی. بودی همراهم تو دیشب کاش-
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 زار جلوش بشینی که نه دستش کف بذارن حسابشو بیاد ده و صد زدیمی زنگ باید دیگه، ایدیوونه-

 !کرد آدمش شدمی هم اینجور. بردارم ماشینشو پالک رفت یادم خودمم! بزنی

 :افتدمی خنده به نسیم

 !کنیمی شلوغش داری دیگه تو-

 هم دیگه؟ کرد هم تالفی. اینور اومدیم ماهم خودش، سی رفت اون شد تموم هم دیگه. کنممی شوخی-

 راهمون سر بخواد باز نداره دلیلی برد منو آبروی پور حسین خانم هایچشم جلوی هم کرد بیکار تورو

 .شه سبز

 !برام بگو مرسده از. میگی تو که باشه همینجور امیدوارم-

 !شدم موندگار هانی خونه رفتم دیروز از کردم قهر باهاشون-

 ؟ بچه خاطر به ؟ چرا قهر؟-

 :گویدمی نسیم و زنمنمی حرفی

 کنه؟ خوب حالتو تونهمی چقدر دونیمی اتفاقا خوبه، خیلی که نی نی میاد؟ دلت-

 :دهممی باال ابرویی

 منو؟ حالِ-

 !نمیوفته دهنش از هانا آجی. شهمی وابسته بهت شه،می خوب خیلی تو با مطمئنم. آره-
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 :خندممی بلند

 !هــانا آجی-

 کنی تمرین باهاش کلی تونیمی تازه کنه،می لوس برات خودشو کنیمی بغلش. کن فکر بهش بشین-

 !افتاده راه هم دستت آوردی بچه خودت وقتی فردا پس فردا

 :اندازممی سمتش به حرص با و دارمبرمی قندان درون از قندی

 !مسخره-

 :گذاردمی آرنجش زیر بالشتی و دهدمی لم است برده یاد از را اشغصه و غم دیگر که نسیم

 منتظر که بگو مرسده به و خونه برو. باشه مجازات الیق که نکرده خالفی کسی. بیا کوتاه من نظر به هانا-

 !هستی اتونخانواده جدید عضو

 :خندممی

 کنم؟ عوض پوشکشو ساعت دو به ساعت دو و بشورم لباساشم چیه نظرت-

 !بشی پذیر مسئولیت و یک درجه مامان یه فردا پس تا کن تمرین جورهمین! آفرین-

 هردو. شوندمی تکرار ذهنم در هم نسیم هایصحبت حاال هانی، هایحرف بر عالوه. دهممی تکان سری

 هیچ او. بیاید بدم او از من که شود باعث تواندنمی آزار بی و کوچک موجود یک که میدانم. دارند حق

 !است پاک ها،فرشته مثل. ندارد تقصیری
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*** 

 از که موزیکی صدای و سر و است آشپزی مشغول مرسده. شوممی وارد و کنممی باز کلید با را خانه در

 تا کنممی سالم جاهمان از! شود من متوجه دهدنمی اجازه شودمی پخش ایماهواره هایشبکه از یکی

 . نترسد دیدنم با هویک

 :گویدمی و کندمی نگاهم سرعت به

 خوبی؟. جان هانا سالم-

 :کندمی بغلم و آیدمی سمتم به

 !بود خالی خونه توی خالی خیلی جات روز، سه این برگشتی، که شد خوب چقدر-

 :خندممی

 !نشید دلتنگم زیاد رفتم کردم شوهر اگر که دممی عادتتون کم کم دارم-

 :میخندد

 .کن عوض رو لباسات برو. عزیزم بیا-

 :گویممی بلند و روممی اتاق سمت به

 کنی؟می درست نسکافه برام-
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 و بگیرم اساسی دوش یک حتما خواب، از قبل خواهدمی دلم. کنممی عوض را هایملباس سرعت به

 .کنم بیرون سرم از را فشار و خیال و فکر روز چند این خستگی

 دارمبرمی کوتاه تشکری با. گیردمی سمتم به را داغ نسکافه از لبریز ماگی مرسده و نشینممی مبل روی

 :گویممی و کنممی نگاهش. نشیند می مقابلم و

 خوری؟نمی خودت-

 :گویدمی زنان لبخند مرسده

 !بهتره نخورم من-

 :پرسممی اما میدانم، اینکه با. زنممی لبخندی

 !داشتی دوست نسکافه که تو! چرا؟-

 هنوز حتما. است شده آمیخته خجالت با است، مشخص که ایخنده. خنددمی و کندمی نگاهم مرسده

 !باخبرم اشبارداری موضوع از من که داندنمی

 !مدت یه نخورم بهتره داره، کافئین-

 :کنممی نگاهش خیره خیره

 :گویدمی و کشدمی بیرون را آزمایشش برگه اُپن، روی گلدان پشت از و شودمی بلند جا دلیل؟از چه به-

 !ببین اینو-
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 و کندمی نگاهم نگرانی با مرسده. کنممی نگاه دوباره را بودم کرده پیدا کیفش درون خودم که ایبرگه

 :گویدمی

 هانا؟ شدی ناراحت-

 خریده بازار از که ایبسته کیفم درون از. شوممی بلند جا از آرامی به و نشیندمی هایملب کنج لبخندی

 . گیرممی سمتش به و کشممی بیرون را بودم

 گانهبچه لباس دست یک دیدن با و کندمی باز را بسته کند، پنهانش خواهدنمی و تواندنمی که تعجبی با

 :گویدمی رنگی هایتوپی توپ با رنگ سفید

 !هانا؟-

 :نشینم می کنارش

 رو آزمایشگاه پاکت این زد، زنگ مادرت وقتی هانی، خونه رفتم که روزی همون. مرسده میدونستم من-

 !یاسی و هانی و نسیم با مشورت و فکر به داشتم، تنهایی به نیاز. دیدم کیفت توی

 :گویممی و کنممی مکثی

 خب؟ باشی مواظبش خیلی کن سعی. منتظرشم من-

 لباس این نظرم به. میکند نگاه را ام خریده که کوچکی شلوار و پیراهن حرف بی و میزند لبخند مرسده

 ! کنند تنش بچه، آمدن دنیا به از بعد میتوانند را ها



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 "فرجود"

 مشغول حالیکه در. میبینم را مامان حیران نگاه در شدن باز محض به و میچرخانم قفل داخل را کلید

 کلید صدای شنیدن با است مشخص. میشود خیره من به و کرده بلند سر است میز کشیدن دستمال

 :میپرسد است تعجب از سرشار که لحنی با. است شده جلب توجهش

 فرجود؟-

 !معنادار و بلند میخندم،

 نمیشناسی؟ منو دیگه! روحشم نه-

 :کندمی بغلم ها بچه همانند دیدنم محض به چرخانم،می سر فرهاد صدای شنیدن با

 داداش؟ خوبی-

 :پرسممی و کنممی خانه به نگاهی میدهم، تکان سری

 !کندن دل اینجا از عجب چه نیست؟ عروست شده؟ چی-

 :نالد می مامان

 !فرجود-

 !جاست به خوراکمم و خورد شکر رو خدا. بزنم سر یه اومدم آره مامان، خوبم منم-

 :گویممی و روممی جلوتر میکند، نگاهم
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 فرجود هست فرید وقتی نه؟ نیستی من نگران بپرسی؟ روزم و حال از نباید بگی اسممو هی اینکه جای به-

 کیه؟ خر

 حتما بود اینجا فرید اگر کنممی فکر خودم با. است ساکت فرهاد زند،می حلقه هایش چشم در اشک

 میشناسد، مرا فرهاد اما. شود معرکه بیار آتش میتوانست هم محبوبه حتی میشد، آش از تر داغ کاسه

 .است ساکت و میفهمد را ام دلخوری

 :میپرسم و میشوم ولو مبل روی میکنم، خانه به نگاهی

 !بابا نمیگم ببخشید البته کو؟ شوهرت-

 :میزند هق مامان

 !رویی و چشم بی خیلی-

 :میکشم داد

 من! بقیه به چسبیدی دستی دو کردی ول منو چون! چی یعنی داشتن رو و چشم ندادین یادم چون آره،-

 بگین نیومدین. خودم زندگی به همه زندگی به زدم گه نشد، بشم خری یه خودم واسه خواستم بیچاره

 ! چرخوندین رو کردین توبیخ! نیفتاد دهنتون از چرا چرا! کنیم جمعش هم با بیا نداره اشکال ریدی باشه

 :میگوید ای خفه صدای با فرهاد

 !!داداش-
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 :میپرم جا از میکنم، نگاهش

 خودت چیز همه بابای گور گفت یکی بغلم؟ بیا چیه دردت بگه کرد باز بغلشو یکی چرا؟ دیگه تو فرهاد-

 که روز یه! میفهمی روز یه فرهاد، چیه میفهمی! کرد بارم حرف عفریته اون گذاشتم پامو تا مرگته؟ چه

 !میفهمی بردی پناه غریبه به رفتی بریدی جماعت این از من مثل

 :میدهد جواب اشک با مامان

 !کشیدم زحمتتو سال سی انگار نه انگار نمیدی جوابمو زدم؟ زنگ بهت چقدر نکردم؟ مادری نبودم؟ مادر-

. میگشتی دنبالم رو شهر این هایخونه کل زدمی بال بال من برای دلت اگه. کردی ولم مادر، نکشیدی-

 تا فرستادی خودت که فریدی بود، فرید چون نکردی! میذاری سرم روی سال سی منت که منی دنبال

 ! نیست من جای اینجا فهموند بهم ولی اومد فرید! میخ به یکی بزنه نعل به یکی

 :میگوید بلندی صدای با فرهاد

 !فرجود-

 :میدهد ادامه و میکنم نگاهش میشوم، ساکت

 میترسه تو از کرد؟ نگات دور از اومد گذاشت قرار باهات فرید وقتی سرم؟ زیر رفت مامان گفتم بهت-

 !بشه یخ روی سنگ ها غریبه جلوی نمیخواد چون نمیگرده دنبالت که

 :میدهد ادامه نشسته گلویش در که بغضی با فرهاد چرخید، مامان سمت نگاهم



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 پالس اینجا باز خبر بی خدا از اون وگرنه محبوبه، دهن تو کوبید مامان همین نرو، قاضی پیش طرفه یه-

 !بود

 بیرون را کشو و میروم اتاقم به. گویندمی دروغ ها آدم این کنممی حس. نمیشود باورم میکنم، نگاهشان

 ایستاده در جلوی مامان. میزنم بیرون اتاق از و برمیدارم را موتور سوئیچ ریزهایش خرده میان. میکشم

 :میگوید و

 !بری بذارم واحد و احد خدای به-

 :میزنم پوزخند

 !برم بذار کنی؟ چیکارم میخوای ببندی؟ منو میخوای-

 :ایستد می سرش پشت فرهاد

 !میکنیم درستش میزنیم حرف! بمون نرو، تروخدا فرجود-

 :میکنم نگاهش

 .کنم درست خودمو اول باید من بشه؟ درست که مونده چیزی-

*** 

 مسئول. میروم پشتی در سمت به و میکنم اطرافم به نگاهی میشوم، پیاده موتور از فروشگاه مقابل 

 :میگوید و میدهیم دست میزند، لبخندی دیدنم با فروشگاه
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 !بدم فرم بهت بیا-

 که هایی کاپشن. میشود خشک رگال روی چشمم و میروم دیگری اتاق به دنبالش به میدهم، تکان سری

 قامتم به نگاهی. اند شده آویزان هم کنار مختلف سایزهای با است شده ثبت پشتشان فروشگاه لوگوی

 :میگوید و میکند

 !چنده سایزت ببینم بیار در خودتو لباس-

 رگال سمت به و میکند نگاه یقه روی شده نوشته سایز به. میدهم دستش به را کاپشنم و میگویم چشمی

 :میرود

 !سرده بیشتر هوا موتور روی. بپوشی گرم لباس زیرشم بردار، بزرگتر سایز یه نظرم به-

 آینه مقابل. میپوشم و کشممی بیرون کاور از را آن. دهدمی دستم به و داردبرمی کاپشنی دهم،نمی جوابی

 عصر مسابقه برنده بود قرار که نیافر فرجود میکرد را فکرش کسی چه میکنم فکر خودم با میزنم، چرخی

 .کند تن به موتوری پیک کاپشن حاال شود جدید

 کاپشن فروشگاه مسئول توصیه به حاال گرفتممی را جایزه چک و میپوشیدم شلوار و کت باید که منی

 :دهدمی دستم به و داردبرمی را ها کاسکت کاله از یکی! بیاورم دوام موتور روی که پوشممی بزرگتری

 بذار وقت آخر میکنی کار دیگه جای هم اگه خونه ببری میتونی موتورت، پشت ذاریممی باکس یه ببین-

 تنت باید همیشه ولی خودته با هالباس شستشوی! نشه قاطی بقیه با نویسیممی اسمتو زیرش. جا همین

 .میدیم بهتون رو فصلش مخصوص لباس هم تابستون. باشه
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 :کنممی تایید ناچار به من و گویدمی او

 کد یه بردی بار که جایی هر وصله،( خوان کارت) پوز به که دیممی بهت فروشگاه طرف از گوشی یه-

 جنس و بکشی کارت نمیتونی نزنی رو کد تا یعنی. میکشی کارت بعد میکنی ثبت میدن بهت چهاررقمی

 یعنی. میشین تقسیم منطقه حسب بر شماها میزنه، رو اول حرف اینجا مشتری رضایت. بدی تحویل رو

 قسمت. میشین تقسیم غرب و شرق و جنوب و شمال قسمت چهار به و است محله این مرکز اینجا کن فکر

 !نمیخوری مشکل به نباشی هم محل این بچه اگه دارن لوکیشن مرسوالت همه. توئه دست شرقی

 

 باشد، پرواز سکوی برایم شغل این آنا قول به شاید. ام کرده نابود را خودم رسما. میدهم تکان سر دوباره

 باکس ها بچه میبینم و میزنم بیرون اتاق از فروشگاه مسئول شانه به شانه. امشده قانع هیچ به که فعال اما

 . اند کرده سوار موتورم عقب قسمت روی را

 خریدم دستمزدم اولین با که روزی.بودم نخریده شدن پیک برای را موتور این میکنم، بغض ناخواسته

 میکردند بیمه مرا قرارداد طبق. آوردم می در را ام خرجی موتور این با باید حاال اما داشتم، ها برنامه برایش

 . بود فروشگاه با هم ناهار هزینه و

 فکر اینطوری شاید. کنم کار میشد بهتر شاید گنجید، نمی خود پوست در استخدامم خبر شنیدن با که آنا

 ای سفته و رسید قبالش در میگیرم، تحویل را گوشی. میرفت بیرون ذهنم از دراز زبان دختر آن با جدال

 میدهد توضیح. میگوید برایم کارتخوان دستگاه با کردن کار چون و چند از صندوق مسئول. میکنم امضا
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 فورا خوردم مشکل به موضوع این سر مشتری با اگر و کنم دریافت نقد وجه ندارم حق عنوان هیچ تحت

 .بگیرم تماس مستقیم پشتیبانی شماره با

 :میگوید و میدهم تکان سری

 !ببینم برو مقصدت اینم. هاست کیسه این حاضره، بارت اولین-

. میگویم اهلل بسم لب زیر مامان حرفهای یاد به میشوم، خارج فروشگاه از و نشیند می لبم روی لبخندی

 با. دارد را هوایمان خدا اینطوری میگفت همیشه. بود داده یادمان بچگی از که عادتی است، شده عادتمان

 گوشی پیام صدای با. ام گفته اهلل بسم لب زیر تقلب رسیدن امید به کودکی در چقدر میکنم فکر خودم

 . میکشم بیرون جیبم از را آن خودم

 :است آنا همیشه مثل

 !عزیزم باشی موفق-

 نشینم، می موتور روی و میکنم خاموش را گوشی. میزنم پوزخندی پیامش انتهای قلب شکلک دیدن با

 محکم میخواهم کنم، شروع را جدیدی مسیر است  قرار. افتم می راه به و میگذارم سرم روی را کالهم

 . باشم

 صدای. میزنم زنگ آدرس به توجه با و میگذارم جک روی را موتور ایستم، می ای خانه مقابل بعد کمی

 :میگویم و میشنوم را مسنی مرد

 !آوردم رو سفارشتون اومدم، هایپر از سالم-
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 !پسرم میام االن-

 . آید می مردی و میشود باز در بعد کمی. میکنم نگاه را فاکتور و میدهم باال را کاله نقاب

 :میزنم لبخند زور به دیدنش با

 !بدین رو کد پدرجان-

 !چهاره تا چهار رمزشم کارتمه این چیه؟ کد-

 :میشود جمع کمی لبخندم

 !داده فروشگاه که کدی جان، بابا نه-

 بده؟ بود قرار نداده، چیزی-

 :میدهم بیرون را نفسم

 نیومده؟ براتون چهاررقمی عدد یه دادین سفارش وقتی مگه-

 !داده جان ارشیا که ندادم من-

 کجاست؟ خودش-

 کی؟-

 :میگویم لب زیر
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 !بده صبر خودت خدایا-

 :میگوید تعجب با

 میگی؟ چی-

 کجاست؟ ارشیا-

 !کردم گفت کن خرید گفتم بهش نمیدونم،-

 !بدم بهت رو بسته نمیتونم ندی رو کد تا پدرجان-

 :میشود عصبی

 چیه؟ کدش دیگه مرغ تخم چهارتا. داری بامبول چقدر بابا، ای-

 :افتم می خنده به ناخواسته

 !بدم تحویل بتونم بدین رو کد اون باید باشه هم هرچی جان، بابا-

 :میگیرد اوج صدایش

 خیر این. میزدیم حرف هم با کلی تازه نداشت، رو ها بازی مسخره این میخریدم آقا ممد از میرفتم-

 !میخوای؟ کد تو حاال گرفتم هم تخفیف برات بیا گفت ندیده

 :میشود تر شدید ام خنده

 !بده رو ارشیا شماره پدرجان،-
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 !که ندارم-

 :میگویم و میکنم پوفی

 !پشتیبانی بزنم زنگ من بذار-

 :میگوید فریاد با

 نمیتونم نیمرو یه مرده من ندیده خیر زن این! بابا گشنمه. بده منو مرغ تخم نمیخواد ایهاالناس یا خدا، ای-

 !میخرم آقا ممد از میرم گفتم ارشیا نبینی خیر. کنم کوفت

 ای شماره با خودشان و میدهم توضیح را شرایط. میزنم زنگ پشتیبانی به سریع و میگیرم فاصله مرد از

. بدهم تحویل را محصول میشود قرار ارشیا تایید از بعد. میگیرند تماس شده داده سفارش آن طریق از که

 . برمیگردم فروشگاه به و میشوم موتور سوار کاری روز اولین از کالفه

 "هانا"

 :نشینممی جلو صندلی روی و کنممی باز را در

 !سالم-

. بگیرم را امخنده جلوی توانمنمی که است شده بامزه آنقدر. کنممی خندانش هایلب و صورت به نگاهی

 :گویممی و دهدمی باز روی با را سالمم جوابِ

 شده؟چی خوشحالی؟ قدراین چرا-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 :زندمی استارت

 !چمه دونمنمی-

 :گویممی و خندممی دوباره

 !ها رفتی دست از کردممی فکرشو که اونی از زودتر خیلی-

 و قد اما داریم سن اختالف شمسی ماهِ چند فاصله به تنها اینکه با. کنممی نگاهش من و کندمی حرکت

 اما است جذاب اشچهره. است بزرگتر من از هاسال که انگار. دهدمی نشان را دیگری چیزِ هیکلش

 پسرهای تمام و او داشتم دوست بود، من انتخابِ به اگر. ندارم دوست اصال را اششده تیغ شش صورتِ

 !باشند داشته صورتشان روی مختصر ریشی ته همیشه هانی مثل درست زمین کره

 :گویدمی و کندمی نگاهی

 ...!مبارکه راستی-

 :گویممی و گیرممی مقابلش را چپم دست

 مبارکه؟ چی نکردم، نامزد هنوز-

 :خنددمی

 !شیمی خواهر مجدداً داری شنیدم گن؟می تبریک نامزدی برای فقط مگه-
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 موضوع این به نسبت که کنممی را تالشم تمام مدت این تمام در. نشیندمی ابروهایم بین اخمی ناخودآگاه

 ندارم، دلگیری دیگر یعنی امخریده نوزادی لباس دست یک مرسده برای وقتی. باشم نداشته بدی حس

 .شودمی بد حالم کمی لحظاتی چنین در هم باز اما

 :گویدمی نگرانی با

 کردم؟ ناراحتت-

 :گویممی تصنعی لبخندی با و دهممی تکان سری

 !ممنونم نه،-

 نگاهش. کند عوض را من حالِ و بحث تا زندمی دری هر به امشده ناراحت خیلی است فهمیده که بهرام

 :گویممی اند،نخنداننده را من اصال که هاییشوخی اتمام از بعد و کنممی

 گفت؟ اینو بهت کی-

 !چیو؟-

 :زنممی پوزخندی

 !منو شدنِ خواهر-

 ! نسیم-
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 خواهمنمی که بودم گفته او به. بگیرد را دهانش جلوی است نتوانسته هم باز نسیم. دهممی تکان سری

 پدرم، جدیدِ فرزند برای من به شده باز بناگوش تا نیشِ با بهرام، االن و بفهمد ماجرا این از چیزی کسی

 یک یا است کرده بازگو او برای را چیز همه نسیم یعنی. روممی فرو فکر به لحظه یک. گویدمی تبریک

 است؟ رفته مرسده حاملگی سراغِ به راست

 آید،می هایمچشم مقابل اشچهره! است؟ کرده نفر دو ما با کاری چه نیافر فرجود که داندمی بهرام

 دانمنمی. آورممی یاد به را شدمی او بیشترِ عصبانیت باعث که من هایخنده و زدمی غرور با که هاییحرف

 هم هنوز است؟ نرفته نشانه سمتش به که ستاتهامی انگشت دنبال به هم هنوز حالیست؟ چه در االن

 را او دیدنش با تا منتظرند و دارند خاطر به را اشخرابکاری سرزمین این مردم تمام که دارد را این توهم

 کنند؟ نصیبش ومرزی حد بی هایمتلک و سرزنش

 کنار در وقتی باید چرا اصال. است شده پررنگ ذهنم در آدم این اسم یکباره چرا دانمنمی. شوممی کالفه

 پنجره از!باشد مهم برایم نباید هم باز باشد داشته خبر او از بهرام اگر حتی کنم؟ فکر او به هستم دوستانم

 را بارش زمستان سرعت، و زودی همین به. کنممی نگاه درختان برف بدون های وبرگ شاخ و بیرون به

 !بود رفته شهر این از و بسته

 شیره با را تمیز هایبرف از کمی ننشستم، زده یخ هایبرف روی هرسال، مثل درست. ندانستم را قدرش

 زیرِ صبح تا شب و نکردم تجربه را هابرف روی کشیدن نقاشی نچشیدم، را طعمش و نکردم مخلوط انگور

 سالِ زمستان به کارها این تمام و نتوانستم هم امسال. نزدم قدم موزیک، صدای و سکوت در برف بارش

 .شودمی موکول بعد
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 رویممی باال به چوبی هایپله از. شویممی پیاده هردو و ایستدمی جور و جمع و کوچک ایکافه مقابل بهرام

 :گویدمی بهرام و

  بشینیم؟ کجا داری دوست-

 مثل دارد قصد واقعا شود؟می دار خنده رفتار، این با چقدر که داندنمی هنوز بهرام. گیردمی امخنده

 کند؟ رفتار رویایی و باشد هاجنتلمن

 داره؟ فرقی مگه دونم،نمی-

 :گویدمی و کندمی جور و جمع را خودش اما رودمی پیش شدن محو مرز تا لبخندش

 !پرسیدم جورهمین نه-

 دارمبرمی را میز روی دفترچه سرعت به. نشینیممی و کنممی انتخاب را دارد قرار مقابلم که میزی اولین

 هاییچشم با. گذارندمی مقابلمان موهیتو کوچک لیوان عدد دو کافه پرسنل گویی آمد خوش رسم به و

 مقابلمان را هایمانشیک سرعت به. دهممی سفارش نارگیل شیک بزرگی لیوان زنندمی برق قطعا که

 :گویممی و گذارندمی

 خب؟-

 خب؟ چی-

 :دهممی باال ایشانه
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 !رممی شممی بلند بشه تموم بزنی، حرفاتو داری مهلت شیک این آخرِ تا فقط بدون، دونینمی-

 !بخوری تونیمی منم سهم-

 کنی؟می آب تو هامماضافه چربی اونوقت-

 :گویدمی سریع. کنممی نگاهش حرف بی من و زندمی قهقهه

 کردی؟ فکراتو گم،می باشه،-

 :نوشممی است نارگیل هایتکه از مملو که را خوشمزه و سرد مایع از کمی و گذارممی دهان به را نی

 کنم؟ فکر بود قرار چیزی درباره-

 :شودمی متعجب کمی

 .باشیم هم با که کنی قبول تونیمی کنی فکر یکم و بذارم تنهات اگه میکردم فکر من هانا؟-

 :گویممی هستم، شیک سرگرم که طورهمان و زنممی لبخندی

 !دممی رو نظرم و کنممی فکر بار یک فقط هرچیزی درباره من کردی، فکر اشتباه خب-

 ...!یعنی-

 :روممی حرفش میان به
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 اگر مثال فرضِ به. منی دوستِ بهترین تو گفتم بهت. دادم تو درباره بار یک رو نظرم من اینکه یعنی-

 منتظری حاال. بپذیرم رو داستان این تونستمنمی باز هم فکر هاماه با کردم،نمی هضم رو مرسده بارداری

 شم؟ عاشقانه رابطه یه وارد تو با

 :گویممی و خندممی

 عشقم؟ بگم بهت-

 !میکنی اینکارو چرا نمیدونم-

 سمتش یه میری هم خواستگاری بابا. گرفتی جوابشم دادی پیشنهاد تو بهرام؟ میزنی صابون دلت به چرا-

 !زندگیت سراغِ بری بکشی راهتو باید بشنوی نه جواب اگر! نه سمتش یه است بله

 :میدهد تکان سری

 ...!کردم فکر. شدم خوشحال خیلی کنم دعوتت و کافه بیای من با کردی قبول وقتی-

 !بخورم نارگیل شیک و کافه بیام رفیقم با پذیرفتم فقط من. نکن مسخره فکرای-

 جا از من و خنددمی بهرام. بدهد ناجور صداهای نیست مهم برایم. کشممی باال را لیوان تهِ محتویات نی با

 :شوممی بلند

 تو اگر اما،. دارم دوست خیلی رو بقیه با دوستی. دارم دوست رو تو با دوستی من. میگم بازم بهرام ببین-

 فراری تو از هم نذار. بخشمت نمی دارم عمر تا باشم، نداشته حضور ها جمع اون توی دیگه که بشی باعث
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 نارگیل شیک بشینیم بیرون بیایم باهم گاهی از هر بذار باشی، داشته حضور ممکنه که هرجایی از هم شم،

 ! بخندیم هرهر دربیاریم زشت صداهای و سر لیوانمون تهِ محتویات و نی با بخوریم

 شودمی بلند جا از دیدنم با است نشسته صندلی روی که پسری. روممی پایین طبقه به و کنممی خداحافظی

 :گویدمی و

 !بفرمایید-

 :گیرممی سمتش به را کارت و کنممی کیفم درون دست

 !لطفا کنید حساب رو شیک تا دو اون هزینه-

! نیست عجیبی کارِ دوستم، کردنِ مهمان. شوممی خارج کافه از سرعت به و کشدمی کارت حرف بی پسر

 بیدار مرسده فهمممی خانه، درون از برقی جارو صدای شنیدن با. گردمبرمی خانه به و گیرممی تاکسی

 سن خانمی با کنممی بلند سر که همین. گذارممی جاکفشی درون را هایم کفش و میشوم وارد. است شده

 .شوممی رو به رو کوتاه قدی با دار سال و

 درون جاروی و خودش به متعجبانه و گذارممی در روی جاکلیدی روی را کلید. کندمی سالم دیدنم با 

 :شوممی خیره دستش

 شما؟. سالم-

 :گویدمی و دهدمی افزایش را صورتش هایچروک و چین زندمی که لبخندی
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 !نظافت برای میام. است سعیده اسمم-

 لباس با وقتی. میگیرد جان چشمهایم جلوی آشنایی تصاویر. شودمی حبس امسینه در نفس لحظه یک

 . شدم وارد و انداختم کلید مدرسه

 خشکم جایم سرِ اندام الغر و جوان دختری دیدن با که میگشتم مامان دنبال به آشپزخانه در همیشه مثل

 :گفت لبخند با هم او روز، آن. زد

 !جدید خدمتکار هستم، مرسده-

 :گفت مودبانه و کرد دراز سمتم به را دستش

 !خانم دیدنتون از خوشبختم-

 :گویممی و دهممی قورت سختی به را دهانم آب

 !نباشید خسته اومدید خوش-

 و روم می اتاق سمت به سرعت به شودمی بلند صدا و سر و دهدمی فشار برقی جارو دکمه روی را پایش

 پال و پخش های لباس از خبری نه. میزند برق تمیزی از که میکنم اتاق به نگاهی. بندم می محکم را در

 و شده جدا برق از تاپ لپ شارژر. بودم انداخته تخت پایین که هایی پفک و چیپس جلد نه و است شده

 مرتب و تمیز مرسده دستور به را اینجا پذیرایی از قبل است مشخص. دارد قرار میز روی مرتب چیز همه

 !است کرده
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 کارگر او برای حاال و فروزان برای اول. اوست همسر مرسده. دارد حق بابا. کنممی خارج تن از را مانتوام

 روی!ریسکش پر بارداری مرسده و بود سینه قفسه و قلب درد مامان بهانه. نشوند خسته تا گیردمی

! رویم پیشِ مطلق سفیدی به بندممی چشم. میکشم بیرون کاور از را جدیدی بوم و نشینم می صندلی

 است؟ آسمان سیاهی به خیره که بکشم را تنها زن یک. بزنم نقشی چه میخواهم اینبار نمیدانم

 تر آزاد فکرم کمی که کنم بدهم؟چه را عالی روشنایی یک نوید چشمهایش، درون برقِ با بتوانم شاید 

 مقابلم که هایی رنگ و میگیرم دست در را پالت حوصله را؟بی افکارم یا بکشم تصویر به را شود؟خودم

 فقط. کنم چکار است قرار نمیدانم هم هنوز. میریزم پالت روی کم بسیار هایاندازه در تا دارد قرار

 !نیست راهی هیچ نقاشی جر و آزادترکنم را خودم کمی خواهممی

 اتاق وارد مرسده!است گرفته خود به سیاهی رنگ پایه سه روی بوم بیشتر نصفِ. گذردمی چقدر دانمنمی

 :گویدمی متعجبانه. کندمی تابلو به نگاهی و شودمی

 کردی؟ سیاه رو اشهمه-

 :دهممی تکان سری

 !آره-

 چرا؟-

 !بشه چی قراره تهش دونمنمی خودمم هنوز چون-

 :میخندد مرسده
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 !آورده برام وسیله سری یه اومده پیک پایین؟ بری میتونی! میشه عالی بکشی هرچیزی میدونم-

 چپش شانه روی اش شده بافته موهای و است کرده تن به خانگی لباسی. میکنم وضعش و سر به نگاهی

 .است افتاده

 نمیری؟ خودت چرا-

 دیگر بارداری این خاطر به او حتما. میشوم بلند جا از سرعت به که بزند حرفی میخواهد و میزند لبخندی

 .بردارد قدم از قدم نباید

 !باشد مهم برایت چیزی نباید تو! هانا کن کنترل را خودت. شوممی کالفه

 :گویممی امراحتی هایکفش پوشیدن حین در. پوشممی لباسم روی را مانتویم

 کو؟ خانمه اون-

 !دیگه رفت و کرد کاری تمیز-

 :گویممی اختیار بی و کنممی نگاهش

 رهمی کارش اتمام با که خوب چه. بمونه دلمون ور همینجا ابد تا بیاد که گرفتید خدمتکاری کردممی فکر-

 !خودش خونه

 . است گرفته را کالمم تیکه خوبی به دانممی اما زندنمی حرفی مرسده
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 حتی مرسده. است ایستاده من به پشت فروشگاه فرم لباس با پسری. روممی پایین به سرعت به

  بدهد؟ انجام حضوری تواندنمی دیگر هم را خریدهایش

 : کنممی صدایش

 ! آقا سالم-

. کندمی نگاهم سکوت در و حرف بی او اما ببینم را اشچهره گذاردنمی کاسکتش کاله. چرخدمی سمتم به

 : گویممی و دهممی تکان مقابلش را کارت

 ! برو بکش کارتتو بیا شد تموم آنالیزت اگه-

 . شوندمی گرد هایمچشم دیدنش با. دهدمی باال را کاله

 : گویممی و خندممی

  کجا؟ اینجا کجا شما. علیکم سالم-

 : گویدمی سرد لحنی با و کندمی نگاهم

 ! بخونید برام رو رقمی چهار کد لطفا-

 . شودمی قفل هم به نگاهمان لحظه یک. کنممی نگاهش و میزنم لبخندی

 : گویممی آرام

  کنی؟ تالفی ببینی منو باز بود قسمت-
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 : است سردتر صدایش. کندمی وسیع را لبم روی لبخند ابروهایش بین ریز اخم

 ! رقمی چهار کد-

 ! توروخدا بسه. فرجود آقا زدم یخ-

. زنممی زل او به سینه به دست. بخواند برایمان را نظر مورد کد مرسده تا دهممی فشار را زنگ و خندممی

 دیدنش یکباره. دارمبرمی سمتش به قدمی مرسده رفتن و آیفون صدای شنیدن با. خواندمی را کد مرسده

 . بگیرم حرف به را او و بگذارم سرش به سر کمی خواهدمی دلم. است کرده عوض را حالم

 و گذارممی موتورش صندوق روی را است جیبم درون که اسکناسی. گیردمی سمتم به را خرید هایبسته

 : گویممی

 !انعامتون اینم کشیدید زحمت-

 "فرجود"

 و بود انداخته دست مرا مطب در کافی قدر به آورم، می جوش گذاشته موتور روی که اسکناسی دیدن با

 :میکنم پرت صورتش توی و برمیدارم را اسکناس. شوم دیوانه میخواست حاال

 !نره دستت از وقت یه بشه دوتا آینه جلوی بذار-

 نیومده؟ بهت دادن انعام وحشی، چته-

 !بسه هست سخت تحملت هستی، اعصابم رو همینطوری جون دختر ببین-
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 !بدم انعام دارم عادت من-

 :میگویم و میشوم خیره پروایش بی های چشم به میروم، سمتش به

 میفهمی؟ فحشه اینا میکنم زندگی من که جایی تو ندارم، عادت من-

 :میپرسد پوزخند با

 مریخ؟ کجایی؟ اهل-

 است ترسیده نظرم به و مانده خیره صورتم روی نگاهش. نکنم صورتش حواله که میکنم مشت را دستم

 :میدهم جواب و میسابم هم روی را دندانهایم حرص با. آورد نمی کم اما

 !چه تو به-

 و میدهم پایین را کالهم نقاب و میشوم موتور سوار. میکند کالفه بیشتر مرا اش خنده صدای میخندد،

 . میروم

 و برمیگردم فروشگاه به. بدهم دستش از بازی بچه یک بخاطر ام کرده پیدا کار که حاال نمیخواهد دلم

 .ندارم خوبی حس میروم ای خانه هر جلوی. میدهند دستم به را جدید سفارشات

 حتی میکنم، غرق کار در را خودم سفارش آخرین تا. نمیشود دور چشمانم مقابل از لجباز دخترک آن 

 .نمیروم هم ناهار برای
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 به را موتور. میروم آنا خانه سمت به و میکنم خداحافظی فروشگاه مسئول از میشود تمام کاری تایم وقتی

 . میزنم زنگ و میبندم خانه مقابل برق چراغ تیر

 ای عشوه دیدنم با. میزنم لبخندی در آستانه در آنا دیدن با و میروم باال ها پله از میکند، باز زود را در آنا

 :میپرسد و آید می

 بود؟ چطور روزت-

 میخواهد و میرود منبر باالی قطعا. بگویم برایش هانا با شدن روبرو از نمیخواهد دلم میدهم، تکان سری

 . بردارم دختر این سر از دست

 صدای و میکنم بازش فرهاد جانب از ویس یک دیدن با. میکنم روشن را گوشی و میشوم ولو مبل روی

 :میکند پر را گوشم مامان

 از رسیده لبم به جونم میدونی ندارم؟ دوست تورو من میگی هنوز قهری؟ باهام هنوز. مادر جان، فرجود-

 بد. بری بذاری منو االن که نبودی دلم رو ماه نه. ببینمت خونه توی میکشه پر دلم فرجود تو؟ نبودن

 .فرجود برگرد. میخوام صالحتو میکردم فکر. ببخش کردم،

 روی. میرود آشپزخانه به و نمیزند حرفی هیچ آنا میشود، اشک از پر هایم چشم مامان صدای شنیدن با

 . میکنم گوش را صدایش دوباره و میکشم دراز کاناپه

 فکر مامان حرفهای به هنوز من و نشیند می روبرویم. برمیگردد اتاق به سینی یک با آنا و میگذرد کمی

 . میکند ساکت مرا میان این در چیزی اما شده، تنگ دلم بگویم نیست دروغ. میکنم
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 کرده خودش دستمایه را غرورم و میشود بزرگتر لحظه به لحظه گرفته، شکل وجودم درون غده یک انگار

 . است

 :میگیرد سمتم به را چای لیوان آنا

 فکری؟ تو هنوز-

 آنا سوال به نسبت تفاوت بی و میدهم بیرون را نفسم. میکنم فکر وجودم درون غده به میشوم، بلند جا از

 :میپرسم

 !نداری مشتری دیگه خبریه؟-

. میگردیم جواب دنبال همدیگر به شدن خیره با و میکنیم سکوت دو هر نمیدهد، سوالم به جوابی هم او

 :میپرسد آنا و میگذارم میز روی را خالی لیوان

 بیارم؟ شام-

 :میگویم جوابش در و میبندم را هایم چشم میکشم، دراز کاناپه روی دوباره

 .کن خاموش رو چراغ شد تموم کارت بخوابم، میخوام-

 نیستم، گرسنه. میکنم فکر نمیخواهم و میخواهم که کارهایی به بسته چشم من و میرود سکوت در آنا

 . اند کرده پر سنگ با را ام معده درون انگار
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 چغلی ها همسایه و میرفتم باال را راست دیوار که وقتهایی میشد، بالیم سپر مامان که افتم می روزهایی یاد

 .میکرد خاموش را بابا خشم آتش مامان و برمیداشتم ماشین اجازه بی که وقتهایی. میکردند مامان به مرا

 تاریک محض به میرود، اتاقش به شام از بعد. میشوم غرق هایم کودکی خاطرات در من و میخورد شام آنا

 . میشوم خیره سقف به تاریکی در و میکنم باز چشم اتاق شدن

 .میشوند خواب اسیر هایم چشم که میروم کلنجار خودم با قدر آن و میزنم غلتی جایم در

 بیدار زودتر آنا است این گواه آید می آشپزخانه از که صدایی سرو میشوم، بلند جایم از کوفته تنی با صبح

 . است شده

 :میگوید و میزند لبخندی رویم به میروم، سراغش به صورتم و دست شستن از بعد

 !نخوردی هیچی هم دیشب. بخور صبحونه بیا بخیر، صبح-

 نگاهش. میدهد دستم به چای از پر لیوانی و میکند خوش جا مقابلم نشینم، می میز پشت حوصله بی

 :میگیرد مقابلم را نبات ظرف میکنم،

 !کن شیرین نبات با-

 :میگویم حوصله بی و میزنم پلکی

 !نمیخواد-

 :میگوید و میکند نان ای تکه
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 !توئه واسه این-

 به و میگذارد میز روی را آن. برمیدارد کلیدی دسته کابینت روی از میکند دراز دست میکنم، نگاهش

 :میدهد هول سمتم

 !میشه الزمت. نباش من نبودن یا بودن منتظر دیگه-

 مرا االن یعنی زده؟ اش خانه کلیدهای از برایم ایم؟ رسیده کجا به. میماند ثابت کلید دسته روی نگاهم

 هستیم؟ زوج ما االن میکند؟ حساب خودش پارتنر

 :میگویم و میشود دراز سمتم به دستش. میگیرد لقمه و میزند لبخند. میشوم خیره صورتش به

 بشه؟ چی که برام؟ زدی کلید-

 :میکشد پس را بالتکلیفش دست و میکنم نگاهش

 !نیستم و میاد پیش کار وقت یه. در پشت میمونی نباشم من وقت یه میکنی فکر بشه؟ چی-

 :میشوم بلند جا از

 !دیگه؟ جای میبری هاتو مشتری پس-

 :نالد می

 !فرجود-

 !خونمون برگردم میخوام من-
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 :میشود بلند جا از

 !دیگه نرو چرا؟ آخه میشی؟ اذیت اینجا مگه بری؟ میخوای-

 :میخندم هیستریک

 بهم ریختم مدت یه زدی؟ کلید برام که شوهرتم من کردی فکر جون دختر بمونم؟ که بابامه خونه نرم؟-

 !زده کلید من برای رفته خجسته! دیگه بسه ولی. سرت شدم آوار

 :میکند بغض

 !بری نمیخوام-

 مامانمو؟ روز و حال ندیدی بشه؟ چی که چی؟ برای-

 :میگویم که بزند حرفی میخواهد

 !بدی تحویلم میخوای چی ببین کن مزه مزه قبلش حرفهاتو! بگی میخوای چی بپا-

 پول هرچه. میکنم پر دوباره را کرده خالی که ساکی و میروم اتاقش به نشیند، می هایش چشم در اشک

 :میگویم و میریزم میز روی را مانده جیبم توی نقد

 !کارتت به میزنم کن فاکتور منم کتاب حساب! گذشت خوش-

 فروشگاه سمت به. برسد زدن کلید به کارمان نمیکردم را فکرش. میزنم بیرون اش خانه از حوصله بی

 :میزند لبخندی دیدنم با صندوقدار. میکنم کج صندوق سمت به را راهم رسیدن محض به و میروم
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 !اومدی زود بخیر صبح سالم،-

 :میگویم و میکنم پا آن و پا این کمی

 !برات دارم زحمت یه-

 :میگوید و میکند روشن را سیستمش

 !داداش بگو-

 :میپرسم و میگذارم صندوق ریل روی را ساکم

 ببرم؟ رفتن موقع بمونه پیشت میشه-

 :میدهد تکان سری

 .حله. نشه چرا-

. میکنم سوار موتور روی و برمیدارم را موتورم باکس میروم، سواران موتور اتاق سمت به و میکنم تشکری

 خانه ام داشته پول هرچه میرود، مالش دلم ها قفسه درون خوراکی دیدن با. اند نرسیده سفارشات هنوز

 . ام گذاشته آنا

 لبخند مردم سفارشات دیدن و گوشی صدای با. چرخم می فروشگاه در حوصله بی و میزنم پوزخندی

 میتوانم که همین نشود، یا بشود سردم نیست مهم. است خیابان در زدن پرسه شغل این مزیت تنها میزنم،

 . است بس کنم پیدا نجات قبل اسفناک وضعیت از کمی
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 .میزنم بیرون فروشگاه از و میگیرم تحویل را ها بسته

 *** 

 مامان و فرهاد.نباشد خانه محبوبه میخواهم خدا از دلم ته. میدهم بیرون را نفسم خانه مقابل رسیدن با

 . ندارم را زنش و فرید حوصله و هستند بس برایم

 آن در که ای خانه با. میزنم زنگ و میرسانم در مقابل را خودم آرامی به میشوم، وارد و اندازم می کلید

 .میکنم غریبی احساس ام شده بزرگ

 :اندازد می آغوشم در را خودش دیدنم با میدهم، تکان سری در آستانه در فرهاد دیدن با

 !اومدی؟ داداش-

 :میدهم هولش

 !نکن هندیش عقب، برو-

 :میگوید بلندی صدای با فرهاد

 !اومده فرجود مامان-

 دارد عادت. است دار نم دامنش و دارد دست به کفگیر همیشه مثل میبینم، را مامان میشوم وارد که همین

 میرساند من به را خودش دیدنم با. کند گالیه لباسش بودن خیس از بعد و کن خشک دامنش با را دستش

 . میکند بغلم و
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 :میبوسم را سفیدش موهای

 !خانوم نکردی رنگ که باز-

 :میخندد هایش گریه و بغض میان

 .میکنم رنگ میکنم، رنگ-

 :میپرسد فرهاد و میکند من به نگاهی

 چیه؟ لباسه این-

 :میکنم پرت ای گوشه را ساکم

 !موتوری پیک شدم کارمه، لباس-

 :میگوید خوشحالی با مامان و میزند لبخند فرهاد

 .میشی مهندس میاد دستت خوب کار یه زودی به انشاهلل اکبر و اهلل هزار شکرت، خدایا-

 :میخندم بلندی صدای با

 بشم؟ مهندس چطور آخه خوندم بدنی تربیت من، مادر-

 :میکند پاک را اشکش دست پشت با

 !حاال نگیر غلط میدونم، چه-
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 :میدهد جواب خنده با فرهاد

 .سوختند برس ها کتلت به فعال مامان-

 آدمها این دلتنگ چقدر میفهمم تازه. میبرد سرم از هوش خانه گرفته ته های کتلت بوی میرود، مامان

 .ام بوده

 "هانا"

 اصال چیست؟ درست کارِ دانمنمی. دهممی بیرون محکم را نفسم. کنممی مقابلم بلند ساختمان به نگاهی

 کنم؟می خراب را چیز همه بیشتر یا شودمی ریست و راست چیز همه باشم؟ مفید توانممی

 که قلبی با. زندمی چُرت اشصندلی روی همیشه مثل نگهبان،. شوممی ساختمان وارد و گذارممی جلو قدم

 باال به دیرتر و بگذارنم را وقت خواهممی گونهاین شاید. روممی باال ها پله با است گرفته شدیدی تپش

 !برسم

 اگر. شوممی ناراحت قلب، اعماق از است، گرفته را نسیم جای که جوانی دختر دیدن با و شوممی وارد

 .است من تقصیر نشسته، خانه کنج نسیم االن

 :گویممی و کنممی نگاهش

 !سالم-

 :گویدمی لبخند با و مودبانه کامال کند،می نگاهم
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 جانم؟ سالم-

 :کنممی تر زبان با را هایملب

 !ببینم رو دکتر خانم میخواستم-

 !ندارم وقت دیگه امروز برای-

 !کنم کوتاه صحبت یه باهاشون باید. نمیخوام مشاوره نوبت من-

 :میگویم ترس با و میشوم چشمهایش به خیره

 شدید؟ استخدام تازه شما-

 چطور؟. هستم دکتر خواهرِ من-

 :دارد شکر جای است، نشده نسیم جایگزین ایمنشی هنوز که همین. کشممی آسوده نفسی

 بدید؟ اطالع بهشون شهمی-

 اسمتون؟-

 !هستم مهرانفر هانا-

 کسی هنوز دکتر هست، امیدی. دهممی بیرون را نفسم راحت خیالِ با رفتنش، با. شودمی بلند جا از دختر

 .است ننشانده صندلی این روی نسیم، جای را

 :گویدمی و شودمی خارج مطب از دختر بعد کمی
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 !داخل برید تونیدمی-

 دانمنمی هم هنوز. ایستممی جا روی ایلحظه دکتر دیدن با. شوممی وارد سرعت به و کنممی تشکری

 روی پذیرد؟می یعنی. کنممی دکتر دلگیر و عصبی چهره به نگاهی. رسدمی کجا به کار این عاقبت و آخر

 . گیرندمی جان چشمانم پیشِ روز آن اتفاقات لحظه یک و نشینممی مبل

 بودم؟ رفته نشانه را او غرور روز آن من. شوممی پشیمان کمی. بود نشسته مبل همین روی هم فرجود

 :گویدمی و کندمی اشمچی ساعت به نگاهی دکتر

 دارید؟ مهمی صحبت-

 :نیوفتم لکنت به کنممی دعا دعا. دهممی قورت هراس با را دهانم آب

 !سالم-

 :گویدمی مودبانه دکتر

 !سالم. کنممی عذرخواهی-

 !دکتر خانم کنم صحبت باهاتون خواستممی-

 چقدر. کنممی حس خوبی به را آرامشش اما است، عصبی من از فهمممی اینکه با. دهدمی تکان سری

 !کند پنهان اشتفاوتی بی نقابِ پشت را عصبانیتش تواندمی راحت

 .داشتم سوال یه دکتر؟ خانم-
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 :کنم خالص را خودم و بزنم را حرفم زودتر تا زنممی حرف تند تند من و کندمی نگاهم منتظر

 نه؟ مگه نیستند منشی خانم دختر این-

 چطور؟-

 .کنم خواهی معذرت ازتون اومدم من- 

 !عذربخوای االن که نبودی شما مقصر-

 نسیم. بکنیم رو کار اون خواستم نسیم از من شدم، مرتکب من رو اشتباه بودم، من تقصیرکار. بودم من-

 کفش یه توی کردم پامو و نرفت گوشم تو حساب حرفِ من منتهی غلطه کار این میگفت مدام بود مخالف

 ...بکنیم رو اینکار باید بال و اال که شدم سِمِج و

 بشنوه رو هاتحرف حتی ممکنه کنی؟ بدتر اونو هاتحرف با ممکنه داره؟ مشکلی آدم اون نکردی فکر-

 بزنه؟ هرکاری به دست و

 :دهممی قورت را دهانم آب

 کاری؟ چه-

 چی؟ میاورد خودش سر بالیی اگر هرکاری،-

 :گیرممی دندان به را لبم
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 خواستم خودم خیالِ به. نبود چیزی هیچ به حواسم اصال لحظه اون توی و کردم بچگی من. میگید درست-

 !اما...کنم کمکش

 :میدهم ادامه و کنممی مکث کوتاه ایلحظه

 اونطور میشدم، بد اتفاق سری یه مسبب من شاید آره. پشیمونم. کردم اشتباه واقعا من... دکتر خانم خب،-

 شما ندارم دوست اصال من خب، اما. بگم باید چی نمیدونم واقعا. میکردم باز اتفاقی هر به هم رو شما پای

 چیز همه خدا به. برگرده اون بدید اجازه. کنید بیکار کار از رو نسیم من خاطر به و باشید دلخور من از

 !نبود ایکاره اون بود، من تقصیر

 :میگوید آرامی به دکتر

 در رو وسایل و کلیدها. کارم محیط کل. کردم اعتماد اون به من. نفهمید رو اعتماد واژه معنای نسیم-

 اما. نکردم سرزنش رو اون اتفاقی بابت وقت هیچ و بود اون با چیز همه من نبودِ در. گذاشتم اختیارش

 .کردید استفاده سوء نبودم، مطب توی من اینکه از شما، هردوی اینکار با االن،

 به درسته؟ مشغوله اینجا هاستسال. نیست نسیم اما! قبول بودم، آدمی همچین من. متاسفم بابتش من-

 رو کس همه احترام و بود شما عاشق همیشه اون زد؟ سر نسیم از خطایی و خبط االن تا مورد یه این جز

 حالش چقدر دونیدنمی. کنه حالل منو هم اون بدید اجازه ببخشید اونو. بگذرید نسیم از لطفاً. داشت نگه

 !بده

 :دارد قبول را هایمحرف که انگار دهدمی تکان سری دکتر
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 بدم؟ بهش رو اتفاق این مژده تونممی من دکتر؟ خانم کنیدمی قبول-

 :گویدمی و کندمی سکوت لحظاتی دکتر

 ؟...معلوم کجا از-

 :گویممی هیجان با و خوانممی را حرفش انتهای

 !قسم مامانم روحِ به خدا، به. نمیاد پیش مشکلی همچین دیگه که دممی شرف قولِ من. میدم قول-

 جا از هیجان با. است داده رضایت پس. میکنم ذوق لبهایش روی خنده دیدن با. افتدمی خنده به دکتر

 :گویممی مطب از خروج از قبل و شوممی بلند

 !میشه زده ذوق اینجور نسیم؟ به بزنید زنگ یهو خودتون لطفا میشه جون؟ دکتر خانم-

 :روممی خواهرش سمت به شادی با من و دهدمی تکان سری دکتر

 !میاد نسیم خودت، زندگی و کار سر میری فردا از-

 . بکشم شادی فریاد ازدحام پر خیابان وسط خواهدمی دلم. شوممی خارج ساختمان از سرعت به

 بروم مطب به توانممی دوباره. بازگردانم دارد دوست که جایی به را او توانستم و خوردم نسیم دردِ به من

 !شادترم هم خودش از من و شودمی منشی دوباره نسیم. بنشینم دستش کنار و

 :زنممی داد هیحان با و کنممی باز را در. رسانممی خانه به را خودم خوشحالی با

 !مطب توی برگردونم رو نسیم کاشتم گل. کرده دیوونه رو همه کرده؟ چه خانم هانا-
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 :گویممی سریع جدید خدمتکار سعیده، دیدن با

 !نباشی خسته. سالم-

 :دهممی ادامه خنده با

 کنی؟ تمیز نیومدی دیروز. شده بیشتر کاریشم کثیف شده باردار وقتی از مرسده-

 :خنددمی آرام سعیده 

 !اومدید خوش. خانم سالم-

 :خوردمی اشتمیزکاری وسایل به نگاهم

 دیگه؟ کردی تمیزکاری دیروز خبره؟ چه-

 :گویدمی و آیدمی جلو مرسده

 !شو مشغول شما خانم سعیده-

 :است برداشته خدمتکار و رئیس فازِ شدیداً مرسده. خندممی

 مرسده؟ شده چی-

 :گویدمی مرسده و شودمی هاسرامیک کردن تمیز مشغول سعیده

 !بزنن برق سفیدی از خوادمی دلم. تمیزکن کامال لطفا-
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 :گویممی و روممی اتاقش سمت به مرسده دنبال به و میشوم وارد

 برام؟ میاد خواستگار داره خبره؟ چه-

 :گویدمی و خنددمی بلند مرسده

 !نیست خبرا این از. نه-

 چیشده؟ خب-

 :کندمی بسته و باز را درش هدف بی و داردبرمی عطری و نشیند می آرایشش میز صندلی روی

 !میان اینجا به تنکابن از دارن هستن جاده توی ام خانواده-

 خبریه؟ ایشاهلل؟ خیره-

 :است مختلف بوهای و هامدل از مملو اشایشیشه میز روی. برمیدارد را بعد عطر و میدهد تکان سری

 اینکه از بهتر چی گفتم. بدم رو بارداریم خبر امخانواده به خواممی دادم، ترتیب مهمونی یه امشب آره،-

 بگیریم؟ جشن

 :گویممی و کنممی کنترل را خودم سختی به. شوممی کالفه واضحی طور به حرف این شنیدن با

 !پرهام یا هانی خونه میرم من-

 :چرخدمی سمتم به

 !چی؟ یعنی-
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 :دهممی باال ای شانه

 داره؟ چی یعنی-

 !دارن حضور اینجا امشب هردو پرهام و هانی-

 :میگویم و میشوم تر کالفه

 !یکیم درجه فامیل ما باالخره نباشه هرچی نباشیم؟ چرا. آره-

 تابلو به چشم و نشینم می تابلو پای ها لباس همان با. میکنم قفل داخل از را در و روم می اتاقم به مکث بی

 .دوزم می

 کنم ذوق توراهی نوزاد برای دارم دوست. نکنم تلخی اوقات و نزنم حرفی میخواهم. بیایم کنار میخواهم

 جشن دارد سعی مرسده. کنم تحمل نمیتوانم را اتفاقات این اما. بگیرم آغوشش در عشق با آمد وقتی و

 . بدهد مجلل های مهمانی و بگیرد

 .داریم پیش در نوازد برای جشنی ماه هر هم ها بعد حتما

 من مخالفت و باباست همسر مرسده. اندازد می تنم به لرز بارداری، این از دیگران کردنِ مطلع جشن

 .نمیخورد دردی هیچ به دیگر

 چه است قرار و چیست قصدم دانمنمی هم اینبار. پاشممی بوم سفید سطح روی تازه هاییرنگ حرص با

 .کنم اجرا رنگ، مشکی زمینه پس این روی را چیزی
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 .کنم پیدایش هارنگ و لوازم این الی به ال شاید. گردممی آرامش کمی دنبال به دانممی فقط

*** 

 :گویدمی و کشدمی بیرون کمد از لباسی نسیم

 !خوبه این نظرم به-

 و گذاردمی سرجایش را لباسی چوب که خواندمی را مخالفت نگاهم از حتما. میکنم نگاهش حرف بی

 :گیردمی مقابلم را رنگی زرشکی بلند لباس

 چی؟ این-

 چیه؟ پلوخوری لباسای این عروسیه؟-

 خبره؟ چه ونبیر ندیدی-

 :خندممی حرص با

 تشخیص کوتاه از بلندو لباس نبودن بلد دیروز تا شدن، کالس با ما برای جدیدا فامیلشم و فک و مرسده-

 !بدن

 !بیرون بیای بپوشی لباس باید که باالخره! نگو مزخرف هانا؟-

 !میام لباسا همین با هم بیام-

 :کندمی سرتاپایم به نگاهی
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 !نظیره بی لباسات هارمونی. خوبه-

. بیوفتم خنده به میشود باعث چپ سمت پاچه روی اسفنجی باب طرح. دوزم می ام صورتی شلوار به چشم

 :میخندد هیجان با هانا

 !رفت و شد تموم دورت، بریز موهاتم. بپوش قشنگ و شیک چیز یه دربیار رو مسخره لباس اون-

 :میدهد نشان حضار به را من عصبانیت تنها که لبخندی. میزنم لبخندی

 !تویی بچه خواهر انگار رسیدی خودت به جوری یه-

. کنم کیف خودم برای رو امشب میخوام منم بخشیده منو دکتر خانم. شادم خیلی امروز من. هانا ببین-

 کارها این تموم! بخندم کنم، بازی مسخره و بخورم هست هرچی برقصم، شم بلند. کنم میخواد دلم هرکار

 !بریم باهم کن عوض لباس بیا پس. دهنمی ایمزه هیچ تو بدونِ

 !نمیفهممش جشن؟ آخه درمیاره، جدید بازی یه مرسده کنم، قبول که میزنم حرف خودم با هرچقدر-

 از نسیم همراه به. اندازممی تخت روی مچاله را شلوارم و پوشممی ایساده شومیز و شوممی بلند جا از

 . اندنشسته هامبل روی همگی مرسده برادرهای و ها خواهر. میشویم خارج اتاق

 که هانایی. کنم جلوه ادب بی هانای یک ندارم دوست اصال. ایستممی مادرش مقابل احترام عرض برای

 .کندمی دریغ دیگران از هم را ساده سالم یک حتی و دارد بدی اجتماعی روابط
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 پا روی پا مرسده. برود هم نباید. است نرفته هم هنوز سعیده. نشینم می فرشته کنار و مبل روی کالفه

 . کشدمی هایشداداش زن رخ به را خدمتکارش و است انداخته

 .دربیاورد را عمویم زن لجِ میخواهد هم شاید

 می مامان عکس قاب روی نگاهم و میچرخانم چشم! همیشه مثل درست. میکند شوخی و میخندد بابا،

 خواهر عنوان به و بزنم لبخند. کنم شرکت کوفتی جشن این در باید من و رفتی تو مامان؟ میبینی. ایستد

 .کنم آبروداری بچه، بزرگتر

 تصنعی لبخندی. برنمیدارد من از چشم است گرفته نظر در اش دردانه پسر برای را من که مرسده خواهر

 زیر میدهد ترجیح و میگیرد من از را رویش سرعت به که ام شده زشت آنقدر حتما. میزنم رویش به

 .بدهد من به را حواسش چشمی

 :گویدمی آرام. روم می سمتش به و کندمی ایاشاره دور از هانی

 !همیشگی هانای همون بشو بزن، لبخند میکنی؟ باز اخماتو یکم خواهرم؟-

 :میشوم خیره چشمهایش در

 پیام! بده خیلی. بپذیرم تونمنمی من هانی درسته؟ هاجشن این اما. کردم قبولش. ماست از بچه گفتی تو-

 !بزنه زرده دو تخم خوادمی انگار بندازه؟ راه دیمبو دامبولی باید شد؟نمی امحامله گفتمی دادمی

 !کن باز اخماتم! کن زندگیتو. ببر لذت جشن از تو داره؟ فرقی چه-
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 !تونمنمی-

 :میگویم لبخند با و میشوم رد کنارش از حرص با

 !اومدید خوش خیلی-

 دلم. خندممی. کنم برپا نقاشی نمایشگاه هم باز خواهدمی دلشان. گیردمی حرف به را من مرسده مادر

 .کردند هنرنمایی چه پیش سال کوچک درنمایشگاه که کنم یادآوری همه به خواهدمی

 .کنم سکوت شدم مجبور مرسده، خاطر به من. رفتند و زدند بغل زیر رایگان را تابلوها نصف وقتی

 :گویدمی و دهدمی پاسخ هانی آیفون، صدای شدن بلند با

 !داری بسته مرسده-

 :گویدمی و رودمی مرسده سمت به هانگاه همه

 !باال بیاره بگو آره،-

 :گویممی متعجبانه

 ندازنمی یا میارن جنساتو موتور با باشی؟ نخریده مونده چیزی. خب گرفتیمی فروشگاه توی رو جشنت-

 وانت؟ پشت

. کنممی باز را در و شوممی بلند جا از زنگ صدای شدن بلند با و رودمی آسمان به هامهمان خنده صدای

 .کنممی احساس دستم کف را قلبم خانه، در پشت درست فرجود دیدن با
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 .شود او متوجه کسی نمیخواهم. میگذارم هم روی را در

 اینجا؟ میای بار یه دقیقه دو چته؟ تو-

 :گویممی و خندممی

 !خوادمی مجدد انعام دلت شایدم شه؟می تنگ برام دلت نکنه-

 !آوردم اجناستونو-

 خودتی؟ فقط-

 !بله-

 :باردمی رویش و سر از کالفگی. کنممی اشچهره به نگاهی

 !آزاریم بی آدم من شه؟می بد حالت اینقدر میبینی منو وقتی چرا-

 ...!کد اون لطفا-

 به نگاهی. خوانممی برایش را کد و گیرممی دست در را امبرداشته میز روی از که را مرسده گوشی

 اینکه جز به خوردمی هرچیزی به وضعش و سر و است پوشیده رنگی مشکی بارانی. کنممی سرتاپایش

 .باشد موتوری پیک

. شودمی روانم و روح سوهان خانه داخل از خنده صدای. زنممی نفس نفس عصبانیت شدت از هم هنوز

 .ببینند را مرسده سورپرایز تا اندنشسته خانه داخل همه
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 باشد؟ داشته غافلگیری مرسده فقط چرا سورپرایز؟ یک. شودمی فرجود به خیره نگاهم

 ورترشعله درونم، آتش میشود دست به دست که مرسده آزمایش و عکس دیدن با. کنممی باز را در

 :گویممی بلند. است شده پدر سوم بار برای مهرانفر علیرضا که اندفهمیده همه پس. شودمی

 !بفرمایید تو، بفرما-

 :گویدمی و کندمی نگاهم شده گرد هایچشم با فرجود

 تو؟ میگی چی-

 :گویدمی و آیدمی سمتمان به متعجبانه هانی

 جان؟ هانا شده چی-

 :گویممی فشرم،می یکدیگر به که هاییدندان بین از و خندممی سختی به

 !معذبه مرسده هایفامیل جلوی اینکه مثل داخل، نمیان کنن،می تعارف جان فرجود-

 :میگوید و میکند او به نگاهی هانی

 نمیکنی؟ معرفی-

 :گویممی سریع. امداده قرار فشار در را او شدیدا. نمیزند حرفی هیچ فرجود

 جان فرجود. کنید تعارف شما داداش،. بینیممی همو زیاد احمد بابا خونه سفره توی منه، دوستای از یکی-

 نه؟ مگه. نمیندازه زمین قطعاً رو شما روی
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 نشاندن با میتوانم و ندارند مشکلی نظر این از ام خانواده که میکنم خداراشکر. میدهد تکان سری هانی

 چند که همین. کنند خیال و فکر هزار خودشان پیش بگذار. دربیاورم را مرسده چشم ها مبل روی فرجود

 .ندارد کم چیزی نظرم در که فرجود مثل آدمی کمک با هم آن. کافیست بنشانم سرجایش را او لحظه

 خانه در پا آخر در اما شود او مانع تواندمی سختی به و است شوکه هنوز. میکند دعوت داخل به را او هانی

 .بیوفتد پس که است مانده کم دیدنش با نسیم. گذاردمی

 :میگویم و میکنم دراز مهمان اتاق سمت به را دستم

 !بذاری لباسی چوب روی میتونی رو بارونیت-

 :میغرد میشوم، اتاق وارد که همین. روم می دنبالش به

 !برنمیداری من سر از دست چرا تو؟ چته درآوردی؟ جیه بازیها مسخره این-

 :میخندم

 !چیه اجتماعی دوست فهمننمی اونا. دربیارم رو نفر چند حرص خواممی نیار، جوش-

 هرجا تا دارم اهرم کردی فکر کنم؟ اطاعت میخوای هرچی که دستتم توی عروسک مگه. دارم کار من-

 بچرخونی؟ میخواد دلت

 !راحتی. نمیاد یادش رو جدید عصر برنامه و تو کسی اینجا. نترس-

 :گویدمی و کندمی نگاهم عصبانیت با
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 !جون بچه نذار من دم روی پا قدراین-

 :زنممی لبخندی

 بزن، لبخند بشین، مبل روی. نباش نگران تو! هست تیکه یه چرخونممی چشم هرجا بلنده، دمت اینقدر-

 شدی؟ بیکار. باشی اومده سرکار از نمیاد وضعتم و سر به! کارت رد برو و بخور شامتو هم بعد

 :گویدمی و کشدمی موهایش بین دستی کالفه

 چه؟ تو به-

 :زنممی خنده زیرِ پقی

 شدی؟ رفتنی نیومده پس-

 :بدهد توضیح برایم میشود مجبور که ام کرده خطی خط را اعصابش شدیداً انگار

 !شد تموم کارم-

 خودم نداری ماشین هم اگر. بخور خوب شام یه و ببین رو مهمونی بیا حاال. نباشی خسته. خوبه خب-

 !خونه میرسونمت

 .میشود تر بلند ام خنده شدت نگاهش، طرز از

 نسیم به چشمکی. گیردنمی من از را نگاهش و نشیندمی سالن گوشه مبل روی معذب و کالفه فرجود

 .ندهد ترس خودش به اینقدر تا میزنم
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 :گویدمی مرسده

 !جون هانا داری مهمون بودی نگفته-

 :گویممی و نشینممی فرجود مبل دسته روی و زنممی سینه به دست

 !کنم رونمایی ایفرخنده شب چنین توی دوستم از گفتم بود، من سورپرایز اینم-

 ...!آخه-

 :میپرم حرفش بین

 هرچی باشن؟ دوستام نباید چرا خوبی، این به شب کرده؟ تنگ رو کسی جای ایشون مگه نداره، آخه-

 تخم رو قدمش هم مهمون ده،می ولیمه االن از بابام میاد، داره برادرم یا خواهر میزاد، داره بابام زن نباشه

 !چشمامون

 :گویدمی کند، ترمحترمانه را من هایحرف اینکه برای و زندمی لبخندی بابا

 !پسرم اومدی خوش. نیست موردی بله-

 :کندمی من نثار که ببینم را متعددی هایفحش لبخندش پشت توانممی. زندمی لبخندی فرجود

 !ازتون ممنونم-

 و خندممی بلند است گرفته دستش روی که سفیدی پارچه دیدن با. آید می سمتمان به سرعت به پرهام

 :گویدمی
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 شکر؟ و شیر بدون قهوه یا پرتقال آب میوه، چایی،. بفرمایید امر فرمودید، رنجه قدم آقا-

 :گویدمی پرهام و کندمی نگاهش متعجبانه فرجود

 علیرضا آقا ماشاهلل ببر تا چهار بخور تا دو ببره، و بخور اینجا نکنید، معارف تعارف توروخدا بازه، مِنو-

 !ترکونده

 :گویممی و خندممی بلند

 !بیارید قهوه براشون لطفا-

 :شودمی خم کمر تا ها گارسون همانند پرهام

 !چشم روی به-

 متعجب ندارد، آشنایی پرهام رفتار با اصال که فرجود رود، می آشپزخانه سمت به داری خنده ژست با

 . است شده

 :میگیرد سمتش به و میگذارد سینی درون کوچک فنجانی پرهام

 .دربیاریم عزا از دلی شام میز سر بریم تا شه تَر گلوتون بخورید رو آب این الحساب علی. نبود قهوه-

 .میکند نگاه من به متعجبانه فرجود و میزنند قهقهه همه

  است؟ نشسته ما منزل در او واقعا. میشوم چشمهایش در خیره لحظه یک

 "فرجود"
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 به مرا که دارد دردی چه ای شیشه قلعه این پرنسس کنم فکر خودم با میشوم، خیره هانا سرخ صورت به

 . بیاورد بار به رسوایی اش خانواده جلوی میخواهد و کشیده بازی

 دانگ شش چشمی زیر قطعا که دیگری مرد و میکرد پرانی مزه که جوانی مرد نمیشناسم، را اش خانواده

 .است من به حواسش

 :میگویم هانا گوش زیر

 بشه؟ چی اینجا کشیدی منو-

 :میگوید و میزند لبخندی

 !ترسوندیا منو مهمون پرهام،-

 :میگوید خنده با او و میشوم خیره پرهام به

 سنگ برات داره بابات زن بعدشم. تو آوردی کردی خِرکش رو بیچاره. بترسه باید تو از واال ترسید؟-

 !میذاره تموم

 . میکند بیشتر را هانا حرص است نشسته سرش پشت که زنی به اشاره با

 :میگوید بلندی صدای با است ضیافت این میزبان نظر به که جوانی زن

 !شام بفرمایید-

 :میگوید دادن قر با و میپرد میان به پرهام
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 !دست دست حاال... شام بفرمایید خانوما شام، بفرمایید آقایون-

 :میشود بلند جایش از و میکنم هانا به نگاهی

 !داده ابدی رهن رو باالخونه کال نگیر، جدی اینو-

 دنبال هایش چشم که پرهام. میشود حلقه بازویم دور هانا دست بیایم خودم به تا میخندم، حرفش این با

 :میگوید بلندی صدای با میگردد فرصت

 نره؟ در گرفتیش هانا-

 :میگوید و میشود بیشتر بازوهایم دور هانا دست حصار میخندم، بلندی صدای با اختیار بی

 !زیاده گرگ زمونه دوره این تو جون پرهام-

 . میشود ام خنده باعث و میپرد رنگش میچرخد او سمت به سرم که هربار میکنم، هانا دوست به نگاهی

 دوشادوش که هانایی. برسم هانا به تا ام ترسانده را او چطور بزند جار مهمانی این وسط ندارد جرئت حتما

 میخواستیم قبل روز چند انگار نه انگار. میزند حرف ساله چند دوست یک همانند من با و آمده میز گرد من

 !کنیم نابود را همدیگر

 :میپرسم آرامی صدای با

 کنی؟ ترور رو کی میخوای دستت؟ گرفتی مسلسل امروز-

 :میکند نزدیک من به را سرش
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 !ببر حظ بشین-

 رنگین سفره به نگاهی و میدارم بر بشقابی میز گوشه از میکشد، میز سمت مرا هانا میدهم، تکان سری

 . میکنم

 اش بازیچه من و دارد ای شاهانه زندگی دختر این دارم؟ کار چه اینجا من میگذرد فکرم از ای لحظه برای

 ام؟ شده

 :میگوید ماست به حواسش که پرهام و میکشم غذا کمی

 خرج بشه بابا میاد پیش کم خان علیرضا! برداری رو دومی میتونی حتی کن، پرش قشنگ پسر گل ببین-

 !ها کنه

 :میپرسم آرامی صدای با

 داداشت؟ کیه؟ علیرضا هانا-

 :میزند پوزخندی

 !بابام-

 کیه؟ تولد-

 :میشود خیره صورتم به

 !بابامه زن حاملگیه جشن نیست تولد بدونی؟ داری دوست-
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 نشیند می پدرش همسر صورت روی اخمی اند، شنیده را هانا صدای هم بقیه شک بی. میروند باال ابروهایم

 :میگوید جوانی مرد و

 !هانا-

 :میگوید و میکند بشقابم به نگاهی. اندازد می باال ای شانه هانا و میکند اعتراض

 !بریزم برات بذار هم اینا از کشیدی؟ کم چرا عزیزم-

 :میگوید و میکند گوشت از پر را بشقاب

 نمیخوری؟ هیچی چرا غذا همه این. عزیزم نکش خجالت-

 . میکند پر را ما مقابل میز و آید می و میرود پرهام نشینیم، می مبل روی هانا کنار بعد کمی 

 :میگوید شوخی لحن با هانا

 !هست بهش حواسم خودم بعدشم! میکنی خدمتی خوش نیست دختر پسره، پیشمه که اینی پرهام-

 :میگوید و میخندد پرهام

 !نکنه غریبی میخوام تاتار قوم بین آوردی رو خدا بنده-

 :میدهد ادامه پرهام و میگیرد ام خنده

 مندلیف میبینی؟ رو تناوبی جدول ناخالص عنصر همین میشن، رام بعدش میگیرن گاز اولش اینا ببین-

 !کرد خودکشی کشفش بعد
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 :میپرسم هانا به رو و میخندم بلندی صدای با

 ناخالص؟ عنصر میگه تو به-

 :میدهد تکان سری هانا

 !نخور حرص داده رد مغزش کال پرهام این ببین-

 چلغوزت داداش اون با من جای میخواستی. شده آشنا فامیل هِد با بخواد دلتون خیلی داده، رد ات عمه-

 بشه؟ آشنا

 :میپرسم و میخندم

 نیستی؟ داداشش تو-

 :میکوبد پایش روی دست با پرهام

 رو؟؟؟ ما نکردی معرفی هانا سرم، به خاک-

 :میکشد را دستم پرهام و میکنم نگاهشان

 !ببری رفتن دم میدم رو سهمت بشناس، رو بقیه شده کور اشتهات دیدی رو جماعت این که تو بریم، بیا-

 :میگوید لودگی با پرهام و میشوم بلند جایم از بیایم خودم به تا

 !هانیه مامانی تیتیش این ببین-

 هانیه؟-
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 تاج و صمیمی دوست منم! هانا داداش! آورده تورو که فسادی جرثومه اون داداش هانی. نداره هـ ، نه-

 .سرشم

 را دستم سختی به. میدهد دست من با است ایستاده مقابلم که ای قیافه خوش مرد و میبرم جلو را دستم 

 . میگوید آمد خوش دارد لب به که لبخندی با و فشارد می

 :میگوید و کرده حلقه همسرش کمر دور را دستش و میکند رفتار مهربانی با همسرش

 !کرد غافلگیرمون حسابی هاناجون دوست هانی-

 :میگوید جوانی زن به رو پرهام و میزنم لبخندی

 !منه پسر هم خوشتیپ این هستن، خانومم من سر تاج ایشون-

 :میپرسد و میکند ای شرورانه نگاه. میکنم دراز ایستاده مقابلم که کوچکی بچه پسر برای را دستم

 هانایی؟ آجی دوست تو-

 !بله-

 واقعا؟-

 میبرد، سالن دیگر سمت مرا پرهام. است شده غیرتی حسابی کنم فکر میگیرم، را ام خنده جلوی زور به

 هانا نامادری و پدر پرهام. میگیرد خودم به جدی ظاهر باشد هانا نامادری میزنم حدس که زنی دیدن با

 . میکند معرفی هم را
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 بقیه به نگاهی. میدهد دست من با هم هانا نامادری مرسده؛ تعجب کمال در و میدهم دست پدرش با

 :میگویم پرهام به رو و میشود خشک هانا دوست ترسان صورت روی هایم چشم میکنم،

 !بسه کنم فکر-

 :میخندد

 !بعد دور بذار رو بقیه شناختی، رو ها کاری اصل آره-

 :میپرسم و برمیگردم هانا سمت به

 کنی؟ اذیت رو مرسده آوردی منو-

 !نپرس هیچی-

 :برمیدارم را میز روی لیموناد لیوان

 !جرئتی و دل پر اینقدر همین واسه! باشی دار مایه اینقدر نمیکردم فکر ولی باشه-

 :میکند کوتاهی اخم

 .نیست داشتن جرئت یا زندگی دلیل پول-

 !حرفیه اینم-

 نگاه را هانا صورت ازگاهی هر و میچرخد حضار بین نگاهم. میکنند جمع را ها بشقاب و آیند می خدمه

 :میگوید و آورد می گوشم کنار را سرش. میکنم
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 !بخند تو و گفتم چیزی یه من مثال بخندی، الکی بلدی-

 :میگوید حرص با هانا و میشود خیره ما روی زنی نگاه میخندم، بلندی صدای با

 !بشه بابام دارایی جمع خیال قشنگ پسرش نام به بزنه منو میخواد شده آوار سرمون کم خواهرش-

 :میکشد را دستم هانا موزیک صدای شدن بلند با نمیدهم، جوابی

 !برقصیم بیا نکن ناز فرجود وااای-

 آدم؟ همه این میان دوتایی برقصیم؟ میشوم، مات

 !پرهام جز همه. بدهد دق را مهمانی این های آدم تک تک میخواهد هانا نظرم به ندارم مخالفت جرئت

 عشوه مدهوش بگویم نیست دروغ. میشویم رقصیدن مشغول و میرویم خانه میان به هانا دست در دست

 . آیند می در رقص به تاریکی میان رنگی نورهای و میکند خاموش را ها چراغ پرهام میشوم، هایش

 . میکشد خودش دنبال به مرا و میکند پریشان را موهایش. میکنم اش همراهی و میرقصد هانا

 وسط شرابی بطری اگر میکنم حس ام، خورده جا کامال. میپرد پایین و باال و میکشد جیغ موزیک صدای با

 .میکشید سر نفس یک هانا بود

 بلندی صدای با پرهام میشود، قطع موزیک بعد کمی. میزند قهقهه هانا و نشیند می لبم روی لبخندی 

 :میگوید

 !میذاریم الیت و عاشقانه موزیک جدید مامان دستور به-
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 آرامی به و میکنم هانا به نگاهی. است دونفره های رقص خوراک که موزیکی میشود، پخش خاصی موزیک

 :میگویم

 !نیستم بلد مدلی این من-

 :میگوید و میکند حلقه گردنم دور را دستهایش

 .آروم و نرم! بده تکون خودتو من با نیست خاصی کار بگیر رو کمرم-

 پشت او شانه باالی از گاهی و میخورد گره نگاهش در نگاهم میشود، حلقه نازکش کمر دور دستهایم

 . میکنم نگاه را سرش

 من از میشود روبرو آنها با هانا و میزنیم چرخ که بار هر و میکند دلبری پدرش برای اش مادرخوانده

 بچزانم را هانا میخواستم اصال بودم، آمده اجناس تحویل برای من. کنم تر تنگ را دستهایم حلقه میخواهد

 .میرقصیدم او نفس به نفس حاال و

 "هانا" 

. است من به حواسش هم آیدمی بابا برای که هاییعشوه بین. خوردمی مرسده به نگاهم و زنممی چرخی

 . شودمی ترمتعجب او و ترمحکم فرجود گردنِ دور به هایمدست قفل ناخودآگاه

 کنجکاو را خودش دارد سعی. نبرد زیاد از را شب این ابد تا خواهدمی دلم. زنممی مرسده به لبخندی

 با واقعا فرجود بفهمد دارد دوست وجود تمام با که هستند این گویای حرکاتش تک تک اما ندهد نشان

 . دارد نسبتی چه من
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. دارد من ایقهوه هایچشم با جالبی تضادِ. شوممی خیره فرجود شب رنگ هایچشم به و چرخانممی سر

 .بخوانم هایشچشم از را احساسش بتوانم تا کنم نگاهش هاساعت باید کنممی حس

 جلب خواستممی که هاییآن چشم در کافی حد به که میدانم. بگیرم او از را نگاهم بتوانم تا کنممی تالش 

 .دیدمنمی خودم در را کاری چنین قدرت دیگر اما امکرده توجه

 .نشوم خیره رنگ تیره هایتیله این به که نیست این به قادر چیزی هیچ و است شده نگاهش قفل نگاهم

 چه تا دیگران که نیست مهم برایم دیگر. شوممی جدا او از آهنگ اتمام با و دهممی قورت را دهانم آب

 . برقصند خانه وسط خواهندمی ساعتی

 :گویدمی و شودمی اتاق وارد سرم پشت نسیم. روممی اتاقم سمت به سرعت به

 مرگته؟ چه تو هانا-

 !دانمنمی است؟ مرگم چه. کنممی سرخم صورت به نگاهی و ایستممی آینه مقابل

 کنی؟ ترک زهله منو بشه؟ چی که مهمونی آوردی رو پسره این برداشتی هانا-

 :گویممی و دهممی بیرون محکم را نفسم

 !نبودی تو دلیلش-

 چی؟ پس-

 :کشممی موهایم به دستی کالفه
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 .بود فامیلش و فک و مرسده چشمِ درآوردن خاطر به صرفاً-

 !دیگه کنی ماچشم بود مونده کم دراد؟ اونا چشم تا بغلش تو بری باید-

 ترسیدی؟ اینقدر چته تو حاال-

 :شودمی ولو تخت کنار نفره تک مبل روی

 .کشیدمی چاقویی چه ببینی نبودی که تو. میوفتم شب اون یادِ میبینمش. نیست خودم دست-

 :خندممی

 کشی چاقو اهل که دونممی االن اما. بترسونه تورو خواستمی موقع اون. نیست درست االن هاحرف این-

 !نیست

 میومدی باید االن بود من بابای اگر. نکردن پیچت سوال و داخل آوردن اونو راحت بابات و هانی خوبه باز-

 !کردیمی شیون امجنارهِ سر

 :گویممی و خندممی

 !باشم کرده کنجکاو کلی رو هانی هم االن همین تا کنم فکر خب اما معموال، گیرننمی سخت اینا بابا-

 :دهدمی تکان سری نسیم

 !بود تو به حواسش اما رقصیدمی یاسی با بین، ذره زیر بودم گرفته آره-

 . کنم مخفی را هایمگونه سرخی بتوانم تا زنممی رژگونه کمی
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 :گویممی و زنممی عطر کمی. بدهم لو را امواقعی حال و حس ندارم دوست اصال

 .اینجا اومده چرا فرجود بفهمه کنه خِفتم که بیرون بذارم اتاق این از پامو من منتظرِ االن هم هانی-

 :شودمی درهم صورتش اجزای تمام لحظه یک در

 چی؟ یعنی فرجود! داره هم ایمسخره اسم چه-

 :کنممی نگاهش خنده با

 اون؟ به داری چیکار قشنگه؟ خودت اسم-

 :کشممی شانه را موهایم انگشت با و چرخممی آینه سمتِ به دوباره

 !فرجود... نشنیدم حاال تا من داره، جالبی اسمِ اتفاقا-

 :شودمی تکرار زبانم روی نامش اختیار بی و نشیندمی لبم روی لبخندی ناخودآگاه

 !نیافر فـــرجودِ فرجود،-

 :چرخممی نسیم سمت به هیجان با

 !داره "فَر" آخرش من مثل داره، هم جالبی فامیلیِ-

 :کشدمی را دستم و شودمی بلند جا از نسیم

 از دست راحتیا این به یارو این نکنم فکر که من. سرشه توی نیتی چه ببینیم بعد تا بیرون بریم بیا فعال-

 !کنه رو وقتش به گذاشته کشیده اینقشه یه برامون مطمئنم. برداره ما سر
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 :گویدمی و کشدمی کنار را خودش هانی. شویممی چشم در چشم هانی با اتاق در بازکردن محض به

 ذاری؟می تنهامون لحظه چند جان نسیم-

 را دستم هانی. بگذارد تنها هم با را ما راحت خیال با تا زنممی لبخندی. کندمی نگاهم نگرانی با نسیم

 درگیر هانی ذهن تمام االن که دانممی. کنممی آماده سوالی هر برای را خودم. شودمی اتاق وارد و گیردمی

 :است شده فرجود

 !شنومخب،می-

 با. کنم کنترل را خودم توانممی سختی به که است، شده بامزه اشچهره حالت آنقدر. کنممی نگاهش

 :گویممی خنده

 بگم؟ چی-

 هانا؟ کیه پسره این-

 !دوستامه از یکی که، گفتم-

 چی یعنی نره، مرسده فامیلِ جلوی آبرومون که تو دادم راهش دوستمه، گفتی لحظه اون چی؟ یعنی-

 دارید؟ ای رابطه چه دوستمه؟

 ! بهرام صابر، مثلِ درست. هانی عادیِ دوستِ یه-

 :دهدمی تکان سری
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 !برسیم مهمانی ادامه به بریم بعد و کنم یادآوری بهت اینو گفتم. بکنی سواستفاده اعتمادما از تونینمی تو-

 دوست یه فقط ما. نیست خبرا این از برداشتیم؟ عشقی فاز یاسی و تو مثل کردی فکر نکنه سواستفاده؟-

 .هستیم عادی

 دیگه؟ عادی دوست-

 :گیردمی سمتم به را دستش. میدهم تکان سری

 !نداره اتمام قصد حاالها حاال هم جشن این-

 سمت به که طورهمان و کنممی حلقه بازویش دورِ را دستم است، نشده خارج وجودم از هنوز که حرصی با

 :گویممی رویم،می پذیرایی

 بشمری ده از بیای کنی تنت رو صورتی آبی لباسای باید بزنی هم رو چشم! اولشه تازه این کاری؟ کجای-

 !پسر یا دختره بچه بفهمی ببرن رو کیک تا

 :خنددمی هانی

 !کن تحمل بیخیال-

 :گویممی آرام و نشینممی کنارش. روممی فرجود سمت به و کنممی رها را دستش

 گذره؟می خوش خوبه؟-

 !اینجا نشوندی آوردی منو چرا فهممنمی هم هنوز-
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 :زنممی لبخندی

 !فهمیمی رو دلیلش. بکنی زدن زل بهمون که هاییمهمون به کوتاه نگاه یه کافیه-

 قِر باهات مجالستون تو بیام نیستم که بیکار دربیاری، رو اطرافیانت حرصِ تو تا بشینم اینجا خوامنمی-

 !سرم ریخته کار عالمه یه بدم،

 :کنممی اممچی سمت به نگاهی

 جور یه! رسیمی اتمهندسی هایپروژه به ریمی بعد. بشی عالف اینجا دیگه ساعت نیم کال کنممی فکر-

 !خبره چه االن کنهمی فکر ندونه هرکی سرم ریخته کار گیمی

 :گویدمی فرجود به رو. کندمی نگاهمان و دودمی سمتم به سپنتا

 دوستشی؟ تو-

 !بله-

 کنی؟ عروسی هانا آجی با خوایمی-

 :میگویم سریع. میشود گرد چشمهایم

 حرفیه؟ چه این سپنتا؟؟؟ عه-

 :میشود خیره فرجود به اخم با سپنتا

 دوستی؟ باهاش چرا پس-
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 کنه؟ عروسی باهام باید میشه دوست من با هرکی مگه-

 :میدهد تکان سری جدیت با سپنتا

 !گفته بابا-

 :میگویم سریع

 خب؟ آجی نگیر جدی. میزنه زیاد چرت حرف بابات-

 .میکنم سر به دست را سپنتا شده هرطور و میخندد ریز ریز فرجود

 :کنممی نگاه او به رفتنش با

 آوردی؟ خودت سرِ بالیی چه اجرا اون از بعد از کنی؟نمی ورزش دیگه راستی-

 شودمی بلند. بردمی را آبرویم هاآدم این جلوی لحظه هر گویدمی ششمم حس. کندمی نگاهم حرف بی

 :گویدمی و نشیندمی لبش کنج کوچک لبخندی تعجب کمالِ در. گذاردنمی برایم حیثیت و

 !جدیدمم عالقه دنبال منم داره، عالقه کار یک به زمان یک در آدمی هر-

 :خندممی

 داری؟ استعداد سواری موتور توی فهمیدی تازه-

 !فعال شده خراب موتورم-

 کمرت؟ پشت انداختی خونمون در تا اجناسو پس-
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 :گویممی سریع من و زندنمی حرفی

 !جدیدی؟ مارکز مارک تو گفته بهت آنا حتما-

 :گویدمی و شودمی درهم هایشاخم آنا نام شنیدن با

 آنا؟-

 :زنممی رویش به لبخندی

 !جهانه سوار موتور مشهورترین مارکز مارک-

 دونی؟می کجا از رو آنا اسم تو-

 :دهممی تکان سری

 مطب، توی روز همون! شیمی غیرتی شدیداً میاد، اسمش هروقت داری، دوستش خیلی کنممی فکر-

 هست؟ کی. آوردی رو آنا اسم خودت

 .بدهد پاسخ انتهایم بی سواالت به ندارد ایعالقه دیگر و گیردمی من از را رویش

 به دارند قصد پرهام و هانی. کندمی خداحافظی سرعت به نسیم. شوندمی بلند جا از هامهمان کم کم

 .برگردند هایشانخانه

. گیردنمی ما از را نگاهش هم او و زنممی لبخند مرسده خواهر روی به مدام. خورمنمی تکان فرجود کنارِ از

 . کافیست برایم بزند، را پدرم اموال و مال روی زدن چنبره قیدِ است بهتر بفهمد که همین
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 .شوند بابا مالل و مال صاحب اشدیوانه پسر آن و مرسده وجود با توانندنمی که بفهمد باید

 :گویدمی و آیدمی فرجود سمت به پرهام

 !بگیرم رو اتشماره و بزنم رو مخت یا دیمی شماره آقا-

 :خندممی

 !نده تو مثل آدمی به رو اش شماره فرجود بهتره نظرم به-

 :گویدمی سریعاً پرهام

 !رممی کِش خودت گوشی از-

 !!!ندارم او از ایشماره من. کنیممی نگاه دیگر یک به هردو حرف این شنیدن با

 است، کردن ذخیره مشغول که طورهمان پرهام. زندمی پرهام برای را اششماره سرعت به فرجود

 :گویدمی

 دیگه؟ خودته برای خط این خب-

 !بله-

 اصال چون نکنم ایجاد مزاحمت ایدیگه شخصِ برای گفتم کنم فوت بزنم زنگ شب نصفه خواممی خوبه-

 !نمیخوره من شخصیتِ به چیزا این

 :گویممی سریع و خنددمی فرجود
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 بودی؟ کی شخصیتِ با اصال، آآآره-

 :گویدمی و شودمی ترنزدیک پرهام

 خودت برای ناخالص، بدم نشونش رو واقعیت روی نذار اما شدی رفیق یارو این با وقته چند دونمنمی-

 !بده

 به. برگردد دارد قصد هم فرجود. شوندمی خارج خانه از خداحافظی با هابچه و خنددمی بازهم فرجود

 را او دارم دوست. ندارد موتور که دانممی. اندازم می لباسم روی مانتویی و روممی اتاق سمت به سرعت

 . برسانم اشخانه تا

 : گویدمی مرسده.  روممی سمتش به و دارمبرمی را سوئیچ سرعت به

  آره؟ بود آورده منو سفارشی اجناس دوستت هانا، راستی-

 : گویممی و کنممی نگاهش

 ! براشون کن پیدا جا هاشکابینت تو زور به برو آره-

  موتوریه؟ پیک-

 : کنممی باز را در و زنممی سرم روی شالی سریعا

 . رسونممی رو فرجود من بابا! بگیری ایدیگه ایرادهای کن سعی آبرومندیه، شغل هم موتوری پیک حتی-

 . رویممی پارکینگ به سرعت به فرجود، آمدن بیرون با و پوشممی را هایمکفش
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 : گویممی کمربند بستن حال در و شویممی سوار

 !کردی تحمل رو مخ رو هایمهمون این که ازت ممنونم-

 ! دادم انجام خوب کارمو پس-

 : میخندم

 ! بریم که بده آدرس. عالی-

 . برسیم اشخانه به مسیر ترینراحت و بهترین از تا کنممی فعال را وِیز

 هرازگاهی. است خیره رو پیش مسیر به سکوت در فرجود! زیاد مسافت و است ترپایین کمی شانمحله

 . میکنم نگاهش

 .کرد کمکم و شد مهمان مانخانه در.است نشسته من ماشین در فرجود که شودنمی باورم هم خودم حتی

 . بودم تشنه خونش به پیش چندی تا که آدمی همان

 :گویدمی آرام فرجود. ایستممی ساز قدیمی تقریبا ساختمانی مقابل

 !ممنون-

 :زنممی لبخندی

 !کنممی خواهش-
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 درکار بعدی دیدار یعنی. است گرفته نظر در چیزی چه زمانه دانمنمی. شودمی پیاده ماشین از فرجود

 است؟

 !!!قدیمی دوست دو عنوان به حاال دعوا، و کینه با بار اولین

 بیند،می خودش قفل را نگاهم تا. است ایستاده پنجره پای که افتدمی خانمی به چشمم و کنممی بلند سر

 .اندازدمی را پرده

 !آناست؟ او حتما

 !شوم خارج کوچه از تا گیرممی عقب دنده

 "فرجود"

 از ابروهایم. میشود روشن محبوبه جمال به چشمم در شدن باز محض به و میچرخانم قفل داخل را کلید

 :میپرسد و میکند جمع را جاروبرقی سیم محبوبه میروند، باال تعجب

 آوردین؟ تشریف باالخره-

 :آید می سمتم به نگرانی با مامان میدهم، بیرون را نفسم

 تو؟ بودی کجا-

 :میدهم تکان سری

 !دوستام از یکی پیش بودم، جایی-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 بدی؟ خبر نباید-

 کجان؟ بقیه. ببخشید نشد،-

 :میدهد جواب مامان جای به کمر به دست محبوبه

 !بیمارستان بردنش گرفت، قلبش باالیی همسایه-

 :میپرسم و میشوم ولو زمین روی

 بیمارستان؟ ببره رو ما همسایه رفت اینجا گذاشت تورو فرید-

 :میکند مامان به نگاهی. نیست خیالش عین محبوبه اما میگیرد، دندان به را لبش مامان

 ...ها کنی عسل اینجا تا یعنی نداره، نمک که دست این بشکنه-

 :کندمی من به نگاهی مستاصل مامان گیرد،می ام خنده. کند بغض زندمی زور و دهدنمی ادامه

 !عروس یه منم که؛ ندارم دختر. تکونی خونه برای باشه دستم کمک اومده محبوبه جان، فرجود-

 !نکنه درد دستش خوبه،-

 :کندمی هامبل به نگاهی کالفه مامان. میگذارد جواب بی را من و کندمی نازک چشمی پشت محبوبه

 عوض نداریم پول گممی بابات به. هاشسوراخ تو ریمی کمر تا شینیمی خوره،می بهم ازشون حالم-

 هان؟ میگی چی تو! بکشن روشون دستی یه بدیم عیدی دم حداقل کنیم

 :دارمبرمی لیوانی و رسانممی آشپزخانه به را خودم شوم،می بلند جا از
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 تعمیر میگی تو برهنمی شهرداری رفتگر بذاری در جلوی اینو کنی؟ لحیم خرج آفتابه میخوای من، مادر-

 !میدم هاشوقسط من بخر کنی جور قسطی تونیمی ببین برو کنیم؟

 :گویدمی کند پیدا کردن وراجی برای حرفی تا است منتظر انگار که محبوبه

 . کنیمی عوض هم مبل میای که دختر با واال، خوبه-

 :دهدمی ادامه مامان به رو بعد

 این حاال داشتین رو داغونا مبل همین آوردین منو! نفهمه محبوبه گینمی بیارین، عروس خواینمی البد-

 کنید؟می عوض مبل براش کیه پریون شاه

 :کنممی چای از پر را لیوان

 !بگیری منو آمار بودی وایساده دیدمت اللی؟ میگن نزنی حرف یعنی-

 :شودمی خیره ما به تعجب با مامان

 از باید بیاریم عروس بخوایم بعدشم چه؟ تو به پسره یا دختره حاال رسونده منو دوستم چی؟ که خب-

 کنیم؟ تکلیف کسب شما

 :کندمی اعتراض مامان به رو محبوبه

 !گی؟نمی هیچی مامان-

 :گویممی که بزند حرفی کندمی باز دهن مامان
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 !فرهاد و من عبرت آینه شده فرید. بسی ما پشت هفت برای یکی تو همون محبوبه-

 :گویدمی دلخوری لحن با مامان. کوبدمی را در و رودمی من اتاق سمت به محبوبه

 !داری دختر این با کشتگی پدر چه. نمیاد خوش رو خدا جان فرجود-

 فرید من. دادی رو بهش تو بس از بدونه، خوادمی رو ما شورت رنگ تا کنی ولش رو دختر این من مادر-

 حاال شاشید کی خورد آب کی میگه فرید نگرفتیم دستمون لیوان ما خوبه. بگیرم اللمونی جلوش نیستم

 این به اصال میره؟ کی میاد کی ببینه وایساده در پشت خبر؟ بی میارین عروس که کرده چس من واسه

 کنه؟ بارم لیچار باید این و ندارم صاحاب اینم؟ ساله سه بچه من چه؟

 بدهکار من گوش اما. بشنود محبوبه مبادا بزنم حرف کمتر که کندمی اشاره و زندمی دستش روی مامان

 :پرسممی و خورممی چای از کمی. نیست

 کمکت؟ بیاد محبوبه میگی چی واسه نیست؟ مگه دیالق فرهاد این-

 :شودمی ولو زمین روی مامان

 ذارهمی که آشغالی همین. رهمی ذارهمی بساب و بشور بگم بارشه؟ کار دار خونه زن یه قدر پسر یه مگه-

 !دستش دممی زور به در دم

 :خندممی

 !نزاییدی دختر خودته تقصیر-
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 :گویدمی و کندمی باز را در محبوبه

 !کنهمی برات ایدوزرده تخم چه ببینم بگیری زن خودت بذار دونم،می رو همه شورت رنگ من آره-

 :خندممی

 .عبرت آینه شده فرید که گفتم گیرم،نمی زن من-

 :زندمی تشر مامان شود،می سرخ دوباره

 !بزرگتره ازت باشه هرچی! بسه فرجود-

 :گذارممی کنارم را لیوان

 !شعوره به نیست، سن به بزرگی-

 :گویممی محبوبه به رو و شوممی بلند جا از

  بذارم؟ مرگمو کپه برم کندی من اتاق از دل-

 :رودمی کنار در مقابل از

 !دیمی گیر من به چرا تو اعصاب رو رفته دختره-

 :چرخممی سمتش به

 نه؟ یا کنیمی ول! امکوزه کاسه به زد گند امروز خرابه، موتورم دخترجون ببین-
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 :دهممی ادامه مامان به رو

 نو حاال. بخر مبل کن پیدا قسطی جا یه بگرد برو خشکه، چوب چهارتا این سر کنی جنگ بابا با نشینی-

 !دونمنمی خریمی دوم دست خریمی

 .میکنم پرت آماده و حاضر رختخواب روی را خودم و روممی اتاق به

 *** 

. میخورم جا در آستانه در آنا دیدن با میروم، باال سریع هاپله از. میکند باز را در آنا بعد کمی و میزنم زنگ

 ورودم محض به میرود، عقب دیدنم با. است شده سیاه هایش چشم زیر و اند کرده پف هایش چشم

 :میپرسم

 تو؟ چته-

 کردی؟ ول منو چرا فرجود-

 :پرسممی تعجب با

 بودم؟ چسبیده بهت-

 :نالد می

 !فرجود-

 :پرسممی عصبانیت با
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 نه؟ رفتی اشتباهی رو مسیر آنا-

 :گویدمی و کندمی نگاهم اشک با

 ...!من! دارم دوستت من-

 :روممی عقب کمی. کشدمی صورتم روی را دستش و آید می سمتم به

 میگی؟ داری چی آنا-

 ....عقدمم! کنممی توبه اصال. کنمنمی هرزگی دیگه خدا به ببین-

 :کشممی هم در را هایم اخم میخوانم، را حرفش ته تا

 مدت یه بعد اینجا نشستی چی؟ واسه میکنی؟ توبه نکن؟ یا بکن عقدمم خودت؟ برای بافی می شعر چی-

 ! داری کردی غلط داری؟ دوستم گیرمت؟می رسیدی نتیجه این به من آوارگی

 !نکن نامردی فرجود-

 :روممی در سمت به

 من سخت روزهای باشه باشم؟ شده نامرد االن که دادم ایوعده بهت من! نامردی؟ گی؟می چی ببین-

! شدی عاشق من برای نشستی تو داغونم خودم من. شیمی من زن کنی فکر شهنمی دلیل اما. ایوال بودی

 زنی؟می من نداشته مردونگی از دم

 ...که میدم قول دارم، دوستت من فرجود-
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 :آورم می باال را ام اشاره انگشت

 فرقی نکنی یا کنی توبه میخوای! من برای دوستی یه فقط تو. بکن بیرون سرت از رو فکرا این آنا ببین-

 !نداره نفر یه من حال به

 جز عاشقی اما است شده عوض رفتارش میکردم حس. میزنم بیرون اش خانه از و نمیشوم جوابی منتظر

 صبر کاسه میخواهد خدا میکنم حس. میروم فروشگاه سمت به و میشوم موتور سوار کالفه. نبود افکارم

 هم آنا شدن عاشق و طرف یک از محبوبه های متلک. میشود لبریز کی ببیند میخواهد کند، امتحان مرا

 .باشم داشته فاصله دیوانگی با مو تار یک قدر که میشود علت بر مزید

 

 

 "هانا"

 برداشته را خانه کل هایشانخند صدای و اندکرده اشدوره مرسده برادرهای و خواهر. شوممی خانه وارد

. آیدمی دیگر ماه چند شانتغاری ته عزیزدُردانه، بگیرند؟ را شادیشان جلوی چرا. دارند هم حق. است

 :گویدمی خوش رویی با مرسده. چرخدمی سمتم به سرها همه و بندممی محکمی صدای با را در

 !جان هانا برگشتی خوش-

 :زنممی لبخندی بابا، خیره هاینگاه زیر و اجبار به

 !ممنون-
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 !است؟ مانده کار اضافه امشب پس. است کار مشغولِ شدت به آشپزخانه، در که خوردمی سعیده به چشمم

 :شنوممی را مرسده صدای اتاقم، راهِ در

 !ما پیشِ بیا. ها بخوابی نری هانا-

 شنیدن با نیوفتد؟ کدامشان هیچ به چشمم که باشم جایی خواهدمی دلم االن که فهمدنمی. شوممی کالفه

 آنقدر. نشینممی بابا کنار هایم،لباس کردنِ عوض از بعد و بدهم منفی جوابِ توانمنمی بابا، اصرارهای

 :گویدمی مرسده خواهرِ. کنممی جلب را همه توجه که است درهم هایماخم

 ؟ بود دوستت پسر اون-

 :گویممی امفشرده بهم هایدندان بین از و کنممی نگاهش

 شدید؟ کنجکاو اینقدر-

 :گویدمی خنده با مرسده. بنددمی را دهانش

 !جون مارال نبود پسرش دوست-

 :گویممی و زنممی لبخندی

 !نزن حرف اطمینان با اینقدرها هم تو-

 :گویدمی و شودمی جمع کامال لبخندش

 .کنی هامونمهمونی وارد اونو و باشی پایینی سطح آدمای همچین یه دنبال داره اُفت تو برای هانا ببین-
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 شدی؟ این متوجه کجا از شما-

 !دیگه بود موتوری پیک...  و رفتار و ظاهر از بود مشخص-

 :دهممی تکان سری

 گرفتی؟ دانشگاه کدوم از رو شناسیت سطح مدرک جون، مرسده ببخشید-

 :گویدمی است، کرده کنترل را خودش سختی به که مرسده و شودمی بلند بقیه ریز هایخنده صدای

 گفتی؟ دروغ یا اجتماعیته دوست واقعا. نیست ایغریبه. خودمونیم که االن-

 زنِ روز یه کردیمی فکرشو خودت تو. بچرخه ورق ممکنه لحظه هر دیدی؟ چه رو خدا اما نگفتم، دروغ-

 خودت یادته. نیست عجیبی چیزِ اونقدرام بشه عشق به تبدیل بخواد روز یه اجتماعی دوست پس بشی؟ بابا

 !رسیدی؟ کجا به و بودی کجا

 :گویدمی گوشم درِ آرام بابا. دهدنمی جوابی هیچ دیگر و گرداندبرمی رو مرسده

 زنی؟می چیه حرفها این هانا؟ تو چته-

 :زنممی رویش به لبخندی و کنممی نگاهی

 !جون بابا نره یادش وقت هیچ بهتره. همین کنم،می تکرار رو هاحقیقت-

 :دهدمی تکان سری بابا

 !شد ناراحت اشخانواده جلوی-
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 بهش فقط. نباشید نگران. کردمی کار ما برای روزگاری روزی دخترشون که یادشونه هم اشخانواده-

 !نکنه بیجا دخالت من کارای تو دیگه بگید

 :گویدمی مارال. بزند حرفی بخواهد بابا تا

 .بشنویم داریم هیجان. کن تعریف برامون بیا شدی؟ آشنا باهاش کجا-

 :گویممی و زنممی سینه به دست

 !خانم مارال بیشتره هیجانش نشه بازگو چیزا این معموال-

 ساکت را نفرشان هردو که همین. دهممی تکیه مبل پشتی به راحت خیال با من و بنددمی را دهانش هم او

 !کافیست برایم امکرده

 که دانممی. امراضی خودم از چقدر که داندمی خدا فقط. خندممی شادی با من و کندمی نگاهم کالفه بابا

 کوتاه بخیری شب. امداده تحویلشان که شودمی عجیبی هایحرف و فرجود درگیرِ فکرشان هامدت تا

. شوممی خیره سقف به و اندازممی تخت روی را خودم خوشحالی با. روممی اتاقم سمت به و گویممی

 !بود شبی عجب

 .کردممی را فکرش که طورهمان نظیر بی هایکل کل او، با رقص فرجود، ورود

 اولین که هاییخنده. نشیندمی لبم کنج لبخندی اختیار بی! خانه تاریکی در فرجود هایچشم. زنممی غلتی

 باراین اما. دیدممی هایشچشم درون عجیبی کینه و بود صورتش روی اخم همیشه. دیدممی او از بود بار

 ناراحت من از دیگر که هستم مطمئن. نداشت ای کینه دیگر اما. بود معذب فرجود. داشت فرق چیز همه
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 شده کمرنگ ذهنش در باشد، یادش اگر حتی. است برده یاد از را مطب در روز آن ماجرای و نیست

 تماسی و برمیدارم را موبایلم. بود مشخص هم ماشین از شدن پیاده از قبل تشکرش و لبخند از این. است

 .ام کرده همراهی اش خانه تا را فرجود من که بگویم او به میخواهد دلم. میگیرم نسیم با

 هانا؟ الو-

 گذشت؟ خوش بود؟ خوب جشن. خــانم سالم-

 !خودت بارداری جشن انشاهلل. عالی-

 :خندممی بلند

 !ستمرسده هایجشن نوبت فعال-

 !ایول. ها بود ترکونده بابات هانا-

 :زنممی پوزخندی

 !دیگه بترکونه باید اشه،بچه-

 !دیوونه پسره اون آوردن جز به بود خوب چی همه-

 :میخندم دوباره
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 و مرسده برگشتم وقتی. رسوندمش اش خونه تا رفتم. بود همون ماجرا بخش ترین خوب اتفاقا-

 هم کلمه یه من جلوی دیگه کنم فکر که بستم رو دهنشون چنان. کنن حرصی منو میخواستن خواهرش

 !نزنن حرف

 مهمونی؟ وسط اون آوردن ارزید؟ می-

 بندازه راه الکی شوهای و هابازی مسخره این از بخواد هم باز مرسده ام؟ناراضی کنیمی فکر چرا-

 منتظر باید که سال و سن این تو بابا، آخه. رفت هانی آبروی. رفت من آبروی خدا به. کنممی همینکارو

 .بپذیرم تونمنمی اصال بگیره؟ جشن خودش بچه برای باید باشه، اشنوه

 :گویدمی خنده با نسیم

 !بارهمی شرارت هاشچشم از کثافت. کردمی نگاه منو یکبار دقیقه چند پسره این-

 :گویممی و کنممی ترسیم مختلفی اشکال هوا در انگشتم با

 .دارم ایدیگه حسِ من اما نبود، دلچسب و خوب هم اونقدرها شما دیدار اولین باالخره دونم،نمی-

 حسی؟ چه-

 !جالبیه آدم نظر به. میاد خوشم خیلی پسر این از تو برعکسِ دقیقا-

 :زندمی عق تلفن پشتِ نسیم

 !باشی سلیقه کج اینقدر کردمنمی فکر دیوانه،-
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 !آزاریه بی آدمِ بنظرم بترسم؟ باید منم ترسی،می ازش تو-

 !گلوت بیخِ بذاره چاقو و کاره نیمه ساختمون یه دم ببرتت ممکنه لحظه هر فقط آزاره، بی خیلی آره آره،-

 !نه من با اما. کنه کاری چنین هم باز شاید تو برای-

 ببینیش؟ هم باز ممکنه کنیمی فکر یعنی-

 :گویممی مکث کمی با و زنممی لبخندی

 !ممکنه هرچیزی دیدی؟ چه رو خدا-

 :زندمی فریاد گوشم در متعجبانه نسیم

 !بابا نــــه-

*** 

 :دهدمی قرار مقابلم چای لیوانی مرسده. گذارممی دهانم در پنیر و نان ایلقمه

 !بخور بیا-

 !کافیه همین. ممنون نه-

 :دوممی در سمت به سرعت به ساعت، هایعقربه دیدن با

 !دکتر برو تاکسی با خودت شده، دیرم خیلی من-
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 !نرسوندی ترمینال تا رو مارال هم روز اون هانا؟-

 :گویممی کنم،می پا به را هایمکفش که طورهمان و کنممی نگاهش

 بگم؟ چی داری انتظار. برسون منو پاشو میگه کاره یه ترمینال؟ ببر منو لطفا بگه. کنه خواهش نبود بلد-

 .ندارم وقت گفتم منم

 :دهممی ادامه و خندممی

 من فهمیمی ببینی رو اطرافت منطقی یکم اگر اما بگیری ایراد من از داری سعی خیلی جدیداً مرسده،-

 شاید خواهرته. ببخشید. بردینمی جایی اونو بودی، من جای هم تو رفتار، اون با خدا به. نیستم تقصیرکار

 !فعال باش خودت مواظب. هستم رکی آدم شناسی،می که منو اما بزنم حرف جوراین نباید

 تنکابن راهی را همه باالخره مرسده، خانواده با درگیری روز چند از بعد. زنممی بیرون خانه از سرعت به

 از را ذهنم توانممی اند،کرده هماهنگ برایم که زیادی هایکالس و آموزشگاه وجود با االن و کردیم

 .دارم نگه دور خانه، فشارهای

 کند؟می کار فروشگاه این در فرجود یعنی. ایستممی جایم سرِ لحظه یک فروشگاهی مقابل از شدن رد با

 .باشد داشته حضور اینجا تواندنمی قطعا پس. کندمی منتقل فروشگاه انبار از را سفارشی اجناس او! نه اما

 یک بابت را پور حسین خانم و برسم آنجا به دیر خواهمنمی اصال. روم می آموزشگاه سمت به او خیالِ بی

 .کنم ناراحت تاخیر
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 که خوشحالم. گیرممی آغوششان در شادی با من و دوندمی سمتم به هابچه هم باز سالن، به ورودم با

 !هستم کار به مشغول آموزشگاه این در هوا، تاریکی تا امروز

 "فرجود"

 لب زیر میرسد مغازه به پایش که همین مامان. میشوم وارد مامان سر پشت و میکنم مغازه به نگاهی

 :میگوید

 !ها بودیم آورده هم محبوبه کاش-

 به نگاهی مامان. بکشیم خودمان دنبال را محبوبه ها خرید این برای مانده همین میروند، هم در هایم اخم

 :میپرسد و میکند مغازه

 خوبه؟ کدومش نظرت به-

 :اندازم می باال ای شانه

 میپرسی؟ من از ای خونه خانوم تو میدونم، چه من-

 :میپرسد و میکشد ها مبل از یکی روی دستی مامان

 !شناسه جنس اون میشناسم چی من! کاره تو دستش امروزیه جوونه محبوبه بگم؟ چی من خب-

 :میپرسد و آید می جلو فروشنده

 کنم؟ کمک میتونم سالم-
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 :آورم می در بال

 !بدین ما نشون خوب مبل دست یه زحمت بی سالم-

 :میپرسد و میدهد تکان سری جوان زن

 دیوارها؟ یا فرشتون رنگ مثال رنگیه؟ چه خونتون ست خب-

 :میدهد جواب لکنت با و میشود خیره صورتم به مامان

 مهمه؟ اینا! سفید دیوارمون و در! الکیه هامون فرش-

 :میزند گرمی لبخند زن

 !نریزه بهم رو دیزاین و بیاد خونه به بخرین مبلی یه باید جانم، مهمه-

 اول از. میکشد بیرون را خونمان بابتش حتما میبرد کار به که ای قلمبه کلمات این میروند، باال ابروهایم

 می ما روبروی جوان زن این حاال. آمدیم مامان اصرار به و کنیم خرید مغازه این از نمیخورد آب چشمم

 بگویم دیگر فرش سوختگی و آشپزخانه مقابل فرش پارگی از دارم حتم. میگوید خانه دیزاین از و ایستد

 .میکند بیرون را ما

 از یکی. میشود خیره ها مبل به حسرت با میکند گوش حرفهایش به که همانطور و میرود زن دنبال مامان

 :میپرسد و آید می سمتم به مامان شدن دور محض به ها فروشنده

 دارین؟ میل چیزی-
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 چطوریه؟ اینجا قیمت مزنه. دارم سوال یه نه-

 :میشود خیره صورتم به تعجب با

 جانم؟-

 :میزنم لبخندی

 چقدره؟ شما مبل کمترین و مبل بیشترین مثال-

 :میچرخاند شده چیده های مبل بین را نگاهش

 !تومن سی از ها استیل و ها سلطنتی. باال به میشه شروع تومن پونزده از هامون راحتی داریم، جوره همه-

 :میپرسد و میدهم تکان سری. میپراند سرم از برق آورد می زبان به راحتی به که ارقامی شنیدن

 کردین؟ پسند چیزی-

 :میزنم لبخندی دهم، نشان ضعیف را خودم نمیخواهد دلم

 !میگن چی خانوم حاج ببینیم باید-

 :میدهد جواب خوشرویی با

 !کنن پسند انشاهلل-
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 و بگیرد را مامان چشم مغازه این از مبل یک مانده همین. برویم زودتر انشاهلل میگوید درونم در چیزی

 چطور میشود شروع میلیون پانزده از راحتی های مبل وقتی. میزند را حرفش قیامت قیام تا وقت آن

 آیند؟ می کنار من با قسمت چند تا مگر بدهند، هم قسطی فرض بر تازه بخرم؟ میتوانم

 دست میخواهد دلش حتما. است داده مامان دست به محبوبه را مغازه این آدرس میگوید دلم در چیزی

 مامان میرسانم، مامان به را خودم و میشوم رد فروشنده کنار از. کند بارم حرف کلی و برگردیم خالی

 میگیرم، را مامان بازوی و میزنم لبخندی. است شده فروشنده خانم باالی دست حرفهای مدهوش کامال

 :میگویم فروشنده زن به رو

 !ازشون دارم سوال یه لحظه یه-

 :میگویم شدن تنها محض به و میکشم خودم دنبال به را او میگیرد، فروشنده از را نگاهش دلخوری با مامان

 !بریم-

 بخری؟ مبل نمیخوای مگه کجا؟ وا-

 میاری میگیری منو دست صاف میدونستم چه من. دارن قیمت ما خونه رهن قدر ها مبل این من مادر-

 !خرید خودمون بر و دور میریم! هاش مبل روی گذاشته باباشو خون پول که ای مغازه این

 :نالد می مامان

 !فرجود-
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 کجا میخوای رو ها مبل این کردی فکر. کن نگاه وضعت سر و جیب به میزنی؟ نق ای بچه مگه من مادر-

  پاره؟ پاره یا سوخته فرش رو ببری؟

 شانه و میدهم تکان دستی فروشنده برای. میکند مغازه در شده چیده های مبل به نگاهی حسرت با مامان

 ذهنم به بیراهی و بد هر میخواهد دلم. میکند نگاهشان و میچرخد دوباره. میزنیم بیرون هم شانه به

 این باید امروز. میرویم ها تاکسی ایستگاه سمت به و میگیرم را مامان دست. بکنم محبوبه نثار میرسد

 گرفته مرخصی روز یک. کنم جمعش نمیتوانم دیگر کند پیدا کش اگر کنم، خیر به ختم را مبل ماجرای

 .شود تمام قائله این تا ام

 :میگوید مامان میشویم جاگیر تاکسی داخل که همین

 !بخری نمیخوای میگفتی اولش از خب-

 :میدهم تکان سری

 . ها قیمت این نه ولی چشمم رو میخرم گفتم من! ها میزنی حرفی یه من مادر-

 خودمان محل به بعد ساعت یک. افتد می راه راننده تاکسی شدن پر محض به و برمیگرداند رو مامان

 همکالسی زمانی یک پسرش با. میروم اشتری آقای مغازه سمت به و میگیرم را مامان دست میرسیم،

 در. نمیکنم توجهی اما است گرفته قیافه برایم هنوز مامان. بیایم کنار او با میتوانم میکنم حس و بودیم

 را ها چانه. میدهد رضایت آنها از یکی به مامان باالخره نیست، بیشتر مبل دست چند اشتری آقای مغازه

 .میگیرم وانت و میکنم خانه روانه را مامان کنیم، تسویه ماهه شش میشود قرار و میزنیم
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 به سریع میدهم پیام فرهاد به. ام کرده تمام را ماجرا این محبوبه دخالت بدون اینکه از میشوم خوشحال

 خانه یاد ها مبل دیدن با میکشم، کارت را ها مبل قسط پیش. بگذارد در دم را ها قدیمی مبل و برود خانه

 .میگیرد ام خنده و میزند زنگ گوشم در محبوبه حرف. افتم می هانا اشرافی و سلطنتی

 هانا. میگیرد پس را داده تحویلم که اراجیفی این و میشود الل کال ببیند را هانا زندگی و خانه اگر محبوبه

 !کجا؟ ام خریده قسطی زور به که دستی دم های مبل این و کجا

 *** 

 شده ثبت آدرس این به که است سفارشی ششمین صبح از میزنم، را زنگ و ایستم می هانا خانه مقابل

 :میگویم حرص با و میشنوم آیفون پشت از را هانا صدای. است

 !بیارین رو کد زحمت بی-

 !اومدم باشه-

 یک بخاطر میکنم فکر خودم با و میکنم فاکتورش به نگاهی میکشم، بیرون را کیسه موتور پشت باکس از

 باشد هرچه میزنم، پوزخندی بکشد؟ اینجا به مرا که داده پیک هزینه تومان هزار ده مبلغ چیپس بسته

 :میپرسم دیدنش با و میشود باز در. نیست خیالش عین ها اسکناس این و است پولدار

 آخریشه؟ یا داری خرید بازم-

 !سالم  راستی! میخواد دلم چی ببینم باید نمیدونم،-
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 !بگو هم کد و بده کارتتو سالم،-

 :میکشم خوان کارت روی را کارتش میگوید، را کد

 اینجا؟ کشوندی منو چیپس بسته یه واسه یعنی-

 میبینی؟ منو بده-

 !تو لطف به شده روشن روزم خوبه، نه-

 !فعال باشه-

 که پیرمردی آن خانه دیدن با. میشوم راهی سفارشات بقیه رساندن برای و میدهم تحویلش را چیپس

 را سفارشش بتوانم تا شوم پشتیبانی دامن به دست باید دوباره حتما میکشم، آهی بودمش دیده اول روز

 .میگیرد تحویل را سفارش و آید می جوانی مرد تصورم خالف بر و میزنم زنگ. دهم تحویل

 :میزند لبخندی دیدنم با صندوق مسئول. برمیگردم فروشگاه به باکس شدن خالی محض به

 چطوری؟ سالم-

 !میام میرم رو مسیر یه فقط صبح از! خوب-

 !ها خرید دونه دونه همون-

 :میخندم بلندی صدای با

 .االن رفتم چیپس بسته یه واسه میشه باورت! کنن چیکار نمیدونن پولداری از مردم. واال آره-
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 :اندازد می باال ای شانه

 ناهارتو برو. میده آمد و رفت هزینه بخوره حرص هی داری توقع میکنه زنده رو مرده پول دیگه همینه-

 !منتظرتن ها بچه بخور

 عطر استشمام با و میکنم آویزان در پشت را کاپشنم میروم، پرسنل اتاق سمت به و میدهم تکان دستی

 خب ولی نمیرسد مامان غذاهای پای به فروشگاه غذای اینکه با. میشوم خوشحال پلو عدس انگیز دل

 .است مزیتی خودش

 گرد هایم چشم دارم، آنا از رفته دست از تماس سه. میکنم روشن را گوشی و میشوم خوردن مشغول

 بود؟ چه معنایشان ها تماس این پس بردارد؟ سرم از دست بودم نگفته او به مگر. میشوند

 :میکنم باز را پیامش

 !میارم خودم سر بالیی یه بذاری خبر بی منو بخوای بده، جواب تروخدا فرجود-

 هنوز میکنم، ساعت به نگاهی ناهار از بعد. میخورم را غذایم حوصله با و میگذارم کنار را گوشی توجه بی

 جواب نرسیده دوم بوق به. میگیرم را آنا شماره و میزنم بیرون پرسنل اتاق از. دارم وقت شیفتم شروع تا

 :میدهد

 !فرجود؟-

 نزدیم؟ حرف ما مگه آنا. سالم-
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 میاد؟ بدت من از نمیدی منو جواب چرا-

 .آنا موتورم رو بدم؟ جواب پایین باال بپرم میزنی زنگ وقت هر داری توقع سرکارم شدی؟ خل آنا-

 :میترکد بغضش

 !بار یه فقط. برو بعد ببینمت بیا تروخدا-

 :میگویم کالفه و میزنم پلکی

 !ما از بیرون بکش بعدش ولی باشه-

 سمت به که تحویل مسئول دیدن با. گردمبرمی فروشگاه داخل به و کنممی قطع را تماس زند،نمی حرفی

 :پرسممی رودمی موتورم باکس

 دارم؟ سفارش-

. زنممی بیرون فروشگاه از دار صندوق با خداحافظی از بعد  دارمبرمی را خوان کارت دهد،می تکان سری

 به نگاهی. شود بیخیال ندارد قصد دختر این. کشممی آهی لوکیشن دیدن با و شوممی افزار نرم وارد

 با. بدهم تحویل را او بسته باید اول شوم،می موتور سوار. میخندم بلندی صدای با و کنممی فاکتورش

 مقابلم خندان صورت با هانا و شودمی باز ساختمان در زود خیلی زنم،می زنگ شان خانه مقابل رسیدن

 :شودمی سبز

 !فرجود سالم-
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  تلخ؟ شکالت یه واسه اینجا کشیدی منو کاره یه یعنی مالجت؟ تو خورده چیزی شدی؟ خل ببینم-

 :کندمی نگاهم شرک گربه مثل

 !شده تموم اومد یادم یهو خب، چیه-

 !رفتم اومدم رو مسیر این بس از شدم خسته شو، بیخیال هانا-

 :کندمی نازک چشمی پشت

 !بخواد دلتم-

 !میاد شتری عشوه من برای در دم ایستاده! تو برو ببند رو نیشت. خوادنمی-

 از بعد گردم،برمی فروشگاه به. شودمی تمام سفارشات زود خیلی دهم،می ادامه کارم به رفتنش محض به

 .میروم خانه سمت به و کنممی عوض را لباسم خوان کارت و باکس تحویل

 بهتر حالش خیلی ام خریده مبل وقتی از. نه یا دارد نیاز چیزی میپرسم و میگیرم را مامان شماره راه سر

 اما است مانده اولی مغازه های مبل پیش چشمش اینکه با. است شده تر جوان سال ده میکنم حس است،

 میماند. است بوده من جبهه در اول از هم فرهاد نمیگذارد، سرم به سر هم بابا. است غنیمت هم همین

 !زنش و فرید

 رسیدن با. بیایم کنار او با نمیتوانم هنوز شده ما عروس سالهاست اینکه با ما، خانواده جان بالی نه که زن

 میشوم خم موتور بردن برای که همین و میکنم باز را پارکینگ در قفل میشوم، پیاده موتور از خانه به
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 زبانش نرسیده. میشوند گرد تعجب از هایم چشم رامین دیدن با و میچرخم. میشنوم سرم پشت از صدایی

 :افتد می کار به

 دور؟ دور رفتی ما زندگی به ریدی. خان فرجود به به-

 !نبود ما وضعیت این االن آوردی نمی در بازی مسخره روز اون اگه تو؟ یا من-

 :میرود باال صدایش

 !بزنی رو ساده حرکت یه نتونستی شد؟ چی ولی میکردی منم منم تو؟ یا من-

 چشم مقابل از فیلم مثل مدت این تمام. شد خراب چیز همه که روزی میشود، تداعی برایم مسابقه روز

 :میروم رامین سمت به و میگذارم جک روی را موتور میکند، گذر هایم

 ساختم رو اعجاز گروه خودم. سرم فدای شد خراب چی؟ که خب من؟ اعصاب به برینی اینجا اومدی-

 حرفیه؟. کردم خرابش خودمم

 !ما زندگی به زدی گند وقتی میخوری گهی چه داری االن ببینم اومدم-

 !من اعصاب روی نرو نیستم برزخی کم رامین ببین-

 :میشوم ساکت فرهاد صدای با

 !داداش-

 :میپرسد و آید می ما سمت به. است برگشته سوپرمارکت از میکنم، نگاهش
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 شده؟ چیزی-

 :میگویم و میکنم رامین به نگاهی عصبانیت با

 .میرفتن داشتن ایشون داداش نه-

 "هانا "

 :گویدمی و کندمی نگاهم متعجبانه مرسده. گردمبرمی خانه به خندان لبی با

 مَریدات؟ خرید این هنوز نشده تموم-

 :کنممی نچی و دهممی باال ابرویی

 !خواست شکالت دلم-

 خریدته؟ چندمین این ظهر از-

 :گیرممی سمتش به را شکالت از ایتکه و نشینممی مبل روی خنده با

 خوری؟می-

 !نه-

 :گویدمی دوباره مرسده. کنممی آب دهانم در را شکالت از ایتکه و دهممی باال ایشانه

 !دادی پیک پول امروز تومن صد نزدیک کنم فکر-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 :خندممی

 دراره؟ پول نباید آدمه هم اون داره؟ عیب چه! تومن هفتاد بگم بخوام دقیق-

 نبود؟ بهتر خریدیمی رفتیمی پیاده خودت-

 !بابا بیرون بره داره حوصله کی نه،-

 :خنددمی بلند مرسده

 دی؟نمی سفارش هم با رو همه چرا خب-

 !هم روی کنم تلنبار بخرم تونمنمی خوادمی خاص چیز یه دلم لحظه اون چون-

 !چته تو فهممنمی اصال که من-

 زنگ گوشم در مامان صدای. گذارممی میز روی و کنممی دراز را پاهایم من و شودمی بلند جا از مرسده

 .میکرد منع کار این از را ما همیشه. بود بیزار هانی و من حرکت این از همیشه او. زندمی

 و برمیدارم را ام گوشی سرعت به. ام شده دلتنگش چقدر که میداند خدا. برمیدارم میز روی از را پاهایم

 :میگیرم را هانی شماره

 هانی؟ الو-

 عزیزم؟ جانم-

 ؟ سرکاری نشدم؟ که مزاحمت. سالم-
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 !نیستی مزاحم. عزیزم آره-

 میز روی. بخورم را اشبقیه که ندارم اشتهایی دیگر. کنممی دستم درون شده باز شکالت به نگاهی

 :گویممی و گذارممی

 مامانی؟ مزارِ سرِ بریم میای-

 خواهمنمی اما باشد داشته حضور آنجا که است سخت برایش چقدر که دانممی. کندمی سکوت لحظاتی

 هانی. بروم تنها

 :گویدمی آرام

 !عزیزم سرکارم شب آخرِ تا که من-

 برم؟ تنها-

 .میریم باهم عصر روز یه دنبالت، میام زودتر. کنم تنظیم کارهامو روز یه بذار-

 دی؟می قول-

 :خنددمی هانی

 !ریممی حتما. دممی قول که معلومه-

 :زنممی لبخندی

 !کن خبرم خودت پس ممنون-
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 بیاد؟ همراهت یاس بگم خوایمی-

 !باشی همراهم تو خواممی نه،-

 !کنممی خبرت. عزیزم باشه-

 شوم، ترآرام کمی اینکه برای. بنشینم مامان کنارِ هم باز توانممی که خوشحالم. رسدمی پایان به تماس

 .بزنم حرف او با حتما باید

 :گویدمی و کندمی خارج یخچال توی از سرعت به را وسایلی مرسده

 کنیم؟ درست باهم میای. خوادمی کیک دلم-

 :شوممی بلند جا از و دهممی تکان سری

 !آره-

 :گویدمی و کندمی چک را وسایل سریعاً مرسده

 بخری؟ میری. نداریم هم پودر بکینگ کمه، شیر-

 :زنممی لبخندی

 !حله-
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 بیراه و بد کلی حتما بکشانم، اینجا به را فرجود دیگر یکبار اگر دانممی. روممی اتاقم سمتش به سرعت به

 و چون بی. برساند دستم به را خواهممی هرچه است اشوظیفه نیاید؟ چرا. است کارش اما. کندمی نثارم

 !چرا

. پوشممی لباسم روی را امانداخته مبل روی که مانتویی و کنممی ثبت را مرسده سفارشات سرعت به

. کنممی مالقات را فرجود که است بار هشت امروز. دربیاید صدا به زنگ تر سریع که دارم زیادی هیجان

 !خوشحالم و راضی دیدارها این از من. ندارد فرقی باشد، ناخواسته و خواسته

 :گویدمی و کندمی نگاهم مرسده

 نمیری؟ خودت دادی؟ سفارش باز-

 !رمنمی نه-

 عجیبی هیجان دیدنش دوباره برای اما چرا، نمیدانم. اندازم می پایین به نگاهی و ایستممی پنجره مقابل

 کشانممی اینجا به را او لحظه هر اینکه از و درهم را هایشاخم. بایستد مقابلم هم باز خواهدمی دلم. دارم

 .کند گالیه

 ابتدای در فرجود موتور دیدن با و اندازم می گوش پشت را است افتاده صورتم روی لجوجانه که مویی

 :گویم می سرعت به خیابان

 !برم بده کارت. اومد مرسده-

 !بردار جاکفشیه روی-
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 باز که را در. رسانممی پایین به را خودم باشم زنگش منتظر اینکه بی و برمیدارم را کارت سرعت به

 زنممی لبخندی. شودمی پیاده موتور از و کندمی نگاهم. کندمی توقف مجتمع مقابل هم موتورش کنممی

 :گویممی و

 !کشیدی زحمت-

 بابات؟ مالِ به بزنی آتیش گرفتی تصمیم امروز-

 :خندممی بلند

 !بگیر پولتو بکن، کارتو تو-

 میده؟ معنی چه کارات این-

 :دهممی باال ایشانه

 شما االن که نداشتیم پودر بکینگ و شیر بپزیم کیک خواستیممی میدم؟ سفارش چرا بدم توضیح باید-

 !بخور راه تو ببر بدم کیک تیکه یه بیا کارت بعدِ میخوای. آوردی

 :دهدمی تکان سری

 !بده رو کد-

 :داردبرمی مرسده و زنممی زنگ

 هانا؟ چیه-
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 !بخون آقا برای رو کد-

 :میگوید است، شناخته را فرجود راحتی به که مرسده

 !باال بفرما. فرجود آقا سالم-

 :گویممی و شوممی متعجب مرسده رفتار این از

 !بده رو کد هستند کاری ساعت در االن ایشون-

 :گویممی شنوم،می را گوشی گذاشتن صدای که همین و میخواند را کد مرسده

 !نکردی آبروریزی مهمونها جلوی شب اون که ممنونم ازت. نیومد گیر تشکر فرصت-

 :گویدمی و کندمی نگاه هایمچشم در نافذش و رنگ تیره های چشم آن با

 !نکردم کاری-

 :زنممی سینه به دست

 !شرایطم به بزنی گند بودم منتظر لحظه هر نبردی؟ آبرومو چرا-

 نیست نیازی و دارد یاد به را رمز دیگر که است کشیده کارت امروز آنقدر. دهممی دستش به را کارت

 :گویدمی فرجود و افتممی خنده به. بپرسد من از

 !نکنم اضافه بهشون دیگه یکی گفتم داری دردسر اونقدر خودت-

 :زنممی لبخندی
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 !کردی آقایی-

 خندیده کم آنقدر. بگیرم بدی حس توانمنمی من اما نیست پوزخند به شباهت بی اشخنده. خنددمی

 ساده هم کوچکش لبخندهای از توانمنمی که است ایستاده درهم هایاخم با مقابلم هربار آنقدر است،

 :گوید می و گیردمی سویم به را کارت. بگذرم

 !باشه امروز خرید آخرین امیدوارم-

 :دهممی باال ابرویی

 !داره خبر دلت تهِ از خدا-

 در که نفسی. گردمبرمی داخل به. شودمی خارج مان کوچه از سرعت به و دهدمی دستم به را اجناس

 .میدهم بیرون به را است شده حبس امسینه

 !نیافر؟ فرجود هستی موجودی چه تو

*** 

 از شدن رد با. رویممی است گرفته آرام آنجا در مامان که ای قطعه سمت به هانی و پرهام همراه به

 همراه به که آبی با و نشینممی کنارش. رسممی زیبایش و سفید سنگ به مامان، همسفران ابدی هایخانه

 .کنممی تمیز کامال را مزارش سنگِ دارم،

 :گویممی ببیند را من داشت دوست همیشه مامان که طورهمان درست لبخند، با
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 !برات بمیرم من، برم قربونت سالم من، خوشگل مامان سالم-

 روی او از که عکسی مکث بی. نشینند می مامان کنار و دارندبرمی قدم دورتر من از کمی پرهام و هانی

 :گویم می و کشم می اندشده تر کمرنگ که هایی نوشته روی دستی و بوسم می را است شده چاپ سنگ

 خب؟ بشن ترپررنگ هانوشته این باید هانی،. بمیرم من الهی-

 :گویدمی مکث کمی با و دهدمی تکان سری هانی

 خشک درست نتونن هارنگ و بیاد بارون ممکنه بشه ترگرم هوا یکم بذار. نیست مناسبی فرصت االن-

 !بشن

 :دهممی تکان سری

 !بشه خوشگل اینجا باید باشی، داشته یاد به حتما که گفتم باشه،-

 :کنممی مزار اطراف باغچه به نگاهی

 !بکاریم رنگ خوش هایگل هم اینجا باید بهار-

 در که مامان هایچشم و چهره به خیره است، افتاده جانم به که بغضی با بزند، حرفی بخواهد هانی تا

 :گویممی خندند،می رویمان به هم عکس

 !کارممی برات رو هاگل میام خودم مامان، کنممی خوشگل برات رو اینجا خودم، حقوق با-
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 دورتر ما از کمی و بخواند ایفاتحه دهدمی ترجیح پرهام و نشیندمی زانو چهار حالت به حرف، بی هانی

 .کنیم بیان تنهایی است بهتر که داریم مهمی هایحرف مامان با ما کندمی فکر حتما. شود

 :گویممی و گیرممی آغوش در را زانوهایم

 االن همین از تونستممی من بودی بچه اون مادر تو اگر خدا به میشه؟ بابا داره دوباره بابا فهمیدی مامان-

 .بمیرم بچه اون برای

 :کشممی عمیقی نفس

 !باشه داشته خانواده که کرده شوهر اصال. خوادمی بچه جوونه، هم اون. پذیرفتم رو مرسده بارداری-

 :دهممی ادامه و است شده خیره مامان تصویرِ به سکوت در که کنممی هانی به نگاهی

 با باید من و نیستی تو. من قلب وسط هستن تیری هاجشن این همه...هاجشن این ها،مهمونی این اما-

 !مامان ببینمت تونممی دوباره کی دونهمی خدا. بسازم و بسوزم خاطراتت

 :کشممی آهی

 داری؟ خبر سامیه از مامان-

 :جوشدمی هایمچشم در اشک و لرزدمی بغض شدت از امچانه
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. بذاری تنها رو ما اونجور نبود حقت تو مامان؟ بودی اشسلطه تحت اونقدر چطور داد؟ سکته تورو اومد-

 ایحفره. داره قرار زندگیم وسط عظیم حفره یه تو بی االن، اما. بودم دیگه هانای یه االن من بودی تو اگر

 آره؟ حرفته همین هم تو هانی؟ نه مگه! نیست کردنش پر به قادر هیچکس خودت جز که

 :گویممی و دهدمی تکان سری حرف بی هانی

 داره، علیل شوهر گفتی هاموقع اون. بود خودت خواستِ. مامان پیشمون آوردی رو مرسده خودت-

 بشه؟ خودت خونه خانم روز یه کردیمی فکرشو. درمیارن سخت رو خرجشون

 :گویدمی سریع هانی

 حرفاست؟ این جای االن هانا-

 :زنممی لبخندی

 !باهاش کنم دل درد بذار آره،-

 :گویممی و ریزممی اشک

 کوفتی، جشن اون تو! سخته اما مرسده، خودِ با بچه این با بیام، کنار خواممی خدا به سخته، برام هانی-

 .بمیرم خواستمی دلم. مامانم خاکسپاری مراسم وسط کردممی حس

 میره یادمون رو روزا این همه. عزیزم باش آروم-

 :شودمی خارج قلبم اعماق از که آهی. کشممی آه هم باز
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 !بده بهم بزرگ صبر یه خدا امیدوارم-

 از دیگر. امشده ترآرام کمی. رویممی خروجی در سمت به پرهام با و شویممی بلند جا از هردو بعد، کمی

 .است نمانده اثری بدم حال

 .کند آرام را من چطور است بلد خوب همیشه مامان

 ترجیح. است نابسامان و بد هردویمان حالِ چقدر که داندمی انگار. کندنمی خوشمزگی دیگر هم پرهام

 .کنیم طی سکوت در را مسیر دهدمی

 توقف مسیر در ایمغازه مقابل تا خواهدمی هانی از است کردن صحبت مشغول فرشته، با که طورهمان

 .کند

 :گویدمی و دهدمی دستم به را گوشی پرهام

 !بزنه حرف تو با خوادمی سپنتا-

 :گویدمی ذوق با سپنتا. شوندمی پیاده ماشین از هردو و گیرممی دستش از را گوشی

 !پختیم کمان رنگین ژله مامانم، کمک با من هانا؟ آجی-

 :خندممی بلند

 پختی؟ ژله-

 بیارم؟ برات آره-
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 !کنم آب رو همه دل بذارم جا همه عکسشو خواممی بیار حتما. عشقم آره-

 قول به تا کندمی قطع را تماس. بفرستد من برای را ظرفش بزرگترین دهدمی قول و خنددمی بلند سپنتا

 .باشد هایشژله به حواسش خودش

 .پردمی ذهنم از چیز همه لحظه یک پرهام هایتماس لیست دیدن با

 لیست وارد. آیدنمی پیش فرصتی چنین دیگر کنممی حس اما. غلط یا است درست کار این دانمنمی

 امگوشی در را اششماره سرعت به انگلیسی، "اِف" ردیف در فرجود نام دیدن با و شوممی مخاطبینش

 .کنممی ذخیره

 ...!شود نیازم شاید

 "فرجود"

 مادرش و است دلخور پدرش. میزند موج شیطنت هایش چشم در هنوز نشینم، می امیرعلی کنار چهارزانو

 اول روز مثل و شده کمتر آتششان مدت این در. نزنم سر او به نمیتوانستم اما نمیکند، نگاه صورتم به

 :میگیرم را علی امیر دست. نیستند عصبانی

 قهرمان؟ چطوری-

 :میگوید پدرش بدهد جواب بخواهد تا

 !فیزیوتراپی بره باید مدت یه-
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 :اندازم می زیر به سر زده خجالت میکنم، نگاهش

 بکنم؟ خواهشی یه میشه-

 :میدهم ادامه و میکنم مکث کمی

 !باشم حالتون کمک درمانش های هزینه تو بذارین-

 :میشود براق

 سرم؟ بذاری منت یه میخوای حاال کردی الشش و آش زدی-

 :میگویم مستاصل

 !کنم جبران باید مقصرم من. قرآن به نه-

 :میکند نگاهم اخم با مادرش

 عقب رو بچه این درمون دوا بفروشم پامو زیر فرش شده! بشیم شما خور جیره نشدیم درمونده اینقدر-

 .نمیندازم

 میزنم لبخندی میزند، موج اول روز اشتیاق هایش چشم در هنوز. میکنم علی امیر به نگاهی میشوم، ساکت

 :میپرسد آرامی صدای با. میدهم فشار را دستش و

 بیام؟ شدم خوب-

 :میکند نابود را چیز همه پدرش تشر ولی میشود تر عمیق لبخندم
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 !شو ساکت امیرعلی-

 :میکشم سرش روی دستی میکند، بغض علی امیر

 !میای دوباره انشاهلل-

 شدم باعث من بیاورم، نه پسر این جلوی نمیتوانم. نمیکنم توجهی اما میرود هم در مادرش و پدر های اخم

 با بتواند تا باشد داشته امید باید. است انگیزه و روحیه داشتن برایش چیز ترین مهم و بیفتد حال این به

 پدرش. میروم خروجی در سمت به و میشوم بلند جا از. کند مبارزه است شده گرفتارش که بدی حال این

 :میگوید آرامی صدای با که بپوشم را هایم کفش میشوم خم در جلوی آید، می ام بدرقه برای

 بیاد؟ نمیذارم دیگه که میدونی-

 :میدهم تکان سری میشوم، خیره صورتش به

 رو کار این چقدر میدونید خودتون. باشه داشته انگیزه یه بذارین. بهتره نفهمه االن ولی میدونم من-

 !داره دوست

 !نیستم من ولی خره اون-

 !جون از دور-

 حس میکشم، عمیق نفس چند در جلوی. میزنم بیرون شان خانه از سرعت به و نمیمانم کردن بحث برای

 میکنم پاکش دست پشت با است، نشسته ام پیشانی روی سردی عرق. دارد نیاز اکسیژن به مغزم میکنم
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 بهم مرا حال و است سخت است، بزرگی شوک وضعیت این در امیرعلی دیدن. میروم موتور سمت به و

 را چیز همه و شد ویران چیز همه ناگهان چرا نگرفتم، را او لعنتی روز آن چرا نمیدانم هنوز. میریزد

 .باختم

 دادن جواب بین. نمیشناسم را صفحه روی بسته نقش شماره میکشم، بیرون را آن گوشی زنگ صدای با

 :کشممی رنگ سبز آیکون روی را دستم کالفه میشوم، دل دو ندادن و

 بله؟-

 :گویممی دوباره شنوم،نمی صدایی

 بله؟-

 فرجود؟ خوبی سالم،-

 :داندمی را اسمم که پیچدمی گوشم در ایدخترانه صدای کنم،می تعجب

 شما؟-

 نشناختی؟-

 :میشوم گیج کمی و میزند زنگ گوشم در چیزی آشناست، صدایش

 !بگی خودت میدم ترجیح-
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 و بیاورم اسم خواهدنمی دلم. دارم شک ولی آشناست صدایش زنم،می تکیه امیرعلی خانه مقابل دیوار به

 .گویدمی را نامش و آید می زبان به خودش قطعا. شود دردسرساز بعداً اسم این

 شناختی؟ هانام،-

 :زنممی نیشخندی

 !ندادم شماره تو به من یادمه هانا؟-

 :خنددمی

 داره؟ مشکلی زدم، زنگ بهت االن خب-

 وسط؟ بکشی منو میخوای داری مهمونی باز! بگو کارتو نه،-

 !نمیکنی ضرر باش داشته منو شماره بگم زدم زنگ. بابا نه-

 !میاری گیر منو هاتسفارش رگبار با هم باشم نداشته تورو شماره-

 :خنددمی بلندتر اینبار

 دلت؟ سر مونده هنوز-

 :میکنم را بودنش دختر مالحظه ولی بدهم شکنی دندان جواب میخواهم

 همین؟ میکنم سیو باشه. بیخیال-

 !اوهوم-
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 !گذشت خوش خب-

 خانه سمت به و میشوم موتور سوار. کنممی ذخیره خودش اسم به را هانا شماره و میکنم قطع را تماس

 عید به چیزی ندارم، را او حوصله اصال. کشممی آهی محبوبه هایکفش دیدن و خانه به رسیدن با میروم،

 فرید به میخواهد دلم بماند، شب نیمه تا و بیاید سره یک شده ای بهانه عید تعطیالت همین. است نمانده

 .نمیشود اما برو و بگیر را زنت دست بگویم

 :میشود روشن محبوبه جمال به چشمم شدن وارد محض به و اندازم می کلید

 !میشم نگران نبینم تورو خونه بیام روز یه داداش، زن به به-

 :میدهد گردنش و سر به تابی محبوبه. میخورد گره هم در مامان های اخم و میزند خنده زیر پقی فرهاد

 نیام؟ هم اینجا نیستن که بابام مامان کنم؟ چیکار-

 :میرود غره چشم مامان

 !میکنم دق نیاد هم محبوبه جلومه خر نره یه میچرخونم سر هرچی ندارم دختر-

 :میدهم تکان سری

 !برام میخونن روضه بگم دیگه کلمه یه االن بابا، باشه-

 :میکنم نگاهش اخم با میخندد، دوباره فرهاد

 .بیار بردار چایی یه پاشو تو میرن رژه من مخ رو که اینا-
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 نگاه را فرهاد کتاب و نشینم می مبل روی. میگذارد کنار را دستش درون کتاب و میگوید چشمی فرهاد

 :میکنم

 !شدم موتوری پیک یه تهش گرفتم؟ رو دنیا کجای خوندم من بابا، نخون-

 :آید می سمتم به محبوبه

 !شو ولو ها بدبخت این روی بعد بگذره دوروز بذار-

 :است ایستاده سرم باالی کمر به دست که میکنم او به نگاهی

 شدنش خراب جوش که رفته شوهرت یا بابات جیب از نکنه. تمرگممی روش میدم پولشو دارم وقتی-

 میزنی؟ رو

 :میگوید حرص با محبوبه

 !مامان-

 :دهدمی ادامه و گویدمی استغفراللهی مامان

 !باشن نو اینا میاد مهمون دوتا بشه عید بذار میندازه جا مادر، نشین فرجود-

 بلند مبل روی از. است انداخته مامان سر در او را خزعبالت این میدانم. میکنم محبوبه به نگاهی حرص با

 :میگویم بلندی صدای با. میروم اتاقم به و میشوم

 .اینجا بیار رو چایی فرهاد-
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 با ورودش محض به فرهاد میشوم، ولو زمین روی. نمیکنم توجهی ولی میشنوم را محبوبه زدن غر صدای

 :میگوید خنده

 !میگیره آتیش انگار میبینه تورو یعنی-

 هم؟ تو میاد خوشت-

 :میکند جور و جمع را خودش

 !میده انجام بخواد هرچی و مشتش توی گرفته رو مامان. میشی زن این حریف فقط تو داداش-

 :برمیدارم را چای لیوان

 فکر شوهری بی از داشته برش هوا! دربارشه ملکه اینم است شاهزاده فرید میکنه فکر. بابا کن ولش-

 .خودش واسه خریه فرید میکنه

 :میگویم کالفه ام گوشی زنگ صدای با میرود، ریسه خنده از فرهاد

 !ببینم رو میمون اون قیافه برم باید قازقالک این واسه حاال-

 :اید می بیرون از محبوبه صدای

 !میزنه زنگ گوشیت فرجود-

 :میگویم حرص با

 .که نیستم کر-
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 :میشود بلند فرهاد

 !بشین تو داداش میارم من-

 :آید می محبوبه صدای دوباره و میدهم تکان سری

 کیه؟ شب نیمه مسافر فرجود،-

 دست به گوشی زود خیلی و میرود بیرون اتاق از سریع فرهاد. میسابم هم روی را دندانهایم حرص با

 بدانند اند شده کنجکاو همه حاال و آناست است خط پشت که کسی ام فهمیده محبوبه لطف به. برمیگردد

 نفس میگیرد، من از را نگاهش. میدوزم فرهاد به را نگاهم و میکنم رد را آنا تماس. کیست شخص این

 :میکشم عمیقی

 !نمیشه من اعصاب رو نره دختره این-

 بزرگتری رگ. نمیشد بیخیال آورد نمی در را آنا شناسنامه شماره تا بود فرید اگر نمیدهد، جوابی فرهاد

 آنا برای. بیاورد پایین منبر باالی از را او نمیتوانست کسی و میزد حرف پدرانه برایم و میکرد باد اش

 :مینویسم

 بردار؟ من سر از دست نگفتم-

 :میدهم تماس رد دوباره میخورد، زنگ ام گوشی پیام ارسال از بعد کمی

 !بزنم حرف نمیتونم آنا-
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 !بده جواب تروخدا فرجود-

 نیستی؟ کن ول چرا رفت شد تموم بود دوستی یه. آنا نمیخوام-

 میونه؟ در کسی پای-

 میکند؟ بازخواستم رقیب نبودن یا بودن بابت حاال که است من معشوقه میکند فکر آنا میخندم، عصبی

 :میدهم جواب کالفگی با. نمیگذارم محل ولی میکند نگاهم تعجب با فرهاد

 چه؟؟ تو به دیگه کس نبودن یا بودن تورو؟ گرفته جو آنا-

 !آنا بیگاه و گاه های زدن زنگ حاال و امیرعلی دیدن همه از اول میکنم، پرت کالفه را گوشی

 :برمیدارد را لیوان فرهاد. کنند دیوانه مرا اند داده هم دست به دست همه انگار

 بخوریم؟ شام بیاد بابا تا بخوری بیارم چیزی یه برم من-

 !نکن صدام شام واسه میخوابم من. نیست گشنم-

 غلت و میکشم دراز زمین روی میکند، خاموش را اتاق چراغ سرش پشت. میرود و میدهد تکان سری

 آنا شماره میزنم، لبخندی هانا شماره دیدن با. میشوم تماسهایم لیست وارد و برمیدارم را گوشی. میزنم

 را کسی توجه گوشی زدن زنگ صدای و بزند زنگ دیگر بار نمیخواهد دلم. میگذارم سکوت لیست در را

 .کند جلب
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 این میبندم، را هایم چشم و میگذارم کنار را گوشی. است بس نیاید در صدایی و بخورد زنگ که همین

 .ام شده دیوانه کافی قدر به روزها

 

 " هانا "

 را هایشدست فرشته، و خنددمی بلند یاسی. برممی باال انتها تا را موزیک صدای و کنممی دراز دست

 :زندمی فریاد و گذاردمی هایشگوش روی

 !شدم کر هانا اینو کن کم-

 :خندممی بلند

 !فرشته نیازه برات بلند صدای با موزیک-

 ما اما نیست ما مثل او. آیدمی کوتاه کم کم هم فرشته و کنیممی همخوانی خواننده با بلند بلند یاسی و من

 و کشاندمی صندلی دو بین را خودش فرشته! هستم بودنش خاص همین عاشقِ من و کندنمی منع را

 :گویدمی

 شدید؟ هندی حاال تا کی از تا دو شما حاال-

 :کنممی نگاهش آینه درون از خنده با

 نداری؟ دوست تو-
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 .کنممی گوش زور به فارسیشم من-

 :زندمی ایقهقهه یاسی و خوانممی آهنگ با خنده با

 !عاشقانه متنش هم قشنگه، شعرش هم فرشته؟ دیدی-

 گه؟می چی حاال-

 :گویدمی سریع که بخوانم هندی خواهممی

 !حالیته اگه بگو فارسیشو معنی-

 :کنممی ترجه برایش موزیک روی و دهممی تکان سری

 من، درد و ارامش تویی، فقط من زندگی اکنون هستی، تو اکنون هستی، تو فقط چون میگه اینجاش ببین-

 !هستی تو فقط من عشق اکنون

 :دهممی ادامه خنده با

 !بخون پرهام برای برو حاال گرفتی؟ یاد خوب-

 :گیردمی دندان به را لبش دارد، که حیایی و حجب با فرشته و خندیممی بلند بلند

 !هانا زشته-

 اینجور عروسی تازه مگه گذشته پرهام به گفتنت بله تاریخِ از سال پنج حداقل داره؟ زشتی چه عزیزم-

 !باال بزنی آستیناتو سپنتا برای باید دیگه سال دو گیری؟می گاز لبتو
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 همه. کنممی اجرا موزون حرکات برایشان فرمان پشت و رها را فرمان. گذارممی فارسی زبان به آهنگی

 .گیرممی را فرمان من و زندمی جیغ فرشته. امگرفته یاد پرهام از را ها این

 ترسوند؟ رو راننده نباید دونینمی هنوز دادی؟ امسکته چته؟-

 !بازار اومدم شماها با کردم غلطی چه کنی، تصادف بودی نزدیک دیوونه-

 :چرخدمی سمتش به یاسی

 !نگیر سخت دیگه بدی هانا دل به دل باید فرشته-

 :گویممی هانی از تقلید به و کشممی را اشگونه و کنممی دراز دست

 !من یاسِ بشم فدات-

 و کنممی پارک پارکینگ در را ماشین. روممی خانه سمت به و کنممی پیاده شانخیابان ابتدای را هابچه

 و یاسی با دادم ترجیح و است نمانده نو سالِ تا چیزی. گیرممی دست در را خرید هایپالستیک تمام

. میکنند نگاه تلوزیون و اندنشسته تلوزیون مقابل بابا و مرسده. بروم بازار به وسایلم خرید برای فرشته

 را اجازه این بازار، در رفتن راه هاساعت خستگی اما بنشینم کنارشان دارم دوست. کنممی کوتاه سالمی

 .دهدنمی من به

 :گویممی لبخند با اما ببیند را خریدهایم دارد دوست بابا

 !پوشممی نو سالِ بذارید-
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 :گویدمی و شودمی بلند جا از مرسده

 برات؟ بیارم غذا-

 :دهممی تکان سری

 مرتب اتاقمو وسایل هم هنوز بدم انجام کارهامو اتاقم تو رممی من. ممنون خوردیم شام هابچه با نه-

 .نکردم

 آنها به نیازی دیگر که وسایلی خواهدمی دلم. دهممی قرار ایگوشه را وسایل و روممی اتاقم سمت به

 .کردنشان مرتب که کنممی شروع و ریزممی بیرون را کشوهایم تمام. بیندازم دور را ندارم

 در من. بود خوبی روزهای چه. میزنم تلخ لبخندی بود، کنارمان در مامان که عیدی آخرین یادآوری با

 به را یاسی خانواده با دیدارش استرسِ هانی. کنم آماده نقاشی نمایشگاه برای را خودم تا بودم هیاهو

 .بیایند راه هانی دلِ با تا زدمی حرف او با بابا اما بود ناراحت مامان. کشیدمی دوش

 !گذارنممی که سختی روزهای این در مخصوصا. است تنگ روزها آن برای دلم چقدر که داندمی خدا

 آیکون روی را انگشتم نسیم نامِ دیدن با. کنممی خارجش کیفم از سرعت به امگوشی صدای شدنِ بلند با

 :گذارممی سبز

 نسیم؟ الو-

 خوبی؟. خانم هانا سالم-
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 سرکار؟ میری هنوز خبر چه خوبی؟ تو خوبم-

 !کرده تعطیل رو بار و کار سفر، بره میخواد عید تعطیالت برای دکتر خانم. بود روز آخرین دیروز-

 :میخندم

 !تعطیله مطب و نیست دکتر خانم ماه یازده ماه، دوازده از! عالی کردی پیدا کار یه هم تو-

 روانشناس؟ پیشِ میاد االن کی دیگه عیده دمِ. نیست اینجوریام بابا نه-

 !کنممی مشاورش میام خودم بده وقت بهش بیاد خواست کسی اگر هرحال به-

 :زندمی جیغی گوشم در

 !شو خفه آشغال-

 :خندممی بلند

 !بابا نترس-

 خونه؟ سفره بریم فردا میای ببینم زدم زنگ! دکتر خانم اتاقِ بفرستم تورو کنم غلط دیگه من-

 دلیل؟ چه به-

 ها دورهمی کردید لج هم با بهرام و تو نمیشه دلیل. نشدیم جمع هم دور مدتهاست. نداره خاصی دلیل-

 !کنید کنسل هم رو

 !بدید اطالع من به رو روزش و ساعت فقط بریزید برنامه. نکردیم کنسل رو چیزی ما-
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 !عصر فردا برای کنممی خبرت. باشه خب-

 !منتظرم باشه-

 :گویممی سریع کند، قطع خواهدمی تا

 !وایسا-

 یا پذریدمی اصال او دانمنمی. بگیرم را خودم جلوی نمیتوانم اصال اما نه، یا است درست گفتنش دانمنمی

 .باشم کرده را تالشم خواهممی فقط! نه

 هانا؟ شده چی-

 !بیارم خودم با مهمون یه فردا برای ممکنه. نیست معلوم ببین-

 کی؟-

 :رودمی در کوره از نسیم بیاورم، را فرجود اسم اگر که دانممی. خندممی

 !بینیشمی خودت بیاد، بپذیره اگه حاال-

 !بسه باشه، باحالی آدم-

 !نترس باحالِ-

 لرزان هایدست با ام،نشسته لباس از کوهی بین که طورهمان. کنممی قطع را تماس و خندممی ریز ریز

. میشوم خیره اسمش به ناراحتی با. میشود قطع تماس که میخورد بوق آنقدر. میگیرم را فرجود شماره
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 که بود نگفته قبل روز چند مگر اما است؟ نشناخته را امشماره نکند. است نداده را جوابم چرا نمیدانم

 کند؟می سیو را امشماره

 ایشانه است؟ کرده ذخیره را امشماره او که کنممی فکر واقعا... دارم ای خجسته دل چه. زنممی پوزخندی

 :زنممی حرف خودم با لب زیر و دهممی باال

 داره؟ فرقی چه نکنه، یا کنه ذخیره حاال-

 او با کسی چه االن که میفهمد باید پس. میکند ذخیره که بود گفته او. دارد فرق. میکشم عمیقی نفس

 .نمیدهد جوابی هم باز و میگیرم تماس دیگر یکبار. است گرفته تماس

 گوشی کشو، اولین اتمام محض به! مرتب و صاف کامال. میدهم قرار کمد درون را هایم لباس حوصله بی

 سمت به میخواهم وقتی که آنقدر. میشوم هول لحظه یک در فرجود اسم دیدن با. آید می در صدا به ام

 از را گوشی و میزنم جیغی درد، شدت از. میخورد کشو باز نیمه درِ به محکم پهلوام بردارم خیز گوشی

 از نشانی هیچ صدایم در میکنم سعی. میدهم جواب و میگذارم پهلوام روی دستی. برمیدارم زمین روی

 :نباشد درد

 !سالم الو-

 خوبی؟ سالم-

 !ممنون-

 :گویممی و دهممی ماساژ را پهلوام آرام دست با
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 !نکردی سیو منو شماره هنوز کردم فکر لحظه یه ندادی، جواب-

 !بدم جواب شدنمی بودم موتور روی رو، اتشماره داشتم نه-

 :گویممی و زنممی لبخندی

 !کاری چقدر ماشاهلل-

 کنی؟ تعریف من از زدی زنگ-

 بدم؟ ادامه کنن؟ تعریف ازت داری دوست خیلی-

 :کندمی تربزرگ را لبخندم پیچد،می گوشم در که طورش کالفه هاینفس صدای

 !جایی یه کنم دعوتت زدم زنگ! نخور حرص حاال خب خیلی-

 خبره؟ چه-

 !صفره مش عروسی-

 :گویممی و خندممی

 میای؟ خونه، سفره میریم هابچه با فردا-

 کین؟ هابچه-

 !خودمون هایبچه. دیگه دانشگاهم دوستای-
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 !بکشم قلیون بشینم بچه تا چهار با ندارم وقت من-

 :خندممی

 دوستیم هم با دیگه ما! کنه تعارف بهت کسی نمیذارم باشی، قلیونی نمیاد اصال ورزشکاریت روحیه به-

 !است ساده دورهمی یه اکیپمون تو بیای بشناسی هامودوست باید پس دیگه،

 :گویممی بزند، حرفی بخواهد تا

 خونت به االن آوردی رفیقم سرِ که بالیی اون بود، من جای هرکسی. ها میکنم لطف بهت دارم خیلی ببین-

 .هستن رفیقاش که کنه دعوتت جایی بزنه زنگ بهت اینکه نه بود تشنه

 !بعد به این از نکنی دعوت بهتره-

 !سراغمون بیای تیر هفت با اینبار ترسممی نیست بهت اعتمادی که تو. اوهوم-

 !برسی دورهمیت به بری راحت خیال با تو تا نمیام کال پس-

 !شدی ناراحت من حرفِ این از ات قواره و قدر اون با که نگو لوس، چقدر-

 !عیده دمِ که االن مخصوصا بیام نمیتونم. کارم سرِ روز تمام من. نشدم نه-

 !کنم تعارف خواستم باالخره. باشه-

 !باشی خوش دعوتت بابت ممنون-
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. کشممی دراز زمین روی خسته. کنممی پرت هایم لباس روی را موبایل و کنممی قطع حرفی هیچ بی

 دارد؟ حالم به فرقی چه نیاید یا بیاید اصال. است کرده دلخور را من قدراین مخالفتش چرا دانمنمی

 به! کنم دوستانم گروه وارد را فرجود که دارم دوست. دارد فرق که دانممی هم خودم. شوممی پهلو به

 را من فردا که بگوید و بزند زنگ است ممکن لحظه هر میکنم حس. شوممی خیره گوشی تاریک صفحه

 .کندمی همراهی

*** 

 :گویدمی آرام. کنممی پر را نسیم و خودم لیوان و کرده بلند را کوچک قوری

 هست؟ بهرام به حواست-

 .خوردمی چای سکوت در. کنممی نگاهش چشمی زیر

 چی؟ که-

 !شده هم تر ساکت پَرِش، تو زدی تو هم وقتی از بود، که ساکت-

 بزنه؟ حرف کلمه یک که کنم التماسش برم چیه؟ پیشنهادت-

 ...!یا کرده قهر خودش با نمیدونم. بود جالب برام فقط نه،-

 :پرممی حرفش بین
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 من گفت هانا که بگو بهش زدی حرف باهاش اگر داره، اینتیجه کنهمی فکر کنه،می لوس برام خودشو-

 !بشم نازکشش که نیستم پسر منم کنه، ناز که نیست دختر اون! میاد بدم بیشتر خیلی هااصول و ادا این از

 :خنددمی آرام نسیم

 !میگم بهش باشه-

 :دارمبرمی قندان از قندی و کنممی نگاهش

 !بگو حتما-

 و میخندد دیگران و صابر پای به پا کم کم هم بهرام. میگیرند سر از را هایشان خنده و شوخی ها بچه

 ما اگر. کنم دیگران با رفاقتم قاطیِ نباید را بهرام با هایم بحث. پیوندم می جمعشان به. میزند حرف

 با تواندنمی کسی و باشیم داشته را خوبی لحظات هم کنار در که است این برای گذاریممی دورهمی

 همه به را نو سال و آید می چای های سینی تعویض برای احمد بابا. بنشیند کنارمان خورده گره هایاخم

 .میگوید تبریک ما

 .ببرند را استفاده نهایت تعطیالت از تا میگذارند قراری هم عید تعطیالت برای لحظه همان از

 :میگوید بلند صابر

 !ها بچه ها، بچه-

 :میگوید و میکنیم نگاهش سکوت در همگی
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 پارکینگ تو گذرونی خوش و برقص بزن. داریم سوری شنبه چهار برای هایی برنامه ها، همسایه با-

 !کنید کیف ما ساختمون تو بیاید همتون خونه تو نشینید بیکار هستن، پایه هم ها همسایه همه مجتمع،

 این آنقدر اما نه، یا دهدمی را اجازه این من به هایشحساسیت با بابا نمیدانم. پذیرندمی شادی با همه

 سوری چهارشنبه دارم دوست. کنممی اعالم را موافقتم جاهمان که است انگیز هیجان برایم پیشنهاد

 .کنم تجربه ها بچه کنار در را متفاوتی

*** 

 :گویممی و گیرممی فروشنده مرد سمت به را کارتم

 !خوامشونمی چی برای گفتم که بهت. کن حساب تخفیفشم-

 :دهدمی تکان سری

 !آبجی چشم-

 و شادم هم. است گرفته را گلویم بیخِ سختی بغضِ. دارم عجیبی حالِ. گویممی را رمز و زنممی لبخندی

 محارِ برای تالشم. بچینم عقب صندلی روی و صندوق درون را ها گلدان تمام تا کندمی کمکم! غمگین هم

 باز صورتم روی به راه که اشکهایی چینیم،می را هاگلدان تمام وقتی. است نتیجه بی هایماشک و بغض

 را قلبم توانندنمی اما. پراندمی سرم از هوش هاگل خوشِ بوی. شوممی سوار و کنممی پاک را اندکرده

 .کنند آرام
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 مامان مزارِ دورِ را هاگل این و برسم مکان آن به خواهمنمی اصال که انگار. کنممی رانندگی آرامی به

 !بکارم

 !قبل روزهای تمام یاد به. میریزم اشک من و میخواند خواننده

 …من باور تمام همراهت به خدا "

 من سرِ از نیوفتاد چشمانت و رفتی

 !قیامت روز شد دیدارمان

 …سالمت جانت ولی آمد لب به جانم

 …شوممی ناخدایت من بمان یادم

 .تو دریای به دادم دل شوم؛می هوایت و حال

 ای افسانه خاطرم در جان، آرامِ

 "!تو راهِ به ام سپرده جان من ای دردانه من قلب در

 است شلوغ سرشان حسابی سال آخر روزهای این در و هستند کار سرِ هم پرهام و هانی اینکه به فکر با

 به که فکری آخرین. کنممی پارک ایگوشه را ماشین. شودمی بدتر حالم. کنند امهمراهی اندنتوانسته و

 زورم تمام اما. کندمی کمکم اینکه یا کندمی رد را پیشنهادم هم باز دانمنمی. کنممی عملی را زندمی سرم
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 مقابلش فکری هیچ بی میتوانم بگوید، ساده نه یک اگر که میدانم. بروم آنجا به تنهایی توانمنمی. زنممی را

 !بزنم زار

 :میدهد پاسخ قبل دفعات از زودتر اینبار

 !سالم-

 !بخیر ظهر خوبی؟. سالم-

 خوبی؟! همچنین-

 شدم؟ مزاحمت سرکاری؟! مرسی-

 هست؟ امری. هستم آف امروز نه-

 :گویممی و دهممی قورت سختی به را بغضم

 !خواهش یه! نه که اَمر-

 :کندمی مکثی

 شده؟ چی-

 !بیای همراهم خواممی-

 :خنددمی

 دورهمی؟-
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 !بکاریم گل هم با بریم خواممی نه،-

 باغبونم؟ من گمونت به-

 !کنی کمکم تونیمی هستی، آدم-

 :گویممی و کشممی عمیقی نفس

 شهمی. نیستن پرهام و هانی. کنم گلکاری رو اونجا خواممی هست، کوچولو باغچه یه من مامانِ مزارِ دورِ-

 !میرسونمت خودم بعدم دنبالت میام من کشه،نمی طول زیاد کنی؟ کمکم تو

 :گویدمی لحظه یک در فرجود و لرزدمی بغض شدت از امچانه. کندمی سکوت لحظاتی

 !باشه-

 :گویممی و آیندمی کش وسیع لبخندی به هایملب

 !االن دنبالت میام پس! فرجود مرسی-

 در بین ندارم دوست. میوفتم میکرد، تماشا را ما پنجره پشت شب آن که خانمی یادآوری با لحظه یک در

 :میگویم و بتراشم برایش مشکلی همسایه و

 بایستم؟ کوچه سرِ میخوای-

 چرا؟-

 !بشه بد برات نبینتت، کسی وقت یه گفتم-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 :گویدمی جدیت با

 !فعال در، جلوی بیا وایسی، منتظرم خیابون سرِ که ندارم ترسی کسی از-

 خانه به را خودم زودتر باید. روممی برگردان دور سمت به سرعت به و کنممی قطع را تماس خوشحالی با

 !برویم زهرا بهشت به بعد و برسانم هاآن

 "فرجود"

 :میدهم جواب را تماسش گوشی روی هانا اسم دیدن محض به

 بله؟-

 !درم دم-

 .اومدم-

 به رو محبوبه. میروم در سمت به محبوبه و مامان سوال از پر های چشم مقابل در و میکنم قطع را تماس

 :میگوید مامان

 !میره کجا نمیگه حتی-

 :میچرخم سمتش به

 برادر من. بگیر رو شوهرت آمار کنی ردیابی رو یکی داری دوست خیلی آخه؟ چه تو به چیه؟ فازت-

 !میکنی جیمم سین هی که شوهرت نه شوهرتم
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 :میپرد حرفم میان مامان

 !خواهرته مثل محبوبه زدنه؟ حرف طرز چه این زشته. فرجود-

 :میزنم پوزخندی

 !بشه بقیه عبرت درس خونه در باالی میزدم میبریدم اول همون رو سرش بود محبوبه شبیه خواهرم اگه-

 :میگویم فرهاد به خطاب و میکنم باز را در

 !نگرده دنبالم کسی نمیام شب تا فرهاد-

 نشینم، می جلو صندلی روی و میروم سمتش به هانا ماشین دیدن با. میشوم خارج خانه از و میکوبم را در

 :میپرسد و میکند خانه پنجره به نگاهی هانا

 بریم؟-

 :میبندم را کمربندم

 !نه کنی گلکاری رو اینجا میخوای اگه-

 :میپرسد میشود خارج کوچه از که همانطور. میگیرد عقب دنده هانا و میدهم تکان سری میخندد، ناخواسته

 بستی؟ رو کمربندت نرسیده چرا-

 !بچه دختر یه دست بسپرم جونمو میخوای نکنه-

 :میرود هم در هایش اخم
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 !نیستم بچه-

 :میچرخم سمتش به

 هرچی ولی بیفتم تو دنبال باید چرا نمیدونم من کوچیکتری؟ من از سال دوازده ده خوشگل میدونستی-

 !ای بچه من واسه هست که

 آورد می در را اش گوشی میشویم، خارج اصلی خیابان از. نمیدهد جوابی و میسابد هم روی را دندانهایش

 که کمی. میشود اتوبان وارد و افتد می راه به نقشه راهنمای با. میزند نقشه روی را نظرش مورد لوکیشن و

 :میپرسد میگذرد

 داره؟ مشکلی کنم روشن ضبط-

 .باش راحت نه؛-

 رانندگی به را حواسش دانگ شش حالیکه در. میدهد فشار را ضبط پاور دکمه و میکند دراز را دستش

 :میگوید است داده اش

 !کن پلی خواستی هرچی کن وصل گوشیتو بلوتوث با اصال یا. ها بکن کنی عوض رو آهنگ خواست دلت-

 !باشه داشته امکانات همه این نمیاد بهش ماشینت-

 :میخندد

 میزنی؟ طعنه-
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 خاله بشی داری کم آمیز سحر قاشق یه تو چیه؟ میدونی اصال. است ریزه خودت قدر هم ماشینت بابا، نه-

 !آمیز سحر قاشق و ریزه

 هست؟ چی این-

 :میخندم بلندی صدای با

 قشنگ اینو بزن گوگل تو نداره اشکال. ندیدی تو ماست زمان کارتون. برمیخوره بهت ای بچه میگم-

 !ریزه خاله میگم بهت بعد به این از. اونی کپی تو اصال خودته کپی! کیه میفهمی

 !مزه بی-

 کالفه آنا رفته دست از های تماس و ها پیام رگبار دیدن با و آورم می در را گوشی نمیدهم، را جوابش

 آهنگ صدای هانا بعدی ترانه شدن شروع با. ام گذاشته سایلنت روی را نفر یک این خوشحالم. میشوم

 .برسیم تا کنم تحمل باید و مانده زهرا بهشت تا راه کلی میدانم. نمیکنم توجهی میکند، بیشتر را

 هانا. است برادرش میفهمم است بسته نقش تلفن روی که هانی اسم دیدن با میخورد، زنگ هانا گوشی

 ماشین هانی صدای و کرده وصل ماشین بلوتوث به را گوشی. میدهد جواب را تماس و میکند من به نگاهی

 :میکند پر را

 خوبی؟ جان هانا سالم-

 چطوره؟ یاسی چطوری؟ تو هانی سالم-
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 بودی؟ زده زنگ خوبه،-

 !آره-

 :میپرسد هانی و میکنم هانا به نگاهی

 شده؟ چیزی-

 :میزند لبخندی هانا

 .شد اوکی داشتم سوال یه نه،-

 !میکاریم گل میریم روزا همین درگیرم کم یه هانا، شرمنده-

 !کردم حلش نمیخواد-

 چی؟ یعنی-

 :میکند من به نگاهی هانا

 !ببین بیا بعدا. میکنم درستش میرم دوستم با-

 دوستت؟ کدوم-

 !میزنم حرف بعدا. نمیکنی ول دستت افتاده جیم سین طناب تو و فرمونم پشت هانی-

 :میپرسم و میکنم نگاهش میکند، قطع را تماس زود خیلی
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 منی؟ با نگفتی چرا-

 !همینطوری-

 میکشی؟ خجالت-

 :میدهد جواب قاطعانه

 .نیست کارم تو خجالت من نه خونمون؟ وسط میبرم میکشم دستتو و میکشم خجالت-

. میدهم فشار را ضبط پاور دکمه و میکنم دراز را دستم زهرا بهشت به رسیدن محض به میدهم، تکان سری

 :میگوید هانا ضبط شدن خاموش محض به

 کردی؟ خاموش چرا-

 شاید نمیکنی فکر! قبرستون؟ میاد دیمبول دامبول با کی! نیست بد شی قائل احترامی یه اموات واسه-

 باشن؟ داغدار بغلی ماشین

 ماشین از. میرسیم آنجاست مادرش مزار که ای قطعه به زود خیلی و میزند دور را ها قطعه. نمیدهد جوابی

 :میگوید و میشود پیاده

 !اونورتره سنگ تا چند جاست، همین-

 گلهات؟ کو-
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 تکان سری خریده که لوازمی و گل سبدهای دیدن با و میکند باز را درش میرود، عقب صندوق سمت به

 :میدهم

 !اومدی مجهز-

 :میدهم دستش به است تر سبک که را لوازم کیسه و میشوم خم میزند، کوتاهی لبخند

 .بیارم رو ها گل من بده رو ماشینت ریموت و ببر تو اینو-

 !کنم کمک بذار-

 !بیام من تا بشین مزار کنار برو. سنگینه اینا بچه برو-

. میروم دنبالش به و میکنم بلند را گل های سبد. میرود مادرش مزار سمت به و میدهد تکان سری هانا

 بیرون را دارد دست در که آبی بطری. میشود زدن حرف مشغول او با و نشیند می مادرش مزار کنار هانا

 و شر هانای دیگر. میشود دختربچه یک همانند مادرش مزار کنار. میشود مزار شستن مشغول و میکشد

 بغض و میگیرد بهانه. میدهد نشان را اش واقعی خودِ. بود انداخته دست مرا روزی که نیست شیطونی

 .میکند

 :میپرسم و میکنم باغچه به نگاهی نشینم، می کنارش میشود تمام ها گل آوردن وقتی

 وسط؟ ها رنگ کدوم و باشن دور ها رنگ کدوم چیه؟ کاشتن برای نظرت-
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 را خریده که کوچکی بیل و میدهم تکان سری. میدهد توضیح برایم و میکند گل سبدهای به نگاهی هانا

 :اورد می بیرون دستکش کیفش از هانا. میکشم بیرون باغچه از را شده خشک های گل و برمیدارم

 !کن دستت رو اینا-

 !مرسی-

 :میکنم خالی بود ریخته درونش را باغبانی لوازم که ای کیسه و میکنم دست به را ها دستکش

 !توش بریزیم رو هرز های علف این دار نگه اینو-

 خاک بعد. میریزم کیسه درون و میکشم بیرون را ها علف آرامی به. میدارد نگه را کیسه و میگوید چشمی

 با گاهی و میکند نگاهشان عشق با هانا. میکارم باغچه درون را خریده که هایی گل و میدهم تکان را

 میریزم گلها کنار خریده که خاکی از. دارم حضور کنارش من کرده فراموش انگار. میزند حرف مادرش

 .است شده قشنگ واقعا میکنم، باغچه به نگاهی میشوم پا سر وقتی. میکنم محکم را جایشان و

 :میگویم و میکنم اطراف به نگاهی

 !دارم الزم بزرگ ظرف یه-

 :میکند بلند سر هانا

 چی؟ واسه-

 . کنیم سیراب رو اینا اول باید-
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 :میپرسم و میکنم نگاهش میشود، بلند جایش از

 درسته؟ نداری ماشینت تو قطعا-

 باشم؟ داشته ماشینم تو لیتری بیست یه باید من نظرت به-

 .میکنم کاریش یه جا همین بشین-

 :میرسانم انها به را خودم هستند مزار شستن مشغول که افرادی دیدن با و میروم دیگر سمت به

 !کنه رحمتشون خدا. بخیر روزتون سالم-

 :میگوید ایستاده که مردی به رو و میشود بلند مزار کنار از زن

 .کن تعارف شیرینی هم ایشون به جان عباس-

 :میگویم و میکنم کثیفم دستهای به نگاهی

 !داشتم خواهش یه. براشون میخونم فاتحه کثیفه، دستم ممنون-

 :میدهد زن دست به را شیرینی سینی مرد

 داداش؟ جونم-

 !بدم آب بهشون میخوام کاشتم گل دارین؟ چیزی ای دبه یه-

 میاد؟ کارت به دارم بزرگ نوشابه شیشه یه. میدم بهت ماشین دم بیا آره-
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 !دستت قربون-

 به نگاهی. میدهد دستم به عقب صندوق از را نوشابه بزرگ شیشه و میرویم ماشینش سراغ همراهش به

 :میگویم و میکنم اش اندازه

 !میارم االن نکنه درد دستت-

 :میگوید و میزند ریموت

 .خورد یکی درد به شاید آب شیر کنار بذار بابا، بیخیال-

 هانا سراغ به و میکنم پر را شیشه و میروم آب شیر سمت به. میزند ام شانه روی دستی و میکنم تشکر

 فاتحه. است مردد نگفتن و گفتن میان که میکنم هانا به نگاهی و میدهیم آب را گلها حسابی. برمیگردم

 :میپرسم و میخوانم ای

 بگی؟ بخوای که هست هم چیزی-

 !شده رنگ کم کنیم؟ رنگ هاشو نوشته میتونیم نظرت به-

 :میکنم مزار روی سنگ به نگاهی

 داری؟ رنگ ولی میشه که شدنش-

 :میخندد

 باشه؟ داشته باید چی باشه نداشته رنگ نقاش یه-
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 :میزنم لبخندی

 !بیار برو-

 :میپرسد و نشیند می مزار کنار. برمیگردد قلمو و رنگ با زود خیلی و میرود

 !میره رنگش بیاد بارون میگفت هانی نمیاد؟ بارون دیگه نظرت به-

 .رنگ نمیمونه که ابد تا! میکنیم رنگ دوباره رفت نهایت خب ولی. نکنم فکر-

 :میگیرم دستش از را قلمو و رنگ میدهد، تکان سری

 .میکنم رنگ من بذار. داره قلق کارا این ولی نقاشی درسته-

 باالخره و میرود تاریکی به رو هوا. میشوم کردن رنگ مشغول آرامی به میکشد، عقب و میزند لبخندی

 :میگویم و میشوم بلند جا از. میشود تمام کارمان

 !بکن خداحافظی هم تو بشورم دستمو میرم-

 خیلی و میشوم هانا منتظر دستهایم شستن از بعد. میروم قطعه گوشه آب شیر سمت به و میگوید چشمی

 . میشود پیدایش زود

 *** 

 :میدهم جواب را هانا تماس

 چطوری؟ فرجود سالم-
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 :میزنم لبخندی ناخواسته

 .ورا این از! ریزه خاله سالم-

 اونه؟ شبیه کجام من آخه. ها ازش نمیاد خوشم میدونی-

 شلوغ خیابان به نگاهی. ایم کرده تعطیل زودتر سوری چهارشنبه خاطر به میزنم، تکیه فروشگاه در به

 :میدهم جواب و میکنم

 .میکنی پیدا رو شباهت بگرد-

 بیرون؟ بریم میای-

 :میرود باال ابروهایم

 کنی؟ گلکاری میخوای رو کجا باز-

 :میخندد

 !گذرونی خوش کم یه بریم کردی کمکم که روز اون جبران به میخوام نه، گلکاری-

 !نیستم پارتی و مهمونی و دور دور اهل من هانا-

 !فرجود-

 !خونه برم باید من. بگذره خوش بهت. بیخیال-

 :میگیرم را فرهاد شماره و میکنم قطع را تماس میشود، غم از لبریز صدایش
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 خوبی؟ سالم-

 میای؟ کی داداش سالم-

 ندارین؟ الزم خونه چیزی فرهاد شده، بسته فروشگاه تازه-

 !کردن خرید کلی رفتن مامان و محبوبه نه،-

 :میپرسم و میدهم تکان دست دارند رفتن قصد که همکارانی برای. میشوم کالفه

 شدن؟ چتر اونجا فرید و محبوبه این باز-

 ما میگه یهو سال همه این بعد. روشه روغن وجب یه که پخته ای رشته آش همچین نیاد؟ میخواستی-

 !بپزیم آش سوری چهارشنبه داریم رسم

 .بیرون میرم دوستام با من زدم زنگ نگو بهشون باشه،-

 !فرجود-

 !فعال. بخور آش بشین منم جای. فرهاد نیار در صداشو-

 :میگیرم را هانا شماره و میکنم قطع را تماس

 فرجود؟ بله-

 میاد؟ بدت بریم موتور با-

 :میکشد جیغ گوشم در تقریبا
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 چی؟-

 !میریم موتور با. بپوش گرم لباس میام، دارم-

 .کنم سر هانا با را شبم محبوبه دیدن جای به است بهتر. نمیشود قطع هایش خنده

 " هانا"

 مرسده و نکشم جیغ شادی فرط از تا دهممی قرار دهانم مقابل را هایمدست. میکنم قطع را تماس شادی با

. امشده خوشحال حد این تا فرجود، موافقت خاطر به من که بشود متوجه خواهمنمی اصال. نکنم خبر با را

 . خوردمی چرخ هالباس تمام بین نگاهم. کنممی باز را در و روممی کمد سمت به سرعت به

 .شودمی تکرار گوشم در صدایش یکباره به دارم،برمی مانتویی

 " بپوش گرم لباس "

 :گویممی لب زیر و خندممی هیجان و ذوق با

 " بخورم؟ سرما من اینه نگرانِ فرجود "

  رنگ سبز کاپشنی. گردانمبرمی جایش سرِ را است آویزان رختی چوب به که مانتویی سرعت به

 . بنشینم آن با امشب مجلس در بتوانم که هست آنقدری اما ندارد بلندی قدِ. میکنم تن به و دارمبرمی

 . پوشاندمی را پایم رانِ اواسط تا تقریبا
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 به کالفه نه، یا است درست لباس این با نشستن موتور پشت دانمنمی. کنممی نگاهش تنم در کالفگی با

  لبخندِ لباس کالهِ. است بلندتر کمی قبلی از که میکنم پیدا گرمی، لباسِ. گردممی دیگر لباسی دنبال

 و مات بیند،می را من وقتی دارم دوست. کنممی بیشتر کمی را صورتم آرایش. کندمی بیشتر را لبم روی

 و آیدمی در گردش به عطرها انبوه بین نگاهم. بگیرد من از را نگاهش نتواند اصال و شود مبهوت

 :گویممی و کشممی بو. زنممی لباسم روی را خوشبوترینش

 !بابا شدم مست خودم اوه،-

 فرجود دنبال به و شوممی فراری بهرام از ام؟شده دیوانه است؟ شده مرگم چه دانمنمی. زنممی قهقهه بلند

  باخته؟ دل شوم؟می فرجود جدی و خشک رفتار دلباخته و زنممی پس را بهرام میافتم؟ راه به

 !فاحشی این به هایتفاوت هم آن دارد؟ تفاوت من با همه این که امباخته کسی به را دلم من یعنی

 . شوممی غرق افکارم در کشممی ابرویم به که همانطور و دارمبرمی را ابروام ژل

  دنیای یک او. ندارد شباهتی هم هانی و بابا با حتی فرجود. دارند زیادی هایتفاوت فرجود و بهرام

 قلبی با و سلیقه خوش است، مهربان هانی. امدیده حال به تا که افرادی تمام از متفاوت. دارد متفاوت

 !رئوف

  تمام. کندمی همراهی را من اما. خنددمی سختی به و شودنمی جدا صورتش از اخم است، جدی فرجود

 . بزنم چیزی به دست من گذاردنمی و کاردمی را مامان مزارِ دورِ هایگل
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 :شودمی پخش سرم در صدایش هم باز

 "ریزه خاله "

 به نگاهی قدی آینه در. کند دلگیر را من تواندنمی هم حرفش این حتی اما. هستم بچه من کندمی فکر او

  و خندممی. کند صدا ریزه خاله را من دارد حق فرجود. نیستم بزرگ هم آنقدرها من. کنممی هیکلم

 است بهتر اما بدهم جای درونش را امگوشی توانممی سختی به. دارمبرمی خودم همراه به را کوچکی کیف

 :دهممی جواب سرعت به ام،گوشی روی فرجود تماسِ با. نکنم شلوغ را بالم و دست زیاد

 فرجود؟ بله-

 .پایینم-

 !میام زود االن-

 فرجود مقابلِ ندارم دوست. کنممی چک را خودم آخر بار برای و کشممی رویم و سر به دستی سریعاً

 دیدنم با مرسده و بابا. زنممی بیرون اتاق از کنم، اشمخفی توانمنمی که هیجانی با. باشم داشته ایرادی

 :گویندمی دوم،می خروجی درِ سمت به سرعت با که

 چیشده؟-

 :شوممی بندهایش بستن و پوشیدن مشغول و آورممی بیرون جاکفشی از را هایمکفش

 !بیرون رممی-
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 :گویدمی نگرانی با بابا

 !میزنن چیزی ایترقه وقت یه خطرناکه دخترم، سوریه چهارشنبه-

 :گویممی سریع

 خاصی کار و حیاطن توی. شیم جمع مجتمعشون توی قراره دانشگاه، هایبچه با. نیست نگرانی جای-

 . نمیکنیم

 !نری بهتره-

 :گویممی و فرستممی هوا در ایبوسه

 !باشم خودم مواظب میدم قول. نرم نمیشه. منتظرمه پایین دوستم دیگه، نه-

 و فرجود دیدن با. شوممی خارج ساختمان از و کرده یکی دوتا را هاپله هیجان، با و کنممی خداحافظی

 :گویممی هیجان با و زنممی بزرگی لبخند خانه درِ مقابلِ درست موتورش

 !ســــالم-

 :کندمی نگاهم

 ریزه؟ خاله خوبی. سالم-

 :خندممی

 خوبی؟ تو. امعالی-
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 !ممنون-

 :گویدمی و کندمی نگاه پایم تا سر به لحظه یک

 شه؟نمی سردت لباسا این با مطمئنی-

 !نداشتم سواری موتور تجربه حاال تا. دارم هیجان خیلی من وای. مطمئنم-

 !مسیر توی خورهمی بهت شدت با باد سرت، روی بذار رو کاله اون-

 :کنممی موتورش به ایاشاره خنده با

 .بشینم من که برداشتی صندوقتم که بینممی-

 !بشین خب-

 اینکه کنار، به امزندگی سواری موتور اولین هیجانِ. کنممی است سرش پشت که جایی و موتور به نگاهی

 فرجود و گذارممی سرم روی را لباس کالهِ. بردمی معمول حدِ از باالتر را هیجانم بنشینم، او سر پشت باید

 :گویدمی

 !دیگه بشین-

 به سینه درون سرعت با من قلب و کندمی حرکت فرجود. شوممی سوار و دهممی قورت را دهانم آب

 ترس از و خوردمی صورتم به شالقی باد. است همیشه از سردتر هوا باال این. گویدمی راست. افتدمی تپش

 شودمی باعث و کندمی برابر چند را من ترس شود،می رد کنارمان از که ماشینی. بخورم تکان توانمنمی
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 کاراین هیچوقت کاش. شوممی پشیمان بنشینم، موتورش تَرکِ ام،پذیرفته اینکه از لحظه یک. بزنم جیغی

 .کردمنمی را

 :است شده هم در اشچهره. کندمی نگاهم کوتاه فرجود

 !کردی کَرَم چته-

 :رسدنمی گوشش به صدایم عادی حالت در کنممی حس. زنممی داد بلند

 !کن کم سرعتتو یکم نیستی، مارکز مارک تو-

 لحظه هر هایمانگشت بین عرق خیسی کنممی حس. کنمنمی جدا موتور صندلی بدنه از را هایمدست

 !شوم له هاماشین زیرِ و کند جدا بدنه از را هایمدست است ممکن

 . کنممی قالب یکدیگر در را هایمانگشت محکم. کنممی حلقه کمرش دورِ را هایمدست لحظه یک در

 :گویدمی سریع

 !بگیر محکمتر یکم-

 صدای با. نمیترسم دیگر. میکنم محکمتر را هایمدست. نیست ترس از دیگر اینبار. زنممی داد دوباره

 : آوردمی هایملب به را خنده اش،خنده

 !خب؟ بترکه مغزم زمین رو بیوفتم خوامنمی-
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 وضع و سر و روندمی طرف آن و طرف این به باد با که بلندی موهای به. کنممی او به نگاهی لبخند با

 ایلحظه برای و پیچدمی امبینی در عطرش بوی. کنممی نزدیک کاپشنش به را امبینی. دارد که مرتبی

 عطرش مستِ خودم چرا پس کنم؟ مست را او عطرم بوی با خواستممی من. بندممی را هایمچشم کوتاه

 شدم؟

 هردو و گذاردمی ایگوشه را موتور سرعت به. ایستیممی صابر خانه مقابلِ دهم،می که هاییآدرس با

 مجتمع به نگاهی متعجبانه فرجود. رسدمی گوش به بلندی موسیقی صدای حیاط درون از. شویممی پیاده

 :گویدمی و کندمی

 عروسیه؟-

 :خندممی بلند

 !سوریه چهارشنبه جشنِ نه،-

 ظاهراً و دارند حضور همه هابچه. اندشده چیده حیاط در کمی هایصندلی. شویم می مجتمع وارد هردو

 است، نشسته ورودی هایپله روی هابچه کنارِ که بهرام دیدن با. امرسیده دیرتر همه از که هستم، من این

 . گیرممی را دستش بپرسم، را نظرش آنکه بی و رودمی فرجود دستِ سمتِ به دستم اختیار بی

 سمت به. نکند خراب را چیزی هم باراین تا گذارممی هم روی به پلکی تنها من و کندمی نگاهم کوتاه

 :گویممی هیجان با و میرویم هابچه

 !سالم صدتا سالم سالم-
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 من دست در دست هم آن فرجود دیدن از را کنجکاویشان توانندنمی. کنندمی سالم باز روی با ها بچه

  هاصندلی از یکی روی و کندمی رها را دستم دوستانم، به کردن سالم از بعد فرجود. کنند مخفی

 :گویممی و روممی صابر سمت به خنده با. نشینندمی

 !عروسیته کردم فکر انداختی، راه تو که صدایی و سر این با-

 :گویدمی و کندمی نگاهم بهرام

 !ظاهراً داری عجله بیشتر تو نداره، تاهل قصد فعال که صابر-

 :گویممی تنها. میکند اشاره است، نشسته سرم پشت که فرجود به ابرو و چشم با

 !سالم-

 هانا؟ کیه اون-

 :گویممی صابر به رو خنده با و کنمنمی توجهی

 لعنتی؟ آوردی کجا از اُرگ-

 !نشه خشک کمرتون توی قر هم شما نباشه، بیکار امپسرخاله گفتم-

 :خندممی بلند

 !وسط بیام خواممی کنه شادش بگو خب-
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 و ایستد می مقابلم زده کمر به که هاییدست و اخم با. کشدمی کناری به و گیردمی را دستم سریعاً نسیم

 :گویممی خنده با من

 !نخوریمون چته؟-

 گفتی؟می که باحالی مهمونِ اون بود این کشم،می رو تو روز یه من-

 :کنممی فرجود به نگاهی

 !نباشه منم برای نمیشه دلیل. نیست باحال تو برای-

 !است دیوونه پسره این کردی؟ باز امون دوستانه جمع به پاشو چرا-

 :پسندمنمی اصال را نسیم هایحرف این. خندممی حرص با

 کنم؟ بیرونش برم. اومده دیگه-

 !دوستات بین بیاری نمیگرفتی رو روانی این دست وگرنه دادی دست از عقلتو-

 :کنممی اخمی

 در بگی، ور و شر اشدرباره نداری حق نسیم منه دوستِ دیگه اون زشته، میشه متوجه پایین بیار صداتو-

 !خوبیه پسرِ هم خیلی ضمن

 !خوب خیلی چاقوکش یه آره-

 :گویممی حرص با
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 !ها گرفته ازت چشمی زهرِ خوب-

 !میاد بدم آدم این از من هانا-

 :گویممی عادی و دهممی تکان سری

 !منه کنار مهمانی آخرِ تا اون چون دیوار، تو بکوب سرتو خب-

 :گویممی و نشینممی کنارش و روممی فرجود سمت به و کنممی گرد عقب سرعت به

 !گیریمی گرم باهاشون زود خیلی باش مطمئن. باحالیان هایبچه-

 :دهدمی تکان سری

 !ممکنه-

 :گویممی آرامی به و کنممی نگاهش

 !باشی شاد کن سعی-

 . کنندمی رقصیدن به شروع هیجان با ها بچه. شودمی بلند دوباره موزیک صدای بزند، حرفی بخواهد تا

 و کنممی نگاه فرجود به. پیوندندمی جمعشان به هم دخترها بقیه و نسیم و کنندمی بازی مسخره پسرها

 :گویممی

 برقصیم؟ بریم میای-

 .نه-
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 :شوممی بلند جا از

 !بیا خواستی-

 شب این میخواهد دلم. میکنم رقصیدن به شروع فرجود به فکر بی و میروم هابچه سمتِ به سرعت به

 نگاه فرجود به گاهی از هر. میرقصیم و میخوانیم بلند بلند آهنگ با. شود ثبت امحافظه در همیشه برای

 است، من به حواسش هم رقصش حین در که بهرام دیدن با. است شده خیره ما به حرف بی که میکنم

 .میشود درهم اخمهایم

 و میگیرم فاصله هارقصنده جمع از سرعت به. میشوم فرجود خالیِ صندلی متوجه دیگر، چرخش یک با

 وسیعی لبخند میکند، کمک آتش کردن روشن در هابچه به که دیدنش با. میگردم دنبالش به حیاط در

 آتش سمت به همگی آتش، شدن روشن با. میخندد هابچه با و میکند فعالیتی که میشوم خوشحال. میزنم

. زنندمی جیغ و دست هیجان با همگی و میکنند روشن بزرگی هایفشفشه. بپرند رویش از تا آیندمی

 با نسیم. کند بیشتر را هیجانمان تا میشود پخش شادی آهنگ و میپرند آتش روی از یکی یکی هابچه

 رودمی سمتش به حرکت یک در صابر. میشود مانعش ترس و بپرد آتش روی از خواهدمی فریاد و جیغ

 . شوندمی رد آتش روی از باهم دو آن و گیردمی اوج هایمانخنده صدای. میکند بلندش زمین روی از و

 :گویدمی خنده با صابر

 !بپر هانا برسه، هم بعد نفرات نوبت بپرید بابا نکنید ایجاد ترافیک-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 به خودم دنبال به را او و گیرممی محکم را دستش کند، مخالفتی دیگران جلوی فرجود اینکه از ترس با

 :خوانممی هیجان با و برممی آتش سمت

 "من از تو سرخیِ تو، از من زردی"

 رد آتش روی از را من چطور او فهممنمی. هستم هوا در میکنم حس لحظه یک در و شوممی پرش آماده

 :گویممی و کنممی نگاهش خنده با. است کرده

 !پریدی راحت چقدر-

 !زیاده تو برای ها پرش این-

 :گویممی و خندممی هیجان با

 !دیگه بار یه پس-

 حرکات یادِ به. کندمی بلند خودش همراه هم را من دست یک با کنممی حس. پریممی دیگر بار یک

 کردن بلند پس رفت، باال انسانی هرم آن از و چرخید هوا در راحت چقدر. میوفتم اجرا آن در اشنمایشی

 .ندارد ایسختی هیچ برایش من

 طبیعت قانون این. کنممی فرجود به نگاهی. گیردنمی ما از را نگاهش است، ایستاده کناری که بهرام

 . میزند لبخند رویم به حتی سختی به که بروم کسی دنبال به و کنم فرار دارد، دوستم که کسی از است؟
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 تفاوتش همین و است متفاوت اطرافیانم و من با مدلش فقط. نیست دلش در هیچی فرجود که میدانم البته

 ایگوشه ندارم دوست. برممی وسط به را او کنم رها را دستش کهآن بی. کندمی خاص را او که است

 :گویممی خنده با من و شودمی پخش شادی و بندری آهنگ. کند نگاه را ما و بنشیند

 داری؟ هنر هم بندری رقص تو ببینم خواممی-

 رقصیدن به شروع و باز را کاپشنم زیپِ گرما شدتِ از. دارد اشخنده مهار در سعی و دهدمی تکان سری

 ای ساده و پاک دل او بفهمم میشود، باعث که چیزهاست همین. میکنم شادش چهره به نگاهی. میکنم

 بودن از و است خوشحال چقدر االن که زنندمی داد هایشچشم. کند مخفی تواندنمی را اششادی. دارد

 .ندارد بدی حس کنارمان در

 . کنم بازی را خردادیان نقشِ دارم سعی آهنگ با همزمان من و خندندمی و رقصندمی هیجان با هابچه

 :خوانممی آهنگ با و نشینممی پاهایم روی

 چشات اون فدای فدات من الهی "

 "برات میمیرم که بدونی اینو میخوام

 رقصیممی هم با و گیردمی قرار رویم به رو است بسته کمر به که دستمالی با صابر و زنندمی قهقهه هابچه

 .برممی یاد از را فرجود لحظاتی، برای و
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. کنندمی تشکر صابر از تک تک هابچه. رسدمی پایان به جشن باالخره که است گذشته شب نیمه از ساعت

 صابر به رو من و شودمی موتور بر سوار فرجود. بودم گذرانده را عمرم سوری چهارشنبه بهترین که الحق

 :گویممی

 .بود خوب خیلی چیز همه. گرم دمت-

 :خنددمی صابر

 !ایشاهلل کنم جبران عروسیت تو هانا، ترکوندی-

 :خندممی

 !ایشاهلل-

 :گویدمی و کندمی نگاه فرجود به است، ایستاده صابر کنارِ که بهرام

 !داری عالقه سواری موتور به نمیدونستم-

 :دهممی تکان سری

 دیر هم االن همین برم دیگه من. کنی تجربه حالشو و حس و بخری موتور یه کنممی پیشنهاد عالیه، آره-

 !بکنه سرمو بابام کنم فکر شده

 :گویدمی هم باز بهرام

 کنه؟نمی سرتو ببینه یارو این با تورو بابات-
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 :دهممی باال ابرویی

 !خداحافظ و مبارک نوتون سالِ پیشاپیش نترس، میشناسه ایشونو بابام-

 تمام در را کالفگی و کنممی حلقه دورش به را هایمدست همانجا از و مینشینم سرش پشت سرعت به

 . بینممی بهرام صورت اجزای

 :گویدمی آرام صدایی با و متعجبانه فرجود

 !هانا نکردم حرکت هنوز-

 !بریم بیوفت راه زود. باشم نداشته سقوط از ترس که گرفتم رو خودم محکم االن از. دونممی-

 صورتمان و سر به باد دوباره. گیریممی فاصله صابر خانه از و کندمی روشن را موتور سرعت به فرجود

  گوشش درِ و کنممی نگاه کنندمی نرم پنجه و دست باد با که کوتاهش موهای به خنده با. خوردمی

 :گویممی

 .میاد بدم باشیم سکوت توی اینکه از من بخون موزیک یه-

 :گویدمی متجبانه

 ریزه؟ خاله جدیدیه بازی مسخره چه این-

 :خندممی بلند

 !بخون. شدی وثوقی بهروز کن فکر دیدی؟؟؟ همسفر-
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 :گویممی دوباره من و خنددمی تنها

 !خوبه که رقصیدنت و پریدن نداری؟ خوندن صدای-

 :گویدمی سریع

 !نیست صدام-

 :خندممی بلند

 . دارم دوست خیلی رو باال این حال و حس. خونممی اما نیست خوب صدام منم. فرجـــود نیست مهم-

 .است امعلی او و امشده عاطفه من واقعا که انگار. کنممی خواندن به شروع توجه بی و مکث بی

 عادته خواستنت که ایقصه کدوم از تو"

 .امنیته بودنت فاجعه نبودنت

 هوایی کدوم از تو سرزمین کدوم از تو

 جدایی آسمون یه من یقبیله از که

 شکفتنی قاصد باشی که جا هر اهل

 "منی قلب ناجی دغدغه و بهت توی

 حلقه کمرش دور به طورهمان بگذار. ندارم توجهی هم هایمدست به دیگر باراین و خوانممی دوباره

 :باشند
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 شبنمی خدایا نه ابر یا آبی پاکی"

 "کمی نه زیادی نه منی، آغوشِ قدِ

 :گویممی و کشممی "هووو" هیجان با و بندممی را هایمچشم

 !خوبه خیلی اینجا خوبه، خیلی-

 "فرجود"

 ماندنی حصار این دارم دوست نمیدانم. میدهم گاز قبل از بیشتر من و میشود حلقه کمرم دور هانا دستهای

. میکند رفتار زده هیجان و میکشد جیغ موتور پشت. برسانم خانه به را او زودتر میخواهد دلم یا باشد

 . است زده هیجان سرما در موتور پشت نشستن از مسافرم که است بار اولین برای

. میشود دوچندان هیجانش گرفتن سبقت هر با هانا و میدهم ویراژ سوری چهارشنبه های شلوغی میان

 و است انداخته گل صورتش سرما شدت از میکنم، پیاده خانه مقابل را هانا میرسیم؛ مقصد به باالخره

 :میپرد پایین و باال ها بچه مثل. است کرده خانه وجودش در ناپذیر وصف هیجانی

 .گذشت خوش خیلی فرجود، مرسی-

 :میکنم نگاه صورتش به

 !برم منم باال برو حاال. نیست بد کنی توجه جلب کمتر ذره یه خوبه،-

 !نمیشه کم ازت چیزی بخندی تو-
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 !نشه باز تند تند هم تو نیش بهتره. نمیشه باز منم نیش نیست داری خنده چیز وقتی-

 :میشود تر عمیق لبخندش

 میشی؟ غیرتی-

 :میرود هم در هایم اخم

 سراغت؟ بیان االن تا نباید چنده؟ ساعت میدونی خونتون؟ بری نداری قصد-

 !داشتم قرار دوستام با میدونن-

 :میگذارم جک روی را موتور و آیم می پایین موتور از

 !باشه بیرون دیروقت تا نیست خوب دختر! خونتون برو بدو االنم رفت، شد تموم قرار ببین-

 عجیبی؟ چرا تو-

 !من نه تویی عجیبه که اونی من چشم از-

 است سهل که واحد شماره هانا لطف به. میگذارم شان خانه زنگ روی را دستم که بزند حرفی میخواهد

 می آیفون از که صدایی شنیدن محض به و نشینم می موتور روی سریع. میدانم هم شان خانه مختصات

 دست که میگذرد سرش در چه بفهمم و ببینم را او باید میروم، آنا خانه سمت به. میشوم دور هانا از آید

 .نمیدارد بر سرم از
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 میخواهد دلم میکنم، اطراف به نگاهی. میگذارم زنگ روی را دستم و میکنم پارک را موتور آنا خانه مقابل 

 واحدش مقابل که همین میشوم، وارد در شدن باز محض به. کنم روشن او را تکلیفم تر سریع هرچه

 هایم چشم مقابل هانا خندان تصویر ناخواسته میروند، هم در هایم اخم. میبینم در جلوی را او میرسم

 آنا صورت میشوم، وارد و میزنم پس را او. نیست قیاس قابل آنا با هایش شیطنت و ظرافت. میبندد نقش

 .میدهد هایش گریه از خبر سرخش های چشم و است پریده رنگ

 :میکنم اش آشفته خانه به نگاهی

 اینجا؟ به کردن حمله ها نازی ارتش خبره؟ چه-

 :میپرسد و میگیرد را دستم آید، می سمتم به

 میکنی؟ اینطوری من با چرا فرجود-

 :میشود تر غلیظ اخمم

 .نبود این سوالم جواب-

 :میگرداند رو

 !ندارم دماغ و دل-

 :میزنم پوزخندی

 میکنی؟ استقبال هات مشتری از وضعیت این با-
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 :میگوید و میشود جمع هایش چشم در اشک میشود، خیره صورتم به

 !شدم آدم خدا به ندارم، مشتری دیگه خدا به-

 :میشوم ولو صندلی روی

 بهشتی؟ حوری یا بودی؟ فرشته نبودی؟ آدم قبلش-

 :نالد می

 !فرجود-

. آید می سمتم به میزند، برقی هایش چشم. میکشم پایین را کاپشنم زیپ و میدهم بیرون را نفسم

 :میکوبم اش سینه به. میکند باز کشیدنم آغوش در برای را دستهایش

 !خبریه نکن فکر شده گرمم عقب، بکش-

 میگی؟ متلک بهم چرا بودم؟ بد برات من مگه میکنی؟ دوری من از چرا آخه-

 :آورم می در را کاپشنم

 دوست نه؟ یا میفهمی! رفت شد تموم بودی مدت یه من؟ برای برداشتی شدن کاپل تریپ چیه؟ فازت آنا-

 !فرند جاست میدونم چه بودی دوست یه نبودی که دخترم

 :میدهم تکان سری میشود، جاری هایش اشک

 !برس کارت به برو! شو من بیخیال آقا بگم اومدم. کنم جمع هاتو آبغوره اینجا نیومدم-
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 ....میکنم توبه بیا اصال نمیکنم، هرزگی دیگه خدا به-

 :میزنم قهقهه

 بهروز کیم؟ من کردی فکر کنم؟ عقدت بعدشم امامزاده ببرمت و سرت بریزم توبه آب میخوای البد-

 اراجیفی این دخترجون ببین بخونی؟ همسفر آهنگ برام و عسل ماه ببرمت موتور ترک بعدشم وثوقی؟

 !ببره شهرداری در دم بذار شب آشغال سطل تو بریز رو کردی درست ذهنت تو که

 !فرجود دارم دوستت من-

 :میشوم بلند جا از

 !میخوری گه تو میکنی، غلط تو-

 :میگیرد را دستم

 !نکن رو اینکار من با تروخدا فرجود-

 :میکشم دستش از را دستم

  بشه؟ هپی چی همه و کنم بغلت بپرم کنم؟ چیکار میخوای-

 :میشود عوض نگاهش رنگ

 میکنی؟ خیانت بهم داری هم؟ رو ریختی یکی با هان؟ وسطه؟ ای دیگه کسی پای-

 :میکشد بو و برمیدارد را آن میرود، کاپشنم سمت به ها دیوانه مانند
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 !میده زنونه عطر بوی میده، زن بوی-

 :میشوم کالفه

 منی زندگی کجای کردی فکر تو خیانت؟ خودت؟ برای بافتی شعر چی! بدوش میگه نره میگم.... اله ال-

 چه؟ تو به باشم بخوام هرکس با بعدشم! زن به برسه چه ندیدم ماده پشه من کنم؟ خیانت بهت بخوام که

 چه؟ تو به

 میشه؟ تموم راحت میکنی فکر میدی بازی منو میای. میذارم دلت به رو داغش خدا به فرجود-

 :میکشم بیرون دستش از را کاپشنم

 و خوابیدی منم با مدت یه که بودی هرزه یه تو عاشقتم؟ گفتم میگیرمت؟ گفتم بهت دادم؟ بازیت-

 خدمات مدت اون. میگیری پول میفروشی خودتو معلومه جاشون تو امثال! خبریه نداره برت هوا! والسالم

 !شدی من پارتنر نکنی فکر تا حسابت به میزنم کن فاکتور رو ویژه

 :میگیرد را دستم

 !نرو تروخدا خوردم گه کردم، غلط-

 :میکشم دستش از را دستم

 خودت بخوابی من با بیا نذاشتم گلوت بیخ چاقو! تو و میدونم من بچسبی من به انگل مثل دیگه بار یه-

 !بیا خودت به رفت شد تموم. داشتی کرم هم
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 !نرو تروخدا میشم آدم خدا به-

 !نکن حساب هیچی برای من رو ولی شو آدم باشه آدم؟؟-

 :میزند زنگ گوشم درون آنا صدای و میروم در سمت به

 !میکنم نابودت فرجود-

 :میچرخم سمتش به

 خوردی؟ گهی چه زدی؟ زری چه-

 :میبرم باال تهدید نشانه به را ام اشاره انگشت و میکشد عقب

 !میزنم گره تورو علی والی به بدی تحویلم ور و شر و بشه باز زبونت دیگه بار یه ببین-

 :میشود براق

 !خرم من دارم، دوستت احمقم من باشی؟ کی خر میزنی؟ گره-

 فهمیدی؟. بوده فرجودی یه بره یادت بکش خط رو من دور! بیرون بکش ما از هستی که هرچی گاو خر،-

 !میذارم دلت به رو نشسته پات زیر که اونی داغ فرجود نمیفهمم، نه-

 خیابان به پایم که همین. میزنم بیرون اش خانه از و میدهم فشار را در دستگیره تهدیدش به توجه بی

 و شده زالو همانند آنا. کنم بهتر را حالم میکنم سعی و میبندم را هایم چشم میکشم، عمیقی نفس میرسد

 برایم او فقط دنیا دار از کرده فکر میزنم، پوزخندی. است کشیده نقشه وجودم شیره مکیدن برای قطعا
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 بود اضافی غلطی هم بودم او با که مدتی آن. آیم نمی سمتش دیگر بمیرند دنیا های زن تمام اگر مانده؟

 .بودم کرده که

. کند قلم را پایش میخواهد و ماست میان کسی پای که است کرده خطور کثیفش ذهن به چطور نمیدانم

. است پیچیده پایم به بهانه بی آنا حاال و میشوند دیوانه گاهی است، کم شان تخته یک ها زن نظرم به

 . نیفتد او قیافه به چشمم و باشد رفته محبوبه میکنم دعا دعا میروم، خانه سمت به و میشوم موتور سوار

 :میگویم صدایش شنیدن با میگیرم، را فرهاد شماره معطلی بی میرسم خانه به وقتی

 موندن؟ یا رفتن فرید و محبوبه منم، نکن سه-

 !رفتن همه باال بیا داداش-

 همه؟-

 !برات میگم بیا-

 فرهاد. میکنم یکی دوتا را ها پله ها نرده به بستنش از بعد میبرم، داخل به را موتور و میکند باز را در

 :میگوید و میرود عقب دیدنم محض به است، ایستاده در جلوی

 !مرد محبوبه بابای-

 :میگوید و میکنم نگاهش میروم، وا

 .رفتن پاشدن همشون دادن خبر االن همین-
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 مرد؟ چی واسه-

 !بهم ریخت چطور محبوبه ببینی نبودی. قلبی ایست-

 :میدهم بیرون را نفسم

 محبوبه؟ بابای خونه رفتن. کنه رحمتش خدا-

 :میگوید و میدهد تکان سری فرهاد

 میخوری؟ هست آش فقط نداریم، شام-

 !نیستم گشنه نه-

 :میگوید صدایش شنیدن محض به. میگیرم را فرید شماره و اندازم می میز روی را کاپشنم

 ...فرجود-

 :میگویم حوصلگی بی با

 .بگو بهم بود چیزی کاری بگم، تسلیت زدم زنگ نیست خوب اوضاع میدونم-

 !اورژانس زدیم زنگ رفته حال از محبوبه-

 بیام؟-

 !بیاین خاکسپاری واسه نمیخواد،-
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 :میپرسد و میکند جمع را کتابش و دفتر فرهاد. میکنم قطع را تماس و میدهم تکان سری

 بخوابم؟ برم نداری کاری-

 !بخیر شب نه،-

 است درست. میزنم تلخی لبخند محبوبه های طعنه یادآوری با میشوم، ولو مبل روی فرهاد رفتن محض به

 و هانا به. میکشد پر فکرم و میدهم تکیه مبل پشتی به. ببیند داغ نمیخواهد دلم اما هستم تشنه خونش به

 هانا که امشب و میشود بسته هانا بابای زن شکم در ای نطفه. است دار غصه نامادرش بارداری از اینکه

 . میگیرد را محبوبه بابای جان خدا میکند هیاهو

 که ای محبوبه. میکشد نشان و خط اش نداشته رقیب برای او و میکنم تهدید را آنا من است، عجیب دنیا

 .کنم سوگواری برایش میخواهم من و شد عزا عیدش نیامده داشت را عید هول

 .دارد عجیبی مرام عجب و است مکافات دار دنیا میکشم، آه

 " هانا " 

 :گویممی لبخند با و گذارممی میز روی را هاشیرینی ظرف

 !شد عالی چی همه-

 :زندمی رویم به لبخندی بابا

 !هنرمندانه و سلیقه با دیگه، چیده من دخترِ-
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 هم واحدی چند گرافیک، رشته لطف به. اندازممی متفاوت هایزاویه از متعددی هایعکس خوشحالی با

 همه به و کنممی استوری را عکس بهترین. بیاندازم زیبایی هایعکس توانممی و امگذرانده عکاسی

 .گویممی تبریک را نو سالِ پیشاپیش آشناهایم

 کنندمی تعریف امچیده که زیبایی سفره از تبریک، از بعد همه و شودمی ارسال برایم که هاییپیام دیدن با

 مشغول سرعت به من و کنندمی تماشا را تحویل سال برنامه ویژه مرسده و بابا. گیرممی خوبی خیلی حس

 .شوممی هایمپیام دادنِ پاسخ

 اما بگویم تبریک هم او به خواهدمی دلم. شوممی عجیبی وسوسه آنالینش وضعیت و فرجود نام دیدن با

 و بگوید تبریک زودتر او دارم دوست شاید. کندنمی امیاری هم ساده تبریک یک نوشتن برای دستم

 است؟ من فکر به لحظات این در هم او یعنی. کند خوشحالم

 شبِ درست که کنممی پیامی آخرین به نگاهی خورد؟می چرخ ذهنش در هانا اسم ناخواسته یا خواسته

 حرف او با دوباره تا بودم ای بهانه دنبال به که بود روزی چند. بودم کرده ارسال برایش سوری شنبه چهار

 طی را مسیری چه باید فرجود با کردن برقرار ارتباط برای دانستمنمی. رسیدمنمی اینتیجه هیچ به و بزنم

 .رسدنمی نظر به راحت هم آنقدرها مسیر این فهمممی گذردمی که هرچه و کنم

 اصال. کردمنمی حس سرمایی هیچ و نشستم موتور پشت. بودم شاد چقدر. میوفتم عالی شب آن یادِ به

 چهره وقتی اما بود عصبی کمی بابا رسیدم، خانه به وقتی. برسد پایان به مسیر آن که نداشتم دوست

 .کند خراب را خوشم حالِ که نخواست. کرد سکوت دید را خندانم و شاد نهایتبی
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. نگیرد بر در را وجودم وسوسه فرجود به دادن پیام برای دیگر تا گذارممی کناری و کنممی قفل را گوشی

 دعا دل در و بندممی را هایمچشم. شود تحویل سال است ممکن لحظه هر که دهدمی خبر هیجان با بابا

 .است مرسده شکمِ در که ای بچه برای حتی ام،خانواده خودم، مامان، برای. کنممی

 !فرجود برای

 نیوفتد برایش بدی اتفاق امسال کنممی آرزو دهم،می ترجیح. است ترمناسب برایش دعایی چه دانمنمی

. شوندمی رد چشمهایم جلوی از فیلمی همانند شب آن تصاویر. ببرد یاد از را کوفتی اجرای آن هایتلخی و

 آن حالِ و حس به میخواستم که وقت هر اینگونه. میکرد ثبت را لحظات آن تا بود دوربینی واقعا کاش

 .برمیگشتم شب

 راضی گمانم به. خندممی دل در. بیاید دنبالم به موتورش با بخواهم او از هم، بعد دفعه توانممی اصال

 !بودم زده جیغ گوشش در شب آن که آنقدر. شودنمی

 سال این به. زنممی دست هیجان با. شودمی نو سال بعد، ثانیه چند و دوزممی تلوزیون صفحه به چشم

 این در فرجود دارم دوست شدیداً من و است رویم پیشِ بزرگ اتفاق یک که دانممی. دارم عجیبی حس

 !باشد داشته مثبت نقش کنم،می تصور خودم برای که بزرگی و خوب اتفاق

 :بوسدمی و گیردمی آغوشش در را من بابا

 !جان هانا مبارک عیدت-

 :بوسممی را اشگونه عشق با
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 .جونم بابا مبارک هم شما عیدِ-

 را زیبایی و ظریف گردنبند که رنگ سبز ای جعبه. میگیرد سمتش به را مرسده عیدی سرعت، به بابا

 هایپول دیدنِ با.  گیردمی سمتم به را است گذاشته قرآن درون که هاییاسکناس. است گذاشته درونش

 :زنممی جیغ هیجان با باباست، دست در که زیادی

 !مـــرسی بابا وای-

 :گویممی و کنممی مرسده به نگاهی و گیرممی دست در را هایمعیدی

 !مبارک نو سال-

 :دهممی ادامه و گیرممی آغوشش در عریضه نبودنِ خالی برای

 !باشه مبارک خواهرمم یا داداش به-

 بیچاره کودک آن. ندارد ارزش ایذره برایم چیزی هیچ لبخند، همین جز من و زندمی لبخندی بابا

 و سر مشکلم تنها. داشت خواهد دوست بسیار را من حتما و آید می پاک. دارم دوستش. ندارد تقصیری

. کنم سکوت و بیایم کنار او با کنممی تالش هم باز که. است مرسده غریب و عجیب های ایده با زدن کله

 !بابا خاطر به فقط مرسده، خاطر به نه و خودم خاطر به نه

 .باشم داشته دوست هم را سوم فرزند و مرسده من دارد دوست چقدر که دانممی چون

 :گویممی و زنممی لبخندی
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 !کنارمونه هم بچه دیگه سالِ-

 :گویدمی هیجان با مرسده. ندارد کردن بیان برای حرفی و زندمی لبخندی بابا

 !چیه جنسیتش بفهمم دارم هیجان علیرضا وای-

 :دهدمی تکان سری بابا

 !بسه باشه سالم که همین داره؟ فرقی-

 :گویدمی سریع مرسده

 چیه؟ تو نظر به هانا. دیگه داره هیجان آدم اما نداره، فرق-

 :خندممی

 !نشده تعبیه سونوگرافی دستگاه من قطعات روی نمیدونم-

 :گویدمی و خنددمی بلند بابا

 !رحمت باشه دختر نعمته، باشه پسر نیست مهم جنسیت دیگه، پسر یا دختره یا بچه جان مرسده-

 :گویممی و دهممی باال ابرویی

 افتادید؟ سومیش فکر به که بود کم نعمتتون و رحمت پس-

 :خنددمی بلند و تواندنمی اما. کند مهار را اشخنده دارد سعی مرسده



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 !داره نگه رو اشخنده تونهنمی آدم زنیمی حرفایی یه گاهی. هانا کنه چیکارت بگم خدا وای-

 :بوسممی را بابا گونه اتاقم، به رفتن از قبل. شوممی بلند جا از و خندممی

 !عالی عیدی این بابت مرسی، هم باز-

 از بعد. بگویم تبریک هم آنها به را نو سالِ تا زنممی زنگ یاسی و هانی به سرعت به و روممی اتاق به

 از و بوسدمی تلفن گوشی پشت از را من هیجان با سپنتا. رسدمی سپنتا و فرشته و پرهام به نوبت هاآن

 .کنم غش هایشکاری شیرین این برای خواهدمی دلم جاهمان

 را نامش اماشاره انگشت و کنم کنترل را خودم توانمنمی دیگر. ایستدمی فرجود نامِ روی دوباره چشمم

 از و دیده را نامم اینکه فکرِ از لحظه یک. کندمی پر را گوشم هم سر پشت هایبوق صدای. کندمی لمس

 دود بیهوده و پوچ افکار آن تمام صدایش، شنیدن محض به اما. افتاد تنم به لرز دهد،نمی جواب قصد

 .رفتند آسمان به و شدند

 بله؟-

 امخوشحالی نهایتِ این. کنممی نگاه آینه در را است آمده لبم روی فرجود صدای شنیدن با که لبخندی

 :دهدمی نشان را

 !مبارک نو سال خوبی؟. فرجود سالم-

 !ریزه خاله باشی داشته خوبی سالِ امیدوارم همچنین خوبی؟ تو ممنونم سالم-
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 :گویممی اختیار بی و خندممی

 !نکنی حس ناراحتی دیگه امسال امیدوارم. کردم دعا برات کلی سال تحویل موقع. مرررسی-

 !همچنین هم باز. ممنون-

 دقیقه یک به حتی. ندارم صحبت برای ایبهانه هیچ دیگر. بندممی را هایمچشم و شوممی ولو تخت روی

 .کنیم پیدا یکدیگر با زدن حرف برای دلیلی توانیممی سختی به فرجود و من. شد قطع تماس و نرسید هم

 من تا هست راهی همیشه. گردممی دنبالش به هم باز من حال این با. گیرممی دست در محکم را گوشی

 شوخی او با و بگیرم او از خبری. بپرسم را حالش توانممی که دوست یک عنوان به. بزنم حرف او با دوباره

 روزش و حال از هم و ببینم را او هم گونهاین و بیاورد برایم را سفارشاتم تواندمی نباشد، هم دوست. کنم

 فضای در او از که معدودی هایعکس دیدن با. کنممی سرچ را نامش و شوممی گوگل وارد. شوم مطلع

 پخش را اجرایش اولین فیلم و دارمبرمی خودم برای را زیباترینش و زنممی لبخندی است، مجازی

. کندمی صحبت و است نشسته دوربین مقابل بینم،می او از کم که لبخندی با فرجود اجرا این در. کنممی

 اعالم را آراء که وقتی. آوردمی وجد به هم را من داوران سفیدِ رای چهار و کندمی برگزار عالی را اجرا این

 به هیجان با تیمش اعضای و فرجود اند،کرده صعود بعد مرحله به اعجاز گروه میگوید مجری و کنندمی

 عقب به را فیلم و کنممی دراز دست. بیندنمی را هیچکس او جز چشمم و خندممی. پرندمی هوا

 .کندمی ترخوشحال هم او از را من اششادی دیدنِ. گردانمبرمی
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 پیک هم هنوز آیا! بود بهتر حالش االن چقدر شد،می برنده مسابقه آن در او اگر که کنممی فکر این به

 بود؟ شده نظیری بی مربی و بود کرده افتتاح را داشت آرزویش که مستقلی باشگاه همان یا بود؟ موتوری

 .گرفتنمی قرار من راهِ سرِ وقت هیچ شاید شد،می برنده او اگر اما. باشد خودخواهی شاید

 در خودش که کسی به باختم دل من. شدم عجیبش رفتارهای عاشق من و است من مقابل او االن، اما

 خبر. بگیرم را جلویش توانستمنمی که بود احساسی این هم، باز اما. زندمی پا و دست مشکل از پر گودالی

 وقت هیچ گفتمی. زدمی یاسی که حرفی همان مثل درست. امشده دچارش که فهمیدم و آمد فقط. نداد

 .است شده هانی شیفته و باخته دل چطور است نفهمیده

 .زنممی لبخندی

 .کردممی شک او به باید شدنمی اشدلباخته یاسی اگر و است نظیر بی هانی که البته

*** 

 راهی هیچ و کشممی دراز تخت روی حال بی و خسته. گذرانیممی را سال ابتدایی تعطیالت روز چهارمین

 !آموزشگاه هم و است تعطیل دانشگاه هم. ندارد وجود کردنم سرگرم برای

 دوباره ما و بگذرد روز سیزده این زودتر هرچه دارم دوست. کشدمی پر هنرجوهایم و هابچه برای دلم

 عید سفر و تعطیالت برای فرشته و پرهام و اندرفته اهواز به هانی، و یاسی. کنیم آغاز را هایمانکالس

 .کندمی اذیتم بیشتر هم هاتنهایی همین و اندبرده شمال به را سپنتا
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 هم االن یعنی. کنم پیدا هاخیابان از یکی در را فرجود موتور تا ایستممی جاهمان و روممی پنجره سمت به

 است؟ برگشته اشخانه به یا دهدمی نحویل را مردم هایسفارش دارد است؟ سرکار هنوز

 رگبار از خبری هیچ روزها این که ام رفته سفر به کندمی گمان حتما است؟ من فکر به االن یعنی

. کنممی اخمی. نکند خطور هم ذهنش به من اسم اصال هایشمشغله بین هم شاید. نیست هایمسفارش

. باشد طرفه یک است ممکن احساس این که کنم فکر خواهم،نمی. باشد یادش را من که دارم دوست

 تجربه را زیبا عشقی و بیاورم زبان بر را هایمحرف که باشم داشته را این جسارت هانی، مثل دارم دوست

 .دیدممی افکارم در همیشه که طورنهما درست. کنم

 از هیجان با و زندمی برق هایمچشم. خوردمی شیشه روی باران ریز هایقطره به چشمم لحظه یک در

 بیرون اتاق از و پوشممی لباس مکث بی. باردمی نم نم باران سال ابتدایی روزهای همین در. پرممی جایم

 .روممی

 :گویدمی دیدنم با بابا

 هانا؟-

 :ایستم می سرجایم

 بابا؟ به-

 ری؟می کجا شبه، ده دیدی؟ رو ساعت بابا-

 :گویممی هیجان با
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 .کنم روی پیاده خونه نزدیک پارک همین میرم زنه،می نم نم بارون داره-

 !فردا بذار شب؟ وقت این-

 برم بذار! نترس. است غلغله پارک االن عید روزای تو بابا میاد؟ نم نم طورهمین بارون فردا تا یعنی-

 !بیام زود دممی قول. رهمی سر امحوصله خونه تو خیلی

 :گویدمی تنها. کند متقاعد را من تواندنمی اصال که داندمی خوب بابا

 دیر کافی اندازه به هم سوری شنبه چهار شب باشی، بیرون شب وقت این ندارم دوست اصال برگرد زود-

 !خونه برگشتی

 :گویممی شادی با

 !حتما چشم-

 بدهد تغییر را نظرش بابا شود باعث تعلل ایلحظه ندارم دوست اصال. کنممی پا به را هایمکفش مکث بی

 ادامه هم هنوز باران نم نم. روممی بیرون خانه از سرعت به. بزنم قدم نظیر بی هوای این در نگذارد و

 کاله. دارمبرمی قدم شوق با. کندمی بارش به شروع دوباره و شودمی قطع هم ذره یک همان گاهی. دارد

 .هستند تردد پر و شلوغ هاخیابان. نشوند خیس موهایم و شال تا کشممی سرم روی را لباسم

 واقعا. نشانندمی لبم روی لبخند و دارندبرمی قدم هم دست در دست پسری و دختر  من از جلوتر کمی

. میزنند لبخند. شوندمی قدم هم دیگر یک با و کنندمی رها را هاترس تمام. زیبایست دنیای چه عاشقی

 او با رقصیدن فرجود، کنار در کوتاه لحظات همان. میکنند زندگی را لحظاتشان تمام و میدهند سر قهقهه
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 چه کند، دیگری دنیای وارد را من بود توانسته داشت، دست به را هدایتش او که موتوری پشت نشستن و

 .بزند قدم من همپای بارانی شب یک در اینکه به برسد

 مقابل را خود آیم، می خودم به وقتی و میکنم رد را پارک ورودی که هستم غرق خیال و فکر در آنقدر

 موتورش. زنممی لبخندی و ایستم می کناری. کنممی پیدا است مشغول آن در فرجود که فروشگاهی

 را او وقتی آورممی یاد به را خودم صدای. کندمی جدا موتور از را باکس نفر یک و دارد قرار در مقابل

 .خواندممی همسفر هیجان با و بودم گرفته

 فاصله فروشگاه نزدیک درخت از سریعاً اشعادی هایلباس با فروشگاه از فرجود آمدنِ بیرون با

 دستم روی به باران ایقطره. برگردد خانه به دارد قصد و است رسیده اتمام به کارش زمان پس. گیرممی

 :زنممی صدایش و روممی سمتش به سرعت به من و افتدمی

 فرجود؟؟؟-

 :زنممی بزرگ لبخندی دیدنش با. چرخدمی سمتم به سرعت به

 !سالم-

 !مسافرتی کردم فکر خوبی؟ سالم-

 :خندممی

 .کنی فکری همچین میزدم حدس-
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 :میدهد تکان سری

 !نداره سفارشی هیچ ریزه خاله بود عجیب آره-

 :کندمی نگاه دستش روی ساعت به لحظه یک

 بیرونی؟ دقیقه به دم نداره کاری بابات فروشگاه؟ اومدی خیره شب؟ وقت این-

 :میدهم باال ابرویی

 !داره اعتماد بهم چون نه-

 :گویممی شوق با و کنم جمع را لبخندم توانمنمی دیگر

 !بزنم قدم خواست دلم بارونیه، هوا دیدم. کنم خرید نیومدم االنم-

 :گویممی سریع که امگذشته پارک از چرا که کندمی فکر این به دارد حتما. شودمی متعجب نگاهش

 بزنیم؟ قدمی یه پارک بریم هم با داری وقت ببینم اومدم. نداره کیفی تنهایی هم روی پیاده-

 :گویدمی متعجبانه

 !کنیم؟ چیکار-

 .بزنیم قدم-

 :گویممی و روممی راه قدمی چند
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 !شکلیه این زدن قدم گرفتی؟ یاد-

 کارتت؟ به بزنم یا بدم نقد آموزشتو هزینه! واقعا ممنون-

 :زنممی قهقهه

 !بیایم و بریم زود همینجا بذار رو موتورت. بریم بیوفت راه. نیست پولی-

 برای دلم شک بی. بیاید همراهم او که میزنم دری هر به دارم که است مرگم چه نمیفهمیدم هم خودم

 کنار در. کنم شادی و بخندم. باشم او کنار در شب هر و همیشه دارم دوست. است شده تنگ او همراهی

 .بخندانم هم را او ای ذره بتوانم شاید و کنم کل کل. نکنم فکر دیگری چیز هیچ به او

 :گویممی سریع. رویم می پارک ورودی سمت به و افتدمی راه دنبالم به فرجود

 خیس بارون زیرِ و بگیره شدت بارون ممکنه بترسن اینکه بدون اینجا ریختن ملت. شلوغه چقدر وای-

 !بشن

 !ترسننمی هستن، تو مثل هم اونا-

 :روممی راه عقب عقب و چرخممی سمتش به

 سرما که اینه تهش تهِ یا شه،می خیس لباسات یا خودته، به زندگیت کردن گند الکی چیزای این از ترس-

 !مهمه من برای این. کردی کیف لحظه در اما خوریمی
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 تا گرددبرنمی که است دیوانه دختر این که کندمی فکر این به دارد حتما. کندمی نگاه هایمقدم و پاها به

 .ببینم را او چهره دارم دوست که نمیداند. کند نگاه مسیر به

 !روزها این نبود ازت خبری-

 :دهدمی تکان سری

 !بودیم مراسم یه درگیر-

 :دهممی باال ابرویی

 گذشت؟ خوش. باشه خیر-

 !میدادیم فاتحه میرفتیم نه، زیاد-

 :کنممی نگاهش متاثر ای چهره با

 !شدی ناراحت خیلی حتما. شاد روحشون بد، چقدر بابا ای-

 :گویدمی سریع و حرفم برابر در بود پوزخندی هم شاید. زندمی رویم به لبخندی

 !ممنون-

 :کنممی نگاه فرجود به خنده با و روممی باریک جدول روی به سرعت به

 !باشم اینجا رو مسیر انتهای تا خواممی باال، بیا هم تو-

 !نیستم کوچیک تو مثل من ریزه؟ خاله نیست خوب حالت-
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 :میخندم بلند

 بری؟ راه بلدی طناب روی راستی میکردی، هنرنمایی خوب که اجراهات تو-

 :شودمی وارد قلبم به مستقیم اش،خنده. خنددمی

 !نکردم کار سیرک تو وقت هیچ من-

 !هستی ایحرفه پریدن تو فقط تو پس-

 پاشایی مرتضی یاد زنده با بلند و آورد می وجد به را من شودمی پخش پارک بلندگوی از که آهنگی

 :خوانممی

 بارون نم نم دوباره"

 ناودون شرشر صدای

 قراره بی بازم دل

 چشاتو رنگِ دوباره

 تو با عاشقی خیالِ

 "نداره نداره نداره آروم دل این

 :گویممی خنده با و کندمی نگاهم سکوت در فرجود
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 به. بخونم آواز بلند بلند همیشه دارم دوست کردن، شادی عاشق موزیکم، عاشقِ فقط ها، نیستم دیوونه-

 بچه اون نسیم؛ قولِ به. کردم دعا اشبچه برای گفتم، تبریک مرسده به امشب. بدم مثبت انرژی خودم

 !باشه داشته دوستم خیلی میتونه هانا، آجی میگه من به و میاد دنیا

 گردنم تا و لغزند می صورتم روی آب قطرات. میگیرم باال را سرم و دهممی فاصله هم از را هایمدست

 هم کنارِ هم باز ما اینکه حس با. شودمی اکو گوشم در فرجود محکم های قدم صدای. میکنند پیدا ادامه

 چند بیاورم؟ بیرون را او ایبهانه چه به بعد دفعه اصال. برنگردم خانه به هیچوقت کنممی آرزو هستیم،

 کنم؟ سپری خبری بی در باید دیگر روز

 به و بردارد را موتورش که رودمی فروشگاه تا سرعت به و میرساند خانه در دمِ تا را من فرجود بعد کمی

. کندمی سالمی دیدنم با بابا. شوممی وارد و میکنم باز را در انرژی با. روم می باال به شوق با. برگردد خانه

 .زندنمی غر همین برای و ام نکرده دیر زیاد

 و کنممی خارج تن از را است شده خیس آب قطرات با که لباسی. آید می اتاق سمتِ به دنبالم به مرسده

 :گویممی هیجان با

 !اومد حال جیگرم. بود بارونی عجب مرسده-

 نگاهش متعجبانه. بنددمی را در مرسده که بروم حمام به تا دارمبرمی را امحوله و گذارممی کناری را لباس

 :گویممی و کنممی

 !چیشده؟-
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 :گویدمی آرام و داردبرنمی دستگیره روی از را دستش

 !کیه؟ رسوند، اینجا تا تورو که پسری اون اومده پیش سوال براش بابات-

 :بگیرم محکم را خودم که کنممی تالش سختی به و دهممی قورت را دهانم آبِ

 بپاد؟ منو تا آیفون و پنجره پشت ایسته می بابا پس-

 :گویدمی من حرف به توجه بی و دهدمی تکان سری

 میاره؟ اینجا تا تورو شبه چندین و مهمونی تو اومد همونی آره؟ بود فرجود-

 :دهدمی ادامه مرسده و کشممی عمیقی نفس

 بود؟ خودش آره؟-

 :کنممی زمزمه و شوممی خیره او به کالفه

 !آره-

 :گویدمی اندشده گرد تعجب از که هاییچشم با مرسده

 پری؟می اون با چرا تو! هانا؟ چی یعنی-

 :اندازم می تخت روی جاهمان از را حوله و دهممی تکیه دیوار به

 !نباشم تنها دادم ترجیح و دارم دوست داره؟ چی یعنی-
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 ...!بودی گفته که حالی در بودی اون با فهمیدیم. میومد موتورش صدای هم سوری شنبه چهار شب هانا؟-

 :پرممی حرفش بین

 !بود هم فرجود. بودیم اینا صابر پیشِ. نگفتم دروغ من-

 میکنی؟ چیکار داری بیا خودت به چرا؟؟؟ خب-

 :میگویم و میکنم نگاهش مشخصی کالفگی با

 مرسده؟ شی راحت که بشنوی زبونم از میخوای چی بشنوی؟ رو چی اومدی-

 :میگویم سریع و میکنم مکثی

 شبانه ساعت هر. میرم بیرون باهاش هم بعداً. االن هم سوری، چهارشنبه شبِ هم بودم، فرجود با آره-

 بتونم که بود این خاطر به فقط میدادم راه به راه که هم بیخودی سفارشات تموم. ببینم اونو میتونم روز

 .دارم دوست رو فرجود من مرسده، بشنو خوب. ببینم رو فرجود

 :گویدمی بلندی صدای با و متعجبانه مرسده

 میگی؟ پرت و چرت چرا چــــی؟؟؟-

 :کنم می کنترل را صدایم و دستها لرزش سختی به

 خیلی حالم کنارشم وقتی و دارم دوست اونو من. میکشم خجالت نه دارم، ترسی نه کردنش بیان بابت-

 !دارم نیاز فعال رو خوشم حالِ. کن ولم پس. خوبه
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 هانا؟ خورده جایی به سرت-

 :کنممی باز سرعت به را اتاق در

 !بذار تنهام لطفاً-

 را در اتاق از رفتنش بیرون محضِ به. ببندد را اش مانده باز تعجب از دهان تواندمی سختی به مرسده

 مرسده که دانممی. کندمی بد کمی را حالم ام،عصبی و تند تند هاینفس. کنممی قفل داخل از و بندممی

 آیدمی بدم چقدر که دانندمی شانهمه. ندارم ترسی هیچ بابتش و گذاردمی بابا دستِ کفِ را هاحرف این

 .بکشد سرک کارهایم در کسی

 .کنم تحمل را مرسده رفتارهای این نمیتوانستم اما آوردم،می در را صدایش زود اینقدر نباید شاید

 .شود ترآرام افکارم تا بزنم نقشی خواهدمی دلم. روم می وسایلم سمت به سرعت به کردن حمام بیخیالِ

 کنممی شروع. تراشممی را طراحی مخصوصِ مدادهای و زنممی لبخندی است، آمده سرم به که فکری از

 سرعت، به. شودمی بزرگتر لبخندم میگذرد، که لحظه هر. بکشم خواهممی که تصویری زدن طرح به

 را اشچهره ابعاد تک تک کنممی سعی. شوممی مشغول و کنممی ترسیم کاغذ روی را اش چهره قالب

 پخش دستم کنار که وسایلی و میمانم من میشود رها دردسرهایم تمام از فکرم. کنم طراحی درست کامال

 .اندشده

 با مطمئنم. کنم نقاشی عکسش از ترواقعی را فرجود دارم دوست...! هایشچشم طراحی به کنممی شروع

 .است کرده دریافت کسی از اش زندگی تمام در که ایست هدیه بهترین زیبا، قاب یک
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 "فرجود"

 اما اند برگشته میشود روزی دو بابا و مامان. میدهم ها مغازه به را نگاهم و میزنم قدم ها ویترین پشت

 مراسم به ادب عرض برای نباشد، یا باشد محبوبه نیست مهم هم برایم. اند نیامده هنوز فرید و محبوبه

 مشخصات فرید سال و سن هم مردی دیدن با و میروم مغازه داخل به. نماندم دیگر و رفتم خاکسپاری

 :میزند لبخندی. میگوید میخواهم که را چیزی

 !داداش نداریم میخوای که اینی-

 !بیارم گیر میتونم چطوری-

 .میدم رو خبرش بهت میگیرم همکارا از آمار یه میخوای-

 :میزنم لبخندی میدهد، دستم به و برمیدارد کارتی صندوق کنار از. بدین رو کارتتون زحمت بی اوکیه،-

 بنویسید؟ منم شماره میخواین هستم نیافر-

 !لحظه یه باشه-

 میدانم میروم، خانه سمت به و میزنم بیرون مغازه از. میکند سیو را ام شماره و برمیدارد را اش گوشی

 . ندارد کردن درست غذا دماغ و دل مامان

 را فرهاد شماره و میکشم بیرون را گوشی دارد، بدی حال روز چند تا میرود عزا مراسم به که هربار

 :میپرسم صدایش شنیدن با. میگیرم
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 نه؟ یا داریم شام فرهاد-

 :میخندد

 !میکنم درست املت بیا نداریم،-

 .میام میخرم چیزی یه نرسیدی؟ گذاری تخم مرحله به خوردی املت بس از تو-

 میای؟ کی باشه،-

 .راهم تو-

 !بگیر جوجه من برای-

 .رو مشتقاتش یا میخوری مرغ یا میذاری، تخم و کنی قد قد برامون میترسم آخرش-

 صفحه باالی پیام رنگ زرد آیکون دین با و میکنم قطع را تماس. میپیچد گوشم در بلندش خنده صدای

 :میکند ام کالفه آنا اسم دیدن. میشوم ها پیام وارد گوشی

 ازت وگرنه. کارتم به بزنی میلیون سی باید بهت دادن سرویس و شدن چتر بابت بدم، فاکتور گفتی-

 !میکنم شکایت

 پیام این دیدن از تر مسخره ولی میکند ام دیوانه قطعا صدایش شنیدن میگیرم، را اش شماره معطلی بی

 :میگیرد اوج صدایم میگوید الو اینکه محض به. نیست

 کردی؟ فکر چی خودت با شدی؟ دیوونه-
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 !میکردی فکر اینم به باید آوردی در رو من اشک اینجا اومدی وقتی-

 خبر و تایلوری الیزابت نوادگان از! میومد در تر ارزون میخوابیدم کیدمن نیکول با تومن؟ میلیون سی-

 ندارم؟

 !میکنم شکایت یا بهم میدی یا خان فرجود همینه-

 :میخندم عصبی

 و بیمه شما شریف شغل به ببخشید نداده؟ رو پولم حاال و دادم بهش میگی قاضی به میری البد شکایت؟-

 !میگیره تعلق سنوات

 !فرجود شو خفه-

 !میزنم آتیش رو اونجا میام گوشیم روی بیفته اسمت دیگه بار آنا-

 !بچرخیم تا بچرخ-

. اند شنیده مرا فریاد و داد آدم و عالم که جهنم به. میشوم موتور سوار پاساژ جلوی و میکنم قطع را تماس

 کبابی سمت به. کند صادر میلیونی فاکتور برایم فروش خود هرزه یه مانده همینم هایم بدبختی تمام میان

 . میکند پر را مشامم کباب انگیز دل و خوب عطر. میشوم پیاده موتور از و میروم محل

 .میزنم تکیه موتور به مغازه بیرون و میدهم سفارش را غذا
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 پیام دیدن با ولی بکوبم زمین روی را گوشی میخواهم. میگیرد اوج عصبانیتم و میخوانم را آنا پیام دوباره

 :میکنم بازش معطلی بی هانا اسم و جدید

  چطوری؟ فرجود سالم-

 :مینویسم برایش

 داری؟ کاری. ممنون سالم-

 .بپرسم رو حالت دادم پیام نه-

 !فعال. بدن خبر تو به نفر اولین میگم بیفته اتفاقی بود قرار وقت هر. نیست الزم-

 هانا گریبانگیر درونم آتش و است زیاد خشمم. بدهم بچه دختر این دل به دل نمیخواهد دلم چرا نمیدانم

 را سفارشم و میروم داخل به است مصرف یکبار های ظرف بستن مسئول که پسری اشاره با. میشود هم

 اما میکرد خطاب ولخرج مرا ماندم، نمی امان در کالمش نیش از بود محبوبه اگر شک بی. میگیرم تحویل

 .میخورد سیر دل با را ها کباب آخر تا

 * 

 درونش را سفارشم و میکند باز را رنگی قرمز جعبه. میشود باز نیشم ناخواسته و میکنم فروشنده به نگاهی

 .میگذارد
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 می جوش به خونش عیدی این دیدن با هانا دارم حتم. میزنم چانه قیمت سر و میدهم دستش به را کارتم

 .بکند را سرم شاید اصال و میپرد پایین و باال یویو مانند شک بی آید،

 و خورد او به آنا از من غضب تیر. ندارم خبری ام پریده او به که روزی از ارزد، می کردنش اذیت به ولی

 جواب بوق دو بعد میگیرم، را اش شماره مغازه از رفتن بیرون محض به. بیاورم در دلش از میخواهم حاال

 :میدهد

 بله؟-

 خوبی؟ سالم-

 !بدن خبر بهت میگم بمیرم شد قرار سالم،-

 :است سرتق الحق دختر این میخندم، بلند صدای با

 !ببینمت بیا نکن قهر باشه-

 بمیری؟ قراره-

 .دارم کارت نه-

 مهمونی؟ رو من ببری میخوای البد کنم؟ کاری برات میخوای-

 بذاری؟ قرار یه زدن حدس جای به میشه-

 :میکند مکث کمی
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 !میفتم راه االن. بیا میفرستم لوکیشن-

 بخواهد یا کند ناز که نیست آدمی. ریا بی و ساده میماند، دست کف مثل. نمیکند ناز حتی میگیرد، ام خنده

 ها دختربچه مثل. است جالب اما باشد او کم سن های ویژگی چیزها این همه شاید بکشد، دنبالش مرا

 میشوم بیزار خودم از دارد، خانه وجودش در اصالت. است مودب ولی درازی زبان گاهی و میکند قهر

 .است کرده قی را آبرو و خورده را حیا که میگذارم آنایی کنار را او ذهنم پس در گاهی

 را کاله. هستم بلد را داده که ای کافه نشانی میشوم، موتور سوار لوکیشن دیدن و پیام صدای شنیدن با

 سری شده پارک کافه مقابل که رنگش سبز ماشین دیدن با. میروم کافه سمت به و میگذارم سرم روی

. باشد خودش شان در که میگذارد قرار جایی شهری باال دخترک. کنم تعجب نیست نیاز میدهم، تکان

 .است کرده تصاحب را کافه نشین شاه قطعا و میرسد مقصد به زود

 انتخاب را دنجی گوشه که هانا دیدن با و میگردانم چشم میشوم، کافه وارد و میگذارم جک روی را موتور

 می مقابلش. میکند خودنمایی اش گونه روی چال و میزند لبخند دیدنم با. میروم سمتش به است کرده

 :میکنم مقابلش نوشیدنی به نگاهی نشینم،

 !میدادی سفارش بعد برسم میکردی صبر-

 :میخندد

 !دستگرمیه این دوما سالم، اوال-

 :میکنم اشاره گارسون به
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 !بخوری همه این نمیخوره هیکلت به-

 گارسون رفتن محض به و میدهم سفارش کاپوچینو خودم برای. میدهد سفارش هانا و آید می گارسون

 :میزند پس را اش نوشیدنی میدهد، تکیه صندلی پشتی به  هانا

 !نباش نگران شما میسوزونم جوش خود من-

 :میزنم پوزخندی

 !بابات دست رو میمونی قطعا بشی چاق کوتاهه، قدت که نه-

 !عمرا-

 :میشوم خم جلو به کمی

 شوهر بی ثروت اون با باشی هم درختی میمون نه؟ که چرا البته نه؟ کردی حساب بابات پول رو حتما-

 !نمیمونی

 .... یه برم گفتی بود رفته سر ات حوصله من؟ برجک تو بزنی اینجا اومدی ببینم-

 سمت و میگذارم میز روی را آن. میکشم بیرون را رنگ قرمز کوچک جعبه جیبم از و میپرم حرفش میان

 . میدهم هل هانا

 :میرود باال ابروهایش جعبه دیدن با

 چیه؟ این-
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 !کن بازش-

 :میگوید ای مسخره لحن با

 بدی؟ ازدواج پیشنهاد بهم میخوای-

 :میخندم بلندی صدای با

 !ندارم ازدواج قصد دیدی؟ ترکی فیلم زیاد بابا، نه-

 !نشون این خط این میزنی زانو پاش جلوی حتما و میکنی ازدواج روزی یه-

 :میرود هم در سحرآمیز قاشق گردنبند دیدن با صورتش میکند، باز ذوق با را جعبه

 کردی؟ مسخره رو من-

 :میخندم

 !شد کامل ریزه خاله دیگه حاال-

 :میخندد

 !میدم اش موقع به هم تو عیدی نکنه، درد دستت-

 . بیاورد در را حرصم دادنش عیدی با میخواهد نظرم به. میزند برقی هایش چشم میکنم، نگاهش

 صورتش روی از لبخند. بندد می گردنش دور را گردنبند و میزند کنار را شالش میشوم، خیره صورتش به

 . میمانم خیره صورتش به نمیشود، محو
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 * 

 :میکند مامان به نگاهی فرهاد میکنم، باز را در زنگ صدای با

 است؟ محبوبه-

 :میگوید من به رو و میدهد تکان سری مامان

 بگیری؟ تیشه ندی اره باهاش عزاداره دختر این-

 :میدهم جواب کالفه

 !سرکار برم باید صبح. میخوابم شام خوردن محض به االنم دارم، چیکارش من مادر-

 نیشخندی محبوبه وسواس یادآوری با. است داده لم مبل روی بیخیال که میدوزد بابا به را نگاهش فرهاد

 . میکنم سالم فرید قامت دیدن با. شد عزا عیدش اما باشد خوش جدید های مبل با را عید میخواست. میزنم

 نظر به زار و پریده رنگ. میترسم و افتد می محبوبه به چشمم میشود، خم کفشش آوردن در برای فرید

 :آید می بیرون حلقم ته از صدایم میرسد،

 !میگم تسلیت بازم داداش، زن سالم-

 ها مبل دیدن و خانه به شدن وارد محض به. آورد می در را کفشش و میشود خم فرید نمیدهد، جوابی

 :اندازد می مامان آغوش در را خودش میشود، جاری هایش اشک
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 و پیشمون بیاد عید گفتم بهش. بشنه ها مبل این رو بیاد بابام بود قرار شدم بدبخت دیدی. مامان دیدی-

 ...دنیا اون رفته حاال

 :میگوید و میکشد کمرش پشت دستی مامان میکنم، نگاه فرهاد به من و میزند زار محبوبه

 .خودت با کنی اینطوری نیست راضی هم بیامرز خدا اون بشین، دخترم-

 به مامان اشاره با فرهاد میکنم، فرید به نگاهی. میزند ضجه و میکوبد پایش روی میگیرد، اوج محبوبه

 :میکند خاموش را تلویزیون بابا. میشود قند آب کردن درست مشغول و میرود آشپزخانه سمت

 !نمیشه زنده پدرت زدن زار با دخترم-

 :میگوید خیس هایی چشم با محبوبه

 .برسونم آرزوش به رو اون نتونستم من نشد ببینه، رو من بچه میخواست دلش-

 :میکند بغلش مامان

 و خداییم بنده ما. میگیره جون یه بخواد میبخشه جون یه بخواد خداست، دست زندگی و مرگ دخترم-

 .کنیم شکر باید

 دو دیدن با میبندم، را در و میروم اتاقم به. میشود اعصابم روی مته مانند صدایش و میکند مویه محبوبه

 بدتر حالم تا کافیست صفحه باالی آنا اسم دیدن. میکنم بازشان معطلی بی گوشی روی نشده خوانده پیام

 . شود
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 :میریزد بهم مرا آنا پیام و محبوبه کشیدن جیغ صدای

 !میکنم ات بیچاره یا میدی یا بدی؟ رو من پول نتونستی شد؟ چی-

 .شدی من آویزون اومدی میزد ملق جیبت تو شپش شدی؟ الل-

 سر بعد و کنم خفه را محبوبه و بروم بیرون دارم دوست. است بد حالم میکنم حس میکنم، پرت را گوشی

 .بگذارم اش سینه روی و ببرم گوش تا گوش را آنا

 "هانا"

 دست دیدنم با است، وسایل گردگیری مشغولِ که سعیده. شوممی وارد و کنممی باز هیجان با را خانه در

 :گویدمی و کشدمی کار از

 !خانم هانا سالم-

 !سالم-

 :گویممی ذوق با. نیست دستم کارهایم و خودم اختیار. روممی سمتش به ناشدنی، وصف ذوقی و شوق با

 !عزیزم کمکت میام االن کنم، عوض لباسامو بذار-

 :رسدمی گوشم به اُپن سویِ آن از صدایش و کندمی نگاهم متعجبانه مرسده،

 هانا؟ شده چیزی-

 :گویممی هستم، هایمدکمه کردن باز مشغول که طورهمان و کنممی دراز دست و نگرممی او به خنده با
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 یه بدم خودم به تکونی یه دارم دوست شدم، خسته هم عید روزهای این بیکاری از عالیه، چیز همه نه،-

 !خونه توی کنم فعالیتی

 فرجود از که شودمی گردنبندی به میخ چشمم. ایستممی آینه مقابل سریعاً و شوممی اتاقم وارد خنده با

 .امگرفته

 :گویممی لب زیر و خندممی دل تهِ از. بکشم جیغ وجود تمام با خواهدمی دلم. گیرممی دستم بین 

 پررو؟ بچه من گردنِ ندازیمی قاشق!!! شد چی و کردم خودم پیشِ فکرایی چه دیوونه، فرجودِ-

 و طالها تمام از بهتر. گرفتم را عمرم ِعیدی زیباترین و بهترین کنممی حس. پرممی جایم در ذوق با

 .بودم گرفته هانی یا بابا از هاسال این در که هاییپول

 به و میگیرد را دستم سریعاً مرسده. روممی بیرون اتاق از مکث ایلحظه بی و کنممی عوض را هایملباس

 :میکشد آشپزخانه داخلِ

 کنی؟ کار میخوای تو هانا-

 :میدهم باال ابرویی

 نکنم؟ کار میگی تو-

 شدی؟ کاری تو حاال تا کی از-

 :میدهم باال ای شانه
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 !پات رو انداختی پاتو نشستی بارداری اسم به تو که وقتی از-

 :گویممی ام خنده میان سختی به. اندازدمی خنده به را من اخمش،

 دیوار؟ به بزنم زل کنم؟ چکار میگی بازه، آموزشگاه نه هست، دانشگاه نه میره، سر امحوصله خب-

 :آیم می حرف به بگوید، چیزی بخواهد تا

 سفید و سیاه به دست من و میکردی کار تو تنکابن، تو روزها اون که ناراحتی. نکن تعجب اینقدر ببین-

 کنم کار االن اما بود ریخته سرم درس و کار شدیداً خودم کردمنمی کمک تو به که روزایی اون زدم؟نمی

 !بهتره

 :زنممی صدا را سعیده بلند

 کنم؟ چکار من خانم؟ سعیده خب-

 ظاهراً که سعیده. کنم پنهان را امخنده توانممی سختی به من و فشردمی هم روی را هایشپلک مرسده

 گیرممی دستش از را روزنامه شده، که هرطور انتها در اما شود مانعم دارد سعی ترسد،می مرسده از بسیار

 :گویممی و

 .کنممی تمیز رو دستشویی و حموم و هااتاق هایآینه من-

 :گیردمی دندان به را لبش خجالت با سعیده

 !دممی انجام خودم من. نیست نیازی خدا به خانم هانا نه-
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 :خندممی

 !بذارید موزیک برام فقط. نداره هم ایرادی هیچ. کنممی کمک بتونم که جایی تا من چیه؟ هافحر این-

 با. بزنند برق تمیزی از خواهدمی دلم. شوممی کردنشان تمیز مشغول و روممی هاآینه سمت به شوق با

 . کنممی را کارم حوصله سرِ و رقصممی شود،می پخش که شادی آهنگ

 .ببینم آینه در واضح کامال را تصویرم توانممی که کنممی تمیز قدرآن

 بابایش جیب به دوخته چشمش که بودم نازنازی دختر یک من. شودمی تکرار سرم در فرجود های حرف

 هم شاید کند؟ جمع را هایشپاش و ریخت و بیاید خدمتکارش تا خوابیدمی و خوردمی که دختری است؟

 زندگی یک آرزوی بچگی از من. است نشناخته را من کامالً هنوز و است متعجب چیزها این دیدن از

 زود خیلی داشتم دوست هم باز اما. بردند باالتر پله چند را من بابا، های حمایت که البته. داشتم را مستقل

 .برسم اهدافم همه به

 مثل چگونه کردم، افتتاح را امنقاشی نمایشگاه سالگی پانزده سنِ در وقتی که کنمنمی فراموش وقت هیچ

 خودم مسیر من هم باز اما میکردند حسادت آشکارا و بودند مخالف افراد خیلی. کرد صدا مدرسه در بمب

 .کردم طی را

. شدم کار به دعوت مدرسه داخلی دیوارهای نقاشی برای مدرسه، همان مدیر طرف از درسم، اتمام از بعد

 رفتم، کلنجار خودم با هرچقدر. کنم فصل و حل کال ویدئو و تماس چند با و تلفنی را چیز همه کردم سعی

 . بگذارم تنکابن در را پایم دیگر بار یک نتوانستم هم باز
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 آمبوالنس در مامان خروجِ انگیز غم های صحنه. ماندمی جهنم ورودی مثل درست برایم شهر آن ورودی

 .بریزد بهم روزم و حال هامدت تا و کنم تکرار ذهنم در نمیتوانستم دوباره را شهر آن از

 آن در کردنم کار. کرد ترنزدیک اهدافم به قدمی را من گرافیک رشته و دانشگاه در قبولی آن از بعد

 باعث بیشتر هایی ساعت و بود رفته باالتر که حقوقی با االن و کم حقوق و کم ساعات با ابتدا در آموزشگاه

 .نباشم خانواده به متکی دختری اصال من شدمی

 هستم مهمانی شب ایِافاده و لوس دختر همان من، نظرش در داند؟می من از چیزی چه فرجود. خندممی

 هانا روی شناختی اصال او. دربیاورد را خواهرش و بابا زن حرصِ تا است کرده همراه خود با را او که

 !ندارد مهرانفر

 !شناسدمی کامل را من زودی به. شناسدمی را من

 را خانه تمام سعیده که ام،کرده کار آرام آنقدر ظاهراً. کندمی جمع را وسایلش سعیده کارم، اتمام از بعد

 هایاخم با که روممی مرسده سمت به سعیده، رفتنِ از بعد. است نمانده کاری دیگر و است کرده تمیز

 :میکشم بویی! الزانیاست مایع کردنِ درست مشغول درهم

 !بو و عطر خوش چه به، به-

 :گویدمی کند، نگاهم آنکه بی مرسده

 !خوبن خیلی خریدم، جدید که هاییادویه-

 هستن؟ چی-
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 انداخته او به که ایتیکه خاطر به است؟ کرده قهر من با االن یعنی. زنممی پوزخند من و دهدنمی جوابی

 به چرا که کندمی فکر این به هم شاید خورد؟می را فرجود با من نداشته رابطه حرصِ هم هنوز یا بودم

 ام؟کرده کمک سعیده

 و قارچ بوی. کنممی مخلوط سس با را مایع و گیرممی دستش از را چوبی قاشقک و شوممی سوالم بیخیالِ

. هستند من نفع به هم مرسده ویارهای و بارداری دوران هایهوس این. پراندمی سرم از هوش گوشت

 !کنم عشق و بخورم الزانیا پایش به پا توانممی

 بذارم؟ جوش آب مرسده-

 !بپزن هاورقه بذار و توش بریز روغن و نمک و چوبه زرد یکم اومد جوش که آب آره،-

 :خندممی بلند

 سرآشپز؟ کنم چیکار دیگه-

 رسپی مرسده از برایش که نبود چیزی الزانیا. دهممی قرار اجاق روی را آب از پر قابلمه و کنممی نگاهش

 !بگیرم

 یک در. شوممی هاالیه چیدن مشغول و کنممی چرب را ظرف کف الزانیا هایورقه شدنِ پخته از بعد

 گیردمی دست در را رنگ طالیی قاشق پایه بیایم خودم به تا و آیدمی گردنم سمت به مرسده دستِ لحظه،

 :گویدمی متعجبانه و

 انداختی؟ قاشق پایه چیه؟ این-
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 :گویممی کوتاه

 !دارم دوستش آره،-

 !خریدیمی ترشیک چیز یه خریدی؟ چی دادی پولتو قاشق؟!!! وا؟؟-

 :گویممی و کشممی بیرون دستش از را گردنبند

 قاشق تو. دارم دوستش خیلی اینو منم. متفاوته سالیق نمیاره، حرف کسی هدیه روی آدم عالیه، همین-

 !ننداز

 :گویدمی سریع و کندمی نگاهم

 هدیه؟-

 :دهدمی ادامه خنده با

 بپری؟ ترهاباسلیقه با کردممی فکر داده؟ قاشق تو به کی-

 :کنممی نگاهش

 !آسمونه تا زمین مثل فرقش تو با من سلیقه-

 :میدهم ادامه سریعا

 ! شدی سلیقه خوش اینقدر چطور یهو من بابای انتخاب تو نمیدونم فقط-

 :گویدمی و شودمی گرد هایشچشم لحظه یک در
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 داده؟ بهت یارو اون نکنه-

 یارو؟ کدوم-

 !اجتماعیت دوست همون-

 :گویممی و ریزممی هاگوشت روی پنیر مشتی و خندممی حرص با

 اسمش یارو، نگی بعد دفعه بدونی تا شد قرمز یکیشون کردی، دریافت رو سفید چراغِ سه باریکال،-

 !فرجوده

 :کندمی اخمی مرسده

 بیاری؟ خونه تو رو اسمش راحت قدراین تونیمی چطور. هاپررویی خیلی هانا-

 :گویممی و گذارممی شده داغ فر درون را الزانیا ظرف و خندممی

 کنم؟ صداش نیافر آقای بگم؟ چی خب-

 :گویدمی کالفگی با مرسده

 !دختر عجیبی خیلی-

 :است گردنبندم به میخ هم هنوز مرسده نگاهِ. زنممی سینه به دست

 گفتی؟ هم بابا به-

 !ناراحته قضیه این بابت خیلی اون گفتم؟می نباید-
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 :باشم تفاوت بی کامال کنممی سعی و دهممی باال ایشانه

 !فهمیدمی زود یا دیر. نیست مهم-

 از را کیفش. روممی سمتش به و زنممی لبخندی. گذاردمی خانه در پا بابا و شودمی باز در لحظه همان

 :شوممی بلند پاهایم روی بوسیدنش، برای و گیرممی دستش

 !جونم بابا نباشی خسته-

 :میگیرد سمتم به را است خریده برایم که قرمزی گل شاخه بابا

 .بفرمایید-

 قامت در را مامان لحظه یک. گیردمی مرسده سمت به هم یکی. گیرممی آغوشش در و خندممی ذوق با

 خوشحالمان داشت دوست و خریدمی گل مامان و من برای گاهاً. بود طورهمین همیشه بابا. بینممی مرسده

 .کند

 خوش الزانیای از و بنشیند میز روی حال سر و بگیرد دوش بتواند تا رود می اتاق سمت به سرعت به بابا

 .بخورد طعم خوش و بو

 قرار هابشقاب کنارِ تا دهدمی دستم به را چاقوهایی مرسده. شوممی بابا منتظر و چینممی را میز سرعت به

 . آورندمی هایملب به را خنده است، گردنبندم به خیره که هایینگاه. بدهم
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. کنمنمی سحرآمیزم قاشق کردن مخفی برای تالشی. چرخدمی مرسده سرِ در چیزی چه فهمیدممی کاش

 .ببینند همه بگذار اصال

 یک در. کندمی تعریف نظیرش بی طعم از و خوردمی غذا اشتها با بابا. نشینیممی یکدیگر کنارِ همگی

 این ندارم دوست اصال. کشممی عقب را خودم سرعت به. کندمی لمس را گردنبندم مرسده دستِ لحظه

 .بزند دست گردنبند این به همه

 علیرضا؟ اینو دیدی-

 :گویدمی و کندمی نگاه را گردنبندم. شودمی جلب من سمتِ به توجهش مرسده حرکتِ این با بابا

 خریدی؟ امروز. عزیزم باشه مبارک-

 :گویدمی مرسده بزنم، حرف خواهممی تا و فرستممی پایین املقمه پشت را نوشابه

 !عزیز خیلی فرد یه از گرفته، هدیه-

 :گویممی و گذارممی بشقابم درون دیگر ایتکه و کنممی دراز دست مرسده سخنان شنیدن از تفاوت بی

 بدید؟ رو سس شهمی بابا-

 :کندمی رها را دومی بود، خورده سنگ به اولش تیرِ که مرسده

 .بزنم دست بهش نذاشت مهمه براش اینقدر علیرضا، ببین-

 :گویدمی و کندمی نگاهم بابا
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 !شده متفاوت اتسلیقه. جالبه-

 :دهدمی ادامه خنده با

 !کن کامل رو سرویست خرممی برات خودم چاقوشم و چنگال-

 :گویدمی و پردمی وسط نشسته قاشق یک مثل درست مرسده و خندممی بلند

 گیمی یارو همون به نه؟ مگه. کنهمی تکمیل هم اشوبقیه خریده، رو قاشق که همونی بخری؟ شما چرا-

 بخره؟ برات

 بی و کندمی خطاب گونهاین را فرجود من، حرصِ درآوردنِ برای که دانممی. کنممی نگاهش حرص با

 :گویممی مکث

 خطا برای زیادی فرصت باشه حواست! دونه دو موند. گیریممی ازت رو سفیدت هایچراغ از دیگه یکی-

 !کنیمی پر خطاهاتو خط چوب داری و نمونده کردن

 :گویدمی آرام بابا و بنددمی را دهانش مرسده

 هانا؟ خریده برات کی اینو-

 :گویممی و کنممی نگاه مرسده به چپ چپ

 .ممنون نذارم انرژی من دیگه بگو خودت اشمبقیه کشیدی زحمت اینجاشو تا جان مرسده-

 : گویممی و کنممی خالی و خشک تشکری و شوممی بلند جا از
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 ! نکنی اضافه ماجرا به خوادمی دلت هرچی و بگی رو حقایق کن سعی-

 با فرجود درباره دارد لحظه همان از. کندمی پر را گوشم تمام مرسده صدای فقط. روممی اتاق سمتِ به

. گذارممی مقابلم را فرجود شده کشیده نیمه عکسِ و کنممی پهن پایم زیرِ را ایپارچه. زندمی حرف بابا

 که هروقت. میکنم پخش کالمی بی موزیکی و دهممی قرار چشمم پیش را ام کرده پرینت که تصویری

 دارم دوست. رسدمی اتمام به هم موهایش طراحی زود خیلی. رود می باالتر کار در سرعتم هستم، عصبی

 .کنم طراحی مرحله آخرین را صورتش روی عینک

 شوقِ و ذوق. شوندمی پاک ذهنم از مرسده هایحرف میشود، تر کامل و کامل فرجود چهره که لحظه هر 

 تا که دارم حتم. کنم تقدیم او به و کنم قاب بتوانم. شود تکمیل نقاشی این زودتر هرچه که دارم زیادی

 جلوه ترواقعی هم عکسش از حتی که نقاشی این. است نکرده دریافت هیچکس از کادویی چنین حال به

 .شودمی عمرش کادوی ترین خاص کند،می

 وارد و کندمی باز را در باشد، من جانب از حرفی شنیدن منتظر اینکه بدون و زندمی در به ایتقه بابا

 :گویممی و شوممی خارج امکشیده دراز حالت از سریعاً. شودمی

 بابا؟ شده چیزی-

 نیمه و نصفه تصویر متوجه هنوز. کندمی اند،ریخته دورم که وسایلی به نگاهی و نشیندمی صندلی روی بابا

 مرسده پس. دهدمی من به استرسی بابا نگاه. دهممی قورت را دهانم آب. است نشده کاغذ روی فرجود

 دست که سوزدمی این از نکند گذاشت؟ بابا دستِ کفِ را حرفهایم پیاز تا سیر کرد؟ را خودش کارِ



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 صاحب بتوانند که اندازدبی من به را خواهرش پسرِ خواهدمی که فهمیدم خواندم؟ را خواهرش و خودش

 شوند؟ بابا اموال تمام

 :گویدمی آرامی به بابا

 !بگو رو پسر اون و گردنبند این جریان-

 :گیرممی آغوش در را زانوهایم

 بگم؟ باید چی-

 داره؟ حقیقت چقدر مرسده هایحرف-

 !گفته بهتون چیا دونمنمی-

 :بزند حرف آرامش با همیشه مثل و کند پنهان را عصبانیتش دارد سعی. کندمی مکثی بابا

 درسته؟. اجتماعیه دوست یه گفتی کردی، خونمون وارد رو اون که شبی اون-

 :گویدمی بابا و دهممی تکان سری

 !گفتی خودت و داری دوست اونو گهمی مرسده شنوم؟می چی االن پس-

 :گویممی کوتاه و دهممی پایین سختی به را دهانم آبِ

 !درسته اینجاش تا-

 گفتی؟ دروغ ما به حقی چه به هانا؟ چی یعنی-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 رو مارال و مرسده تا مهمونی توی آوردمش. بود من اجتماعی دوست فرجود. نگفتم دروغی اونشب من-

 !من به بچسبونن رو اشونمونده عقب پسر اون توننمی نکنن فکر و کنم کفری

 :گویدمی شده گرد هایچشم با بابا

 !شدیا دهن بد خیلی هانا-

 سعی طریقی هر به. دهمی نشونم واقعیشو روی داره بیشتر مرسده روز به روز بابا؟ کنم چیکار گیمی-

 خنک منم دلِ بذار شه؟می چی بپرونم بهش تیکه تا دو یکی وسط این منم. کنه دخالت من کارهای تو داره

. میرممی وگرنه کنم خنک طوری یه رو ام وامونده جیگر این باید منم بگن، فقط اونا که نامردیه. بشه

 !همین

 !کنی دوری آدم اون از بهتره بنظرم. هانا نکن عوض رو بحث-

 :زنممی پس را چسبیده گلویم به که بغضی و دهممی تکان سری

 . کنم دوری دیگه آدم سری یه از باید من بنظر ولی-

 : دهممی ادامه و کنممی مکثی

 جورایی یه ازش موندن دور. بمونه گردنم تو همیشه تا گرفتم ازش رو گردنبند این من بابا، نمیشه-

 ...اما بود، اجتماعیم دوستِ خب، آره! غیرممکنه

 :گویممی سختی به و کنممی مکثی
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 ...!نیست دیگه-

 :گویدمی کالفگی با بابا

. خودت مثل درست. ترسیدنمی هاشحرف کردن بیان از. بود جسور هم اون فروزانی، بچه که الحق-

 !میاری زبونت به چی داری دقیقا بفهمی، اینکه بدون. میزنی حرف داری ترس بدون

 :گویممی بکوبم، ترمحکم را میخم اینکه برای و چرخدمی دروغ به زبانم اما چرا، دانمنمی

 !باشم دور ازش تونمنمی دیگه میاد خوشش من از اونم-

 :گویدمی عصبانیت با و کندمی کاغذ به نگاهی بابا

 اونه؟ تصویر-

 :گویممی و دهممی تکان سری

 !محترمه و خوب خیلی نمیشناسیدش، شما-

 تکانی جایم در که کوبدمی محکم را اتاق درِ آنقدر. شودمی خارج اتاق از و شودمی بلند جا از حرف بی بابا

 . خورممی

 بینیمی قدرتمند؟ و جسور هستم؟ مامان مثل من پس. شوممی نقاشی ادامه مشغول ام،شده خون دلِ با

 چون. بنشاند هایملب روی سکوت مهر و بخورد را حقم کسی گذارمنمی. توام شبیه درست من مامان؟

 !خودت مثل. هستم تو دختر من
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*** 

 :میگوید و میگیرد سمتم به را عکس قاب جوان دخترِ

 !براتون زدیم رو قاب نوعِ بهترین بفرمایید-

 و میکشد کارت دختر. میشوم خیره است گرفته قرار قاب شیشه پشتِ که تصویرش به و میزنم لبخندی

 . شوممی خارج مغازه از سرعت به من

 در تا دارد قرار دستانم در آماده و حاضر حاال و شد تکمیل عکس این تالش، هفته یک از بعد باالخره،

 واهمه و ترس بی دیگر. شوممی اینستایش پیچ وارد. کنم تقدیم فرجود به را آن مناسب شرایط یک

 زمان مدت است، کرده ارسال که مطلبی آخرین تاریخ از. کنممی عکسش به نگاهی. کنممی دنبالش

 .است برنامه آن در اجرایش آخرین حدود درست. گذردمی زیادی

 :گویممی و شوممی خیره عکسش به

 فرجود؟ کجایی-

 یک واقعا تصویر این که کنممی شک هم خودم ایلحظه که امزده نقش را اشچهره زیبا و طبیعی آنقدر

 بدهم؟ او به را نقاشی این میتوانم کی یعنی. میکشم قاب روی دستی. ستنقاشی

 :زنممی حرف عکسش با هادیوانه مثل

 . سخته چقدر نمیدونی. میشه جهنم روز اون نبینمت خواممی که روز هر-
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. کنممی لمس و گیرممی هایمانگشت بین را سحرآمیزش قاشق و دهممی تکیه صندلی پشتی به را سرم

 و کنم روشن را ماشین میتوانم سختی به. کندنمی رهایم ایلحظه فرجود فکرِ و است افتاده تپش به قلبم

 .بیوفتم راه به

 "فرجود"

 کنممی خریدش لیست به نگاهی. شودنمی بیخیال دختر این زنم،می لبخندی هانا خانه لوکیشن دیدن با

 شنوممی را هانا شاد صدای زود خیلی میزنم، را زنگ و ایستم می خانه مقابل. روممی شان خانه سمت به و

 :گویممی و

 !در دم بیا بابات؟ جیب به زدی آتیش تو باز-

 بگویم اینکه از قبل و دهممی دستش به را خرید کیسه شود،می ظاهر در مقابل قامتش که کشدنمی طول

 :گویدمی و زندمی لبخند. دهدمی تحویلم را کد سریع بگوید را کد

 !وایسا دیقه یه-

 :کشدمی بیرون شکالت چند و کندمی باز را خرید کیسه

 نیشت این ذره یه بلکه بخور. کنهمی خوب رو آدم روحیه شکالت میگن دادم، سفارش تو واسه رو اینا-

 !بشه باز

 :اندازد می جیبم درون را ها شکالت میشود، خم هانا و میدهم تکان سری



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 !بابا نیست خاصی چیز نکن، ناز-

 :میکنم نگاهش چپ چپ

 در؟ دم بیای بپوشی لباس درمون درست نداری عادت-

 چشه؟ لباسم مگه-

 بپوشی؟ لباس آدم عین نمیگه بهت کسی هانا-

 :میشود باز نیشش

  شدی؟ غیرتی تو آررره شدی، غیرتی-

 :گیردمی اوج اشخنده

 شدی؟ غیرتی من برای فرجود وای-

 :گویممی و گیرممی را دستش رود،می هم در هایماخم

 !زشته نپر پایین باال خیابون وسط نیمه نصفه لباس این با اینطوری هانا-

 :گویدمی خاصی لحن با

 !فرجود-

 :شودمی ترغلیظ اخمم
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 نه؟ یا تو میری-

 :ایستد می من رخ به رخ و آید می جلوتر

 .ببند رو لباست یقه هم تو ولی تو میرم من باشه شدی؟ غیرتی بگی نداری دوست-

 آرامی به هانا گیرم،نمی را جلویش چرا نمیدانم. بنددمی را پیراهنم باالی دکمه و آورد می باال را دستش

 :بنددمی را دکمه

 !سرکارت برو خب-

 کنممی بعدی لوکیشن به نگاهی. رودمی داخل به و دهدمی تکان دستی برایم کنم،می نگاهش چپ چپ

 تحویل را مرجوعی اجناس و گردمبرمی فروشگاه به هاسفارش شدن تمام با. روممی مقصد سمت به و

 :گویدمی کالفه هامرجوعی دیدن با صندوق مسئول. دهممی

 !میره ما آبروی و شهمی مرجوع تهش بندی، بسته این با سرشون تو خاک-

 :دهممی تکان سری

 .میاد پیش-

 :خنددمی

 !بده سفارش هی داره عالقه انگار ما مشترک این-
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 و میزنم لبخندی ناخواسته. میدهم تکان سری هانا نشانی دیدن با و میکنم فروشگاه گوشی به نگاهی 

 :میگویم

 !کرده زیادی باباش پول کنم فکر پولداره، دختربچه یه این-

 !تو و من کاری روزی یه حقوق میشه میده پیک بابت روز یه تو که پولهایی این-

 :میدهم بیرون را نفسم

 دست ها بهشتی برای جهنم قعر از تو و من مثل یکی میکنه، زندگی بهشت وسط یکی کرد؟ میشه چیکار-

 .میده تکون

 میروم شان خانه سمت به. ندارم چیزی هانا سفارش جز میزنم، بیرون فروشگاه از موتور باکس شدن پر با

 بلندی صدای با اراده بی کرده سر به که گلداری سفید چادر با هانا و دیدن در شدن باز با میزنم، زنگ و

 :زندمی برقی هایش چشم هانا. میخندم

 براتون؟ کردم چاقچور چادر خوب فرجود، آقا واااای-

 خوبه؟ حالت تو دختر-

 . است پوشیده جام همه ببین پوشوندم؟؟ بد مگه اواااا-

 !بگو رو کد-

 :میگویم گرفتم را ام خنده جلوی زحمت به که همانطور میگوید، را کد و میزند پلکی
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 !بده رو کارت-

 !بخوره شما دستای به نامحرم دست گرمای مبادا. بردار اینجا میذارم رو کارت اونور کن روتو آقا-

 سرکار؟ گذاشتی رو من هانا-

 .فرررجود آقا حرفیه چه این دور به خدا... اهلل اله ال-

 میشه؟ یافت شما خونه چیزا این از-

 :میخندد

 .نیستیم ایمون و دین بی اونقدرا بابا، آره-

 هول. میخورد سر سرش روی از چادر و میکند دراز دست کارت گرفتن برای میگیرم، سمتش به را کارت

 .میکشم سرش روی و میکنم بلند را چادرش و میشوم خم میکند، نگاهم و میشود

 !نیستی بلد وقتی نیا اینطوری-

 .باشه-

 .دستمون ندادی کار تا تو برو-

 به نگاهی صندوقدار برمیگردم، فروشگاه به. میرود داخل به و میدهم تکان سری. میزند چرخی و میخندد

 :میکند من

 !شده باز نیشت اومدی رفتی شد چی-
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 هست؟ سفارش خب. نیست خبری-

 !نیست خبری برو، بری میخوای. نداریم سفارش و ترکید سیستم بابا، نه-

 :میکنم ساعت به نگاهی

 جدا؟-

 .هستند رسانی روز به حال در خورده مشکل به افزار نرم مرکز از نداریم، بر بیرون. بابا آره-

 محض به میکنم، روشن را ام گوشی در جلوی. میزنم بیرون فروشگاه از و میکنم خداحافظی ها بچه از

  میدهد اطالع را رفته دست از های تماس که هایی پیام رگبار شدنش روشن

 و میگیرم را اش شماره معطلی بی میکنم، تعجب امیری آقای شماره دیدن با. میشود سرازیر ام گوشی به

 :میپیچد گوشم در صدایش بوق چند از بعد

 !سهیل ستاره کجایی پسر، شاه سالم-

 :نشینم می ام گذاشته جک روی که موتوری روی

 !شما سایه زیر خوبین، استاد سالم-

 .کردی عوض رو خطتت کردم فکر بود خاموش گوشیت-

 !نشه پرت حواسم میکنم خاموش. بودم سرکار بابا، نه-

 باشگاه؟ کدوم کردی؟ پیدا کار سالمتی به-
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 :میزنم پوزخندی

 !فروشگاه موتوری پیک شدم باشگاهش؟ توی بذاره رو من میاد کی شاهکارم اون بعد-

 :بگویند و بسوزانند دل برایم نمیخواهد دلم. آورم نمی خودم روی به میشنوم، را کشیدنش آه صدای

 !شد بیچاره طفلک-

 ساکت. نبود محال اما داشت زود یا دیر آنا قول به. رسیدم می آرزویم به باالخره من بودم، نشده بیچاره

 برای که باشگاهی داشتن و شدن برنده رویای. داشتم رویا چقدر که میکنم فکر روزهایی به و میشوم

 نابود لحظه یک در چیز همه اما. باشیم داشته خوبی تیم ها بچه با و برسد اوج به اعجاز گروه. باشد خودم

 .شد

 داری؟ خبر علی امیر از-

 !میره فیزیوتراپی گویا نیستم، هم خبر بی-

 .کنه کار تو با برگرده اینه امیدش همه آره،-

 :آیم می پایین موتور روی از

 .زندگیش به زدم گند که منی. داره امید من به نفر یه اون فقط حالش، به خوش-

 !نیست نشدنی. کنی شرکت بعد دور تو میتونی. میگردن دنبالت همه فرجود-

 نرم؟ پسرش سمت کرده تهدیدم امیرعلی بابای میدونی-
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 !ها بچه همه. توئه عاشق پسرش. میاد کوتاه ولی بده حق بهش-

 :میپرم حرفش وسط

 !رامین جز همه-

 اوکی هنوز دارم، اطمینان بهت من. بساز نو از رو اعجاز. کن شروع صفر از برگرد. شو بیخیال رو اون-

 .بچین جدید تیم و کن گزینش خودت بیا اصال. کنم کار جدید گروه با ندادم

 !کنم جمعش نمیتونم که زدم گندی یه من. نمیشه امیری آقای نیست، شدنی-

 .نگو نه بهم هوا رو همینطوری. بکن فکراتو-

 :میشود درونم در ای ولوله باعث حرفهایش انگار اما. میکنم قطع را تماس و میزند حرف دیگر کمی

 !بچین جدید تیم-

 من. کنم تالش است حقم که چیزی برای و بروم اوج به دوباره میخواهد دلم دارم، دوست را حرف این

 که گذاشتم مایه جان و دل از سالها. بدهم دستشان به را مردم خرید های کیسه که نخواندم بدنی تربیت

 و دل هستند ما خانه یکسره فرید و محبوبه که روزها این میروم، خانه سمت به. برسم میخواهم آنچه به

 .ندارم دماغ

 *** 

 :میکند پرتاب سمتم را گوشی میکنم، آنا سرخ صورت به نگاهی
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 !کردم پیدا رو نشسته پات زیر که ای سلیطه اون کردم، پیداش-

 :میکنم بلند را سرم. میخورم جا است گرفته هانا و من از که هایی عکس دیدن با و برمیدارم را گوشی

 میکنی؟ تعقیب رو من افتادی دوره-

 :آید می سمتم به خشم با

 تورو من! کردم جمعت خیابون وسط از من آنا؟ لق کون میگی و دیگه یکی با رفتی خرم؟ من کردی فکر-

 !کردم آدم

 !بوده بابام ننه داری زنده شب نبوده، تو کار من کردن آدم. بریم هم با وایسا هوووی،-

 :آورد می باال تهدید نشانه به را اش اشاره انگشت

  زدی؟ مواد نشستی لعنتی مبل همین روی میدونه بودی؟ من بغل تو شبا میدونه دختره این-

 !نفهم مشتری یه چته؟ هان؟ چته؟ آنا-

 :میخندد عصبی

 بزنن؟ لیس رو گردنت میشن ات یقه به دست شون همه میزنی؟ الس هات مشتری همه با مشتری؟-

 :میکشم داد

  باال؟ زده آورده فشار بهت شوهری بی بابا، دادی رد-

 !برسه بهت زنی دست نمیذارم میفهمی؟ منی مال تو فرجود، شو خفه-
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 !بیرون بکش من از آنا نفهمیدم؟ که خریدی کی رو من بابا، نه-

 !خرم من نکن فکر! میذارم دلت به رو دختره این داغ فرجود-

 :میزنم پوزخندی

 پیک به بگی بگی؟ چی اونجا بری میخوای فروشگاهه مشتری میگم حسابی زن. دادی رد نیستی، خر-

 ای؟ هرزه یه بگی میخوای هان؟ سوخته؟ کونم من خونه این دم میبره جنس حاال میدادم شما موتوری

 !شو خفه-

 :میپیچم و میگیرم هوا میان را دستش میکند، حمله سمتم به

 !آنا بردار سرم از دست. بشی حریفم تو نیستم پیزوری قدر اون اما زدم مواد خودت قول به درسته-

 .فرجود-

 !نشه خاموش هیچی با که میذارم دلت رو داغی بیاد زبونت به من اسم دیگه بار یه-

 .زنممی بیرون اشخانه از و کنممی رها را دستش

 "هانا"

 :گویممی و روممی مرسده سمت به سرعت به

 بدی؟ انجام برام تونیمی تو بدوزم، کِش چادر این برای بخوام اگر ببین-

 :گویدمی و کندمی نگاهم متعجبانه مرسده
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 چی؟ برای-

 :افتد می پایین سرم از سرعت به و گذارممی سرم روی را است کنترل قابل غیر و لیز بسیار که را چادر

 !دارم نگهش شهنمی. کن نگاه-

 :گویدمی و داردمی نگه را اشخنده سختی به است، افتاده خنده به که مرسده

 شی؟ چادری خوایمی-

 :گویممی حرفش، به توجه بی

 باشه؟ تر راحت که داری چادری-

 :دهدمی باال ایشانه مرسده

 بزنی؟ چادر خوایمی-

 :کنممی نگاهش

 !همین کنم اذیت رو فرجود خواممی. نه-

 !ارزشن با و مهم خیلی برات اعتقاداتت و اصول میکردم گمون شی؟ چادری کرده مجبورت پس-

 و دید منو هستم که جورهمین بده، تغییر منو بخواد که نیست پسری هم فرجود. کردی فکر درست-

 کنه؟ عوض باطنمو یا ظاهر باید چرا. خواست

 دی؟می انجام زدن چادر تمرین داری چرا پس-
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 :کنممی جمع را چادر و خندممی بلند

 !کنم کنترلش تونممی کنم، جمع طوراین اگر کنم فکر-

 ده؟نمی گیر بهت فرجودت پس-

 !داندمی من برای را فرجود او. افتممی خنده به و دهممی تکان سری

 !نداره کاری. اوهوم-

 !پوشیدی چیه لباسا این میگفت بهت داشت دیروز اما-

 :رسممی دیوانگی مرز به اش فضولی همه این از گاهی. چرخممی سمتش به

 بگم؟ چیزی یه شهمی مرسده-

 :کندمی نگاهم کنجکاوانه

 چی؟-

 به رو من هانی و بابا منه؟ زندگی تو سرت اینقدر که رسهمی بهت چی اما ها، گممی طوراین که ببخشید-

 ببینی منو خوشی تونینمی انگار تو اما ارزشه، با و محترم براشون من های انتخاب و ذارنمی خودم حالِ

 نه؟ مگه

 نباشد کار در نقشی واقعا شاید. کردن بازی نقش به کندمی شروع و بازدمی رنگ مرسده لحظه یک در

 !شودمی قبل از روتر دو روز به روز مرسده. بپذیرم را هایشفحر و کارها توانمنمی دیگر من اما
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 ! دارم دوست خودم بچه مثل تورو من ندارم؟ تورو خوشحالی دیدن چشم من من؟ هانا-

 کندمی فکر تنها نداند، کسی اگر شاید. است آمده جلو کمی. رودمی شکمش سمت به چشمم ناخودآگاه

 :گویممی و زنممی لبخندی. است شده چاق کمی مرسده که

 خودت؟ بچه مثل واقعا؟-

 !آره. آره-

 برای خودم خوادمی دلم. کنی دخالت کارام توی ندارم دوست من. بذار احترام هام خواسته و من به پس-

 رو من داری واضح بسیار طور به فهمیدی، وقتی از تو و دارم دوست رو فرجود من. بگیرم تصمیم خودم

 !کنیمی اذیت

 !من... من-

 :دهممی ادامه. آید نمی ذهنش به چیز هیچ و گرددمی تازه حرفی دنبال به مرسده. کنممی نگاهش

. کردیم زندگی هم کنارِ در مشکلی هیچ بدون االن تا همخونه تا دو دوست، تا دو مثل ما مرسده، ببین-

 !بخوریم مشکل به هم با نذار پس درسته؟

 !نخوری بر مشکل به کنم راهنماییت خواممی بزرگتر یه عنوان به فقط من... من هانا-

 !تراشهنمی مشکلی من برای هم فرجود. ندارم مشکلی من-

 !تره بزرگ تو از خیلی اون ولی-
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 :خندممی

 خب؟-

 !انپدوفیلی آدما جور این گنمی-

 :دهممی سر بلند ایقهقهه ناخواسته حرف این شنیدن با

 اینو فرجود به تو چیه؟ پدوفیلی اصال مرسده؟ درآوردی کجا از رو کلمه این بگو خدا تورو پدوفیلی؟-

 !خدااا وای گی؟می

 .کند جور و جمع را است زده که گندی بتواند تا زندمی دری هر به دارد مرسده. خندممی بلند هم باز

 ؟ سالشه چند اون-

 :گویممی بریده بریده خنده، میان

 !سال دو یک، و سی کنم ف،فکر دونم،می چه-

 !سالته بیست تو-

 شودمی سرازیر چشمم گوشه از اشکی خنده شدت از. بروم اتاق سمت به خواهممی و کنممی تا را چادر

 :کنممی پاکش گونه روی از انگشت سرِ با و

 پا یه خودم من مرسده ببین! واقعا ممنون داره؟ پدوفیلی فرجود که بود این تشخیصت االن خب-

 بدی؟ مشاوره من برای خوایمی. روانشناسم
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 :گویممی روم،می عقب قدم قدم که طورهمان

 یادآوری بهم رو چیزا این خوادنمی. میدادم راهکار و نشستممی روانشناس میز پشت دیروز تا خودم من-

 پدوفیلی واقعی معنای با تا بزن ساده جوی و جست یه دسترسته، در اینترنت و گوشی خداروشکر. کنی

 !افتنمی خنده به همه کن باور نگو دیگه کس جلوی زشته واقعا. ندی نسبتش فرجود به و بشی آشنا

 :دهممی ادامه سرعت به

 باشه نداشته میونه چیزها این با خودش که بگیره ایراد ما ساله دوازده سنی تفاوت از باید یکی درضمن،-

 خب؟. کوچیکتری سال بیست بابا از که تویی نه. باشه مخالف و

 همیشه مثل هم باز اینکه اما. گذردمی سرش در چیزی چه که داندمی خدا. کنممی مرسده چهره به نگاهی

 و اندازممی تخت روی را خودم هیجان با. نشاندمی هایملب بر لبخند باشم، میدان این پیروز امتوانسته

 . گیرممی دست در را همراهم گوشی

 وجودم تمامِ لحظه هر و خوانممی را ایمکرده بدل و رد فرجود با که کوتاهی هایپیام و بازدید آخرین

 .شودمی ناب احساسی در غرق

 روزیست چند. افتدمی عکسش قابِ به چشمم. شودمی قطع تا خوردمی بوق آنقدر. گیرممی او با تماسی

 که شوممی تاب بی بیشتر گذردمی که روز هر. امداشته نگه اتاقم گوشه و امکرده قاب را عکس این که

 را هیجانم و ذوق توانممی. افتدمی اتفاقی چه ببینم، را او وقتی که دانمنمی. برسانم دستش به را هدیه این

 فرجود روحیات اصال شاید. امکرده بزرگی ریسک ظاهراً آید؟می خوشش هدیه این از او اصال کنم؟ مخفی
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 و خندممی بلند لحظه یک در. است بهتر که او قاشق از باشد که هرچه اما. نباشد سازگار چیزها اینجور با

 !است من زندگیِ تمامِ کادوی زیباترین هدیه، این. میرود گردنبندم سمت به دستم

 .بردمی لذت خیلی هدیه این از هم فرجود شک، بی پس

 جدید سفارشی و شوممی کار به دست باراین. دهدنمی جوابی هم باز و گیرممی تماس او با دیگر بار یک

 روزش و حال از و ببینم را او بتوانم که هست دیگری راهِ چه هاسفارش این جز به دانمنمی. کنممی ثبت

 .بردمی باال را امدلهره بیشتر هم هایشندادن جواب این. شوم باخبر

 آیدمی اتاق داخل به مرسده بپوشم را مانتویم خواهممی تا. آیدمی در صدا به خانه زنگ که کشدنمی طولی

 :گویدمی و

 دادی؟ سفارش چی باز-

 دوست که دانممی. کنم تن باز جلو مانتوی فرجود مقابل ندارم دوست دیگر. بندممی را مانتوام هایدکمه

 :ندارد

 خواستی؟می چیزی-

 !شه تموم قرارِ کی تو سفارشات دونمنمی فقط. نه-

 :دهممی باال ایشانه

 !دارن ادامه حاالها حاال-
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 کردن مرتب مشغولِ مرسده، خیره هاینگاه زیرِ و ایستم می آینه مقابل و اندازممی موهایم روی شالی

 .شوم می موهایم

 ؟ برم من خوایمی-

 :خندممی

 !پایین میرم خودم من. کن نگاهمون آیفون توی از تو-

 مرسده اما. نداشتم تیز و تند زبان قدراین من. خندممی هم باز خورد،می متعجبش چهره به که چشمم

 .بزنم حرف او با گونهاین دارد دوست خودش ظاهراً. کرد جدید آدم این به تبدیل را من

 :گویممی هیجان با و میکنم باز را در و زنممی بزرگی لبخند. روم می پایین به سرعت به

 !فرجود سالم-

 :کندمی نگاهم لبخند با

 !ریزه خاله سالم-

 :دهممی نشانش را گردنبندش و اندازممی دست سرعت به حرف این شنیدن با

 !گردنمه توی هنوز روز اون از ببین-

 :گویممی است، کشیدن کارت مشغولِ که طورهمان. گویممی برایش را کد و خنددمی آرام

 !شدم نگران ندادی جواب زدم، زنگ بهت-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 !ندارم رو تماس به دادن جواب فرصتِ هستم، که موتور سوار-

 راحتی به و است حفظ را من رمز. گویدمی را این فرجود که است ایدفعه چندمین این. دهممی باال ابرویی

 :گویممی خنده با. زندمی

 !نمیپرسی رو رمز دیگه-

 !رهنمی یادم تورو رمز اما بره، یادم ممکنه خودمو رمز-

 نه؟ یا است فهمیده را امخنده درون عشقِ دانمنمی. کندمی نگاهم لحظه یک برای. خندممی عشق با

 سعی. روممی سمتش به سرعت به که شود موتور سوارِ خواهدمی و دهدمی دستم به را وسایل فرجود،

 :گویممی آرام و بگیرم فاصله آیفون از کمی کنممی

 هستی؟ بیکار شب، فردا یا امشب فرجود-

 چی؟ برای-

 :گویممی و کنممی تر زبان با را هایملب

 !بدم رو عیدیت خواممی بیرون، بریم باهم خواممی خب،-

 کنی؟ تقدیم تونینمی همینجا-

 :دهممی باال ابرویی و خندممی

 خب؟ کن خبرم خودت. بدم کادوتو خیابون وسط که نیست درست اصال-
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 :گویممی و کنممی نگاهش خیره. شودمی موتور سوارِ و دهدمی تکان سری

 .شده تنگ خیلی شب اون برای دلم-

 :گویممی سریع. کندمی نگاهم و چرخدمی سمتم به سرش

 .بود خوب واقعا. اینا صابر خونه رفتیم موتور با که گممی رو شبی اون-

 تصویری هیچ دیگر هایشچشم جز هایمچشم که انگار لعنتی،. شوممی خیره هایشچشم در لحظاتی برای

. گردمبرمی باال به انرژی با من و شودمی خارج خیابان از سرعت به و میکند خداحافظی فرجود. بینندنمی را

 .شودمی تکرار سرم در لحظه هر فرجود صدای

 " ندارم رو تماس به دادن جواب فرصتِ هستم، که موتور سوار"

 یکی خواهدمی دلم. نشینم می فرجود عکس روی به رو. کنممی تعویض را هایملباس و روممی باال به

 .دارم نگه خودم برای و کنم نقاشی دیگر

 نیشم فرجود، پیغامِ دیدن با و دوممی سمتش به سرعت با همراهم، تلفن گوشی پیام صدای شدنِ بلند با

 :شودمی باز

 "بیار برام کادوتو شب فردا"

*** 
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 کوچک کیف. زنممی سر به طوسی و صورتی هایرنگ از مخلوط شالی و کنممی تن به روشن رنگِ مانتویی

 دوست هم باز. باشم داشته را ممکن ظاهر بهترین خواهدمی دلم. گذارممی امشانه روی باریکی بند با

 !هستم زیبا و خوشتیپ من که کند اعتراف این به دلش، در حتی دیدنم با فرجود دارم

. روممی بیرون اتاق از و کنممی بلند تخت روی از را امداده قرار بزرگ ایجعبه درون که را فرجود عکسِ

 :گویممی خنده با. کندنمی مخلوط را کیکش مایع دیگر و ایستد می حرکت از دستش دیدنم، با مرسده

 !بخورم برگشتم شب دار، نگه من برای رو کیک این از ذره یه شده، من نفع به تو، بارداری-

 ری؟می کجا-

 :دهممی باال ابرویی

 بدم؟ بهش عیدیشو خواممی گفتم فرجود به که نشنیدی دیروز دونی؟نمی تو یعنی-

 :گویممی بزند حرفی بخواهد مرسده تا

 !فعال نباشه، نگران بگو بابا به گردمبرمی زود-

 از را ماشینم سرعت به و گذارممی امکناری صندلی روی را نقاشی. زنممی بیرون خانه از سرعت به

 کنترل را ماشین فرمان میتوانم سختی به و لرزندمی هیجان شدت از هایمدست. کنممی خارج پارکینگ

 تمرکز توانمنمی و شودمی خشک دهانم. است کرده پیدا برابر چند تپشی سینه درون قلبم. کنم هدایت و

 .کندمی ترآشفته را حالم نشیند،می مقابلم فرجود دیگر دقیقه چند اینکه فکر. کنم
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 دست در را نقاشی. شوممی پیاده و کنممی پارک پارکینگ در را ماشین نظرم مد رستورانِ به رسیدن با

 .روممی ورودی سمت به آرام هاییقدم با و گیرممی

 صاف گلویی. کند امراهنمایی تا آیدمی سمتم به گارسونی. رود می کنار احترام با است، در مقابل که مردی

 :کنممی

 !بودم کرده رزرو میز یه امشب برای. سالم-

 :شناسندمی را ما خانواده و بابا هاآن همه دیگر. دهدمی تکان سری گارسون

 !نیاوردند تشریف هنوز مهمانتون بفرمایید،. خانم آمدید خوش-

 .کنید معرفی بهشون رو من میزِ اومد، تا. هست نیافر فامیلیشون. ممنون-

 !خانم چشم-

 خیالم گذاردنمی فرجود، بینی پیش قابل غیر رفتارهای از ترس. دهممی تحویلش ترس از پر لبخندی

 . بماند راحت

 و زنممی لبخندی میز روی کوچک هایشمع و رنگ بنفش هایگل دیدن با و روممی میز سمت به

 لذت زیبا هایگل این بوی از هم فرجود امیدوارم. کندمی پر را مشامم طبیعی هایگل بوی. نشینممی

 .ببرد

 .کنم بیرون سرم از را او فکر توانمنمی چیزی هیچ با اما،. دارد تفاوت هم با خیلی ما دنیای. دانممی
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 را او سرعت به گارسون. شود وارد فرجود تا گیرمنمی در از چشم من و گذردمی نشستم از ساعتی ربع

 :میکنم دراز سویش به دستی و شوممی بلند جا از سرعت به. فرستدمی من سمتِ به

 !فرجود سالم-

 صندلی روی هردو و فشردمی را دستم کوتاه مکث، کمی با و چرخدمی هاگل بین نگاهش. است متعجب

 .نشینیممی هایمان

 میپوشد که هرچه پسر این چرا دانمنمی. شودمی بزرگتر لبخندم و کنممی رنگش مشکی پیراهن به نگاهی

 از را او زودتر اینکه برای! رسمی لباسِ چه و باشد کار لباسِ چه. زیباست تنش در و آید می او به اینقدر

 :گویممی کنم، خارج وضعیت این

 بود؟ چطور امروز بار و کار وضعیت خوبی؟-

 :گویدمی و دهدمی تکان سری

 کردی؟ شلوغش اینقدر چرا خبره؟ چه. نبود بد-

 .کنم پذیرایی نحو بهترین به هاممهمون از دارم عادت من-

 !واقعا ممنون-

 :گویممی و زنممی امچانه زیرِ دست. بگیرد سفارش خواهدمی و آیدمی سمتمان به گارسون

 !ممنون. خورممی رو همیشگی همون من-
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 به. کنممی کنترل را امخنده سختی به من و برود باال فرجود ابروی تای میشود، باعث عبارت این گفتنِ

 :گویدمی آرامی

 !ممنونم بیارید دنمی سفارش خانم هرچی-

 . شودمی دور و کندمی یادداشت تند تند گارسون

 !قشنگیه فضای اینجا، میای زیاد معلومه-

 :کنممی نگاهش

 !شهمی پاتوقت کنی، مزه رو غذاهاش بار یک دممی قول بهت. عالیه اینجا. اوهوم-

 :شودمی جا به جا اشصندلی روی کمی و دهدمی باال ابرویی

 .نکنم فکر-

 :خندممی

 که اینا از خوری،می ماشین تو گیریمی که اونایی از خب؟. بخوریم فالفل ببری منو تو باید بعد، دفعه-

 !کشیدن صف ملت جلوش

 هستی؟ چیزام این اهلِ-

 !داره رو خودش خاصِ حالِ و حس هرچیزی-

 :میگوید مکث کمی با و میدهد تکان سری لبخند، با
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 بدی؟ رو عیدی نمیخوای-

 :میزنم ای قهقهه

 داری؟ هیجان دیدنش برای-

 :کندمی نگاهم

 هست؟ چی-

 :خوردمی امگذاشته صندلی روی که ایجعبه به چشمش

 درسته؟ اینه-

 :زنممی پس را دستش سریعاً که بردارد را جعبه درِ تا کندمی دراز دست

 !بعد بخوریم شاممون بذار-

. کنم نگاه را خودش میدهم ترجیح من اما. میکند گرم اش گوشی با را سرش و میکشد عقب حرف بی

 به جسارت لحظه یک در. بگیریم عکسی هم با بخواهم ازش حتی. بگیرم عکس او از میتوانستم کاش

 :باشم داشته واهمه چیزی هیچ گفتن از نباید من. میدهم خرج

 بگیریم؟ عکس یه فرجود-

 خنده با فرجود. اندازم می عکس و میگیرم باال را گوشی سرعت به. نمیدهم را نظری هیچ اجازه او به

 :میگوید
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 بدم؟ جواب من گذاشتی اصال-

 بگیری؟ عکس من با نمیخواستی نکنه داره؟ فرقی چه-

 :خنددمی

 !درسته تو حرفِ-

 :برمیدارم را چنگالم اشتها با من و میگذارد مقابلمان را غذاهایمان گارسون

 !شیمی عاشقش بخور لقمه یه بخور،. فرجود وای-

 :گویدمی و کندمی بشقاب درون محتویات به نگاهی

 معجونیه؟ چجور این-

 :میگذارم دهان به ای ذره

 " دالو وین ". داره هم بانمکی اسم. هست انگلیسی غذای یه این-

 :گویممی سریع. شودمی مشغول و دهدمی باال ابرویی

 با همیشه من. میاد خوشت خیلی اینم از داری عالقه تند غذاهای به من مثل اگر. است خوشمزه خیلی-

 !بهتره خیلی خیلی اینجور نظرم به. شهمی طبخ هم بره گوشت با اما میدم سفارش مرغ گوشت
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 دارم زیادی هیجان. خوردمی غذایش از آرامی به و دهدمی گوش سکوت در فرجود و دهممی توضیح من

 دوست. بکشم رخش به را جسارتم دارم دوست. بریزم بیرون را گلویم در کرده خانه های حرف بتوانم تا

 :گویدمی سریع فرجود شام، صرفِ از بعد. کنم انگیز خاطره را امشب دارم

 بدی؟ رو جعبه اون خواینمی-

 :گیرممی سمتش به را جعبه و زنممی لبخندی

 !باشی داشته دوستش امیدوارم. نداره قابلتو-

 :زنممی لبخندی. کندمی نگاه من به متعجبانه نقاشی دیدن با و کندمی باز را جعبه

 !داری؟ دوستش-

 ...!این-

 .کنهمی ثابت اینو امضام. کشیدمش خودم-

 :گویدمی و کندمی نگاه عکسش گوشه اسمم اول حرف به

 !باشی ایحرفه کارت تو اینقدر کردمنمی فکر کشیدی؟ تو واقعا-

 :خندممی

 !کشیدم حسم بهترین با رو نقاشی این. فرجود نیستم معمولی ریزه خاله یه من کردی؟ فکر چی-

 !ازت ممنونم. است هنرمندانه-
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 :زنممی لبخندی

 کنی؟ بلند رو قاب تونیمی. داشتی دوست خوشحالم. نداره قابل-

 سریع فرجود. بزند بیرون و بشکافد را امسینه خواهدمی که انگار. شودمی تاب بی سینه درون قلبم

 :گویدمی

 چرا؟-

 !رو نقاشیت کن بلند-

 تمام که انگار. گذرندمی همیشه از دیرتر برایم کند، بلند دستانش با را عکس خواهدمی که لحظاتی تمامِ

 دارم واقعا ام؟ شده جسور اینقدر کِی من. پیچدمی هم در دلم. اند شده اسلوموشن صورت به حرکاتش

 میکنم؟ چکار

 .خوردمی امگذاشته جعبه درون که پستالی کارت به نگاهش و کندمی بلند را نقاشی فرجود

 .امشده بر از که امخوانده آنقدر. خواندمی هایشچشم با را کارت درون نوشته و کندمی باز را کارت

 عاشقی؟ این هست حسی چه دانمنمی"

 خوابممی وقتی روم،می راه وقتی نشینم،می وقتی

 .دارم دوستت آیدمی صدایی وقتی دارم دوستت

 "ایشده همیشگی راحت چنین که من با کنیمی چه دارم دوستت است سکوت وقتی
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 کارت. کنممی حک ذهنم در را تعجبش از مانده باز دهان و سوال از پر هایچشم. کندمی نگاهم تعجب با

 بزند؟ حرفی تواندنمی دیگر هم او. دهدمی تکانی را

 سکوت از که فروزانی دخترِ. هستم هانا من اما. نیست آسان برایم زدن حرف. دهممی پایین را دهانم آب

 :بود بیزار

. باش قوی میگفت همیشه مامانم. ترسونهمی منو که سکوته بیشتر. ترسم نمی زدن حرف از من. فرجود-

 !ترس بی زدم حرف من هم االن. بترسم من ذاشتنمی. بزن حرفتو

 :گیرمنمی متعجبش چهره و او از چشم و میکنم مکثی

 !ندارم ترسی هیچ داشتنت دوست بابت. ندارم ترسی-

 :کنم مخفی را لرزششان تا میکنم قفل هم در را دستهایم و کنممی صاف گلویی

. میشنوه زبونم از رو جمله این داره که هستی کسی تنها و اولین تو حقیقتا اما. میرممی هیجان از دارم-

 !دارم دوستت... من

 و نشیندمی هایملب روی معوج و کج لبخندی. است گردش در دستش درون کارت و من بین نگاهش

 .نمیزند حرفی فرجود

 "فرجود"
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 مانده خیره من به دارد جریان آنها در ذوق که هایی چشم با میماند، ثابت هانا خندان صورت روی نگاهم

 سر نفس یک را میز روی آب لیوان و میشوم ولو صندلی روی میسوزد، گلویم ته. بزنم حرف تا است

 دوستم بگوید نیستم شان خانه کارگر اندازه و قدر که منی من؛ به پریان شاه دختر اینکه فکر. میکشم

 .است کننده دیوانه دارد

 صدای با و میگذارم زمین روی میز کنار را قاب. ام شده مستاصل من و مانده خیره من به همچنان هانا

 :میگویم آرامی

 !هانا نمیشه-

 میخواهد بیاورم دلیلی هر و است کوچک دختر این. بگویم را دلیلش نمیکند یاری ذهنم میشود، مات

 هم به را زمین و آسمان میخوای حاال و است آسمان تا زمین تو و من دنیای بگویم چطور. بگیرد نادیده

 :میدهم جواب سختی به و میشوم خیره هانا صورت به میکنم، باز را پیراهنم باالی دکمه. بزنی گره

 !دارم نامزد من-

 روی نگاهش میشود، گیج هانا. ام داده تحویلش بزرگی این به دروغی چطور میشوم، زده بهت هم خودم

 :میشود خیره دستم

 !نداری حلقه تو. کنی سر به دست رو من میخوای میگی، دروغ-
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 بیرون رستوران از سرعت به میشود، خیره بزرگم دروغ برای است گواهی که هایم دست روی نگاهم

 مقابل درست موتورم میرسانم خیابان به را خودم است شده روان دنبالم که هانایی به توجه بی. میزنم

 . است شده پارک رستوران

 وصله یک ها بلند شاسی تمام پیش قطعا. ببرد داخل به را آن ندانست الیق پارکینگ دربان که موتوری

 .میرسید نظر به ناجور

 میکنم حس ندارم، خوبی حال. میشوم دور رستوران از و نشینم می موتور روی برسد من به بخواهد هانا تا

 به دل و بمانم نمیتوانستم. کردم فرار من و گفت احساساتش از صادقانه که کسی. ام کرده اذیت را هانا

 . باشد داشته را ها موقعیت بهترین میتواند و زیباست است، جوان هانا. بدهم او دل

 تاوان باید حاال و ام کرده وابسته خودم به را هانا توجهاتم با است، شده آوار سرم روی دنیا میکنم حس

 میکنم، آشپزخانه پنجره به نگاهی. ام ایستاده آنا خانه مقابل آیم می خودم به وقتی. بدهم را دلبستگی این

 دستم سختی به. میگذارم جک روی و میکنم خاموش را موتور. میدهد بودنش بیدار از خبر روشن چراغ

 آمده کجا به هانا عالقه هضم برای من. میشود بدتر حالم آید می که آنا صدای میگیرد، قرار زنگ روی

 .ام

 کیه؟-

 قدر آن. میشوم مات هانا اسم دیدن با و میخورد زنگ ام گوشی میچرخم، موتور سمت به میشوم، ساکت

 :میفرستد پیام زود خیلی. میشود ساکت تا میخورد زنگ
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 !بزنیم حرف بیا فرجود رفتی؟ کجا فرجود-

 که آنا صدای شنیدن با. دادم تحویلش بزرگی دروغ من و گفت او. شنیدم من و گفت او نداشتم، حرفی

 :میچرخم است ایستاده سرم پشت درست

 !فرجود-

 برایم ولی میدادم تذکر او به قطعا بود هانا اگر. است انداخته سرش روی شال یک فقط میکنم، نگاهش

 .بگذارد خیابان به پا عریان زن این نیست مهم

 نمیدی؟ جواب چرا اینجایی؟-

 :میزند برقی آنا های چشم. میگذارم جیبم داخل را گوشی و میماند هانا پیام روی نگاهم

 باال؟ بریم-

 به آنا و میدهم تکان سری. ام نکرده پیدا خانه این جز جایی و ام شده مستاصل من باز میکنم، نگاهش

 من و زدی گند تو بگویند میخواهند ها لباس این انگار میکنم، باز را پیراهنم دوم دکمه. میرود داخل

 .کنم دور خودم از را حرفها این میخواهم

 همیشگی کاناپه همان روی و میکنم خاموش را آن گوشی دوباره زنگ با میروم، داخل به آنا سر پشت 

 :میشود خیره صورتم به نشیند می روبرویم آنا. میشوم ولو

 اینورا؟ از شده چی-
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 !آنا ندارم حوصله-

 :میزند پوزخندی

 !هست آنایی میاد یادت نداری اعصاب وقتی. همینه همیشه-

 :میشوم بلند جا از

 .میرم میکنه اذیتت-

 :آید می کوتاه خودش موضع از

 خوردی؟ شام بیارم؟ میخوری چیزی. نشو تلخ-

 سفارش خودش میل باب هانا که غذایی. نمیدانم را اسمش حتی که افتم می غذایی یاد من و شام میگوید او

 :میدهد تکان دستی صورتم مقابل آنا. میبندد نقش فکرم در بود کشیده برایم که تابلویی. داد

 هپروت؟ رفتی-

 !نخوردم نه-

 میخوری؟ بخورم حاضری میخواستم منم-

 :میپرسد و میرود آشپزخانه سمت به نمیدهم، را جوابش

 هستم؟ چی مدیون رو اومدنت این-
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 چه پیش کمی برود یادم که باشم جایی خواهممی فقط ندارم را اشحوصله دهم،نمی جواب هم باز

 .امشنیده هاییحرف

 بلند جایم از کالفه. کندمی صدا را من بلندی صدای با و چیند می را میز شود،می حاضر آنا شام زود خیلی

 :شوممی

 !نیستم که کر-

 !بهم پیچی می هی اومدی وقتی از چته؟-

 !نکن بدترش تو آنا امبرزخی-

 :شودمی عوض لحنش

 کرده؟ ولت دخترت دوست آخی،-

 خیره صورتم به پروا بی و شده من دلبسته ناخواسته که دوستی. است دوست یه فقط هانا دخترم؟ دوست

 :میگیرم آنا سمت را دستم درون قاشق. دارد دوستم گفت و شد

 !نیست دخترم دوست اون-

 :زندمی لبخندی

 !اونه سر زیر هست هرچی میگه حسی یه ولی-
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. کردم فرار او از احمق یک مانند من. بود نکرده رهایم هانا ولی بود هانا سر زیر زده، حدس درست آنا 

 :میگوید معترض آنا و میشوم بلند میز پشت از زود خیلی

 !نخوردی چیزی که تو-

 داری؟ مشروب-

 کنی؟ مست خر میخوای چیه دردت بزنی؟ مشروب میخوای خالی معده-

 !بده رو من سوال جواب-

 :شودمی بلند جایش از

 !بشین میارم االن... باشم نداشته کن فکر تو-

. امننشسته قبال که بنشینم جایی خواهدمی دلم االن. خوردمی بهم کاناپه آن از حالم نشینم، می زمین روی

 لیوان داخل برایش. است کرده حاضر را چیز همه بینممی و کنممی نگاهی آید، می بزرگ سینی یک با آنا

 . کندمی اضافه هم نوشابه کمی او و ریزممی

 آتش ام معده تا گلویم از. کشممی سر نفس یک و کنممی پر را لیوانم. بنوشم تلخ خودم میخواهد دلم اما

 . دودمی صورتم به بدنم خون تمام کنممی حس. گیردمی

 :پرسدمی متعجب آنا

 !هست مرگیت یه تو؟ چیه دردت-
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 :گویدمی آنا کردنش بلند محض به کنم،می پر را دوم لیوان و دهمنمی را جوابش

 کنی؟ چیکار خوایمی خودت با وحشی-

 :زنممی داد

 آتیشم بتونی کبریت یه با که بشم مست طوری اصال خواممی خورممی خواممی چه؟ تو به چه؟ تو به-

 !بزنی

 به. بینممی تار را آنا صورت و افتدمی دوران به سرم. کشممی سر هم را دومی و زنممی پس را آنا دست

 :گویممی آنا به رو و افتممی سکسکه

 .... دیدی که دختری همون... هـِی... همون خونه دم ریمی شیمی پا  هـِی..فردا-

 :دهممی ادامه سختی به و کنم جمع را افکارم کنممی سعی چرخد،می سرم دور خانه فضای کنممی حس

 ...هـِی... کنیم ازدواج.... ازدو قراره میگی فهمیدی؟... همین... منی نامزد میگی... هـِی...میگی اونجا میری-

 .میشود بسته هایم چشم و میگذارم زمین روی را ام شده سنگین سر میشود، چه نمیفهمم دیگر

 گرفته آتش اممعده و سوزدمی هایمچشم. است افتاده جانم به شدیدی درد سر کنممی باز چشم وقتی

 :پرسممی ایستاده آشپزخانه در که آنا دیدن با شوم،می بلند جایم از سختی به. است

 چنده؟ ساعت-

 :زندمی لبخندی
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 !بخوری بدم غلیظ قهوه یه بشور صورتتو و دست برو! دو نزدیک-

 :شوممی بلند و گیرممی سرم باالی صندلی به را دستم

 نکردی؟ صدام چرا-

 :خنددمی

 نیای؟ هوش به کردینمی فکرشو کشیدیمی سر لیوان لیوان هی که دیشب. بودی افتاده جنازه مثل-

 کمی، کنممی حس و گیرممی آب شیر زیر را سرم. روممی سرویس به و میگذارم جواب بی را اشطعنه

 :پرسدمی آنا سرویس از آمدن بیرون محض به. شوممی بهتر کمی فقط

 دختره؟ سراغ برم واقعا راسته؟ زدی دیشب که هاییحرف-

 :دارمبرمی را قهوه لیوان و دهممی تکان سری. بودم گفته راست چرخد،می ذهنم

 !کنیم ازدواج زودی به قراره و نامزدیم ما فقط نکن زیاد هم داغش پیاز نگی، اراجیف آنا-

 را نصفه لیوان. خورممی قهوه با و دارمبرمی را میز روی هایشکالت از یکی. زندمی برقی هایشچشم

 :گذارممی میز روی

 !بده خبرشو رفتی وقت هر-

 :کندمی نگاهم متعجب آنا

 کجا؟ تو-
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 !فروشگاه رممی-

 سرکار؟ میری ظهر لنگ. بابا نه-

 :میکنم تاکید دوباره و میروم در سمت به. میشود بسته نیشش و میکنم نگاهش خشم با

 .کنیم ازدواج قراره و همیم عاشق ما میگی آدم بچه عین ها، نری گاز تخته آنا-

 به میخواهم است، شده چروک لباسم نیست مهم برایم. میزنم بیرون اش خانه از و میدهد تکان سری

 مسئول نشسته خون به های چشم با فروشگاه به رسیدن محض به. بکنم را لق دندان این و بروم فروشگاه

 . میشوم برو رو آنجا

 و نیایم دیگر میخواستم، را همین. میدهم استعفا راحت خیلی و میگیرد اوج دعوایمان که نمیکشد طولی

 حساب تسویه برای بگیرند تماس ماه آخر تا میشود قرار میکردم، دوری او از باید. نبینم را هانا دیگر

 .بیایم

 کج خانه آن سمت راهم چرا نمیفهمم هم خودم. میروم هانا خانه سمت به و نشینم می موتور روی کالفه

 می مقابلش همیشه هانا که میکنم نگاه دری به ای لحظه برای و ایستم می شان خانه در جلوی. است شده

 خانه سمت به و نشیند می لبم روی لبخندی. میکرد اذیت مرا و آمد چادر با که افتم می روزی یاد. ایستاد

 . هستم حوصله بی هنوز اما است شده بهتر دردم سر. میروم

 :میکنم سالم آرامی به مامان دیدن با و میچرخانم قفل درون را کلید خانه به رسیدن با

 !مامان سالم-
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 :میرود هم در هایش اخم دیدنم با

 بودی؟ گوری کدوم دیشب-

 :میکشم گردنم پشت دستی

 !دوستام از یکی پیش-

 :میگوید و آید می جلوتر

 کردی؟ غلطی یه نه؟ کردی اضافه غلط فرجود-

 سمتش به بهت با دیشب؛ تابلوی همان. میشود دیوار کنج تابلویی میخ نگاهم که بدهم را جوابش میخواهم

 :میپرسم و میروم

 چیه؟ این-

 :میکند دوچندان را عصبانیتم محبوبه صدای

 بکشن؟ نقاشی براتون میدین هازان گالری میری جدیدا. بپرسیم حضرتعالی از باید-

 :میگوید مامان و میکنم نگاهش اخم با

 .... یه شب نصفه-

 :میپرد حرفش میان محبوبه
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 میگه زده زل صورتم تو رو پر. دنبالت میاد ایش قورباغه ماشین با که آورد دختری همون شب نصفه-

 داری؟ دوست پایین سن میپری؟ مرغ جوجه با خان فرجود شده چی. هازان گالری از نیافر آقای سفارش

 :میگوید عصبانیت با مامان

 !محبوبه-

 :روممی محبوبه سراغ مامان به توجه بی

 بزنی عر بابات برای انقدر بشینی خودت خونه بری نمیکنی گم رو گورت چرا ما؟ جون از میخوای چی-

 بیاد؟ در جونت تا

 :امرسیده جوش نقطه به دیگر من اما کشدمی را بازویم مامان

 منی؟ چیکاره تو چه؟ تو به شدم باز فنچ اصال. میگردم هاجوجه این با آره. بردار سرم از دست محبوبه-

 !گوریه؟ کدوم شوهرت پالسی اینجا شبت و روز وقتی ببین بیرون بکش من زندگی توی از رو سرت

 :کشدمی داد مامان

 .عزاداره دختر این فرجود نکن-

 :میگیرد اوج صدایم

 تو ها، توئه تقصیر همش مامان. نیست که رو ولی کنم ولش میگم هی میکنم رو مراعاتش هی جهنم، به-

 !غیرتش بی شوهر اون دل ور بره. میشه ما همه سوار میاد میدی رو سلیطه این به
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 :میکند میخکوبم محبوبه صدای و میروم اتاقم سمت به خشم با

 !میگین دروغ دارین سگ مثل. نداره وجود ای گالری همچین کردم سرچ-

 :میگیرد را دستم راه میان فرهاد ولی میرود باال دستم. ندارم رفتارم روی کنترلی دیگر میروم، سمتش به

 !داداش نکن-

  "هانا"

 :روممی سمتش به کالس، سوی آن از هنرجوها از یکی صدای شنیدن با

 اومده؟ پیش مشکلی-

 !کارم از بگیرم رضایت حس نمیتونم چرا نمیدونم من-

 :کنممی کند، رنگ دقت با است کرده سعی که طرحی به نگاهی

 کجاست؟ ایرادت خودت نظر به-

 :گویممی سریع و کندمی نگاهم کنجکاوانه

 !ببینم کن رنگ برام مجدد رو قسمت اون و بردار رو مداد-

 .کندمی شروع و داردبرمی را رنگی مداد سریعا

 .بگیری مقابلت نقاشی از رو خوایمی که حسی ذارهنمی که اینه و کنی کنترل تونینمی رو دستت فشار-
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 :کنممی پیدا سفید قسمتی برگه گوشه در و دارمبرمی مدادی

 حرکت برگه روی خودش مداد میذاری. نیست کردن وارد فشار به نیازی و بگیر زاویه این توی رو مداد-

 ! همین. کنه

 دلیل به اما نیستند زیادی تعداد. میزنم قدم ها بچه بین زنان لبخند. شودمی مشغول و دهدمی تکان سری

 . شدم دوست تکشان تک با زود خیلی اندکمان سنی تفاوت

 برای بود؟ من سن هم او مشکل یعنی. رودمی فرجود سمت به فکرم. هستم کوچکتر هاآن همه از هم باز

 پیامی هیچ و است نداده خبری خودش از دیگر االن تا پیش شب دو از همین برای زد؟ پس را من همین

 دهد؟نمی جواب هم را

 ندارم دوست. کنممی بازگو برایش را رسدمی ذهنم به لحظه در که نکاتی و کنممی بعد نفر طرح به نگاهی

. بگذارم نمایش به را بهترینم باید است، کرده اعتماد من به پور حسین خانم که حاال. بگذارم کم برایشان

 .شوم اشاصلی تیم جزو زودی به است ممکن و کند استفاده من از هم باز بعد های ترم در شاید

 .  گیرممی دست در را موبایلم و نشینممی منشی دست کنار صندلی روی کالس، ساعتِ اتمام با

 خبری بی همه این از نگران. دهدنمی من به جوابی دیگر او. خوردمی فرجود هایپیغام باکس به چشمم

 به داغ چای لیوانی  منشی،.  کنممی پرت میز روی را گوشی کرد،می غرق خودش در را من داشت که

 :گیردمی سمتم

 !جون هانا بیا-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 :گیرممی دستش از را لیوان زنان لبخند

 !عزیزم ممنونم-

 ها؟بچه یا هستند ترکننده خسته هااین-

 :گویممی و نوشممی قند، بی را چای از ایجرعه

 .کنممی عشق گروه دو هر با من. نیستن سخت کدوم هیچ حقیقتا-

 !کن انتخاب رو یکی حاال-

 :میزنم لبخندی

 !داره خاصی حال و حس هابچه کنار در بودن-

 !برنمی رو سرمون صداهاشون و سر با اونا-

 !ریا بی و ساده. هستن عشق از دنیایی اما-

 :زنممی پوزخندی

 اما. داشت خواهند دوستت و شنمی جذب سمتت به بیشتر. نمیزنن پس تورو بینن،می عشق وقتی اونا-

 حتی اینکه یا میاد، خوشت ازشون تو بفهمن کافیه ندارند، وجودشون توی رو خوب خاصیت این بزرگترها

 نادیده تورو. هستند فردی چجور خودشون اصال هستی، کی تو نداره فرق. داری ترحم حس بهش

 !عشقن از پر هابچه اما. گیرنمی نادیده هم خودشونو شرایط این تو بیوفته پاش اصال. گیرندمی
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 دیدگانم مقابل تعهدش انگشتر یا حلقه هرگونه از خالی دستهای و شودمی تکرار سرم در فرجود سخنان

 .گفت دروغ او. بندندمی نقش

 اتفاق آن از بعد چرا. شد نزدیک من به چرا پس بود، اگر. نیست اشزندگی در هیچکس و ندارد نامزدی

 نکرد؟ دوری من از دروانشناس، دفتر در

 سوری شنبه چهار شب. نداشت مخالفتی هیچ فرجود. گرفتم آغوش در را او و نشستم موتورش پشت من

 دخترش دوست حتی یا نامزد که کنم شک تا نداشت تماسی هم بار یک و بود کنارم در شب از پاسی تا

 . دارد ضروری کاری او با

  بود؟ که او یعنی. شودمی تر پررنگ آنا نام و آیدمی یادم به شانخانه پنجره پشت جوان زن همان

 :گذارممی میز روی را نصفه لیوان و شوممی بلند جا از کالفه

 !خونه گردمبرمی دیگه من-

 !پیشمون موندیمی بیشتر-

 :خندممی

 .کرد نخواهم رد خونتون توی رو شامت مهمانی حتما کن، دعوتم شب یه اما نمیشه، که اینجا-

 :خنددمی بلند

 !بخوری رو پختم دست بیای کنممی دعوتت نفر اولین انشاهلل زندگیم خونه یر برم بذار. چشم-
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 :خندممی

 !پس میارم هم رو امبیمه دفترچه-

 کرده خداحافظی پور حسین خانم از. کنممی آویزان لباسی چوب روی را روپوش و روممی اتاق سمت به

. زنممی لبخندی شوند،می منتهی خروجی در به که هاییپله و راهرو دیدن با. شوممی خارج آموزشگاه و

 زدم زل هایشچشم در باال جسارت با و پروا بی که بود جاهمین. اندازدمی فرجود یاد به را من چیز همه

 . روممی پایین سالنه سالنه را هاپله. هستم ضعیف فردی هم من کند فکر ندادم اجازه و

 برایم فرجود ندادن یا دادن جواب دارم دوست. شوممی ترضعیف همیشه از دارم من کارها، این با اما

 بخورد چشم به پیامم آیکون تا کنممی روشن را صفحه هم باز. نیست خودم دست اما باشد نداشته اهمیتی

 . کنممی فکر فرجود رفتارهای به و روی پیاده را خانه تا. کند مطلع خودش حالِ از را من فرجود و

 .باشد راحت من با اینقدر و باشد داشته اشزندگی در را فردی که نبود کسی فرجود. نداشت نامزد او

 .شویدمی را شام هایظرف سعیده. شوممی وارد و کنممی باز را در

 !نشه پر لب ها بشقاب. بشوری تمیز کامال باشه حواست سعیده-

 .آمدم من-

 : چرخندمی سمتم به بابا و مرسده

 ! جونم بابایی سالم-
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 :میزند لبخندی بابا

 .دخترم نباشی خسته-

 :گویدمی مرسده  و شویدمی را هاظرف وسواس با. روممی سعیده سمت به

 !بده هانام غذای بشور، زودتر بنجبون دست-

 : گویممی بلند

 !خورممی خودم. دهنش بذارن کنن فوت فرنی که نیست ماهه شش بچه هانا-

 درون را هایش اسکناس مرسده. گیردمی را مزدش دست و کندمی جمع را وسایلش سرعت به سعیده

 :دهدمی دستش به و گذاردمی سفید پاکتی

 خبرا این از بعد دفعه فهمیدی؟ نکردم حساب رو تاخیرت ساعت دو امروز. بیا ساعت سر بعد روز از-

 .نیست

 : گویممی بندد،می را در که همین. کندمی خداحافظی شرمندگی با سعیده و نشیندمی ابروانم بین اخمی

 !هاشده حالت به خوش مرسده-

 :شودمی بلند جا از مرسده و کندمی مهار را اش خنده بابا

  چیه؟ حرفا اون از منظورت-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 کنه، کار اینجا عمرت آخر تا نیست قرار خانم این. نبند دل هابازی خدمتکار این به زیاد. واضحه منظورم-

 ! نباشه که ایشاهلل موقع؟ اون هست مشکلی. بدی انجام رو کارها باید خودت دوباره بیاد دنیا که بچه

 :کندمی نازک چشمی پشت مرسده

 .کنم کار نیست نیاز دیگه گفت علیرضا ولی-

 :برمیدارم خورشت ظرف درون از ایشده سرخ زمینی سیب و خندممی

 بابا اگر حاال. داره نگه تورو بود ناچار و کردمی درد قلبش اون. لطفا نکن مقایسه من مامان با رو خودت-

 احترام با رو اوامرت. نیست تو نوکر خانم این که بگیری یاد بهتره کنه، معاف کار از هم تورو داره سعی

 !نیست بد کنی بیان بیشتر

 :رودمی بابا سمت به واضحی باکالفگی مرسده

 !ها بزنه حرف اینجور من با هانا میشه باعث تو سکوت علیرضا-

 فنجون یه مامان. میشد برخورد باهات قبال که همونجور. بذار احترام گفتم احترام با. نزدم بدی حرف من-

 .نمیوفتاد دهنش از لطفا و خواهش خواستمی ازت قهوه

 :گویدمی و کندمی من به نگاهی بابا. رودمی بابا سمت به مرسده

 کل؟ کل همه این از نشدی خسته هانا-

 منه؟ مشکل سنگینه براش و بپذیره رو حق نمیتونه مرسده اینکه بابایی، نمیکنم کل کل-
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 . کشممی دراز تخت روی حوصله و حال بی و خسته و روم می اتاقم سمت به

 . گیرممی را اششماره لرزان هایدست با. کنم چکار باید بگیرم فرجود از خبری اینکه برای دانمنمی

 "باشدمی خاموش نظر مورد مشترک دستگاه "

  است؟ شده دلخور عکسش قاب دادن تحویل خاطر به نکند. شوممی عکسش به خیره کالفگی، با

 مقابل وقتی. دهم تحویل خودش به را عکس دادم ترجیح. برگردم خانه به اشهدیه با نتوانستم شب، آن

 . گرفت دستم از جوان خانم همان را عکس قاب. نداشت حضور فرجود رسیدم، مجتمعشان

 . ام نبرده یاد از را سوالش از پر هاینگاه هم هنوز

 ! هست نیافر آقای سفارش نقاشی این که گفتم افتخار، با

 : گفت و کرد نگاهی ساعت به

  میده؟ تحویل شب ده رو سفارشات شما گالری

 چه فهممنمی اصال. است سفارش ثبت فرجود از گرفتن خبر برای کار بهترین. شوممی پهلو به و خندممی

 از مکث بی شودمی داخل کوچه ابتدای از موتوری که همین و ایستممی پنجره پای. کنممی ثبت چیزهایی

 . روممی بیرون اتاق

 : گویممی سریع.  شودمی بلند جا از مرسده. آیدمی در صدا به آیفون لحظه همان

 ! بشین تو. آوردن منو اجناس-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 : گویدمی مکث بی است گرفته را من مچ انگار که مرسده

 ! خونه در میاد مدام است پسره همون علیرضا؟ میبینی-

 : کنممی نگاهش شده گرد هایچشم با

  نیاد؟ میگی. دادم سفارش گممی بهت دارم-

 : شودمی بلند بابا

 . گیرممی ازش رو خریدی که چیزایی میرم خودم. اتاقت تو برو تو هانا-

 : شنوممی را بابا صدای. زنممی بیرون و کنممی باز را در سرعت به

 ! هانا. توام با وایسا هانا-

 : گویممی هیجان با.  کنممی باز را در که همین. روممی پایین را هاپله سرعت به و کنمنمی توجهی

 !فرجود سالم-

 نگاهش متعجبانه. رودمی بین از لبخندم. گیردمی سمتم به کوچکی پالستیک و دهدمی باال را کالهش

 . کنممی

  مهرانفر؟ خانم-

 . کنممی نگاهش مبهوت و مات

 . بدید رو شده ارسال کد. آوردم رو سفارشاتتون-
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 سختی به.  است ایستاده مقابلم جدید فرد این که شودنمی باورم. آید می باال سختی به نفسم میکنم حس

 : گویممی آرامی به. دهممی دستش به را کارت و گویممی را کد

  هستند؟ مرخصی امروز بود منطقه این پیک که کسی اون ببخشید-

 : دهدمی تکان سری

 . شدم استخدام صبح امروز من. میزنید حرف کی از دونم نمی-

 فرجود. گردمبرمی باال به و بندممی را در ناراحتی با. شودمی دور سرعت به و دهدمی دستم به را کارت

  نبود؟ پیک دیگر بود؟ کرده عوض فروشگاه در را کارش یعنی... نبود

 سریع که است شده شکلی چه امچهره نمیدانم. است ایستاده در چهارچوب در خورده گره هایاخم با بابا

 :گویدمی

  شدی؟ ناراحت اینقدر چرا افتاد؟ اتفاقی پایین اون هانا-

 ! امشب برای خریدم خوراکی تا چند. نیست چیزی-

 به جوابی اما. است روشن خطش باراین. گیرممی را اش شماره دوباره و روممی اتاق به دیگری حرف بی

 . دهدنمی من

* 

 . کنممی حس در باالی از خنک باد از موجی گذارممی فروشگاه داخل که را پایم
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 . گردممی فرجود دنبال به و میزنم قدم ها قفسه بین کالفه

 .باشد همینجا هنوز و باشد داده تغییر را شغلش فقط او که کنممی خداخدا

 : گویممی آرامی به و کنممی نگاهش. کند امراهنمایی تا آیدمی سمتم به جوان پسری 

  هستند؟. دارم کار نیافر آقای با-

 ! نیستن دیگه خانوم دادند استعفا پیش روز دو ایشون-

 اینجا از من خاطر به فرجود. است افتاده جانم به نشکن بغضی. زنممی بیرون فروشگاه از و کشممی آهی

  دارم؟ حضور من که کند کار ای محله در تواندنمی حتی و است بیزار من از قدراین یعنی بود؟ رفته

 که است سخت فرجود یهویی استعفای این پذیرش آنقدر اما. بزنم فرشته یا یاسی به سری دارم دوست

 . نبینند خراب و بد حال این با را من هاآن دهممی ترجیح

 : کندمی میخکوب جایم در را من صدایی بگذارم، مجتمع درون را پایم خواهممی که همین و اندازممی کلید

 ! دختر کن صبر-

 تندی آرایش و دارد رنگی مشکی موهای. خوردمی جوانی خانم به چشمم و گردمبرمی عقب به متعجبانه

 . است نشسته صورتش روی

  شما؟-

 : زندمی سینه به دست
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 شما؟! رنگی جوجه بپرسم تو از اینو اومدم من-

 : گویممی و گیرممی بدی حس درآورد، را ادایم اینکه از

 . نکنید ایجاد مزاحمت لطفا. خانم شناسمنمی رو شما من-

 : زندمی قهقهه بلند

  تو؟ یا من مزاحمم؟ من-

 : کنممی اخمی ناخودآگاه

 . میگید چی دارید نیست معلوم و داشتید نگه اینجا منو شما که فعال-

 ! کن گوش خوب. بچه دختر دارم چکارت که مشخصه کامال-

 . است کرده دراز سویم به تهدیدوار که کنممی بلندش و کشیده انگشت به نگاهشی

. بگو فهمینمی آدمیزاد زبون اگر. تو و میدونم من بشی فرجود مزاحم دیگه بار یه. کن باز گوشاتو خوب-

 ! کنم حالیت دیگه جور یه

. کندمی قفل هم در را پایم و دست حسابی زن این زبان از فرجود نام شنیدن. کنممی نگاهش منگ و گیج

 : گویممی سختی به

  ؟...رو فرجود تو... تو-

 : پردمی حرفم میان به
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 ! فرجود نامزد. آناهیدم نه؟ یا فهمیدی. نامزدشم من-

 اعتراف او که هربار. هستند کم برایم هم اطرافم های اکسیژن تمام میکنم حس. شوندمی سنگین نفسهایم

 . شودمی بیشتر امخفگی حس است، فرجود نامزد کندمی

 بیام که خواست خودش و منه مالِ فرجود. میکنم ات بیچاره میام بپیچی فرجود پای و پر به دیگه بار یه-

 هایبوسه و آغوش.  خوادمی من با زندگیشو. خوادمی منو فرجود. بیرون کنم پرت زندگیش از تورو و

 . میخواد منو

 : کندمی بیشتر را تنم لرز لبش کنج لبخند

 اومد تو پیش از بد حال اون با پیش شب دو. موند دندونش زیر اشمزه کرد اشونتجربه که اول بار از-

. کنی اذیت اونو وجبی نیم توی ذارمنمی من. زدیم هاحرف و کردیم مست هم با. بود من کنار صبح تا و

 رابطه و کنیممی زندگی هم با. همیم کنار روز شبانه ماهه چند فرجود و من رفت؟ گوشت تو حرفام

 اما شد پیدات گوری کدوم از تو نمیدونم. کارت رد برو و بیرون بکش پاتو. همیم نامزد هم االن. داشتیم

 حال وگرنه گرفتی؟. نمیکنه عوض تو مثل ایجوجه با رو شبش نیمه مسافر فرجود. کن باز گوشاتو خوب

 و من زندگی از حاالم. داره بیشتری آرامش کی کنار در میفهمه اون اما میکرد خوب تو با رو خرابش

 ! بیرون گمشو فرجودم

 ! سرم فرق توی میشوند پتکی هایشحرف تک تک. شودمی دور من از سرعت به
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 آنا نامِ شنیدن با همین برای پس. داشت رابطه زن این با او. رودنمی کنار چشمهایم مقابل از فرجود چهره

 . شدمی آشفته اینقدر

 . شکندمی بغضم حیاط درون جاهمان و بندممی محکم را در. شوندمی جمع هایمپلک پشت اشک هایقطره

 به و کوبممی محکم را در مرسده به توجه بی استـ افتاده لرزش به ناراحتی و عصبانیت شدت از تنم تمام

 در است افتاده راه دنبالم به که او به توجه بی. است دیده را اشکهایم که نیست مهم. روم می اتاقم سمت

 .گیرممی را فرجود شماره لرزان دستهای با و کنممی کنترل را هقم هق سختی به. کنممی قفل و میبندم را

  

 زن همان حاال و بود داده زن این به را اشزندگی تمام فرجود. کنم فراموش توانمنمی را آنا هایحرف

 . کندمی له پاهایش زیر را من غرور امخانه در مقابل

 ندارم کنند،می خیس را هایمگونه که اشکم قطرات روی کنترلی و میلغزند هم روی خشم از هایمدندان

 .بشنوم را فرجود صدای تا منتظرم و

 "فرجود"

 :میچرخم فرهاد سمت به خشم با

 !میشه هار و میداره برش هوا این باز کن ولش میگی-

 :میشود براق محبوبه

 !نمیگم هیچی من هی عوضی پسره خودتی، هار-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 :میزنم پس را فرهاد دست

 !گمشو برو. بمونه بسته دهن این بذار محبوبه-

 !بیاره سرت بالیی میدم بیاد فرید بذار باشی؟ کی سگ کنی؟ بیرون رو من میخوای تو-

 :میزنم پوزخندی

 !کرده هنر باال بکشه رو خشتکش فریدتون-

 میخواهد دلم. است کرده ریشه وجودم در وصفی بی حرص. برمیدارم را آن و میروم هانا تابلوی سمت به

 :میگویم فرهاد به داد با. بردارد سرم از دست بفهمد تا ببرم گوش تا گوش را محبوبه سر

 !بیار چکش و میخ برو. اون به نزن زل درخت مثل فرهاد-

 :آید می دنبالم میروم اتاقم سمت به که همانطور و میرساند من به را خودش مامان

 فرجود؟ کنی چیکار میخوای-

 :میگویم بلندی صدای با

 دوست. باشه چشمم جلوی باید نظرم به دیوار؟ به نزنمش کشیده تابلو یه برام عزیزم دختر دوست-

 !پذیرایی تو بزنم داری

 :میبندد سرمان پشت را در مامان و میشویم اتاقم وارد

 روش؟ آبم یه خوردی رو حیا عزیزم؟ دختر دوست هان؟ کیه دختره این شدی؟ خل-
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 :میگذارم زمین روی دقت با را تابلو

 !نرید راه من مخ رو! دلتون ور میارم میگیرم دستشو قشنگ یا بشه من بیخیال بگو سلیطه اون به یا-

 :میپرسم و میگیرم دستش از را چکش و میخ میشود، وارد و میزند در به ای تقه فرهاد

 !بهتریه دید تو نه؟ بهتره بزنم تخت جلوی فرهاد-

 آستانه در که میشنوم را محبوبه صدای و میکوبم دیوار روی را میخ میدهد، تکان سری شده گیج که فرهاد

 :است ایستاده در

 فرار ای دره جهنم کدوم از نیست معلوم. معلومه تکلیفش خیابون تو باشه ول شب نصفه که دختری-

 نه؟ فراریه دختر. کرده

 نگاه و ایستم می تر عقب کمی. باشم نداشته توجهی محبوبه حرفهای به دارم سعی و میکنم فیکس را تابلو

 .بزند محبوبه جان به آتش ندارد وجود دیگر که هانایی بگذار بهتر اصال. میکنم تابلو به ای خریدارانه

 :میگوید تری تند لحن با محبوبه

 خیابونیه؟-

 محبوبه سمت به بیایند خودشان به فرهاد و مامان تا. میزند آتش را جگرم نه، که را مغزم حرف این

 :میشوم شدنش باز از مانع و میکوبم در روی را دستم. میرساند خانه در به را خودش و میکشد جیغ. میروم

 !ها فرید دل رو بذارم رو داغت نذار محبوبه-
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 را محبوبه مامان و میگیرد را دستم فرهاد میشوم، کالفه. میکشد را لباسم پشت از مامان و میریزد اشک

 را جانم ذره ذره تا اند داده هم دست به دست همه کند، نابودم میخواهد دنیا میکنم حس. میکند بغل

 . بگیرند

 ام ریخته بهم اعصاب بساط فرید دیدن با. میکند باز را در کیست بپرسد اینکه بدون فرهاد زنگ صدای با

 .میشود خیره گریانش زن به نگاهش است شده وارد مات که فرید. میشود تکمیل

 :برمیدارد را مانتویش و میزند چنگ میگیرد، فاصله مامان از محبوبه

 !بهترونه ما از جای نیست ما جای اینجا فرید، بریم-

 :آورم می باال را دستم

 !هررری-

 فرید صورت. میکند ماجرا کردن تعریف به شروع شیون و ناله با محبوبه و میکند نگاهمان گنگ فرید

 و میرود حال از مامان. نشاند می صورتم روی مشتی بیایم خودم به تا و میشود تر قرمز لحظه به لحظه

 دستم. میکند شور را تلخم دهن شده جاری دماغم از که خونی مزه اندازد، می ما میان را خودش فرهاد

 :میدهم فشار ام بینی روی را

 . غیرتت به خوشا-

 :میزند داد عصبانیت با فرید
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 !کردی بلند من زن رو دست حقی چه به-

 :میگوید فرهاد

 .نیست اینطوری داداش-

 :میکوبد فرهاد سینه تخت فرید

 !بیشعوری این خور گه هم تو توله، سگ گمشو-

 :میکشم داد

 باشی مجبور خانوم محبوبه با دوتایی خوندن درس شب یه بخاطر اینکه یا بهتره باشه من خور گه-

 !نیست بیا باال کال شکم این ولی باال بیاد شکمش ترسیدی بگیریش؟

 نمیبیند خوب را اوضاع که محبوبه. میدهد هول را او فرهاد که کند ام حواله دیگری مشت میخواهد فرید

. میروم اتاقم به و میفرستم مامان سراغ به را فرهاد. میروند بیرون خانه از هم با و میکشد را فرید دست

 . بگیرد را جانم و بیاید مرگ فرشته لحظه همین میخواهد دلم

 بر زمین روی از را گوشی. میماند خیره است کشیده هانا که تصویری به چشمم و میشوم ولو تخت روی

 .میکشم آهی اش رفته دست از های پیام دیدن با و میدارم



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 هایم چشم.میکند پاک اش زندگی از همیشه برای را اسمم میکنم زندگی جایی چه در بداند هانا اگر واقعا

 دلم که قدری به هست، ناجور کافی قدر به روزهایم. بخوابم ای لحظه برای میکنم سعی و میبندم را

 .یابد پایان زندگی این همیشه برای بخواهد

 * 

 . ام ندیده را چیز هیچ هانا کادوی عکس قاب جز که میشود روز چهار

. است نداده ولی بدهد خبر رفت هانا سراغ وقتی آنا بود قرار بروم، بیرون اتاق این از نمیخواهد دلم

 امید به میروم، حمام سمت به و برمیدارم را حوله حوصله بی. نمیدهد را جوابم ولی گرفتم تماس چندبار

 .میگذارم حمام در جلوی روشویی روی و میبرم دنبالم به را گوشی بزند زنگ آنا بلکه اینکه

 نازل فرید برای آسمان از که ایست فرشته محبوبه نظرشان از. نمیکنند نگاه صورتم در بابا نه و مامان نه

 بسته محبوبه کارهای روی را چشمشان نیست مهم برایم. ام کرده عدالتی بی حقش در من و است شده

 . اند

. شوم آرام میکنم سعی و میروم دوش زیر. نیست مهم هم این و نمیزند حرف من با کس هیچ فرهاد جز

 نیست خانه کسی خوشبختانه. میدهم جواب گیرنده تماس اسم به توجه بی گوشی زنگ صدای شنیدن با

 :میگوید است بغض از لبریز که صدایی با میدهم، وا هانا صدای شنیدن با. میگذارم اسپیکر روی را تماس و

 !نامردی خیلی فرجود-

 :افتد می هق هق به میکنم، سکوت
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... پستی خیلی فرجود. بره بزنه آتیش رو من بیاد اینکه نه. اینطوری نه ولی هست یکی بگی بهم میتونستی-

 !فرجود بدی خیلی کنم؟ گم باید رو گورم بدونم که صورتم توی میزدی اینطوری باید

 شده؟ چی-

 زبانم ولی است دروغ حرفها این همه بزنم داد میخواهد دلم. میشوم نابود و میشنوم را هایش گریه صدای

 اشک با میگذاشت سرم به سر همیشه که خندانی صورت تصور. میشوم الل من و میزند هق هانا. نمیچرخد

 نباید و باشد شاد باید. بدهد نشان را خودش اش گونه روی چال و بخندد باید لبهایش. است ممکن غیر

 .باشم هایش اشک مسبب ندارم را ارزشش که منی

 :میزند هق

 آتیشنت و داغ های بوسه از میگه، کردنت بغل صبح تا شب از که همونی نمیپرسی؟ نامزدت از چرا-

 ....از میگه بغلش تو شدنت مست از! میگه

  داغ؟ های بوسه میکنم، داغ

 !نبود ما قرار این

 !هانا-

 :میدهد ادامه گریه با
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 فرجود، کثافتی یه تو. باشم داشته دوستت که نداشتی لیاقت تو. میخوره بهم ازت حالم. آشغال شو خفه-

 رفتی زندگیم از کردی گم رو گورت بهتر همون. کردم اشتباه ولی کردم باورت من. نداری ارزش تو

 .بیرون

 حرص با. نمیدهد جواب ولی میگیرم را آنا شماره. میمانم خیره گوشی به مات من و میشود قطع تماس

 لباس کنم خشک را موهایم اینکه بدون. میزنم بیرون حمام از زود خیلی و میکنم پرت بیرون به را گوشی

 . است کرده ام دیوانه هانا های هق هق صدای حاال و کند خبرم بود قرار. میروم آنا خانه سمت به و میپوشم

 میرود یادم میشود، باز در. میزنم زنگ امان بی و میگذارم زنگ روی را دستم اش خانه در جلوی رسیدن با

 .کنم قفل را موتور

 داخل به را او و میکوبم اش سینه تخت دارد لبش روی لبخندی که آنا دیدن با و میکنم یکی دوتا را ها پله

 :میدهم هل

 خوردی؟ گهی چه آنا؟ کردی غلطی چه تو-

 فرجود؟ شده چی-

 منی؟ نامزد بگو برو نگفتم بهت. بده رو من جواب-

 :میگیرد را نگاهش

 !گفتم رو خواستی که همینی! گفتم خب-
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 ولو بغلت تو مست گفتی چرا دادی؟ دختر اون تحویل اراجیف رفتی چرا. نگفتی رو همین. خوردی گه-

 !شدم

 :میزند ای مستانه قهقهه

 !نکردیم؟ صبح رو قشنگی شبهای ما مگه نگفتم دروغ گفتم؟ بد-

 :میگذارم گلویش روی را دستم

 گفتم اگه. بغلت تو بریزن پول مشت یه بعدش و اینجا بیان که شبایی همون اندازه به تو ارزش ببین-

 .میدادی تحویلش اراجیف نباید بزنی حرف باهاش بری

 :میکنم بیشتر را دستم فشار و میشود سرخ آنا صورت

 تو لیاقت. شکوندی رو دختر اون دل خوردی گه. منی همخواب گفتی بهش رفتی کردی اضافه غلط تو-

 !نیستی بیشتر خیابونی هرزه یه تو. جلوت بندازن دوزار تهش که وجودته از خدمات ارائه فقط

 .نمیشود حریفم اما کند رها را دستم میکند تقال میماند، خیره من به و میشود درشت آنا های چشم

 !میکرد هق هق تو اراجیف بابت داشت و زد زنگ امروز. میکنم نابود رو زندگیت آنا-

 انگشت. افتد می سرفه به و میگذارد اش سینه قفسه روی را دستش آنا میشود، شل گردنش دور از دستم

 :آورم می باال را ام اشاره

 !آنا میزنم آتیشت بیاد سرش بالیی-
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 را تماسم ولی میگیرم را هانا شماره. ندارم راهی هیچ حاال و است کرده بد آنا. میزنم بیرون اش خانه از

 :نویسم می اند افتاده لرزه به خشم شدت از که دستهایی با. میکند رد

 !هانا ببینمت بذار-

 محض به. بخواند را پیامم میکنم دعا و میروم شان خانه سمت به. میشوم موتور سوار و میفرستم را پیام

 . میکند رد را تماسم دوباره و میگیرم را اش شماره شان خانه جلوی رسیدن

 کسی اما. میزنم زنگ بیاید پیش است ممکن که چیزی هر به توجه بی و میگذارم زنگ روی را دستم

 :شنیدن با و میگیرم را هانا شماره نمیدهد، جواب

 .باشد می خاموش نظر مورد مشترک دستگاه-

. نشینم می موتور روی و میروم عقب کمی میماند، ثابت خانه روی نگاهم. میشود خراب سرم روی دنیا

 .بزنم حرف او با بتوانم و برگردد دارم امید

 * 

 را پلیس مبادا اینکه ترس از. نداند راهم ولی رفتم هم آموزشگاه به نمیدهد، را جوابم هانا است روز ده

 . کردم کم را شرم کنند خبر

 ایستاده مقابلش که کسی با صحبتش دیدنم با امیری آقای. میروم داخل و میکنم باشگاه در سر به نگاهی

 :میکند قطع را
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 !پسرم سالم-

 :میزنم لبخندی زحمت به

 .استاد سالم-

 :میگذارد کتفم پشت دستی

 !چیه تو نظر ببینیم میخوایم. بود خیرت ذکر االن. اومدی کردی خوب-

 مدیریت اتاق سمت به میزنیم حرف که همانطور میگوید، باشگاه شرایط از برایم و میکنم نگاهش متعجب

 دیگر که منی برای و دارد مناسبی کاری شرایط. میکنم نگاهش و نشینم می او مقابل صندلی روی. میرویم

 قول و بدهم تمرین افرادش به میشود قرار. است اتفاق بهترین ندارم دادن دست از برای چیزی هیچ

. کند مسابقه راهی را ما هم باز و باشد اعجاز تیم اسپانسر میخواهد. بیاورد را امیرعلی شده هرطور میدهد

 .میگیرد نظر در حقوقی هم میکنند مراجعه باشگاه به که کسانی به دادن تمرین بابت

 هانایی هم آن و میکند نابود مرا. میکوبد مرا قلبم درون بزرگی درد اما میگیرم خوبی حس حرفها این از

 .کنم دفاع خودم از نمیگذارد که است

 . میکنم امضا را آن قرارداد مفاد به توجه بی

 اینبار میخواهد. کنم فعال دوباره را اینستاگرامم صفحه میشود قرار و میگوید مجازی تبلیغات از امیری

 .میدهیم دست و میزنم لبخندی. بروم پیش گذشته از بهتر
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 وارد باشگاه در جلوی. نیست خوب حالم هنوز اما خوشحالم ام برگشته ام عالقه مورد کار به اینکه از

 :مینویسم و میگذارم باشگاه سردر از عکسی و میشوم اینستا

 .عالی روزهای امید به. باشگاه در دوباره شروعی-

 سوار کالفه. میکند قطع را تماسم بوق سه از بعد. میگیرم را هانا شماره دوباره و میکنم منتشر را عکس

 .میروم خانه سمت به و میشوم موتور

 " هانا "

 در برگه از کوهی به چشمم. شوممی نقاشی مشغول مجدداً و گذارممی شاسی تخته روی جدید ای برگه

 تعدادی. داشتند معنا تعدادی. بودم زده طرح پنجاه از بیشتر شاید روز دوازده ده، این در خوردمی اطرافم

 خودم از را است کرده خانه قلبم کنج در که را عصبانیت این کنند کمکم تا بودند کودکانه هایی خطی خط

 .کنممی زدن، طرح به شروع و میتراشم را دستم درون مداد حرص با. کنم دور

 را برگه آشکار حرصی با. ام کرده ترسیم برگه روی را فرجود چهره قالب که میبینم آیم می خودم به تا

 .میکنم مچاله دستم در و کرده جدا شاسی تخته از

 تخته!بزنی پرسه افکارم در هم هنوز زدی که گندی همه این با که نیست درست این! فرجود تو به لعنت

 آغوش در را زانوهایم و میکنم کز تخت گوشه. افتد می اتاق کف بدی صدای وبا کنممی پرت کناری را

. کند درکش نمیتواند هیچکس که غمی. میکشم دوش به را عجیبی غم. میلرزد بغض از ام چانه. میگیرم

 .کنم بیانش جایی نمیتوانم
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 میکنم لعنت را خودم لحظه هر و نمیکنم فراموش را حرفهایش. نمیرود کنار چشمانم پیش از آنا چهره

 .دادم فرجود مثل آدمی به دل که

 را اشکهایم دیگر یکبار ندارم دوست اصال. میکنم پاک را اشکهایم سرعت به مرسده صدای شنیدن با

 .است شده ضعیف هانا کندکه گمان و ببیند

 :میگوید و میکند نگاه صورتم به دقت با مرسده. میکنم باز را در قفل سرعت به و میشوم بلند جا از

 ای؟ کالفه-

 :بدهم نشانش امرا کالفگی تا میکشم آهی طورآشکارا به

 مرسده؟ داری چیکارم-

 نمیخوری؟ ناهار-

 .میکنم نقاشی دارم فعال. میخورم میام شدم گرسنه. نه-

 !اومده هم علیرضا االن بیا-

 :میگویم و کنم مقاومتی نمیتوانم بابا، اسمِ آمدنِ با

 !میام کنم جمع رو وسایلم باشه،-

 نقاشی ام تنهایی خلوت در دوباره ناهار از بعد تا میگذارم اتاق گوشه را چیز همه زود خیلی و میبندم را در

 حالِ متوجه هیچکس دارم دوست. بزنم بزرگی لبخند دارم سعی و میکشم صورتم و موها به دستی. بکشم
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 محترمانه و درست او با دارد سعی هم مرسده حاال، تا شب آن از.میچیند را میز تند تند سعیده،. نشود بدم

 :میگویم انرژی با و مینشینم صندلی روی. پاشدمی حقیقت رنگ لبخندم به موضوع همین. کند صحبت

 .میزنه حرف آدم با ات قیمه خدا به نکنه درد دستت. خانم سعیده به به-

 :میزند تشکر نشانه به لبخندی سعیده

 !خانم هانا جونتون نوش-

 :میگویم سریعاً. مینشیند کنارمان و میکند خشک حوله با را وصورتش دست بابا

 بابایی؟ چطوری-

 :میزند رویم به لبخندی

 !خوب-

 :میگویم سریع که شود خارج آشپزخانه از دارد قصد سعیده. میکشم برنج برایش و میکنم دراز دست

 نمیخوری؟ ناهار شما-

 :میگوید مکث بی مرسده

 !نباشه آبکی اینقدر و بندازه روغن بیشتر بعد دفعه کن سعی! میخوره بعداً سعیده-

 .میدهم تکان مرسده برای تاسفی سر. میشود خارج آشپزخانه از و میگوید چشم لبی زیر سعیده

 "شود خبر بی زخدا معتبر گر....شود معتبر گدا مدار روا یارب"
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 :میگوید بابا! را سابقش زندگی هم برد یاد از را خودش هم زود خیلی مرسده

 !کشیدی نقاشی چقدر.. افتاد اتاقت به نگاهم لحظه یه-

 :میخندم

 .میزنم طرح مکث بی دارم و شدن هماهنگ باهم ذهنم و دستم آره،-

 بزنی؟ نمایشگاه میخوای نکنه-

 :میگویم و میزنم هوا روی را مرسده حرف ولی است، اولویتم آخرین نقاشی، نمایشگاه روزها این اینکه با

 !میشه خوب خیلی نظرم به. آره-

 :میدهد تکان سری بابا

 .میکنیم فکری یه کردی تموم که رو دانشگاهت و درس-

 :میچرخم سمتش به خوشحالی با

 !بابایی ممنونم-

 !ببینه نتونست و داشت دوست خیلی فروزان که چیزی. بزنی رو ها گالری بزرگترین از یکی باید تو-

 !حتما-

 :میگوید مرسده و میخوریم غذا سکوت در لحظاتی
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 .جون هانا راستی-

 :میکنم نگاهش

 بله؟-

 خبر؟ چه فرجود اون از-

 :میگویم و میدهم پائین دوغ کمی با را لقمه سختی به. میماسد دهانم در لقمه

 !سالمتی نیست خاصی خبر-

 !شدم نگران ندادی، سفارشی هیچ روزه ده دیدم-

 :میزنم لبخندی

 .نداشتم خاصی خرید روزها این-

 میبینش؟ هنوزم یعنی-

 :مینوشم دوغ دیگر کمی

 نه؟ چراکه معلومه،-

 :میدهد باال ای شانه مرسده

 !ندارم فرجود به نسبت خوبی حسِ چرا نمیدونم ولی خوبه،-
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 بر بابا مقابل را فرجود نامِ تمام، زرنگی با مرسده که بار هر. میکشم سر و میکنم پُر دیگر لیوانی مکث بی

 . میشود خاکستر و میسوزد آتش در تنم تمام آورد، می زبان

 چه فرجود که بفهمد کسی نمیخواهم. آیم نمی کوتاه خودم موضع از مرسده، مقابل در عنوان هیچ به اما

 .شوم سرزنش احساس این و انتخاب بابتاین نشده هیچی. است کرده کاری

 خورده ضربه مسابقه در شکست با کافی حدِ به او. کنم خراب دیگران دیدِ در را فرجود نمیخواهم حتی

 !است

. نده آزار رو بابا هاحرف این با اینقدر دوماً کنی، بیان نیست نیازی دار نگه خودت برای رو حست اوال،-

 !میشه تموم تحملش بعد به جا یه از باشه روشنفکر و گل من بابای مثل هم هرچقدر آدم

 :میزند داد بلند و میکند پرت ظرفش درون را چنگالش قاشق بابا

 !رو غذا این کردید زهرمارم! دیگه بستونه-

 ابرو و چشم با که بیاید سمتمان به میخواهد سعیده. میپریم جا در سه هر میشود، ایجاد که بدی صدای از

 .میشوم مانعش

 :گویدمی عصانیت با بابا

 .ندارم رو زنکی خاله هایحرف این حوصله دیگه مرسده، بسه-

 :دهدنمی مهلت بابا اما بزند حرفی خواهدمی مکث بی مرسده
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 !نگو چیزی مرسده بسه-

 :گویدمی عصبایت با و کندمی نگاه من به

 چون کنمنمی منعت من. بگیر فاصله آدم این با داشتن ارتباط و دوستی از. هانا کن باز هاتوگوش خب-

 زندگیت خودتو با داری بفهم پس کرده، رشد هم عقلت کشیدی، قد که طورهمون نیستی، بچه دیگه

 است؟ ساده موتوری پیک یه تو لیاقتِ. کنیمی چیکار

 شدن خراب به دلم اما. ببینم را فرجود خواهمنمی دیگر که است درست. دهممی قورت را دهانم آب

 .دهدنمی رضایت امخانواده پیشِ او وجهه

 :گویممی آرامی به

 !داره بدنی تربیت لیسانسِ. است کرده تحصیل فرجود-

 :میگوید پوزخندی با و پردمی حرفم بین مرسده

 جناب؟ داره تحصیالتم پس-

  پرممی جایم از و کنممی خالی مرسده سر بر یکباره به را فرجود از حرص تمام. کنممی نگاهش خشم با

 :دارد حضور سعیده که میرود یادم حتی. غرم می عصبانیت با و
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 و نبود یار باهاش بخت اما بوده موفقی آدمِ خیلی روزی یه فرجود توئه؟ مثل اونم کردی فکر داره، آره-

 باشگاه یه و بود دستاش توی عصرجدید بزرگ جایزه االن وگرنه. شد خراب چیز همه لعنتی شب اون توی

 !مرسده کنی تحقیر اونو نداری حق تو. میزنی حرف اینجور باشه آخرت دفعه. بود کرده تاسیس بزرگ

 :میدهد تکان هوا در دستی مرسده

 !میکنی طرفداری اینجور کیه انگار حاال بابا باش آروم. اوووه-

 :میگویم عصبانیت با

 با اینجور جرئتی چه به االن بردارم چایی شدیمی خم من جلو سینی یه با دیروز تا هستی؟ کی خودت-

 زنی؟می حرف من

 :میشود دامنش به دست و میکند نگاه بابا به سریعا مرسده

 !!علیرضا-

 :میگوید سریع بابا

 !کن تمومش هانا-

 :میزنم داد
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 کنه بارون بوسه مامانو مزار سنگ بره باید مرسده چیه؟ دونیمی اصال کنه؟ تمومش نمیخوای اون از چرا-

 در صدام میگی هرچی روزه ده بسه نداری لیاقتشو که حیف فقط. کرد باز این برای رو جا رفتنش با چون

 !نمیاد

 :کندمی گریه به شروع مرسده

 !سواره موتور پسره همون هم تو لیاقت آره-

 آدم رو اتمونده عقب خواهر پسر اون و فرجودم عاشق من که میسوزی این از داری چیه؟ میدونی-

 .خرممی سوختگی پماد برات میرم نشدی اگرخوب. بکش سر یخ آب پارچ یه برو. نکردم حساب

 :گویدمی سریع بابا 

 !اتاقت تو برو. نزن حرف اینقدر هانا-

 :روممی عقب قدمی چد

 احترامی هم من از داره دوست اگر البته. داره نگه رو فرجود احترام و ببنده دهنشو بگو زنت به پس-

 !ببینه

 . اندازد می اتاقم های پنجره به لرز صدایش. میبندم محکم را در و روم می اتاق سمتِ به سرعت به
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 و مینشینم اتاق کف همانجا. رود می هوا به و میشود دود خودم دادن نشان قدرت پر برای امسعی تمام

 از حرکت یک با دارم دوست. میرود گردنبنم سمت به دستم. میکنم هق هق و میریزم اشک صدا بی

 .توانمنمی اما ظریفش، زنجیر شدن پاره قیمت به حتی. کنم بازش گردنم

 !فرجود تو به لعنت

 من به لعنت. کنم له را تو غرور توانمنمی هم، هنوز من اما کردی له را وجودم تمام شبت نیمه مسافر با تو

 !قائلم ارزش برایت هم هنوز که

* 

 :میکنم بازش حوصله بی نسیم، پیام بادیدن

 چی؟ سرِ کردی؟ دعوا مرسده با بابات جلوی دیوونه-

 :کنممی تایپ سریع. بفهمد را ماجرا این امصمیمی دوست نسیم، ندارم دوست حتی

 !نداره منو زندگی تو دخالت اجازه که بفهمه جا یه باید باالخره-

 . میشوم کردن نقاشی مشغول و کنممی پرت کنارم را گوشی زیاد خستگی با

 : دهدمی پیام دوباره نسیم

  کرده؟ چیکار حاال-

 : نویسممی و میزنم پوزخندی
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 ! ببینه شونی نی سونوگرافی رفته بابا با االنم. درنمیاد صداش هست روزی دو یکی الحمداهلل قهره-

 روم،می پایین که کمی. شوممی اینستاگرام وارد حوصلگی بی روز چند از بعد و دارم برمی را ام گوشی

 . آیدمی باال برایم فرجود از پستی

 بزرگی لبخند عکس، زیر شده نوشته امیدِ و انگیزه از پر جمله و ورزشی باشگاه بزرگ تابلوی دیدن با

 :گویممی هیجان با و بوسممی را عکس ذوق با و زنممی

 . داشتی دوست که کاری همون به برگشتی برگشتی؟ تو فرجود-

 : خوردمی اتاق  درِ به ایتقه

  سعیده؟ بله-

 ! دارن کار شما با پایین. خانم هانا-

 :کنممی باز را در و شوممی بلند جا از متعجبانه

  کیه؟-

 ! آورده سفارشی بسته یه براتون. هست پیک-

 : دهممی باال ابرویی

 . برام بگیرش پایین برو خب. بودم نداده سفارش چیزی من-
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 برید ملی کارت با گفت. بده تحویل خودتون به فقط خواستن فرستنده گفتن اما.  میام االن گفتم بهش-

 !پایین

 در. روم می پایین به و پوشممی لباسم روی مانتویی است پیچیده مغزم در که مختلف سوال هزاران با

 . میکنم تعجب خلوت خیابان دیدن با و میکنم باز را مجتمع

. زندمی خشکم جا در فرجود، دیدنِ با و چرخانممی سر. کنم نگاه هم را اطراف تا میگذارم بیرون به قدمی

 یک در. بودم کرده محروم دیدنش از را خودم هفته دو به قریب که ایچهره. شوممی اشچهره به خیره

 .شوندمی درهم هایماخم لحظه

 .کنم دلتنگی ابراز او برای ندارم حق من

 : گویدمی آرام و کندمی نگاهم

 ! سالم-

 : آیدمی جلو قدمی سریع امعصبی چقدر شودمی متوجه که فرجود و شودمی ترغلیظ اخمم

 . بزنم حرف باهات باید هانا-

 : گویدمی و گیردمی را بازویم. بروم مجتمع داخل به تا گردمبرمی سریعا

 ! لطفا هانا وایسا-

 : گویممی عصبانیت با و کشممی بیرون دستش از را بازویم و کنممی نگاهش اخم با
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 ! داریم آبرو اینجا ما ننداز راه صدا و سر. کارت ردِ برو-

 . کن صبر لحظه یه هانا-

 : کوبممی اشسینه به دستی حرص با

 !گمشو برو-

 ...!هانا-

 صدایم تن سختی به. کنم تحملش توانمنمی اما هستم دلتنگش دنیا یک اندازه به. بزنم جیغ خواهدمی دلم

 :کنممی کنترل را

 حوصلتو کن ول منو. هست که هرچیزیت دخترت، دوست نامزدت، سراغِ برو. بردار من سر از دست-

 ! ندارم

 ...!من... کن باور هانا-

 : پرممی حرفش بین

 !شو دور چشمم جلوی از فقط. نیافر آقای نگو هیچی-

 : کندمی نگاهم شده گرد هایچشم با

  نیافر؟ آقای گفتی من به تو-

 : گویممی ام افتاده نفس نفس به عصبانیت شدت از که همانطور
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 سراغ برو. ببینمت نمیخوام کارت رد برو میگم دارم که بفهم میکنه، کار خوب گوشات اینقدر که تو-

 ولم پس دیگه؟ سراغم فرستادی رو عشقت همین خاطر به کنم؟ گم گورمو نمیخواستی مگه. زندگیت

 بر خاااک. کنن من سر بر خاک اصال،! ورزشت سراغ برو. کنم زندگیمو بذار گمشو برو بذار راحتم کن،

 نفر یک هایبوسه و آغوش تکرار تونمنمی من. باشم داشته دوست تورو تونممی کردم خیال که من سر

 کردم؟ خریت من و داشتی نامزد تو خورهمی بهم خودم از حالم. کنم خیانت تونمنمی من. باشم دیگه

. بمونه همیشه تا بیاد که هانایی نه شبه، نیمه مسافر یه لیاقتش تو مثل آدمی که فهمیدممی زودتر کاش

 ! شب نیمه مسافر فقط

. بدهم قورت را بغضم دارم سعی. کشممی عمیقی نفس. بندممی را در و شوممی مجتمع وارد سرعت به

 را من هم فرجود میکردم فکر. داشتم سرم در افکاری چه. چکدمی چشمم گوشه از اشکی و توانمنمی اما

 دنیا یک و داشتیم فاصله در یک تنها حاال؟ اما. کنیم تجربه زیبا عشقی هم با توانیممی ما و دارد دوست

 ! دوری جهانی و دلتنگی

 : گویممی همانجا از

  گفتم؟ چی شنیدی. اینجا نیا هم دیگه-

 ! بشنود را هایمگریه صدای مبادا. دهممی قرار دهانم روی را دستم

* 

 : گیردمی دست در را نقاشی اولین و نشیندمی کنارم هانی
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  کجاست؟ نقاشی این ته و سر-

 : خندممی بلند

 . همینه گرفتی درست-

 ! قشنگه-

 . است چیز بهترین برایم کند، تعریف کارهایم از هانی که این. زنممی بزرگی لبخند

  خوبه؟ نظرت به یاسی-

 : گیردمی دستش از را نقاشی و نشیندمی هانی کنار یاسی

 ! نظیره بی همیشه مثل-

 : میزند چشمکی و میکند مکثی

 ! دارن خاصی حس یه هاشنقاشی همه جدیدا-

 : دهدمی باال ابرویی هانی

  چی؟ مثال-

 ! عشق-

 : گویدمی و زندمی ایقهقهه. کنممی نگاه یاسی به سریعا
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 کشش فحش پسره خاطر به میگفت.  بود شده کُفری دستت از حسابی مرسده دیگه؟ میگم درست-

 ! کردی

 : زنممی پوزخندی

 ! الحمداهلل قهره باهام روزه سه االنم همینه، سزاش دهن بد و شعور بی آدم-

 : گویدمی آرام هانی

  عزیزم؟ کردید دعوا چرا-

 ! نمیدم اجازه من اما. میگه میاد دهنش به چیزی هر. نیست دستش زبونش کنترل چون-

 : گیردمی را دستم یاسی

  زد؟ حرف پسره یا خودت به-

 : گویدمی مکث کمی با هانی و کنممی سکوت

  شناسی؟می وقته چند پسرو این جان، هانا-

 : کنممی نگاهش

 . بود جدید عصر هایکننده شرکت از یکی فرجود. شناسیدمی همتون اصال! ماهه چندین-

 ...! هانا-

 : کندمی قطع را امجمله و آیدمی حرفم بین
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 دونیمی اصال. کنی فکر بیشتر یکم بهتره نظرم به اما. شناسمنمی رو پسر این اصال من هانا، ببین-

 به اخالقش شده؟ بزرگ کجا داره؟ ای خانواده جور چه زندگیش؟ شرایط مالی، وضع چطوره؟ شرایطش

  خوره؟می تو

 : خندممی

  زنی؟می رو هاحرف این که بگیره منو قرارِ مگه حاال-

 حواست باید! تره مهم هم مشترک زندگی یه از قلبت گذاشتن گرو و رابطه یه توی گذاشتن پا بحث-

 ! نه یا خورهمی بهت مقابلت طرف باشه

 : دهممی تکان سری

 . دونممی-

 ! سالشه دو و سی که شنیدم-

 : میزنم پوزخندی

  گفته؟ مرسده-

 : گویدمی حرفم به توجه بی

 بزرگتره ازت دهه یک که کسی با اومدن کنار. نیست اما عدده، یه سن گیمی االن بگم هرچی دونممی-

 .باشه داشته فرق آسمون تا زمین ممکنه شما دیدِ. نیست هانا، نیست آسون
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 : گویممی سریعا

 .نیست صحیح قضاوت همه این دیدی بار یک رو فرجود تو هانی درسته؟ آروم و هستی منطقی تو هانی-

 .کردم پیدا شناخت کافی حد به بار یک همون-

 و تو االن اما بود؟ مخالف مامان چقدر رفته یادت. دیگه شدی عاشق خودتم تو!!! دیگه نکردی پیدا نچ،-

 .کنیدمی زندگی عالی و خوشبخت ماشاهلل هزار ماشاهلل یاسی

 : کندمی نگاه یاسی به هانی

  کنی؟ صحبت تو میخوای-

 : کشدمی را امگونه یاسی و شویممی خیره او به هردو

 ! باشه خوب واقعا آدم اون شاید. کنممی درک رو هانا من-

 .شودمی بلند جا از زنان لبخند هانی

 را خودم نه شرایط این در من ها این تمام با. بود مشکل بی و خوب قدراین واقعا فرجود کاش. خندممی

 !را فرجود نه کنممی خراب دیگران جلوی

 "فرجود"

 :میگویم بلندی صدای با و میکنم کمیل به نگاهی

 !نمیاد در میاری کم تایم وگرنه بزنی ملق اول پرش تو باید ببین-
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 :میگوید است شده عرق از خیس حالیکه در و افتد می زمین روی زانو با

 فضا خب چیه من تقصیر. دیوار و در تو میره ام پاچه و لنگ بخورم قل میام تا. موال به کمه فضا داداش-

 .کمه

 سابق تیم از سعید و مهرشاد فقط. دارم دوست را جدیدم تیم میشود، دادن قر مشغول اش جمله بند پشت

 که اشتباهی و بیاید امیرعلی داشتم امید امیری آقای قول با. بود بس برایم همین و شدند ملحق من به

 را پدرش روانشناسش. میرود پیش خوب خیلی درمانش روند داشتم خبر. کنم جبران را بودم کرده

 و میخورد را ضربه بدترین باشد دور تیم و ورزش از اگر میگفت کند، ورزش دوباره بود کرده متقاعد

 .بود شده برایم قلبی قوت همین

 :اندازد می آرش به نگاهی مهرشاد

 بعدش پایین بیا طور یه. که بشکونی رو بدبخت من کمر نیست قرار من رو بپری میخوای پسر گل ببین-

 !برم راه بتونم

 و میچرخانم سر. میسازم خوبی تیم سعید و مهرشاد کمک با میدانم اما هستند، ناشی جدید های بچه

 .میخورد گره امیری آقای نگاه به نگاهم

 گرفتیم تصمیم خودش پیشنهاد به. بدهد انجام خودش را نام ثبت کارهای است شده قرار میزند، لبخندی

 .دادم تغییر هازان به را اعجاز ناگهانی حرکت یک در و کنیم عوض را گروه نام

 :میکنم قطع را موزیک صدای. میدانستم را دلیل من اما نداشت معنایی هیچ او برای که اسمی



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 !جدید دور میریم بعد کنید استراحت یه خب-

 :آید می سمتم به خنده با مهرشاد

 !واال ترن خنگ رامین از همشون کین؟ اینا. نمیدادی هم وقت مثقال چس این تروخدا-

 :میخندم

 !تونستیم تا زدیم زور کلی هم ما. بودیم بل ریموند ماها همه اولش که نه. میشن درست باش، صبور-

 !خنگا این میخورن رو آدم وجودی شیره واقعا ولی کن مسخره تو باشه-

 . میرود رختکن سمت به مهرشاد و میدهم تکان سری

 پشت. میروم سمتش به و میگیرم دستم درون را آب بطری میکند، صدایم اتاقش داخل از نام ثبت مسئول

 :میگوید است جدید های کالس چیدن مشغول حالیکه در و است نشسته میزش

 !داره کار تو با اومده یکی در دم برو-

 :میکنم نگاهش

 هست؟ کی-

 !نمیشناختنش تو بیاد ندادن راه. گفت زد زنگ حراست االن نمیدونم،-

 دستم مقابلم تصویر دیدن با اما میدهم، تکان دست حراست مامور برای و میروم باال ها پله از کرختی با

 افتد می پرهام به چشمم! میخواهد؟ چه من از هانی میگذرد، ذهنم از فکری. میماند معلق هوا و زمین میان
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 دستم درون را بطری. میرسانم آنها به را خودم و میکشم عمیقی نفس است، ایستاده کنارش درست که

 :میفشارم

 اومدین؟ نام ثبت برای. اومدین خوش سالم،-

 :میشود سوار ام یقه دور هانی های دست بیایم خودم به تا

 هست؟ هم پولدار که دختربچه یه میزنی؟ رو بچه دختر یه مخ کردی فکر کردی؟ فکر چی خودت با-

 :میکشد را بازویش پرهام

 !هانی-

 :میپرسم و میکنم نگاهش گیج. میگوید چه پسر این میشوم، مات

 کردم؟ چیکار من-

 این میدهم حق و است مدل بودم دیده پیجش در. است جذاب زیادی نظرم به میکند، ول را ام یقه هانی

 :میگوید حرص با هانی و میکشد عقب را او پرهام. باشند کرده مدل را پسر

  نداری؟ خبر هیچی از بگی میخوای-

 بیفته؟ دوزاریم منم بگی طوری یه میشه-

 :میراند عقب به را است من سمت به حمله حال در که اویی و میگذارد هانی سینه روی را دستش پرهام

 !هیشکی یا فرجود یا گفته همه چشم تو زده زل ناخالص عنصر این فرجود، ببین-
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 :برمیدارد خیز سمتم به هانی و افتد می دستم از آب بطری میشوم، سست

 کوچیکتره؟ تو از چقدر میدونی نمیفته؟ دهنش از تو اسم و افتاده دوره که کردی چیکار من خواهر با-

 نیستی؟ فامیل این قواره و قدر اصال میفهمی

 :میکوبم هانی سینه تخت

 کل بکشم داد یه! ها کنم غش ابروت تاب واسه نیستم بدبختت فالورهای اون من خوشگل؟ بچه چته-

 .نمیدن کار بهت بشی هم لخت اونوقت میکنن پخش رو تو گری وحشی تصویر و باال میان ها آدم این

 :میکند نگاهم پرهام میشود، قرمز خشم شدت از هانی

 !وایساده همه روی توی تو بخاطر. شدین هم عاشق میگه دختره این چیه؟ هانا با تو ربط و خط-

 ....مَ به خب-

 به نگاهی میشنوند؟ درست هایم گوش است؟ شده من عاشق ولی نمیدهد مرا جواب هانا میشوم، ساکت

 :میگویم و میکنم هانی پرهام

 داره؟ مشکل کجاش شدیم، عاشق آره-

 :میگیرد را ام یقه و آید می سمتم به دوباره هانی میگیرد، شکل وجودم در جسارت

 !جون پسر نداری رو من خواهر لیاقت تو کجا؟ هانا کجا تو میگی؟ چی میفهمی-

 :میزنم پس را دستش
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 اینه؟ دردت االن میخوام؟ رو خواهرت خاطر داره مشکل. ها نمیزنمت هانا حرمت به ببین-

 :برمیدارم را افتاده زمین روی که آبی بطری

 !سوخته که جایی بریز اینو-

 هانا بخاطر که است باری دومین میزنم، پوزخندی. میرود گیج سرم و نشیند می صورتم روی هانی مشت

 !هانی حاال و زد فرید اول. میخورم کتک

 :آید می ما سمت به است شنیده را ما صدای که حراست نگهبان میخورم، تلو تلو

 !پلیس میزنم زنگ االن خبره چه شده؟ چی-

 :میگویم ای خفه صدای با و میگذارم صورتم روی را دستهایم میرود، سمتش به پرهام

 !خانوادگیه دعوا نمیخواد،-

 است، شده خالی مغزم. میچسبانم دیوار به را خودم. میدهد هل را او پرهام ولی میکند قاطی هانی دوباره

 تار نگاهم میدهم، تکانی را خودم سختی به. میبینند تار هایم چشم و است شده سنگین سرم میکنم حس

 . میکند درد سرم و است

 :میگوید نشسته خون به هایی چشم با هانی

 میگی؟ اینطوری که خانواده توی آورده تورو کی-
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 خدا اینبار میکنم دعا دلم در. میگیرم را هانا شماره و میکشم بیرون جیبم از را گوشی میزنم، پوزخندی

 :میزنم لبخندی صدایش شنیدن محض به بدهد، جواب هانا و کند نگاهم

 خوبی؟ عشقم، سالم-

 بگی؟ میخوای هات بوسه از میخوای؟ چی زدی؟ زنگ چرا. مار زهر و سالم-

 !برم قربونت شده تنگ دلم منم-

 :میشوم خیره خشمش از لبریز صورت به. میکشد را دستش زور به پرهام و برمیدارد خیز سمتم به هانی

 !میخوره بهم ازت حالم! نزن زنگ بهم هم دیگه. گمشو برو فرجود-

 داداشت بگم زدم زنگ فقط. همیشگی رستوران همون باشگاه بعد دلم، عزیز جاشه سر شام قرار-

 !اینجاست

 چی؟. نمیخورم هم مار زهر تو با من-

 :میدهم ادامه و میکنم هانی به نگاهی. است کرده درک را حرفم معنای تازه انگار

 !همیم عاشق ما نمیشه باورش داداشت-

 !میکنم نابودت بخوره داداشم به دستت. شو خفه فرجود-
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 مهم برایم هانا بفهمد باید. نیستم شان خانواده قواره و قدر من گفت هانی میکشم، صورتم روی دستی

 هانا از شرایطی هیچ تحت وضعیت این با االن ولی کشیدم عقب هانا خود بخاطر بدانند همه باید است،

 :میگویم و میروم هانی سمت به. نمیگذرم

 بزنی؟ حرف هانا با میخوای-

 :میگوید و میکشد دستم از را گوشی

 ....الو-

 :میگوید خشم با بعد

 . کرده قطع-

 :میزنم لبخندی

 رو شاهکارت این شب. کارت رد برو حاال بره؟ قربونت میخوای گرفتی معرکه اومدی کاره یه داره، حق-

 !میدم نشونش

 :میگوید بلندی صدای با پرهام

 !دیگه بسه. کنید تمومش-

 :میزنم داد
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 عاشق کردی غلط میگین اومدین حاال که گرفتین زن هاتون ننه نظر طبق دوتا شما مگه. نیست بس-

 !بگیره رو من جلوی میخواد کی ببینم وایسادم دختر این پای و شدم عاشق من شدی؟

 :میگوید پرهام و میکند نگاهم خشم با هانی

 .بکنین میخواین غلطی هر اصال. شره یه نشدنش شره یه شدنش عاشق دختره این-

 :میگوید هانی و میرود ماشین سمت به

 !میارم سرت بالیی بد-

 :میزنم داد و میچرخد ماشین سمت به

 .بزنی حرف اینطوری نباید دامادتون با باشه یادت! خوشگل بچه-

 کوه یک قدر سرم. افتم می زمین روی ماشینش شدن دور با. میکوبد را در و میشود ماشین سوار هانی

 .است سنگین

 * 

 با من و اند آمده محبوبه پدر چهلم برای که هایی آدم. میکنم مردم به نگاهی خورده گره های اخم با

 . بیایم شدم راضی بابا حرفهای

 :میگویم گوشش کنار و ایستم می فرهاد شانه به شانه

 .برمیگردیم شد تموم مداحی این که همین کردم هماهنگ بابا با-
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 نمیسوزد، دلم اصال. میزند ضجه و انداخته قبر روی را خودش که میکنم نگاه محبوبه به میدهد، تکان سری

 سر نشیند می ام شانه روی که دستی با. بگویم او تسلی برای ای جمله و بروم جلو نمیخواد دلم اصال

 :میگوید آرامی به بابا. میزنم لبخندی بابا دیدن با و میچرخانم

 .اومدی نکنه درد دستت-

 !اومدم شما حرف واسه میدونید خودتون-

 !کبوده صورتت میزدی عینک کاش ولی میدونم،-

 . بابا بیخیال-

 :میدهد بیرون را نفسش

 .میارن در حرف مردم-

 :میدهم جواب کالفه

 !نباشه فرید و محبوبه تن به سر میخواد دلم میدونی خودت و وایسادم اینجا مردم همون حرف واسه االنم-

 همراه و میگیرم بابا از را سوئیچ ناهار صرف برای مداح دعوت و مراسم اتمام محض به نمیزند، حرفی بابا

 . میزنیم بیرون قبرستان از فرهاد

 میرویم، داخل به هم با و میکنم پارک در جلوی را ماشین. است شب نیمه که میرسیم تهران به وقتی

 :کند می پرت مبل روی را کتش فرهاد
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 .نیاوردی حرف بابا حرف رو که مرسی-

 :میکنم باز را لباسم های دکمه کالفه

 کنید؟ تشکر صبح خود تا قراره همتون-

 :میرود آشپزخانه سمت به

 زده؟ کی. ها شده کبود چشمت زیر که نیست فرید مشت این داداش-

 !کشیده تابلو که دختری همون داداش-

 :برمیگردد آب بطری با

 بخوریم؟ چی شام-

 :میخندم

 داریم؟ دیگه آپشن املت غیر یعنی-

 :میدهد تکان سری

 جدیه؟ شما قضیه-

 :میگوید بلند صدای با و میرود آشپزخانه به فرهاد میشوم، ساکت

 بزنم؟ رب گوجه جای به گشنمه، داداش-
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 .کردیم ضعف بابا آره-

 :میپرسد دوباره میکند پهن را سفره وقتی

 !نگفتی؟-

 !بپرس بعد پایین بره حلقومم از لقمه یه بذار-

 :میدهم ادامه و میشود ساکت

 !شدم جدی نبود، جدی-

 اتاقم به من و میکشد دراز تلویزیون مقابل فرهاد شام از بعد. اندازم می باال ای شانه و میکند نگاهم گیج

 .میمانم خیره هانا تابلوی به و میشوم ولو تخت روی. میروم

 * 

 منتظر من و است کاری تایم پایان پنج ساعت کرد اعالم منشی میدهم، آموزشگاه مقابل درخت به تکیه

 دغدغه که حالشان به خوش. میکنم نگاهشان میزنن بیرون آموزشگاه از که هایی آدم دیدن با. هستم هانا

 است جوانی زن با زدن حرف مشغول که هانا دیدن با. ندارند بزرگتری دردهای و است نقاشی آنها

 :آید می سمتم به و میکند قطع را حرفش میشود، عصبانی دیدنم با هانا. میکنم صدایش

 میخوای؟ چی هان؟ اومدی چی واسه-

 !بزنم حرف باهات بذار-
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 :میزند پوزخندی

 !نمونده حرفی. گفته رو حرفها همه شبت نیمه مسافر اون ببین-

 :میزنم داد

 مسخره مهمونی وسط کشیدی بابات زن دادن دق برای رو من که زمانی اون قدر. بدی گوش باید و مونده-

 .دارم حق گردنت به خونه اون توی

 .پایین بیار صداتو-

 :میکشم را دستش

 !کاشته داداشت رو چشمم زیر بادمجون این دخترجون، ببین-

 :میگوید سرتقانه

 !میشه خوب کنه بوس شبت نیمه مسافر بده! نکنه درد دستش-

 :میدهم فشار را دستش مچ

 ....که منه نامزد بگه فقط بیاد بود قرار. نیست من زندگی تو خری هیچ زن اون دخترجون-

 :میکنم کمتر را مچش دور فشار بکشد، بیرون دستم از را دستش میکند تقال

 .گرفت درد دستم وحشی-

 .بکن میخوای هرکار بعد بده گوش وایسا نشدم تر وحشی تا پس-
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 .کنم سرت به دست میخواستم داریم فرق کلی تو و من دخترجون ببین. نیست من نامزد اون-

 !برم بذار آفرین کردی باشه-

 :میکنم رها را دستش

 ! نمیری دیگه. نشد دِ-

 :میکشم داد و میرود ماشینش سمت به هانا

 ! هانا منی مال تهش-

  "هانا"

 زبان از را جمله این که شودنمی باورم. ندارم اطمینانی هایمگوش به. زندمی خشکم خیابان وسط ایلحظه

 و کشممی کنار را خودم سرعت به و آیممی خودم به ماشینی بوق صدای با لحظه یک در. امشنیده فرجود

 . شوممی سوار و روممی ماشینم سمت به

 دیگری فرصت ندارم دوست. دهممی حرکت را ماشین زود خیلی بیاید سمتم به  دارد قصد که دیدنش با

 . بدهد تحویلم تازه حرفی تا باشد داشته

 هنوز و اندافتاده لرز به هایمدست. تپدمی بیشتری سرعت و هیجان با قلبم. گیرممی فاصله او از زود خیلی

 .امشنیده زبانش از را حرف این که شودنمی باورم هم

 . کند پاک ذهنم از را صدایش و آنا تصویر تواندنمی چیز هیچ. هستم دلگیر و عصبی دستش هم هنوز



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 کنم فراموش کوتاه هم را آنا میتوانم حتی. نیست مهم ای ذره برایم چیز هیچ لحظه این در.  خندممی بلند

 . کنم تکرار بار صدها ذهنم در را فرجود صدای فقط و

 فضای در شوق با. ندارم لبخندم کردن جمع برای تالشی دیگر و میذارم شاد آهنگی و کنممی دراز دست

 : میزنم فریاد ماشینم سربسته

 .میـــــخواد منو فرجود شب، مسافرنیمه آنا، درک به برو-

 عالقه ابراز شنیدن از چرا پس ام نبخشیده را فرجود اگر. اندازد می خنده به هم را خودم تناقض همه این

  ام؟شده شاد قدراین اشعاشقانه چندان نه

 : زنممی داد دوباره و خندممی دل ته از و بلند

 !کردی دیوونه خودت مثل منم فرجود-

 : دهممی پاسخ را تماسش مکث بی گوشی روی فرشته اسمِ دیدن با

 ! سپنتا مادر ماهت روی به سالم-

 ! بچه میخونه خروس داره کبکت شده چی. سالم-

 : زنممی قهقهه

  چطوره؟ سپنتا خبر؟ چه. خوشحالم آره-

  بیرونی؟. خوبه-
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 ! آررره-

 ! خوشحالی خیلی شده؟ چی هانا؟-

 ! خندانم و شاد و خوشحال همیشه من-

 : گویدمی خنده با فرشته

 ! میاد هم یاسی. بخوریم عصرونه هم با اینجا بیا باشه-

 . شود امخوشحالی مانع نمیتواند چیز هیچ لحظه این در. پذیرممی تردید ایلحظه بی

 داخل به دیدنم محض به کشدمی را انتظارم تراس در که سپنتا و دارممی نگه فرشته خانه مقابل را ماشین

 به دیدنش، محض به تا کنممی آماده را داشتم کیفم درون که شکالتی. کندمی باز برایم را در و رودمی

 . بدهم دستش

 در شدن باز با. روممی باال به و گذارممی آسانسور اتاقک در پا امندیده خود در حال به تا که هیجانی با

 : میکند بغلم محکم و پردمی جلویم سپنتا آسانسور

 !هانا آجی سالم-

 : بوسممی محکم را صورتش و شوممی خم

  خوبی؟. برم قربونت سالم-

 . کندمی شادی به شروع قرمزش بندی بسته دیدن با سپنتا و گیرممی مقابلش را شکالت
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 : گویدمی خنده با پرهام

 ! هزار بریمی قندشو نده بچه این به شکالت هم اینقدر بابا، تو بیا-

 : کنم باز را کفشم بند تا شوممی خم و خندممی

 عاشق بچگیام خودمم یادمه. میشه بیشتر خودش بودن شیرین نفعشه، به بخوره شکالت هرچفدر سپنتا-

 ! بودم شکالت

 : کشدمی هم در چهره پرهام

 ! همینه زنیمی آدمو دل االن اینکه دلیل پس-

 : دهدمی سر ایقهقهه اخمم دیدن با پرهام و کنممی اخمی

 ! بیا تو بیا-

 : گویدمی بلند

 ! شد فرما تشریف ناخالص عنصر این جون فرشته-

 . زندمی برق پاکیزگی از همیشه مثل درست فرشته خانه. گذارممی داخل را پایم خنده با

 تصویر و کنی استفاده آنها از آینه جای به توانیمی راحتی به که هستند لک بی و براق هاسرامیک آنقدر

 ! ببینی زمین کف را خودت
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. دهدمی خاصی آرامش انسان به فرشته خانه پذیرایی. اندازممی مبل روی و آورممی در تن از را مانتوام

 و گیردمی دست در را کنترل پرهام.  است کرده رویایی بسیار را فضا روشن آبی و سفید رنگ ترکیب

 :گویدمی

 ! نمیشه بسته نیشت خبره؟ چه-

 : نشینممی مبل روی

 . خوشحالم من که شکر بار هزار خدارو. نشه بسته وقت هیچ ایشاهلل-

 : دهدمی باال ابرویی

 . روزاست اون از امروز-

 :میگوید بلند سپنتا. کند کنترلش تواندمی سختی به فرشته و پلکدمی آشپزخانه در شوق با سپنتا

 !کرده درست رنگ قرمز کیک مامان هانا آجی-

 :دهممی باال ابرویی

 !فرشته به ایول! بابا؟ نه-

 :زندمی دستی پرهام

 .خانومم افتخارِ به این-

 :گویممی سریع
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 !ذلیل زن چه ایــــش-

 :زندمی قهقهه فرشته

 !هانا نکن باور-

 :روممی سمتش به و شوممی بلند جا از

 .نکردم باور خودت جونِ به-

 :زندمی را در شدنِ باز دکمه سرعت به پرهام. شودمی بلند زنگ صدای

 !اومدن یاسی و هانی-

 رفته فرجود سراغ به هانی که وقتی از. کشممی خجالت وجود تمام با لحظه یک در هانی نامِ شنیدن با

 .ندارد قرار و آرام دیگر سپنتا و کندمی آماده را کیکش فرشته. شوم رو به رو او با توانمنمی دیگر است،

 .شوندمی خانه وارد خندان و شاد رویی با یاسی و هانی

 اینگونه. بدهم نشان تفاوت بی را خودم هم من است، نزده حرفی هیچ هانی که حاال گیرممی تصمیم

 آمد خوش مدام اشذاتی مهربانی با فرشته و نشینیممی هم کنارِ همگی. شودنمی خراب هم مهمانی

 .گویدمی

 :گویدمی و کندمی نگاهم یاسی

 عزیزم؟ خوبی-
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 :کنممی است پرهام با صحبت گرم که هانی به نگاهی

 !خوبم-

 که میگفتم او به. میشدم شریک او با را امروزم ذوقِ میتوانستم اگر. بزنم حرف یاسی با دارم دوست

 .هستم خودش مالِ من گفت بلند صدای با آموزشگاه در روی به رو درست فرجود،

 :گویدمی و داردبرمی را چای سینی فرشته،

 !بیار رو کیک بیا زحمت بی جان پرهام-

 :کندمی نگاهش شده گرد هایچشم با پرهام

 خونه؟ تو رئیسم من کنن فکر میان اینا وقتی نشد قرار-

 :میگویم و میخندیم بلند همه

 !کن بیرون سرت از رو شدن رئیس فکر پرهام-

 :میگوید سریع

 .هانا پاشو چیه؟ نخور درد به عنصر این پس-

 کنم؟ چیکار پاشم-

 !بخوری ازش قرارِ خودت خوبه. بیار کیکو برو. بخور دردی یه به پاشو-

 :میکند اخمی فرشته و میشوم بلند جا از خنده با
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 !زشته پرهام-

 . کنممی فرشته سفید زیباو چهره نگاهی و دارمبرمی اپن روی از را کیک

 میز روی را کیک. است کرده برابر چند را اشزیبایی کاملش، حجاب و دارد زیبایی رنگی هایچشم

 :گویدمی پرهام و گذارممی

 نبود؟ بهتر کیک روی کشیدیمی قلب یه فرشته-

 :پرسدمی و کندمی تعارف چای فرشته

 داره؟ فرقی-

 !خوردنمی کیک بیشتر عشق با عاشقن که اونایی-

. ندارم دوست اصال را این و کندمی اخمی هم هانی. نشیندمی ابروانم بین اخمی و کنممی نگاهش سرعت به

 :خنددمی بلند پرهام

 .نیستم عاشق من. گفتممی رو خودم بابا؟ چتونه-

 فرجود فکر اما. است نظیر بی وطعمش عالی کیک بافت. شویممی مشغول همه و کنممی نگاهش چپ چپ

 .ببرم لذت کوتاه دورهمی این از توانمنمی و کنندنمی رهایم ایلحظه هانی رفتارهای و پرهام هایحرف و

. زنیممی بیرون خانه از همگی و پذیردنمی را شام دعوتِ هانی پرهام، و فرشته زیادِ اصرارهای وجود با

 .کندمی اذیتم بیشتر همین و کندنمی من به نگاهی هانی هم آسانسور در
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 :گیرممی را بازویش و کنممی دراز دست آسانسور، از خروج محضِ به

 .دارم کارت بیا هانی-

 :گویدمی و کندمی یاسی به نگاهی

 !کن صبر لحظه چند-

 . بشنود را صدایمان نتواند هم یاسی حتی که برممی سمتی به و گیرممی را دستش

 : گویممی و کنممی نگاهش غم با

  ناراحتی؟ من از تو-

 : خنددمی

 ! عزیزم نه-

 ! نزدی حرف باهام هم کلمه یک نمیکنی؟ نگاهم اصال چرا پس-

 : زندمی لبخندی

 . بود من از اشتباه. عزیزم شرمنده-

 : گویممی ترس با

 ! دلخوری من از فرجود بابت تو دونم،می که من-
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 تو و کردم انتخاب رو یاسی من بود، فرشته پرهام انتخاب داره، انتخاب حق هرکس. نیستم اونم بابت-

 . نیست توش حرفی! رو پسر اون هم

  نه؟ نیومد خوشت ازش-

 ! نبود آمیز موفقیت زیاد دیدارمون-

 : گویممی و گیرممی دندان به را لبم

 ! کردی کبود بد خیلی رو چشمش زیر-

 : فهمممی خوب خیلی را این و است حرص از پر شودمی خارج دهانش از باراین که ایخنده

  بگی؟ میخوای دیگه چیز. کشتم حجله دم رو گربه کاری اول همین خوبه،-

 نیومده؟ خوشت ازش تو-

  

 :گویدمی عادی خیلی

 آروم و رمانتیک های آدم با کردممی فکر همیشه اما کنم دخالت انتخابت تو خوامنمی. پرروئه و گستاخ-

 ! نداره حسابی و درست بست و چفت دهن پسره این. میسازی

 حیایی بی نداده، فحش. است نزده بدی حرف من مقابل وقت هیچ فرجود. میکنم فکر خودم با لحظه یک

 ! نکرده
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 . شدم تفاوتش همین شیفته من و دارد فرق اطرافم پسران همه و هانی با که دارم قبول اما

 : زندمی صورتم روی ای بوسه

 ! شهمی ترمیم اونم چشم پای کبودیِ. شهمی درست چی همه. عزیزدلم نباش نگران-

 : گویممی و کنممی بغلش محکم و افتممی خنده به لحنش از

 ! داداشمی خوبه چقدر. هانی دیمی انجام داری دوست منو اینکه خاطر به رو کارااین همه دونممی-

**** 

 : گویدمی و ایستدمی در چهارچوب در کالفه نسیم

  داری؟ تو شغله اینم-

 : کنممی آویزان لباسی چوب روی را روپوشم و خندممی

  شی؟ چیکاره خودت قرار انتها در بگی شهمی-

 داشت یکی طرف هر از ره؟نمی سرت. بزنم کله و سر بچه همه این با روز هر نمیکنم قبول باشه هرچی-

 ! هانا خاله هانا، خاله هِی. کردمی صدات

 : میخندم

 ! دیگه قشنگه همین-

 : کندمی ساعتش به نگاهی
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 ! شده دیرمون کلی االنم همین تا. باش زود خب-

 : کنممی نگاهش کالفه

 ! کنی؟می ولز و جلز اینقدر داری چرا تو بفهمم کاش-

 باهم بیاد دیگه بار یک کن راضی رو هانا گفت زد حرف من با کلی شب اون. سوزهمی بهرام برای دلم-

 ! بزنیم حرف

 : دهممی باال ابرویی

 دیدن برای نه اما میام باهات. بکشی خودت دنبال منو بلدی خوب بانو، نسیم شدیا زرنگ خوب هم تو-

 .بهرام روی گل

 :گویدمی شویم،می خارج آموزشگاه از که همانطور و گیردمی دست در را دستم و خنددمی

 نذاشتم اصال و رستوران یه بردمت شام برای شد عوض تصمیمم راه بین شاید اصال. بریم بیا فعال حاال-

 !ببینتت هاسادگی این به بهرام

 :گویدمی نسیم گذاریم،می بیرون آموزشگاه از را پایمان که همین

 نیست؟ ماشینت-

 .اومدم پیاده امروز نه-

 !بگیرم تاکسی بذار پس خب،-
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 !نیست نیاز تاکسی-

 بدهد، نشان را خودش بخواهد دلتنگی حس تا. چرخیممی سمتش به سرعت به فرجود صدای شنیدن با

 :گویممی و نشانممی ابروهایم بین اخمی

 اینجایی؟ زننمی رو اتته و سر چرا تو-

 .بزنم حرف باهات باید-

 :شودمی ترغلیظ اخمم

 .ندارم حرفی تو با من-

 !بشنوی باید و دارم من-

 .ندارم ایعالقه-

 :گویدمی و کندمی نگاهمان متعجبانه نسیم و کنیممی کل کل ما

 بیاری؟ سرش میخوای بالیی چه باز داری؟ چکار هانا با تو؟ گیمی چی-

 :گویدمی و کندمی نگاه نسیم به فرجود

 !نمیارم سرش رو آوردم تو سر که بالیی مطمئنا-

 :گویدمی عصبانیت با نسیم

 !نداری روانی و روحی تعادل مریضی،. نیست خوب حالت تو ببری اونو نمیذارم من. میاد من با هانا-
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 :گویممی و کنممی نگاه نسیم به

 !نزن حرف باهاش نسیم بسه-

 :گویدمی سریع فرجود

 بگیم باشه قرار اگه. من گذاشتن سرکار واسه داری خرابی عقبه که نرفته یادت. بچه خودتی روانی ببین-

 !میدن رای تو به قطعا نداره تعادل کی

 خوای؟می چی هانا از تو اصال-

 !بدم توضیح تو به نداره دلیلی-

 : گویدمی نسیم و کشممی پوفی کالفه

  این؟ یا میای من با هانا نه؟ مگه. میاد من با هانا-

 :خنددمی فرجود

 !کارت رد برو-

 دستم مچ کنممی سعی. بردمی رنگی زرد تاکسی سمت به و گیردمی را دستم مچ فرجود بیایم، خودم به تا

 صندلی روی شوممی مجبور و کندمی باز را در زود خیلی. شومنمی موفق اما بیاورم بیرون دستش از را

 . بنشینم جلو

 : زنممی داد و شودمی گرد هایمچشم. کندمی قفل را در و شودمی سوار سرعت به فرجود
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  دزدی؟می آدم داری مگه شدی؟ دیوونه چته-

 : گویدمی و بنددمی را کمربندش

 ! کنهنمی عیب کاری محکم از کار-

 : گویممی حرص با

 ! برم بذار کن باز درو. فرجود نکن دیوونه منو-

 : گویدمی و کندمی حرکت سریعا فرجود

 . بزنم حرف باهات خواممی گفتم بار یه. هانا سرجات بشین-

 : کنممی اخمی

  کنم؟ گوش حرفات به که کنی خواهش نیستی بلد حتی گرفتی؟ گروگان منو انگار دزدا، آدم مثل-

 : شوممی ترعصبی دارد پیش در که مسیری دیدن با

  کنم؟می زر زر چی دارم فهمینمی فرجود-

 : گویدمی و کندمی نگاهم

 . بزنم حرف باهات باید باش آروم و کن صبر لطفا. خانم هانا-

 . داشتم قرار دوستام با امشب من. بگو حرفتو االن همین خب-
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 حرف آرامش در و بشینیم جا یه دممی ترجیخ اما. کنم مهمونت دالو وین نمیتونم که من. نمیشه اینجور-

 . بزنیم

 : زنممی سینه به دست

  کنم؟می تیکه تیکه برات خودمو االن منم پروندی جمله یه کردی فکر-

 : آورممی در را ادایش

 ! منی مال تهش-

 در توانمنمی اما.  است نشسته دلم به جمله آن چقدر که دانممی هم خودم. گیردمی ام خنده دل در

 : گویدمی آرام. بدهم جلوه ضعیف را خودم مقابلش

 ! شیمی خودم مال آخرش و اول تو آوردم دست به خواستم هرچی من هانا، ببین-

 :خندممی

 !زنیمی حرف اطمینانم با چه-

 .ندارم شکی چون-

 : گویممی و کنممی ماشین داخل به نگاهی

 پات زیر بندازی زرد تاکسی اینکه نه ورزش سراغ بری که بیرون زدی فروشگاه از کردممی فکر-

 ! کنی سوار دربستی



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 :خنددمی

 ! من نه بابامه برای ماشین و کنممی هم ورزش! خوبیه نشونه داری آمارمو اینکه-

 : شوممی براق سریع

 ! شم پیاده خواممی کنار بزن دی؟می توضیح من برای چرا چه؟ من به اصال-

 : خنددمی بلند

 ! جون دختر بگیر آروم دقیقه دو-

 : گویممی سریع استانبول خیابان به شدن وارد با

  چیکار؟ اومدی اینجا-

 ! کنم مهمونت میخوام-

 : گویممی و داردمی نگه رسنورانی اتوبوس نزدیک را ماشین

 بشینیم؟ اتوبوس تو-

 . میشیم سوار میریم آدم مثل مگه؟ چیه-

 چیده هاییصندلی و میز رو پیاده در. است شلوغ بسیار رنگ نارنجی اتوبوس اطراف. شویممی پیاده هردو

 : گویدمی آرام فرجود. هستند اتوبوس داخل ای عده استو شده

  برات؟ بگیرم چی-
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 : کنممی اخمی

 ! هیچی-

 : دهدمی باال ایشانه

 . خرممی داگ هات تا دو پس-

 : گویممی و کنممی نگاهش کالفه

 . خورمنمی داگ هات من-

  نه؟ یا دارم دوست من دونستیمی دالو وین سفارش موقع تو مگه-

 : گویممی حرص با

 ! بگیر همبرگر من برای-

 : خنددمی

 . بیام تا بشین جا یه خب خیلی-

 خدا فقط. زنممی لبخند. گیرمنمی فرجود از را نگاهم. نشینممی و روممی خالی میز اولین سمت به کالفه

 . شودمی معنی بی برایم چیز همه بینم،می را او که وقتی. دارم دوست را آدم این چقدر من، که داندمی

 . بکشد دست غرورش از کمی که است این برای تنها. کنممی کل کل او با هم اگر

 : کندمی انتخاب را امکناری صندلی و آیدمی سمتم به فرجود
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  عزیزم؟ چطوری خب-

 ؟:دهممی باال ایشانه. بزنم حرف بد و بپرم او به توانمنمی دیگر. کنممی نگاهش

 . نمیاد تو به زدن حرف مدل این-

 : خنددمی

  چمه؟ من مگه چرا؟-

 . نمیاد تو به برم قربونت و عشقم و عزیزم بگی زور فقط باید نداری، اخالق-

  ببره؟ کجا تورو خواستمی نسیم. میاد-

 : دهممی باال ابرویی

  داره؟ ربطی چه شما به-

 !داره ربط من به زندگیت کل بعد به این از. داره ربط-

 را ساندویچش زود خیلی فرجود. دهدمی قرار میزمان روی نوشابه و ساندویچ عدد دو جوانی پسر

 :گویدمی و داردبرمی

 ! میوفته دهن از بزنه یخ. کن شروع-

 :دهممی تکان سری

 !فرجود بزن حرفتو-
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 :گویدمی و دهدمی پائین را اشلقمه آرامی به

 .بزنیم حرف منطقی هم با خواممی. خب خیلی-

 :کنممی نگاهش

 .شنوممی منطقی کامال-

 :گویدمی و گذاردمی ظرف درون را ساندویچ

 درسته؟ لحاظ، همه از. نیست شکی داریم زیادی های تفاوت تو و من اینکه در-

 ! درسته-

 . کنم سرکوب رو حسم نتونستم من دونیمی خوب خودتم که هاییتفاوت اون تموم وجود با. آفرین-

 . ببیند را لبخندم زود، قدراین خوامنمی اصال. دهممی قرار دهانم جلوی را هایمدست

  خب؟-

 غذایی شهر، رستوران بزرگترین میری تو. داریم طبقاتی اختالف ما. دونم می رو چیز همه من اینکه، خب-

 تو من! کامله لحاظ هر از دستت دم امکانات داری، رفاه نخورده، گوشم به اسمش تاحاال من که میخوری

 کوبیده سیخ چند جیبمون، تو کنیم دست بار یه ماهی چند اینه ولخرجیمون ته و ایستممی جگرکی صف

 . بخریم ریحون و گوجه و

 : خندممی
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  خب؟-

 . بشنوم دارم دوست که بیاورد زبان به را ایجمله همان تا هستم منتظر. کندمی نگاهم

 ! دارم دوستت من اینا، همه وجود با هانا-

 : گویدمی فرجود و کنممی قفل دیگر یک در را لرزانم دستهای

 . نیستم الیقت من دونستم می که بود این برای فقط سراغت، فرستادم رو زن اون اگر. ندارم لیاقتتو من-

 ! نیار رو زن اون اسم-

 .نمیارم. باشه-

 : گویممی عصبانیت با

 نبوده نامزدت اگر. میکنه ترخراب چیزو همه میزنه هاتبوسه و آغوش از حرف و نبوده نامزدت اینکه-

  کردی؟ مست آغوشش تو بار چند سراغش؟ میرفتی چرا

 : گویدمی و کندمی نگاهم

 ! باش آروم لطفا بود اشتباه یه اون هانا-

 . خورممی کمی و کنممی باز را نوشابه درِ و کشممی عمیقی نفس
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 و باشگاه رفتم دوباره. قبلیم زندگی به گردمبرمی دارم. باشم داشته لیاقتتو که کنممی تالشمو من هانا-

 باشی کنارم تو تغییرات این توی میخواد دلم. کنم شرکت مسابقه توب دوباره جدید گروه یه با دارم قصد

 .باشه کنارم تو اسم شدم موفق هرجا و

 : زندمی رویم به لبخندی

 ! هانا شم بیخیالت خوامنمی دیگه-

 :کشممی چشمش زیر کبودی به دستی. کنمنمی مخفی ازش را لبخندم دیگر

 .نشده خوب هنوز-

 . کرد یخ ساندویچت! سرت فدای-

 از را صداقتش و شوممی زیبایش هایچشم در خیره. گیردمی مقابلم را همبرگر و کندمی دراز دست

 .گیرممی دستش از را ساندویچ. خوانممی ریایش بی هایچشم

 "فرجود"

 خیس صورت به نگاهی. میروم او سمت به و میدهم استراحت زمان ها بچه به امیری دست های تکان با

 :میکند ها بچه عرق از

 پیشرفت خیلی حاال و نمیکردن تفکیک هم از پاشونو و دست اول روز اینا! میری جلو داری خوب خیلی-

 .کردن
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 :میزنم لبخندی

 !شما لطف به-

 آدم با میتوانم و کنم تشکر ام گرفته یاد. است کرده رسوخ هم من در هانا ادبیات انگار است، بعید من از

 :میگوید و میدهد تکان سری. بزنم حرف ادب با دارم دوستشان که هایی

 !داره کارت در دم یکی-

 قطعا. ندارم دوست را شود روشن هانی جمال به چشمم دوباره اینکه فکر میرود، باال ناخواسته ابروهایم

 تمام جسارت با وقتی و هست هانا که کرده قرص را دلم ته چیزی. آیم می در خجالتش از بدتر اینبار

 . نکرد مخالفت میشود من مال گفتم

 !شد ثابت اش گونه چال روی هم من نگاه. نشست خنده به لبش و زدند برق هایش چشم

 :میکند زشتی خنده. میشوم چشم در چشم رامین با باشگاه از خروج محض به و میروم ها پله سمت به

 !مسابقه برای کردی نام ثبت دوباره و زدی تیم که میبینم خان فرجود ورزش، اسطوره به به-

 مشکلیه؟ آره دوما سالم، اوال-

 نیست؟ خیالت عین بقیه زندگی به زدی گند بودن؟ خوبه آدم مهرشاد و سعید فقط-

 :میدهم تکیه دیوار به
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 تو نمیخواد دلشون گفتن عده یه و گذاشتن کنار رو ورزش دیگه عده یه زدم، زنگ تیم همه به من-

 .اومدن دونفر این آخر دست و باشن مسابقه

 :میگوید طعنه با

 نبود؟ من گوشی روی کثافت توی اسم چرا اونوقت هان؟ تیم کل تیم؟ همه-

 :میشوم کنده دیوار از

 دوباره روزی یه میکردی رو فکرش باید کردی خالی رو من پشت وقتی بودی؟ تیم عضو شما ببخشید-

 !میشه پاک هم گوشیم از بلکه ذهنم از نه اسمت اینبار و میشم بلند

 :میگیرد را ام یقه

 میفهمی؟ باشم باید منم مرتیکه-

 :میکنم جدا او از را خودم

 !تکمیله من تیم. نداریم تو برای جایی و نیستی. بیاد پلیس میگم یا چاک به بزن یا رامین-

 آوردی؟ هم کارت آخر امضای البد-

 :میروم ورودی در سمت به و میگیرم رامین از را نگاهم است، امیرعلی منظورش میدانم

 !بیشتره ارزشش تو از ساله شش بچه یه که کردی نزول حد چه در ببین. میاد روزا همین-

 :میگیرد اوج صدایش
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 !میکنم کم رو نسناس توروی روی یعنی. نشم اول و مسابقه نیام چیزم همه بی-

 !زیاد زت! میشه برنده باشه لیاقتش هرکس. میدون اینم گوی این ببین-

 . ندارم وجودم در حرصی است عجیب برایم برمیگردم، باشگاه سمت به

 تمرین مشغول ها بچه با دوباره دارم، دوست را آرامش این. است خوانده رجز برایم رامین انگار نه انگار

 با من و میخورند چرخ آنها. میکند جدا مشکالتم از را روحم ها بچه کار دیدن و کردن ورزش. میشوم

 .میکنم نگاهشان ذوق

 میخواهد دلم و کند افتخار من به هانا میخواهم. باشم داشته باشگاه بخواهم اینکه نه دارم، هدف اینبار

 و میروم کمیل سمت به نشیند، می لبم روی لبخندی. باشد داشته را او لیاقت که بهترینی باشم، بهترین

 .بدهم یادش را درست حرکت میکنم سعی

 * 

 لبش روی که لبخندی. میگذارد مقابلم را دمنوش لیوان و میشود خم مامان میدهم، جواب را هانا پیام

 . هستم ام سالمتی مواظب قبل از بیشتر ام برگشته باشگاه به وقتی از دارم، دوست را نشسته

 :میکند لیوانم به نگاهی بابا

 !فرجود شدی خور دمنوش-

 :میکنم نگاهش و میگذارم کنار را گوشی
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 !ورزشه عوارض دیگه-

 :میگوید خنده با فرهاد

 میخوای کی رو تیمت اسم فقط. شدن اضافه فالور کا دو ها بزنی تیم میخوای کردی اعالم وقتی از داداش-

 کنی؟ اعالم

 را ها کامنت جواب ذوق با. دارد را پیج اختیار و باشد من پیج ادمین میخواست دلش فرهاد میخندم،

 . دارد بیشتری شوق است کرده طراحی جدید گروه برای لوگویی وقتی از میدهد،

 :میپرسد نمیخورد تکان محبوبه کنار از که فرید

 نیست؟ اعجاز مگه-

 :میگوید ذوق با فرهاد

 !هازان گذاشته داداش نه،-

 :میگوید تندی لحن با محبوبه

 .داره سری و سر یه باهاش فرجود معلومه قشنگ. هازان گفت هم دختره اون شب اون چیه؟ هازان این-

 :میکشد سر را چای لیوان بابا. نمیزنم حرفی بابا حضور حرمت به و میکنم محبوبه به تندی نگاه

 !چه ما به. کوزان بذاره نازان بذار هازان بذاره. داری فرجود کار به چیکار تو دختر-

 :میشود ساکت بابا بعدی جمله با که است محبوبه طرفدار دارم یقین و کند باز لب میخواهد مامان
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 اینا و دولت و نظام به بگه بعدش میدونم چه. نباشه چیزی به توهین فقط. بذار میخوای هرچی پسرم-

 !شده توهین

 :میخندم

 !میگم مسابقه روز که داره معنی یه هازان. کارا این به چه رو من. بابا نه-

 :میگوید طعنه با فرید

 !نزنی تر باز اگه-

 :میگویم مامان به رو نمیدهم، را جوابش

 !داریم مهمون ناهار فردا پس مامان راستی. بود عالی دمنوش نکنه، درد دستت-

 :میدهم ادامه بابا به رو بعد

 هستی؟ شما-

 :میشود بلند جایش از

 چطور؟. مکانیک سر باال برم گفته شده خراب ماشینش عموت، پیش میرم من نه-

 !بهتر چه باشه هم بابا اگه. باشیم من مهمون و فرهاد و خودت و من فقط پس مامان راستی! طوری همین-

 :میگوید طعنه با فرید و میشوم بلند جایم از بابا سر پشت

 ایم؟ اضافه محبوبه و من یعنی-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 :میخورند حرص بیشتر آنها باشم تر صبور هرچه میدانم میزنم، لبخندی

 .میکردم اشاره موضوع همین به داشتم دقیقا-

 . میروم اتاقم سمت به هایشان پج پچ و محبوبه های زدن غر به توجه بی

 * 

 :مینویسم هانا برای

 !بدو رسیدم-

  نشیند، می صورتم روی لبخندی هانا قامت دیدن با و میشود باز در زود خیلی

 :ایستد می ماشین کنار آید می و میزنم بوق برایش

 .ایول داری؟ تاکسی-

 :میپرسم ام داده تغییر را صدایم حالیکه در و میکنم روشن را ماشین نشیند، می کنارم و میکند باز را در

 میری؟ کجا تا خانوم-

 :میزنند برقی هایش چشم میشود، باز نیشش

 !میام دنیام ته تا باشی همراهم تو اگر-
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 به. دارم دوستش هم من و دارد دوستم ریا بی و ساده که همین میکند، قرص را دلم کارهایش همین

. شود هیچ ما فاصله تا میدوزم هم به را زمان و زمین بخواهد او است، آسمان تا زمین از ما فرق که درک

 .میخندم هانا حرفهای با حاال میکردم اخم همیشه که منی میخندم، و میگوید خانه به رسیدن تا

. آید می او به ولی است پوشیده بازی جلو مانتوی. میشویم پیاده هم با و میکنم پارک خانه مقابل را ماشین

 بهم من همسر قالب در هانا دیدن با محبوبه میدانم و دارد تفاوت آسمان تا زمین محبوبه و هانا تیپ

 .میچرخانم قفل در را کلید زود خیلی و میزنم زنگ نیست، مهم برایم. میریزد

 با ما دیدن با و میکند باز را در فرهاد. میکند جا به جا دوشش روی را کیفش هانا و میشویم راهرو وارد

 :میگوید ادب

 !اومدین خوش سالم-

 :میماند فرهاد روی هانا نگاه

 !هستم هانا من. سالم-

 بگیرد، اجازه میخواهد انگار. میدوزد من به چشم ای لحظه فرهاد میکند، دراز دادن دست برای را دستش

 سرش پشت. میشود وارد آورد می در را هایش صندل وقتی هانا و میدهد دست هانا با میزنم پلک وقتی

 :میگوید گوشم زیر فرهاد. میخورد گره هم در هایم اخم محبوبه دیدن با و میبندم را در و میشوم وارد

 .... بس اما. ها میرم بیاد فرجود اینکه قبل کمک بیام زد زنگ بند یه صبح از-

 :میگویم مامان به رو. میشود ساکت فرهاد و آورم می باال را دستم شود، تمام حرفش نمیگذارم
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 داداش فرهاد هم کرد باز رو در که پسری شاه این. هستن مادرم ایشون! من دوست هانا میکنم، معرفی-

 !من کوچیکه

 :میگوید و میکند نگاه هانا به سرخ های چشم با محبوبه

 !داداششم زن منم سالم شده، هول فرجود-

 :میگویم لب زیر

 .کنم معرفیت نبودی مهم نشدم، هول-

 :میگویم هانا به رو. میریزد بهم بیشتر محبوبه و میخندد پقی حرفم شنیدن با هانا

 !عزیزم بشین-

 :میپرسد آرامی صدای با هانا

 بیارم؟ در رو مانتوم میشه-

 :میزنم لبخندی

 !بذار رو لباست من اتاق برو میخوای اگه آره-

 :برمیگردم مامان سمت به میبندد را در هانا وقتی. میبرم اتاق در دم تا را هانا و میکنم اشاره اتاقم در به

 !نیاد این نگفتم بهت-

 :میگوید معترض محبوبه
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 انگار که وقیحه انقدر آوردیش؟ گرفتی رو دستش کیه دختره این. بزن حرف درست درخته واسه این-

 کنن؟ جمعش نداره خانواده. اومده پاشده نداره هم صنمی هیچ باهات انگار نه

 طور یه یا میری! مکان شده خونه وقتی نه هستن خونه تو دونفر میاد وقتی حداقل. داره خوبشم داره-

 کنم؟ کم رو شرت دیگه

 :میپرد ما حرف میان مامان

 .کمکم بیاد خواستم محبوبه از من-

 :میگویم تندی به

 !بیاد بگی رو این نبود الزم میخریدم غذا خودم میگفتی-

 :میگوید معترض محبوبه دوباره

 .درخته واسه این-

 :میروم سمتش به

 .تری مصرف بی هم درخت از تو آخه-

 :میگوید آرامی صدای با فرهاد

 !داداش-

 :میپرم هم او به
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 بکنم؟ غلطی یه من اومده این بگی نمیشد-

 :میگوید باز فرهاد

 .ها میره میذاره االن. اتاق تو پوسید دختر این میکنید بحث دارین شما هم بعدش. نذاشت مامان-

 :میزند پوزخندی محبوبه

 !نمیومد که بود برو-

 ! دستت ندادم کار تا شو الل رو امروز یه محبوبه-

 :میگوید مامان به رو و آید می جلو ظرافت با میچرخد، هانا سمت نگاهم در شدن باز با

 !کنم کمکتون هست کاری-

 :میگوید تندی به محبوبه و میکند نگاهش واج و هاج مامان

 !هستیم ما میاد زورش فرجود آقا کنی کار بشین، شما-

 :میکشم را هانا دست

 !نکن خسته رو خودت. میکنه رو کارها هست محبوبه عزیزم، بشین-

 فرهاد. میبرد آشپزخانه سمت به و میکشد را دستش مامان. میخندد ریز فرهاد و میشود سرخ محبوبه

 :میگوید و نشیند می ما از دورتر کمی

 کشیدین؟ خودتون واقعا رو تابلو این-
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 :میگوید فرهاد و میدهد تکان سری مهربانی با هانا

 !شده تر قشنگ داداش خود از نظرم به-

 :میدهد جواب خنده با هانا

 بکشم؟ هم تو از میخوای-

 :میکند ذوق فرهاد

 میکشی؟ واقعا؟-

 :میدهد تکان سری هانا

 ! میکشم برات بده رو داری دوستش که عکسی یه-

 "هانا"

 :گویدمی خنده با. است پیله شیله بی و مهربان و آرام پسری است مشخص. شوممی خیره فرهاد به

 کنید؟ نقاشی تونیدمی رو بدم بهتون که چیزی هر یعنی-

 :دهممی تکان سری

 .بله تقریبا-

 :زندمی لبخندی فرجود
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 !نکن شک کشیده؟ هنرمندانه رو تابلو اون چقدر ندیدی-

 :گویدمی سریعاً فرهاد

 هستید؟ نقاش که ساله چند شما-

 !نیست کمی زمانِ. کردم شروع بچگی از-

 !خوبه کارتون اینقدر همین برای پس-

 :دهممی تحویلش لبخندی زده، خجالت

 !ممنون دارید لطف- 

 :گویدمی خنده با فرجود

 !نکن معذب رو هانا. فرهاد بسه-

 :شودمی بلند جا از فرهاد و کنممی فرجود به نگاهی

 !خوادنمی کمکی کسی ببینم برم من-

 :گویممی و خندممی آرام فرهاد، رفتن با

 نه؟ داره کوچیکتونو خواهرِ نقشِ داداشت،-

 !تغاری ته و لوس تقریبا،-
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 !محترمه و مهربون ولی-

 :گویدمی و دهدمی تکان سری زنان لبخند

 .باشه اینجا محبوبه نبود قرار هانا،-

 :گویممی آرام و کنممی او به نگاهی متعجبانه

 دیگه؟ داداشته زن-

 !متاسفانه-

 :گویممی و افتم می خنده به ناخودآگاه

 میاد؟ بدت ازش چرا؟-

 !ببینی اینجا رو اون بار اولین نداشتم دوست اصال و نمیره جوب یه تو هم با آبمون-

 !جالبیه آدم نظر به-

 :میخندد

 .نیست جالب اونقدرها-

 :میدهد ادامه و میکند نگاهم جدی

 تو مثل همه. نیستن تو شبیه هستن، تو کنار در که کسایی تموم هانا، نباش بین خوش اطرافت به اینقدر-

 !نکن اعتماد هیچکس به زود. نیستن پاک دل و پیله شیله بی
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 درِ میکنم، نگاه آشپزخانه فضای و اپن طرف آن به که همانطور و میدهم پایین سختی به را دهانم آب

 :میگویم فرجود گوش

 از اما مهمونم درسته. کنن کار اونا و بشینم اینجور من که میشم ناراحت من خدا به. بشینن بیان بگو-

 .میکشم خجالت مامانت

 :میزند لبخندی فرجود

 !خودته خونه اینجا عزیزم؟ چیه مهمون-

. دارد حالی چه مرسده حاال که میکنم فکر این به. میزنم اش کننده دلگرم و زیبا حرف این به لبخندی

 که شود مطلع مرسده نمیخواستم ابداً و اصال میروم؟ کجا به فرجود با بفهمد تا میزد دری هر به وقتی

 .ام پذیرفته را فرجود دعوت

. هستند سلیقه با و زیبا بسیار سادگی عین در وسایل. است ساده بسیار چیز همه. میکنم شان خانه به نگاهی

 . آید نمی چشم به آنچنان کم متراژ که است طوری به خانه چیدمان اما نیست بزرگ پذیرایی

 ما خانه با چیز همه است درست. میدهد پذیرایی به زیبایی جلوه آنها وسط فرش و روشن رنگ مبلهای

 .است تر داشتنی دوست برایم دارد اینجا که حالی و حس اما است، متفاوت

 به لیوانی فرجود، کنم، دراز دست بخواهم تا. میگیرد سویم به را شربت سینی و آید می سمتم به محبوبه،

 :میگوید و دهد می دستم

 بیاریم؟ دیگه چیز یه یا نعنایی؟ شربت داری دوست-
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 :میگویم کوتاه و میزنم لبخندی

 !ممنون دارم دوست-

 :میگوید و میکند تعارف شربتی همه به محبوبه

 جلوش بذاری هرچی. است خونه صاحب خونه خرِ مهمون گفتن ندیم و قدم از اما میگما، اینو ببخشید-

 !بخوره باید

 بدهم نشان دیگران به را غمم ندارم دوست. میکنم نگاه محبوبه به حرف بی

 :میگوید ام شده دلگیر من که است فهمیده سریعاً که فرجود اما

 هاناست ی خونه اینجا. بدم نشونت رو خروجی درِ یا نگو هیچی یا بزنی حرف آدم مثل نیستی بلد محبوبه-

 !تویی است اضافه که اونی و

 :میگویم آرام و میکوبم فرجود به آرنج با

 !فرجود نگو چیزی-

 چشمش که میکنم محبوبه به نگاهی و مینوشم شربت از کمی استرس با. نشینند می ها مبل روی همگی

 . نمیگیرد من از را

 تقریبا و فر موهای. میزند چشم در شکمش اما دارد الغری هیکل. است تر بزرگ هم فرجود از نظرم  در

 می مرسده یاد به را من کوچکش، هایلب. دارد صورتش روی کمرنگ آرایشی و روشن رنگ خورده وز
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 سبز هایچشم اش، چهره مثبت امتیاز تنها و کرده خوش جا صورتش در مانندی گوشتی بینی و اندازد

 .است رنگش

 :گویدمی و گیردمی دست در لیوانی فرجود مادرِ

 دقیقاً؟ سالته چند-

 :است آزاردهنده شدیداً دهانم خشکی حس. کنم کمتر را استرسم تا نوشممی شربت از کمی

 !سال بیست-

 :گویدمی و اندازد می پا روی پا محبوبه

 داری؟ خانواده-

 :گویدمی عصبی فرجود

 !بزن حرف درست محبوبه-

 :گویممی و زنممی فرجود روی به لبخندی

 از که میشه سالی چهار رو مادرم من. کردند سوال عزیزم خانواده درباره فقط نگفتن، چیزی باش آروم-

 .میکنم زندگی همسرش و پدرم با االن و دارم برادر یک. دادم دست

 :میگویم و مینوشم دیگر کمی

 دارید؟ خانواده جون؟ محبوبه چی شما-
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 .شود مانعش نمیتواند هم محبوبه اخمِ حتی و میزند خنده زیر پقی فرهاد

 مرسده، از جدایی با حتی که میشوم کالفه. میکند خراب را حالم کاری اولِ همین از محبوبه های ادبی بی

 .افتممی او از بدتر آدمی گیرِ

 :میگوید سریع فرجود

 !نباش معذب اصال اینجا جان هانا-

 :میگوید دوباره محبوبه و میزنم لبخندی

 !خانم عروس خودتونه خونه دیگه اینجا-

 به را حالم کند، خوب را حالم اینکه از بیشتر محبوبه، دهان از خانم عروس لفظ. میکنم فرجود به نگاهی

 شباهتی هیچ ظاهرش و است بزرگتر مامان از است، افتاده جا خانمی. میکنم مادرش به نگاهی. میزند هم

 .ندارد مامان به

 دارم دوست. ببینم را پدرش بتوانم که ندارم دل در دل. نمیکنم پیدا فرجود به شباهتی اش چهره در حتی

 است؟ برده ارث به کسی چه از را جذابیت همه این فرجود ببینم

 :میگوید آرامی به فرجود مادرِ

 !میاوردید تشریف محترمتون خانواده با کاش-

 :میگوید و کنم باز دهان بتوانم من تا نمیدهد مهلتی اصال. میخندد محبوبه
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 سرشناسی و پولدار خانواده از مشخصه، وضعش و سر از که اینطور ماشاهلل خانم هانا. جون مادر بابا ای-

 مرغ؟ لونه این توی میان مگه. هستند

 :میگویم زده، خجالت

 !نداریم هم با تفاوتی هیچ ما حرفیه؟ چه این نه-

 : گویدمی سریع محبوبه

 ! دارید فرق خیلی ما با شما امثال و شما. عزیزم داری فرق-

 : گویدمی فرجود و کنممی سکوت

 ! شخصیت و شعور مثل. ندارید تو امثال و تو که داره چیزایی. داره فرق تو با خیلی آره-

 .  افتدمی خنده به ما حرف با فرهاد و کندمی اخمی محبوبه

 : گویدمی و کند جمع را هالیوان تا شودمی بلند فرجود مادر

  اینجایی؟ االن که هستن دار خبر اتخانواده-

 : گویممی و چرخدمی سمتم به همه نگاه سوال این با

 . ندارن مخالفتی شناسنمی رو فرجود چون-

 : خنددمی محبوبه
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 همین. نیست مهم براشون چیزا این دیگه زمونه دوره این دخترای قدیم دخترای هم دختر جون مادر-

 ! هوا بندازی کالهتو باید بدن خبر خانواده به که

 : گویدمی و گیردمی را دستم و شودمی بلند جا از کالفه فرجود

 ! من اتاق تو بشینه هانا ناهار موقع تا میدم ترجیح-

 : آیدمی محبوبه صدای. رویم می اتاقش سمت به هم با و شوممی بلند جا از همراهش به

 . بذارید باز درو-

 .بندد می محکم را در فرجود و شویم می اتاق وارد

 :میگویم و میکنم نگاهش خنده با

 بستی؟ درو چرا-

 :میگوید و میکشد دراز تختش روی

 !بهتره اینجور-

 :میگویم و میکنم است، شده نصب دیوار روی که تابلویم به نگاهی و نشینم می تخت لبه

 !فرجود زدی دیوار به رو نقاشی این که خوشحالم چقدر-

 :میزند لبخندی

 !باشه چشمم جلوی دارم دوست-
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 :میگویم و اندازم می گوشم پشت را افتد می صورتم روی لجوجانه که مویی تارِ

 داری؟ کل کل محبوبه با اینقدر همیشه-

 !همیشه-

 .نذار دهن به دهن باهاش نمیاره، کم ها راحتی این به و پرروئیه آدمِ بنظر چرا؟ خب-

 :گویدمی و کندمی هیکلش گاهتکیه را آرنجش

 از دیگه که کنم سکوت اگر وضعیتش، اینه که میدم جوابشو و میذارم دهن به دهن باهاش من تازه-

 !پائین نمیاد کولمون

 :خندممی

 .نمیدونم-

 چیه؟ نظرت-

 :گویممی و کنممی نگاه اشچهره به لبخند با

 چی؟ درباره-

 !من خانواده و خونه-

 :دهممی تکان سری

 !خوبن-
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 !بگو راستشو-

 :خندممی بلند

. نیست عجیب من برای شخصیتش هم محبوبه. داداشت طورهمین مهربونیه، خانم مادرت. میگم راست-

 .داشتم دلم ور رو اش شبیه یکی

 :دهدمی تکان سری

 !بزنه حرفی تو به نداره حق کسی هستم، من تا. نشو ناراحت ازش-

 وسایل تمام بزرگ کمدی و ساده میز یک و تخت. کنممی اشساده اتاقِ به نگاهی و کشممی عمیقی نفس

 :گویممی و کنممی نگاهش عشق با. هستند اتاق

 .نشستم اینجا االن نمیشه باورم اصال فرجود-

 :خنددمی

 خانوم؟ اتاقت تو بشینم تونممی کی من! خیال نه رویاست، نه-

 :خندممی

 !زود خیلی-

 :میگوید بلند. میخورد در به تقه چند

 بله؟-
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 :میگوید فرهاد

 .است آماده ناهار دیگه دقیقه بیست گفت مامان-

 .خب خیلی-

 :گویممی و گیرممی دندان به را لبم سریعاً

 !زشته خیلی فرجود وای-

 :کندمی اخمی

 زشته؟ چی-

 کنن؟می فکر چی خودشون پیش االن-

 و نشستیم آزار بی کنیم؟می کاری داریم مگه! کنه بیخود فکر میکنه غلط است، محبوبه منظورت اگر-

 .میزنیم حرف

 :افتممی خنده به

 !ادب بی-

 و نشینممی تختش روی زانو چهار و چرخممی سمت به هیجان با و شودمی بیدار دروجودم شیطنت

 :گویممی

 .کنیم بازی بیا-
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 :گویدمی و کندمی نگاهم شده گرد هایچشم با

 کنیم؟ چیکار-

 .دیگه بازی-

 :میگوید خنده با

 شدی؟ بچه-

 !میره سر ام حوصله من. شدم بچه آره-

 میره؟ سر ات حوصله تو و نشستم اینجا گندگی این به من-

 !اینجا بذار دستاتو. کنیم بازی پاشو. نباش بیکار پس-

 . کنممی نگاهش منتظر و گیرممی سمتش به را هایمدست

 اشروحیه به چیزها این اگر حتی او،. شودمی تروسیع لبخندم شود،می خارج کشیده دراز حالت از وقتی

 .نمیزند من سینه به رد دست هم باز نخورد،

 عقب را دستش سریعاً. زنممی دستش روی محکم هایم،دست کف دستهایش گرفتن قرار محض به

 :میزنم قهقهه و میکشد

 !باختی تو و بود ببر کباب بیار نون-
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 را هایشدست. میکشد را دستش سریع خیلی اینبار و گذارد،می دستم در را هایشدست دیگر بار یک

 :گیردمی سمتم به

 !توئه نوبت-

 :گویممی و چسبانممی دستش کف به را هایمدست

 !نزنی محکم بزرگتره، خیلی من دستای از تو دستای-

 :خنددمی

 !نترس-

 محکم بزنم، حرفی بخواهم تا. زندنمی ایضربه مانممی منتظر هرچه. شوممی خیره هایشدست به

 :گویدمی و گیردمی را هایمدست

 !داره خوبی حس خیلی دستات حس دختر کردی انتخاب خوبی بازی چه-

 :میکنم نگاهش خنده با

 !بگو بهم دیگه بار یه-

 .بدهم را صورتش،جانم دلربای اجزای تمام برای میخواهد دلم. میکند بانمکی اخم

 بگم؟ چی-

 !داری دوستم بگو-
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 :گویدمی کشد،می خودش دنبال به را من که طورهمان و شودمی بلند جا از خنده با

 !ناهار صرف برای بریم باید میشه تموم داره دقیقه بیست-

 برنج دیسِ شویم،می چشم در چشم محبوبه با که همین. شویممی خارج اتاقش از خنده، و شوخی با هردو

 :دهدمی دستم به را

 !سفره سرِ بذار اینو نباش بیکار بیا،-

 :گویممی سریع من و کندمی اخمی فرجود

 !نیست چیزی کنی؟می اخم چرا-

 :گیردمی دستم از را دیس سریع دیدنم با فرهاد

 !داداش زن بشین شما-

 داداش زن لفظ. کندمی بهتر را حالم لبش روی خنده کنممی نگاه فرجود به سریع و گیردمی امخنده

 :گویدمی خنده با و گذاردمی سفره وسط خورشت ظرفی محبوبه. کندمی تازه را روحم

 !نکن داداش زن داداش زن نشده هیچی هنوز فرهاد-

 :گویدمی و نشیندمی فرجود

 !نکن توجهی هیچکس حرف به و باش راحت فرهاد-

 :دهدمی ادامه و کندمی نگاهم
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 .عزیزم بشین-

 :گویدمی و نشیند می فرجود مادر لحظه همان

 ایستادی؟ پا سر چرا بنشینین خانم هانا-

 من از توانش حد در فرجود مادر و وزیباست رنگین سفره. نشینممی فرجود کنارِ و زنممی لبخندی

 :گویدمی خنده با محبوبه.  است کرده پذیرایی

 .کنی عادت باید خوریمنمی غذا هوا توی ما شرمنده. بشینه زمین روی باشه سخت براش کنم فکر-

 :گویممی و کنممی نمایان بیشتر را لبم روی لبخند اما کنممی نگاهش کالفگی با

 !نداره تفاوتی هم اونقدرها واقعا نیست اینطور اصال نه-

 لقمه یک توانممی سختی به فرجود مادرِ و محبوبه خیره هاینگاه زیر و کشدمی پلو زرشک برایم فرجود

 .فهممنمی غذا طعم از چیز هیچ و بخورم غذا

 :گیردمی سمتم به را ساالد ظرف فرهاد

 !بفرمائید-

 است مشخص که است کسی تنها فرهاد. گیرممی ازش را کرده پر برایم که ایکاسه و کنممی دراز دست

 .اندبسته رو از را شمشیر که فرجود مادر و محبوبه. دارد دوست را من
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 سینک کنارِ را شده جمع های ظرف. کنم کمکشان حرفی هیچ بی گیرممی تصمیم ناهار، صرفِ از بعد

 :گویممی و گذارممی

 بشورم؟ رو ها ظرف کمکتون من خوایدمی ببخشید-

 :گویدمی فرجود مادرِ و کندمی وارد استرس من به کمی محبوبه خنده

 !بیایم تا پسرها کنارِ بشین برو ممنون نه-

 :گویدمی و کندمی نگاهم محبوبه

 ببینه؟ آسیب ناخنت کاشت شهنمی باعث شستن ظرف-

 :دهممی تکان سری و کنممی امزده الک و بلند هایناخن به نگاهی

 !نمیاد پیش براشون مشکلی باشم دستکش با-

 جالب برایم. نشینم می کنارش. شوم خارج آشپزخانه از شودمی باعث و زندمی صدایم فرجود لحظه همان

 میوه بزرگ ظرف یک بعد دقیق چند. دارد نگه دور محبوبه از را من تا زندمی دری هر به هم او که است

 .میگذارند میز روی

 :گویممی فرجود مادر به خطاب و زنممی لبخندی

 !نیافر خانم بهتون دادم زحمت خیلی. ممنون خیلی-

 :میزند لبخندی مادرش
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 !کن تعارف میوه مامان، فرجود. نداره قابلی جان نوش-

 :میگذارد گذارد،می میوه درونش که همانطور و برمیدارد بشقابی فرجود

 !نیافر خانم نگو. عزیزم خودته مادر مثل من، مادرِ-

 :گویدمی محبوبه و خندممی

 !نفعشه به بگه نیافر خانم همون بهتره نگه مامان فعال من نظر به-

 :شودمی بلند جا از و کندمی نگاه محبوبه به عصبانیت با فرجود

 !دارم کارت بیا لحظه یه-

 :میگوید من، به توجه بی فرهاد: رودمی اتاقش سمت به فرجود دنبال به و خیزدبرمی جا از مکث با محبوبه

 !میکنه لبریز رو داداش صبر کاسه میدونستم. ریخت زهرشو آخر-

 چیزی چه فرجود که نمیدانم و شوممی تر زده خجالت لحظه هر من و میکند فرهاد به اخمی فرجود مادر

 های دکمه و میشود خارج اتاق از محبوبه و شودمی باز شدت با اتاق در لحظه یک در. میگوید او به

 :گویدمی و شودمی بلند سرعت به فرجود مادر. بنددمی تند تند را مانتویش

 محبوبه؟ شده چی-

 راه خانه این در آتشی نیامده. میکشم خجالت خودم از و شودمی خشک محبوبه هایاشک به چشمم

 بودم؟ انداخته
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 :گویدمی بلند محبوبه

 گورمو منم. بزنه سرتون به گلی چه خوادمی ببینم عروستون نو به بچسبید شما. نیست اینجا من جای-

 .کنممی گم

 :گویممی ناراحتی با و شوممی بلند جا از

 کردم؟ ناراحت رو شما من-

 :گویدمی حرص با

 !باش راحت سرمونی تاج ماست سر فرق روی شما جای. عزیزم نه-

 :گویدمی و آید می سمتم به فرجود

 !برو زودتر بری میخوای اگه. نکن حرافی اینقدر محبوبه بسه-

 جلوی دارد سعی فرجود مادر. نشاندمی مبل روی را من فرجود و میرود در سمت به سرعت به محبوبه

 :گویممی آرام و کنممی نگاهشان. است ناموفق اما بگیرد را محبوبه

 کردم؟ خطایی من-

 :خنددمی فرهاد

 .نیست مشخص فازش محبوبه. نباش ناراحت نه-

 :گویممی آرام و ندارم را صورتش در کردن نگاه روی. شودمی بدتر حالم فرجود مادرِ نشستن با
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 خونمون؟ ببری منو میشه فرجود؟-

 نیست؟ زود-

 :دهممی تکان سری

 !خونه ببر منو. شمنمی مزاحم این از بیشتر نه-

 :گویممی و پوشممی لباسم روی را مانتویم ناراحتی با. رویممی اتاقش سمت به هم با و شودمی بلند جا از

 گفتی؟ بهش چی کرد؟ قهر من خاطر به داداشت زن-

 !کنه توجه جلب میخواست فقط. نکرد قهر نباش نگران-

 :میکنم دراز مادرش سمت به دستی. میشویم خارج اتاقش از

 .شدم خوشحال دیدنتون از-

 را خاه در که همین و میکند خداحافظی مهربانانه فرهاد. کنیممی ایساده خداحافظی و فشردمی را دستم

 درون های کیسه دیدنم با و دارد سفیدی دست یک موهای. شویممی مواجه سالمیان مردی با میکنیم باز

 :کندمی فرجود به نگاهی و گذاردمی زمین روی را دستش

 !سالم-

 :زندمی لبخندی دیدنم با است فرجود پدرِ امفهمیده که مردی و کنممی سالمی زنان لبخند

 میری؟ داری بود؟ سنگین من قدم. دخترم ماهت روی به سالم-
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 با مرد این ابروی و چشم. زنممی بزرگی لبخند و برممی یاد از را چیز همه لحظه یک لفظ این شنیدن با

 :زندنمی مو فرجود

 !بوده من از سعادتی کم-

 :پرسدمی و شودمی وارد پدرش

 !میرفت پریشون حالِ با دیدم در دم رو محبوبه-

 :گذاردمی کمرم پشت دستی فرجود

 .زنیممی حرف هم با. بیام و روبرسونم جان هانا من اتون اجازه با بابا-

 :میگوید مهربانی با و کرده باز را ماشین در فرجود. زنیممی بیرون خانه از و کنیممی خداحافظی

 !شو سوار-

 

 

 "فرجود"

 :دوزدمی چشم صورتم به سماجت با مامان. میکنم عوض خانگی شرت تی یک با را پیراهنم

 رفت؟ گریون چشم با گفتی چی نه؟ یا گفتی محبوبه به چی گیمی-

 !نکرد حال حق حرف با نگفتم، چیزی-
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 :شوممی خیره صورتم به خورده گره های اخم با مامان

 !حق حرف میگی گفتی چی میگم چی؟ یعنی-

 :کوبممی بهم را کمد در

 خونه این عروس هانا! میخوام رو هانا من نیاد خوشش چه بیاد خوشش چه بشناسه، حرمت گفتم بهش-

 !میشه

 :نشیندمی صورتم روی مامان سیلی

 صاحب دختره! روش آبم لیوان یه خورده رو حیا که کنم عروسم بیارم رو دختری برم مونده، همینم-

 میچرخه؟ تو با ول ول نداره

 :شوممی خیره مامان صورت به

 پیدا شوهر برای حداقل. بگیرینش برین شکمش اومدن باال ترس از که نیست محبوبه مثل داره، صاحب-

 !نشده لخت کردن

 بهت و ترس با فرهاد. است شده اتاق وارد تازه که فرهادی ترسیدن صدای با شودمی همزمان دوم سیلی

 :گویدمی و آیدمی جلو

 !میشه آتیشی بشنوه بابا االن شده؟ چی-

 :گویدمی تندی لحن با و کشدمی عقب مامان
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 ....دختره اون. است خونه این عروس هانا میگه زده زل سفید چشم پسره. بشنوه بذار-

 :پردمی حرفش میان فرهاد

 چی؟ دختره-

 :شوممی براق کند،می سکوت مامان

 !بشنوم مخالفت نمیخوام دیگه و بشه خونه این عروس میخوام دارم، دوستش من-

 :گویدمی دلخوری لحن با و کندمی پاک را شده جاری چشمش گوشه که اشکی مامان

 تورو من. بشه زنم باید این میگه کنهمی نگاه من چشم تو صاف صاف. باشه خوشم واقعا نه باشه، خوشم-

 باهاش میخوای میکنه فکر. فرجود است بچه دختره این نکن؟ مخالفت میگی که برداشتم کوچه سر از

  برات؟ نمیشه زندگی زن دختره این نکن، فرجود. باشه زنم باید میگی اونوقت کنی بازی عروسک

 :گویممی تندی لحن با و روممی مامان سمت به. کندمی نگاه من به مستاصل فرهاد رود،می هم در هایماخم

 میکنی، بزرگش خودت خوبه جوون زن میگفتی بگیری واسم رو خانوم بدری دختر خواستیمی وقتی-

 ببین کیم؟ من کردی فکر نمیخوره؟ من درد به که ای بچه شده هانا حاال میکنی تربیتش بخوای هرجور

 نمیخوره؟ من درد به میگی تو اونوقت من مادر نمیشه چیدن اونا خونه که هایی مبل قدر ما خاندان کل دیه

 با میرم تنها و تک نمیشه و نه بگین اگه. میخوام آره میخوام؟ رو دختر این گفتم محبوبه به اینه تو درد

 .میزنم حرف اش خانواده
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 :دهممی ادامه من و کشدمی هینی مامان

 میشم دقیقا! نداره کار و کس و شده پیدا جوب از که ای بچه همون میشم میشه؟ چی اونوقت میدونی-

 .همون

 سرکوب خودم در را خشمم بابا ورود با. میزنم بیرون اتاق از مامان شده جاری های اشک به توجه بی

 عادتم برخالف میشود، وارد بابا. بدهم پس جواب هانا خواستن بابت دیگری کس به نمیخواهد دلم میکنم،

 :اندازد می باال ابرویی. میگیرم را هایش خرید و میروم سمتش به

 من؟ استقبال اومدی تو و نمردم ام؟ زنده من واقعا-

 :میزنم لبخندی

 !سرم به خورده کنم فکر دیگه-

 :کشدمی سرم روی دستی

 !میشه تو حریف باال و قد وجب نیم اون نرسیده ما زور هرچی یعنی. خانومه دختر اون عوارض اینا-

 صورت هانا حضور با که من تغییرات از که همین. هاناست طرف بابا حداقل میشود، تر عمیق ام خنده

 :میشود وارد سرم پشت بابا میبرم، آشپزخانه به را ها کیسه. است روشنی نقطه برایم میزند حرف گرفته

 کو؟ مامانت خبره؟ چه-

 :خورندمی گره هم در ناخواسته هایم اخم
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 !شد بحثمون-

 :رودمی گاز روی کتری سمت بابا

 !محبوبه بخاطر یا دختر؟ همون سر-

 :دهممی جواب کالفه

 ... خب منم زد حرف بد خیلی محبوبه. جفتش-

 :میخندد

 شد؟ چی بعدش خب! بند رو انداختیش شستیش دارم حتم میدونم،-

 !نه دختر این که کرده ترش مامان هیچی-

 .بکن رو خودت کار تو-

 میکنم حس که همین. کافیست برایم همین میکند؟ حمایت مرا یعنی این خورم،می جا من و گویدمی بابا

 و میدهم تکان سری. بخواهد هانا کنار را من که هست هم دیگری کس تغاری ته فرهاد جز خانه این در

 .بگیرد آرام ذهنم بلکه شوم خیره تلویزیون صفحه به سکوت در میخواهد دلم میروم، تلویزیون سمت به

 *** 

 :دهدمی جواب زود خیلی میگیرم را هانا شماره

 !فرجود جونم-
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 :شودمی باز نیشم ناخواسته

 میای؟ کی دانشگاهم، دم-

 !اومدم اومدم-

 سمتم به دوان دوان که بینممی را هانا قامت زود خیلی. ایستم می دانشگاه مقابل و کنممی قطع را تماس

 :کشدمی جلو را اشرفته عقب مقنعه مقابلم رسیدن با هانا. روممی جلو دیدنش با آید، می

 !خبر چه.... چه. خوبی سالم-

 کردن؟ دنبالت مگه دختر بیاد جا نفست وایسا-

 :میگوید و میگذارد اش سینه قفسه روی را دستش

 !شد طوری یه حالم اصال دور دور بریم گفتی وقتی-

 :کنممی شلوارم جیب در را هایمدست

 !شده لغو امروز کالسها همه گفتی خودته تقصیر شد؟ چطوری حالت-

 ما به نگاهی و آیدمی جلو پسرک. میماسد لبش روی لبخند جوانی پسر دیدن با ولی میزند لبخندی هانا

 . میکند

 :میگوید پسر به رو هانا خورم،می جا بازویم دور هانا دست خوردن گره با

 !پر ها کالس دادی خبر که بهرام مرسی-
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 :میزند ای کوله و کج لبخند بهرام

 ...تو ولی پاتوق میریم که ما میکنم، خواهش-

 :میشود بیشتر بازویم دور هانا دست فشار

 فرجود؟ نه. بیرون دوتایی میریم فرجود با هم ما-

 به و کردم تعطیل را باشگاه اند شده لغو کالسهایش گفت وقتی میدوزد، من به را مشتاقش های چشم

 :میگوید سختی به مانده خیره من به ریزی نگاه با که بهرام و میدهم تکان سری. آمدم دنبالش

 !بگذره خوش-

 با هانا. میشوند روانه من سمت و آیند می بیرون حلقش میان از سختی به ها واژه تک تک میکنم حس

 :میگوید سرخوشی

 !پارکه همینجا هم ماشین سوئیچ، این جان فرجود-

 :میگوید پوزخندی با بهرام

 !بشینه ماشینت رل پشت کسی نداشتی خوش-

 :میدهد جواب میکند باز را راننده کنار صندلی در حالیکه در هانا

 .نیست هرکسی فرجود-

 :دهممی تکان دستی شود،می خیره بهرام خورده گره هایاخم روی نگاهم
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 !اجازه با-

 :میگویم هانا به رو نشستن محض به. میشوم سوار هانا کنار و میکند نگاهمان مات

 .ببند رو کمربندت-

 :پرسممی بالفاصله و گویدمی چشمی

 بود؟ کی پسره این-

 :شودمی خیره صورتم به و میچرخد سمتم به

 !منه همکالسی بهرام چی؟ یعنی-

 کرد؟ ترش دید رو من همین برای-

 !چله و خل-

 را جفتمان هوای و حال قطعا توچال خنک هوای برم،می توچال سمت به را هانا پرسم،نمی چیزی دیگر

 پارکینگ داخل را ماشین. باشم هانا کنار میخواهم کرد، ترش و دید مرا بهرام که درک به اصال. میکند بهتر

 :میپرسد شوق با هانا و میکنم پارک شلوغ

 چطوریه؟. نیومدم اینجا حاال تا من فرجود وای-

 داری؟ دوست داره، هیجان-

 :میگوید نیست جیغ به شباهت بی که صدایی با
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 !هیجانم عاشق من-

 :پرسممی سیژ تله و کابین تله مخصوص ایستگاه به رسیدن محض به و رویممی پیاده

 !سیژ تله بریم هستی پایه اگه ، کابین تله بریم میترسی خیلی ارتفاع از-

 :دهدمی جواب تمام جسارت با هانا

 !تره ترسناک که اونی-

 سه ایستگاه شودمی قرار و کنممی تهیه را بلیت رویم،می سیژ تله ورودی سمت به و گیرممی را دستش

 .شویم پیاده

 راهنمایی با. کندمی تحمل را هیجان چقدر تا دختر این ببینم و شویم سوار سورتمه روی دور یک خواهممی

 :گیرممی را هانا دست. ایستیممی و رویممی اصلی ایستگاه سمت به متصدی

 .پایین دممی رو حفاظ اون من و روش بشین رسید که همین ما پشت میاد زنهمی دور صندلی اون ببین-

 دهدمی تکان دست متصدی و رسدمی سیژ تله وقتی گوید،می چشمی است شده زده هیجان حسابی که هانا

 :پرسممی و کنممی حلقه دورش را دستم. کشدمی جیغ هانا زمین از گرفتن فاصله محض به. شویممی سوار

  ترسیدی؟-

 :گویدمی جسورانه اما لرزدمی صدایش اینکه با

 !اوکیم بابا نه من؟؟-
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 انگیز دل عطر و گیردمی قرار امشانه روی سرش بیایم خودم به تا. گیرممی را اشزده یخ های دست

 :کشممی بیرون جیبم از را گوشی. کندمی مستم موهایش

 بگیریم؟ سلفی-

 :پرسدمی مظلومانه لحنی با

 بگیریم؟ ژست همین با میشه-

 :زنممی موهایش روی ایبوسه

 حاضری؟ نشه، چرا-

 :گویدمی و گیرممی سلفی. چسباندمی من به بیشتر را خودش و کندمی حلقه کمرم دور را دستش

 !برام بفرستی حتما-

 :گیردمی را دستم هانا و گویممی چشمی

 !میشه نابود که زمین بیفته جیبت، تو بذار گوشیتو-

 پیاده با و شود پیاده چطور دهممی یادش ایستگاه به رسیدن محض به. کنممی نوازش را دستش خندم،می

 به و گیرممی را دستش. نشیند می جانم به دارد که ذوقی تمام. پردمی پایین و باال یو یو همانند شدن

 و بنددمی را کمربند متصدی بنشیند، من مقابل صندلی روی هانا شودمی قرار. رویممی سورتمه سمت

 .کنیم استفاده ترمز و فرمان از چطور دهدمی توضیح ما دوی هر برای
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 صدایش کنیممی رد که پایینی و باال هر کند،می پر را گوشم هانا جیغ صدای سورتمه افتادن راه محض به

 و خط برایم گاهی و است افتاده کردن غلط به که گویدمی گاهی. خندممی دل ته از من و گیردمی اوج

. برممی کافه سمت به و گیرممی را خوردمی تلو تلو که هانایی شودمی تمام بازی وقتی. کشدمی نشان

 و پریده رنگ صورت به و دهممی سفارش غذا هردویمان برای باشد، گرسنه حسابی زنممی حدس

 . کنممی نگاه خندانش

 :رساندمی من به را خودش و زندمی دور را ایمنشسته پشتش که میزی

 !یهویی االن همین بگیریم، عکس یه بیا-

 با زود خیلی و چسباندمی سرم به را سرش. گیردمی قرار امشانه روی هانا چانه و دهممی تکان سری

 :گیردمی عکس سه دو یک گفتن

 !خوبه حالم امروز چقدر بدونن کنممی استوری اینو حاال-

 برایش را سیژ تله روی سلفی. دارم دوستش عاشقانه من و است انرژی از لبریز من کوچک نقاش

 :گویدمی خاصی شوق با عکس دیدن با فرستم،می

 !اتاقمون برای کشممی رو این اصال! محشره این فرجود وااای-

 خواهدمی دلم من و ماست آن از که اتاقی. زد را من دل حرف اما گفت زود اتاقمان؟خیلی میشوم، مات

 .هیاهوست از لبریز که شود آغاز هانایی با صبحم هر

 "هانا"
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 :گویممی و نشینممی جایم سرِ شوق با

 ؟ نه مگه موافقی-

 :دهدمی تکان سری لبخند با

 !شهمی قشنگ-

 :کندمی ارسال برایم پیامی و شودمی دیده نسیم توسط بالفاصله، ام،کرده استوری که عکسی

 کنی؟می غلطی چه یارو این دلِ ورِ ایتخته سر-

 :نویسممی برایش خنده با

 !بکش قلیونتو برو داری؟ چکار من به تو-

 :گذارممی کناری را گوشی و کنممی نگاهش خنده با

 بی بازم اما کنه،می پوستمو و بینهمی هانی عکسو این که دونممی. شدما جسور خیلی واقعا من فرجود-

 !کردم منتشرش ترسی هیچ

 :گویممی و کندمی ترخوب را حالم اش،خنده صدای

 !دیدی رستوران تو شب همون رو جسارتم البته-

 :گویدمی هیجان با فرجود و گیرندمی قرار مقابلمان ایمداده سفارش که غذاهایی و دهدمی تکان سری

 !کرده خاص و متفاوت تورو چون میاد خوشم جسارتت همین از منم آره-
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 :خندممی

 !نمیشم پشیمون که بودم مطمئن من اما بود باال ریسکش-

 :پرسدمی فرجود و شویممی مشغول هردو

 داری؟ اطمینان زیاد اونقدر هم هنوز-

 :دهممی تکان سری

 !معلومه-

 بکشی؟ نقاشی یه اتاقمون برای گرفتی تصمیم همین برای-

 :گویممی و دهممی قورت را ام لقمه

 نیومد؟ خوشت عکسه از-

 بریده بریده که همانطور و خوردمی نوشابه کمی. کنممی نگاهش سکوت در من و زندمی قهقهه بلند

 :گویدمی خنددمی

 !خوبی خیلی تو واقعا-

 :گویممی زنان لبخند و زنممی امچانه زیر دست

 !معلومه-

 :گویممی و کنممی مکثی
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 !دخترهاس ما همه اشکالِ این-

 :کندمی نگاهم

 چی؟-

 :میخندم

 !بخندی من حرفِ به اینجور تو شد باعث که چیزی همون-

 :گیرممی سمتش به را امنوشابه من و زندنمی حرفی

 !کن باز برام اینو-

 :گویممی و گیردمی دستم از را نوشابه

. کنیم تصور اون بدون امونوآینده تونیمنمی دیگه شیممی کسی عاشقِ وقتی. رویاپردازیم شدیداً دخترا ما-

 پسرا اما. بینیممی خوابشونو حتی خیال و فکر از. میخوابیم اونا به فکر با شب به شب ما. خندندمی پسرا اما

 !خندندمی چی؟

 :داردمی وا خنده به را من که کندمی ایبامزه اخمِ

 گم؟می دروغ-

 :دهدمی تکان سری

 .بمونن باقی رویا حد در نمیذارم کنممی حقیقت به تبدیل رویاهامو من اما. خبرم بی پسرها بقیه از-
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 :گویممی و کنممی نگاهش خیره خیره

 بزنی؟ باشگاه قراره-

 !یکیشونه فقط اون-

 چیه؟ یکیش اون-

 :کندمی نگاهم خنده با

 .نمیدونم-

 :دهممی باال ایشانه

 هستی؟ جسور! توئه وظیفه این. کنم خواستگاری ازت قرارِ که نکن فکر-

 :گویممی بگوید، چیزی بخواهد تا

 بدی؟ بهم رو گردنبند این میخواستی که روز اون گفتم؟ بهت چی یادته. نه هم خالی خواستگاری تازه-

 :گویممی و آورممی بیرون مقنعه زیر از را گردنبند و کنممی دراز دست

 !کنی ازدواج تقاضای و بزنی زانو باید-

 :گویدمی خنده با و رودمی باال ابروهایش

 !!!جان؟؟-
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 :گویدمی فرجود و خندممی بلند

 !نیست خوب رویایی هم اینقدر. عمرا-

 : خندممی

 . بینیممی-

 بین باد. بگیرم او از را نگاهم توانمنمی من و شودمی خوردن غذا مشغول خندان و شاد ایچهره با فرجود

 به. رودمی ضعف اند،آمده در رقص به باد با که موهایش تار به تار برای دلم و زندمی چرخ موهایش

 او به باراین و زیباتر هم من های مژه از حتی. دارد زیبایی و بلند های مژه. شوممی خیره چشمهایش

 سمتش به را دستم اختیار بی. ام دیده امزندگی تمام در که ستآدمی ترینجذاب فرجود. کنممی حسادت

 :گویممی و کنممی دراز

 هست؟ توام رویای این-

 :دهممی ادامه و کندمی نگاهم

 نکنی؟ رها و بگیری منو دستای که-

 از تریخ لحظه هر غذاها که کنیممی فراموش ایلحظه برای. گیردمی را دستم حرف، بی و زندمی لبخندی

 .شوندمی قبل

* 
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 باالیی و بلند لیستی دارد سعی و دارد دست در ای دفترچه. است افتاده تکاپو به مرسده خرداد، ماه آغاز با

 دانممی من تنها و کندمی گوش مرسده سخنان به حرف بی بابا. کند تکمیل کسر و کم بی را کرده تهیه که

 .ندارد کارها این برای ایحوصله هم بابا که

 :گویدمی مرسده و کنممی نگاهشان کالفگی با

 بسه؟ کیلو ده نظرت به بدیم؟ سفارش فروشی شیرینی کدوم از رو کیک علیرضا-

 :گویممی و دهممی باال ابرویی

 بخری؟ کیک کیلو ده خوایمی که داری مهمون تا چند مگه-

 !خودمونیم. نیست کسی-

  میان؟ تنکابن از خودتم خانواده-

 .باشن داشته حضور بتونن حتما که کنم برگزار هفته آخر خواممی همین برای. حتما آره-

 از ضعفی کنممی سعی. ببینم را مارال دوباره که داشتم کم را همین. چرخانممی کاسه در را هایمچشم

 :گویممی و ندهم نشان خودم

  صورتی؟ یا آبی بپوشم؟ چی باید حاال خب-

 : کشدمی اشبرآمده شکم روی دستی و خنددمی مرسده

 .زنیمی حدس خودت هرچی-
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  چی؟ باشیم نداشته حدسی اگر-

 :دهدمی تکان سری بابا

 !بابا بپوش خوادمی دلت هرچی-

 .دیدمنمی را روزها این و مردممی کاش. کشممی تند هایینفس کالفگی با 

 . میپوشم چیزی یه باشه-

 :گویدمی مصرانه مرسده

 . بپوشید صورتی آبی های لباس حتما نه. نه-

 :گویممی سریع

 !دوسته پسر بابا. نکن بابا تن صورتی رنگ پس-

 :خنددمی بلند بابا

  هانا؟-

 ! داری دوست من از بیشتر رو هانی تو الکیه؟-

 :گویممی خنده با من و رود نمی بار زیر بابا

  هستن؟ سیسمونی خریدن آماده اتخانواده مرسده
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 : کندمی نگاهم مرسده

 تو دیگه اشخاص ما بچه خاطر به نداره دوست علیرضا. خریممی بچه برای خودمون رو سیسمونی ما-

 .بیوفتن زحمت

 :گویممی و دهممی باال ابرویی

  نه؟ یا بدن خودشون به تکونی یه باید اتخانواده باالخره. نیست زحمت-

 :خندممی

 !بیاز سیسمونی حداقل خودت با نیاوردی که جهاز-

 :گویدمی و کندمی اخمی بابا 

  حرفیه؟ چه این هانا-

 : زنممی سینه به دست

  زدم؟ بدی حرف-

 بچه آن. آوردمی درد به را قلبم اششده بزرگ شکم روی دستش گونهنوازش حرکت. خنددمی مرسده

 .است تحمل قابل غیر مرسده اما. است گناهبی که

 !کنه تهیه خودش داره دوست علیرضا. جان هانا نه-

 :دهدمی تکان سری بابا
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 . ماست با مسئولیتشم و هستیم ما بچه مادر و پدر. نداریم بقیه از انتظاری ما آره-

 :گویممی و افتممی مامان حرف یاد به

 تازه ندادن؟ مامان خانواده مگه رو من نوزادی اتاق و هانی گهواره گفت؟می چی همیشه مامان یادته بابا-

 .نبود اولشون بچه که اونا

 :کشدمی آهی بابا 

 !بیاره وسیله برات داشت اصرار مادربزرگت بودی اومده دنیا به سال ده از بعد تو چون. آره-

 :کنممی مرسده شکم به ایاشاره

 هیچ نباید ما بشه یاسی نوبت شاهلل ان اوصاف این با! دیگه میاد دنیا داره سال بیست بعد هم بچه این-

 درسته؟ هست هانی با مسئولیتش همه. باشیم داشته یاسی خانواده از انتظاری

 :گویممی اتاق به رفتن از قبل و شوممی بلند جا از

 .دارم مهمون تا دو منم مهموناتون، تموم بین-

 :کندمی نگاهم بابا

  نسیم؟-

 .میان هم برادرش و فرجود اون بعالوه. هست که نسیم-

 :کندمی ریزی اخم و شودمی ناپدید لحظه یک در بابا لبخند 
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  فرجود؟-

 :دهممی تکان سری

 !برادرش و-

 !نداره امکان هانا-

 :دهممی بیرون محکم را نفسم 

 . میان اونام بابا نمیشه-

 :گویدمی عصبانیت با بابا

 خانوادگیمون؟ مجلس وسط بیاریش میخوای که داره تو با صنمی چه پسر اون هانا-

 من که هستن خیلیا مهمونی این توی. بیارم بهونه و بزنم زنگ االن که نمیشه. کردم دعوتشون من ولی-

 باشید مطمئن. نکنید مخالفت فرجود با من خاطر به هم شما. کنممی تحمل باالخره. کنم تحملشون نمیتونم

 .خوبیه خیلی پسر

 :گویدمی غلیظی اخم با بابا

 !کنی دعوت اونو نداری حق هانا-

 :گویممی روم،می اتاق سمت به که طورهمان و دهممی باال ایشانه 

 شه؟می چی. من هایمهمان برای کیکم کیلو نیم حاال-
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 از را فرجود خواهممی و دارمبرمی را گوشی و زنممی بخشی رضایت لبخند. شوممی اتاق وارد سرعت به

 :زنممی لبخندی فرجود صدای شنیدن با. کنم باخبر مهمانی این

  جانم؟-

 !مهمونیه شنبه پنج که کن آماده قشنگاتو لباس بپر خوبی؟. فرجووود سالم-

 مهمونی؟-

 !بیار هم رو فرهاد آره-

 :زنممی پوزخندی

 .صورتیه و آبی تم نره یادت-

* 

 :گویدمی و دهدمی تکیه میز به نسیم. دارمبرمی را اتومو و کنممی مساوی های قسمت موهایم

 .بکشمت خوادمی دلم هانا-

 .کنم لخت کامال را موهایم خواهدمی دلم. شوممی کشیدن اتو مشغول و کنممی نگاهش کالفه

 ...!پسره اون شنید وقتی داداشت هانا-

 :پرممی حرفش بین 

 ! فرجود-
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 !هرچی حاال-

 :کنممی اخمی

  زنی؟نمی صداش احترام با چرا داره اسم وقتی چیه؟ هرچی-

 :گویممی خنده با

 !ها ساختمونه همون سمت ببرت میگم کنی احترامی بی-

 :گیرممی را دستش سرعت به. کند پرتاب سمتم به تا داردبرمی را هایمآرایشی وسیله از یکی حرص با

 !پولشه کلی نشو خل-

 :کوبدمی سرم توی دست با

 شدی؟ عتیقه این عاشق بود قحطی آدم-

 !زنی؟می سرمون به گلی چه عاشقیت موقع خودت ببینم-

 :خندممی هیجان با

 !ترسیمی فرجود از که باحاله چه-

 !میاد بدم ازش-

 :گویممی رک و کنممی نگاهش
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 ! متنفره تو از اونم کنم فکر. خوب چه-

 :گویممی و شوممی بلند جا از سرعت به و شودمی گرد هایشچشم

 حرف بد فرجود درباره دیگه بار یک فقط اگر اما. دارم دوستت خیلی و منی صمیمی دوست تو. نسیم-

  فهمیدی؟ طرفی، من با بزنی

 :گویدمی و بنددمی سختی به را تعجبش از مانده باز دهان

 !شدی خل-

 عطری سرعت به زنگ صدای شنیدن با. کشممی امصورتی شومیز به دستی و ریزممی اطرافم را موهایم

 :گویممی بلند رودمی در سمت به که سعیده دیدن با. شوممی رد نسیم کنار از و زنممی

 .جون سعیده منه مهمان-

 سرعت به. کنممی نگاهش شده باز نیش با من و دهدمی تکان برایم سری تنها که افتد می هانی به نگاهم 

 :گویممی و شودمی بزرگتر لبخندم فرهاد، و فرجود دیدن با و کنممی باز را در

 !بفرمایید.  اومدین خوش خیلی. عزیزم سالم-

 :گویممی سریع که شودمی خم کفشش بند کردن باز برای فرهاد 

 ! تو بفرمایید شده جمع هاقالی. نیست الزم-
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. دارند خوبی رفتار هاآن با داری مهمان رسم به بقیه و بابا حداقل که خوشحالم. شوندمی وارد هردو

 خوشحالی با. کنندمی برخورد محترمانه برادرش و فرجود با هم باز باشند، عصبی من دست از هم هرچقدر

 : گویممی گوشش در خنده با و روممی فرجود سمت به

 کردی؟ تنت آبی که پسره بچه اینه حدست-

 :زندمی لبخندی

 . نیست آسون هاآدم این وسط پوشیدن صورتی-

 :گویممی بلند و زنممی پوزخندی

 ! خالیه میز. کنید پذیرایی هامهمان از لطفا. خانم سعیده-

 :گویممی و کنممی نگاه فرهاد به

 ! بینمتمی دوباره که خوشحالم خیلی-

 :دهدمی تحویلم لبخندی فرهاد

 . طورهمین منم-

 .شدی نقاشی بیخیال ظاهرا نفرستادی رو عکست-

 :خنددمی

 !بیوفتی زحمت تو نخواستم-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 : کنممی اخمی 

 !ها تعارفیه خیلی داداشت فرجود-

 :گویدمی و آیدمی سمتمان به میوه سینی با پرهام

 .ببوسم چشمتو پای بیا فرجود آقا-

 :گویممی و دهممی باال ابرویی

 !شده خوب مدتهاست کبودیش-

 کدورتی نیست درست همه، چشم تو چشممون. کنم عذرخواهی هانی طرف از باید باالخره نیست مهم-

 .باشه بینمون

 :گویدمی پرهام و خنددمی فرجود

 گنجشک مثل نیست هیچی دلش ته وگرنه هست غیرتی آدم کال هم هانی. حله چی همه خندید آقا خب-

 .مونهمی

 :گویدمی سریع هانی

 !بخشید دیگه بسه پرهام-

 :گویدمی فرهاد و خندندمی بلند همگی

 !باحالیه مرد چه-
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 بگیرم فاصله فرجود از ایذره آنکه بی. شویممی بلند جا از همگی بابا و مرسده صدای شنیدن با بعد کمی

 نگاهمان متعجبانه که افتدمی مارال به چشمم و کنممی حلقه بازویش دور را دستم. شویممی نزدیک میز به

 .کندمی

 پرهام و شودمی بلند ها خنده صدای.  کندمی رقصیدن به شروع خانه وسط چاقو با و کندمی لودگی پرهام

 :گویدمی گوشم در فرجود لحظه، یک در. دهدمی بابا دست به را چاقو اسکناسی، گرفتن با

 ! بخند فقط نباش، ناراحت چیزی از-

 . بشمارند ده از که خواهدمی همه از مرسده و دهممی تکان سری

 کیک روی صورتی و آبی هایعروسک از چشم. کنممی آرام را خودم دل در و کشممی عمیقی هاینفس

. امشده خواهردار من که دهدمی نشان رنگش صورتی خامه و آیدمی باال کیک لحظه یک در. گیرمنمی

 خودم ناخودآگاه و کندمی بغل را بابا مرسده. اند شده غافلگیر حسابی و کنندمی شادی مرسده خانواده

. کشدمی تیر غریب و عجیب قلبم شدنم دار خواهر برای خوشحالی میان. چسبانممی فرجود به بیشتر را

 :گویدمی هیجان با پرهام

 مشتری کنید حساب جوری یه بده خیرتون خدا هم مهریه نمیدیم شیربها. خودمه عروس بگم االن از آقا-

 .شیم

 "فرجود"



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 عوض را جو لودگی با میخواهد پرهام. کنم چه است چسبیده من به بیقراری کلی با که هانایی با نمیدانم

 خوبی حال هانا طرف یک از و ام کرده گیر هانی خشم از لبریز های نگاه زیر. نیست خوبی اوضاع اما کند

 . ندارد

 دختری دیگر. میشود جمع خودش در هانا و میکند اعالم را کودکش جنسیت تمام خوشحالی با مرسده

 . میشوم نگرانش حد از بیش که شده ای شکننده دختر بود، انداخته دست مطب در مرا که نیست

 :میگویم خنده با پرهام جمله شنیدن با

 بدن؟ مثبت جواب بهت قراره گفته کی حاال-

 :میکند من به نگاهی پرهام

 !گرفتی مثبت جواب خودت انگار میخونه رجز همچین-

 :پرسدمی و میگیرد را سپنتا بعد

 !بشه علیرضاخان داماد باید. ماهی این به داره؟ ایرادی چه من پسر گل این-

 :چسباندمی هانا به را خودش سپنتا

 عروسی؟ هانا آجی و من-

 :میکشد را دستش خنده با پرهام

 .کردیم کاندید برات رو یکی اون. نره در بهش چسبیده سفت. داره صاحاب فعال هانا این پسرم بیا-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 :خنددمی هانا

 !دیوونه-

 :کندمی مرسده به نگاهی پرهام

 چیه؟ من عروس این اسم حاال-

 :کندمی نازک چشمی پشت مرسده

 بشه؟ تو عروس قراره گفته کی حاال-

 :گویدمی حرص با هانا

 پسر کن فکر دختره آوردن شانس. کنن تحمل میتونن پرهام و سپنتا فقط تورو اخالق. بخواد دلت خیلی-

 !بشی شوهر مادر بود قرار تو و شدمی

. شودمی خواهر سالگی بیست در دارد، حق. است خشم از لبریز هانا کند،می هانا به کوتاهی نگاه پرهام

 هانا قطعا. هستند دختر و مادر کند فکر ببیند هم کنار را خواهرش و او کسی اگر دیگر سال بیست شاید

 جا از کند،می زیاد را آهنگ صدای پرهام. است کرده پریشان را او فکرها همین و کندمی فکر آینده به

 :گیرممی را هانا دست و شوممی بلند

  میدی؟ افتخار-
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 به هم پرهام و رویممی سالن وسط به هانا با. کندمی نگاهمان واج و هاج فرهاد زنند،می برقی هایشچشم

 !هانا با من و رقصدمی سپنتا با پرهام. شودمی ملحق ما

 را پرهام روحیه از کمی کاش کنممی فکر خودم با کند، فراموش را هایشغصه کنم کاری خواهدمی دلم

 تمام ترانه وقتی. باشم نداشته هانا کردن شاد جز کاری و کنم لودگی خیال بی توانستممی کاش. داشتم

 :گویممی و رسانممی پرهام به را خودم. رودمی آشپزخانه به خوردن آب برای هانا شودمی

 داری؟ وقت دقیقه یه-

 :پرسدمی سپنتا کردن سر به دست از بعد کند،می نگاهم متعجب پرهام

 شده؟ چی-

 !بشه بهتر حالش کنی کمکم خواممی. ندارم شاد روحیه منم. نیست اوکی هانا-

 :کندمی من به نگاهی پرهام

 هانایی؟ نگران تو حاال تا کی از-

 :کشممی را بازویش

 ماجرا با نمیکنه حال هانی اگه حاال! اونو من هم داره دوست رو من هانا هم میدونی هم خودت ببین-

 جا یه تایی سه میتونیم بعدا کنیم، خوب رو حالش بذار پس مهمه هم تو برای هانا میدونم. خودشه مشکل

 .صورتم روی بکارین دیگه بادمجون یه بذاریم قرار
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 عنصر این لب از خنده میکنم کار یه االن. چشم ولی نیستم وحشی دریده هانی اون مثل که من باشه،-

 !نیفته ناخالص

 :رساندمی من به را خودش نگران هانا. میگیرد فاصله من از و میدهد تکان سری پرهام هانا برگشتن با

 شده؟ چیزی-

 خوردی؟ آب خوبی؟. بابا نه-

 :گویدمی و رودمی خانه وسط به پرهام چون میماند جواب بی سوالم

 مشخص االن رو شیربها مزنه خان علیرضا. خیر امر جهت اینجا اومدیم ما گرامی سروران و دوستان خب-

 !بشیم مشتری کن

 :رودمی فرهاد سمت به هانا. شودمی جلب او به همه توجه که طوری خندد،می بلندی صدای با فرهاد

 !اینه مدلش پرهام این کال میکنی عادت کم کم-

 :گرددمی بر بزرگی چکش با زود خیلی و رودمی آشپزخانه به پرهام

 کنیم؟ شروع رو مزایده حاضرین دوستان-

 و مرغ کردن خرد مخصوص چوبی تخته پرهام شود،می خیره پرهام به شده گرد هایچشم با هانا بابای

 :گویدمی و گذاردمی میز روی را گوشت
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 هانی سمت به بعد. کنیممی شروع مهرانفر علیرضا استاد های خالقیت مجموعه اثر بزرگترین از-

 :میچرخد

 !وایسا جلو بیا عتیقه-

 :گویدمی پرهام و ایستدمی پرهام کنار خورده گره هاییاخم با هانی

 ذره یه و میبرن ارث دوبرابر هستن، خان علیرضا ارشد فرزند ایشون! رسمیه مزایده نخندین دوستان-

 !تومن یکصدهزار از فی. پسرن خوشگل

 :کندمی بلند دست دخترها از یکی

 !من تومن هزار دویست-

 :دهدمی تکان هوا میان را چکشش پرهام

 !دو تومن دویست یک، تومن دویست-

 :گویدمی خنده با هانی همسر یاسی

 !تومن هزار سیصد-

 :گویدمی نشنوند بقیه است قرار مثال که صدایی با و دهدمی تکان سری پرهام

 .میکنن ریسک سرت تومن صد تومن صد سرت تو خاک-
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. است شده مشتاق نظرم به و کنممی هانا به نگاهی حاضرین، خنده با شودمی مصادف پرهام جمله این

 :گویدمی و کندمی بقیه به نگاهی پرهام

 ...دو سیصد یک، سیصد-

 :گویدمی کیست دانمنمی که گذاشته سن به پا های خانم از یکی

 !میلیون یه-

 :خنددمی بلندی صدای با پرهام

 !دو میلیون یه یک میلیون یه. ها پسندی مامی شوگر هانی-

 :میکند حلقه هانی بازوی دور را دستش و آید می جلو یاسی

 !میلیون صد-

 :چرخدمی عقب به شده گرده های چشم با پرهام

 !گفتن من از میریزی دور رو پولت داری. ها ارزه نمی اینقدر خدا به-

 :گویدمی و بردمی باال را چکشش پرهام

 !سه میلیون صد دو، میلیون صد یک، میلیون صد-

 :گویدمی و کوبدمی تخته روی محکم را چکش

 میدی؟ بابتش تومن صد آخه چیه این. رفت کاله سرت واقعا یاسی-
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 :کندمی همسرش به نگاهی عشق با یاسی

 !ارزه می زندگیم تموم قدر هانی-

 هم در را صورتش است کرده پیدا عالقه ابراز این بابت مثال که تهوعی حالت دادن نشان برای پرهام

 :دهدمی ادامه و کندمی

 !ببینم وسط بیا ناخالص عنصر آهای-

 :کندمی بقیه به نگاهی پرهام و رودمی پرهام سمت به ایخنده با هانا

 رنگ کم یه اینه فقط هنرش. است ترشیده ذره یه. خانه علیرضا انبار ته بنجل جنس این دوستان خب-

 !تون پاچه تو نره که کنیممی شروع هزارتومن با رو پایه. کردم نقاشی هوراااا بگه بوم تو بپاشه

 بلندی صدای با مرسده خواهر مارال؛. است نیامده بدش انگار هم مرسده خندد،می بلند صدای با فرهاد

 :گویدمی

 !تومن دوهزار-

 :گویدمی و آوردمی باال را هایشدست جفت پرهام

 !قیمتش رو رفتمی صدتومن تومن صد حداقل کمتره دگوریت داداش اون از ارزشت عنصر-

 :گویدمی بلندی صدای با پرهام و کندمی نگاهم هانا

 !دو دوهزارتومن یک، دوهزارتومن-
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 :خنددمی هانی

 !میلیون ده-

 :گویدمی و دهدمی تکان سری پرهام

 ...دو میلیون ده یک میلیون ده-

 :گویدمی است آمده خوشش پرهام از که فرهاد

 !میلیون سی-

 :روندمی باال ابروهایش پرهام

 ...دو میلیون سی یک میلیون سی خب. شدی ارزشمند انگار بابا نه-

 :گویممی بلندی صدای با

 ! عمرم تمام قدر-

 :پرسدمی شده ریز هایچشم با پرهام و کندمی نگاهم هانا

 چنده؟ اش مزنه شما عمر تمام این احیانا-

 :کنممی هانا به نگاهی

 !نه گذاشت؟ قیمت هانا رو میشه میکنی فکر-
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 :کندمی هانی سرخ صورت به نگاهی پرهام. زنندمی برقی هانا هایچشم

 !داره کارت در جلوی هانی آخر زنگ کنم فکر ولی تو به میفروشم باشه-

 :پرسدمی و کندمی مرسده به نگاهی پرهام. افتندمی خنده به هانی خود حتی همه جمله این شنیدن با

 چیه؟ ما عروس این اسم نگفتی-

 :کشدمی شکمش روی دستی مرسده

 !بیاد هانا و هانی اسم به گفت علیرضا ولی بذارم دیگه چیز یه میخواستم من خب-

 :دهدمی ادامه ناز با مرسده و رودمی هم در هانا هایاخم

 !هیلدا بذاریم خوایممی-

 :دهدمی تکان سری پرهام

 !واقعا میاد چقدرم-

 :پرسممی و کنممی نگاهش. خنددمی بلندی صدای با هانا اینبار

 بشیم؟ بیخیال رو جماعت این دور دور بریم-

 ببریم؟ هم فرهاد ام،پایه-

 :کشممی عمیقی نفس
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 !شده عاشقش نظرم به پرهام پیش بمونه هم فرهاد نیست؟ بهتر بریم سرخر بی-

 من به زود خیلی هانا و رسانممی در به را خودم آرامی به. رودمی اتاقش سمت به و زندمی چشمکی هانا

 :گویممی هانا به در جلوی. میزنیم بیرون خانه از بیایند خودشان به بقیه تا.شودمی ملحق

 !جلو بکش رو روسری اون و بده رو سوئیچ-

 کردن مرتب مشغول و کندمی پرت برایم را سوئیچ. کشدمی رخم به را اش گونه چال و زندمی لبخندی

 بیرون شان کوچه از سرعت با برسند ما به بقیه و هانی تا و شویممی ماشین سوار سریع. شودمی روسری

 :گویدمی خنددمی اراده بی هیجان شدت از که هانا. زنیممی

 !ها کردی راحت رو من بده خیرت خدا وای-

 :پرسممی و زنممی لبخندی

 کنیم؟ بدجنسی ذره یه بریم ایپایه-

 هانا و شوممی پیاده ماشین از هانا همراه. رویممی شناسممی که پارکی سمت به دهد،می تکان سری

 :گویدمی

 !بدم رو هانی جواب بذار-

 . رویممی پارک داخل به هم با و کندمی سر به دست را هانی زود خیلی هانا دهم،می تکان سری
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 شلوارش جیب در را گوشی هانا. بگذارم هانا سر به سر حسابی خواهدمی دلم ولی نشده گرم هنوز هوا

 :پرسدمی و گذاردمی

 چیه؟ برنامه-

. کنممی خیسش و گیرممی سمتش را هاستچمن به دادن آب مخصوص که آبی شلنگ بیاید خودش به تا

 :کشدمی جیغ هانا

 !نامرد-

 کنم خیسش دوباره و بگیرم را او اینکه فکر. دودمی پارک میان حوضچه سمت به هانا و گذارمنمی محل

 :گویممی و روممی حوض سمت به. بروم دنبالش به شودمی باعث

 نه؟ یا میای-

 پرت حوض درون هانا حرکت با ولی کنم آب از پر را مشتم شوممی خم کشد،می نشان و خط دور از هانا

 :خنددمی بلندی صدای با و شوممی

 !در اون به این-

 :دهممی تکان سری

 .میارم سرت بالیی بد بیرون بیام-
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 از. دارند دوست را ساده کل کل این انگار. کنندمی نگاه ما به پارک اهالی تمام تقریبا ما خوانی رجز از

 بغلش محکم اما کند فرار خواهدمی. دهممی هل هاچمن روی فواره سمت را هانا و زنممی بیرون حوض

 نگاه خندانش هایچشم به. کندمی خیس را ما هردوی هربار و میچرخد فواره و شوممی مانع و کنممی

 .ببوسم را او ترسی هیچ بی جاهمین خواهدمی دلم و چکدمی صورتش و سر از آب کنم،می

 "هانا"

 چه این نمیدانم. افتندمی پایین صورتش از چکه چکه آب قطرات. کنممی نگاه هایشچشم در عشق با

 پایین سختی به را دهانم آب. گیردنمی من از چشم و زنندمی برق هایشچشم مردمک. است عجیبی حس

 .زنممی زل او به فاصله این از که است باری اولین. اند شده سنگین هایمنفس. دهممی

 توانممی سختی به و کندمی قفل مغزم. گیردمی اوج قلبم تپش شود،می خم سمتم به که سرش دیدن با

 :گویممی لرزد،می شدت به که صدایی با و شوممی جدا او از سرعت به لحظه یک در و شوم مسلط خودم به

 من لباسای به آب قطره یک ذارمنمی و آب تو کنممی پرتت روز یه فرجود فر،. کنممی تالفی روز یه-

 !بریزی

 .اندکرده دشوار برایم را زدن قدم آبم، از خیس هایلباس. شودمی قدم هم من با و زندمی لبخندی

 خونه؟ برم هالباس این با چطور من حاال-

 :گویدمی و خنددمی

 !شنمی خشک-
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 چراغ؟ نور با-

 :دهممی ادامه و کنممی نگاهش

 !شه خشک یکم لباسم تا بمونم خودت کنار اینه مگر-

 :گویدمی زیبا تبسمی با و گیردمی محکم را دستم

 !موافقم دوم مورد با من-

 :کنممی نگاهش ذوق با

 بشینیم؟ جاهمین پس-

 :دهدمی تکان نفی نشانه به سری

 !بشورم صورتمو و دست برم باید بزنیم، طرفاون تا دور یه-

  نباشم؟ همراهش من و بخواهد چیزی او که شودمی مگر اصال. کنممی اشهمراهی مطیعانه

 وجودم عجیب لذتی و شوندمی آب قطرات از خیس موهایش. زندمی صورتش به آب مشتی و شودمی خم

 :گویممی گوشش کنار و شوممی خم.گیردمی بر در را

  کنن؟می چکه موهات از که هستم آبی هایقطره همین عاشق حتی دونستیمی-

 :زندمی رویم به زیبا لبخندی. کندمی نگاهم و چرخاندمی سر

 ! همینطور منم-
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 :گویممی و است خنده از مملو زنممی که جیغی. پاشدمی رویم به آب از مشتی بیایم خودم به تا

 !کردیمی رفتار تررمانتیک باید االن تو فرجود-

 :کندمی پرتاب سویم به دیگر مشتی و خنددمی بلند

 !  فرررجود-

 ! جلوتر بیا. نشو دور-

 . ریزممی هایشلباس و صورت و سر به و کنممی پر را هایمدست و روممی سمتش به خنده با

 و زندمی قهقهه. است ایستاده مقابلم من، فرجودِ. کنممی شکر را خداوند دل در من و خندیممی بلند بلند

 خوشحال چیزها کوچکترین با را من تا زندمی دری هر به. است دوساله و سی مردی که است برده یاد از

 :گویدمی هیجان با.بزند کوچک لبخندی داشتم آرزو روزی که برمنمی یاد از. زندمی قهقهه فرجود. کند

 !ریزه خاله بیا-

 من و کندمی حبس هایشدست بین را من. روممی سمتش به سریعاً و شودمی جمع هایمچشم در اشک

 :زنممی جیغ آغوشش در فراوانی شوق با

 !آدمم شادترین من فرجود-

 :دهممی ادامه کنم، جدا تنش از را سرم آنکه بی و کنممی حلقه کمرش دور محکم را هایمدست

 !دارم دوستت خیلی. فرجود اتمدیوونه-
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 :گویممی اختیار بی. شود ترمحکم هایمدست قفل شودمی باعث خیسم، موهای روی هایشلب حس

 آزادم وقت هیچ خواممی. خواممی ابدی حبس یه زندان این برای من آغوشت، تو همینجا. کن زندانیم-

 !میای همراهم تو بزنم پر هرجا. جهانم این پرنده آزادترین آغوشت توی من. نکنی

 و خنددمی. گیردمی آغوشش در را من ترمحکم هم فرجود شوند،می بیشتر هایمدست حصار هرچقدر

 :گویدمی آرام

 !تو بهارانم و باغ بهین ای نیست، بهارانم و باغ هوس-

 هر با تواندمی اما زندنمی حرف فرجود. نشیندمی هایملب روی انتها بی ایخنده. کنممی نگاهش شوق با

 .کند برپا غوغایی درونم اشجمله

 :گویممی هیجان با و گیرممی قاب را صورتش دست با

 .فرجود من قلب تو رفت صاف اتجمله-

 و است گذشته یازده از ساعت. برممی هاچمن سمت به را او. کنمنمی رها را دستش و شوممی جدا او از

 : گویممی سریع و نشینیممی هاچمن روی. نیست شلوغ دیگر پارک

  زنه؟نمی زنگ فرهاد-

 :دهدمی تکان سری

 . نیست خبری هم اون از که نشده تموم جشنتون حتما-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 :گویممی و کنممی نگاهش

  تونه؟می. خونه برگرده خودش بگو بهش-

 :گویدمی آرامی به و چرخدمی سمتم به سرش

  چرا؟-

 :گویممی و زنممی کنار اشپیشانی روی از را خیسش موهای

 !شه تموم زود زیبا شب این خوامنمی. خواممی من که باشی جایی همون باید امشب تو چون-

 :دهدمی باال ابرویی

  کنی؟می چکار تو اونوقت-

 :کنممی خاموشش هایش،چشم مقابل در و کرده خارج شلوارم جیب از را امگوشی

 کردم اینکارو منم-

 :گویممی سریع. گیردمی فرهاد با تماسی! 

  بشنوم؟ منم شهمی-

 را فرهاد آرام صدای و شویممی منتظر کوتاه بوق چند. دهدمی قرار بلندگو روی را تماس حرف بی

 :شنویممی

  کجایین؟ داداش؟ الو-
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 :گویدمی خنده با فرجود

 نشده؟ تموم مهمانی هنوز-

 !تنهام من کجایید؟ شما. نه-

 ! فعال بیام تونمنمی من فرهاد خونه برگرد خودت-

 :گویدمی متعجبانه فرهاد

  برگردم؟ خودم-

  شی؟ گم ترسیمی-

 ...!اما.  نه-

 :گویدمی سریع

 ! فرهاد بینمتمی خونه-

 :گویممی و کنممی نگاهش خنده با. گذاردمی جیبش توی را گوشی و کندمی قطع را تماسش

 کنیم کار همه میتونیم و هستی پایه که خوبه چقدر-

 :گویممی دوباره و زندمی لبخندی

 بازخواستم ممکنه اینا بابا برگردم وقتی نیست مهم برام اصال. شممی جسورتر دارم روز به روز تو با من-

 . کنن
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 :گویممی و شوممی خیره هایشچشم در

 که نشده وقتهیچ شناسممی تورو که ماهی چندین این توی. تره مهم هرچیزی از برام بودن تو کنار در-

 !ببینمت نخوام

 :گویدمی خنده با

 !بردم دلتو مطب توی روز همون از. ریزه خاله دونممی-

 :دهممی باال ابرویی

 !گشتینمی دنبالم وگرنه من نخ توی بودی رفته تو-

 .دستت کف بذارم حقتو خواستممی-

 :خندممی

 ! نشدی حریفم-

 :کنممی مکثی

  بذاری؟ دستم کف رو حقم خوایمی هم هنوز چی؟ االن-

 :دهدمی تکان سری

 ! آره-
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 آسمان به خیره. گذارممی پاهایش روی را سرم بخواهم او از نظری آنکه بی و کشممی دراز هاچمن روی

 :گویممی و کنممی نگاه سرم باالی ماه به درختان پیچیده بهم های برگ و شاخ بین از و شوممی

 ! خوشگل چه ببین آسمونه، تو چهارده شب ماه امشب-

 :کنممی نگاهش سریعا

  نه؟ مگه. زیباترم هم چهارده شب ماه از من که البته--

 :خنددمی

 !لعنت منکرش بر معلومه-

 !هزاربار-

 :گویممی و کنممی نگاهش خیره خیره

 .کن فکر روز اون به! اومده خوشت من از بود معلوم چشمات از دکترم من کردیمی فکر که روز همون-

 :زندمی کنار صورتم از را موهایم و خنددمی

 . بودم عصبی فقط روز اون-

 :دهممی باال ابرویی

  درسته؟ کردیمی فکر حرفام به مدام دونممی که من نه؟ کنی فراموشم تونستینمی میکردی هرکار اما-

 :گویدمی آرام و زندمی لبخندی
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 شم بلند جا از بتونم من تا بودند تلنگر اولین هاحرف اون و درسته-

 :خندممی

 !معجزه یعنی فرجود-

 :کندمی پر را هایمگوش صدایش و شودمی نوازش هایشسرانگشت با امگونه

 !ریزه خاله دیگه منی زندگی معجزه تو و-

 :گویممی و نشینممی جایم در سرعت به 

 !اتمدیوونه چون اونجا برم باید خودم االن اما. پیچیدم خونه دیوونه نسخه برات من-

 مقاومتی تواندنمی. شودمی حلقه گردنش دور هایمدست و دارمبرمی خیز سمتش به بیاید خودش به تا

 . افتدمی زمین روی که کند مقاومتی خواهدنمی هم شاید و کند

 نیم به و چرخانممی سر. کشیممی دراز هم کنار در ایمافتاده نفس نفس به خنده شدت از که طورهمان

 چشم و کنممی هایشانگشت قفل را هایمانگشت. کنممی نگاه ندارد من با ایآنچنانی فاصله که رخش

 هاینفس شنیدن از صدایی هیچ لحظه این در و شودمی شکسته هایماننفس صدای با سکوتمان. بندممی

 . نیست تربخش لذت کنارم در فرجود

 کنممی ساعتم به نگاهی بعد کمی. نرسند پایان به وقت هیچ لحظات این کاش. نشود تمام وقت هیچ کاش

 : گویممی و کندمی نگاهم فرجود. نشینممی و
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 !شهمی یک داره ساعت-

 :زندمی لبخندی

 .دونممی-

  برگردیم؟ خواینمی -

 . نه-

 . دارند نم هنوز اما نیست خیس دیگر هایمانلباس. شودمی بلند جا از

 !نباشه هیچکس که جایی یه ببرم بگیرم دستتو خوادمی دلم-

 :کنممی نگاهش زنان لبخند 

  ممکنه؟ نظرت به- 

 : گویدمی رویم،می پارک خروجی سمت به که همانطور و گیردمی را دستم

 . ممکنه هرچیزی بشی زنم اگر نباشه؟ چرا-

 :گویدمی خنده با. کندمی نگاهم و ایستدمی جایش در من از جلوتر قدم دو یکی فرجود و ایستممی جا در

 .ممکنه صورت اون در کن باور- 

 :گویممی بگیرم، اشچهره از چشم آنکه بی و دهممی قورت را دهانم آب
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  شم؟ زنت- 

 :کشدمی را دستم و کندمی ایخنده

 دونی؟می الیق منو- 

 ...خوایمی واقعا یعنی-

 :پردمی حرفم بین

 خواستگاریت؟ بیام بخوام که عجیبه-

 : گویممی سریع. شویممی سوار و کنیممی باز را ماشین در

  بزنی؟ زانو نبود قرار مگه. نپذیرفتم خواستگاریتو-

 : خنددمی و کندمی نگاهم

 ! هانا هستی طبعی شوخ آدم میومد نظر به-

  نیستم؟. شکوهم با و محترمانه خواستگاری یه الیق من! نه مورد این در-

 : زندمی رویم به لبخندی

 !هستی-
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 فرجود. خوانیممی خواننده با هردو و برممی باال را صدایش کنممی پخش آهنگی و کنممی دراز دست 

 شادی این در را شهر تمام امشب خواهدمی دلم.نیستم بند صندلی روی ایلحظه من اما است تر آرام

 . کنم شریک

 بودم شکسته که رسیدی وقتی"

 بودم خسته آدما یهمه از

 امیدی نبود که رسیدی وقتی

 رسیدی "معجزه "مثل تو اما

 بودم شکسته که رسیدی وقتی

 بودم خسته آدما یهمه از

 فریاد و بغض و اشک عالم یه بعد

  "فرستاد من برای تورو خدا

 را ماشین. شوممی حس این در غرق پیش از بیش لحظه هر من و کندمی نگاهم خندان هاییلب با فرجود

 :گویممی سریع. شویممی پیاده هردو و آوردمی پارکینگ داخل به

 !خونه برسونمت خودم ذاشتیمی کاش-

 :دهدمی تکان سری 
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 . نباش نگران. گشتیبرمی تنها باید اونوقت-

 ! نخوری سرما. هستن دار نم لباسات-

 ! باال برو زود. نترس اصال گیرممی ماشین جاهمین-

 : شودمی باز نیشم

 !چـــشم-

 : زنممی اشگونه روی ایبوسه و شوممی بلند پاهایم روی سرعت به

 ! بده پیام بهم رسیدی باش خودت مواظب-

 کالفه و کشممی مانتوام هایجیب به دستی. روممی باال هاپله از سرعت به و کنممی کوتاهی خداحافظی

 دیدن با. کندمی باز را در بابا بعد ثانیه چند و فشرممی را زنگ ناچاراً. کردم فراموش را کلیدها که شوممی

 . رودمی کنار بابا و آورممی در پا از را هایمکفش زده خجالت درهمش، هایاخم

 . است ایستاده سرش پشت راحت هاییلباس با مرسده. کنممی نگاهش

 .سالم-

 : گویدمی و کندمی نگاهم عصبانیت با بابا 

  بودی؟ کجا-

 : دهممی پایین را دهانم آب و کنممی صورتی و آبی بادکنک بزرگ طاق به نگاهی
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 ! موننمی کردم فکر رفتن؟ هامهمون-

 : ایستدمی بابا کنار مرسده

 .رفت که بود آخری نفرات جزو پسره اون داداشِ-

 : توپدمی من به عصبانیت با و بنددمی را در شودمی ترعصبی مرسده حرف این با که بابا

  موقع؟ این تا بودی کجا دیدی؟ ساعتو هانا-

 : پردمی حرفش وسط مرسده

  رفتید؟ گوری کدوم پسره با! هامهمون نه داشتی نگه رو ما احترام نه-

 :گویممی و کنممی اخمی

 !مرسده باشه زدنت حرف به حواست-

 : شودمی ترغلیظ صورتش روی اخم بابا

 !بردید آبرومونو کافی حد به. نزن اضافه حرف هانا-

 : کشممی عمیقی نفس 

 !همین کرد دور مهمونی از منو هم فرجود. بودم اذیت اینجا من مگه؟ چیه خب-

 : غردمی کند کنترلش دارد سعی که خشمی با بابا 
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  دادی؟نمی جواب گوشیتو چرا همین؟-

 : دهممی بیرون را نفسم کالفگی با

 !شده تموم شارژش کنم فکر-

 : گویدمی و افتدمی خیسم شال و مانتوام به چشمش یکهو مرسده 

  خیسن؟ لباسات چرا هانا؟ بودی کجا-

 : گویممی را حقیقت و شوممی رد کنارشان از سرعت به

 !کردیم بازی آب نیست، چیزی-

 : گویدمی بلند صدای با بابا 

 ! هانا بیینم وایسا-

 : زندمی بابا بازوی به دستی مرسده و کنممی نگاهش

 !نکن دعواش علیرضا باش آروم-

 : گویممی خنده با و دهممی باال ابرویی 

  پزی؟می رو بابا نیستم وقتی دونمنمی کنیمی فکر. خورمنمی رو اداهات این گول من مرسده-

 : گویممی و کنممی نگاه بابا به
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 هم بعد. شه بهتر حالم کرد کمک فرجود میومد بدم مهمانی این از من چون فقط. نکردیم خطایی هیچ ما-

 همین و داره اهمیت براش آرامشم. منه فکر به بیشتر خیلی اون. نباشم تنها من تا رسوند همینجا تا منو

 !کافیه من برای

 : روممی عقب قدمی چند 

 با چون. پشتتم من جلو برو گفتید و دراومدید پشتش بود هانی نوبت وقتی. بودین منطقی که شما بابا-

 من شده؟ عوض چی همه االن چرا پس. کردید راضی رو مامان و کردید کمک بهش بودین مخالف سامیه

  بپذیرید؟ اونو تونیدنمی چرا فرجوده، من انتخاب ندارم؟ هم انتخاب حق دخترم چون

 : گویدمی مرسده

 نفهمیدی؟ اینو هنوز. میاد خوشش مارال پسر از علیرضا-

 :رودمی باال کمی صدایم زمان به توجه بی

 اتدیوونه پسرخواهر اون تونی نمی و شده عوض زمونه دوره که نفهمیدی هنوز میاد بدم پسر اون از منم-

 کنی؟ قالب من به رو

 : زندمی پوزخند آشکارا

 ! الیق هرچه خالیق-
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 تورو وقت هیچ و شدمی الل زبونم کاش و دونستیم جایگاه این الیق تورو ما چون گفتی ایجمله عجب-

 . کردمنمی خونه این وارد مامان جای

 به بابا. دهد شکست را من بغض این گذارمنمی و هستم مادرم قوی دختر من اما دارم درگلو سختی بغض

 : گویممی سریع و آیدمی سمتم به سرعت

  آره؟ شنیدید داره دوست منو عمرش همه اندازه اون منه، انتخاب فرجود-

 : گویدمی عصبانیت با بابا

 .نزن حرف اینقدر اتاقت تو برو هانا بسه-

 : گویممی سریع 

 شه؟ درازتر و دراز زبونش مرسده تا ببندم دهنمو و نزنم حرف-

 : گویممی بلند

  شنیدی؟. کرد خواستگاری من از امشب همین فرجود. خانم مرسده کن گوش خوب پس-

 : گویدمی و کندمی نگاهم بهت با بابا و شوندمی گرد هردو هایچشم

  هانا؟ گیمی چی-

 !همین. کردم انتخابمو من-
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. کنممی قفل و بندممی محکم را در و شوممی اتاق وارد سرعت به که بیاید سمتم به خواهدمی عصبی بابا 

 . خورممی سر پایین تا و زنممی تکیه در به

 این به وقت هیچ داشت حضور مرسده جای به مامان اگر که دارن حتم. چکدمی چشمم از اشک قطرات

 : زندمی در به ایتقه بابا که گذردمی چقدر دانمنمی.شدمنمی دچار حال

 !کن باز رو در بابا جان؟ هانا-

 ! نگوید چرت گوشش زیر مرسده مثل شخصی اگر. دارد دوست خیلی را من بابا. زنممی پوزخندی 

 "فرجود"

 :پرسدمی فرهاد و میشوم ولو تخت روی

 چیکارست؟ هانا بابای-

 :میدهم جواب و میکنم گوشی به نگاهی

 !ازش نپرسیدم میدونم، چه-

 :میگوید خاصی ذوق با فرهاد

 شدی؟ دوست هانا با چطوری تو اصال. ها هستن مایه خر خیلی-

 :دهممی جواب پوزخند با و شوممی پهلو به

 .بود کرده اسکل رو من جغله این-
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 :دهممی ادامه و کندمی نگاهم واج و هاج فرهاد

 !کن ولش. سُریدیم الکی الکی-

 :میپرسد و میکشد دراز فرهاد

 زن این محبوبه به رحمت صد. بگیره پاچه االن کنهمی فکر آدم همش مدلیه، این چرا باباش زن این-

 !زده ما محبوبه به سور یه بابائه

 :خندممی

 !شود؟ چه هم، کنار بذاریم رو دوتا این کن فکر-

 چطوری دیدی! بجوئه اینو خرخره میخواد برسه بابا زن این به دستش اگه محبوبه میشه، دیدنی وای-

 میکرد؟ بُلدُرم اُلدُرم

 !نداره باباش زن همین مرسده؛ از خوشی دل هاناست، مهم من برای-

 :میگویم فرهاد به و میفرستم پیامی هانا برای میکند، سکوت فرهاد

 !کن خاموش رو چراغ میخوابم من-

 :شودمی بلند جایش از

 نور دستش گرفته کنترل یه هانا بابای زن اونوقت کنیم خاموش چراغ بریم پاشیم باید ما میبینی، خدایی-

 !هم با داریم بزرگ فرق چقدر. بشه خاموش بشه روشن بشه زیاد بشه کم
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 :میگویم تفاوت بی

 چی به میخریدیم مبل داشتیم وقتی میدونی. میکنه آزاد میخره رو ما خونه کل خونه اون توی صندلی یه-

  میکردم؟ فکر

 :دهممی ادامه و کندمی نگاهم زده تکیه دیوار به که همانطور فرهاد

 !تره داغون هم اونا خدمتکار از قطعا ما خونه مبل اینکه-

 :میپرسد و برمیگردد جایش سر دوباره. میکند خاموش را چراغ و میدهد تکان سری فرهاد

 چیه؟ هانا با تو برنامه-

 :گویممی آرامی لحن با

 میخوام. برم تهش تا میخوام االن اما. نیستیم هم قواره و قدر گفتم داره دوستم گفت بهم که اولش-

 !کنم ازدواج باهاش

 میگیرد، شکل هانا خیس و خندان تصویر هایم پلک پشت در. میبندم را هایم چشم و میشود ساکت فرهاد

 :میگوید آرامی صدای با فرهاد. میزنم لبخندی ناخواسته

 ...خب ولی اونا قدر نه مثال بودیم، پولدار هم ما کاش-

 هوایی هانا پدری خانه تجمالت دیدن و ببافد رویا دارد حق سالش و سن به توجه با نمیدهم، را جوابش

 !کجا؟ آنها و کجا ما میکنم فکر خودم با. کند اش
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 خرید کنم؟ کرایه خانه تا دارم پولی اصال ببرم؟ خانه کدام در و بگیرم را دستش کند ازدواج من با هانا اگر

 خرج او نمیخواهد دلم پدرش مالی وضعیت این با میشود؟ چقدر عروسی مخارج اصال! کش پیش خانه

 صدای با فرهاد. میکنم فکر هانا به و میکشم عمیقی نفس. شوم سرخانه داماد آخر دست یا بدهد را مراسم

 :میگوید آرامتری

 چیکارست؟ داداشش-

 :میکشم خودم روی ای ملحفه و میزنم پس را پتو

 .بخیر شب! چیزا این از مانکن مدل،-

 به را بودنمان هم با ناجور وصله این از تکه یک بار هر و بزند هم را هایم بدبختی فرهاد نمیخواهد دلم

. میشوم جا به جا و میزنم غلت نمیبرد، خوابم اما. بخوابم میکنم سعی و میبندم را هایم چشم.بکشد رخم

 .اند خوابیده همه یعنی خاموشی این و آید نمی بیرون از صدایی است، رفته فرو عمیقی خواب به فرهاد

 :میشود باز نیشم صدایش شنیدن محض به و میدهد جواب بوق سه با میگیرم، را هانا شماره

 خوبی؟ سالم-

 بیداری؟ چرا فرجود؟ خوبی خوبم سالم،-

 :میکنم بازش و میروم اتاق پنجره سمت به. میرسد نظر به گرفته و بم کمی است، خاصی طور صدایش

  کردی؟ گریه-
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 :کندمی کوتاهی خنده

 !خوردم سرما کنم فکر. کنم گریه چرا بابا نه من؟-

 !ها نیست شکلی این سرماخورده صدای مطمئنی؟ هانا-

 بیداری؟ چرا نگفتی. فرجود مطمئنم-

 چشمان و اندکرده دعوایش امشب بخاطر حتما. است دروغ میکشد فریاد درونم در چیزی میشوم، ساکت

 :کندمی تکرار را سوالش دوباره هانا و کنممی سکوت. است نشسته اشک به شادش

 !کنم خیست باید بازم یا شدی مریض ببینم بزنم زنگ گفتم نبرد، خوابم-

 است، نشسته دلش به من ساده شوخی میکنم حس. است تر دلنشین اشخنده اینبار خندد،می دوباره

 :میپرسم و میکشم عمیقی نفس

 بیداری؟ چرا تو-

 !بوم و رنگ میون اتاق وسط نشستم داشتم، کار-

 این دل در توانمی پیوندی زدن بار، از تهی درختی بر توانمی ست زیبایی زندگی نیست رویا زندگی-

 این از بیزار دو هر تو دل با من دل برداشت را هافاصله میان از توانمی ریخت بذری تهی و خشک مزرعه

 !بخیر شب... هاستفاصله
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 واژه میان از میتوانم و است آزرده هانا. دوزممی چشم تاریک و خلوت کوچه به و کنممی قطع را تماس

 تا شود من برای هانا باید. کنم تالش بیشتر باید میکشم، عمیقی نفس. بفهمم آورد می زبان به که هایی

 میان که هایی فاصله تمام از فارغ بخندیم و بخندیم. بخندیم وار دیوانه خندیدیم امشب که همانطور

 ...ماست

 :میکنم هانا پیام به نگاهی گوشی ویبره با

 !بردار رو ها فاصله این-

 :میدهم فشار دستم میان را گوشی

 !زود خیلی برمیدارم،-

*** 

 کمیل به نگاهی. بیاورم دست به را تمرکزم میکنم سعی و میدهم حرکت ریتم ها بچه به بلندی صدای با 

 .میکنم تحسین را اش جسورانه حرکت دلم در و میکنم

 اشاره با.شوم موفق شده که هم هانا خوشحالی برای میکنم را تالشم تمام هستم باشگاه در که وقتهایی

 :میگوید و میروم سمتش به امیری آقای دست

 !رسیدن گروه اول شب مخصوص های فرم فرجود-
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 خوشحال شده نوشته هازان عبارت شان سینه روی که سفیدی های پیراهن دیدن با و میروم اتاقش به

 زودی به میدانم و میکشم لباس روی دستی. میشود تر خوشحال اسم این دیدن با هانا شک بی. میشوم

 برمیگردم سالن به ها بچه جیغ و دست صدای با. میشوم میدان پیروز من اینبار. دید خواهد تنم روی را آن

 .میزنم زانو امیرعلی دیدن با و

 باشد پسرش دلتنگ که پدری مثل. اندازد می آغوشم در را خودش و میکند رها را ها بچه بقیه علی امیر

 .میبوسم را موهایش و میکنم بغلش

 دست و میرود پدرش سمت به امیری آقای میشوم، مواجه پدرش قرمز های چشم با و میکنم بلند سر

 صورت در که است عمیقی غضب به من حواس دانگ شش اما میکند زبانی شیرین برایم امیرعلی. میدهند

 .میزند موج پدرش

. میکشد نشان و خط امیری آقای برای هنوزه که هنوز میروم، پدرش سمت به و میسپارم ها بچه به را او

 :میگویم و میزنم لبخندی میکند، تر خشمگین را او من دیدن

 ...مطمئن ولی باشین متنفر من از دارین حق سالم،-

 :پردمی حرفم میان

 !امیری آقای خاطر به دوم و خودشه خاطر به اول اینجاست امیرعلی اگه-
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 سمت به. بسپارم امیری آقای دست به را چیز همه است بهتر و نیست جایز من زدن حرف کنم،می سکوت

 دیدن با.میچرخند محوطه دور سرخوش و اند گرفته دست روی را امیرعلی که هایی بچه میروم، ها بچه

 :میگویم امیرعلی به و میگذارند زمین را او من

 .کنی تمرین بعد بزنم حرف فیزیوتراپت و دکتر با اول باید-

 :دهممی ادامه و میکند نگاهم مغموم ای چهره با

 !بکنی رو سرشون کردن خطا پا از دست و باشه ها بچه به حواست میتونی ولی-

 .برنمیدارد آنها از چشم امیرعلی و میکنند شروع انرژی با ها بچه نشیند، می صورتش روی لبخندی

 :آید می سمتم به امیری آقای امیرعلی پدر رفتن با ، میگذارم زمین کنار را او میشود، باز نیشش

 !مربی به بدین گفته داده دکترش رو نامه این-

 :پرسممی است شاد امیرعلی به چشمم حالیکه در و میگیرم را نامه

 نه؟ کنه چالم زنده زنده میخواد باباش-

 :زندمی امشانه به دستی امیری آقای

 ! میدونم من و میترکونی تو اینبار میگذره،-

*** 

 :میگویم و میکنم محبوبه و مامان صورت به نگاهی میکشد، عقب سفره کنار از بابا 



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 !نکنه درد دستتون-

 :میزند لبخندی مامان

 !جان نوش-

 است قرار و شده شهرستان راهی کاری برای فرید. نیست مهم اصال و میگیرد قیافه برایم هنوز محبوبه

. برمیدارد را کتابش و برمیگردد برده آشپزخانه به را ها ظرف که فرهاد. کنیم تحمل را محبوبه روزی چند

 :میپرسم بابا به رو و میکنم بقیه به نگاهی

 بخوام؟ چیزی یه میشه-

 نگاهم شده گرد هایی چشم با و اند رفته باال تعجب شدت از ابروهایش میگذارد، کنار را روزنامه بابا

 میچرخانم، سر. میشنوم هم را محبوبه نیشخند که طوری میزنم، حرف مودب اینطور است بار اولین. میکند

 کند تظاهر میکند سعی رفته آشپزخانه به ظرفها شستن برای که مامان و میگذارد کنار را کتاب فرهاد

 :میدهم ادامه و میدهد تکان سری بابا.نیست ما به حواسش

 !خواستگاری برین برام میخوام-

 :میپرسد تعجب با بابا و میخورد سُر مامان دست از لیوانی

 تو؟ شدی بگیر زن یهو شده چی باشه، خیر-

 :میزنم کوتاهی لبخند
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 داره؟ اشکالی-

 !سالمتی به نه،-

 :میکند نازک چشمی پشت محبوبه

 ....همون... است دختره همون نکنه-

 :میپرسد خوبی لحن با بابا و میرود هم در هایم اخم

 بود؟ مهمونت که محترمی دخترخانوم همون-

 :میپرد حرف میان من جای به فرهاد

 !نداره حد که خوبیه دختر اینقدر. هاناست اسمش! هانا بابا، آره-

 :دهدمی تکانی خودش به محبوبه

 !بگو رو مجیزش بعد برسه راه از بذار-

 :میپرسد بابا و میرود هم در بیشتر هایم اخم

 دارن؟ شناخت تو روی میشناسیشون؟-

 :میدهد جواب فرهاد من جای دوباره

 !دارا مایه خفن این از! قصر قدر دارن خونه یه. بودیم مهمونشون پیش شب چند-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 :گویدمی و گرددبرمی اتاق به مامان. رودمی هم در بیشتر محبوبه چهره و کندمی تعریف تاب و آب با او

 !بگیرم فرجود برای رو ما خونه اومده انداخته رو سرش که دختری مونده همینم بسه،-

 در و میکنم مامان به نگاهی!هیچ یک بگوید میخواهد که کسی مثل درست میشود، باز نیشش محبوبه

 :میگویم نیاورم محبوبه سر بالیی دارم سعی حالیکه

 بود، فرهاد بودی، تو که خونه این تو گذاشت پاشو وقتی هانا باالخره نیاد خوشت هم باید آره، خب-

 !بگیرمش بشم مجبور بعدش و نبود هیشکی وقتی نه. بود محبوبه

 :میدوزم چشم بابا صورت به و میشوم گستاخ اینبار

 !نبود خالی خونه دنبال اصطالحا-

 : میگوید و میکشد جیغی محبوبه. است شده من نفع به هیچ دو االن دارم حتم

 ...بیای تو مونده همینم! کرده ذلیل و خار شما پیش رو من فرید اون بگین اینو هم باید-

 :میپرم جا از

 از االنم. میرم ات صدقه قربون میشینم نکن فکر نمیزنی حرف دهنت قدر وقتی چی؟ مونده همینت-

 !شدی پالس اینجا فرید سر صدقه

 :میگوید بابا به رو و میگیرد گارد محبوبه

 !کرده پر رو ایشون نیومده جدیدتون عروس بفرمایید-
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 :میگوید شوخی با فرهاد

 !بشه لبریز داداش خودجوش میکنی کاری یه نمیدی، هانا به مجال تو واال-

 :میگوید جدی لحنی با و میگیرد را اش خنده جلوی سختی به بابا

 ریخته من درون آتش روی آبی و بگیرند آتش محبوبه و مامان تا کافیست جمله همین!خیره انشاهلل-

 خاله به کاری یعنی بابا حرف این. است شاد من مثل میخوانم هایش چشم در میکند، نگاهم فرهاد. شود

 .ندارد محبوبه و مامان های بازی زنک

 "هانا"

 به ایتقه. بودیم گرفته توچال در که زیبایی عکس همان. کنممی نگاه فرجود و خودم چهره به لبخند با

 : گویممی کنم، بلند مقابلم برگه روی از سر آنکه بی. خوردمی در

 ! تو بیا-

 : گویدمی و کندمی باز آرامی به را در سعیده

! بشم مرخص زودتر یکم امشب دیدمی اجازه اگر مرتبه هم چیز همه کردم آماده رو شام خانم هانا-

 : دهممی باال ایشانه

 : گویدمی ناباورانه! نداره موردی برو-

  واقعا؟-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 : شودمی خارج لبانم بین از کوتاه و ریز ایخنده و کنممی نگاهش باراین

 ! برو تو. کنممی روشن رو غذاها زیر خودم مرسده و بابا رسیدن از قبل نهایتا. آره-

 : زندمی بزرگ لبخندی

 .کردید لطف خانم نکنه درد دستتون-

 : گویممی گردم،می امخمیری کن پاک دنبال به وسایلم بین که طورهمان 

 ...!که نیست دستم توی پولی امروز برای فقط-

 : پردمی حرفم بین 

 .زنممی حرف خانم مرسده با فردا-

 بر در را وجودش اضطراب چیزی بابت هم شاید. ندارد خوشی حال که است واضح کامال. کندمی مکثی 

 : گویممی و کنممی نگاهش کن پاک نشدن پیدا از کالفه. است گرفته

 نگرانی؟ چرا-

 !ممنونم. نه- 

 : گویممی سریع که ببندد را در خواهدمی 

 !لطفا تو بیا. کن صبر-
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 را زانوهایم. نشیندمی توالت میز صندلی روی من یاشاره با و گذاردمی اتاق در پا مکث کمی با سعیده 

 : گویممی و گرفته آغوش در

 !نداره موردی و بری تونیمی گفتم که من. شهمی حس واضح خیلی اضطرابت-

 : دهدمی تحویلم معوج و کج لبخندی 

 ... بگم چطور اما. خانم هانا رسوندید لطفتونو شما-

  شده؟ چی. باش راحت-

 : گویممی است، شده لبریز دیگر که صبری با و گیرممی ایدلهره ناخودآگاه متاثرش، یچهره دیدن با

 !دیگه بگو ترسونی،می منو داری-

 : گویدمی دهد،می تاب و پیچ هم در مداوم را هایشدست که حالی در آشکارا، ترسی با سعیده 

 خانم مرسده به صبح. منزلم میاد شهرستان از داره هاماه از بعد خواهرم واال سیاه، روم. بگم واالچی خانم-

 چون گفتن ایشون متاسفانه اما. کنم پا و دست براشون شامی تا برم زودتر من بدن اجازه اگر که گفتم

 .پختم براتون کامل رو شام خدا به. بمونم باید من دارن چکاپ امشب

 به بالیی. شک بی نبود شکمش در پدرم فرزند اگر داشتم، قدرتی اگر. کنممی نگاهش هم در هاییاخم با

 : گویممی و پرممی حرفش میان به سریع. آوردممی سرش

  بپزی؟ غذا خونه میری که داری وقت حاال. فهمیدم سعیده باشه-
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 : گویدمی نگرانی با و کندمی ساعت به نگاهی

 !بتونم کنم فکر. نمیدونم-

 : پرسممی گردم،می ایشماره دنبال گوشی در که طورهمان و دهممی بیرون حرص با را نفسم 

  نفرن؟ چند مهمونهات-

 !نفریم هشت هم با همه-

 : گویممی کنم،می برقرار را تماس که طورهمان و دهممی تکان سری 

 ! برس مهمونات به برو راحت خیال با. نداریم کاری دیگه اینجا-

 : پیچدمی گوشم در جوان مردی صدای بگوید چیزی بخواهد سعیده تا

  بفرمایید؟ الو-

 .خواستممی کامل مخلفات با کباب چلو پرس ده. هستم مهرانفر سالم-

 : کنممی نگاهی سعیده به 

  بسه؟ تا ده-

 : گویدمی معترضانه و کندمی نگاهم شده گرد هاییچشم با سعیده

 ...!خانم-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 : گیرممی سمتش به را گوشی 

 !بده بهشون خونتونو آدرس لطفا-

 : کندمی قطع را تماس و دهدمی آدرس شرمندگی با سعیده 

 . کردممی درست سردستی چیزی یه خونه میرفتم. خانم هانا کردید امشرمنده-

  بپزی؟ غذا میشه وقت دیگه خونه برسی تا دیگه؟ االن-

 .گیرمنمی رو دستمزدم. بگیرید خانم مرسده از فردا اشونوهزینه-

 :خندممی 

 .نباش امشبتم شام نگران زندگیت و خونه به برس زودتر برو چیه، هاحرف این- 

 : کندمی نگاهم قدردانی با سعیده 

 .مهربونید خیلی واقعا شما کنم، تشکر چطور نمیدونم-

 ماننقاشی تا خواهممی زمان زیادی مدت هنوز و اندشده سیاه کامال هایمدست. شوممی بلند جا از کالفه

 آغوشم در وجود همه با توانستمی اگر دانممی. کندمی خداحافظی شادی با سعیده. برسد اتمام به

 با. روممی گاز روی هایقابلمه سمت به و شورممی را هایمدست سرعت به سعیده رفتن با. گرفتمی

 این که سخت قدر چه. کنممی بغض است، پخته سعیده که عطربویی خوش برنج و افتاده جا قیمه دیدن

 ناپسندی و بد رفتار هیچ وقتی. کندمی برخورد او با رفتار بدترین با مرسده. بینممی هایمچشم با را چیزها



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 او. نشینممی صندلی روی. فهممنمی وجه هیچ به را زشتش رفتارهای این دلیل بود، ندیده من یا مامان از

 . بکشم را غذا باید تنها من و است چیده هم را میز حتی

 این در. گیرممی را فرجود شماره خستگی با! خودم حتی بابا، مرسده، حال به. دهممی تکان تاسفی سر

 چند. رودنمی کنار لبم روی از لبخند. کند آرام را من تواندنمی صدایش شنیدن اندازه به چیز هیچ لحظه

 .برد باالتر بسیار من نزد را جایگاهش است زده حرف ازدواج درباره خانواده با گفت که پیش روز

 : داردبرمی را میانمان هایفاصله او. بود اثبات فکر به و نمیزد حرف تنها. بود مرد فرجود

 عزیزم؟ بَلو-

 : گویممی ام،شده باز بناگوش تا نیش با

 !!!بَلو؟-

 :خنددمی

 !بله و الو مخفف-

 :خندممی بلند

  کجایی؟ خوبی؟ عزیزم سالم-

 !تمرین مشغول باشگاهم تو هنوز دادیم استراحت خبر؟ چه. خوبم منم باشی خوب تو-

 . ندارم خاصی خبر هاشکاری گند کردن جمع و مرسده با زدن کله و سر جز منم باشی، موفق-
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 ! بابا ای-

 .بگم چیزی یه بهت خواستممی-

 !شنوممی- 

  بیای؟ جلو خوایمی واقعا تو- 

  من؟ به داری شک-

 ! بگم تو به قبلش بهتره گفتم. بزنم حرف بابا با امشب خواممی. نه-

  کمکت؟ بیام میخوای-

 : خندممی

 !فرجود ترسمنمی زدن حرف از من-

 :گویدمی و کندمی بیشتر را هیجانم فرجود، مکث 

 !هانا میکنه دیوونه آدمو جسارتت-

 : گویممی تماس، اتمام از قبل و کشممی عمیقی نفس

 ! دارم دوستت-

 !بیشتر من-
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 دیگر. کندمی نگاهم لبخند با بابا. شوممی بلند جا از و کنممی قطع را تماس بابا و مرسده ورود با همزمان

 . کند کنترل را مرسده بتواند اگر. دنیاست مرد بهترین بابا. نیستم قهر او با

 !بابا سالم-

 : گیردمی سمتم به و کرده خریداری میخک گل ایدسته بابا 

 !گلدون توی بذار رو اینا. جان هانا سالم-

 : گویممی و گذارممی سالن میز وسط بلند پایه گلدان درون را هاگل سرعت به 

  بکشم؟ شام بابایی-

 که بابا و شوندمی آشپزخانه وارد هردو! قیمه ظرف و برنج دیس کردن پر به کنممی شروع بابا، تایید با

 : گویدمی ام،پخته من را شام کندمی فکر

 . دخترم کردینمی رو هنرهاتو-

 : زنممی اشگونه به ایبوسه و زنممی لبخندی

 .کنم شروع جدی جدی رو آشپزی منم دممی قول اما بابایی، پخته سعیده-

 : زندمی لبخندی بابا 

 !داری خوبی خیلی دستپخت فروزان مثل هم تو مطمئنم من-
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 نظیر بی غذاهای هم هنوز بابا اینکه برای بلکه خودم، برای نه. کنممی زیادی ذوق تعریف این شنیدن از 

 : گویدمی سریع مرسده. است نبرده یاد از را مامان

  کجاست؟ سعیده-

 :گویممی عادی کامال و کنممی خالی بشقابم در را برنج از پر کفگیر

 ! رفت-

  بمونه؟ نگفتم من مگه چرا؟-

 : کنممی نگاهش سریعا

  داره؟ مهمون امروز دونستینمی مگه-

 !کنه ترک رو خونه تونهنمی اون و سونوگرافی برم باید دارم چکاپ امروز گفتم بهش من-

 : کنممی نگاهش کالفگی با 

 بگی اگر شی؟ سرافکنده مهمونات جلوی حاضری تو داره، مهمان سعیده. کنمنمی درکت واقعا مرسده-

 چیزی تمیزکاری شاید خونه برسه بره تا دوره راهش خدا بنده کنی، درک هم رو سعیده باید پس نه،

 ! باشه داشته

 : دهممی ادامه و کنممی نگاه بابا به

 .دادم سفارش شام مهموناش برای منم. بود کرده دیر کافی اندازه به االنم همین تا-
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 : گویدمی متعجبانه مرسده 

  شام؟-

 ! گرفتم کوبیده بله-

  بدیم؟ باید ما مهموناشم شام گیرهمی حقوقم کنه،می کار میاد-

 : گویدمی بابا

 .جان مرسده برسه هاشمهمان شام به خونه بره تا بدی مرخصی بهش رو امروز تونستیمی-

 : نشیندمی لبم روی لبخندی 

  براشون؟ خریدم غذا که نداره مشکلی شما نظر از بابا پس-

 : بنددمی را مرسده دهان و آرام را من قلب اشجمله و دهدمی تکان سری بابا

 !جان هانا تحسینه قابل کارت خیلی-

 یکباره به. اندریخته درونم آتش روی آبی که انگار. شوممی شوق از پر من و زندنمی حرفی مرسده 

. کنم آماده خواستگاری موضوع کردن بیان برای را خودم باید. کشممی عمیقی نفس. گیرممی آرامش

 به را فرشته و پرهام پای ندیدم صالح و بگیرم کمک یاسی از نخواستم بگم، هانی به نتوانستم که چیزی

 را چیز همه خودش شیوه به کنم درخواست او از و بشوم او دامن به دست تا نیست مادرم. کنم باز ماجرا
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 چیز همه باید خودم و هستم تنها من. کند کمکم بخواهد که نیست آدمی مرسده. بگذارد میان در بابا با

 . کنم حل را

 : گویممی آرامی به و کنممی نگاهش. نشود ناراحت زیاد بابا که کنممی دعا دل در و کشممی عمیقی نفس

 : کندمی نگاهم! بابایی؟-

  بله؟-

 : گویممی و دهممی قورت را دهانم آب

 .بزنم حرف باهاتون مهم موضوع یه درباره خواممی-

 : گویدمی سریع مرسده 

 فرجود؟ درباره-

 :کنممی نگاهش

  میاری؟ رو فرجود اسم مدام چرا-

 : خنددمی

 : کنممی نگاه بابا به باشه؟ میتونه چی فرجود جز مهم، گیمی وقتی خب-

 !خواستگاری بیاد اشخانواده با خوادمی فرجود. گممی رک بابا، بله-

 : کندمی نگاهم شده گرد هایچشم با بابا 
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 : زندمی لبخندی مرسده کنه؟ چکار خوادمی فرجود-

  بپوشم؟ لباسی چه شکمم این با من فقط. افتادیم عروسی اینکه مثل-

 : کندمی اخمی بابا

 ! مرسده نکن پرونی مزه-

 : گویممی و زنممی لبخندی

 !زنهنمی الکی حرف باشید مطمئن و بزرگتره هم هانی از. نیست بچه فرجود بابا-

 :گویدمی عصبانیت با بابا 

 ! سالشه دو و سی هانا؟ فهمیمی. بزرگتره هانی از گیمی داری خودتم-

  سنه؟ به مگه مهمه؟ مگه خب-

 : خنددمی مرسده

 !بزرگترم ازش سال دو من یعنی-

 : گویممی بابا به خطاب 

 ! دارن تفاهم باهم نفر دو اینه مهم داره؟ ارزشی سن مگه بزرگتری مرسده از سال بیست هم شما-

 : گویدمی کند، اشمخفی دارد سعی که عصبانیتی با بابا
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 . کنی مقایسه مرسده با خودتو تونینمی. نیستی متوجه تو هانا-

 !خیره نیتش فرجود بابا-

 : دهدمی تکان سری بابا 

 از اونو دست تو اما برسه یاسی به تا کرد سپر سینه فروزان جلوی که جسوره خیلی هانی کردممی فکر-

 !بستی پشت

 : زنممی لبخندی زده خجالت 

 . داریم دوست که باشه جوریهمون بهتره پس جون، بابا کنهمی زندگی بار یک تنها آدم-

 : شودمی بلند جا از بابا

 ! ندارید اشتراکی وجه هیچ هانا، خورهنمی پسر اون به هیچیت تو-

 .کنیممی درک رو همدیگه ما...! داریم-

 : گویدمی سریع مرسده 

 .نیستم راضی منم. علیرضاست با حق-

 : گویممی آرامش با و کنممی نگاهش 

 ! دار نگه هیلدا دادن شوهر برای نظراتتو این ندارم تو رضایت به نیازی بابامه، من اختیاردار مرسده-

 : گویدمی سریع بابا
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 خیابون تو باهاش شب نصفه تا. نگفتم هیچی مهمونی، وسط آوردی گرفتی رو پسره دست. دیگه بسه هانا-

 هنوز تو کافیه، دیگه اما. کردم سکوت بازم کردی کار همه و رقصیدی باهاش. درنیومد صدام زدی چرخ

 .بزرگتره ازت سال دوازده که کنی مردی با مشترک زندگی وارد خودتو بخوای زوده. نداری سنی ایبچه

 : دهممی بیرون حرص با را نفسم 

 !شناسمتونمی من بابا نیست شما هایحرف اینا-

 : شودمی بلند جا از مرسده

 .کن ازدواج خوادمی دلت هرکی با اصال. نگفتم علیرضا به هیچی من چه؟ من به-

 : خندممی 

 .رهمی در خودش دزده گربه بردار رو چوب گنمی دارن، جالبی مثال هاترک-

 : گویممی و شوممی بلند جا از

 !بابا منه حق این. کنن صحبت باهاتون و اینجا بیان باریک مادرش پدر و فرجود بدید اجازه باید-

 : گویدمی سریع بابا 

 ! باش عاقل هانا-

 . بزنید حرف مادرش پدر با و بیان تا بدید اجازه باید شما-

 !هانا زنیمی خودتو حرف گممی من هرچی-
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 : زنممی لبخندی 

 شما و اونه کنار در آرامش من سهم. دارم خوبی حال فرجود کنار در من. کنممی دفاع حقم از دارم چون-

 !بسه من برای فهمهمی منو که همین. کنید بهانه رو سنش تونیدنمی

 : دهدمی تکان سری کالفگی با بابا 

 !هانا بدی بهش منو شماره نداری حق-

 . دارد رفتاری چنین بابا که کنم تصور توانستممی. بندممی را در و شوممی اتاق وارد سرعت به 

 : گویممی کنم،می کامل را فرجود چهره که همانطور. دارمبرمی را قلم و نشینممی زمین روی

 ! خودت مثل درست فرجود، نمیکشم پس پا من ولی-

*** 

 : زندمی داد بلند یاسی. زنممی زنگ بردارم ایلحظه اینکه بدون و گذارممی زنگ روی را دستم

 !کشمتمی هانا-

 : شوممی خانه وارد. کندمی باز برایم را در و خندممی بلند 

 !گلم داداش زن ماهت روی به سالم-

 : گیردمی آغوشم در خنده با یاسی 

 !تو بیا. عزیزدلم اومدی خوش-
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 : شوندمی باز هم از هایمدست سرعت به نیلگون دیدن با. شویممی خانه وارد سرعت به 

 !طرفا این از اهوازی دختر وای-

 : گویممی خوشحالی با و آیدمی سمتم به نازی. بوسممی و گیرممی بغل را نیلگون

 ! درنیاوردها صداشو یاسی تهران؟ اومدید کی شما-

 . کنیم سورپرایزت بود قرار-

 بود؟ چطور اهواز. شدم واقعا-

 !سفر اومدیم کردیم استفاده کامی مرخصی از عالی،-

 ! سپنتاست مقابل نقطه دقیقا. دارد دخترانه زیبای هایدلبری نیلگون. نشینیممی هامبل روی همگی

  نیستن؟ کامیار و هانی-

 : گویدمی خنده با یاسی

 .بیرون رفتن دوتایی هاباجناق-

 : گویممی و دارمبرمی چای لیوان یک سینی، درون از 

  بپرسم؟ سوال یه یاسی-

 : کنندمی نگاهم منتظر هردو
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 : خنددمی بلند نازی خوای؟می رو هانی گفتی اتخانواده به چطور تو-

 !کردم کمکش من. درنمیومد صداش که یاسی-

 : زنممی لبخندی 

 : گویدمی سریع یاسی شد؟نمی هانی زن یاسی نبودی، تو اگر یعنی-

 !ترسخت خیلی اما شدم،می-

 : گویدمی نازی و دهممی تکان سری

 پرسیدی؟ اینو چرا خب؟-

 !همینجور- 

 : کندمی بانمکی اخم 

 !بگو رو ماجرا حقیقت. روزگارم ختم خودم من بـــرو،-

 : زنممی لبخندی 

 !فرجود درباره. زدم حرف بابام با دیشب، من،-

 : گویدمی متعجبانه نازنین و زندمی لبخندی یاسی 

  کیه؟ فرجود-
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 : گویدمی یاسی بزنم، حرفی بخواهم تا

 : گویدمی زده هیجان نازی! عشقشه-

  بچه؟ شدی عاشق تو واقعا؟؟؟ هانا-

 : گویدمی و نشیندمی کنارم نازی. کنممی نگاهش سکوت در و زنممی کنار را افتاده صورتم در که مویی

  دقیقا؟ شد چی. خیرم کار عاشق من-

 !زنهمی زیاد بیخود حرف هم مرسده و نیست راضی بابا خواستگاری بیاد خوادمی-

 : زندمی امشانه روی دستی یاسی

 ! خوشه پایانش باش مطمئن. باش قوی تو-

 !هاستخوشی آغاز من برای فرجود به رسیدن نه، پایان-

 : خنددمی نازی 

 بزنه؟ حرف باباشون با بخوای هانی از تونیمی تو یاسی. رمانتیک بابا-

 : خندممی 

 ! نداره رضایت چندان خودش هانی-

 چرا؟-
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 : چرخممی نازی سمت به 

 هایاخالق یه خوب. نبود خوب چندان هانی با دیدارش اولین خوبیه، آدم خیلی فرجود خدا به نازی-

 : گویدمی نازی! من سر تو زننمی و دستشون گرفتن رو فرجود سن. مخالفه همین برای هانی و داره خاصی

 ...!تونیمی هم تو یاسی-

 : پرممی حرفش بین

 . کنم دل و درد خواستممی فقط. کنید کمکم نیومدم من-

 !هانا شهمی تر سخت کارت تنهایی ولی-

 :زنممی لبخندی 

. کردم مقاومت و ایستادم من که بدونه خواممی. داره دوست جسارت و قدرت همین با منو فرجود ولی- 

 : دهدمی باال ایشانه یاسی

 .کنه بیخود مخالفت هانی ذارمنمی من ولی نه، یا خوایمی کمک که نیست مهم برام-

 : کنممی نگاهش 

  چی؟ نکرد قبول اگه-

 ذارمنمی و داشتیم دردسر خودمون ازدواج برای چقدر که هست یادش  نکرده، فراموش رو گذشته هانی-

 . میاد خوشم فرجود از من بقیه نظرات از جدا اتفاقا. باشی داشته مشکلی هم تو
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 : گویدمی نازی و شودمی باز ناخوداگاه نیشم

 .ببینم بده نشون عکسشو حاال-

 : کندمی بزرگتر را لبخندم نازی جنله و گیرممی مقابلش فرجود از عکسی مکث بی 

 کرد؟ شرکت جدید عصر مسابقه تو که پسریه همون این وای-

 : دهممی تکان سری

 !خودشه-

 : گویدمی خنده با 

 تلوزیونی برنامه تو هم تو فرجودِ میزنه، قدم تلوزیون تو هانی. دارید تلوزیون به زیادی عالقه همتون کال-

 ! کرده شرکت

 فرجود. داندمی من به متعلق را فرجود او. بگردم دورش خواهدمی دلم. شوممی خیره نازی به عشق با

 !است من مال

 "فرجود"

 :میدهم جواب را تماسش گوشی روی هانی اسم دیدن با

 بله؟-

 :پیچدمی گوشم در هانی صدای و کنممی بدرقه را باشگاه های بچه دست دادن تکان با
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 خواستگاری؟ بیاین خواینمی بگه هانا تهش کردم تعریف قصه کلی برات من سالم،-

 :گویممی و زنممی کمیل شانه روی دستی

 !خواستگاری نیا نگفتی سالم،-

 دارین؟ سنی اختالف چقدر میفهمی خوبه؟ حالت-

 .میشه سرم ارقام و اعداد از چیزایی یه ولی خوندم بدنی تربیت درسته میدونم،-

 :گویدمی حرص با هانی و میدهم لم سالن کنار نیمکت روی

 داره؟ فرق شما دنیای نمیفهمی تو چی؟ تو خامه است، بچه هانا گیریم پس؟ میشه سرت ارقام و اعداد از-

 مدرسه؟ میرفته تازه اون دانشگاه میرفتی داشتی وقتی نمیفهمی

 !خداحافظ گذشت خوش بگم میتونم خواهرت حرمت به. داره ربط خودت به ما سنی اختالف با مشکلت-

 کرده مشخص را خودش موضع االن همین از هانی. میگیرم دردهایم میان را سرم و میکنم قطع را تماسش

 :مینویسم و میدهم پیام هانا به است،

 میدی؟ رو بابات شماره ریزه، خاله سالم-

 .میروم است شده پارک باشگاه مقابل که موتورم سمت به و میگذارم جیبم داخل را گوشی

 *** 

 :میگوید معطلی بی و میکند قطع را گوشی بابا



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 .باهات نمیاد کنار باباش-

 :میخندم

 .نمیکنه حال من با هم داداشش نداره، اشکال-

 :میکند نگاهم اخم با مامان

 !باباش نه پسر مادر اونم عروس، مادر میزنن زنگ وقتها اینطور واال-

 معرکه بیار آتش تا ندارد حضور محبوبه تماسمان اول بار میکنم شکر را خدا میکند، مامان به نگاهی بابا

 :میگوید خنده با فرهاد. شود

 .دارن ناز دخترا باالخره نمیدن، اوکی که اولی بار همین-

 :خنددمی بابا

 میدونی؟ دخترا نوز و ناز از نرفته دانشگاه صلواتی پدر-

 :میگوید و میکند من به نگاهی فرهاد میچرخد، فرهاد سمت به اخم با مامان

 کردین؟ کمونه من سمت رو تیرها چرا بگیره زن میخواد داداش-

 :میگذارد دستش کنار را تلفن گوشی بابا

 شماره این فرجود ولی. میان کوتاه شده هم آشنایی یه واسه باالخره. میزنم زنگ باز دیگه دوروز یکی-

 !ها باالشهره واسه
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 :میدهم تکان سری

 بزنید؟ زنگ فردا نمیشه. دیدم زندگیشو خونه میدونم،-

 :میگوید فرهاد بزند حرفی بخواهد بابا تا

 .خواستگاری بریم کن راضیشون بزن، زنگ فردا بابا آره-

 :میزند تشر مامان

 تنده؟ آتیشت چرا تو شده خل این-

 :میگوید خیال بی فرهاد

 بده؟ داشتن جوون داداش زن خب-

 :میپرسد خشم با مامان و میگیرم را ام خنده جلوی زحمت به

  پیره؟ محبوبه تو؟ نداری داداش زن-

 :گویدمی رودمی اتاقمان سمت به حالیکه در و شودمی بلند جایش از فرهاد

 !پیره من واسه ولی شماست، جینگ رفیق چون نه شما واسه-

 :میگوید لب زیر خنده با بابا. شودمی قایم اتاق درون فرهاد بدهد، تکان را خودش بخواهد مامان تا

 .میزنم زنگ فردا باشه... اهلل الی اله ال-
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 :نویسممی هانا برای و میزنم چشمکی

 !میذاره کالس داره بابات که میبینم-

 .میاد افاده و فیس داره زنش نه، بابام-

 .میزنه زنگ دوباره فردا بابام میاد، کوتاه آخرش-

 باشه-

 :مینویسم و میدهم لم مبل روی. میکشم عقب کمی و میکنم مامان به نگاهی.

 !کشید نشون و خط جورایی یه برام هانی راستی-

 .میاد کوتاه فرجود، خوبیه پسر هانی-

 :نویسممی و زنممی لبخندی

 !باش خودت مواظب-

 :شودمی بلند جایش از حرص با مامان

 .بگیره بده قلوه و دل بشینه ما چشم جلوی مونده کم دیگه واال، خوبه-

 محبوبه امروز. میرسانم اتاقم به را خودم و میشوم بلند مبل روی از. نمیدهد جوابی میکنم، بابا به نگاهی

 من و باشد محبوبه امروز میخواست دلش. است کرده عصبانی را مامان موضوع همین و نیامد و داشت کار
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 میشوم ولو تخت روی. است امشب دقیقا آن و کنم دعا را محبوبه یکبار ام زندگی کل در شاید. کند اذیت ا

 :میگویم است درگیر کتابهایش و دفتر انبوه با که فرهاد به و

 .نکنید صدا شام واسه منم. کن خاموش رو چراغ بخوابی خواستی-

 . میشوند بسته هایم چشم خستگی شدت از و میچرخم پهلو به میگوید، چشمی

*** 

 را بشقاب خودش مخصوص ادایی با است، کنده پوست برایش فرید که میکند بشقابی به نگاهی محبوبه 

 :میگوید لب زیر فرهاد. نیست ما به حواسش اصال هاناست پدر با زدن حرف مشغول که بابا و برمیدارد

 !نیاره نه کنه خدا-

 :مینویسم هانا برای و میزنم لبخندی

 میگه؟ چی بابات نظرت به-

 :میگوید آرامی صدای با محبوبه. نمیگیرم جوابی و میشود ارسال پیام

 !داره ناز اینقدر دختره واال، خوبه-

 بابا میکردم فکر حاال تا نظرم به و میکند صحبت هانا پدر با حوصله با بابا ندهم، را جوابش میدهم ترجیح

 . ندارد را مودبانه های بحث این توان

 :میگوید مامان به رو و میزند کنار را کرده خرد برایش فرید که بشقابی کالفه محبوبه
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 !برگردیم و ببره رو من پارچه بدیم مغازه تا بریم-

 محبوبه کالفه ظاهر اما. میکند محبوبه به نگاهی شود خبر با بابا تماس آخر از میخواهد دلش که مامان

 تمام هانا پدر و بابا تماس باالخره و میزنند بیرون خانه از زود خیلی. نیاورد نه حرفش روی میشود باعث

 :میکند قطع لبخند با را گوشی. میشود

 !شد راضی شکر، رو خدا-

 :میگوید خنده با فرهاد

 !داریا چِغِری زن پدر ماشاهلل-

 :میگوید بابا و میرود هم در فرید های اخم

 رفتن؟ کجا اینا محبوبه-

 :میپرسم حوصله بی

 شد؟ چی میان، رفتن-

 :میدهد لم مبل روی بابا

 !داریم آشنایی جلسه اونجا پنجشنبه انشاهلل-

 :میگوید فرید و میشوم خوشحال

 پنجشنبه؟-
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 :میگوید عصبانیت با فرید و میدهد تکان سری بابا

 خواستگاری؟ فرجود برای برین میخواین اونوقت نشده من زن پدر سال هنوز-

 :گویدمی فرهاد و کندمی نگاهش بابا

 داره؟ ربطی چه-

 :میپرد جا از غیظ با فرید

 مگه! ازش؟ نگیرین هم اجازه یه بندازی؟ راه عروسی دودور دادار میخوای تو و داغداره من زن هنوز-

 بگیرین؟ زن فرجود این برای برین میخواین که شده سال

 :میدهم جواب خشم با که بزند حرفی میخواهد بابا

 گذاشتیم منت خیلی که اوال عزاداره؟ تو زن کنیم؟ تکلیف کسب شما خانوم محبوبه از باید حاال تا کی از-

 میگی تو اونوقت فامیلش؟ عروسی برای بدوزن بده پارچه نرفته تو زن همین بعدشم گذشته باباش چهل و

 عزادار؟

 .گرفتن تاالر پیش سال یه از اونا-

 :میزنم پوزخندی

 !نزن زر کرده، پرت کی میدونم فرید-

 :میگوید بابا که آید می سمتم به فرید
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 عروسی لباس دنبال باباشه داغدار خیلی زنت. نمیگه ناحق فرجود. دار نگه رو زنت و خودت حرمت فرید-

 !خواستگاری بیاین شما نکرده الزم باشه عزاداره میگین. نمیگشت

 :میگوید عصبانیت با فرید

 شده چی. فرجود به چسبیدین دستی دو. ارشدتم پسر من انگار نه انگار در، دم گذاشتین رو من قشنگ-

 گرفته؟ رو چشمتون دختره بابای منال و پول

 :میگوید آرامی لحن با فرهاد میشود، بلند جا از بابا

 !میشه شر نکن فرید-

 :میگوید فرهاد به رو و میرود بابا سمت به فرید

 !میگیره؟ رو کی دامن شر این ببینم. بشه شر میخوام-

 :میگوید بابا و نمیدهم را جوابش

 .ببین تدارک رو شیرینی و گل پنجشنبه برای فرجود-

 میخورد در دستگیره به دستش که همین و میرود در سمت به میشود، فرید روی یخی آب بابا جواب

 :میگوید محبوبه به رو کرده بلند عمد از که صدایی با. افتد می محبوبه به چشمش

 .نیست من جای دیگه اینجا بریم، بیا-

 :گویدمی من به رو مامان و میکند ای موذیانه خنده محبوبه
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 عروس میرین دارین من عزای رو نمیگه خانومه خیلی دختره واال شد؟ خنک دلت سوزوندی؟ رو آتیشت-

 !بیارین

 بقیه حدیث و حرف به کاری دانممی. است حجت اتمام برایم بابا جمله یک همان نمیدهم، را مامان جواب

 .میدهد انجام باشد صالح هرکاری و ندارد

*** 

 :میکند هانا زندگی محل ساختمان به نگاهی شدن پیاده محض به مامان میکند، پارک را ماشین بابا 

 نمیدن؟ دختر بهت اینا میدونی گرفته؟ گازت خر فرجود-

 خدمتکارشان صدای بعد کمی. میزنم را واحد زنگ و میکنم جا به جا دستهایم میان را گل نمیدهم، جوابی

 میکنم دعا و میشوم وارد سرشان پشت. شوند وارد بابا و مامان تا میروم کنار در شدن باز با و آید می

 اینجا بداند ندارد دل در دل میدانم و نیاوردیم را او فرهاد میل برخالف. نیاید پیش مشکلی نیفتد، اتفاقی

 به را گل دسته. افتد می آنها خشم از لبریز های چشم به چشممان آنها خانه به ما ورود با. میگذرد چه

 به را شیرینی جعبه بابا. نیست خوبی وضعیت میدانم و هستند هم همسرش و هانی میدهم، هانا دست

 .میکند راهنمایی داخل به را ما احترام با پدرش و میدهد آنها خانه خدمتکار

 جای بابا کنار و میزنم لبخندی. دارد تن به ای برازنده لباس هانا میچرخد، آنها خانه بین مامان های چشم

 دارم حتم. میشود پذیرایی مشغول خدمتکارشان و نشیند می داداشش زن کنار مبل روی هانا میگیرم،

 . نیست مهم برایم ولی میکوبد سرم توی را نیاورده چای هانا که نکته این مامان برسیم خانه به که همین
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 :میگوید میکند حس سنگین را جو که بابا و میشود شروع هاحرف

 .اینجا اومدیم نیت چه به مشخصه مهرانفر، آقای-

 :میگوید پدرش همسر و اندازد می پا روی پا هانا پدر

 !که نبودین کن ول بیاین نمیذاشتیم مشخصه، واال-

 :میگوید تفاوت بی بابا و میرود هم در هانا هایاخم میگیرم، نشنیده را متلکش

 .میخوان رو همدیگه جوون دوتا باالخره-

 :میگوید پوزخند با هانی

 .بزرگتره منم از حتی شما پسر و است بچه هانا-

 :گویدمی هانی همسر یاسی و شودمی بلند هانا معترض صدای

 ...جان هانی-

 بار اولین برای میکند، نگاهش هانا پدر و میزند حرف بابا. میزنم کوتاهی لبخند و میکنم نگاه هانا روی به

 . میکرد سبک را فضا این و بود پرهام کاش ای میخواهد دلم

 میخواهد بابا و است مخالف کالم یک پدرش. ام شده کالفه حسابی و بگیرم هانا از نمیتوانم را نگاهم

 خجالت از که ام گرفته را خودم جلوی چطور نمیدانم من و میکند پرانی مزه گاهی مرسده. کند متقاعدش

 :میگوید و میکند هانا به نگاهی هانا بابای میکند، نگاه من به هانا. نیایم در او
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 ...دخترم هانا-

 :میگوید و میگیرد من از را نگاهش هانا

 !بود داده رو دیگه خواستگاری یه قول فرجود ولی-

 :میگوید طعنه با مامان. میدهم قورت را دهانم آب و میمانم خیره هانا به میشوم، ساکت

 !نیست که رو واال، خوبه-

 :میشود معترض هانی و میکند نگاهش خشم با بابا

 چیه؟ ها بازی مسخره این هانا-

 :میخورد تکانی است چشم در که شکمی با مرسده و میگذارد هانی دست روی را دستش یاسی

 !نبودیم راضی ما همینشم واال-

 :میگوید خشم با هانا

 خواستم؟ اجازه تو از من تو؟ یعنی کی؟ یعنی ما ما؟-

 محو روزگار صحنه از همیشه برای را مرسده و شوم بلند میخواهد دلم میزند، حلقه هایش چشم در اشک

 :میگوید پدرش. کنم

 چی؟ رو طبقاتی اختالف هانا؟ دیدی رو سنی اختالف-
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 حتم. میکند نگاه پدرش به اند شده سرخ خشم شدت از که هایی چشم با هانا و میزند پوزخندی مرسده

 بلند هم او. میروم هانا سمت به و میشوم بلند جا از. میریزد بهم را جمع این و میزند حرفی االن دارم

 :میگویم و میزنم زانو مقابلش میشود،

 خود با را تو من آراستگی و زیور از بگذر. را زیبایی تو ،به داد خواهم نشان را،من پنجره کنی باز اگر تو-

 تراویدن سادگیش،چون از داردآری صفایی چه پیراستگی شوکت آن در که برد خواهم خود خانه تا

 . بارد می آن از مهر شب به مهتاب

 میگذارم و میکنم عمل قولم به. است شوق اشک میدانم که اشکی میشود، اشک از لبریز هانا های چشم

 در. بگیرد فاصله ببینند هم کنار را ما نمیتوانند که هایی آدم از. شود دور کننده خسته جمع این از هانا

 . نیست مهم برایم هانا جز چیزی هیچ لحظه همین

 "هانا"

 زده زانو پایم مقابل درست که کنمنمی باور. کنممی نگاهش دارم، فرجود به نسبت که عشقی تمام با 

 چهره درست دهدنمی اجازه اشک ضخیم پرده. کنندمی نگاهمان حیرت با قطعا که افرادی برابر در. است

 پایین چشمم از اشکم قطره و دهممی قورت سختی به را بغضم. ببینم را فرجود خندان لب و شاداب

 . چکدمی

 کندمی ثابت همه به اشک این. نیستم غمگین گریه این از باراین. کنممی پاکش امگونه روی از سرعت به

 لرزانم دستهای. دارم دوست را است زده زانو پایم جلوی غرور بی که پسری این وجودم تمام با من که
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 آغوشش در را خودم خواهدمی دلم ایستد،می سرپا وقتی و گیرممی را هایشدست و برممی پیش را

 . نشینممی مبل روی سرعت به بقیه و هانی بابا، خیره هاینگاه زیر اما. بیاندازم

 : گویدمی سریع مرسده

 !شد ایهندی فیلم چه-

 را خاطرم ایذره نمیتواند حرفی هیچ که است خوب حالم آنقدر. کنممی نگاه مرسده به خوشحالی با 

 : گویممی. کند مکدر

 فیلم معنای من. هندی فیلم بذاری رو رویایی لحظه این اسم نباید نفهمیدی رو عشق حقیقی معنای تو-

 !گممی برات بعدا رو بالیوود سینمای و هندی

 :گویدمی آرام و خنددمی گوشم کنار یاسی

 !زشته هانا-

 :گویممی لب زیر و زنممی فرجود چهره به لبخندی

 !ببره فرجود مادر پدر جلوی رو آبرومون مرسده و کنم سکوت من که اینه زشت-

 :خنددمی آرام یاسی

 میشه؟ تو زبونِ حریف کسی مگه-

 !بدتر قزوین پای سنگ از داره رو یه اما نیست زبونم حریف مرسده-
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 :میگوید هیجان با پدرش. میکنم سکوت فرجود پدر صدای شنیدن با

 خواب یه مثل.نمیکرد رو اینکار وقت هیچ میشناختم من که فرجودی اون. اومد بند زبونم لحظه یک واقعا-

 !بود

 :گویدمی و دوزممی فرجود لبخند به چشم

 !بابا زنممی رو غرورم قید هانا عشق برای-

 هایشاخم. کنممی هانی به نگاهی. نشود تربزرگ و بزرگ لحظه هر نیشم تا گیرممی گاز داخل از را لبم

 خوشی نمیتواند ها اخم این با که بفهمد تا زنممی رویش به لبخندی. میدوزد من به را نگاهش و است درهم

 .کند نابود را ام

 :پرسدمی فرجود از کالفه هانی

 چیه؟ شغلت-

 :گویدمی و پردمی وسط به نشسته قاشق یک مثل مرسده کند، باز دهان بخواهد فرجود تا

 !بیکار االن گمونم به. بود پیک یادمه، که اونجا تا-

 :گویممی و کنممی صاف گلویی

 داره؟ ایمحترمانه شغل چه عزیزت پسرخواهر بگی شهمی اما مرسده، میام حرفت میون ببخشید-

 :گویدمی مکث با مرسده



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 !داره عهده به رو معروف هایپیج مدیریت اون-

 :دهممی باال ابرویی

 همچین میده، جواب دایرکت و تخت رو داده لم که ساده ادمین یه وگرنه باال ببریدش شما اینکه مگر-

 !نزده سرتون به هم گلی

 :خنددمی کالفه مرسده

 !بیخیال رو اون حاال بابا ای-

 ساکت حاالها حاال که دانممی چون. کافیست برایم کنم، کالفه را او امتوانسته اینکه حداقل. زنممی لبخندی

 :میگوید و میکند هانی به نگاهی فرجود. شودنمی

 !مشغولم بودید دیده که باشگاهی همون توی االن و بود کوتاه شغل یه اون نیستم پیک دیگه من-

 :میگوید بابا

 کنی؟ تامین رو هانا نیازهای میتونی چقدره؟ ماهیانه حقوق-

 :دهدمی تکان سری فرجود

 رو هانا رفاهی شرایط میکنم سعی بتونم که جایی تا منم. خوبه خیلی باشگاه توی وضعیتم خداروشکر-

 !باشه داشته مشکلی نذارم و کنم تامین

 :کندمی نگاه من به بابا
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 میشه؟ چی سرمایه میشه؟ چی خونه-

 شود،می خارج دهانش از که کلماتی تک تک برای دلم من و میزند حرف او. شوممی خیره فرجود به

 :رودمی

 به توجه با هم خونه برای. نبودم بیکار وقت هیچ کردم کار هاسال این تموم دارم ایسرمایه مختصر-

 تاسیس و جدید عصر مسابقه اتمام با نکنید شک. کنممی اجاره رو خوب جای یه باشید مطمئن وسعم

 !میشه بهتر پله چند و چندین وضعیت خودم باشگاه

 :گویدمی و زندمی فرجود شانه روی دستی فرجود پدر

 !دارم رو پسرم هوای بتونم که جایی تا هم من-

 :گویدمی فرجود به خطاب مرسده

 هانا. میشه حل چیز همه پولدار بابای یه واسطه به بگیم که نیست خوب اونقدرها باباتم مالی وضع-

 !ها میخواد مانتو و کفش تا چهار سه حداقل ماهانه نداره، تمومی نیازهاش

 :گویدمی کوتاه و کندمی مرسده به نگاهی فرجود. شوممی کفری اشجمله انتهای خنده با

 !نیست موردی! آره-

 سعیده. آوردممی مرسده سر به بالیی تا بودیم تنها کاش نبود، هیچکس کاش. شودمی مشت دستم

 . شودمی خیره سعیده حرکات به حرف بی فرجود مادر و دهدمی قرار مقابلمان را پذیرایی هایبشقاب
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 :گویدمی و کندمی نگاهم فرجود مادر

 خونید؟می درس چی؟ شما-

 مجبوبه شک بی. کند پر برایم را جایش او نیست، مادرم که حاال دارم دوست زنممی رویش به لبخندی

 مهربانی با افکار این نتوانم؟با من چرا پس. کند باز جا فرجود مادر دل در حد این تا توانسته مهربانی با نیز

 :گویممی

 !گرافیکم دانشجوی. عزیزم شاغلم هم و خونممی درس هم من-

 :دهدمی باال ابرویی فرجود پدر

 مشغولی؟ کاری چه به دخترم، عالی چه-

 :گویدمی سریع مرسده

 !کشهمی ابرو دو چشم چشم هابچه با-

 :خندممی و اندازمنمی تا و تک از را خودم سوزم،می خشم آتش در درون از اینکه با

 .نیست آسون همگان برای درکش-

 :میگویم و میزنم فرجود مهربان پدر روی به لبخندی

 !خوبیه و جالب شغل خیلی. بزرگسالم و کودک نقاشی مربی من-

 :دهدمی تکان سری فرجود مادر
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 کنی؟ تکمیل کشید طول چقدر خونمون، در آوردی شب نصفه که رو فرجود نقاشی-

 ندارم دوست اصال. ترسممی کمی. خوردمی گره بابا عصبانیت و خشم از پر نگاه به نگاهم لحظه یک در

 :گویممی کوتاه. امرفته هم آنها خانه به من که بفهمند بقیه

 ! نکشید طول زیاد-

 :کندمی نگاه مرسده به اینبار فرجود مادر

 ماهتونه؟ چند شما-

 :گویدمی و کندمی نوازش را شکمش مرسده

 .شدم نوزده هفته وارد-

 هست؟ چی-

 !رفته خواهرش به لحاظ این از. میکنه اذیت رو مادرش حسابی که بدقلق دختر یه! دختره-

 :زنممی یاسی به آرنج با کالفه

 !کن خفه اینو-

 :گویدمی سرعت به یاسی

 .زد حرف بارداری درباره میشه بعدا. جون مرسده باشه-

 :گویدمی بیخیال مرسده



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 !شهمی خاطره ایناهم همه اما سرگردونم. ندارم خوشی حال روزها این-

 :گویممی سریع

 !بگو دکترت به بعد چکاپ توی رو مشکالتت لطفا مرسده-

 :گویدمی متعجبانه مادرفرجود

 کنی؟می صداش کوچیک اسم به زنی؟می حرف ادبانه بی اینجور مادرت با همیشه-

 همه چقدر بود، نشسته بابا کنار مرسده جای به مادرم اگر واقعا. نشیندمی گلویم در سخت بغضی ناگاه به

 :گویممی سختی به.شدمی ترعالی چیز

 نیافر خانم دادم دست از پیش سال چهار رو مادرم من-

 که بودم گفته و بودند پرسیده امخانواده از شانخانه هایمبل روی جاهمان. بودم گفته او به که دانممی!

 .کنممی آرام را خودم است رفته یادش حتما اینکه فکر با. است بابایم زن مرسده

 :گویدمی آرام و کندمی سعیده به نگاهی فرجود مادر

 !کنیمی چیکار ببینیم بیار چایی یه برامون خودتم-

 :گویدمی خنده با که رسدمی گوشم به مرسده صدای. روممی آشپزخانه سمت به و شوممی بلند جا از

 ! کن دم خودت نذاری، ایکیسه-

 :گویدمی گوشم در سعیده و دهممی فشار هم روی محکم را هایمچشم
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 .خانم هانا باشید آروم-

 :خندممی حرص با

 !خوایمی عجیب چیزای-

 فضا در عطرش و شده رنگ خوش چای. روممی هامهمان سمت به دست به سینی و کنممی دم چایی

 .بگیرد ایرادی تواندنمی فرجود مادر که خوشحالم و است پیچیده

 رفتن از کالفه. رودمی فرو مطلق تاریکی در خانه باره یک به گذارم،می خانه وسط میز روی که را سینی

 :گویممی لب زیر مهمی شب چنین در هم آن هابرق

 !لعنتی-

 :گویدمی سریع فرجود پدر

 !بود برق رفتن وقت چه االن بابا ای-

 :گویدمی و خنددمی بابا

 !بره هابرق خواستگاری شب که رسمه ما برای انگار-

 :گویدمی فرجود پدر

 مهرانفر؟ آقای چطور-

 :گویدمی خنده با یاسی



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 !رفت برق هم هانی و من خواستگاری شب پیش، سال چهار-

 :خنددمی بابا

 !شدیم حبس آسانسور توی ما نشستید، خونه توی شما خوبه باز-

 او. شوندمی زنده هایمچشم مقابل آسانسور فضای در مامان هایقراری بی!من جز به همه. خندندمی همه

 درمی سرناسازگاری هیشه مامان قلب!کشید بیمارستان به کارش هم آن از بعد و میترسید بسته فضای از

 !همیشه. آورد

 :آیدمی فرجود مادر صدای

 بریم؟ ما بهتره ایوب-

 :گویممی سرعت به

 بیاری؟ شمع شه می جان سعیده-

 :گویدمی سریع بابا

 !!!هانا-

 :گویممی و کنممی روشن را تکشان تک کبریت با. دهدمی دستم به هاییشمع مکث بی سعیده

 .برسیم بهتری نتایج به بلکه میکنیم شاعرانه شمع با رو فضا. بابا بشینیم تاریکی وسط نیست درست-

 :گویدمی و شودمی بلند فرجود پدر خنده صدای
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 !احسنت. دخترم آفرین-

 اما نباشد درست کارم شاید دانممی. کندمی نگاهم متعجبانه لحظه یک. نشینممی فرجود کنار مکث بی

 روی به لبخندی.نکند درازتر گلیمش از را پایش است بهتر کنم حالی مرسده به که ستکاری تنها این

 :گویممی و زنممی فرجود

 جسوری؟ من مثل هنوز-

 !نمیشم تو مثل وقت هیچ-

 جا از فرجود خانواده زود خیلی خانه، فضای شدن روشن با. نوشندمی چای سکوت در همگی و خندممی

 به هم هنوز مادرش و کند متقاعد را او دارد سعی فرجود پدر و دهدنمی درستی جواب بابا. شوندمی بلند

 قصد وقتی.کند ثبت ذهنش در را خانه این وسایل و اجزا تمام خواهدمی که انگار. کندمی نگاه ها وسیله

 :گویممی سریع کنند،می رفتن

 .دیدیم تدارک براتون ما نیافر، آقای داشتید تشریف شام-

 :گویدمی آرام پدرفرجود. کندمی نگاهم معجبانه هم فرجود حتی. شودمی گرد همه هایچشم

 !زیاده وقت. نمیشیم مزاحم. دخترم ممنون-

 روی هایاخم دیدن با. چرخممی سمتشان به در بستن با. کنندمی ترک را خانه ایساده خداحافظی با

 :گویدمی بابا و دهممی بیرون محکم را نفسم صورتشان
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 شام؟ برای میکنی دعوت چرا کرده؟ پیدا مشکلی مغزت هانا-

 !بودن مهمون. نکنیم تعارف بود زشت بودید کرده سکوت همه شما بابا خب-

 :کنممی نگاه یاسی به

 !خواستگاریتون شب داشتید، نگه شام برای رو ما هم شما که یادته-

 :خنددمی کالفه هانی

 !هانا بودیم اومده دور راه از ما-

 :آیدمی جلو قدمی چند بزرگش شکم با و خنددمی مرسده

 !راهن تو هاساعت اینجا برسن بخوان شهر پایین از اومدن، دور راه از هم اونا-

 :زنممی تشر و روممی سمتش به و کنم کنترل را خودم توانمنمی دیگر. کنممی نگاهش حرص با

 بقیه برای کلفتی سابقه گذشته توی فرجود خانواده خوبه باز! عروس بابای زن از بشنوید هم کلمه دو-

 !اومدی کجا از و بودی کی نره یادت نداشتن

 :میکنم نگاه بابا به حرص با

 مامان با اینو رفتارهای بشین بابا حیف، واقعا. برد فرجود خانواده جلوی رو ما همه آبروی زنت امشب-

 .کن مقایسه

 :کنممی نگاه یاسی به
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 کرد؟ احترامی بی بهتون بار یک اما بود مخالف تو با سامیه خاطر به اولش مامان خدا به-

 :زنممی داد و روممی اتاق سمت به سرعت به

 سیاست و خودم سادگی از اینم درازه، سرم زبونش حاال خواستمی مرخصی من از دیروز تا طرف-

 !خودشه

 که گردنبندی پایه. کنممی سرخم چهره به نگاهی و ایستممی آینه مقابل. کوبممی هم به را در محکم

 دکمه.کنم ترآرام را خودم کنممی سعی عمیق هاینفس با و گیرممی دست در را خریده برایم فرجود

 میدهم وترجیح است افتاده جانم به بدی سردرد. ندارم خوشی حال. کنممی باز را رنگم زرشکی کت های

 !نبود میکردم فکر که خواستگاری مجلس آن این!بخوابم و بیافتم تخت روی مکث بی

 "فرجود"

 :میگوید در بستن محض به و نشیند می جلو صندلی روی مامان

 آبرو؟ بی اینقدر آدم. باش داشته احترام دختر بگه نیست یکی. روش آبم لیوان یه خورده رو حیا دختره-

 :میگوید خشم با بابا

 !بکش خجالت زن-
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 کرده اش دیوانه امشب کافی قدر به مرسده و مامان. میکنم فکر هانا به من و میزند غر لب زیر مامامان

 جلوی که ای صحنه. شود تبدیل دیوانگان محفل به تا داشت کم را محبوبه یک فقط مجلس این. بودند

 .است خوب هم فکرش کنم، فراموش نمیتوانستم را زدم زانو پاهایش

 :میگوید من به رو و میشود پیاده ماشین از نمیکند، خویشتنداری دیگر مامان خانه به رسیدن با

 بدن؟ مثبت جواب بهت وایسادی که نگو-

 :میگوید میدهد تکان تاسف نشانه به را سرش حالیکه در و میکند مامان به نگاهی بابا

 !نمیکنه فرق چیزی هم ما ماشاال ایشاال با. میدن بدن بخوان-

 جمال به چشمم شدن وارد محض به و اندازم می کلید. میروم در سمت به و نمیدهم بابا و مامان به جوابی

 :میگوید کرده فرار ببر چنگال از بره مانند ما دیدن با که فرهاد. میشود روشن فرید و محبوبه

 !شکر رو خدا برگشتین؟ سالم-

 :میگوید محبوبه دیدن با مامان و میرود هم در فرید ابروهای

 آوردی؟ شام فرهاد واسه نکنه، درد دستت-

 :میگوید گرفته ای تازه جان انگار دیدنش با که مامان و میدهد تکان سری محبوبه

 !هوا این داشت زبون. بود ای دریده دختر چه ببینی نبودی-

 :میدهد گردنش و سر به تابی محبوبه. میدهد نشان را متر یک قدر چیزی دستش با و
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 دارین؟ ازش توقعی چه میگرده ول که دختری-

 :میگوید لب زیر بابا

 !کنید بس... اهلل اال اله ال-

. میکنم گاز روی های قابلمه به نگاهی و میروم آشپزخانه سمت به. نمیشوند خیال بی محبوبه و مامان اما

 که است داده محبوبه دست بهانه یک مامان و نبوده فرهاد برای صرفا است مشخص غذا از حجم این

 بهره بی آن از اش ساختگی عزاداری لطف به که چیزی. بگذارد اشتراک به را خواستگاری او با و بیاید

 .است مانده

 :میگوید دیدنم با مامان و برمیگردم داخل به و میریزم چای چند

 !دستش داده کلفتشون اونم دارم حتم دستمون، بده چایی استکان یه گفتیم دختره به زوری محبوبه-

 :میخندد محبوبه و میگذارم زمین روی را سینی

 فرجود حتمی که باال میاد شکمش نشده دوروز دختره این. همینه شده هوایی فرجود وقتی واال، خوبه-

 !بگیرتش

 :میخندد مامان

 میشست باباشو زن دقیقه به دم. نشسته بزرگتر انگار نه انگار بود نشسته پسره دل ور نیومده باال شکم-

 !بند رو مینداخت
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 را سینی فرهاد. شوم بیخیال میکند اشاره بابا ولی بدهم جوابی میخواهد دلم میدهد، تکان سری محبوبه

 :میگوید فرهاد به رو من حضور به تفاوت بی فرید. میچرخاند دور و برمیدارد

 یه دانشگاه نری. شده خری خودش واسه کرد فکر داد نشون تلویزیون رو این. ها نشی هوایی فرهاد-

 !باشه خودمون قواره و قدر بگیر یکی. بگیری بخوای و کنی پیدا برامون سوار پورشه

 :میگویم خنده با میگیرد مقابلم را سینی وقتی و میکند سکوت فرهاد

 باشه یادت فقط. کنی خانواده وارد رو دوم محبوبه کن گوشت آویزه رو فرید حرفهای جان، فرهاد آره-

 !ها بعضی مثل نذاری جا به جرم آثار آوردیش خونه خواستی که

 :میگوید محبوبه و میکند نگاهم خشم با فرید

 !اللی نمیگن نزنی حرف-

 :میخندم

 یا بودنشه پولدار دردت بشه؟ چی که گذاشتین بار رو هانا پاچه کله دیگ نشستین نه؟ میگن تو به ولی-

 چیه؟ دردتون داشتنش؟ کلفت

 :میگوید حرص با مامان

 !بزن بردار پایی دم لنگه بیا توبه، توبه-

 :میشود عصبانی بابا
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 و میشی خم سمتش که ای قبله همین به زن. نداره اثر دوتا شما روی چیزی دیگه ندارین، زدن شما واال-

 !میزنید سق رو تون مرده برادر گوشت نشستین دوتایی. حرومه غیبت بال واال میخونی نماز میگی

 :میدهم ادامه من و میکند ما به نگاهی فرهاد

 بشنوه؟ که کیه ولی بابا بگو تو-

 :میگوید محبوبه به رو فرید

 !میگیره گاز فرجود تهش کن عسل آرنج تا دستتو بریم، پاشو-

 :میکوبم اش شانه به و میروم سمتش به

 هالهل؟ زهر یا عسل-

 :میپرسد خشم با فرید

 شدی؟ هوایی باالشهر رفتی چته؟-

 .کنم هواییش نیاوردم دختر ولی نه-

 :میزند داد قبل از تر عصبانی بابا

 .باشید آدم ذره یه. بشه چی که آب رو میریزید رو هم پته میکنید غیبت. شدم خسته بسه،-

 روان سرش پشت هم فرید. میپوشد را لباسش و میشود بلند جا از محبوبه میشوند، ساکت همه بابا داد با

 :میگوید التماس با مامان و میشود
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 !عصبانیه فرجود دست از باباتون نرین، تروخدا-

 :میکشد را محبوبه دست مامان. است دیدنی فرهاد رفته باال ابروهای

 .آوردی شام کشیدی زحمت همه این-

 :میگوید محبوبه به رو بابا

 زیر بزن رو قابلمه وگرنه کنید پهن سفره بازی زنک خاله و غیبت بدون نکنه، درد دستت آوردی شام-

 !برو رو بغلت

 :میکشد را دستش مامان و میکند فرید به نگاهی محبوبه

 . محبوبه بریم-

 :مینویسم هانا برای و میکند جمع را چای های لیوان فرهاد. است موقتی کامال سکوت این میدانم

 خوبی؟ سالم،-

 :میپرسد و میکند خوش جا کنارم فرهاد و میشوم کالفه. نمیگیرم جوابی و میماند گوشی روی نگاهم

 شد؟ چی خواستگاری راستی-

 :میزنم کوتاهی لبخند لحظه چند برای

 !ببرمت میشد کاش بود، خوب-

 :میدهد تکان را سرش
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 .میشد قیامت اونوقت نیان محبوبه و فرید و بیام من. دیگه نمیشد-

 میکنند، پهن را شام سفره محبوبه و مامان. میشد بدتر اوضاع قطعا میبردیم را فرهاد اگر هستم، موافق او با

 به و میکند پر نیمه را بشقابم مامان. هستم هانا پیام منتظر و بردارم گوشی صفحه از نمیتوانم را نگاهم اما

 :میگوید طعنه با محبوبه. میدهد فرهاد دست

 خواستگاریه؟ بعد زدن حرف چیه؟-

 با و میخورم قاشق چند. ندارم هم را محبوبه حوصله و کافیست بابا درهم های اخم نمیدهم، را جوابش

 شب و میکنم بهانه را خستگی بنشینم، بقیه کنار ندارم حوصله. میبرم آشپزخانه به را بشقاب ممنون گفتن

 .ندارم حوصله هم من و است نداده را جوابم هانا. میدهم تحویلشان بخیری

 *** 

 نگاهم. دارد کاری جلسه پدرش و است داده راهم زحمت به منشی میکنم، هانا بابای دفترکار به نگاهی

 برند که بزرگی های ساختمان. میشود خشک میدهد اش کاری های موفقیت از خبر که تابلوهایی روی

 شب هر و میگذارند پول روی پول که است همین فرهاد قول به. دارد ساخت مشارکت پدرش و هستند

 .میشوند روبرو بیشتر مراتب به ای سرمایه با صبح میخوابند که

 هدف ام زندگی برای من اما. کنند نگاه آنها به من مثل هایی آدم و شوند موفق تا شدند خلق که هایی آدم

 میکشم عمیقی نفس. میپردازم را بهایی هر هانا داشتن برای و برسم آنها بزرگترین به میخواهد دلم دارم،
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 دیوار روی تابلوی بزرگترین سمت به و میزنم چرخی هانا پدر اتاق میان. میشوم بلند صندلی روی از و

 .بزنم حرف مرد یک مثل ام آمده حاال و است خوانده مخالفت روضه پدرش که گفت هانا. میروم

 با و برمیدارم عقب به قدمی در شدن باز با. کنم دفاع حقم از و بجنگم میدانم خودم مال که چیزی برای

 انتظار در که ای بچه مانند میرود، میزش سمت به و میگوید علیک را سالمم. میکنم سالم هانا پدر دیدن

 :میگوید و نشیند می اش صندلی روی. میکنم نگاهش است توبیخ

 اومدی؟ چی برای خب،-

 :نشینم می مقابلش صندلی روی است نکرده صادر ای اجازه من نشستن برای هنوز اینکه به توجه بی

 !بزنم حرف شما با مرد یه مثل اومدم-

 :میگوید و میگذارد میز روی را دستهایش. میزند چرخی نیم اش صندلی به دادن تکیه با و میزند پوزخندی

 !کوچیکتره خیلی ازت که کسی خواستگاری میای و مردی مردی؟-

 ولی کوچیکتره من از هانا آره. نیستم هم نامرد ولی نیستم مرد نه؟! خالص و میدادم بازیش نبودم مرد-

 .کوچیکتره شما از سال بیست شما باردار خانوم وقتی بگیری خرده ما به نمیتونی شما

 کنی؟ آچمزم مثال و اینجا بیای داده اطالعات بهت هانا-

 :میشوم خیره صورتش به
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 خوشبخت دادم قول اگه. وایسادم ام خواسته پشت مرد یه مثل کردم خواستگاری اگه بگم اومدم من! ابدا-

 نعمت و ناز تو هانا میگه راست خانومتون. نیفته لبش از لبخند میکنم رو تالشم تموم بشه باورتون میکنم

 !نبودم اینجا بود اگه که نیست اون نعمت و ناز به چشمم من ولی شده بزرگ

 :میروند باال ابروهایش

 بودی؟ کجا-

 :میشوم خم جلو به

 نمیخوام هیچی ولی نمیشد؟. من جیب به کنه واریز شما جیب از تا میکردم پر رو هانا داشتم گوشه یه-

 از نرفتم، بابام بیرق زیر من. بده رو من خرج دیگه یکی که نیستم علیل و داده پا و دست بهم خدا چون

 باید و داره بهایی یه میخوام که هرچیزی گرفتم یاد. بگیرم هانا پدر از بخوام حاال که نگرفتم پول بابام

 .آورده برام نوئل بابا هورا بگم و بشه سبز بالشم زیر چیزها بهترین صبح نخوابیدم شب. کنم تالش براش

 :میدهم ادامه و میشوم بلند جایم از میشود، ساکت

 !بکشید وسط رو سن بحث ندارین حق شما ولی بزرگترم خواهرش از من داره حق هانی-

 هست؟ حرفهات به حواست-

 :میدهم تکان سری
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 از قصدم و میخوام چی بدونم اینجا اومدم وقتی که کردم مرور ذهنم توی بارها و بارها رو حرفها این-

 دست شما رضایت با وقتی تا بگم اومدم ولی بفرما دخترم این بگین االن همین نیومدم. چیه زدن حرف

 شما با رو هانا من میگیریم اجازه دادگاه میریم بگم نیستم اینم اهل. نمیکشم پس پا دستم تو نیاد هانا

 !کنم سوا بد و خوب بوتیک نیومدم. میخوام

 داری؟ عقل بگی میخوای حرفهات با-

 محض خدا میدونم و میکنم استفاده ازش که هست سرم توی چیزی یه ولی شما قدر نه شاید دارم،-

 .بهم نداده وزنم کردن سنگین

 !گفتم که همونیه من جواب نداره فرقی من برای اینا-

 :میشوم بلند جا از

 .میشم مزاحم بازم. اجازتون با-

 :میگیرم را هانا شماره اتاقش از زدن بیرون محض به

 !ریزه خاله سالم-

 :دارم دوست را اش خنده صدای

 شد؟ چی عزیزم، سالم-

 !میشه چی ببینیم بابات زمین انداختم رو توپ فعال-
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 ..من میخوای-

 :میپرم حرفش میان

 میدونم و میخوام رو همه رضایت من. هست راه کلی وگرنه بیارم پیش اختالف بقیه و تو بین نمیخوام هانا-

 . میاریم دستش به

 !راحته خیالم من باشی تو-

 :میکنم ام شده پارک موتور به نگاهی

 .هستم آخرش تا-

 !دارم دوستت-

 .ریزه خاله باش خودت مواظب-

. هستم مصمم قبل از بیشتر هایم خواسته به رسیدن برای اینبار. مینشینم موتور روی و میکنم قطع را تماس

 .میکنم بیشتری تالش شدن اول برای

 

 "هانا"

 آسانسور درِ شدنِ باز با. ایستممی انتظارشان به در چهارچوب در و کنممی باز را در سپنتا و فرشته دیدن با

 :بوسممی را هایشلپ محکم. کندمی پرت آغوشم در را خودش دیدنم با و پردمی بیرون هیجان با سپنتا
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 میشی؟ نازتر داری روز به روز چرا تو. من عشق خدا وای وای-

 :گویدمی و کشدمی صورتم به دستی سپنتا

 !رفتم بابام به-

 :کنممی بغلش و روممی ریسه خنده از لحظه یک در

 !مامانتی شبیه تو میکنه شوخی بابات عزیزم نه-

 :بنددمی را در و شودمی وارد فرشته

 هانا؟ چطوری-

 :نشانممی کنارم را سپنتا و نشینیممی هامبل روی همگی

 .برگشتم آموزشگاه از تازه! کوفته و خسته-

 جان تا میخواهد دلم که هستند شیرین حرکاتش تک تک آنقدر. کوبدمی بهم را تپلش هایدست سپنتا

 :کنم حبسش آغوشم در و ببوسمش هست، تنم در

 !شی معلمم تو میخوام منم هانا آجی-

 :خندممی

 .منی اختصاصی شاگرد تو من برم قربونت-

 :گویممی و کنممی نگاه فرشته به
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 .بشینه کالس تو سپنتام بذار آموزشگاه بیا فردا از-

 :کندمی نگاه پسرش به زیبا لبخندی با فرشته

 مامان؟ بری داری دوست-

 می بستنی بزرگی ظرف برایمان گرم هوای این در سعیده و پردمی پایین و باال جایش در ذوق با سپنتا

 .کندمی برابر چند را سپنتا ذوق که است همین و آورد

 دست فرشته با. آید می سمتمان به و شودمی خارج اتاق از پیچیده موهایش به که ای حوله با مرسده

. حرفنزدهام مرسده با کلمههم یک که روزیست چند. هستم ناراحت او از. میبوسد را سپنتا و میدهد

 دیگری نیت عالیقم و غرور شخصیتم، من، کردن خورد جز که بگذارم کسی برای را وقتم ندارم دوست

 !نیست سرش در

 :گویدمی و نشیندمی مبل روی مرسده

 !جون فرشته شدی پیدا کم-

 :زندمی لبخندی فرشته

 .هستیم درگیر حسابی واال-

 :میگوید مکث بی سپنتا

 منی؟ مادرزنِ تو-
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 :میگوید مرسده. کنیممی کنترل را مانخنده سختی به فرشته و من و شوندمی گرد مرسده هایچشم

 !سپنتا نیست تو سن مخصوص حرفها این-

 :میدهد تکان سری

 !میگه همیشه بابا ولی-

 صورت سرعت به. است گرفته اش خنده هم مرسده. میخندم بلند و کنم کنترل را خودم نمیتوانم دیگر

 :گویممی و کنممی باران بوسه را سپنتا

 !تو هستی عجولی پسر چه. بگردم دورت الهی-

 !دارم دوست رو هانی نی من-

 :کشدمی پسرش موهای به دستی فرشته

 !نیست خوب. مامان کنی تکرار نباید که میگه بابا هرچی اما باشه-

 میگه؟ بابا چرا نیست خوب اگه-

 :گویممی و رودمی ضعف اشچهره نمکی حالت برای دلم من و کندمی جمع را هایشلب سپنتا

 !شم خوبی زن برات میدم قول بگیر منو بیا تو سپنتا خدیا وای-

 :کندمی نچی سپنتا

 !داری صاحب تو-
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 موهایش دست با و افتند می خنده به هم سعیده حتی همه. بدهم را جوابش تا نمیچرخد دهانم در زبان

 :میگویم و میکنم آشفته را

 !نمیاری حرف روی دندون پرهامی، پسر که الحق-

 .نیست راحت مرسده وجود با اما بزند حرف فرجود درباره من با تا آمده فرشته که دانممی

 فرو فکر به لحظه یک. بردمی خانه به اورا اجبار به فرشته اما باشد، من کنار دارد دوست سپنتا اینکه با

 به را او من وقت آن. زنممی لبخندی کند؟می تابی بی من برای اینگونه هم خواهرم بعدها یعنی. روممی

 خنده به شودمی باعث است بزرگتر دهه سه خواهرزنش از فرجود اینکه فکر. برممی فرجود و خودم خانه

 .هستیم هیلدا مادر و پدر جای ما که انگار بیشتر. بیوفتم

 .کندمی خداحافظی و چیندمی کامل را ناهار میز سعیده بابا، آمدن با

 :گویدمی و خوردمی قاشق چند باشد داشته ناهار صرف برای اشتهایی آنکه بی بابا

 !من اتاق تو بیا شد تموم غذات هانا-

 :دهممی تکان سری

 .چشم-

 :گویدمی متعجبانه مرسده بابا، رفتن با

 !ناراحته چیزی از بود مشخص اومد که وقتی از-
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 سخت چندان بزند، حرف من با فرجود درباره خواهدمی بابا اینکه حدس. میدهم پایین را دهانم آب

 .نیست

 .روممی بابا اتاق سمت به و شوممی بلند جا از غذایم اتمام محض به

 :کندمی نگاهم بابا و کنممی باز را در

 .تو بیا-

 :گویدمی گذارم،می اتاق درون را پایم همینکه

 !کنم صحبت تنها هانا با خواممی من مرسده،-

 :گویممی آرام و نشینممی بابا کنار. بنددمی را در مرسده و زنممی لبخندی ناخودآگاه

 بابا؟ جونم-

 :بنددمی را تاپ لپ صفحه و کندمی نگاهم

 کارم؟ محل فرستادی رو فرجود امروز تو-

 !نه-

 :بگویم سریع شد باعث اخمش

 !دادم رو آدرس منم داشت اصرار خودش. نخواستم من اینکه یعنی-

 :گویدمی و کشدمی اشجوگندمی موهای بین دستی کالفگی با
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 .خواممی رو صالحت من کن باور هانا-

 منه؟ صالح فرجود از شدن جدا االن البد-

 !صالحته به کردنش فراموش-

 :گویممی رک و کنممی نگاهش

 !نیست شدنی-

 !بخوای اگر هست شدنی-

 :کشممی عمیقی نفس

 !خوامنمی که بگم باید پس-

 .نداره خوبی رفتار تو با پسر اون مادر هانا، بستی چشماتو شدی؟ عاشقش هانا؟ چرا-

 :دهدمی ادامه و کندمی مکثی

 نکرد، حل یاسی با رو مشکلش وقتی تا که هست یادت پس زنی،می حرف فروزان از اینقدر که حاال-

 !نشد برگزار هم اینامزدی

 و حرف پای من و کند منصرف را من خواهدمی او. است سخت بسیار زدن حرف. کنممی نگاهش

 .امایستاده امخواسته
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 غیر کامال نشیندمی گلویم در که بغضی. کشدمی موهایم به دستی و نشیندمی کنارم مهربانی با بابا

 :ستارادی

 من برای تو. دارم دوست بیشتر جهان این توی هرکسی از هرچیزی، از تورو من کن باور بابا جان هانا-

 از چه توئه، کردنِ شاد تالشم تموم کن باور. نمیاد چشمم به فروزان نبود هستی که تو. فروزانی یآینه

 دوست اما بری پیشم از و کنی ازدواج زودی این به ندارم دوست درسته. آینده در چه و االن چه گذشته،

 اشخانواده بلکه خودش، تنها نه و باشه داشته دوستت که کنی ازدواج کسی با شیمی عاشق هم اگر دارم

 .نبود مهم مادرش برای اصال که چیزی. بذارن احترام بهت هم

 :کشممی عمیقی نفس

 !ذارهمی احترام بهم و داره دوست خیلی منو خودش-

 .نیست کافی این-

 . دونممی من شهمی عالی خیلی چیز همه نیازه، زمان بابا-

 :دهممی ادامه و زنممی لبخندی

 !رسممی بخوام که چیزی به پس نگفتید؟ مگه همینو فروزانم دختر من-

 .شوممی خارج اتاق از و شده بلند جا از سرعت به

 .گذرمنمی فرجود از من که فهمیدمی باید بابا
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*** 

 با من روزی. زنممی لبخندی خانه، در جلوی پیک دیدن با. خیزمبرمی جا از زنگ صدای شدنِ بلند با

 :گویدمی سعیده. رفتممی پایین به وجود تمام با آیفون صفحه در فرجود دیدن

 خانم؟ هانا برم من خوایدمی-

 :دادم تکان سری

 .رممی خودم باش، همینجا تو نه-

 فرجود او ظاهر در من و میپرسد را کد جوان پسر. روممی پائین به و گیرممی دستم در محکم را کارت

 و است باشگاه در وقتی. برگردد کار این به وجه هیچ به ندارم دوست اما هستم دلتنگش. بینممی را

 .دارد بیشتری آرامش دلم بینممی را رنگارنگش های استوری

 .برممی باال به را خریدها. باشد سرزنده و شاد و کند ورزش بپرد، دارم دوست

 : گوید می و آید می سمتم به دستم درون های پالستیک دیدن با سعیده 

 ! سنگینن خانم من به بدید-

 : میگویم و دهیم می جای ها کابینت درون را ها خرید. شویم می وارد آشپزخانه به هم با دو هر 

  داری؟ فکری چه شام برای-

 : گوید می و کند می ساعت به نگاهی سعیده
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  میخواید؟ چی شما زود خیلی که حاال خانوم نمیدونم-

 : گویممی خوشحالی با و کنممی فکر کوتاه 

 ! کتلت-

 !بخوریم چای با تا کنممی درست شکالتی کیک امخریده که وسایلی با و کندمی موافقت سعیده

 فرجود و خودم نقاشی روی کمی تا میروم و اتاق به. اندشده خارج خانه از که است ساعتی ربع مرسده و بابا

 در دستم قولی به و کنم تعلل خواهم نمی من کند می طلب را زیادی انرژی و وقت که دانم می. کنم کار

 . بمانند گردو پوست

 یک بتوانم شود کامل تصویر این زودتر هرچه دارم دوست. شوم می مشغول و نشینم می وسایل کنار 

 و خودم هایچشم مقابل درست جایی.  کنم متصلش دارم دوست جابیکه همان و بنشانم رویش زیبا قاب

 !فرجود

 لبخند فرجود نام دیدن با. کنممی جدایش شارژ از و روممی سمتش به سریع زنگ، صدای شدن بلند با

 : دهممی پاسخ زنان

  فرجود؟ جونم-

  عزیزم؟ خوبی-

 !باشی خوب تو اگر خوبم که من-
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 ! شممی ترخوب ببینمت اگر ولی خوبم-

 : گویممی و خندممی دل ته از

  ببینی؟ منو االن خوایمی پس-

 ! بله-

  کجا؟ خب؟-

  کافه؟ بریم-

 ! باشه-

 ! شو آماده. نزدیکتم خب-

 : پرممی پایین و باال جایم در ذوق با

  موتور؟ با-

 ! بله-

 ! شممی آماده االن خوبه خیلی-

 !ریزه خاله بینمتمی-

 . کنممی جمع اتاق وسط از را وسایل سرعت باالترین با و کنممی قطع سرعت به را تماس
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 . کنم انتخاب را چیزی توانمنمی اما کنممی باز را درکمد

 او با که شودنمی راضی دلم دیگر اما. کندمی من کردن خوشحال برای را اینکارها همه فرجود که دانممی

 . کند را استفاده نهایت پولش ذره ذره از دارم دوست. بروم کافه به

 را سعیده دست و روممی بیرون اتاق از سرعت به. زنندمی برقی هایمچشم است زده سرم به که فکری با

 : گویممی و کشممی

  کنی؟ درست دیگه یکی تونیمی تو. خواممی رو کیک اون من-

 :گویدمی تعجب با سعیده

 ! دیگه خودتونه برای هم کیک-

 ! فرجوده و من مال این کن درست دیگه یکی مرسده و بابا برای تو. میدونم-

 : خندممی

 . باشیم داشته خرج کم و ساده تفریح یه بذار. باش پایه تو-

 . زندنمی حرفی و است منگ و گیج سعیده

 به سرعت به و گیرممی دست در را بام پشت کلید. دارمبرمی انداز زیر و کنممی تن مانتویی زود خیلی

 . روممی باال
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 خیلی و کنممی پهن ایگوشه را انداز زیر. برسد فرجود زودتر هرچه دارم دوست. دارم زیادی هیجان

 .برممی باال به را کیک و چای زود

 توانمنمی که هیجانی با و دهمرامی فرجود جواب و زنممی سر روی را امبرداشته که گلی گل و سفید چادر

 : گویممی  کنم، اش مخفی

  عشقم؟ کجایی-

 .پائین بیا مجتمع، در-

 : زنممی برایش را در شدن باز دکمه سرعت به

 ! باال بیا تو فعال-

 : میگیرم بغل را سعیده محکم و کنممی قطع را تماس

 ! نترس تو خودم پای شد هرچی برم قربونت-

 دوست. زنممی بیرون خانه از امکرده جمع پایم و دست زیر از را چادر که طورهمان و دهدمی تکان سری

 . بخندد دل ته از و بلند دیدنم با هم باز فرجود دارم

 : کندمی نگاهم شده گرد هاییچشم با شود،می خارج آسانسور از که همین

 ! سالم-

 : خنددمی
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  تیپیه؟ چه این. سالم-

 : دهممی باال ایشانه

 . دادم تغییر ظاهرمو داری، دوست بیشتر چادری دیدم-

  بریم؟ که نشدی آماده-

 . برممی باال هاپله از و فرستممی هایشانگشت بین را هایمانگشت سرعت به

 حریفم اما بگیرد را جلویم و کند رفتار آرام کندمی سعی آیدمی دنبالم به سرعت به که همانطور فرجود

 .شودنمی

 :گویممی ذوق با و رویممی ام،کرده آماده که بساطی و بند سمت به و دهممی هل را بام پشت باز نیمه در

 !بفرمایید-

 :گویممی و نشینممی وسایل کنار چادر همان با. کندمی نگاه وسایل به رفته باال ابروهایی با فرجود

 !بشین بیا نه؟ مگه صفاتره با اینجور-

 :گیرممی سمتش به را چای لیوان من و نشیندمی مقابلم فرجود

 !جون نوش-

 :گیردمی دستم از را لیوان و خنددمی

 !نداشتم اینو انتظار-
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 :دهممی باال ابرویی

 !کننمی چندان دو جذابیتمو من بینی پیش غیرقابل کارهای همین دیگه، خوبه-

 :کنممی جدا کیک از ایتکه برایش

 ! پختم خودم-

 : خواندمی و خنددمی بلند فرجود و گیرممی دست با امچانه زیر را چادر

 ! دار نگه دستام تو دستاتو. بردار چادرتو چادری دختر-

 : گویممی و میگیرم صورتم جلوی را چادر

 ! دریاست غروب که برات نگم چشمام از-

 : پرسدمی و زنیممی قهقهه هردو

  کرد؟ صحبت باهات بابات-

 . عمرا گفتم منم. کنی فراموش فرجودو باید نه کالم یک گفت آره،-

  چی؟ کرد متقاعدت اگه-

 ! عمرا-

 : گویدمی و خوردمی کیک کمی
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  کنی؟می چکار خب-

  چی؟ تو-

 : گفتم سریع و کرد اخمی

 ... مرگ یا فرجود یا گممی زنممی رگ یا چیه؟ تهش ته-

 : دهممی ادامه و کنممی مکثی

 !  بدم نشونت خواممی اصال... اینکه یا-

 تا گیرممی شالم به دست و افتدمی سرم از راه بین چادر. دوممی و شوممی بلند جا از بیاید خودش به تا

 . نیوفتد سرم از یکهو

 . ایستممی دیوار لبه روی و روممی باال به لحظه یک در و دودمی دنبالم به فرجود

 . نرود گیج سرم خیابان، تماشای با و ببینم را پراکنده ابرهای دهممی ترجیح. گیرمنمی پایین را سرم

 : گویممی بلند اما لرزدمی ترس از صدایم

  مرده؟ یا خوانمی زنده منو خطه، آخر اینجا-

 : شنوممی سر پشت از را فرجود هراسان صدای

 ! پایین بیا آروم فهمیدم هانا باشه باشه،-

 : دهممی فاصله هم از را هایمدست تعادل، حفظ برای و دهممی قورت را دهانم آب
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 ! نداره نیاز من جنازه به کس هیچ دیدی؟ د،-

 ! پایین بیا آروم هانا هانا،-

 اند،شده ریزتر معمول حد از که پایم زیر هایماشین دیدن با و آورممی پایین را سرم لحظه یک برای

 : گویدمی بیشتری ترس با فرجود و روندمی سیاهی هایمچشم کنممی حس

 ! من به بده دستتو سمتم، بچرخ بیا، توروخدا، بسه-

 ! ممکن سرعت ترینآهسته با. چرخانممی دیوار روی را پاهایم بیاندازم، پایین را هایمدست اینکه بدون

 . شوممی پشیمان امکرده از و امگرفته بدی سرگیجه

 پایین به را من بام پشت دیوار لبه از و گیردمی دست در را دستم مچ مکث بی و آیدمی ترنزدیک فرجود

 . کشدمی

 بلند سر. گیرممی دست در را فرجود لباس محکم و رودمی گیج سرم گذارممی امنی جای که را پاهایم

 : گویممی خنده با و شوممی خیره اشنگرانی از پر هایچشم به و کنممی

 !بودن تو کنار یعنی من برای ماجرا ته-

 "فرجود"

 که خوشرنگی های تیله. میمانم خیره چشمانش به و میشود چفت هانا کمر دور دستم میشوم، خم کمی

 است، دار تب. میکنم نوازش را اش گونه و میزنم کنار را اش شده پریشان موهای میخورند، تکان تند تند
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. بگیرم را وضعیت این جلوی نمیتوانم میکنم تالش هرچه و میزند موج وجودش درون خاصی التهاب

 لبهایش روی لبهایم و میدهم فشار است آسانسور اتاقک مخصوص که دیواری به را او میکشم، را دستش

 .میکنند خوش جا

 دستم میشوم، حریص من اما. میشوند ثابت بازوهایم روی دستش میکند، ام همراهی مقاومتی هیچ بی هانا

 . بودم داده قولی چه خودم به میرود یادم و میخورد تکان تنش روی

 :میگویم و میگیرم فاصله هانا از

 !میبوسمت میدی خودت دست کار بگی دیگه بار یه-

 دستش. میکشم جلوتر را شالش و میفرستم شال زیر را موهایش. میشود دوخته صورتم به خمارش نگاه

 :میشود محکمتر بازویم دور

 !فرجود-

 :میبوسم را گردنش و میکنم خم را سرم. میکند نگاهم و میزند پلک

 !نداره مالکی هیچ من جز ها دست این گردن، این ها، چشم این-

 دور را پاهایش. میکنم بلندش و میشود حلقه کمرش دور دستم. میبوسد را ام گونه و میکند بلندی پا

 بام پشت روی نیست مهم برایم. بکشم دست دختر این از نمیتوانم میبوسم، را او دوباره و میپیچد کمرم

 همه جواب یعنی این و دارم دوستش من. است سال و سن کم دختر این نیست مهم برایم ایم، ایستاده

 !حرفها این
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 :میگوید گوشم زیر آرام میگذارد، ام شانه روی را سرش

 !بمونیم همینطوری ابد تا میخوام-

 :میزنم موهایش روی ای بوسه

 .میخوابم تو دیدن با شب هر و میشم بیدار تو با روز هر میمونیم،-

 قول؟-

 :میچرخد موهایش بین دستم

 .قول-

 :میگذارم زمین روی را هانا

 .داریم تمرین. برم باید من-

 :میکند نگاهم مهربان

 .میشه تنگ دلم من بمونی؟ نمیشه-

 :میکشم عقب کمی

 دست میده کار من موندن. برم بذار. هانا بدم بهت قولی هیچ بعدی دقایق رو نمیتونم دیگه بمونم-

 .جفتمون
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 هانا که لوازمی سمت به. نشیند می صورتم روی لبخندی و میکند نمایی خود اش گونه روی چال میخندد،

 ورودی در سمت به لوازم برداشتن از بعد. میشویم کردن جمع مشغول خودش کمک به و میروم آورده

 :میگیرد دستش توی را چادرش. میکند قفل را در هانا بام پشت از زدن بیرون محض به و میرویم

 !باش خودت مواظب-

 دیدن با هانا. میچرخد ها پله سمت ما دوی هر نگاه کسی گفتن سالم صدای شنیدن با ولی میگویم چشمی

 :میگوید است شده هول حالیکه در و میزند لبخندی شان همسایه

 هستین؟ خوب سالم-

 :میگوید هانا به رو و میکند ما به ای موشکافانه نگاه مرد

 داشتین؟ کاری باال. مهرانفر خانوم سالم-

 !میخوردیم چایی داشتیم-

 .اجازه با. مشخصه ایشون صورت روی شما رژ رد از-

 :میگوید خنده با هانا و میرود بام پشت در سمت به همسایه بیایم خودمان به تا

 .صورتت رو موند رژم وااای،-

 :میپرسم آسانسور به رسیدن با. میشود کردن پاک مشغول و آورد می جلو را دستش

 !نشه بد برات-
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 .نگیر جدی بابا، نه-

 ساختمان از بیرون. میروم همکف طبقه به رفتنش با و میشود پیاده آسانسور از خودشان طبقه در هانا

 .میروم باشگاه سمت به و میشوم موتور سوار. ام شده دلتنگش میکنم حس دوباره

 *** 

 :میگویم بلندی صدای با و میکنم امیرعلی به نگاهی

 !کنیم شروع رو بعدی دور میخوایم حاضرین؟-

 پدر. میکند نگاه ام داده ترتیب مسابقه برای که اولی اجرای به و است ایستاده سالن گوشه امیری آقای

 و است نگران پدرش میدانم. ام کرده طراحی تک کال را امیرعلی برنمیدارد، پسرش از چشم امیرعلی

 طراحی خودمان که رَمپی روی از و شود وارد دوچرخه با است قرار. بزنم دامن نگرانی این به نمیخواهم

 . دارد تکی اجرای امیرعلی دوباره و میشود شروع بقیه اجرای بعد. بپرد ایم کرده

 است ممکن که شود ایجاد خودش حتی بقیه ذهن در دغدغه این و باشد کسی به وابسته ندارم دوست

 حرکاتش خوبی به کمیل. میکنیم شروع را اجرا و میروم سالن میان به میشود، پخش موزیک. بیفتد اتفاقی

 دست ذوق با پدرش امیرعلی ورود با. میکند منتقل خوبی به را ریتم گفت میتوان حتی و میدهد انجام را

 .شود خوشحال بیشتر امیرعلی میشود باعث موضوع این و میزند
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 ادامه را روال همین میدهم ترجیح و بخواهم او از سنگین کار نمیتوانم پزشکش توضیحات به توجه با

 از لبخندی. میکند پر را سالن امیری آقای زدن کف صدای میشود تمام بندی زمان طبق اجرا وقتی. بدهم

 :میگوید و میزنم رضایت سر

 .تونستی تو و میترکونی بودم گفته بهت. مریزاد دست-

 :میدهم تکان سری

 .کردین حمایت شما-

 :میشود تر عمیق اش خنده

 !شدی آقا ذره یه. ریخته پرت و کُرک میکنم حس-

 های شیوه از ذوق با و میدهد جا پدرش آغوش در را خودش امیرعلی. میگیرم صورتش از را نگاهم

 قرار و میدهد ها بچه به را اند شده طراحی که هایی فرم امیری آقای. میگوید است گرفته یاد که جدیدی

 فردا نمیداند هانا هنوز. باشیم داشته دیگر تمرین یک و برویم اجرا محل به زودتر یکساعت فردا میشود

 پیش از ها قسمت بقیه و میکنیم برگزار زنده را فینال فقط قبل سال روال طبق است، برنامه اولین ضبط

 به میکنم اعالم صحنه روی را گروه اسم وقتی و ببینیم را اول قسمت هم با دارم دوست. هستند شده ضبط

 .شوم خیره اش چهره

 پیکسل امیری آقای. میشوند شادی غرق لوگو طراحی از و میکنند تن به را لباسهایشان هیجان با ها بچه

 گرفتن برای امیرعلی. کنند نصب هایشان لباس روی صحنه بیرون میتوانند که است کرده طراحی هم هایی
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 خوشحال دنیایش شیرینی از. بدهد هدیه مادرش به را یکی میخواهد دلش و میزند چانه دوم پیکسل

 .میشوم خوشحال بیشتر برگرداند را او توانسته امیری آقای اینکه از میشوم،

 مامان. میروم خانه داخل به و میکنم پارک را موتور. میروم خانه به و میزنم بیرون باشگاه از تمرین اتمام با

 :میگوید و میگیرد رو دیدنم محض به

 .خونه برگردی نمیخواد دلت میرن، عقب عقب پاهات جدیدا. کردی پیدا رو خونه راه باالخره به به-

 :میپرسم و میکشم عمیقی نفس

 شده؟ چی باز-

 :میگوید دستم درون کیسه دیدن با و میزند بیرون آشپزخانه از فرهاد

 اومد؟ لباستون داداش-

 :میگوید و میگیرد را لباس ذوق با فرهاد میدهم، تکان سری

 !شکاره ازت مامان بگیره خواستگاری وقت دوباره میخواد گفته بابا نگیر جدی. شده عالی حتما-

 :میشوم ولو مبل روی. میکشد بیرون کاور از را لباس فرهاد و غرد می لب زیر مامان

  نه؟ میگی هم تو نه میگه محبوبه چون نکنه چیه؟ هانا با مشکلت مامان-

 .کردم غلط میگی میخوره سنگ به سرت بعدا تو. نیست اینا نَقل-

 :میدهم جواب و میبندم را هایم چشم
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 .کردم غلط بگم نیست قرار و نخورده سرم به هیچی فعال-

 :میگوید کیسه درون اضافی پیکسل دیدن با و میکند نگاه را لباس فرهاد

 گرفتی؟ منم برای-

 :میدهم جواب بسته های چشم همان با

 .تویی ما عمومی روابط مدیر باشه هرچی بله،-

 .داداش درست دستت-

 .کشید چوب به منو نرسیده زره فوالد مادر بیار، چایی یه برو تغاری ته-

 :میگوید دلخوری با مامان و میرود آشپزخانه سمت به خنده با فرهاد

 فوالدزره؟ مادر شدم من نیومده باشه، خوشم-

 :میکنم باز را هایم چشم

 باشی؟ برفی سفید بابای زن میخوای یا خوبه؟ سیندرال نامادری-

 و چای لیوان دو با فرهاد بعد کمی. میرساند اتاقشان به را خودش و میدهد تکان برایم تاسفی سر مامان

 :میپرسم و میکنم ها شیرینی به نگاهی. برمیگردد شیرینی چند

 خبریه؟-

 .بیاره در رو تهش نیومده محبوبه تا بخور. است همسایه سوغاتی-
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 :میپرسم و میخندم اش شوخی به

 خبر؟ چه مَرس درس-

 :میدارد بر را لیوانش

 .میترکونم حتمی دانشگاه خوبه، اوضاع-

 :مینویسم هانا برای و میگذارم مقابلم را چای لیوان. میکنم نگاهش و میزنم لبخندی

 خبرا؟ چه ریزه، خاله سالم-

 .میشود گرم دادن پیام با سرم و میدهد جواب زود خیلی هانا

 *** 

 :میگویم صدایش شنیدن با و میگیرم را هانا شماره

 .پایین بیا زودی-

 دیدنشان با میدانم و میکنم دارم دستم درون که چیزی به نگاهی. میکند قطع را تماس و میگوید چشمی

 :میگیرم سمتش به را قفس و برمیدارم جلو به قدمی انداخته سرش روی شالی که هانا دیدن با. میکند ذوق

 .باشه مبارکت-

 :میکند قفس درون های عشق مرغ به نگاهی میخندد،

 !فرجووود وای عشق؟ مرغ وای -
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 :میگوید و میگیرد را قفس. میکشد جیغ و میپرد پایین و باال یویو مثل

 براشون؟ بذارم اسم-

 :میدهم دستش به را غذا مخصوص کیسه و میزنم لبخندی

 .بنویسه برات رو برسی بهشون چطوری اینکه گفتم بهش. غذاشونه هم اینا. خودتن واسه آره-

 :میدهد ادامه و میکند تشکری

 !هانا و فرجود میذارم-

 .باشه مبارکت. خوب چه اوهو،-

 :میگویم و میزند شیرینی لبخند

 .خونتون بیایم بگیره رخصت بابات از و بزنه زنگ دوباره میخواد بابام-

 !نشنوی نه میکنم کاری یه اینبار-

 .میخندد و میکند ها عشق مرغ به نگاهی دوباره

 .بپری پایین باال در جلوی یویو مثل زشته باال، برو-

 :میکند نگاهم موذیانه میخندد،

 شدی؟ غیرتی-
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 :میکشم هم در را هایم اخم

 .میگم برو-

 :میکند بغل را قفس

 شدی؟ غیرتی بگو، راستشو-

 :برمیدارم جلو به قدمی

 ریزه؟ خاله نه یا میری-

 :بلند صدای با و دل ته از میخندد،

 .رفتم من باشه باشه-

 مرغ و است برنامه قسمت اولین ضبط امشب. میروم استودیو سمت به و میشوم موتور سوار رفتنش با

. کنم غافلگیرش میخواهم و چیست ام برنامه بگویم ندارم دوست. شود گرم هانا سر تا آوردم را ها عشق

 داخل و میدهند دستم به کارتی هویتم تایید از بعد میکنم، خاموش را موتور میرسم استودیو به وقتی

 میتواند که است این امیری آقای داشتن خوبی. اند شده تمرین مشغول و اند رسیده زودتر ها بچه. میشوم

 .کند ردیف برایمان را چیزها این

 چهار آمدن از بعد و آید می برنامه مجری. میرویم صحنه پشت به بعد و میکنیم تمرین دیگر دور یک

. میکنیم نگاه را برنامه است انتظار سالن درون که بزرگی تلویزیون داخل از. میشود شروع برنامه داور
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 قرار تاثیر تحت هم را من حتی و میبرند صحنه روی را قشنگی تئاتر میکنند، اجرا خوبی به اول گروه

 .میدهند

 حرف کارتونی های شخصیت از یکی جای وقتی. میکند صدا تقلید که است جوانی زن به متعلق دوم اجرای

 :آید می سمتم به پوزخند با. ماسد می لبم روی خنده رامین دیدن با اما. میگیرد ام خنده میزند

 !خان فرجود شدیم چشم تو چشم باز-

 :میدهم تکیه سرم پشت دیوار به

 .سالمتی به خب،-

 .کنم نابودت صحنه روی قراره که میدونی-

 :میگویم و میکنم رامین به نگاهی. آید می سمتم به ها بچه از یکی

 .ببری انشاهلل. حقشه قطعا بشه برنده هرکس. است مبارزه میدون یه ما برای صحنه اون-

 با دوبرنامه است قرار امشب. میگیرم فاصله او از امیری آقای صدای شنیدن با ولی بزند حرفی میخواهد

 میکنم سعی و میکشم سر نفس یک را سرد آب لیوان یک. داشت خواهیم را شلوغی شب و شود ضبط هم

 صحنه روی مجری صدای با. اند کرده تن به را مخصوصشان فرم ها بچه. کنم دور رامین از را فکرم

 .میرویم
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. میبندد نقش صورتش روی اجرا این دیدن از بعد که لبخندی به هاناست، پیش فکرم اجرا مدت تمام

 داور و میدهد انجام را حرکتش امیرعلی. میکند بیشتر را هیجانم میشود زده که اولی مثبت زنگ صدای

 خنده با علیخانی. میگیرم دست به را میکروفون اجرا اتمام از بعد. آورد می در صدا به را دوم زنگ بعدی

 :میگوید

 درسته؟ کردی عوض رو گروه اما. میبینمت صحنه روی دوباره خوشحالم-

 :میدهم جواب و میکنم سفید ستاره چهار به نگاهی

 .بشم سرپا دوباره اتفاق اون بعد شد باعث برنامه این راستش بله،-

 چیه؟ معنیش گروهتون اسم بود؟ چطوری شد؟ چی خب-

 :میکنم داوران صورت به نگاهی

 اسمه، دو از تلفیق هم گروه اسم. باشم باید که بشم همینی دوباره شد باعث نفر یک وجود اما بود، سخت-

 !هازان بذاریم رو گروه اسم گرفتیم تصمیم شخصی دالیل به. فروزان خانوم یاد زنده و هانا

 :میگوید و میماند زن داور روی نگاهم

 .داشت هیجان خیلی باشه صحنه روی امیرعلی دوباره اینکه اجرا اون از بعد-

 :میدهم تکان سری
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 تونست ایران پزشکی جامعه لطف به خب ولی درسته. ممنونم کرد اعتماد بهم امیرعلی پدر اینکه از-

 .باشه کنارمون دوباره و بشه درمان

 .میروم صحنه پشت سمت به و میگوید تبریک را مثبت ستاره چهار علیخانی

 

 "هانا"

 شده اتاقم و خانه مهمان عشق دومرغ این که بود گذشته روز چند تنها. کردم قفس به نگاهی لبخند با

. بگیرم ازشان را نگاهم توانستمنمی و چرخیدممی دورشان پروانه مثل. بودم شده عاشقشان شدیداً و بودند

 .کنممی تماشا را خوردنشان غذا و ایستم می همانجا و کنممی پر ارزن از را قفس پایین رنگ آبی محفظه

. دهندمی من به را عجیبی حس عشق، مرغ دو این. دهممی قرار سرجایش و کرده پر را آب مخزن

 .بدهد آزارم فرجود دلتنگی که گذارندنمی

 :دهممی زودجواب خیلی نسیم اسم دیدن با. روممی سمتش به سرعت به موبایلم زنگ صدای شدن بلند با

 افتادی؟ من یاد عجب چه شدی؟ پیدا کم. خانم سالم-

 :میخندد نسیم

 !میزنی حرف چقدر-

 بشه؟ حروم شارژت کنم سکوت-
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 .ندارم حال منم بابام دوستای از یکی خونه برن شب میخوان اینا مامان-

 :میدهم باال ابرویی

 !اینجا بشی تلپ بیای میخوای حتما-

 بیام؟-

 .نیست میزون اصال شرایط روزها این که بگم االن از فقط بیا، آره-

 گفته؟ چیزی مرسده باز-

 :میخندم بلند

 !میفهمی ببینی نزدیک از خودت بیا حاال-

 بهم را وسایلم ندارم دوست. میکنم تمیز را اتاقم سرعت به من و میکند قطع را تماس متعجبانه نسیم

 و میروم بیرون اتاق از آیفون صدای شنیدن با و میگذارم کناری را نقاشی وسایل سرعت به. ببیند ریخته

 :میگوید من دیدن با مرسده. میکنم باز نسیم برای را در

 کیه؟-

 !نسیم-

 :میدهد تکان سری مرسده

 اینجاس؟ همش چرا این-
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 :میروم سمتش به و داده باال ابرویی

 نیومده وقته خیلی بودی، انداخته راه تو که بود ای مسخره جشن اون خاطر به بود اینجا که بار آخرین-

 میکنه؟ تنگ تورو جای مگه ضمن در. اینجا

 :گویدمی یکهو کامالً مرسده

 !بیاد چشمم به خواب ذارهنمی صداشون و سر صبح تا ان؟چی هاپرنده اون-

 :شوممی خم سمتش به کمی و خندممی

 !گوشت تو بذاری کنی گوله پنبه تا دو که اینه پیشنهادم من دوماً عشق، مرغ نه، پرنده اوالً-

 از را نگاهم. شودمی وارد بزرگ لبخندی با نسیم و کندمی باز را در سعیده خورد،می در به که هاییتقه با

 در را دستش که طورهمان و گیرممی آغوشش در و روم می نسیم سمت به شادی با و گیرممی مرسده

 :گویممی بلند کشم،می اتاقم سمت به را او و امگرفته دست

 !نمیای اصال ولی خودته خونه اینجا جون، نسیم بود شده تنگ برات دلمون-

 :خنددمی نسیم اتاق، در بستن محض به

 رو مرسده اون حرصِ بخوای که زنیمی هاحرف این از وقتی فقط تو دونممی که من شده؟ چی باز-

 !دربیاری

 :خندممی
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 !برام میکنه زبونی بلبل داره خیلی آره،-

 :گویدمی و کندمی باز را مانتواش هایدکمه

 داده؟ گیر من به باز-

 :کنممی نگاهش شده گرد هایچشم با

 نسیم؟ میگی چیه مزخرفات این نه-

 .میدونم رو چیزا این همه من بگیری سخت خودت به خوادنمی هانا بابا، ای-

 چیزا؟ این همه-

 رفته، هانا که گفتمی خواهرش به داشت مرسده زد، غیبت یهو جشن از بعد تو که شبی همون آره،-

 !!اینجاست همش که نسیمم دختره این گفت یهو مرسده و گذاشت تنها دوستشم گفت مارال

 حالم پیش از بیش شودمی باعث و است بدتر بسیار شنیده، را هاحرف این همه نسیم اینکه. گیردمی دلم

 .بخورد بهم زن این از

 !باشد؟ شخصیت بی اینقدر تواندمی آدم یک چطور نمیدانم

 :زندمی امگونه روی ایبوسه نسیم

 !نشو ناراحت-

 :گویممی و گیرممی را دستش سریع
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 .کنممی خواهی عذر تو از اون، طرف از من نسیم-

 :میخندد آرام

 .منه پاتوق اینجا باشه نداشته مشکلی بابات هم وقتی تا. اینجام تو خاطر به فقط من-

 :گویدمی و کندمی غمم از پر هایچشم به نگاهی

 !من نه نشناسه تورو عتیقه بابای زن این که بشه دلخور باید یکی بیخیال-

 من زده حرف اش درباره اینگونه مرسده اینکه و است من خواهر مثل نسیم. بوسممی را صورتش محکم

 .بدهم او به محکم جوابی جا، یک باید و بنشینم آرام نمیتوانم و است کرده عصبی بسیار را

 که لحنی با و شودمی خیره قفس به و کندمی راست کمر سرعت به نسیم هاعشق مرغ صدای شدنِ بلند با

 :گویدمی است، تعجب از مملو

 خریدی؟ عشق مرغ کی هانا-

 :خندممی

 !گرفتم هدیه-

 :رود می سمتشان به آشکار ذوقی با نسیم

 !خوشگلن چقدر الهی-

 :اندنشسته هم کنار هردو هایمعشق مرغ. ایستم می کنارش و شوممی بلند جا از
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 !خیلی خوشگلن، خیلی-

 :گویدمی بگیرد هاآن از چشم آنکه بی نسیم

 !خوشگله چقدر! کن نگاه رو آبیِ-

 :گویممی و زنممی لبخندی

 !فرجوده اون. اوهوم-

 :گویدمی سختی به و کندمی نگاهم مانده باز دهان با و چرخدمی سمتم به سرعت به

 چی؟ یعنی فرجوده؟-

 :دهممی سر ایقهقهه

 !فرجود گذاشتم رو اسمش دیگه، شنیدی که همین یعنی-

 !هستید جنابعالی هم سبزه اون حتما-

 :گویممی خنده با و زنممی دستی

 !تو برای سفید چراغ عزیزم آفرین-

 :افتد می خنده به نسیم

 !بشی اون عاشق تو نمیکردم تصورشو-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 :شوممی خیره هایمعشق مرغ هایعاشقی به لبخند با و دهممی باال ایشانه

 !طورهمین خودمم-

 !شدیدنمی رو به رو باهم وقت هیچ شما نبودم من اگر. ببوسی منو پای و دست باید تو-

 !دیدمش مطب تو بار اولین من. آره-

 :زندمی رویم به لبخندی نسیم. نشینیممی زمین روی دو هر و گیردمی را دستم نسیم

 نیست؟ خوب خونه اوضاع که گفتیمی اون خاطر به-

 :دهممی تکان سری

 .نپذیرفتن اونو هانی و بابا اما خواستگاریم اومد فرجود نسیم؟-

 نگفتی؟ من به چرا-

 کنم حل مرسده با دردسرامو باید اول اینجا من میدونی خوب که خودت. نکردم وقت حتما نمیدونم-

 !نمیمونه برام اعصابی دیگه

 :دهدمی تکان سری

 !کن تعریف برام چیزو همه االن خب-

 :خندممی دستش درون سینی دیدن با. شودمی وارد و زندمی در سعیده بزنم حرفی خواهممی تا

 !خوردیممی غذا کنارتون همونجا میومدیم-
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 :گویدمی و چیندمی مقابلمان را ناهار وسایل و سفره سعیده

 !میشناسم خوب رو جوون دخترهای-

 را افتاده که اتفاقاتی و خواستگاری موضوع تمام ناهار خوردن موقع و همینجا خواهدمی نسیم و خندیممی

 است فرجود و من شیرین راز بام، پشت. گویممی را چیز همه رویایی بام پشت جز به. کنم بازگو برایش

 .باشد باخبر کسی خدا و خودمان جز نمیخواهم که

 نمی خوشش فرجود از نسیم. است ترفضول ساختمان، زنان تمام از که ایهمسایه شکوری، آقای البته، و

 فرجود که فهمدمی او. دارد ستایش قابل شخصیتی نسیم هم باز اما. دانممی خوب خیلی را موضوع این آید

 ترخوب و خوب را حالم که هاستهمین و داردمی نگه را احترامش و نیست عادی فرد یک من برای دیگر

 .کندمی

 :فرستممی فرجود برای پیامی و دارمبرمی را گوشی. شودمی آماده ظهرش خواب برای نسیم بعد کمی

. مانند مى آدم ذهن در بیشتر کوتاه هاىحرف میدانی. بزنم حرف کوتاه بنویسم، کوتاه دارم دوست من"

 "اسـت حرف کلى خودش این که داند مى خدا و دارم دوستت بگویم کوتاه مثالً

 بیرون اتاق از. نکنم بیدار هم را نسیم تا میشوم بلند تخت روی از آرامی به پشتدر از بابا صدای شنیدن با

 بر در را وجودم تمام ترس لحظه یک در. بروم اتاقش به دنبالش به که خواهدمی ایاشاره با بابا و زنممی

 :بندد می را اتاق در بابا. است فهمیده را چیز همه بابا حتما. گیردمی

 !صندلی روی بشین-
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 خواهدمی که کسی مانند درست. ایستدمی مقابلم بابا. نشینممی و دهممی قورت سختی به را دهانم آب

 .کند بازخواست را من

 هانا؟-

 چشم در فرجود خواهمنمی فقط نیست، خودم خاطر به ترس این. شوممی خیره هایشچشم در ترس با

 :گویممی سختی به. شود خراب بابا

 بابا؟ بله-

 :گویدمی آخر در و کند نابود را من تواندمی راحتی به کند،می که مکثی لحظه هر

 !خواست وقت و زد زنگ هم باز پدرش-

 بابا اخم با. روندمی آسمان به و شوندمی دود بد، افکار تمام لحظه یک برای. شودمی باز نیشم ناخواسته

 :گویممی آهسته و گیرممی را لبخندم جلوی

 نه؟ مگه بیان که کردید قبول-

 :گویدمی کالفگی با بابا

 داشتم؟ هم ایدیگه چاره مگه-

 :گویدمی بابا و دهممی قورت را دهانم آب

  گذاشتی؟ من برای ایدیگه چاره بده؟ منو جواب هانا؟-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 : آیدمی حرف به بابا و بگویم چه دانمنمی. گزممی را لبم

 کف گرفتی آبروتو کنی؟ عام و خاص نمای انگشت رو خودت خوایمی کنی؟ چکار خوایمی تو هانا-

  نیست؟ خیالتم عینِ و دستت

 : گویممی سختی به و کشممی عمیقی نفس

 ...! همین برای کنه خرج بیخود رو پولش اون نخواستم فقط من-

 : گیردمی مقابلم را دستش

 ! باال اون رفتی چرا که بدی توضیحی خوامنمی اصال بسه بسه،-

 . ماندمی خیره کشد،می بیرون باکس از که سیگاری به من چشم و میرود میزش کشوی سمت به

 : گویدمی و زندمی آتش را سیگارش من مات نگاه مقابل در بابا

 ! بزنن حرفاشونو بیان شب فردا گفتم بهشون-

 : گیردمی گْر خجالت از تنم تمام و اندازممی زیر را سرم

 ...! شکوری آقای اون-

 : آیدمی حرفم بین

 ! دیگه دوستت کنار برو هانا-

 . کنممی ترک را اتاق حرفی هیچ بی و شوممی بلند جا از
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 . کنم خوشحالی است، داده اجازه آنها به بازهم بابا اینکه بابت توانمنمی و است گرفته دلم

 ! من به لعنت و امکرده ناراحت خیلی را او من

*** 

 : گویدمی و کشدمی تنم در لباس به دستی نسیم

 ! شدی ماه چقدر-

 : زنممی آینه درون امچهره به لبخندی

 ! مرسی-

  پوشیدی؟می شادتر رنگ یه نبود بهتر فقط-

 : کنممی رنگم ایسورمه کت به نگاهی

 ! باشم رنگین و سنگین بذار خوبه همین نه-

 : دهدمی باال ابرویی نسیم

 ! بتونی دونممی بعید-

 : گویممی و نشیندمی ابروهایم بین ریز اخمی

 ! باشی کنارم مهمی شب همچین توی کردم قبول که نکن پشیمونم-
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 : خنددمی

 ! نترس باشه-

 : گردانیمبرمی سر رو هر یاسی صدای شنیدن با

 !استقبال برای بیا رسیدن، مهمونا جون هانا-

 مخفی لرزششان تا کنممی قالب هم در را هایمدست. کشممی عمیق نفس چند و بندممی را هایمچشم

 . بماند

 تن به تمیزی و کشیده اتو شلوار و کت. کنممی نگاه بابا به مکث بی من و رویممی پذیرایی سمت به همه

 . بدهم رنگش خوش کراوات برای را جانم خواهدمی دلم و دارد

 .کندمی گرم را دلم میزند رویم به بابا که لبخندی

 . بیاید جلو استقبال برای خواهدنمی حتی مرسده و است قبل دفعه از ترآرام کمی هانی

 : گویدمی و کندمی نگاهش سریعا بابا

  بایستی؟ اینجا خواینمی مرسده-

 : دهدمی گردنش و سر به تابی مرسده

 ...! پاهام و دست من-

 : پردمی حرفش بین بابا
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 ! بایست اینجا بیا شو بلند شه احترامی بی هاممهمان به ندارم دوست-

 فرجود پدر دیدن با. کندمی باز اشخانواده و فرجود برای را در هانی و شودمی بلند اکراه با مرسده

 . گیردمی سمتم به را است هایشدست میان که گلی فرجود و شوندمی خانه وارد همگی. زنممی لبخندی

 . شودمی تاب بی قلبم و کنممی سرتاپایش به نگاهی

 ناخواسته ما. کندمی تروسیع را لبم روی لبخند رنگش ایسورمه کت. تیپخوش و زیباست همیشه مثل او

 ! بودیم شده هماهنگ هم با

 . بگیرم را خودم جلوی توانممی سختی به و رودمی پیش شدن محو مرز تا لبخندم محبوبه دیدن با

 : گویممی و فشرممی را دستش. است کرده دراز سمتم به که خوردمی دستش به چشمم

 ! خانم محبوبه اومدید خوش-

 : دهدمی تکان سری

 ! ممنون-

 : گویدمی و شودمی وارد سرش پشت بلند قد مردی

 ! فرجود برادر هستم، فرید من سالم،-

 : زنممی رویش به گرم لبخندی

 ! اومدید خوش-
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 . شودمی وارد شربت هایلیوان با مکث بی سعیده و نشینیممی هامبل روی همگی

 کند،می پذیرایی سعیده اینکه خاطر به فرجود مادر هم باز ترسممی. کنممی گم شدت به را پایم و دست

 . بپراند تیکه

 : گویدمی و کرده مزه مزه را شربت فرجود پدر

 ! برسیم خدمت ما دادید رخصت که ممنونیم ازتون مهرانفر آقای-

 : گویدمی زنان لبخند بابا

 ! اومدید خوش خیلی-

 . است گردش در فرجود و من بین نگاهش فرجود، مادر و کندمی نگاه را خانه دیوار و در محبوبه

 : گویدمی گوشم در آرامی به نسیم. خوردنمی تکان هانی کنار از یاسی و است نشسته حرف بی هانی

 ! بدتر شوهر خواهر صدتا از داری جاری و شوهر مادر یه ولی نداری شوهر خواهر-

 : دهممی فاصله هم از سختی به را لرزانم هایلب

 ! میمیرم دارم من نسیم نگو چرت-

 : گویدمی فرجود پدر
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 وقتی. کنید جوون تا دو این به نگاه یه شما شیممی مزاحمتون خیر امر برای که دومه بار ما مهرانفر آقای-

 بهتر روز به روز داره موقعیتش فرجود خداروشکر بزنیم؟ مخالف ساز ما چرا دارند دوست همو اینقدر

 . داریم دوست خودمون نداشته دختر مثل رو دخترتون هم ما باشید مطمئن و شهمی

 : گویدمی مرسده

  کافیه؟ داشتن دوست-

 : گویدمی بابا که بگویم چیزی خواهممی و کنممی مرسده به نگاهی

 . کنیممی فصل و حل رو چیز همه خودمون ما لطفا کن صبر شما جان مرسده-

 . زنممی چشمکی بینم،می خودم روی را فرجود نگاه تا و زنممی پیروزمندانه لبخندی

 : باشد رسمی کندمی سعی و است کرده تن به شیکی مانتوی. خوردمی تکانی مبل روی فرجود مادر

 ! بوده پایبند خانواده به همیشه و نرفته خالف ما پسر این مهرانفر آقای-

 اشهمه شاید شده نرم اینقدر فرجود مادر که است عجیب برایم. کندمی قطع را حرفش سریعا فرجود پدر

 . باشد پدرش و فرجود خاطر به

 : گویدمی مهربانی با فرجود پدر. هستم راضی بسیار من باشد، که هرچه

 ! توئه ماله مجلس این دخترم؟ بزنی حرفی خواینمی تو-

 : گویدمی آرام بابا. کنممی نگاه بابا به و زنممی لبخندی
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 کوک مخالف ساز خوامنمی. باالتر خیلی شما پسر سن و کمه هانا سن. دارم رو خودم دالیل هم هنوز من-

 آزار باعث روز یک طبقاتی چه فرهنگی چه مالی لحاظ از چه هاتفاوت این که اینه بابت من ترس اما کنم

 ترمهم هانا آرامش از دنیا این توی هیچی من برای و هست من جوانی عشق یادگار دختر این. بشه دخترم

 ! ندارم حرفی دیگه هست راضی خودش اگر. نیست

 لبخندی مرسده و زنممی پس سختی به را زده حلقه هایمچشم در بابا هایحرف شنیدن از که هاییاشک

 . فهممنمی را معنایش که نشیندمی لبش کنج

 : گویدمی تنها و کندنمی مخالفتی هم هانی. پرسدمی را هانی نظر پدرش و زده لبخند فرجود

 ! کنهنمی اشتباه مطمئنم و سنشه از بزرگتر بسیار عقلی لحاظ از اما باشه کم سنش شاید هانا-

 . کنم باران بوسه را شانتک تک صورت و شوم بلند جا از مجلس همین وسط خواهدمی دلم

 :گویدمی من به خطاب فرجود پدر

 !بزن خودت رو آخر حرف دخترم خب-

 :گویممی شدیدم بغض با و کنممی بابا به نگاهی

 !بگن بابا هرچی-

 :گویدمی کوتاه و زندمی لبخندی بابا

 !مبارکی و میمنت به-
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 کند،می باز را جعبه در که همانطور و رودمی میز وسط شیرینی جعبه سمت به محبوبه و زنندمی دست همه

 :گویدمی

 کنیم؟ شیرین دهنمونو میاری چایی خانم عروس خب-

 گوشم در هیجان با و شودمی آشپزخانه وارد دنبالم به سرعت به نسیم و شوممی بلند جا از بابا اشاره با

 :زندمی جیغ

 !کنم بغلت بپرم خوادمی دلم هانا آخ-

 :گویدمی شادی با سعیده

 .خانم هانا مبارکه-

 را حالم یکباره به مامان نبود غم اما هستم شاد خیلی. دهممی قورت را بغضم و زنممی رویش به لبخندی

 . است کرده دگرگون

 . کنممی تعارف چای و روممی سمتشان به دست به سینی

 : گویدمی سرعت به فرجود پدر

 ! نامزدی وسایل دنبال برن هابچه تا گلم عروس دست بذاریم نشون یه اتوناجازه با مهرانفر آقای-

 : گویدمی سریع مرسده

 ! عروسه خانواده با نامزدی جشن-
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 :خنددمی فرجود پدر

 !خواهرم نداره فرقی-

 : دهدمی تکان سری مرسده

 شما باشه ما با نامزدی مخارج بهتره دارن خونه تغاری ته برای رو یک درجه جشن یک انتظار ما فامیل-

 ! نکشید زحمت

 : گویممی سرعت به. کنم خفه را مرسده خواهدمی دلم. زندنمی حرفی فرجود پدر

 فرجود و خودم یک درجه فامیل فقط دهممی ترجیح جشن برای و هستم پاش و ریخت مخالف من-

 ! باشن دعوت

 سکوتش این از دانمنمی و خنددمی ریز ریز محبوبه. ستکافی برایم همین و بنددمی را دهانش هم مرسده

 .باشم شاد یا بترسم

 انگشتر فرجود و گذاردمی دستش میان رنگ بنفش ایجعبه مادرش. نشینممی فرجود کنار بابا اجازه با

 . گیردمی دستش در را نشون

 . است خواب یک مثل درست. کنممی نگاهش و گیرممی سمتش به را لرزانم دست

 .کندمی پر را گوشم بقیه زدن دست صدای و کندمی انگشتم وارد را انگشتر آرام فرجود
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 کجی دهان نامعلومم حال به لحظه این در مامان خالی جای و چکدمی چشمم از اشکی قطره ناخواسته

 . کندمی

 : گویدمی سریع فرجود پدر

  دخترم؟ شده چی-

 : گویممی سختی به و کنممی پاک را اشکم و کنممی نگاهش

 ! خالیه خیلی مادرم جای-

 . زندمی موهایم روی ایبوسه و خیزدبرمی جا از سرعت به پدرش

 .برممی پناه آغوشش به که است بعدی نفر و زندمی لبخند رویم به اما است غمگین بابا

**** 

 !شدی ماه مثل شد تموم-

 و شده شنیون موهای به نگاهی. شوممی بلند صندلی روی از و کشممی راحت نفسی آرایشگر صدای با

 . کنممی صورتم روی آرایش

 .  کشدمی کِل گوشم کنار و کندمی مرتب را لباسم دامن نسیم

 : ریزدمی سرم روی هاییاسکناس یاسی و خندممی

 ! عزیزدلم ماشاهلل ماشاهلل،-
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 لباس روی زیادی هایشکوفه و است یاسی و آبی از مخلوطی لباس رنگ. کنممی زیبایم لباس به نگاهی

 . گذاردمی نمایش به بیشتر را فرجود گردنبند اشدلبری یقه. اندداده پوشش را

 . کنم خارج گردنم از را آمیز سحر قاشق این نشدم حاضر هم امروز برای حتی

 . شوممی خارج سالن از در شدن باز با و اندازممی هایمشانه روی ایساده شنل

 . زنممی نما دندان لبخندی زیبا شلوار و کت آن در فرجود دیدن با

 . گیردمی سمتم به را روشنی بنفش گل دسته و است شده ست من لباس با خوبی به روشنش رنگ کراوات

 . شودمی تمام برایم چیز همه گیردمی قرار دستش درون که دستم

 . بودم رسیده خواستممی که چیزی به من

 : گویدمی ام،نشنیده حال به تا که لحنی با و چرخدمی سمتم به باره یک و شودمی سوار فرجود

 !ریزه خاله اهلل فتبارک-

 : زنممی قهقهه

 شدی؟ زیبا چه عشقم بگی عاشقانه نباید-

 :خنددمی فرجود

 تر؟عاشقانه این از-
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 به و برسانیم اتمام به آتلیه در را کارمان زود، خیلی کنیممی سعی ما و روندمی تاالر به ما از زودتر هابچه

 . برویم تاالر

 . کردم سکوت بابا خاطر به اما کند شلوغش اینقدر مرسده نداشتم دوست

 . گرفتنمی ساده را جشن این هم او بود، مامان اگر شک بی و داشت آرزوهایی دخترش تنها برای هم او

 . شویممی وارد فرجود دست در دیت تاالر به رسیدن با

 . است شکوه با بسیار چیز همه و زنندمی دست هامهمان

 . شود سرازیر اشکم مانده کم جایگاه دیدن با. رویممی جایگاه سمت به

 . زنممی مامان چهره روی ایبوسه و شوممی خم مکث بی

 . اندداده قرار جایگاه کنار مامان از بزرگ عکسی خواستممی که همانطور

 ! است کنارم هم او

 تا که دارم کنارم در را کسی. هستم دنیا دختر ترینخوشبخت امشب من. زنممی فرجود روی به لبخندی

 . کندنمی دریغ تالشی عیج از امشادی دیدن برای که کسی. شودمی من برای ابد

 . گیرممی آغوشش در شادی با عمویم دختر دیدن با

 . شودمی خشک لبم روی لبخند بینم،می که چیزی با لحظه، یک در و گویدمی تبریک فرجود و من به

 : کندمی نگاهم سرعت به فرجود و افتدمی تنم به عجیبی لرز
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  هانا؟ شده چی-

 !است من مرگ فرشته او. شودمی نزدیکم قدم به قدم سامیه و بزنم حرفی توانمنمی

 

 از کالفه. میماند خیره روبرویش به اند شده تند که هایی نفس با و پریده رنگ هانا"فرجود":آنالیــــا

 تعجب دارد لب به لبخند که دختری دیدن با و میکنم دنبال را نگاهش مسیر نداده، را سوالم جواب اینکه

 نابود ها راحتی این به میشناسم من که هانایی است، ریخته بهم نیامده را هانا که کیست دختر این. میکنم

 و میگیرم را هانا دست. نداشت همتا که بود شده سردی سنگ به تبدیل هایم چشم جلوی حاال و نمیشود

 انگار ولی میپرسم دوباره و میدهم بیرون را نفسم. نمیدهد جواب میشود، مات شده؟اما چی هانا-:میپرسم

. میریزد بهم بیشتر هانا حال میشود نزدیکتر ما به دختر که هرقدم. میبرد سر به دیگری وادی در هانا

 نزدیک آنها به هم یاسی و هانی بیایم خودم به تا میرود، دختر سمت به و میکشد بیرون دستم از را دستش

 عقب به قدمی زده حیرت!قاتل اومدی؟ اینجا جرئتی چه به-:میکشد فریاد بلندی صدای با هانا.میشوند

 صدای. بدهی نسبت هرکس به و باشد زبانت ورد نبات و نقل مثل که نیست چیزی قاتل واژه برمیدارم،

 هانا است، ناجوری وضعیت!گمشو هرزه دختره-:میکشد نعره هانی و میشود بلند ها مهمان بقیه حرفهای

 خاله هانا،-:میگوید و آید می داری سال و سن زن!برو اینجا از... گمشو قاتل-:میکوبد دخترک سینه تخت

 سینه فرستاد رو من مامان تو هرزه دختر کدورت؟ خاله-:میکشد فریاد هانی...کدورت اومدیم ما

 خاله-:میگوید و میگیرد را هاناست و هانی خاله میدانم که زنی دست پرهام کدورت؟ میگی شما قبرستون

 شما سلیطه این. زده غر خورشتتون نمک سر خانوم فروزان خدابیامرز انگار کدورت میگی همچین جان
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 خشم شدت از که صدایی با هانا.اینجا اومدین صاف صاف شما و خاک خروارها زیر فرستاده رو بیچاره زن

 و باشه باید وقتی. نیست خودش شما خاطر به. ببین رو من مامان عکس خاله ببین،-:میگوید است گرفته

. نمیده رو مامانم عطر نداره، جون که عکسی به بزنم زل باید بده امید زندگیمه شب بهترین االن که من به

 رو گورت سامیه-:میگیرد را دستش هانی...من هانا-:میگوید جوان دختر.نمیکنه نوازشم اون مثل دستاش

 توی رو من میخوای االن-:میگوید تندی لحن با و میکشد بیرون هانی دست از را دستش سامیه!کن گم

 عکس سمت به چیه؟هانا دردت. بشه تموم چندساله قهر این اینجا اومدم هان؟ بندازی؟ گوری کدوم

 من درد چیه؟ ما درد-:میگوید عکس برداشتن با و اندازد می زمین روی را گلش دسته میرود، مادرش

 قاتل اینه من درد. سامیه نمیتونی میتونی؟ گردونی؟ برش میتونی کنی؟ زنده اونو میتونی مادرمه نداشتن

. ایناست من درد نشسته، سرم روی نامادری سایه تو بخاطر اینه من درد. کنم مجازات نتونستم رو مادرم

 مقصرش کرده فراش تجدید بابات-:میدهد جواب جانب به حق آنها خاله!نگو من پیش درد از تو

 به.کردین نابود رو من فروزان مامان که شمایی مقصرش آره،-:میکشد فریاد وجود تمام با ماییم؟هانا

 یاسی و هانی. است شده نابود و درمانده هانا. چیست درست کار نمیدانم و ام شده هول میروم، هانا سمت

 پس-:میگوید دیدنش محض به هانی خاله. آید می جلو برآمده شکم آن با مرسده ندارند، کمی دست هم

 االن برو، بذار فرخنده-:میگوید هانا بابای و میدهد گردنش و سر به تابی شدی؟مرسده علیرضا زن تو

 خاله!تروخدا کن، بیرون رو اینا هانی-:میگوید کند مهارشان نمیتواند که هایی اشک با هانا!نیست وقتش

 هانی!رفته یادتون از کوچیکتری بزرگتر نمیرم، جا هیچ من-:میدهد ادامه قبل از تر جانب به حق فرخنده

 من به را هانا بخواهد هانی اینکه توقع میخورم، جا!ببر رو هانا فرجود،-:میگوید و میکند نگاهم خشم با
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 حل رو مشکل این بذار. کن دورش میتونی تا-:میدهد دستم به را ماشینش سوئیچ پرهام. ندارم بسپارد

 در سمت به. میگیرم میکشد آتش به را جانم هایش هق هق که هانایی دست و میدهم تکان سری!کنیم

 اشک زخمی کوچک پرنده مثل هانا. میکنم مرتب تنش روی را آن هانا شنل گرفتن با و میروم خروجی

 بقیه به نسبت پرهام ماشین خوشبختانه. میزنیم بیرون سالن از و میگیرم را دستش. میلرزد و میریزد

 در بستن محض به و بنشیند جلو صندلی روی هانا میکنم کمک. است تر نزدیک خروجی در به ها ماشین

 زخم هانای میتوانم چطور ندارم تصوری هیچ میدهم، بیرون را نفسم ماشین داخل.میشوم سوار هم خودم

 یقین به قطع که سوالهایی. اند گرفته شکل جواب بی سواالت از رگباری ذهنم درون. کنم آرام را خورده

 روی از و میکنم روشن را ماشین. نشوم خفه مامان و محبوبه جلوی تا باشم داشته برایشان جوابی باید

 ساعت یک میزنم، دور ها اتوبان درون هدفی هیچ بی. میدهم هانا دست به را دستمال جعبه داشبورد

 نگه خیابان گوشه و میزنیم بیرون اتوبان از خروجی یک دیدن با. میشود کمتر هانا گریه و میگذرد

 سمتم به.ببینمت بچرخ-:میگویم و برمیدارم را انداخته داشبورد روی هانا که دستمالی جعبه.میدارم

-:میگویم و میکشم بیرون دستمال چند. است ریخته بهم زیادش های اشک بخاطر آرایشش میچرخد،

 .کنم تمیز رو صورتت خودم بذار ولی نمیپرسم هیچی

 از و برمیدارم را شده جمع پایش روی که هایی دستمال. میکنم تمیز را صورتش آرامی به نمیدهد، جوابی

 به توجه بی. میروم داخل به مغازه یک دیدن با و میریزم سطل درون را دستمالها. میشوم پیاده ماشین

 می یخچال درون به نگاهم. میکنم پر را ام برداشته که کوچکی سبد میزند پرسه سرم درون که فکرهایی

 کجا نمیدانم.برمیدارم هم بزرگ خیلی شکالت یک برمیدارم، شکالتی بستنی بزرگ ظرف یک و افتد
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 پیشخوان روی را ام خریده هرچی. میکند بهتر را حالشان شیرینی خوردن دارند غصه که کسانی ام خوانده

 وقتی.میدهم فروشنده دست به را کارت میزند پرسه هانا و ماشین حوالی نگرانم نگاه حالیکه در و میگذارم

 عقب صندلی روی را کیسه. میزنم بیرون مغازه از و برمیدارم را خریدها کیسه میدهد تحویلم را کارت

 میشوم سوار!فرجود نمیخورم-:میزند پس را دستم. میگیرم هانا سمت به میوه آب بطری یک و میگذارم

-:مینالد.میفتی پس االن بخور پایین اومده خونت قند حتما هانا-:میکنم باز را بطری در خودم و

 از را بطری ناچار به.ها پریده رنگت.بخور کم یه فرجود جون ولی نخواه باشه-:میگویم مصرانه!نمیخوام

. ماست هردوی برای جا بهترین دارم حتم که میروم جایی سمت و میکنم روشن را ماشین میگیرد، دستم

. میکند خوب را هرکسی حال است گرفته قرار پاهایت زیر عظمتش همه با وقتی شهر تمام دیدن!تهران بام

 به که طوری مینشانم، ها نیمکت از یکی روی را او شود؛ پیاده ماشین از میکنم هانا کمک میرسیم وقتی

 را بستنی ظرف.میکنم خوش جا هانا کنار و برمیدارم را ها خوراکی کیسه. باشیم داشته اشراف شهر کل

 و خنک بستنی مثال! بخوری شیرین چیزای میتونی تا باید بده حالت وقتی شنیدم-:میگویم و میکنم باز

 این میشه؟ چی بخوری-:میگویم و میدهم قرار خودمان بین را ظرف.فرجود خیال بی-.کاکائویی و شیرین

-:میبرم ظرف درون را بشم؟قاشقم چاق میخوای-:میپرسد و میکند نگاهم!دیگه خوراکی کلی و هست

 را بستنی چطور؟قاشق دو، و پنجاه-:میشود خیره صورتم به کیلویی؟متعجب چند االن مثال نه؟ که چرا

 بخور میکنم اشاره میشود، خیره صورتم به و برمیدارد را قاشقش!بگم تا بخور اول-:میگذارم دهنم درون

 دارم هانا یه نمیگم بشی چاق وقتی دارم، هانا کیلو دو و پنجاه من االن خب-:میزنم لبخندی. میخورد و

 هانا دوتا اونوقت میکنم نصفت برسی صد به حتی. دارم هانا کیلو هشتاد میگم. کیلو هشتاد یا هفتاد
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 یه. کتابم و حساب اهل من نه-:اندازم می باال ای؟شانه دیوونه-:میخندد بلندی صدای با ناخواسته.دارم

 هرچقدر. میخوردن شیرین های خوراکی میرفتن میخوردن عشقی شکست توش وقتی میدیدم سریال

 نشی بهتر بستنی این با اگه اون اصول طبق-:میگویم و میدهد تکان سری!تر گرون ها خوراکی بیشتر غصه

 برای برم باید وگرنه بشی خوب اون با بهتره. خورده آب برام دویست باالی که کنیم باز رو نوتال باید

 سمت و میکنم پر را قاشقش!نمیکردی؟ رو بلدی شوخی انگار-:میخندد دوباره.بگیرم وام شدنت خوب

 خودم هستم که تو با هم شاید. گرفتم شما پرهام این از مسری مرض یه کنم فکر-:میبرم دهانش

 دورش را دستم. میگیرم صورتش از را شد؟نگاهم خراب چی همه ببخشید،-:میگوید و میکند نگاهم!میشم

 جا ام شانه روی سرش و میگذارد پایش روی را بستنی ظرف هانا. میچسبانم خودم به را او و میکنم حلقه

 هانی و بابات جشن شدن تموم محض به االن نمیشد اینطوری اگه مثال. شد خوب اتفاقا نه-:میکند خوش

 زنگ وقتی میتونم حتی. خودم دست دادن تورو مجلسی و شیک االن ولی میبردن تورو میومدن دشنه با

 هنوز واااای میگم زدن زنگ که بعد. خر سر بی منی پیش بیشتر اینطوری. نیست اوکی هنوز هانا بگم زدن

 سرقت گزارش پرهام ممکنه چون بگم دروغ نمیتونم و شده صبح قطعا بزنن زنگ که دوباره نشده، خوب

 میکند، نگاهم متعجب هانا!زندون بیاری خوراکی برام باید تو اونوقت و بده رو درونش دختر و ماشین

 ایم، کرده تمام را بستنی ظرف بیایم خودم به تا. است افتاده گذشته در اتفاقی چه بپرسم ندارم دوست

 صدای با باشه؟میخندد، شو، خوب دیگه-:آورم می در را نوتال ظرف کیسه داخل از و میکنم دراز دست

 بهتر کمی مینویسم برایش میپرسد را هانا حال و است پرهام. میکشم بیرون جیبم از را آن گوشی زنگ

 هانا.است آشفته هنوز اوضاع گویا بماند، خودم پیش فعال میدهد جواب. ایم نشسته تهران بام در و است
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 تکان سری!دور دور برین بازم گفت پرهام،-بود؟ کی-:میپرسد اند شده شکالتی حسابی که لبهایی با

 شکالتی رو صورتت کل که تو-:میشوم خیره صورتش نکردن؟به گم رو گورشون یعنی-:میدهد

 رو خدا شدند تمیز خب-:میگویم میشوم دور صورتش از وقتی. میبوسم را لبهایش و میشوم خم!کردی

 هانا-:میگویم و میکنم نوتال ظرف به نگاهی. هست که همینی-.طلب فرصت-:میزند ام شانه به آرام!شکر

 میزند برق که هایی چشم با.سرت فدای چی همه بخند، تو-:میدهم ادامه و میخندد!بودیا؟ گشنه جان

. ها کار سر گذاشتی رو من روز اون شد خوب خودتونه، از خوبی-.هستی که خوبه چقدر-:میکند نگاهم

 کنه؟ خالی رو یکی من جیب کل بود اینجا کی االن وگرنه

 جا اینا بعد نظرت به-:میپرسم و میشود حلقه بازوهایش دور دستم. میمیرم برایش من دوباره و میخندد

 رو بودی ترکیدن مستعد-.دارم جا آره-!بخوریم ها خیابونی ساندویچ این از بریم-چطور؟-بازم؟ داری

 به رسیدن با. میشویم ماشین سوار هم با و شود بلند نیمکت روی از میکنم کمکش میخندد،.نمیکردی

 چی ببین نوشته تخته روی رو منو-:میپرسم میکنند درست غذا خیابان کنار که بزرگی های ون این از یکی

 شده بهتر هانا. میدهم سفارش چیزبرگر دوتا و میشوم پیاده ماشین از!خوردی خودت هرچی-میخوای؟

 مساعد شرایط هروقت مینویسم پرهام برای. نیست خیس نگاهش دیگر و برگشته رویش و رنگ است،

 از بهتر میخواستم چه خدا از میخندم،!دار نگهش فعال-:میدهد جواب زود خیلی. برگردیم بگو بود

 .ایم کرده خلوت هم با که است مایی به متعلق نامزدی این؟بهترین

 "هانا"
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 ساندویچی صف در شلوار و کت با که باشد دامادهایی معدود جزو شاید. گیرمنمی فرجود از را نگاهم

 همه و رقصیدممی فرجود مقابل در استیج روی من االن افتاد، نمی اتفاق این اگر شک، بی. است ایستاده

! شد چه و کردممی فکر چه اما. شدندمی خیره ما به فراوان تحسین با و زدندمی دست برایمان هامهمان

 چهره یادآوری با. شد درهم چیز همه که بود نگذشته لعنتی تاالر آن در حضورمان از دقیقه پنج حتی

 هم است؟آن برگشته چهارسال از بعد چرا میفهمیدم فقط کاش. شوندمی درگیر هایماخم سامیه نحس

 وقتی ام؟نیامده کنار نبودنش غم با و هستم مامان دلتنگ وجودم تمام با که وقتی مهمی؟ شب چنین در

 دهندمی نشان اطرافم در چیز همه وقتی زند؟می قدم هایمچشم مقابل در اشآمده باال شکم با مرسده که

 نه که کسی شود؟ ظاهر هایمچشم مقابل در سامیه باید لحظه همان گردد؟برنمی گاه هیچ من مادر که

 :نشیندمی و کندمی باز را ماشین در فرجود و کشممی ماست؟آهی همه قاتل بلکه مامان، قاتل تنها

 !خانم بفرمایید-

 :زنممی لبخندی

 !ممنون-

 :خندممی حال، بی و گیردمی سمتم به ساندویچی

 !وسطش شد زده گند دادم، آرایشگاه خرج همه این-

 :زندمی لبخندی فرجود

 !عزیزم بخور ساندویچتو. سرت فدای-
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 و حس چه با آرایشگاه در. زندمی برق بیرون بلندِ هایچراغ نور زیر لباسم. شویممی مشغول آرامی به

 این االن همین توانستممی کاش. کردمی شدیدتر را بغضم تنها االن و بودم کرده تن به را لباس این حالی

 را شیشه کمی و کنممی خفگی احساس. خوردمی بهم هم لباس این از حتی حالم. دربیاورم تنم از را لباس

 :گویممی و کشممی پایین

 همه و ذاشتمی شاد آهنگ کلی جی دی حتما االن. بشه رویایی هیجانی، شب یه میتونست امشب فرجود-

 .رقصیدیممی داشتیم

 :دهممی ادامه و کنممی نگاهش

 شد؟ چی ولی. برقصم تانگو باهات داشتم دوست-

 :زندمی لبخندی فرجود

 !کنارمی چون زیباتره من برای هرشبی از امشب اما-

 : گویممی خنده با و گیرممی انگشتم دو بین را اش گونه و کنممی دراز دست

 !خدایا آخ-

 : دهممی ادامه و شودمی جگرسوز آهی ام،خنده انتهای 

 !سامیه نحست وجود به لعنت-

 : گویدمی سریع فرجود 
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 !بدتره کنی فکر بهش بیشتر هرچی-

 و دهممی قرارش سینی درون و ندارد ساندویچ این برای جایی دیگر ام معده. چرخممی سمتش به 

 : گویممی

 !نبود هم وقت هیچ کاش نیست، االن. بود من خاله دختر اون-

 : گویدمی مهربانی با فرجود 

 !کنی تعریف نیست نیازی-

 : گویممی اختیار بی و دهممی قورت را بغضم 

 !فرجود کشت منو مادر هرزه دختره اون-

 برای که وقفه بی هایاشک میان. کنم گریه بلند صدای با و بشکند هم باز بغضم تا ستکافی جمله همین 

 : گویممی دارند، جدال هایمچشم از خروج

 کنج درد برگشته حاال. بایسته قلبش مامانم شد باعث دروغ یه گفتن با. داد سکته مامانمو شرف، بی اون-

  بریزه؟ زخممون به نمک اومد کنه؟ تازه دلمونو

 : نالممی کنممی پاک را هایماشک که همانطور و برمیدارم دستمالی و کنممی دراز دست

 برگردونن اونو بتونن اگر کنن؟ رفع خوانمی چطور رو من مادر مرگ کنن؟ کدورت رفع اومدن حاال-

 .کنممی نفرینشون قیامت قیام تا وگرنه بخشمشونمی
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 کردنم آرام برای فرجود هرچقدر گویی. شودمی بلندتر هقم هق صدای سخت روزهای آن یادآوری با 

 !رفت آسمان به و شد دود بود کرده تالش

 : گیردمی محکم را دستهایم و گذاردمی عقب صندلی روی را سینی فرجود

 !کنی بازگو خوامنمی هانا-

 : گویممی سریع 

 درست اونم آوردن؟ من مظلوم مادر سر بالیی چه هاصفت گرگ اون که بره یادم و نشه بازگو نکنم؟ چرا-

 از که وقتی. بدن تونن نمی کنن هرکار رو شکسته دل این جواب فرجود هانی؟ نامزدی از بعد هفته یک

 کردمی تقال چشمام جلوی وقتی درمیاد، سخت نفسش و پریده روش و رنگ مامان دیدم و برگشتم مدرسه

 .کنه زندگی بتونه تا

. کنمنمی شدن سبک حس ایذره اما ریزممی بیرون را قلبم دردهای. رودمی باالتر صدایم لحظه هر 

 : کوبممی امسینه به دست با و زنممی داد اختیار بی. شودمی قبل از ترتازه دلم داغ لحظه هر برعکس

 گفت دکتر وقتی نمیکردن؟ کمکش قرصاشم دیگه و میشد مشت اشسینه قفسه رو دستش مدام وقتی-

 فقط من فرجود بود؟ کجا سامیه موقع اون. میشد کمتر لحظه هر هوشیش ضریب و کما توی رفته مامان

 زندگیشون به تا دبی رفتن خودشون و کردن یتیم منو هاشرف بی این ها،عوضی این. بود امساله شونزده

 حاال. سازنمی و سوزنمی خودشون اومد سرشون به هرچی درک، به شد، مادر بی هانا که جهنم به. برسن

  چی؟ بگن؟ چی اومدن چهارسال بعد
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 : گویدمی گوشم در و گیردمی آغوشش در را من مکث بی فرجود

 !باش آروم هانا، باش آروم-

 :کنممی حلقه دورش به را دستهایم محکم 

 !من سر تو خاک. کشتمشمی امشب باید من-

 که چیزی تنها شود می جانم آرام صدایش و کنندمی نوازش را کمرم پشت آرامی به فرجود هایدست

 : است فرجود حضور شک بی بدهد، تسکین کمی را من تواند می کمی شرایط این در

 .بکشی عمیق نفس کن سعی بگی چیزی نیست الزم دیگه هانا باش آروم-

 : زندمی امپیشانی روی ایبوسه و گیردمی هایشدست بین را صورتم 

 !نکن گریه. ببینم تونمنمی اشکاتو من هانا، مهمه خیلی من برای تو خوشحالی-

 : دهممی تکان سری 

 !سخته خیلی فرجود-

 ! نبود عزیز داغ اسمش که باشه سخت نبود قرار اگه-

 مامان! دهمی فشار داره و گرفته گلومو بیخ دستاش با انگار گیرهمی منو جون اون. ببینم اونو نمیتونم من-

 دور بریم ما و باشه خوابیده زهرا بهشت تو که نه باشه کنارمون میذاریم هم دست حلقه ما وقتی باید

 !کنیم کاریگل مزارشو
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 : کنممی پاک را هایماشک و شوممی جدا او از

 خوامنمی نداری دوست هم تو بریزم، اشک من نداشت دوست مامان. کنم گریه خوامنمی دیگه فرجود-

 !بریم که بده تحویل رو سینی اون برو. کنم گریه

 راه به سریعا فرجود بازگشت با. دهممی تکیه شیشه به را سرم درد، با. شودمی پیاده حرف بی فرجود 

 ماشین فضای در شادی آهنگ صدای. کنممی روشن را ضبط و کرده دراز دست. مکث بی. افتیممی

 !است رقصیده و زده سپنتا با ماشینش در حسابی تاالر به رسیدن تا پرهام پس. پیچدمی

 دهدمی نشان این و است روشن خانه چراغ. است چند ساعت دانمنمی اصال. ایستدمی خانه مقابل فرجود 

 اصال شرایط این در. شوم پیاده ماشین از توانمنمی و کنندنمی امیاری پاهایم. اندبرگشته مرسده و بابا که

 توانایی بزند حرف یک اگر که نیست شکی. ندارم را مرسده ته و سر بی هایحرف و هاتخم و اخم تحمل

 .  کنممی فرجود به نگاهی و چرخانممی سر. کنم خراب سرش روی را خانه که دارم را این

 و کنممی تر زبان با را هایملب. چرخدنمی کداممانهیچ دهان در زبان و است شده خیره من به هم او

 : گویممی

 !ناراحتیم جفتمون االن-

 : آورممی بیرون را نوتال پایم مقابل پالستیک از و شوممی خم 

 ! پرهام برای بیار فردا خونتون، ببر ماشینو فرجود-

 ! باشه داشته نیاز شاید-
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 !ببر ماشینو تو! زنممی حرف باهاش خودم شی آواره ها تاکسی بین خوامنمی نداره نیاز است جمعه فردا-

 :گویدمی آرام فرجود. ماندنمی اعتراضی هیچ جای موبایلش زنگ صدای شدن بلند با 

 !هانا باباته-

 :گیرممی سمتش به را دستم

 !بزنم حرف باهاش خودم بده-

 :دهممی جواب و گیرمنمی خانه پنجره از چشم

 بابا؟ الو-

 :گویدمی هیجان با بابا

 کجایی؟ چطوره؟ حالت دخترم جان؟ هانا خوبی-

 :دهممی بیرون محکم را نفسم

 .نشستیم ماشین تو در جلوی فعال تو، بیام ندارم اینو توان اما رسونده منو فرجود. بهترم-

 پیشت؟ پایین بیام-

 !باال میام خودم دیگه یکم نه،-

 درون را کوچکم انگشت و گذارممی داشبورد روی را گوشی.کندمی قطع را تماس اما است نگران بابا

 : گیرممی دهانش سمت به و کنممی فرو شکالت
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 !شه خوب حالت تا بخور اینو عشقم؟ خب-

 گذارممی خودم دهان در هم ایذره مکث بی. خوردمی انگشتم روی از را شکالت و زندمی لبخندی فرجود 

 : گویممی خنده با و

 !چهارصد روی میره من خون قند امشب-

 دارم بفهمم آنکه بی و کشاندمی سمتش به را من درونش، نیروی. کنممی نگاهش من و خنددمی فرجود 

. ریزدمی جانم به اینگونه را واقعی شیرینی و نشینندمی هایشلب روی لرزانم هایلب کنم،می کاری چه

 به. شوم جدا او از توانمنمی کنم،می هرکار و کندمی دگرگون را حالم پهلوهایم روی هایشدست حس

 باال وصفی غیرقابل سرعت و هیجان با امسینه قفسه. کشممی عمیقی نفس و گیرممی فاصله کمی سختی،

 : کنممی زمزمه و گیردمی قرار اششانه روی سرم و شودمی پایین و

 ! بسه من برای بودنت-

 ...!هانا-

 :گویممی آلودم بغض صدای با و پرممی حرفش میان به

 ! هانا زندگی همه من؟ جون جونم؟-

 ! باشه خوب حالت همیشه تا بدم ندارمو و دار حاضرم... حاضرم-

 : کنممی نگاهش و میکشم عقب
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 !خوبه همیشه من حال باش، تو-

 ماشین. کند همراهی باال تا را من دهدمی ترجیح. کنممی آغوشش از دل چگونه و گذردمی چقدر دانمنمی 

 دیدنم با و کندمی باز برایمان را در بابا.است شده پارک پارکینگ در بود شده زده گل ما بخاطر که بابا

 که هستم خودم هوای و حال در آنقدر و روممی فرو آغوشش در مکث بی. کندمی باز هم از را دستهایش

 : گویممی سریع و بنددمی را در بابا. شنوممی را فرجود باباو خداحافظی صدای تنها

 !کردم نابود رو کردی جشن این برای که خرجی همه اون شه اینجور امشب خواستمنمی ببخش، منو بابا-

 : بوسدمی را موهایم بار چند بابا 

 ! ریختی امشب که اشکایی قطره قطره فدای بابا، سرت فدای-

 !مامان مثل درست بابا، دارم دوستت-

 : گیردمی سمتم به را گلم دسته بابا 

 ! دخترم فرستاد برات اینو یاسی-

* 

 "جایی ببرمت خواممی لطفا شو آماده. بخیر ظهرت جان هانا"

 دیشب و است کرده پف هایمچشم زیر و صورت تمام. شوممی بلند جا از سرعت به فرجود پیغام دیدن با

. بگذرم فرجود دیدن از توانمنمی هم باز اما. بگذارم هم روی چشم کمی توانستم خواب قرص زور به
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 بیرون اتاق از فرجود تماس با. بازگردانم را امپریده روی و رنگ تا کنممی آرایش کمی و پوشممی لباس

 : آیدمی سمتم به زندمی گاز را دستش درون شکالت که همانطور مرسده. میزنم

  میری؟ کجا-

 : گویممی بابا به خطاب و پوشممی را هایمکفش اما ندارد ربطی او به که بگویم او به دارم دوست خیلی

 !منتظرمه پایین فرجود اتوناجازه با بابا-

 : زندمی لبخندی بابا 

 !باش خودت مواظب-

 .کشممی رویم و سر به دستی آسانسور آینه درون و شوممی خارج خانه از 

 باز را پرهام ماشین در. بنشینم فرجود مقابل خندان رویی با االن و کنم فراموش را دیشب دارم دوست 

 : دارد دوست فرجود که شوممی شوری و شر پر هانای همان مکث بی و شوممی سوار و کرده

 !فرجود سالم-

 : زندمی لبخندی فرجود 

  چطوره؟ حالت عزیزم سالم-

 !شدم عالی دیدم که تورو-

 :پرسممی هیجان با و افتدمی راه به فرجود 
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  ببری؟ کجا منو میخوای ظهر دو ساعت حاال-

 : گیردمی دست در را دستم

 .میدیم تحویل عصر ماشینو گرفتم رخصتشو پرهامم از! شیمی متوجه خوب، جای یه-

 ماشین. کنممی سکوت آنجا به رسیدن تا. کجاست فرجود مقصد که میفهمم بعد، کمی تنها و خندیممی 

 آنجا مامان که ردیفی و قطعه سمت به یکدیگر دست در دست و شویممی پیاده هردو و میکند پارک را

 .گیردمی دست در محکم را بازوهایم هم او و چسبانممی فرجود به را خودم. رویممی است گرفته قرار

 :گویممی لبخند با و کشممی زیبایش چهره روی دستی و نشینممی مامان مزار سنگ کنار 

 .جونم مامان سالم-

 :چسبانممی اشچهره به را هایملب و شوممی خم

 احتیاج بهت خیلی روزها این برسه گوشت به دلتنگیام صدای که بزنم داد چجور مامان آخ مامان، آخ-

 !دارم

 : گویدمی و کرده باز را است خریده که گلی دسته فرجود

 !بچین جان، هانا بیا-

 : کشممی آهی. چینممی مامان عکس دور دارم دوست که شکلی همان به را هاگل و زنممی لبخندی 

 . شدم آروم خیلی االن اما بودم ناراحت دیشب بابت خیلی من. اینجا آوردی منو که ممنون خیلی فرجود-
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 : گویدمی دارد، آغوشش در را من که طورهمان و زندمی امشقیقه کنار ایبوسه

 . بذاریم هم دست توی رو هاحلقه نتونستیم ما که داشت وجود حکمتی یه دیشب عزیزم-

 : کنممی نگاهش متعجبانه

  باشه؟ داشته تونهمی حکمتی چه. شد خراب ما جشن-

 : دهدمی کنار را افتاده صورتم در که مویی و زندمی رویم به لبخندی فرجود

  نیست؟ بهتر. میشه انجام مادرت کنار ما شدن نامزد االن حداقل-

 : گویممی تعجب با

  چی؟ یعنی... یعنی-

 : گیردمی دستش کف را هایمانحلقه و کندمی جیبش درون دست

 !کنم پیدا قرار و آروم من هم بشه، خوشحال مادرت هم تا انگشتم تو بذار رو حلقه این-

 بلند قبرستان وسط جیغم صدای تا گذارممی دهانم جلوی دست اختیار بی و شوممی خیره هایشچشم به

 فرجود. است شده تربزرگ لبخندش و زنندمی برق هایشچشم انگار. کنممی مامان چهره به نگاهی. نشود

 : خنددمی آرام

 !داری؟برنمی-
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 انگشتش وارد را حلقه لرزند،می شدت به که دستهایی با و دارمبرمی را اشحلقه و کنممی دراز دست 

 با انگشتم نشاندمی دستم روی که ایبوسه از بعد و شود کم لرزشش از کمی تا گیردمی را دستم. کنممی

 : شودمی پر اشحلقه

 !میشد تموم مادرت پیش باید که ناتمومی کار هم این-

 چگونه داندمی خوب فرجود. شودمی ارزشمند بسیار برایم نامزدی این. گیرممی آغوشش در خوشحالی با

 !کند خوشحال را من باید

 مهم. اندازممی عکس و گذارممی دستش روی را دستم و کنممی خارج مانتوام جیب از را امگوشی سریعاً 

 در را کسی وقتی. بزنند دست برایت تا باشند زیادی افراد اطرافت یا باشی قیمتی گران تاالر در که نیست

 بلند جا از بعد کمی! ایگذاشته خوشبختی مسیر در پا کندمی تالش اتخوشحالی برای که داری کنارت

 چرخم،می جایم در که همین. گذارممی فرجود دست در را دستم و کنممی خداحافظی مامان با شویممی

 . شودمی گرفتار خشم آتش در یکباره به تنم تمام. شودمی آوار سرم روی جهان تمام خاله و سامیه دیدن با

 رها فرجود دست از دستم لحظه یک در. آیدمی مامان مزار سمت به دارد دست در که گلی دسته با سامیه

 : زنممی جیغ و دوممی سمتش به سرعت به. کنم کنترل را خودم تا ندارم قدرتی دیگر و شودمی

 ! بمیر برو گمشو برو میخوری؟ گهی چه اینجا-

 : گویدمی اشک با خاله و ایستدمی سریع سامیه

 ...!هانا-
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 و رسانممی سامیه به را خودم برسد من به فرجود تا. زندمی صدایم مدام فرجود و شودمی شدیدتر اخمم

 .کوبممی اشسینه تخت به قدرت با

 : زنممی فریاد و افتدمی زمین روی دارشپاشنه هایکفش لطف به

 !آشغال بمیر برو-

 : گیردمی را دستم سریع فرجود 

 .کن ولش هانا بسه-

 برمیدارم قبری سنگ روی از را خریده که گلی دسته و شوممی خم کشم،می بیرون دستش از را دستم 

 : زنممی جیغ و کوبممی صورتش در و

 ! قاتل جهنم به برو. بندازم تف قبرت سر بیام خودم ایشاهلل-

 با همینجا خواهدمی دلم. برممی یورش سمتش به و دهمنمی مهلتش شود بلند میخواهد تا سامیه

 بیرون برای. کشدمی عقب را من فرجود برسد گلویش به دستم اینکه از قبل. کنم اشخفه هایمدست

 برای خاله اسم حیف. کنممی نگاه مادرش و سامیه به نفرت با و کنممی تقال هایشدست بین از آمدن

 !موجودی چنین

 : زنممی داد ام،افتاده نفس نفس به خشم شدت از که همانطور 

 !فرجود کن ولم نکبت؟ اینجا اومدی رویی چه به. بکشم شرفو بی این باید من فرجود کن ولم-
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 "فرجود"

 :میکشم داد

 برمیگرده؟ مامانت بکشی رو دختر این االن هانا-

 :میکشد جیغ هانا

 مینداخت رو ها حلقه این خودش. بود نخوابیده قبرستون کش سینه من مامان نبود عوضی این اگه فرجود-

 میفهمی؟. دستمون

 :میبوسم را سرش برود سامیه سمت به نگذارم میکنم تالش حالیکه در و میکنم بغلش

 .نمیشه درست هیچی اینطوری برم، قربونت الهی-

 :میکشم داد سامیه به رو

 اومدی؟ میخوای چی دیگه، برو-

 :میگوید تکاند، می را لباسش حالیکه در سامیه

 !بخوام معذرت اومدم-

 و برمیدارد خیز سامیه سمت به هانا. بشوم نمیخواهم بگویم است بهتر شاید نمیشوم، هانا حریف دیگر

 برایم. ندارد ایستادن روی تسلطی هیچ هایش کفش لطف به سامیه. میگیرد را او پشت از ناباوری کمال در

 موقع ها آدم بودم خوانده جایی. است شده سامیه حریف چطور اش ریزه اندام این با هانا است عجیب
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 را سامیه کار همینجا میتوانست که بود خشمی از سرشار هانا االن و میشود برابر چندین زورشان خشم

 :کشدمی داد و اندازدمی مادرش مزار روی را سامیه. کند یکسره

 فرستادیش که ای خاله همین میشنوه؟ رو صدات اصال. بده رو جوابت میتونه ببین. کن عذرخواهی یاال،-

 !میزد سینه به تورو سنگ آخرش دقیقه تا اینجا

 :میگوید شان خاله و میکند نگاه هانا به بهت با سامیه

 !هانا-

 :میگوید میدهد فشار سامیه گردن روی را دستش حالیکه در هانا

 !نیست ولی باشه مهم برات خواهرت میکردم فکر نگو، هیچی-

 :میگیرم را دستش و میروم سمتش به. نمیشود هانا حریف کس هیچ

 !نبخشی اونو وقت هیچ اینه کرده امیدت نا که کسی برای مجازات بدترین بسه، هانا-

 پرهام ماشین سمت به کنند جمع را خودشان سامیه و اش خاله تا. میکشم را دستش و میکند نگاهم هانا

 بهتر اما کنم بغلش میخواهد دلم افتد، می هق هق به و میترکد بغضش نشستن محض به هانا. میرویم

 زندگی روزهای بهترین اند بسته عهد اش دخترخاله و خاله میکند حس حتما. کند خلوت خودش با است

 :میپرسم میشویم دور زهرا بهشت از که کمی.کنند نابود را اش

 بهتری؟-
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 دوخته خیابان به را نگاهش حالیکه در. میگیرم آرام هم من و میشوند تبدیل سکوت به هایش هق هق

 :میگوید است

 .بهترم-

 .شکر رو خدا-

 دیدن با. نمیزند حرفی هم باز و میشود خیره صورتم به ای لحظه برای. میکنم نوازش و میگیرم را دستش

 :میپرسم فروشی بستنی میوه آب مغازه یک

 میخوری؟ چی-

 :میگوید حوصله بی

 !هیچی-

 .بخور شیرین چیزهای فقط ناراحتی موقع رفته؟ یادت رو استاد تجویز-

 :میزنم لبخندی. است جان بی نگاهش میکند، نگاهم

 .پس میکنم انتخاب خودم-

 شکالتی را هانا برای. میدهم پک آیس دوتا سفارش و میشوم پیاده ماشین از کند مخالفت بخواهد تا

 دیدن با میروم ماشین سمت به و میشود حاضر سفارش وقتی. آید می خوشش شکالتش از میدانم میگیرم،

 :میگذارم پایش روی را سینی و میشوم سوار. خنددمی ناخواسته دستم درون های پک آیس
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 !شی روشن رگ تو بزن-

 :میدهد تکان سری

 خاموشم؟ االن-

 !شدی نور کم نیستی، خاموش-

 :میپرسد و برمیدارد را پکش آیس

 کنی؟ خوب رو من حال بلدی چطوری تو-

 !باشم قراره که بشم چیزی شبیه گرفتم یاد کردی عوض رو من تو چون شاید. نمیدونم-

 :میکند کوتاهی خنده

 !شد فلسفی-

 :میدهم تکان لیوان درون را نی

 .نشده آب تا بخور نده، کشش پس-

 تمیز را صورتش دستمال برداشتن با و میکنم دراز دست میشود، خیره من به شکالتی صورت با بعد کمی

 :افتد می ساعت به نگاهم. میکنم

 .صاحابش به بدم رو ماشین بعد و برسونمت بریم اوه،-

 :میخندد
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 .نداره نیاز ماشین به االن قطعا پرهام اون-

 .مردمه امانت باالخره-

 :میگوید شان خانه مقابل رسیدن با و میرویم هانا خانه سمت به میدهد، تکان سری

 .باالست ماشین صاحب راحت خیالت-

 .میکند اشاره شده پارک خانه مقابل که هانی ماشین به و

 میدونی؟ کجا از-

 .ببندم شرط باهات حاضرم! نیاد پرهام بعد خونه بیاد هانی بخوره، بهم مجلس یه کن فکر تو یعنی-

 چی؟ سر-

 !میدی گوش تو بگم من هرچی بردم من اگه میدم گوش من بگی هرچی بردی تو اگه-

 :میدهم تکان سری

 .است منصفانه-

 :میگوید واحدشان مقابل رسیدن محض به. میشویم ساختمان وارد هم با و اندازد می کلید هانا 

 !زیرش نزنی فرجود-

 :میخندد پرهام دیدن و خانه داخل به شدن وارد با و میگویم چشمی
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 !گفتم دیدی-

 :میگوید ما دیدن با پرهام

 بدی؟ پس رو ما تنبل کدو این نمیخوای. اومدن پرنسس و پرنس به به-

 :میکند پرهام به نگاهی هانا

 !ها میذاری منت داری ابوطیاره یه-

 خوب حالشان میدهد نشان بقیه رفته هم در صورت. میکند رفتار خوبی به ما هردوی با و میخندد هانی

 های نگاه با است انفجار آستانه در بمبی مثل که مرسده حتی. اند کرده سکوت هانا بخاطر شاید و نیست

 :میگوید هانا و میدهم را پرهام سوئیچ. میشود ساکت علیرضاخان خشم از لبریز

 !بیا دقیقه یه فرجود-

 قفس به نگاهی. میروم اتاقش به هانا سر پشت آنها از اجازه کسب از بعد و میکنم پدرش و هانی به نگاهی

 :میگویم و میکنم ها عشق مرغ

 .شدن باحال چه اینا-

 :میپرسم هیجان با و میکنم النه به نگاهی 

 گذاشتن؟ تخم دیدی هانا-
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 کوچک النه درون تاریکی در که ریزی های تخم میرساند، من به را خودش و میگیرد فاصله میزش از هانا

 :میگوید میبوسد را صورتم وقتی. میپرد پایین و باال یو یو مثل و میدهم نشانش را هستند آنها

 !باش خبر خوش همیشه تو-

 :میگیرم فاصله قفس از

 دارن؟ صدا و سر چقدر بشن چندتا میدونی. نه بقیه ولی بیاد خوشت تو شاید-

 .نداره اشکال-

 :میچرخانم اتاقش بین را نگاهم

 داشتی؟ چیکارم خب-

 :میکشد بیرون را سوییچش کیفش از

 !باشه دستت فعال این-

 :میگوید مصرانه هانا و میرود هم در هایم اخم

 ! فعال بعدشم. باختی رو شرط نکن، ناز-

 !اصال هانا-

 .باختت حساب به بزن مدت، یه حداقل-

 !بگیرم تورو ماشین مونده همین هانا، اصال-
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 چی؟ روز یه واسه-

 !نه این ولی نمیارم نه بگی هرچی! اصال هانا-

 :میگوید و میگیرد خودش به شرارت رنگ نگاهش

 هرچی؟-

 :میگوید گوشم کنار و میکند بلندی پا میدهم، تکان سری

 !کن بوسم پس-

. افتد می پرهام به چشمم میرسد بیرون به پایم که همین. میزنم بیرون اتاق از و میبوسم را اش پیشانی

 :میگویم دستپاچه و میکند نگاهم خاصی طرز با پرهام

 !گذاشتن تخم ها عشق مرغ چیزه،-

 :میرود باال ابرویش

 هانا؟ یا میکردی جنسیت تعیین داشتی تو! خوب چه عه؟-

 :میگوید و نمیدهم جوابی

 !میذارن تخم کردن پیشرفت شما واسه میزدن روپایی ها عشق مرغ ما زمان واال-

 .میزنم بیرون شان خانه از چطوری نمیفهمم و میشوم رد کنارش از

*** 
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 :میگوید محبوبه به رو مامان 

 نیست؟ ترش سس این-

 :میدهد جواب و اندازد می باال ای شانه محبوبه

 !بابا نه-

 با میشود روزی دو است کرده دعوت بابا دستور به را هانا خانواده مامان وقتی از میکنم، خانه به نگاهی

 دم دختر یک همانند فرهاد و است کرده درست غذا مدل دو مامان. اند سابیده دور یک را خانه محبوبه

 همه از جدا هم من. است گذاشته تمام سنگ مایحتاج خرید در هم بابا. است کرده کار برایشان بخت

 کند درست را جو دارد توانایی که کسی تنها میدانم. ام کرده دعوت پرهام از اند شده دعوت که افرادی

 باز را در است گرفته قیافه برایم حالیکه در فرید میشود، هول مامان زنگ صدای با. است پرهام فقط

 کمال در فرید و میشود وارد شیرینی با هانی. میکند استقبال مهمانان از و میرود فرید کنار به بابا. میکند

 علیرضا شانه به شانه میکشد شکمش روی را دستش حالیکه در مرسده. میکند تشکر و میگیرد را آن ادب

 :میگوید ننشسته. میشود ولو مبل روی کند توجه بقیه کردن سالم به اینکه بی و میشود وارد خان

 !گرفت دردم سفته چقدر وای-

 :میگوید و برمیگردد بالش چند با زود خیلی. میرود اتاق به و میشود هول فرهاد

 پشتتون؟ بذارم رو این-

 :میکند نگاه فرهاد به تحقیر از سرشار نگاهی با مرسده
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 !آوردی برام نازبالش انگار اومدی همچین-

 :میگوید رسانده ما به را خودش که محبوبه

 !میاد نیست اولش بار که هانا کشیدین، زحمت چرا وای-

 :میگوید خودش مخصوص لحن با پرهام اما میماند، ثابت هانا روی خان علیرضا نگاه

 !باال میره قندت کنم فکر نخور داری مشکل شما آوردم، من رو شیرینی-

 :اندازد می باال ای شانه پرهام و میکند نگاهش متحیر محبوبه

 !میگم همین واسه گذشته ازتون سالی و سن که نه-

 :میگوید خنده با فرهاد و میماند باز دهانش محبوبه

 !هستند داداشم زن ایشون خان پرهام-

 :میکوبد پایش روی پرهام

 فاز دید رو هانا تا که نه طرف یه از. برداشته چروک بس از مادرتونه کردم فکر. سرم به خاک وای، ای-

 !میموند مادرشوهر عینهو قشنگ شد ساطع ایشون از منفی

 لوچه و لب با محبوبه و آید می چای سینی با فرهاد. نشینند می همه و میگیرم را ام خنده جلوی سختی به

 :میگوید بابا به رو و میکند پرهام به نگاهی هانا. میشود ها دستی پیش چیدن مشغول آویزان ای

 !شوخه ذره یه هانیِ، دوست پرهام-
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 :میزند لبخندی بابا

 !که خوبه اتفاقا. دخترم باشین راحت-

 :میگوید همسرش های غره چشم به توجه بی پرهام

 کجا زیرشلواریمو من راستی. باشه ریلکس باید آدم. بدن قورت عصا دارن عادت اینا میگم، همینو منم-

 کنم؟ عوض میتونم

 :میپرسد فرهاد و میروند باال ابروهایش بابا میشوند، گرد هم من های چشم حتی

 واقعا؟-

 :برمیدارد را گذاشته زمین روی کنارش که ای کیسه پرهام

 کنی؟ باور بدم نشون اینطوری باید-

 :میگوید زده خجالت لحنی با فرشته. میبرد اتاقمان سمت به را او فرهاد و میشود بلند جا از

 ...نمیدونستم من تروخدا ببخشید-

 :آید می حرفش میان به یاسی

 !داره تعجب جای نخوابه اینجا شب یعنی نمیشناسیم، رو شوهرت ما انگار میگی طوری یه فرشته-

 مقابل زانو چهار و میزند بیرون اتاق از است پوشیده گشاد راحتی شلوار یک حالیکه در پرهام بعد کمی

 :میگوید و برمیدارد را تخمه های کاسه از یکی. نشیند می بابا
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 حاله؟ چه در بورس اوضاع خبرا؟ چه خب-

 :میپرسد متلک با و میشود ثابت هانا دست روی نگاهش محبوبه. میکند پرهام به نگاهی واج و هاج مامان

 سالمتی؟ به کی انداختین؟ رو ها حلقه-

 :میگویم و میکند نگاهی من به هانا

 !بوده صالح وقت هر-

 :میگوید و برمیدارد تخمه مشتی پرهام

 بندازین رو کالهتون باید دارن ازدواج قصد دادن خبر که همین واال میکردن؟ تکلیف کسب شما از باید-

 !رفتیم ما باز بچمه این زنمه این میگن میان سال یه بعد میرن زمونه دوره این جوونای. باال

 :میگوید غیظ با محبوبه

 !رفته بین از کوچیکتری بزرگتر واال، خوبه-

 :میدهد تکان را خودش کمی مرسده

 !میگم علیرضا به رو همین دارم روزه چند منم-

 :میگوید هانی که بزند حرفی میخواهد پرهام

 پدر هم هانا شکر رو خدا. نکنه کاری شما اذن بی بده رو حواست دانگ شش هلیا سر شما جان مرسده-

 !برادر هم داره
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 :میگویم هانا به رو و میشوم بلند جا از

 میای؟ لحظه یه-

 :میگوید بلندی صدای با محبوبه. میرویم اتاق سمت به هم با و میشود بلند جا از هانا

 !نبندین رو اتاق در سری اون مثل باز-

 :میگوید گرفته اش خنده که هانا و میکوبم را در حرص با اتاق به ورود محض به

 !نمیاد کنار من با داداشت زن-

 :میکنم نوازش را موهایش

 !شماست جاری! ریزه خاله نیست من داداش زن دیگه-

 :میکشد عقب کمی. میشود سرخ هایش گونه

 اینجا؟ بیایم گفتی چرا-

 .همینطوری-

 :میپرسد و نشیند می تخت روی

 !ها میزنی مشکوک باشه یادت-

 بابت؟-
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 !نمیگی هیچی کال و چیه ات برنامه نمیگی دارین، مسابقه کی نمیگی-

 :نشینم می کنارش

 .میگم وقتش به-

 :میگوید فرهاد و میخورد در به ای تقه

 .شد پهن سفره بیا داداش-

 :میگویم و میشود بلند جا از هانا

 !ها کرده پهن رو سفره زود اینطوری ما لج از محبوبه-

 :میزند چشمکی

 .میدونم-

 "هانا"

 و روممی سمتش به دستش، درون هایپارچ با محبوبه دیدن با. شویممی خارج اتاق از هم با دو هر

 : گویممی

 !جون محبوبه کنم کمک بدید-

 : زندمی رویم به پوزخندی آشکارا محبوبه 

 !کنی کار نیست نیاز خانم عروس بشین تو-
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 : گذاردمی کمرم پشت دست فرجود بگویم، چیزی بخواهم تا 

 !کنی کاری نیست نیاز عزیزم بشین جان هانا-

 هستم، شاد که لحظه هر چرا دانمنمی. کنممی نگاه بقیه به خجالت با و نشینممی فرجود کنار همانجا 

 !محبوبه هم آخر در و سامیه بعد دفعه مرسده، بار یک. کنند خراب را حالم تا هستند ایعده

 بکشم بیرون کاسه از هایمناخن با را هایشچشم جفت خواهدمی دلم. خوردمی تکانی مبل روی مرسده 

 :گویدمی محترمانه فرجود پدر.نکند نگاه فرجود خانواده و زندگی و خانه به باال از اینفدر تا

 !بفرمایید مهرانفر، آقای بفرمایید-

 مرسده به فرجود مادر.نشینندمی است، کرده پهن فرجود مادر که رنگینی سفره کنار در و زمین روی همه

 :کندمی تعارف

 خانم؟ مرسده نمیارید تشریف شما-

 تنها هایمچشم بستن و دست شدن مشت. شوندمی جمع حرکت یک در مرسده صورت اجزای تمام

 با خانه این در کاری اول همین ندارم دوست اصال. بدهم انجام خشمم کنترل برای توانممی که ستکاری

 پر الی وقت هیچ او. بیاورد یاد به را اشگذشته خواهدنمی چرا دانمنمی. بیاندازم راه دعوا و جنگ مرسده

 !دارد ادعا دنیا یک االن که بود نشده بزرگ قو

 : گویدمی آرام شناسد،می را هایمحالت خوبی به که فرجود 



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 !هانا باش آروم-

 : گویدمی مرسده و کشممی عمیقی نفس 

 !!!ندارید میز. بشینم زمین روی تونمنمی من-

 : گویدمی آرامی به فرجود مادر و کنممی نگاه مرسده به درهم هایاخم با 

  بذاریم؟ مقابلتون رو مبل عسلی-

 : دهدمی تکان سری مرسده

 .بیاد فشار بهم نباید ها ماه این تو شهمی خم کمرم-

 : گویممی بگیرم، را زبانم جلوی توانمنمی دیگر که من و خنددمی محبوبه 

 !کن میل صندلی و میز سر بشین خونه رفتیم میارم من غذاتو سهم مرسده-

 کندمی نگاه فرجود مادر به سریعا پرهام و شوندمی مشغول آمده پیش جو کردن درست برای بابا و هانی 

 :گویدمی و

 !بیارم چیزی یه آشپزخونه؟ تو برم لحظه یه تونممی من خانم حاج ببخشید-

 و کارها از چیزی هیچ اینکه با و دهدمی تکان سری فرجود مادر و کنیممی نگاهش تعجب با همگی

 :گویدمی فهممد،نمی پرهام هایحرف

 :پرسدمی فرجود و رودمی آشپزخانه به سرعت به پرهام!بفرمایید-
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 کنه؟ چکار خوادمی-

 :دهممی باال ایشانه

 !فهممشنمی وقت هیچ پرهامو-

 و استآشپزخانه سمت به نگاهشان فرشته و یاسی.کند تعارف بابا به غذاها همه از دارد سعی فرجود پدر

 سمت به دارد دست در که بزرگی سینی با پرهام. کندمی ترمتعجب لحظه هر را ما هاکابینت صدای و سر

 : پرسدمی و کندمی پر برنج از را کفگیر و آیدمی سفره

  ژله؟ با پلو باقالی یا بیارم مرغ با پلو زرشک دارید؟ میل چی غذا خانم مرسده-

 : گویدمی و شودمی خم مرسده مقابل سینی با پرهام و شودمی بلند طرف هر از هاخنده صدای

  باالتر؟ یا خوبه؟ زاویه این تو-

 : گویدمی پرهام و کندمی نگاهش شده گرد هایچشم با مرسده

 هم بخورید غذا خودتون هم تا کنممی بازی رو میز نقش براتون غذا پایان تا من شماست، دست کنترل-

 !بچسبه بقیه به

 کنترل را خودش دارد سعی سختی به که دهدمی نشان هایششانه لرزش و اندازدمی زیر را سرش فرشته 

 :گویدمی است، افتاده خنده به هم خودش که پرهام. کند
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 قاشق میتونه که میاد بازار به زودی به شرکت جدید تولید قدیمیه، من مدل ندارم جدید آپشنای من-

 !بذاره دهنتونم تو غذا قاشق

 تمام از فارغ که کسی تنها.میزنند قهقهه بلند هانی، و بابا حتی. رودمی آسمان به خنده از یکباره به خانه

 !سپنتاست خورد،می را غذایش دنیا،

 کاش. نداشتم امزندگی در ایدغدغه هیچ او مثل هم من کاش. خورممی غبطه او به وجود تمام با گاهی

 مرسده! نبود شدن بزرگ آرزویمان بزرگترین وقتهیچ و ماندیممی باقی کودکی عالم در ابد تا همه،

 بلبشویی چه نبود اینجا پرهام امشب اگر  داندمی خدا. خوردمی را غذایش سکوت در و نمیزند حرفی دیگر

 به هایشپاسور با فرهاد. نشینیممی هم کنار همگی غذاها و سفره کردن جمع از بعد. افتادمی راه به

 : گویدمی و آیدمی سمتمان

  کنیم؟ بازی حکم میاد کی-

 : گویممی و کنممی فرجود به نگاهی. کندمی بلند دست که است نفری اولین پرهام

  کنیم؟ بازی بریم هم ما-

 و بزرگ برایش من هایخواسته که همیپ اما نباشد چیزها این اهل شاید دانممی. دهدمی تکان سری

 هیجان با فرهاد و نشینیممی هم مقابل همه! شود شادی در غرق وجودم همه شودمی باعث هستند، مهم

 : گویدمی

 !پرهامم یار من-
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 : کندمی بلند آسمان سوی به دست پرهام

 !کنه خیر به خدا-

 : خندممی بلند 

 !ها میشه جدی بازی تو خیلی پرهام فرهاد،-

 : گویدمی لبخند با فرجود و کندمی کردن تقسیم به شروع هیجان با فرهاد 

 !دل حکم-

 : گویدمی فرهاد به کالفه پرهام. نشیندمی لبم روی لبخندی و کنممی هایمورق به نگاهی 

 !دادنت دست این با ترکوندی یعنی-

 و اندازممی را سرباز و کنممی هاورق به نگاهی. شودمی شروع بازی و اندازدمی وسط را ورق فرجود، 

 :گویممی پرهام به خطاب خنده با و دارمبرمی را اول دست

 !اولیش این-

 : گویدمی و اندازدمی ورق و دهدمی تکان سری پرهام

 !کن صبر-

 یک در. اندازدمی همه روی را تک ورق فرهاد فرجود، از بعد و رودمی باال ابروهایم شاه، ورق دیدن با 

 : زندمی فریاد پرهام لحظه
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  کو؟ حواست بود؟ چی دیگه این-

 : داردبرمی را دست حرص با پرهام و خندیممی بلند فرجود و من

  من؟ برای بیارید نبود بهتر این از یار. کردی خراب یکیشو-

 که هرچه. بگذارند شرطی برنده تیم هفتم، بازی از بعد شودمی قرار و نشینندمی کنارمان همه کم کم

 شادی با.است کالفه و زندمی داد عصبانیت با پرهام. کنندمی تر خراب را کار پرهام و فرهاد گذردمی

 ایضربه پرهام و کوبممی فرجود دست کف به را دستهایم هیجان با آخر دست بردن با و رویممی پیش

 :گویدمی و زندمی فرهاد سر به

 .نشم یارت وقت هیچ باشه یادم-

 : خواندمی کرشمه و ناز با یکهو 

 !نمیشم گرفتارت شم،نمی یارت دیگه-

 : گویدمی هیجان با فرشته

 : گویممی سریع چیه؟ شرط خب-

 .ذارممی شرط من من،-

 به و ببوسد را من کردممی مجبورش االن بود، رقیبم او اگر. کندمی نگاهم خنده با فرجود لحظه یک در 

 : کنممی نگاهی پرهام به. شدمی شرط ترینهیجانی این نظرم
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 !کنی قبول باید بود هرچی. خب-

 : دهدمی تکان سری پرهام 

 !پایین بنداز پنجره از خودتو گفتی شاید نمیشه که هرچی-

 : خندممی 

 ! نیست این داریم نیاز بازیات مسخره به ما-

 .پردمی پایین و باال و دارد شوق سپنتا همه از بیشتر و خندندمی بلند همه! بپوشی منو لباسای باید

 روی را مانتویم. بخندند دل ته از پسرش تا دهدمی انجام این برای فقط را اینکار پرهام که دانممی خوب 

 : گویدمی اندازدمی سرش روی را شالم آینه، مقابل که همانطور و اندازدمی هایششانه

 !میخوره جر آستیناش جفت وگرنه نپوشمش نفعته به داری دوست رو مانتوت اگه-

 : گویدمی گوشم در خنده با هانی 

 : دهممی باال ابرویی شدی؟ دیوونه-

 !بودم-

 شده قرمز صورتش خنده از که سپنتا. رویممی ریسه خنده از پرهام، دیدن با و بوسدمی را صورتم هانی 

 : گویدمی و پردمی هوا به پرهام پای جلوی است

 !بابا شدی مامانا شبیه-
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 پرهام مدیون را این و خندندمی کمی که ستباقی شکرش جای. کنممی محبوبه و مرسده به نگاهی 

 گیردمی تصمیم بابا که گذردمی یازده از ساعت و کنندمی نگاهمان خوشحالی با فرجود پدر و بابا. هستیم

 .شویم بلند

 : گویدمی سریع فرجود پدر 

 !باشیم خدمتتون در ستجمعه که فرداهم شبه، سر تازه باشید داشته تشریف-

 : گویدمی و شودمی بلند جا از ناله با مرسده 

 : دهدمی ادامه و خنددمی. بریم باید. شدم خسته دیگه-

 هم رو طوالنی مسافت باید رسیممی دیگه ساعت سه دو ترافیک احتساب با بیوفتیم راه االنم همین-

 .کرد حساب

 کنممی ساعت به نگاهی.شویممی زدهخجالت بیشتر ما باراین. رودمی محض سکوت در خانه لحظه چند 

 : گویممی و

 !ایخونه دیگه دقیقه چهل نهایتا نترس نیست شدید ترافیک شب وقت این-

 که بینممی بار اولین برای و انفجارم مرز در من که دانندمی همگی. کند آرامم تا گیردمی را دستم یاسی 

 : گویدمی آرام و است کشیده خجالت شدیدا بابا

 .شدند خسته خیلی امروز خانم مرسده نیافر آقای تونمشرمنده-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 اتاق به شد؟ نصیبش چیزی چه کرد، ضایع فرجود خانواده جلوی را بابا اینکه. کنممی نگاهش عصبانیت با 

 : گویممی شرمندگی با و پوشممی را لباسم. آیدمی دنبالم او و روممی فرجود

 .بزنه حرف جوراین مرسده خواستمنمی اصال. فرجود ببخشید-

 : زندمی لبخندی فرجود 

 . نیست مهم-

 !انسانیم. همیم مثل همه. نیست تفاوتی هیچ شما و ما بین. ببخشید خودتون بزرگی به شما بیشعوره، اون-

 : دهممی ادامه و بوسممی را هایشلب محکم 

  خب؟ دربیار بابات دل از-

 : گویدمی شود، جدا من از ندارد دوست اصال است مشخص که همانطور و دهدمی تکان سری

 !نباش دیگه چیزای نگران هانا، محترمی ما برای تو-

 خودم خیابانشان از خروج محض به. شویممی بدرقه در جلوی تا فرجود خانواده پسندیده و خوب رفتار با 

 : گویممی و کشممی جلو را

  فقیری؟ چقدر که بودن گفته بهت حاال تا-

 : کندمی نگاهم و چرخاندمی سر مرسده

  چی؟؟؟-
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 : زنممی لبخندی

 !بکن شخصیتت و شعور حال به فکری یه کنی،می تامین بابام جیب از که پولتو فقیری، خیلی-

 : کنممی نوازش را بابا صورت دست با

 !مرسده صفره تو نمره. نیست ساده بودن مهرانفر رضاعلی زن-

 : گویممی سریع و فهمممی تندش هاینفس از را این و ستعصبی بابا 

 چشمامو شممی مجبور کنی، توهین فرجود خود و فرجود خانواده به من جلوی دیگه بار یک اگر مرسده-

 و شه شرمنده بقیه جلوی پدرم شیمی باعث و داریبرمی دور که باشه آخرت بار. کنم باز دهنمو و ببندم

 !کنه عذرخواهی شه مجبور تو حرف خاطر به

 بابا امیدوارم امشده آرام کمی اما نشده راحت خیالم. دهممی را فرجود پیام جواب و داده تکیه صندلی به 

 مرسده با کالمی بابا. کنیممی عوض را هایمانلباس خستگی با خانه، به رسیدن با! دربیاید خجالتش از هم

 هم با را همسرانش دارد هم شاید.است شده دلخور او از بسیار که دهدمی نشان همین و زندنمی حرف

 به چقدر مامان که داندمی خوب بابا داد؟نه،می نشان رفتاری چنین بود، فروزان اگر مثال.کندمی مقایسه

 .کردنمی لگدمال پاهایش زیر را کسی شخصیت وقت هیچ و دادمی اهمیت دیگران

 و اندگذشته هم دوازده از هاعقربه.کندمی ساعت به نگاهی متعجبانه بابا تلفن زنگ صدای شدن بلند با

 :داردبرمی را تلفن مرسده

 مارال؟ الو-
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 ترآشفته لحظه هر مرسده اما گویدمی چه خط طرف آن خواهرش دانمنمی. کنممی نگاهش تعجب با

 :گویدمی و گذاردمی بلندگو روی را تماس.شودمی

 شده؟چی مارال-

 :گویدمی ناله و اشک با مارال

 !برس دادمون به توروخدا کالنتری بردن رو امبچه مرسده-

 :دهدمی ادامه گریه با مارال. نشیندمی مبل روی بابا و دهممی باال ابرویی

 .خوادمی ماشینشو خسارت اونم نفر یه به زده-

 :گویدمی غم با مرسده

 خوان؟می چقدر جان، مارال نکن ناراحت خودتو-

 .بدیم ما ماشینشو تعمیر پول باید ده،می رضایت میلیون شش با گفته طرف-

 :کندمی بابا به نگاهی مرسده

 !بفرسته برات علیرضا گممی بفرست حساب شماره یه برام کنیممی درستش نباش نگران-

 چهره به تماس اتمام محض وبه نشیندمی هایملب روی پوزخندی تنها من و میزند جیغ هیجان با مارال

 :گویممی و کنممی نگاه مرسده اشک از خیس

 بخشی؟می خلیفه کیسه از-
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 :کندمی پاک را هایشاشک مرسده

 نخوابه؟ تو اون امشب بچه این میکنی کمک رضاعلی-

 بابا اما. بگیرد را بابا رضایت خواهدمی و است دورش مرسده. رودمی فرو فکر به و گویدنمی چیز هیچ بابا

 :گویدمی آرام

 !شهمی چی ببینم فردا تا ندارم پولی چنین که امشب-

 :شودمی بلند مرسده

 بخوابه؟ اونجا بچه اون امشب یعنی-

 :خندممی

 !نیست بد براش بخوابه تو اون شب یه حاال-

 :کندمی اخمی مرسده

 .ندارم شوخی حوصله اصال شرایط این تو هانا بسه-

 کنم؟می شوخی دارم من گفته کی-

 :گویدمی و خیزدبرمی جا از بابا

 .نیست دستم تو مبلغی چنین امشب-

 :گویدمی شادی با مرسده
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 !کن پرداخت صبح پس-

 :گویدمی و کندمی نگاهش بابا

 !دممی قرض کنم،نمی پرداخت-

 .نشیندمی دلم به شدت به بابا رفتار این. زنممی لبخندی

*** 

 نگاه من به مهربانی با و گذاردمی مقابلمان را قلیان و چای سرویس و شودمی آالچیق وارد احمد بابا

 : کندمی

 !مبارکه. دخترم کردی نامزد گفتن ها بچه-

 : فرستممی برایش ایبوسه دست با و زنممی بزرگ لبخندی

 !برم قربونتون مرسی. احمد بابا بله-

 جشن خوردن بهم درباره هیچکس خداروشکر! خواندن شعر و زدن دست به کنندمی شروع سریع هابچه 

 نسیم.  شومنمی هم معذب و نیست سخت برایم شاندرمیان نشستن گونهاین و زندنمی حرف نامزدی

 :گویدنی گوشم در آرام

 !شده دپرس بهرام-

 . شوندنمی باز هم از هایشاخم و خواندنمی شعر زند،نمی دست بقیه همراه او. کنممی نگاهش چشمی زیر
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  کنم؟ چکارش گیمی-

 از لحظه یک در. است کرده مشغول را من طرف این از هم نسیم و زندمی حرف گوشش در آرام صابر

 : گویممی هستم، هایمکفش پوشیدن مشغول که همانطور و شوممی بلند جا

  میای؟ لحظه یه بهرام-

 : ایستممی آالچیق از دورتر کمی. آیدمی همراهم و شده بلند متعجبانه بهرام،

 : گویدمی کند، نگاهم اینکه بدون چیه؟ کارا این بهرام-

  کارا؟ کدوم-

  یادته؟. بخشمتنمی گفتم شم؟ زده گروه از تو خاطر به نذار نگفتم بهت مگه-

  بود؟ من خاطر به پاتوق نمیومدی که مدت این تموم یعنی-

 درخواست تو. کنم تحمل رو هابچه هایپچ پچ نمیتونم ندارم، تورو هاینگاه این طاقت چون چی؟ پس-

 ! عادیه چیز یه شنیدی، نه و دادی دوستی

 !ترهبزرگ تو از خیلی که شنیدم دادی، مثبت جواب پسر اون ازدواج پیشنهاد به اما-

 : زنممی لبخندی 

  بهرام؟ فهمهمی رو چیزا این عشق-

 : دهدمی تکان سری
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 .بره یادم تورو کنممی سعی دارم. خواممی معذرت-

 : گویممی خوشحالی با 

 !پذیرهمی تورو حتما بدی دوستی درخواست پریا به اگر بنظرم-

 : زندمی پوزخندی بهرام 

 !گیرممی نظر ازت کنم، انتخاب رو کسی خواستم اگر-

 بشنود را صدایم ندارم دوست. گیرممی فاصله بهرام از فرجود نام دیدن و موبایلم زنگ صدای شدن بلند با

 . شود ترناراحت و

**** 

. هستم فرجود تولد مراسم برگزاری آماده. گذردمی ایمانداخته را انگشترهایمان که روزی از هفته دو

 را او خودشان خانه در بار اولین برای دارم دوست. شود غافلگیر شدت به که کنم کاری دارم دوست

 برایش بزرگی کیک. دهیممی قرار میز کنار و کرده باد را ها بادکنک فرهاد کمک با.  کنم غافلگیر

. شود شاد بسیار هم کادویش دیدن با کنممی دعا دل در. گذارممی میز زیر را کادویش و امداده سفارش

 :گویدمی سریع فرهاد. بردمی آسمان به را من گیرممی جشن اممردادی مرد برای اینکه

 داداش؟ زن خوبه اینجور-

 :دهممی تکان سری
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 !نکنه درد دستت-

 :گویدمی و دهدمی لم مبل روی محبوبه

 !شهمی معذب داداش، زن گیمی فرهاد-

 :گویممی زنان لبخندی

 !نداریم باهم که ما بگو هانا کن، صدا راحتی خودت هرچی-

 نگاهم پوزخند با محبوبه و کجاست بفهمم تا گیرممی تماس فرجود با من  و دهدمی باال ابرویی محبوبه

 . کندمی

 فرجود؟ الو-

 - عزیزم؟ بله- 

 ! نیست ازت خبری کجایی؟

 !جان هانا باشگاهم تو-

 : زنممی لبخندی 

 !نذار خبر بی منو برگردی خواستی باش، خودت مواظب-

 : گویممی فرجود مادر به رو و کنممی قطع را تماسش شادی با 

 .کنم سورپرایز رو فرجود تا کنیدمی کمک که مرسی جون، مامان مرسی-
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 : گویدمی محبوبه 

 .نمیاد خوشش بازیا قرتی این از فرجود-

 : کنممی نگاهش 

  کرد؟ چکار کردی سورپرایزش که بار آخرین-

 .کشممی رنگم کرم لباس به دستی و نشینممی مبل روی. خنددمی بلند فرهاد و شودمی ساکت محبوبه

 .باشم شیک و زیبا تا امداده انجام ملیحی آرایش و کرده درست زیبا را موهایم 

 به من که بفهمد محبوبه تا شود غافلگیر و شود پیدایش فرجود تا منتظرم فقط و هستم آماده و حاضر  

 .کنممی هرکاری عشقم، خاطر

 "فرجود"

 :میگویم کمیل به رو حرکت وسط

 !نده لفتش پسرجان،-

 :میگوید کمیل و ایستند می حرکت از همه

 .میشم کند میکشه تیر بازوم ولی نمیدم، لفتش خدا به فرجود آقا-

 :میپرسم نگرانی با و میروم سمتش به

 شده؟ چی بازوت-
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 کنیم عوض رو من جای نمیدونم حاال داده، پماد و نیست مهمی چیز گفت دکتر رفتم میکنه، درد روزه دو-

 !بشه خوب بذارم یا

 :میکشم عمیقی نفس

 .کنم ریسک اجرا روز برای نمیتونم. کن عوض رو جات نظرم به-

 فرد کردن پیدا مشغول ام، نوشته آن روی را ها حرکت که شاسی تخت روی از من و میدهد تکان سری

 نباشید خسته ساعت دیدن با میگیرد، را تمرین از زیادی تایم کار این. میشوم جایگزینی برای مناسب

 :آید می سراغم به ها بچه رفتن از بعد امیری آقای. میکنم راهی را ها بچه و میگویم

 کردی؟ عوض رو کمیل جای چرا-

 !گردو پوست توی بمونه دستم اجرا روز و باشه جدی مشکلش دستش شاید کنم، ریسک نمیتونم-

 :میگوید و میکند مکث کمی

 ترسیده؟ چشمت رامین بعد از-

 محسوب حریفم و ماست مقابل در رامین االن اینکه با. نیست هم دروغ میدهم، تکان تایید نشانه به را سرم

 :میزند ام شانه روی دستی امیری آقای. بیاید بار به افتضاحی باز اصلی اجرای روز میترسم اما میشود

 .سالمت به برو. فرجود خیره انشاهلل-
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 به عرق بوی با است مجهز باشگاه وقتی میخواهد دلم. میروم باشگاه حمام سمت به و برمیدارم را ساکم

 رفته همه تقریبا میزنم بیرون باشگاه از وقتی. میکنم عوض را لباسم و میگیرم دوش زود خیلی. نروم خانه

 صدایش شنیدن با میزنم، زنگ فرهاد به خانه حوالی. میروم خانه سمت به و میشوم موتور سوار اند،

 :میپرسم

 ندارین؟ الزم خونه برای چیزی سالم،-

 میای؟ داری نه،-

 نه؟ میگی و پرسیدی تو-

 :میخندد

 .میگفتن بهم بود الزم چیزی اگه بودم، خرید اومدنت قبل داداش-

 ساختمان وارد و میکنم پارک را موتورم در جلوی. میروم خانه سمت به و میکنم خداحافظی فرهاد با

 کیک با هانا. میپراند جا از مرا ضبط صدای در شدن باز محض به و میچرخانم قفل درون را کلید. میشوم

 :آید می سمتم به قشنگی

 !مبارک تولدت-

. باشد داشته یاد به را تولدم هانا نداشتم را توقعش. میشوند گرد هایم چشم و برمیدارم عقب به قدمی

 جلوی نمیتوانم اصال میخندم، اراده بی. میبرد داشتنی دوست فضایی به مرا لبخندش میشوم، شوکه حسابی
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 تکان سری و میشوم زده هیجان میکند، تابی بی هانا کشیدن آغوش در برای دلم. بگیرم را هایم خنده

 .میدهم

 شادی برف به که هانا موهای دیدن میریزد، ما سر روی را شادی برف شده بیخود خود از که فرهاد

 :میگویم و میکنم سالم همه به. میکند خوش را حالم شده آغشته

 !شدما غافلگیر حسابی-

 :میگوید محبوبه و میزند برق هانا های چشم

 ....بودیم ما اگه حاال-

 :میپرسد و میچرخاند را کیک هانا. شود ساکت میشود باعث ام رفته هم در های اخم میچرخم، سمتش به

 داری؟ دوستش-

 را موهایش و میشوم خم میکنم، بلندی خنده. دارد وزنه و هالتر و GYM شده نوشته رویش که کیکی

 :میبوسم

 !عالیه هم خیلی-

 :میگوید محبوبه

 کوتاهه؟ هانا سر زبونت شد؟ چی-

 :میکنم حلقه هانا کمر دور را دستم
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 کنی غافلگیرم زندگیم به زدن گند با داری عادت تو اما میاد، خوشم و داره خوب سورپرایز یه هانا-

 !محبوبه

 :میگویم خیال بی و میرود ای غره چشم مامان

 برای مخلوقات اشرف این از باید دیگه دوروز! شدن جاری باشه هرچی نیست، غریبه هانا جان مامان-

 :میکنم پرت سمتش را مبل روی های کوسن از یکی میشود، باز فرهاد نیش.کنیم نمایی رو فرهاد زن

 !بشه مویز میخواد نشده غوره. کن ذوق بعد بخون رو درست فعال تو-

 -:میگوید محبوبه های متلک به خیال بی و میکشد را دستم هانا

 !کنی فوت کنم روشن شمع بشین

 :میکنم خودم به نگاهی

 !باشم خوشتیپ هامون عکس تو کنم، عوض رو لباسم بذار-

 و کند شاد مرا میخواهد هانا. میکنم عوض را لباسم زود خیلی و میروم اتاقم طرف به میزند، لبخندی هانا

 هانا کنار و میزنم بیرون اتاقم از زود خیلی. دارم را لیاقتش که شوم دیده طوری کنارش در دارم دوست

 :آورد می در جیبش از را اش گوشی و میکند روشن را شمع فرهاد نشینم، می کاناپه روی

 !بگیرم روشن شمع با عکس یه بذارین-
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. میکنم نگاه دوربین به نبودن محرم برای محبوبه های غرولند به توجه بی و میچسبانم خودم به را هانا

 :میگوید مهربانی با هانا گرفتن عکس از بعد

 !کن آرزو کردن فوت قبل فرجود-

 شمع کردن فوت از بعد. میکنم آرزو و میبندم را هایم چشم خیال بی من اما میزند خنده زیر پقی محبوبه

 هانا میکند، استقبال هانا کار از شدت به بابا. میشود بهتر جمع بابا برگشتن با. آید می زنگ صدای ها

 .میگیرد اوج هایش پریدن پایین و باال و میشود زده هیجان

 با هانا و میکنم ذوق سیم بی های هندزفری دیدن با میروم، هانا کادوی کردن باز برای و میبریم را کیک

 :میگوید هیجان

 !نشنوم صداتو من نداری بهونه باشی موتور رو وقتی دیگه-

 :میگوید محبوبه و میشود تر عمیق لبخندم

 میمیری؟ نباشه دقیقه دو تروخدا-

 :میگوید هانا و میرود هم در بابا های اخم

 !کنه قسمتت خدا عزیزم، ندارم دوریشو طاقت-

 :میگوید ذوق با فرهاد. میکنم دراز دست بعدی کادوی کردن باز برای و میدهد تکان سری محبوبه

 !خریدما کردم جمع خودم پوالی با داداش-
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 تا زده چیز همه از خودش حد در است مشخص که است مردانه کفش جفت یک میکنم، باز را کادویش

 :میگوید فرهاد و میزنم لبخندی. بخرد کادو برایم

 !بپوش عقدت واسه خواست دلت-

 :میکنم بغل را فرهاد میشوم، بلند جا از

 !بشه نوروز میرزا کفشهای مثل تا میپوشم انقدر-

 را کیکش بشقاب محبوبه. است خوشحال خانه در صمیمی جو از بابا میشود، کیک زدن برش مشغول هانا

 :میگوید و برمیدارد

 !خریدین کادو براش است بچه فرجود مگه وا،-

 :میگویم و میدهد دستم به را کیکم بشقاب او به تفاوت بی هانا

. داشت رو اکبرعبدی مامان نقش که همونی ها، عروسک دزد تو بود پیرزنه شبیه ولی نیستم، بچه نه-

 !خودشی خود دقیقا تو! نیستم تو شبیه

 :میگوید و میدهد تکان سری فرهاد میخندد، بلندی صدای با بابا حرفم این با

 !میدی بیشتر من به داداش زن-

 .میگذارد فرهاد برای بزرگتری تکه و میشود تر عمیق لبخندش میکند، هول هانا داداش زن واژه شنیدن با

*** 
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 کنار را گلش دسته هانا. میگذارد مقابلمان را بزرگ دفتر یک دفتردار و نشینیم می محضر در میز پشت

 :میگوید است جوانی پسر که دفتردار و میگذارد

 بزنید؟ امضا دارین دوست رنگی چه خانوم عروس-

 کردن امضا مشغول من. میکشد بیرون پسرک دست میان از را بنفش خودکار و میزند لبخندی هانا

 بند بند تند تند پسرک. میشود مشغول محضر بزرگ دفتر امضای به حوصله با هانا و میشوم عقدنامه

 سمت به امضاها شدن تمام محض به. میکنیم امضا فقط چیز همه از فارغ ما اما میدهد، شرح را عقدنامه

 سرمان باالی ای پارچه فرشته و یاسی.نشینیم می مخصوص مبل روی و میرویم داماد و عروس جایگاه

 را قرآن و میگذارد مقابلش میز روی را گل دسته هانا. میشود قند سابیدن مشغول نسیم و میگیرند

 که بزرگی عکس دیدن با و میچرخانم سر. میشود زمزمه مشغول لب زیر و میکند باز را قرآن. برمیدارد

 :میپرسد هانا از و میشود خطبه خواندن مشغول عاقد. میزنم لبخندی شده گذاشته کنارمان خانم فروزان از

 !وکیلم-

. آورد می سمتمان به را ایم خریده هانا برای وام با که سرویسی و میشود بلند مامان نمیدهد، جوابی هانا

 دست به برلیان سرویس یک هانا پدر و میکند تشکر هانا. میگیرد هانا سمت به و میکند باز را سرویس

 میکنم تشکر هانا پدر از .ببینم را محبوبه صورت رفتن هم در میتوانم هم دور فاصله همان از. میدهد هانا

 :میپرسد و میخواند خطبه دوباره عاقد. نشیند می کنارم دوباره هانا و

 وکیلم؟-
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 :میگوید شیطنت با نسیم

 !میخواد زیرلفظی عروس-

 ربع دیدن با و میکند بازش ذوق با هانا. میگیرد هانا سمت به را کوچکی جعبه و میکند جیب به دست بابا

 کم هانا پدر جلوی میخواهد و است افتاده خرج به حسابی میدانم. میزند برق چشمش جعبه درون سکه

 خودش و میرود باال ابروهایم دیدنش با. است گرفته برندی و ست ساعت هردویمان برای هانی .نیاورد

 ترجیح هانا و میدهد پاکت یک فرید. میدهند سکه دو هم فرشته و پرهام. میبندد دستمان دور را ها ساعت

 :میگوید هانا و میخواند را خطبه سوم بار برای عاقد. نکند باز میدهد

 !بله هانی؛ و بابا اجازه با-

 بله از بعد و میپرسد من از آنها شدن ساکت از بعد عاقد. میشود بلند نسیم و یاسی کشیدن کل صدای

 نگاهم ذوق با هانا و میشویم شنیدن تبریک مشغول بیایم خودم به تا. میگوید تبریک ما هردوی به گفتن

 :میگویم گوشش زیر. میکند

 !ها دستمون میدی کار اینطوری-

 سرمان روی را اند کرده درست امروز مخصوص که شده تا های اسکناس بابا و میگیرد گاز را لبش

 :میگویم و میروم هانا پدر سمت به. میبوسد و میکند بغل را هانا. میریزد

 !مهرانفر آقای کنم خوشبختش میدم قول-

 :میزند ام شانه روی دستی
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 !برام میمونی هانی مثل دیگه هم تو بابا،-

 پدرش سمت به هانا. نمیکنم توجهی اما دارد دستبوسی توقع و نشسته ای گوشه بزرگش شکم با مرسده

 :میگوید گوشم زیر و میکنم بغل را هانی. میشود گم آغوشش در و میرود

 !میشه چی بیفته ابروش به اخم یه میدونی خوب خودت-

 :میگوید خنده با پرهام و میزنم کوتاهی لبخند

 یکی یعنی. کرد شوهر ناخالص عنصر این باالخره. گرفتم خودمو جلوی عرفانی لحظات این تو زور به-

 گرفتی؟ اینو چطور تو نمیبردنش مینداختیم آب تو اینو گرفت؟ اینو

 :میگوید هانا و میخندم

 !بسه پرهام-

 :میدهد جواب تر خیال بی پرهام

 همش االن خورد نمیشد عسل من یه با تورو فعلی شوهر و سابق رفیق این هانا؟ بود چی موفقیتت راز-

 !دستمون رو بودی مونده که هم تو بازه، نیشش

 :میگوید و میخندد پرهام های کاری شلوغ به دار محضر

 !اومدن بعدی زوج میدین؟ اجازه-

 :میکشد کنار پرهام
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 !بشه بیچاره قراره دیگه یکی وای-

 رستوران به ناهار صرف برای همه است قرار. نمیکند توجهی پرهام اما میرود غره چشم برایش فرشته

 :میگوید و میپاشد سرمان روی نقل مشتی نسیم میزنیم، بیرون محضر از هم دوشادوش. برویم

 نه؟ شدی شوهرخواهرم دیگه تو-

 :میدهد ادامه و میدهم تکان سری

 !کسی سمت نگیر چاقو دیگه-

 :میچسبانم خودم به را هانا

 !نبودم شوهرخواهرت االن سراغت نمیومدم اگه بعدشم بود، حقت ولی-

 :میگوید خنده با هانا و میگیرد من از را نگاهش نسیم

 !نداره ترس که فرجود نسیم، وای-

 بقیه و نشیند می کنارم هانا. میشویم سوار را خودش ماشین هانا اصرار با میدهد، تکان تاسفی سر نسیم

 :میپرسم و میکنم نگاهش. میروند رستوران سمت به

 بریم؟ نظرت به-

 :میکند کیفش در دست

 !دستمه ویال سوئیچ-
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 :میگویم و میدهم تکان سری

 !بریم نقشه، روی بزن رو مقصد-

 و میزند زنگ یاسی به هانا. میکنیم حرکت به شروع مسیریاب کمک به و میکند مشخص را مقصد هانا

 با شدن تنها از بهتر چیزی هیچ و برویم شمال به هانا با است قرار. نباشند ما منتظر ناهار برای میگوید

 در آورده را کلیدش هانا که ویالیی .است شده من مال همیشه برای پیش کمی که کسی. نیست محرمم

 هانا به و میکنم زیاد را ضبط صدای. میشویم خارج تهران از مسیریاب برنامه کمک به و است چالوس

 :میگویم

 .بخریم کنار بزنم بگو خواستی چیزی وقت هر-

 :میدهد ادامه و میگوید ای «باشه» هانا

 !بیفته اختالف علما بین ترسید. خودم به میده بعدا گفت خونشون برد یاسی رو عقد کادوهای راستی-

 :میزنم لبخندی

 !کرد خوبی کار-

 سوپرمارکت به هم با و میشود پیاده ماشین از هانا میشوم، خارج جاده از استراحتگاه یک به رسیدن با

. میشویم خارج مغازه متصدی از تبریک شنیدن از بعد و میخریم بگیرد را چشممان که هرچیزی. میرویم

 :میکند حلقه بازویم دور را دستش هانا
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 نه؟ هستیم، دامادها عروس تازه شبیه خیلی-

 !شک بی-

 !چیزی یه راستی-

 :میگوید و میکنم نگاهش

 و شناسنامه تا که میدونی. رو ما نگیرن وقت یه گرفت نامه محضردار از شمال، میایم میدونست هانی-

 !میبره زمان بدن رو عقدنامه

 :میخندم بلند صدای با

 !دارم ای پایه برادرزن چه-

 مغز دانه دانه را ایم خریده که هایی پسته هانا. میشویم ماشین سوار هم با و میزند بازویم به مشتی هانا

 :میکنم مسیریاب به نگاهی. میدهد دستم به و میکند

 .میرسیم دیگه ساعت سه تا نوشته-

 :میگوید بعد کمی. است نمانده رسیدنمان به چیزی مینویسد هانی برای و آورد می در را اش گوشی هانا

 !هاشون خونه رفتن و خوردن ناهار راستی-

 :میکنم عوض را آهنگ

 !گذاشته بار رو ما دیگ نشسته االن پرهام این ولی-
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 :میگوید پرهام و میگذارد گو بلند روی را تماسش. میگیرد را پرهام شماره و میخندد هانا

 رفتی؟ پیچوندی رو ما نمیکردی؟ رو بودی شوهری اینقدر بدید، ندید فساد جرثومه ای-

 :میگوید و میزند قهقهه هانا

 !ها باشه هام عشق مرغ به حواست سپنتا جان پرهام-

 صبح رو شبم تو جیغوی جیغ طایفه با اینجا منم بده نشونت سخنگو طوطی میخواد فرجود فعال باشه، باشه-

 . میکنم

 :میگوید پرهام و میخندد هانا

 !بده نشونت هم میزنه روپایی ارزن با که اردکی اون باشه یادت-

 :میگویم معترضی مثال لحن با

 !ها صداتو دارم پرهام-

 :میخندد

 فعال منم میخوره بهم نوشت و عیش بیاری در جیگرمو برگردی بخوای. کنم چیکار باش، داشته خب-

 .بشین گرم هم به بچسبید حسابی سرده، شمال مشنید راستی. میدم جولون

 :میکشد جیغ هانا

 !پرهاااااام-
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 مرسده سالمتی برای شمال برین میخواین نکنه. اومد بدتون جفتتون االن که نه. شد کر گوشم چیه،-

 کنید؟ اعتکاف

 :میگوید پرهام و میخندم بلندی صدای با

 ! فرجود نره یادت سوغاتی-

 تماس کردن قطع از بعد و میکند را هایش عشق مرغ سفارش هزارم بار برای هانا و میدهم تکان سری

 :میگوید

 !تمام و خورده رو حیا کال پسره این-

 :میگویم خنده با

 !دیگه پرهامه-

 :میپرسد مرددی لحن با هانا

 که؟ نگرفتی جدی-

 !بدم نشونت طوطی میخوام هم شاید کردنشو؟ بغل یا هاشو شوخی-

 :میکشد کوتاهی جیغ هانا

 !فرجوددد-
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 چیزی میگوید مسیریاب برنامه شده ضبط جیغ صدای. میکند بیشتر را ضبط شده سرخ که هانا میخندم،

 :میگوید پرهام اسم دیدن و گوشی صدای با و میدهد بدنش به قوسی و کش هانا. است نمانده مقصد به

 !نمیکنه ول نیاره در رو تهش تا این-

 :میدهد جواب را تماسش

 !پرهام بله-

 :میپرسد خنده با پرهام

 سردتونه؟ رسیدین؟االن-

 :هانامیخندد

 !نرسیدیم هنوز نه-

 نرسیدین؟ که کردین گرم رو همدیگه راه تو-

 :میدهم جواب و میخندم

 !کردیم گیر دستشویی صف تو نخیر،-

 نشسته در دم کوره مثال چشمش یه که مردی همون ببینم! نبود ما زمان شده؟ صفی هم دستشویی مگه-

 !رایگانه بو و صدا. ها بدی نباید پونصد از بیشتر گرفت؟ چقدر بود؟

 :میگوید معترض هانا
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 .زدی بهم حالمو پرهام-

 شب مریضش جراحی بعد بود، دکتر فامیلمون یه چیه؟ میدونی اصال. انسانه طبیعت بنیان اینا خب، چیه-

 شادی غرق طرف شکم صدای با میدونستی. بگوزه براش دونه یه مریض این نشست سرش باالی صبح تا

 شد؟

 :میگوید پرهام و میکشد جیغ هانا

 میکشی؟ جیغ مظلوم فری برای خودت و من سر انداختی رو ها جوجه این-

 :میپرسد و باشم شده دلخور پرهام دست از است نگران نظرم به میکند، نگاهم هانا

 کیه؟ فری-

 !شده فری دیگه اون نداریم، فرجود و من-

 :میخندم

 !جون پری باشه-

 :میگوید و میخندد هانا

 .ها کردی در به راه از رو فرجود این پرهام-

 :میگوید هانا در جلوی به رسیدن با

 کنی؟ قطع میخوای. رسیدیم االن همین اطالعت محض-
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 .بگذره خوش اعتکاف باشه، باشه-

 هاییگل و درختان دیدن. میشویم ویال وارد شدن باز با. میزند را در ریموت و میکند قطع را تماس هانا

 ویال ورودی به که جایی ترین نزدیک تا را ماشین. میپراند آدم سر از هوش اند کرده آذین را حیاط که

 :میگوید و میشود پیاده ماشین از هانا. میبرم است نزدیک

 !ماشین تو شدم خسته-

 دیوار. است کرده پر استخر را اول طبقه که طبقه چهار به نزدیک چیزی میکند، مقابلم ساختمان به نگاهی

 را چمدانهایمان عقب صندوق از. است انگیز وسوسه بسیار استخر فضای دیدن و اول طبقه ای شیشه های

 .میرویم ویال سمت به هانا با و برمیدارم

  "هانا"

 : گویدمی آرام فرجود و ایستممی کنار. رویممی باال هاپله از فرجود شانه به شانه

  کنی؟نمی باز رو در-

 : گیرممی سمتش به را کلید

 ! کنی دعوت داخل به احترام با رو من و کنی باز باید تو-

 : گویدمی چرخاند،می قفل در را کلید که همانطور و دهدمی باال ابرویی

 ! میل کمال با-
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 :گویدمی و کرده دراز سمتم به را دستش و کندمی باز را در

 ! بده در جلوی تو بفرما ریزه خاله-

 : گویممی و گیرممی سمتش به را دستم و گیرممی سختی به را ام خنده جلوی

 ! بگیر دستمو-

 صدای. گذارممی ویال درون را پایم باالخره و گیردمی دستش در را دستم هایانگشت نرمی به فرجود

 : کنممی نگاه را اطرافم. شکندمی را ویال سکوت که ستچیزی تنها کفشم هایپاشنه

  کجان؟ برق پریزهای کلید اینجا، میام اولمه بار من-

 وسیع سالن. شودمی روشن ویال کل لحظه یک در. رودمی کلیدها سمت به و گرداندمی چشم کمی فرجود

 به هیجان شدت از را لبم. خوردمی چشم به بزرگی میز و مبل دست چند. شودمی ظاهر مقابلم زیبایی و

 : گویممی و گیرممی دندان

 ! قشنگه اینجا چقدر فرجود، وای-

 : زنممی جیغ و کندمی چندان دو را هیجانم بینممی که بیلیاردی میز. روممی جلوتر و خندممی شوق با

 !اینجا بودم نیومده االن تا که بودم احمقی آدم چه من. گردمبرنمی هگدی! بیلیارد فرجود وای-

 :گویدمی است، زده سینه به دست که همانطور فرجود و کنممی نگاهش

 ! چیه به چی دونینمی اصال که داره ویال اینقدر بابات ها، تویی میگن که پولدار بچه-
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 : کشممی بیلیارد میز روی نرم را دستم و زنممی خنده زیر پقی

 !منه زندگی اولویت آخرین بودن پولدار-

 :گویممی خنده با و افتدمی دستی فوتبال به نگاهم

 !خوبیه پیشنهاد تو برای اونم-

 : گویممی و زنممی خودم دور چرخی

 ! خریده هاتازگی رو ویال این بابا احتماال. نیومدم شمال چهارساله من-

 : شوممی رد فرجود کنار از و کنممی مانتویم جیب درون دست

 . ببینم جاهاشو بقیه برم-

 سمتش به و ایستممی پله مارپیچ در درست پله چند از رفتن باال از بعد و شوممی روان هاپله سمت به

 : گویممی و کنممی تر زبان با را هایملب. کندمی نگاهم خیره و است تر پایین پله چند او. چرخممی

  میای؟ من دنبال توام-

 : زندمی لبخندی

  نه؟ که چرا آره،-
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 شده زده ذوق شرمگین، یا خوشحالم. دارم حسی چه دانمنمی. است سخت برایم بسیار هایم خنده کنترل

 بی و بزنم حرف جسورانه. باشم همیشگی هانای همان دارم دوست شوم؟می نابود خجالت از دارم یا ام

 : دهممی تکان سری. دارد فرق همیشه با فرجود امشب انگار اما. کنم نگاهش پروا

 ! راحتی هرجور-

 : گویدمی و گیردمی دست در را دستم و رساندمی من به را خودش و خنددمی آرامی به فرجود

 !ریزه خاله باال ریممی احترام با-

. رویممی باال ویال مارپیچی و سفید هایپله از هم با و دهممی بیرون محکم را ام سینه در شده حبس نفس

 : گویممی و دهممی باال ابرویی دارند، قرار ویال سوم طبقه در که رنگی سفید درهای دیدن با

 ! داره خواب اتاق تا سه-

 : گویدمی و کندمی سالن به نگاهی سرسری فرجود

 ! اتاق یه هرشب خوبه، خیلی-

 : کندمی اشاره ها در از یکی به زنان لبخند. کنممی نگاهش سرعت به

 ! خبره چه توش ببینیم کن باز-

 خواهدمی دلم. گذارممی دستگیره داردروی آشکار لرزشی که را دستم و دهممی قورت را دهانم آب

 نارنجی دکوراسیون به نگاهم در شدن باز با! شناسمنمی را هانا این من. کنم خودم نثار بلدم فحش هرچه
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 وسایلی با سلیقه نهایت در و هستند سبز و صورتی رنگهای از ترکیبی هااتاق باقی. میخورد اتاق رنگ

 با. گرددبرمی باال به هاچمدان با بعد لحظاتی و رودمی پایین به سرعت به فرجود. اند شده چیده شیک

 : گویممی و کرده کج ها اتاق از یکی سمت به را راهم دیدنش

  نداری؟ مشکلی رنگ این با که تو. دارم دوست رو صورتی اتاق این من-

 : گویدمی و نشیندمی تخت لبه خستگی با فرجود

 ! نداره فرقی آنچنان رنگش-

 زیادش کشوهای و آرایش میز. دارد قرار اتاق درون زیبایی دونفره تخت. خندممی بلند و کنممی نگاهش

 آینه درون از. گذارممی میز روی جاهمان و دارمبرمی موهایم روی از را شالم.  کندمی جلب را نظرم هم

 تمام. کندمی نگاه من به وجود تمام با که است بار اولین مدت این تمام در. خوردمی فرجود به چشمم

 دارم دوست .ببرد سوال زیر را هانا حقیقی شخصیت عقد این ندارم دوست. باشم آرام که میکنم را تالشم

 !همیشه مثل درست. کنم حرافی و بخندم بلند. کنم شیطنت

 همیشه با من، و است آرام او.کنممی گم را پایم و دست ناخودآگاه میخورد، فرجود به که نگاهم

 فر موهای. کنممی باز را سرم پشت کوچک گیره و زنممی کنار صورتم توی از را بلندم موهای!متفاوتم

 :گویممی آرام و گیرندمی را دورم امشده

 !شدما خسته-

 :گویدمی حرفم به توجه بی فرجود
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 !داری بلندی موهای چه که بینممی دارم باره اولین انگار-

 :گویممی و کنممی نگاهش کوتاه

 !نکردم کوتاه وقته خیلی-

 :گویممی و کنممی باز تک به تک را کشوها در

 !تو لباسای برای هم اونا من، برای تا دو این-

 چند جز. کنممی باز را بعد کشوی و نشینممی صندلی روی و کندمی نگاهم بزند حرفی آنکه بی فرجود

 .نمیخورد چشم به چیزی نخورده دست و تمیز حوله دست

 :گویممی آرام

 بچینی؟ خودت کشوی توی لباساتو میای-

 : گویدمی و کندمی خارج تنش از را کتش. کنممی نگاهش آینه درون از

 ! کشو توی میچپونم واال، بچینم نیستم بلد من-

 : گویممی و میزنم رویش به لبخندی

 ! چینممی خودم-

 : گویدمی و شودمی بلند جا از

 !دربیاد تنم از رانندگی و جاده این خستگی بگیرم دوش یه منم مشغولی تو تا عزیزم نکنه درد دستت-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 باز از قبل خنده، با و رودمی است اتاق انتهای که دری سمت به دست به حوله فرجود، و دادم تکان سری 

 : گویدمی در کردن

 ! ممکنه غیر باشن نداشته اختصاصی حمام هااتاق اینکه-

 زمین روی سرعت به. شودمی حمام وارد فرجود و شوندمی باز هم از صدا بی ایخنده قصد به هایملب

 که آب دوش صدای. دهممی جای کشوها درون مرتب را هالباس و کنممی باز را چمدان زیپ و نشینممی

 که شودمی باورش کسی چه. است خواب یک مثل درست. شودمی باز نیشم اختیار بی رسدمی گوشم به

 درجه هشتاد و صد چیز همه االن و کردیم شدیدی دعوای هم با بار اولین ایم؟ کرده ازدواج فرجود و من

 شناسنامه، درون تنها نه اسمش! است گوشم بیخ درست او و چینممی را هایشلباس من. است کرده فرق

 همراهم که هاییلباس میان. گذارممی ایگوشه و کنممی بلند را ها چمدان! است شده حک قلبم در بلکه

 با! بسپارم گرم آب به را تنم هم من فرجود از بعد آیدنمی بدم. گذارممی بیرون دست یک امآورده

 . چکدمی صورتش و طر از آب قطرات. کنممی نگاهش و پرممی جایم در فرجود صدای شنیدن

 : گویممی سرعت به

 ! باشه عافیت-

 : گویدمی دارد،برمی لباس که همانطور و داده باال ابرویی. کنممی باز برایش را کشو و آیدمی سمتم به

 ! چیدی شیک چه-

 : دهدمی ادامه و داردبرمی را هایشلباس
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 ! خوبه خیلی بگیر دوش داشتی دوست اگر هم تو اتاق اون میرم من-

 و دهممی بیرون محکم را نفسم. بنددمی را در و شده خارج اتاق از سرعت به فرجود و زنممی لبخندی

 هیچ اما برگرد فرجود تا منتظرم لحظه هر. کنممی پاک کامل و دقیق را آرایشم .نشینممی آینه مقابل

 چقدر. کنممی حظ شعورش و درک همه این از و شودمی تربزرگ لحظه هر لبخندم. نیست او از خبری

 آب قطرات به را تنم و کنممی انتخاب را آب دوش. شوممی حمام وارد! فهمدمی را من که است خوب

 آینه مقابل. گیرممی تازه جانی انگار و شودمی خارج تنم از ام خستگی تمام. است فرجود با حق. سپارممی

 پیغامی و شودمی قبل از بهتر حالم پوشممی که را لباسهایم.  کنممی خشک سشوار با را موهایم و ایستممی

 : شودمی ارسال نسیم طرف از برایم

 "عقدتون از اینم جنسیت تعیین جشن از اون پیچوندنید، عاشق جفتتون"

 : زندمی در به تقه چند فرجود و افتممی خنده به 

  تو؟ بیام-

 : گویممی و شودمی تر بزرگ لبخندم

 :گویممی آرام و کنممی نگاه اتاق فضای به کالفگی با و کشدمی دراز تخت روی فرجود! خودته اتاق بیا،-

 !بخاری یا دارم نیاز کولر به االن نمیدونم سردمه، یا گرممه نمیدونم-

 :گویدمی بینم،می هایشچشم درون که شیطنتی با و داده تکان سری فرجود 
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 کنم؟ بغلت یا کنم فوتت من حاال خب-

 زبانش االن شک بی و پرواست بی و رک پسری او. شناسممی خوب را فرجود. افتممی خنده به ناخودآگاه

 به و شوممی بلند جا از.کنم آماده حرفی هر شنیدن برای را خودم باید و چرخدمی دهان در تر راحت

 : گویممی آرام و نشینممی تخت لبه و روممی سمتش

  داری؟ حسی چه تو-

 : گویدمی خنده با و دهدمی تکان سری فرجود

 !زنممی یخ سرما از دارم که من-

 خودش سمت به را من کمرم دور هایشدست کردن حلقه با و داردبرمی خیز سمتم به بیایم خودم به تا 

 امبریده بریده هایخنده. شودمی حبس فرجود سینه در کشممی هیجان شدت از که کوتاهی جیغ. کشدمی

 : گویممی سختی به و کنندمی منظم غیر هم را نفسم

 !ترسیدم کردی، اینکارو یهویی چقدر-

 : گویدمی و زندمی کنار صورتم درون از آرامی به را موهایم و دهدمی باال ابرویی فرجود 

 .بود سردم خیلی خب-

 : دهدمی ادامه و کندمی حبسم آغوشش در محکم 

 !شممی گرم اینجور اما-
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 : گویدمی سریع و کرده مکثی 

 !ترگرم اینجورم-

 هایبوسه عشق تمام با. شودمی حبس فرجود هایلب میان شود، خارج دهانم از خواهدمی که ایخنده 

 :گویممی زنان نفس نفس و کشممی عقب ایلحظه و دهممی پاسخ را ناتمامش

 ...!فرجود فر،-

 نوازش حرکت. کشدمی عمیقی نفس و کندمی فرو موهایم بین را سرش او، اما بدهد را جوابم دارم انتظار 

 نفس حس و دارند متفاوتی مقصد که ریزی هایبوسه موهایم، بین و بدن و کمر روی هایشدست گونه

 جاری زبانم بر نامش ناخودأگاه کامال و بردمی فرو شیرینی خلسه در را من گوشم، زیر درست هایش

 :گویدمی و خندممی بلند. بوسدمی را گردنبندم کند، بلند سر آنکه بی فرجود و شودمی

 !ریزه خاله دستمون میدی کار آخرش-

 از را هایشدست قفل ایلحظه آنکه بی. بوسدمی را من دوباره است رسیده آب به تازه که ایتشنه چون

 دوست دیگر شودمی بیشتر گوشم کنار اشعاشقانه هایزمزمه هرچه و بوسدمی را صورتم کند، باز دورم

 : گویدمی آرام و کندمی نگاهم فرجود و کنممی شکر عشق این بابت را خداوند. شوم جدا او از ندارم

 ! بخوابم راحت امشب خواممی-

 خودش به بیشتر را من. کنم بینی پیش توانمنمی را فرجود از کاری هیچ. دهممی قورت را دهانم آب

 : چسباندمی
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 !بخوری تکون جات از سانت یه نمیذارم و میشه صبح تو با امشبم-

 : گویممی آرام و کنممی پنهان آغوشش توی را سرم و خندممی

 !کنی فوتم باید حاال-

 از بعد هم من و کندمی دلربایی و زندمی حرف. کنندمی نفوذ قلبم به زیبایش هایزمزمه و خنددمی 

 !بخوابم خواهممی که آرامشی همان با توانممی هاسال

** 

 تکان حتی که است عمیق خوابش آنقدر. شوممی بلند جا از آرامی به فرجود، خواب غرق صورت دیدن با

 شاکر خدارا و کنممی نگاه آینه در پریشانم موهای به خستگی با. دهدنمی تکان را او هم تخت های

 مو زدن شانه با و شورممی را صورتم سرعت به. بیندنمی چهره این با را من صبح اول فرجود که شوممی

 بزرگ سالن کردن طی از بعد و روممی پایین هاپله از. شوممی خارج وضعیت آن از هایملباس تعویض و

 یخچال در.است شده هماهنگ نزدیکش هایمبل با که رسممی رنگ زرد و طوسی آشپزخانه به مقابلم،

 را کارا این همه حتما. شوممی متعجب هستند خوراکی هرگونه از مملو که طبقاتی دیدن با و کنممی باز را

 نظیر، بی صبحانه یک کردن درست برای هیجانم و نشیندمی لبم روی لبخندی.اندکرده هانی و یاسی

 تهران سمت به مامان آمبوالنس که وقتی درست ام، آمده شمال به که شودنمی باورم.شودمی زیادتر

 زدم را چیز همه قید لحظه یک در اما. نگذارم قسمت این در را پایم که بستم عهد خودم با کرد، حرکت

 !بیایم اینجا به فرجود با عقد از بعد گرفتم تصمیم و
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 : زنممی لبخندی و چرخممی سمتش به فرجود صدای شنیدن با

 ! بخیر صبح سالم-

 : گویدمی و کندمی نگاهم مهربانی با آلودش خواب چهره با فرجود

 ! ریزه خاله باشی سحرخیز اینقدر نمیکردم فکر سالم،-

 : گویممی خنده با و است گذشته یازده از. کنممی ساعت به نگاهی

 !نیست زود اونقدرهام-

 خواب و آغوشش آرامش و مرزش و حد بی هایعاشقانه. رودمی قبل شب زیبای لحظات سمت به فکرم

 : گویممی و کردم تجربه که راحتی

 حسابی و چیننمی مفصل میز یه همسرشون برای و شنمی بیدار زودتر مردا بودم شنیده دروغه، اشهمه-

 !نخوردی تکون تو اما گذروننمی خوش

 : گویدمی و دهدمی تکیه کابینت به فرجود

 !گذرهمی خوش بهم بیشتر اونجا من بگذره؟ عشقش آغوش از حاضره کی-

 : پرسممی و دهممی تکان سری خنده با

  عشقم؟ خوریمی چی صبحانه-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

. روممی آیفون سمت به و کنممی نگاهش متعجبانه. شودمی بلند ویال زنگ صدای بدهد، جوابی بخواهد تا

 : دهممی جواب و روندمی باال ابروانم پیک لباس با پسری دیدن با

  بله؟-

  نیافر؟ ویالی-

 : گویممی متعجبانه

 ! بله-

 !آوردیم رو سفارشتون-

 : گویممی آرام و کنممی نگاه فرجود به و گردمبرمی

  آوردن؟ رو ما سفارش-

 : گویدمی و رودمی در سمت به اما است متعجب هم فرجود

 به بزرگ ایسینی با فرجود تا ستکافی دقیقه چند تنها و گذارممی سرجایش را گوشی! میرم دارم بگو-

 و کنندمی گرد را هایمچشم سینی درون انگلیسی و سنتی صبحانه. روممی سمتش به .بازگردد ویال داخل

 : گویممی

 داده؟ سفارش اینو کی-
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 بلند صدای با و کنممی باز را پرهام پیام و روممی سمتش به سرعت به موبایلم زنگ صدای شدن بلند با

 : خوانممی فرجود برای را پیام و زنممی قهقهه

 خودت رو چای باشه یادت فقط جان نوش چسبه،نمی گرم و کامل صبحانه یه اندازه هیچی سرما یه از بعد"

 "کنی دم

 : گویممی خنده با

 ! بفهممش تونمنمی وقت هیچ رو پرهام این خدا به-

 فرجود روی به رو. کشیممی غذاها روی از را سلفون و گذاردمی میز وسط را سینی خنده با فرجود

 ایلقمه فرجود کنممی حل چای در را شکر تا. دهممی قرار مقابلش را رنگ خوش و داغ چای و نشینممی

 : گویدمی و گیردمی سمتم به عسل و گردو

 ! ریزه خاله بفرما-

 : گیرممی دستش از را لقمه و زنممی لبخند

 !نیست نیاز-

 ! نیازه ذره یه-
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 شخصیتش از. خنددمی پایم به پا. بگیرم بد حس ایلحظه گذاردنمی فرجود و گیرممی لقمه برایش خنده با

 از خواهدنمی حتما. کنم تنهایی احساس نگذارد و کند شیطنت من مثل تا کندمی تالش اما است دور کمی

 : گویممی آرام و کنممی نگاهش. شوم پشیمان آمدنم شمال

  فرجود؟-

 :دهدمی پاسخ کوتاه و مهربانانه

  جان؟-

 : گویممی سختی به و فرستممی پایین را ام لقمه

 ! بدم نشون چیزی یه بهت جایی، یه بریم فرصت سر خواممی-

 : گویدمی پرسشگرانه نگاهی با

 چی؟-

 : کشممی آهی

 ! تنکابن بریم باید مامان، با مشترکمون خونه-

 : گویدمی مکث بی فرجود

 ! کنیم درست مَالت پر پیتزای باهم ناهار. کنیم جمع رو اینا بیا فعال. ریممی باشه-

 !بده چرب و سنگین غذای ورزشکار، آقای-
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 :خنددمی

 !بیاد پیش حادی مشکل نیست قرار بار یک-

 :گویدمی شیطنت با

 دیگه؟ کنی درست پیتزا بلدی-

 روی. نشود درگیر مامان موضوع به بیشتر من فکر تا زندمی دری هر به فرجود. نشیندمی لبم کنج لبخند

 اما دانمنمی را او. گیردمی آغوشش در را من سرخابی، هایبالشتک جای به و دهدمی لم طوسی هایمبل

 اشسینه روی را سرم. اندگرفته را دورم که هاییدست و ماندمی فرجود فقط. شودمی قفل من فکر

 به ایعالقه نه خواهممی غذا نه اصال. نشوم جدا او از وقتهیچ کاش. کشممی عمیق نفس چند و گذارممی

 با! بکنی دل عشقت از توانیمی چگونه هستی، یار آغوش در وقتی خودش، قول به. دارم تنکابن به رفتن

 :گویدمی فرجود فیلم، پایان

 کنیم؟ درست غذا بریم هانا-

 : کنممی نگاهش و کرده بلند سر

 !گذرهمی خوش من به بیشتر داره اینجا رسیدم، حرفت به-

 : بوسدمی را امگونه و خنددمی فرجود 

 !خودم به میچسبونم چسب با تورو باشه، من به اگر-
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 : گیردمی را دستم و شودمی بلند جا از 

 .کنم اشتجربه دارم دوست که هست جدیدی حال و حس تو، با آشپزی اما-

 بشوم؟ ناب و زیبا احساسات این مانع من چرا پس دارد هیجان فرجود. روممی دنبالش زنان لبخند 

 "فرجود"

 :میگوید و میدهد جا بغلم درون را خودش هانا میشویم، ولو مبل روی پیتزا خوردن از بعد

 !ها خوردیم خیلی-

 :میکنم احاطه دورش را دستم

 !کردی درست خوشمزه بس از-

 :میکند صورتم به گذرا نگاهی

 بشه؟ خوب که پختنم غذا اهل من نگو، الکی-

 :میزنم موهایش روی ای بوسه

 .میگیری یاد مرور به بعدشم و نمیگم دروغ اوال-

 :میپرسد و میدهد تکان سری هانا

 کنیم؟ چیکار خب-
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 بدی؟ نشونم رو خونتون بریم نمیخوای-

 :میپرسد و میشود خیره صورتم به

 بریم؟ واقعا-

 :میشوم خیره صورتش به و میچرخانم را او

 فرار خونه اون از نمیتونی عمرت آخر تا بشی، مواجه باهاش باید هست حتما که سخته برات اگه هانا-

 .کنی

 عوض را لباسم زود خیلی. میرود اتاق به لباسش کردن عوض برای و میگوید ای «باشه» لب زیر سختی به

 میگوید مسخره صدای همان و میکنم مشخص نقشه روی را مقصد. میزنیم بیرون ویال از هم با و میکنم

 که نیست چیزی این و است ساکت هانا.افتم می راه به و میکنم روشن را ضبط. میرسیم دیگر ساعت یک

 به میگیرم تصمیم. بکشد بیرون سکوتش از را هانا نمیتواند هم شاد هایترانه حتی. کنم قبولش بتوانم

 حالش که شده برپا جدالی درونش قطعا. کنم سکوت تنکابن تا کنم سعی و بگذارم احترام حالش این

 :میپرسم و میدارم نگه ای گوشه. میپرد هانا رنگ میرسیم تنکابن به وقتی. است آشفته اینطور

 خوبی؟ هانا-

 :میگوید نکند نگران مرا دارد سعی حالیکه در و میزند لبخندی

 !اینجا نیومدم دیگه مامان فوت بعد از. طوریم یه خوبم،-
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 :میکنم نوازش و میگیرم را دستش

 باشه؟ کنارتم، من هانا-

 کلید کیفش از میشود، تند هایش نفس میرسیم شان خانه به وقتی. افتیم می راه دوباره و میزند لبخندی

 و است سخت زندگی های ترس با شدن روبرو میدانستم همیشه. میدهد دستم به و آورد می در را خانه

 با و میکنم باز را در. است هایش ترس با مقابله برای وجودت نیمه کردن همراهی چیز همه از تر سخت

 بازویم دور را دستش هانا. میخورم جا ساخته ویرانه آن از هایش آدم نبودن نظرم به که ای خانه دیدن

 که ای خانه ندارند، گلی دیگر که هایی باغچه. میشویم وارد و چسبانم می خودم به را او میکند، حلقه

 بغلش. میچسبد سرش پشت دیوار به هانا و میشویم وارد و میکنم باز را خانه در. است شده رها غریبانه

 :میگوید و میشوند جاری هایش اشک میکنم،

 !شد بد حالش همینجا فرجود-

 :میپرسم و میزنم موهایش روی ای بوسه 

 بریم؟ میخوای-

 میگیرد آرام وقتی و میگذرد کمی. کند مبارزه هایش ترس با میخواهد هم خودش نظرم به نمیدهد، جواب

 :میگویم

 بدی؟ نشونم رو خونه نمیخوای-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 انگار اند، مانده نخورده دست اتاقها. میچرخیم خانه در هم با و میزنند پلک سختی به نمناکش های چشم

 کرده پر را خانه خاک و گرد فقط. اند رفته و بسته چمدان بزرگ مسافرتی برای خانه اهالی االن همین

 به وقتی.است گذرانده چطور اینجا را روزهایش میگذرد فکرم در و میکنم هانا سابق اتاق به نگاهی. است

. نمیکرد پوشی چشم هانا شادی برای چیزی هیچ از و داشت دوستش که مادری بود، مادرش مرسده جای

 اولین بوده خانه همین در وقتی هانا. است شده یاسی و هانی عاشقی دوران میزبان خانه همین البد

 بی. است کرده پایین و باال را ها پله این بار هزاران حتما.است داشته هیجان چقدر و زده را اشگالری

 برمیگشته مدرسه از که روزهایی. است کرده زبانی شیرین و گذاشته پدرش و مادر سر به سر شک

 فرسنگ االن میشناسم که هانایی. است بوده خوشبخت خانه همین در قطعا و میکرده تعریف را خاطراتش

 چیز همه پدرش بخاطر هانا و میکند اذیتش مرسده. دارد فرق میکرده زندگی خانه این در که هانایی با ها

 چهار از بیش به متعلق لوازم اینکه با بوده، ای سلیقه با زن مادرش است معلوم خانه از. میکند تحمل را

 :میگوید و میزند چرخی خانه در خیس هایی چشم با هانا. میرسند نظر به کالس با حسابی اما است قبل سال

 بریم؟-

 :میپرسم و میکنم بغلش

 بهتری؟-

 بابت از خیالم وقتی. میزنیم بیرون خانه از و میکنم نوازش را هایش شانه چسباند، می ام سینه به را سرش

 :میپرسم هانا به رو و میشوم ماشین سوار میشود راحت خانه قفل
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 چطوری؟-

 چالوس به وقتی برمیگردم، چالوس سمت به. دهد نشان خوب را خودش میکند سعی و میزند لبخندی

 :میپرسم میرسیم

 نمیخوای؟ چیزی هانا-

 :میگویم و میرسانم ویال به را هانا میدهد، تکان نه نشانه به را سرش

 !میام میگیرم دارم الزم وسیله کم یه-

 نظرم مورد مغازه سراغ به و میزنم اینترنت در چرخی هانا رفتن محض به. میرود ویال به و نمیکند مخالفتی

 .میروم

*** 

 سرش صدایم شنیدن با. میکند پایین و باال را ها کانال کالفه و است نشسته مبل روی هانا برمیگردم وقتی 

 :میگذارم در کنار را خریدم کیسه. میکند سالم و میچرخاند را

 حالی؟ چه در خانوم، سالم-

 .نداره هیچی تلویزیون رفت سر ام حوصله خوبم،-

 :میگویم و میکنم نگاهش شرورانه

 !پایین میرم سر یه من هانا-
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 خودم. میکنم قایم را خریدهایم کیسه و برمیدارم را مایو اتاق از. نمیزند حرفی و میکند نگاهم مشکوکانه

 با بعد و میگذرانم بطالت به را ای دقیقه چند. میکنم چک را استخر آب دمای و میرسانم اول طبقه به را

 :میکشم فریاد بلندی صدای

 .هانااااااااا. زمین خوردم بیا. پام هاناااااااا،-

 را استخر درون میشود خم هانا وقتی و میکنم حبس را نفسم میپرم، استخر درون و میشنوم را هانا صدای

 شانه به مشتی ام گذاشته سرش به سر میفهمد وقتی و میکشد جیغ دیدنم با. میکشم آب زیر به را او ببیند

 من از را نگاهش. میماند خیره اند چسبیده تنش به لباسهایش و شده خیس که او روی نگاهم. میزند ام

 :میگوید و میگیرد

 !ترسوندی منو-

 :شود بیشتر هیجانم میشود باعث آب. میکنم بغل را او میروم، سمتش به

 .میشی خوشگل میترسی وقتی-

 :میکند اعتراض خاصی لحن با

 ...فرجود-

 دیوانه من و میکند همراهی. میکند حلقه گردنم دور را دستهایش هانا میکنم، ساکت را او بوسیدنش با

 هانا از وقتی.میدهد دستم کار آخر دختر این. کنم صبر عروسی شب تا باید چطور نمیدانم. میشوم اش

 :میگوید میگیرم فاصله
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 !نترسون منو دیگه-

 می استخر لبه و میرسد باال به پایش که همین. میرود استخر کنار های پله سمت به هانا و میدهم هل را او

 :میگویم خنده با و میکند نگاهم. افتد می آب در دوباره و میکشم را پایش ایستد

 !برده کنه حبس رو نفسش بتونه بیشتر هرکس-

. آییم می باال زود خیلی و میکشم آب زیر و میگیرم را دستش بیاید خودش به تا میکند، نگاهم چپ چپ

 :میگوید و میدهد بیرون را نفسش هانا

 !شدم سنگین اومدم لباس با من فرجود-

 میان را سرم. میشوم بلوزش های دکمه کردن باز مشغول و میکشم کناری به را او میکنم، نگاهش موذیانه

 هانا. اندازم می استخر کنار را لباسش میکنم باز را ها دکمه وقتی و میبوسمش و میبرم گردنش گودی

 مقابلم زیر لباس با فقط هانا زود خیلی. میکنم دراز شلوارش آوردن در برای را دستم من و میکشد هینی

. میماند ثابت او روی نگاهم و میزند چرخی هانا. است فریبنده بسیار اندامش روی آب تاللو.است ایستاده

 .شود مانعم نمیتواند چیزی هیچ دیگر و برمیدارم جلو به قدمی

 *** 

 :میگویم و میزند چرخی اتاق در پوش حوله هانا

 .میام االن-
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 گفته که میزانی همان به را امالح. میکنم اجرا را دستورالعمل نت های گفته طبق و میروم حمام سمت به

 :میگویم بلندی صدای با آید می حمام به وقتی. میکنم صدا را هانا بعد و میریزم شده

 !داریم ریلکسی وان. یوهووو-

 :میگویم و میکند نگاهم متعجب

 !کنی ریلکس قشنگ میخوام-

 :اندازد می گل هایش گونه میکند، نگاهم محجوبانه

 !فرجود-

 :بوسم می را نمناکش موهای

 .کنی ریلکس داری نیاز پایین اتفاقات از بعد-

 :آید می خوشش زود خیلی و نشیند می آرامی به. برود وان درون میکنم کمکش و میزند لبخندی

 گرفتی؟ یاد کجا از اینو. داره محشری رز عطر فرجود-

. برد لذت کردن حمام از میشود داد یادم او و کرد حاضر برایم را وان این او! آنا سمت میکشد پر ذهنم

 :میدهم تکان سری

 .کردم پیدا گشتم اینترنت تو-

 :میدهم دستش به را هدست
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 !کردم انتخاب خوب موزیک یه برات-

 مقابل از استخر درون اتفاقات. میزنم بیرون حمام از و میدهم تکان دستی. میشود تر عمیق لبخندش

 شب برای را بقیه و فتم را راه نیمه. ام کرده خویشتنداری خیلی اوصاف این همه با. نمیشود دور چشمانم

 دختر این میگفت وجودم در چیزی ولی بیایم راه دلش با میشد باعث هانا عطش گرچه. گذاشتم عروسی

 درست مشغول است گوشی صفحه روی نگاهم حالیکه در و میروم آشپزخانه به.است احترام شایسته

 سایت درون که مقداری به توجه با و میکنم انتخاب تابستان ویژه اسموتی یک. میشوم اسموتی کردن

 حاضر اینکه از بعد و میریزم کن مخلوط درون را ها آن. میشوم ها میوه کردن خرد مشغول شده نوشته

 :میزنم در به ای تقه و میرسانم حمام در به را خودم. میریزم لیوان داخل شد

 !فرجود جانم-

 .ریزه خاله حاضره سفارشتون-

 :میگوید هیجان با و میشود باز نیشش. میگیرم هانا سمت به را سینی و میکنم باز را در

 !باحال چه وااای-

 :میخندم

 نه؟ شدی پرنسس میکنی حس-

 :میگویم شیطنت با و میدهد تکان سری
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 .منی ریزه خاله تهش ته-

 . میزنم بیرون حمام از و نمیدهم امان که بزند حرفی میخواهد

 *** 

 از هانا. کرد دعوتمان شام و زد زنگ بودیم تهران نزدیک وقتی میکنم، پارک پرهام خانه مقابل را ماشین

  :میگوید و میشود پیاده ماشین

 !بگیریم دوشی یه خونه بریم نذاشت است دیوونه پرهام این اینقدر-

 :میخندم

 بره؟ در تنتون از راه خستگی میخوام نوشت رفته یادت-

 هانا. افتد می بقیه و مرسده به چشممان شدن داخل محض به. میشود باز در زود خیلی و میزند زنگ هانا

 پرهام. میکنند پیچش سوال و میگیرند را دورش فرشته و یاسی. میکند احوالپرسی و سالم همه با گرمی به

 مقابلم دستی پیش یک سپنتا. اند نشسته هانا بابای و هانی که میبرد سمتی به مرا و آید می استقبالم به

 :میگوید پرهام و میگذارد

 باشه؟ نکن غریبگی جون فرجود-

 :میدهم تکان سری

 !نمیکنم-
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 :میگوید است نشسته کنارم تازه که هانا به و میدهد تکانی خودش به مرسده

 !پوستت زیر رفته آب ها، گذشته خوش شمال-

 :میگوید آرامی صدای با کرده تصاحب مرا کناری مبل که پرهام

 !اون شکم تو تانکر رفته شما پوست زیر آب-

 :میگوید و آید می جلو سپنتا و میدهم تکان سری. بخندم ناخواسته میشود باعث حرفش

 !منی کباب زیر نون تو. هانا آجی-

 :میپرسد و میکند نگاهش متعجب هانا

 چی؟-

 :میگوید خنده با سپنتا

 !کباب زیر نون میشی تو میشه من عروس تو آجی گفت گفت، بابا-

 :میکنم دراز کردنش بغل برای را دستم بخندم، میشود باعث سپنتا خالصانه حرف

 !عمو اینجا بیا-

 :میگوید و میکند درازی زبان برایم

 !نمیشه فامیل باجاناق نمیشه ماشین ژیان-
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 :میگوید میلرزند هایش شانه خنده شدت از که پرهام و میچرخد پرهام سمت به هانا

 !رفته خودم به. دیگه میگه راست خب-

 :میگوید معترض فرشته

 !پرهام-

 :میخواند بلندی صدای با و میگیرد بُل سپنتا

 .نمیشه فامیل باجاناق نمیشه ماشین ژیان-

 :میخندم

 !باجناق نه باجاناق-

 :میکند من به نگاهی هانی

 نه؟ نیومده بدت-

 :میکنم مرسده به نگاهی

 !نمیاد بدم نه باشه ام بچه همسن میتونه خواهرزنم وقتی-

 :میگوید خنده با و میکند نگاهم مرسده

 !باشه؟ کوچیکتر خودم از کم یه دامادم میکرد فکرشو کی-
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 :میپرسد و میماند ثابت مرسده روی پرهام نگاه

 ببخشید؟-

 :میدارد بر موزی مرسده

 !دیگه میگم رو فرجود-

 :میگوید رفته باال ابروهای با پرهام

 .مادرش نه سیندرالیی نامادری شما کشیدی؟ دوش به رو هانا زایمان زحمت کی شما ببخشید-

 :میگوید مرسده و میرود هم در هانا پدر های اخم

 !خودمه دختر مثل هانا حرفیه، چه این-

 :میکنم نگاهش

 حساب دوسال یکی چطوری ها، زیاده سپنتا و شما سنی اختالف بعدش. خودش نه مثلش میگین خودتون-

 کردین؟

 :میخندد پرهام

 .میاد کارت به گذاشتن مقدماتی ریاضیات دوره یه دبستانی پیش برو سپنتا با جون مرسده-

 :غرد می فرشته

 !پرهام-
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 :میگوید و میشود بلند جا از یاسی

 .بیاریم رو شام بریم ما خب-

 :میگوید مرسده به رو هانا پدر یاسی، رفتن با

 !کن بس-

 :میگویم و میزنم لبخندی

 .کمک برم منم-

 :میخندد پرهام

 کمک؟ میاد حاال میخورد نی با رو آب دیروز تا عنصرناخالص؟ کردی چیکارش-

 :میخندد هانا

 !کشتم حجله دم رو گربه-

 :میگوید ریزی صدای با پرهام

 کردی عمه رو عمو ها، نکشتی گربه-

 . میدارم بر اپن روی از را برنج دیس و بگیرم را ام خنده جلوی نمیتوانم.

  "هانا"
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 دیگر. است تاهل اثرات از این شاید چرا دانم نمی. کنم کمک بقیه به میگیرم تصمیم شام، صرف از بعد 

 وارد سینی با که فرشته دیدن با. بدهند انجام را کارهایم دیگران تا بنشینم ای گوشه ندارم دوست

 : میگویم میشود، آشپزخانه

 ! بشورم ظرف خوام می کجاست بندپیش عشقم-

 . میرود ها مهمان سمت به. شود مانع تواندنمی کند می تالش چه هر فرشته 

 : گوید می آرام یاسی 

 ! شام از بعد برای چای اینم خب، خیلی-

 : گویم می و زنم می رویش به لبخندی 

 ! نکنه درد دستت-

 : چرخد می سمتم به یاسی 

 ! روبرداشتی بزرگی خیلی قدم شمال، بری و کنی غلبه ترست و خودت به تونستی که خوشحالم خیلی هانا-

 : گویم می و کنم می آغشته ظرفشویی مایع به را اسکاج و میدهم تکان سر

 ! بود سخت بسیار سخت،-

 ! عشقم تونستی اما -
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 این میتوانم من گمان به حتی بود تر سخت میکردم فکر که هرچه از. نشیندمی لبم کنج تلخی لبخند 

 تجربه را لحظات آن که بفهمد را من لحظه آن حاال میتواند کسی تنها. کنم توصیف کسی برای را سختی

 نقطه یک برایم چیز همه. شد خراب سرم روی دنیا تمام شدم وارد و انداختم کلید که وقتی. باشد کرده

 است سال چهار که مادری دادن دست از غم و ماندم من و رفت آسمان به هایم خوشی. شد توخالی و پوچ

 محرومم داشتنش از

 خانه، وسایل داشت، خوشرنگ و زیبا های گل همیشه که مامان داشتنی دوست باشه خانه، بزرگ استخر 

 ! بود شده نابود ما زندگی تمام

 : میگویم میکشمو آهی 

 ! اونجا با شدم رو به رو بود دشوار برایم خیلی یاسی-

 ! میدونم -

 : کنم می رد را حرفش و دهم می تکان سری 

 ! نشی متوجه هم وقت هیچ امیدوارم و نمیشی متوجه نمیدونی -

.  شدم نابود دیدم رو مامان وسایل که وقتی گذاشتم خونه اون تو پامو که وقتی یاسی، بزرگیه درد خیلی 

 بزرگ خیلی فرق یه اما بودند شده چیده خونه توی مامان سلیقه به وسایل تمام بود، اول روز مثل چی همه

 .بود نشسته ها وسیله اون روی خاک و گرد چهارسال قدر حاال. داشت

 : میدهم ادامه و میکشم آهی
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 ! نابود نابود شدم نابود -

 : گوید می و بوسد می را صورتم سرعت به یاسی 

 ! ها میشه ناراحت بیشتر اینجوری مامانت خدا به  من، برم قربونت نکن ناراحت خودتو -

 : میدهم فرو را بغضم 

 این زدم می باال آستینامو که بود این درستش وگرنه نبودم و نیستم جرات و دل پر اونقدر من متاسفانه-

 ! داشت دوست همیشه که جور همون. میکردم گل دسته یه مثل مامان برای رو خونه

 لبخند رویش به فهمم، می خوب خیلی را این من و کند آرامم دارد قصد میبوسد را صورتم دوباره یاسی 

 . نیست رفتنی یاد از مادرم دادن دست از غم که دانم می خوب خیلی اما نشود، ناراحت هم او تا میزنم

 :گوید می و کند می نگاهم شیطنت با یاسی 

 به نکن، خراب خوشتو حاال آمدی سفر از جون،تازه هانا نکن فکر کننده ناراحت و منفی چیزهای به ولی-

 روز چند این که کن فکر این به مثالً کنه، خوشحال خیلی تو مامان هم خودت هم که کن فکر چیزی چه

 ! سوزوندین آتیشایی چه و گذروندی خوش فرجود با چقدر ویال توی

 من با یاسی پای پابه است شده آشپزخانه وارد تازه که هم فرشته میگیرم، دندان به را لبم زده خجالت 

 ! ام نشنیده را مانندش حال به تا که تازه های شوخی. کند می شوخی
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 چه بخواهم چه باالخره. بیایم کنار آنها با کم کم باید که هستند تاهل دوران جدید های شوخی هم اینها 

 .شنید خواهم را دوستانه های شوخی این نزدیکان از بعضی طرف از بعد به این از نخواهم

 لبش روی که لبخندی. میچرخم سمتش به سرعت به صدایش شنیدن و آشپزخانه به مرسده شدن وارد با

 : میگویم و داده نشان قوی را خودم ناچار به اما. میکند بد را حاللم است

  مرسده؟ میخوای چیزی-

 : دهد می تکان سری مرسده 

 . رفت سر حوصلم آقایان وسط تنها میکنید چیکار ببینم اومدم نه،-

 : میگویم و زده لبخند 

 !کنارته هیلدا که، نیستی تنها-

 : بدهد گردنش به تابی مرسده تا کافیست هاحرف همین 

 بحثس حاال بخندم و بزنم حرف باهاش بتونم که میخواد زبون هم یه دلم من اما هست هیلدا عزیزم آره -

  بود؟ چی سر 

 : گویدمی خنده با یاسی 

 روز سه یا گذشته خوش بهش ببینیم خواستیم کردیممی صحبت باهاش شمال سفر مورد در داشتیم -

  سفر؟ برن بفرستیمشون هم دیگه
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 : گوید می و گذاشته جلو به قدمی مرسده و میخندیم بلند همه 

  نکردید؟ لورده و له که رو ویال وسایل کردید؟ چیکار خوب-

 : میگویم و میزنم لبخندی 

 ! نباش نگران تو میده جیبش از بابام باشن شده خراب هم اگر سالمه، اولش روز مثل چیز همه-

 : گویدمی و کرده مکث کمی مرسده 

  کردین؟ چیکار ببینم کن تعریف خب

 : گویم می و نداده بروز چیزی اما شوم می کالفه 

  بدونی؟ داری دوست خیلی -

 : میخندد مرسده 

 ! دیگه بزنیم گپ خوایم می-

 : میگویم و میزنم رویش به لبخند 

 ! کردیم می دعا بچه تو و سالمتی برای روز سه کلی کن باور -

 .خندممی پایشان به پا و کنم کنترل را خودم نمیتوانم دیگر هم ومن زنندمی قهقهه یاسی و فرشته

 : گویدمی خنده با فرشته و شودمی خارج آشپزخانه از سرعت به مرسده
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 ! زنیمی حرف باهاش بد خیلی هانا-

 : دهممی باال ایشانه

 ! نمیشه کم راحتیا این به مرسده روی نباش نگران-

 . کنندمی رفتن عزم همه کم کم و نوشیممی چای هم کنار در همه هاظرف شستن از بعد

 . شویممی خارج پرهام خانه از بقیه همراه به و پوشممی را مانتویم

 : گویممی بابا به خطاب بلند، و رویممی ماشین سمت به و کنممی فرجود دست قفل را هایمانگشت

  باشه؟ خونشون رسونممی رو فرجود من بابا-

 : گویدمی سریع بابا

  شب؟ وقت این-

 : گویدمی و دهدمی مختصر فشاری را دستم فرجود

 ! عزیزم میرم تاکسی با من-

 : کنممی اخمی

 ! میام خودمم بشی ها تاکسی آواره نمیذارم چمدونت با شب وقت این-

 : گویممی و میکنم نگاه بابا به
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  برم؟-

 : گویدمی و کندمی حلقه بابا بازوی دور را دستش خنده با مرسده

 ! برید هم االن گرفتید؟ اجازه علیرضا از شمال برید خواستید وقتی مگه-

 : کشممی را فرجود دست و کنممی استفاده فرصت از 

 ! خداحافظ فعال رفتیم ما پس مرسده، توئه با حق-

 . کندمی حرکت فرجود کمربند، بستن از بعد و شویممی سوار سرعت به

 : گویدمی خنده با و کندمی نگاهم

 ! بدبختو ترکوندی زدی-

 .نکنه الکی دخالت باشه خودش تا بود، حقش-

 : گویدمی و خنددمی بلند فرجود

 !ریزه خاله ها درازه زبونتم-

 : کنمریزمی را هایمچشم

 . کن جمعشون و بیا. میشن سوار سرت رو ندی، جواب. شماست محبوبه مثل اینم-

 . گذارممی فرجود پاهای روی را پاهایم و دهممی تکیه در به
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 :گویدمی خنده با و کندمی نشستنم مدل و پاها به نگاهی

 ! ریزه خاله کنیمی خوبی کار آفرین،-

 : خندممی بلند

 ! همسرت پای رو بذاری بکشی پاهاتو اینجور خوبیه حس چه نمیدونی-

  راحتی؟-

 : دهممی تکان سری

 ! جــــورم چه-

 کاری و کنممی همراهی موزیک با شانخانه به رسیدن تا. آوردمی حال سر هم را من فرجود، ی خنده

 . بخندد دلش ته از کند،می نگاهم هربار فرجود تا کنممی

 . خندان و سرزنده و شاد. خواهممی که شوممی هانایی همان

 !همیشگی قوی هانای همان. دهدنمی بروز را دردهایش که هانایی

 :گویممی سریع و داریمبرمی را فرجود چمدان. شویممی پیاده هردو و کندمی پارک خانه مقابل را ماشین

 کنم؟ سالم بابات و مامان به خونتون بیام منم-

 :زندمی لبخندی

 ! خودته خونه-
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 . فشردمی را زنگ و کندمی دراز دست فرجود. شویممی آپارتمان وارد اش شانه به شانه دلگرمی با

 : گویدمی هیجان با و کندمی باز برایمان را در فرهاد که گذردمی لحظه چند

 . اومدید خوش داداش سالم سالم،-

 و خالصانه محبتهای این برای دلم. کنممی نگاهشان لذت با من و گیردمی آغوش در را فرجود سرعت به

 ما دیدن با و آیدمی خانه در مقابل بع شنیده را فرهاد صدای و سر که فرجود پدر. رودمی ضعف برادانه

 : زندمی زیبایی لبخند

  در؟ دم چرا. داماد و عروس تازه اومدید خوش-

 باراین و بوسدمی را موهایم مهربانانه، فرجود پدر. شوم وارد اول من تا کشدمی کنار را خودش فرجود

 شادی از دنیایی در غرق من و کندمی خطاب عروسش را من او. دارد فرق همیشه با اشآمدگویی خوش

 . شوممی

 : گویممی و کنممی دراز سمتش به را دستم و روممی فرجود مادر سمت به

 . جون مادر سالم-

 : گویممی سریع بگوید، چیزی بخواهد تا

 . باشم داشته دوستش خودم مادر مثل میتونم که هستید کسی تنها چون  مادر، بگم شما به بدید اجازه اگر-

 : گویدمی و کندمی حلقه هایمشانه دور را دستش سرعت به فرجود
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 ! عزیزم میتونی که معلومه-

 که است سوخته مادر بی و تنها جوان دختر یک حال به دلش شاید. میزند رویم به لبخندی فرجود مادر

 : گویدمی

 ! دخترم باش راحت-

 : میگویم رویی خوش و لبخند با اما آرام.  کندمی نگاهمان سینه به ذست و آیدمی سمتمان به محبوبه

 ! بخیر شبتون جون، محبوبه سالم-

 : دهدمی تکان سری محبوبه

 . بود شما افتخار به مثال رستوران توی روز اون ناهار پیچونیدها،می خوب فراری، دوماد و عروس سالم-

 : دهممی تکان سری

 . برسیم شمال به موقع به که افتادیم راه زود جونتون، نوش ناهار-

 : گویدمی مکث بی و نکرده خارج آغوشش از را من هم هنوز فرجود

  اینجا؟ اومدی که نیست شوهرت باز-

 : گویدمی بیوفتد، تا و تک از کهآن بی محبوبه

 ! سرکاره-

 . کندمی دعوت نشستن به را همه سرعت به فرجود پدر
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 : گویدمی محبوبه نشینم،می فرجود کنار که همین

 ! نشه دیرت خونتون برگردی بخوای حاال-

 :گویدمی سریعا فرهاد

 داداش؟ زن بری میخوای-

 : گویدمی و دهدنمی مهلت من به فرجود و کنممی ساعت به نگاهی

 ! مونهمی همینجا امشب گردهبرنمی هانا-

 مادر و زنممی لبخندی تنها و شود مشخص چیزی ام چهره در نباید که دانمخوبمی اما. شوممی متعحب

 : گویدمی سریع فرجود

 بمونی؟ میخوای جدا-

 : گویدمی فرجود هم باز

 نه؟ که چرا-

 : گیردمی را فرجود حرف دنباله خنده با محبوبه

 ! بمونه باید شده خونه این عروس دیگه باالخره مادرجون بابا ای-

 :رسدمی دادم به که است فرجود هم باز و آوردمی صورتم به را اخم تحقیرش از پر خنده

  گرفته؟ تورو موندن جلوی مگه-
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 : زندمی نیشخندی محبوبه

 . گممی اشخانواده خاطر به-

 : گویممی و کنمنمی صبر

 . ندارند مشکلی امخانواده و منه همسر فرجود-

 برای و گویدمی بخیری شب فرجود پدر. نوشیممی چای هم کنار در همه و دهدمی تکان سری محبوبه

 . رودمی اتاق به استراحت

 هم دست در دست که مادرش و محبوبه پیش را من ندارم دوست. شودمی بلند جا از فرجود بعد کمی

 . شوممی شرایط این تحمل به مجبور اما بگذارد تنها اند،داده تشکیل تیمی من علیه و گرفته

 او با فرصت اولین در باید. گردمبرمی خانه به را شب کندمی فکر و است شده نگرانم هم بابا االن دانممی

 . نکند مخالفتی امیدوارم و بگیرم تماسی هم

 : گویممی و کنممی جمع را ها لیوان تمام خودم و نمیدم اجازه که شود بلند جا از خواهدمی فرجود مادر

 ! مادرجون نکشید زحمت شما-

 : خنددمی بلند محبوبه

 ! بینمتمی کم کم اولشه تازه خودشیرین عروسِ تازه ای-
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 خانواده مقابل در اما داشتم درازی زبان مرسده مقابل است درست زندـمی خشکم جایم در لحظه یک

. باشم دهان بد عروس یک محبوبه مثل کاری اول همین نداشتم دوست. نداشتم گفتن برای چیزی فرجود

 : گویدمی و آیدمی سمتم به فرجود  بدهم، جوابی خواهممی تا

  بریم؟ عزیزم خب-

 : چرخممی سمتش به دست به سینی

 ! آشپزخونه تو بذارم-

 : گیردمی را دستم فرجود و گیردمی دستم از را سینی سرعت به فرهاد

 ! بریم ما-

 : کندمی ریز را هایشچشم محبوبه

  سالمتی؟ به کجا-

 : گویدمی مکث بی فرجود

 . کنیم استراحت بریم کنیدمی صادر مجوزشو اگه-

 : گویدمی آرام، فرجود مادر و خنددمی صدا بی محبوبه

 ! بخوابه ما پیش میتونه هانا-
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 را اشخنده جلوی دیگر محبوبه و گیرممی ترمحکم را فرجود دست ناخودآگاه حرف این شنیدن با

 : گویدمی و گیردنمی

 از خوابشونو رخت میخوای چطور بشه خشک عقدنامه جوهر نمیذارن هولن اینقدر اینا جون مادر بابا ای-

 کنی؟ جدا هم

 ! کنیم شروع نخورده مهر اینکه نه کردیم یکی رو خوابا رخت و خورد مهری حداقل-

 : گویدمی کالفه بنددمی را در که همین. روممی اتاقش سمت به فرجود دنبال به و اندازممی زیر را سرم

 ! نکشمش کنممی کنترل خودمو دارم خیلی-

 : خندممی

 ... داداشت زن-

 : دهممی تغییر را حرفم سریعا

 ! جیبش تو ذارهمی بابامو زن راحتی به جاریم-

 :گویدمی و شودمی پیراهنش هایدکمه کردن باز مشغول و کندمی نگاهم خنده با

 !حریفیم جفتشونو ما ولی-

 .است انداخته هم کنار در درست و زمین روی که میکنم هاییتشک به نگاهی

 :گویدمی آرام فرجود
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 !تخت رو میذارمت خودم برد خوابت وقتی بخواب، من بغل تو اول-

 :گویممی نماییدندان لبخند با و شودمی آرام قلبم

 .دارم دوست بیشتر بغلتو تخت، روی بذاری منو نیست الزم-

 و شودمی خم امگونه بوسیدن برای سرش و آیدمی سمتم به و گرفته دست در را پیراهنش فرجود

 : گویدمی

 ! باشه تخت از ترنرم جات میدم قول-

 : شوممی بلند جا از و خندممی

 . گردمبرنمی امشب که بدم خبر بابا به برم لحظه یه-

 . است همراهم شارژرم که میکنم شکر خدارا. کنممی خارج کیفم از را موبایلم و شوممی خارج اتاق از

 در نگرانش صدای زود خیلی. گیرممی را بابا شماره سرعت به و کنممی استفاده پذیرایی بودن خلوت از

 :پیچدمی گوشم

 هانا؟ الو-

 !بابا سالم-

 .شدم نگرانت تو؟ کجایی دخترم سالم-

 .بگم چیزی یه زدم زنگ راستش. بود شده خاموش گوشیم جون بابا شرمنده-
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 االن؟ کجایی خونه؟ میای داری-

 :کند موافقت تر راحت بابا تا کنممی زیادتر را ماجرا پیازداغ و کنممی تر را لبهایم

 اگر عمرا گفتن فرجود مادر پدر و کردن امدوره اشونخونه تو رسید پام که همین راستش جون، بابا نه-

 بدید اجازه اگر گفتم و بندازم زمین رو روشون نتونستم همین برای برگردی شب وقت این بدیم اجازه

 !بمونم پیششون امشب

 :گویدمی و کندمی مکثی بابا

 نه؟ بینیمنمی طرفا این هم ات سایه دیگه-

 :خندممی

 دیگه؟ بمونم! حرفیه چه این باباجون نه-

 !بمون چیه؟ برای اتاجازه دیگه شدی موندنی که تو-

 همانجا را گوشی و کنممی قطع را تماس شادی با و نرود باال صدایم که میگیرم را خودم جلوی سختی به

 .گذارممی شارژ درون

 . بندممی را در فرجود اتاق به شدن وارد با

 : گویدمی سریع فرجود

 شد؟ چی-
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 !شد صادر اجازه-

 ! بیاره چمدونتو بره پایین میفرستم فرهادو االن خب-

 : گویممی خنده با و دهممی باال ابرویی

  کنه؟ جمع رو محبوبه میتونه کی دیگه بیام چمدون با مونده همینم-

 :کندمی نگاهم جدیت با فرجود

 ! کنیمی چیکار که نداره ربط هم کسی به توئه خونه اینجا-

 : دهممی تکان سری

 . نیست چمدون به نیاز اما میدونم-

 : کندمی شلوارم و مانتو به نگاهی

  خوای؟نمی راحتی لباس-

 : گویممی و روممی هایشلباس کمد و کشوها سمت به و زنممی وسیع لبخندی

  نداری؟ بالت و دست تو چیزی من برای-

 : گویممی و دارمبرمی را هایشپیراهن از یکی. کنممی باز را کشو اولین من و ایستدمی کنارم

  بپوشم؟ همینو-
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 ! میاد بهت خیلی مطمئنم. آره-

 : خندممی

 ! نکن مسخره-

 : گویممی و کنممی نگاه اتاق دور تا دور به

 ! کنم عوض تا بیرون برو خب-

 : گیردمی اشخنده

  گفتی؟ چی-

 : کنممی لباسش بدون تنه باال به نگاهی و گیرممی دندان به را لبم

 ! برگرد حداقل-

 . بندممی چشمامو باشه باشه،-

 زمین روی پا حرص با. کندمی نگاهم هایشانگشت بین از آشکارا و گذاردمی چشمهایش روی دست

 : کوبممی

 ! فرجــــود-

 : خنددمی

 ! بستم دیگه باشه-
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 و ایستممی پشتش و کنممی باز را کمدش در. کندمی نگاه من به زیرچشمی هم باز او و کنممی نگاهش

 : گویدمی خنده با فرجود و شوممی لباسم کردن عوض مشغول

 ! دیگه؟ کنیمی مخفی رو چی. ها دیدم رو میدیدم باید که چیزایی اون-

 خجالت از را من تن تمام هایشحرف با و است همیشه از پرواتر بی فرجود. شوندمی گرد هایمچشم

 . کندمی سرخ

 . است بزرگ برایم سایز چندین و گرفته را پایم ران هایوسط تا. کنممی تن به را پیراهنش سرعت به

 : خندممی و کنممی نگاه آینه در را خودم سریعا

 ! شدم دار خنده خیلی-

 : گویدمی جدیت با و کندمی نگاهم فرجود

 ! شدی جذاب هم خیلی-

 : کشممی دراز تشک روی

 . شدم خسته خیلی-

 : خنددمی. بکشم تر پایین را لباسش دارم سعی من و نشیندمی کنارم هم فرجود

 ! بیخیال نکن، اذیت خودتو-

 : کشدمی خودش سمت به را من مکث ایلحظه بی و خوابدمی کنارم سرعت به



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 کنیم؟ مرور هم با رو استخر مراحل دیگه دور یه خوایمی-

 : گویدمی آرام و زندمی صورتم روی هاییبوسه او و خندممی

 ! کشیمی اونور و اینور خودت با رو منه مال که چیزی داری فقط تو ریزه، خاله منی مال تو-

 : گویممی و کنممی نگاهش

 ! نمیکشی خجالت اصال تو-

  بکشم؟ خجالت باید چی و کی از بگی میشه-

 : خندممی

 ! هیچی از اوکی،-

 . کندنمی رهایم دیگر فرجود و بوسمشمی و روممی سمتش به حرکت یک در

 . ستزمانی چه و مکان چه کنممی فراموش. رودمی یادم از چیز همه هستم آغوشش در وقتی

 . باشیم هم برای ابد تا خواهدمی دلم و شودمی معنی بی برایم خجالت

 . کنندمی نوازشم فرجود هایدست و ندارم حساسیتی هم است رفته باال که لباسی روی حتی دیگر

 چشم در چشم محبوبه با چرخانممی سر که همین. پریممی جا از دو هر اتاق در شدن باز با لحظه یک در

 . بروم فرو زمین در و بشوم آب خجالت از خواهدمی دلم. نشینممی تشک روی سرعت به و شوممی

 :گویدمی و گذاردمی داخل به قدمی محبوبه
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 !آوردم رو گوشی میزد زنگ بهش هانا بابای زن-

 :گویدمی عصبانیت با فرجود

 ! بزنی در گذاشتن رو گندگی این به در کوری؟-

 . است فرجود پیراهن کشیدن پایین بدهم انجام توانممی که کاری تنها و اندازممی زیر را سرم

 : گویدمی سریع محبوبه

 آوردم؟ رو گوشی کردم بد دونستم؟می چه-

 : گویدمی قبل از ترعصبی فرجود

 !زننمی زنگ خودم به منه، با میدونن بعد به این از نده زحمت خودت به کردی، بد آره-

 .شودمی خارج اتاق از دارد نظر زیر را من که حالی در محبوبه و کنممی نگاهشان

 :گویدمی عصبانیت با و چرخاندمی قفل در را کلید و شودمی بلند جا از سرعت به فرجود

 !عقل ذره یه از دریغ کنم، قفل درو باید است خونه این توی بچه که انگار-

 : گویدمی لب زیر و است عصبی هم هنوز. کشدمی دراز کنارم و کندمی خاموش را اتاقش المپ

 ! وجودش تو شعور نه سرشه تو عقل ذره یه نه-

 : پرسممی و کشممی دراز آرامی به
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  شد؟ زشت خیلی-

 : کندمی نگاهم

 . نکن اذیت خودتو. داد انجام اون که بود حرکتی زشت-

 در هایمچشم کی نمیشم متوجه که زنیممی حرف هم با آرام آرام آنقدر و کشدمی آغوشم در دوباره

 . روممی خواب به و شوندمی گرم آغوشش

* 

 : گویممی و میشوم تلوزیون مقابل میز چیدن مشغول و گذارممی میز روی را هاخوراکی

  میشه؟ شما نوبت کی-

 : گویدمی سریع فرجود

 ! هستیم مرحله این آخر نفرات ما-

 : گویممی و نشینممی کنارش

 . دارم هیجان خیلی اتونبرنامه ضبط برای-

 . گیردنمی تلوزیون از چشم و داردبرمی ذرت از ظرفی هیجان با فرهاد. نشنیممی هم کنار همگی

 . کنم روشن او اجرای دیدن برای را تلوزیون فقط خواهدمی دلم. ببینم را فرجود رقبای. ندارم دوست

  دیگر؟ شب چند یعنی
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 : گیرممی سمتش به و کنممی پر پفک و چیپس از ای کاسه

  خوای؟می-

 : دهدمی تکان نفی نشانه به سری

 ! بخورم تونمنمی من عزیزم مضرن-

 : زنممی لبخندی

 !من مال اشهمه پس-

 . دنیاست کار ترین یخت ام،خنده کردن کنترل. چسباندمی فرید به را خودش و کندمی ما به نگاهی محبوبه

 . دارند زیادی هیجان فرهاد مثل هم فرجود مادر و پدر

 . ندارم اجراها این دیدن به ای عالقه که هستم من تنها

 . باشد رقیب بی فرجود، دارم دوست

 . شوندمی حاضر صحنه روی دیگری از پس یکی ها کننده شرکت

 و کندمی ورزش هم باز فرجود که است خوب چقدر. زنممی لبخندی من و کندمی نگاه دقت با فرجود

 . نیست سابق آدم آن دیگر

 : گویدمی و کنممی نگاهش متعجبانه. بردمی باالتر را تلوزیون صدای فرجود

 ! کن نگاه تلوزیونو-
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 یر پشت از دوربین و زنندمی قدم سفید لباس با پسرانی لحظه یک در و زنندمی دست هاتماشاچی

 . کندمی فیلمبرداری

 را فرمی و است لبش روی بزرگی لبخند. بینممی تلوزیون قاب در را فرجود بگویم، چیزی خواهممی تا

 و گذارندمی هم روی را دستهایشان و خندندمی همگی. زندمی حرف هایشتیمی هم با. زندمی امضا

 . دهندمی نشان همگی به را تیمشان قدرت اینگونه

 : گویممی تعجب از مانده باز دهان با و کنممی نگاهش سرعت به

  فرجود؟ ف،-

 : گویممی هیجان با و چرخممی تلوزیون سمت به دوباره. زندمی رویم به لبخندی

 ! آخرید نفرات گفتی که تو-

 : خنددمی

 ! عزیزم امشبه اجرای آخرین این گفتم راستشو-

 و شودمی پخش آزمایی راستی هم باز. دهممی تلوزیون به را توجهم همه باراین و خندممی دل ته از

 : پرسدمی دوربین پشت از مجری

 ! برگشتید بزرگ تغییرات یه با باراین اینکه مثل-

 : گویدمی و زندمی لبخندی فرجود
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 . داره فرق چیز همه باراین-

 : خنددمی مجری

 ! بترکونید که اومدید پس-

 !خدا امید به-

 : گویممی اختیار بی و خندممی پایش یه پا هم من. خنددمی فرجود

 ! بشم هاتخنده قربون-

 چیزی فرجود و اندکرده ضبط را برنامه اولین که شودنمی باورم. نشیندمی موهایم روی فرجود بوسه

 . کنیم تماشایش باهم هردو تا نگفت

 : گویدمی بلند علیخانی احسان

 ! تهران شهر از هازان گروه امشب آخر اجرای-

 اشک از پر هایمچشم. چرخممی فرجود سمت به من و زنندمی دست هیجان با سالن درون هایتماشاچی

 . شودمی اکو سرم در مدام هازان گروه. شوندمی

 با حرکت یک در و اندخوابیده زمین روی همگی. ببینم را اجرایش دارد دوست. زندمی رویم به لبخندی

 فرد به منحصر و نو کامال حرکاتشان. شوندمی بلند جا از هماهنگ کامال و ترتیب به موزیک ریتم تغییر

 .است
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 توانمنمی حتی. چسبممی او به بیشتر من چرخدمی آسمان در که هربار و رودمی باال رمپ از فرجود

 .بشمرم را سرعتش پر هایچرخش

 :گویممی بغض با

 نرفت؟ گیج سرت-

 سن وارد بود دیده آسیب اعجاز گروه پیشین اجرای در که کودکی همان امیرعلی، و خنددمی گوشم در

 .کنندمی تشویقش بیشتری هیجان با حضار و میشود

 اسم یادآوری با و کنممی حلقه دورش را هایمدست محکم. بیندنمی را هیچکس فرجود جز من چشم اما

 .شودمی شدیدتر بغضم هازان

 تشویق را من فرجود ایستاده هاتماشاچی از بعضی. شوندمی تر روشن استودیو های چراغ اجرا، پایان با

 .شوندمی تر محکم و محکم نیز من هایدست قفل و کنندمی

 بقیه به توجه بی و بشکند مقاومتم سد که ستکافی برایم فرجود زبان از مادرم و خودم نام شنیدن تنها

 .شوند روان هایماشک

 :گویممی دارم، که دردی و عشق نهایت با و کنممی بغلش محکم

 !عاشقتم فقط بگم باید چی نمیدونم. فرجود عاشقتم-

 :آنالیــــا
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 "فرجود"

 بوسه. بخوانم نگاهش از را داشتن دوست میتوانم و میزنند برق میکنم، هانا نمناک های چشم به نگاهی

 :میگوید محبوبه و میزنم موهایش روی ای

 گروه؟ روی گذاشتی رو زنت و مادرزنت اسم نداشتی مادر خودت یعنی-

 :میرود هم در هایم اخم

 میبرند؟ لذت شعور فقر از که کسانی گروه میذاشتم مثال بذارم؟ تورو اسم میخواست دلت-

 :غرد می فرید

 !فرجود-

 :میگویم و میکنم بقیه به نگاهی

 نداره عقل. باشه شعورش میزان دهنده نشون که نشنوه جوابی که بزنه حرف طوری یه بگو زنت به-

 نیست؟ بلده که رو دهنش بستن قبول،

 :میگوید محبوبه و میشود خشم از لبریز فرید

 .بگو میخواد دلت هرچی بیا بعد بگذره گرفتنت زن از روز دو بذار-

 :میزنم لبخندی

 !بگنجه بگو چیز یه! نمیگفتم هانا قبل که نه-
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 :میکشد هم در را هایش اخم محبوبه

 بودی؟ جنبه بی اینقدر-

 :میروم محبوبه سمت به میرود، بیرون آغوشم از هانا

 چیه؟ فازت مربوط؟ چه اون به این آخه-

 .رفته یادت چی همه گرفتی زن واال، هیچی-

 :میخندم

 میزنی جز داری گروه اسم سر همچین کنم؟ چیکار حاال. چشامی جلوی عبرت آینه مثل تو نرفته، یادم-

 همه کنترل که هپروتی تو کال. میکنی تو که نکرد اینطوری باشگاه اسپانسر واال. دادی رو گروه خرج انگار

 .کنی نهی و امر بهم هی که نیستم فرید من نه؟ دستت گرفتی رو

 :میگوید هانا و میشود ساکت محبوبه

 بیرون؟ بریم-

 با زود خیلی میپوشد، لباس هانا. نبینم را صورتش و شوم دور محبوبه از است بهتر میدهم، تکان سری

 :میگوید هانا ماشین در نشستن محض به در جلوی. میزنیم بیرون خانه از و میکنیم خداحافظی همه

 !داره داری نیش زبون تره، سخت هم مرسده از حتی محبوبه تحمل گاهی-

 :میخندم
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 !بیاریم رو پرهام باید محبوبه برای. نباش نگران میشه رفرش هی اون-

 :میکند بلندی خنده

 .میخوای کمکی یار میاری، کم تو که نه-

 :میدهم تکان سری

 چطوری؟ بستنی یه با-

 متفاوتی های بستنی که میشناسم را جایی خانه حوالی. میکنم روشن را ماشین و میزند چشمکی شیطنت با

 .آید می خوشش هم هانا دارم حتم و دارد

 *** 

 :میگوید و میزند مغازه میان چرخی هانا

 !میخوام چیزی یه ولی میخوام چی نمیدونم-

 :میخندم بلندی صدای با

 !درگیری خودت با خودت. بشینم برم من بگرد، پس-

 :میگوید زود خیلی و میزند چرخی کتابها میان هانا

 .ببینم هم طرف اون بذار-
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 بلند جا از. میشود گرم ها قفسه دیدن به سرش و میرود مغازه دیگر سمت به هانا میدهم، تکان سری

 نگاهی و برمیدارم را آن. میشود جلب نظرم کتابی دیدن با. میچرخم شده ترجمه کتابهای میان و میشوم

 کادو هانا به را کتاب این میخواهد دلم. میکنم حساب و میبرم صندوق سمت به را آن. میکنم صفحاتش به

 هانا برای را عشق ملت است، خوبی کتاب نظرم به. کند کادو برایم میخواهم صندوق مسئول از بدهم،

 .میکنم انتخاب

. میشود جلب نظرم میخوانم را موالنا و تبریزی شمس اسم که همین ولی نمیدانم هیچی کتاب جزییات از

 میخواسته که چیزهایی که است آن از حاکی لبش روی لبخند برمیگردد، کتاب بغل یک با زود خیلی هانا

 :میرود هم در هایم اخم که بیاورد در را کارتش میخواهد میرویم، صندوق سمت به. است کرده پیدا را

 !بکشی رو خودت کارت نیست الزم متاهلی شما دیگه-

 :میگویم میزنیم بیرون کتابفروشی از وقتی. میکند بندی بسته ها کتاب صندوق مسئول و میکشم کارت

 !بگو بهم آوردی کم باز. حسابت به میریزم برات رو مبلغی یه ماه هر بده، رو کارتت شماره-

 :میگوید خاصی لحن با

 !فرجود-

 :میگیرم سمتش به را ام خریده برایش که کتابی میگذارم، عقب صندوق در را ها کتاب

 !توئه برای این-
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 :میگوید و میزنند برقی هایش چشم

 خریدی؟ کادو واسم-

 :میدهم تکان سری

 .نره اش مزه که باشی نخونده و باشی نداشته امیدوارم-

 :میگوید ذوق با

 .دادی بهم تو چون میده مزه بازم باشم خونده هم بار هزار-

 :میدهم ادامه و میزنم لبخندی

 !بگیری چیزی بابات از ندارم دوست. منه با تو خرج دیگه میگم، بازم-

 :میشود آویزان اش لوچه و لب

 !شاغلم من بعدشم چی؟ یعنی-

 :میدهم فشار را اش بینی نوک انگشت با

 فهمیدی؟. منه با تو مخارج بقیه ولی خودته واسه میاری در خودت که اونی میدونم،-

 :میگویم و میکند بسته و باز را هایش چشم

 .شد دیر برسونمت، بشین-
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 برداشتن برای را صندوق و میشود پیاده زودتر هانا. میرسیم شان خانه به زود خیلی و میشویم ماشین سوار

 :میکند میخکوبمان صدای که کنم کمکش میخواهم و میشوم پیاده ماشین از. میکند باز کتابهایش

 !هانا سالم-

 :میگوید و افتد می دستش از کتابها کیسه میپرد، هانا رنگ سامیه دیدن با

 شد؟ پیدات باز-

 :آید می جلوتر سامیه

 !میکنم خواهش. هانا بزنیم حرف بذار تروخدا-

 :برمیدارد را افتاده های کیسه و میکند دراز دست هانا

 اینو؟ نفهمیدی سامیه، نداریم حرفی ما-

 :میگیرد را هانا دست و میرساند هانا به را خودش سامیه

 ...خواهرم مثل تو تروخدا هاناجان،-

 :میگوید عصبانی هانا

 از اگه حتی هان؟ میکنه رو اینکار خودش مادر با کی مامانت؟ مثل بود؟ چی مامانم بودم؟ خواهرت مثل-

 مریضه، من مامان میدونستی میفهمی؟. بکنی رو کار اون نداشتی حق هم میمردی داشتی هانی عشق

 .میدونستی
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 :میکند ناله سامیه

 .نبود عمدی خدا به. نمیکردم میدونستم میشه، اینطوری نمیدونستم خدا به هانا-

 :میشود کالفه هانا

 خط رو ما دور. بگذرون همونجا هم اش بقیه بودی چهارسال این که جایی هر. باشه شو من بیخیال سامیه-

 !بکش

 می سامیه مقابل. میرود در سمت به و میکند بلند را ها کتاب کیسه هانا برمیدارد، جلو به قدمی سامیه

 :ایستم

 .بذارین راحتش میکنید اذیتش که، دیدین-

 :میگوید تندی لحن با سامیه

 میگی؟ چی تو-

 :میگویم تندی لحن با و میدهم بیرون را نفسم

 نره؟ یادت کنم حالیت طوری یه یا میفهمی بردار، من همسر سر از دست میگم دارم-

 :میچرخاند قفل در را کلید سامیه به توجه بی هانا و میماند هانا روی نگاهش سامیه

 !باال بریم جان، فرجود-
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. میروم آسانسور سمت به هانا دوشادوش و میزنم را ماشین ریموت میروم، در سمت به سامیه به توجه بی

 بحث این نمیخواهد دلم هم من و بزند حرف سامیه مورد در نمیخواهد دلش است مشخص هانا صورت از

 نداشتم دوست و بود کرده خراب را هانا حال نامزدی مراسم سر کافی قدر به. بکشم پیش را مسخره

 .بدهم کشش

 دست در کاتالوگی حالیکه در مرسده و میبرد اتاقش به را خریدها کیسه هانا میشویم، خانه وارد هم با

 :میگوید دارد

 .کنیم انتخاب رو خواهرت اتاق دکوراسیون میخوام اینجا بیا اومدی؟ هانا-

 :میپرسد ای مسخره لحن با مرسده و میرود سرویس به کالفه هانا

 چشه؟ این وا،-

 :میگیرم مرسده از را نگاهم

 .کنید انتخاب دکوراسیون دیگه وقت یه انشاهلل نداره، حوصله-

 بیرون سرویس از نمناک صورتی با هانا میکند، مستم کرده درست شان خانه خدمتکار که غذایی عطر بوی

 اش شانه دور را دستم. کند خالی را حرصش تا پاشیده صورتش توی آب حسابی است مشخص و میزند

 :میکنم حلقه

 بهتری؟-
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 :چسباند می ام سینه به را سرش

 !عالیم باشی تو-

 :میگویم او به توجه بی. میشود بلند مرسده کردن نچ نچ صدای و میزنم موهایش روی ای بوسه

 .کن باز کادوتو بریم-

 دیدن با. میکند باز را کادویش هیجان با هانا و افتم می راه دنبالش به میرود، اتاقش سمت به ذوق با هانا

 :میکشد کوتاهی جیغ کتاب

 دارم؟ دوست رو کتاب این میدونستی کجا از عاشقتم، فرجود وااای-

 :اندازم می باال ای شانه

 .دارم دوست رو موالنا اشعار خودم! زدم حدس-

 :بوسد می را صورتم و میکند بلندی پا میزند، لبخندی

 !میخونی مصدق حمید از زیاد ولی-

 .دارم دوست اونم-

 :میگویم و میماند رویم نگاهش

 ...دلم با تو ای کرده چه -

 ... تو نازِ که
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 «موالنا» ؟!مــاست نـــیازِ

 سینی. آید می داخل به پذیرایی لوازم با خدمتکارشان و میخورد در به ای تقه. میشود تر عمیق هانا لبخند

 .میرود و میگذارد هانا میز روی را

 *** 

 :میگوید اش کودکانه لحن با امیرعلی و میدهم استراحت ها بچه به

 کجاست؟ حواست سعید-

 :میگوید میداند تیم مهم مهره طور یک را خودش که امیرعلی و میشود بلند همه خنده صدای

 شدی؟ گیج-

 با ها بچه. میگوید همه به نباشیدی خسته و آید می سالن به امیری آقای میگذارد، سرش به سر سعید

 :میگوید و میگیرند انرژی دیدنش

 !بخوره دردی یه به باید میذارین انرژی دارین باالخره. بگیرین رفتن موقع. نوشتم ناقابل چک یه براتون-

 :میپرسم و میکنم نگاهش

 تیم؟ اعضای برای چک-

 :میدهد تکان سری
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 باال اونقدرا. باشند نداشته دغدغه که باشیم داشته میتونیم تا رو ها بچه هوای شده قرار. داده اسپانسر-

 .هیچیه از بهتر خب ولی نیست

 شروع شاگردانم سانس دیگر کمی. نشینم می نیمکت روی و میروم سالن گوشه به تیم اعضای رفتن با

 میکنم هم تدریس باشگاه این در هازان گروه با کردن کار بر عالوه. کنم در را خستگی میخواهم و میشود

 :میگوید و میگیرد دستم به را اش گوشی امیری آقای. میگیرد را ام انرژی کلی کارها همین و

 !بگو رو نظرت بشه عوض بعد اجرای برای لباستون رنگ دادن پیشنهاد-

 :میگوید و میکند جلب را نظرم نفتی آبی لباس. میشوم ها عکس زدن ورق مشغول و میگیرم را گوشی

 !بشه خورده اسپانسر لوگوی پشتش قراره-

 :میدهم تکان سری

 کنیم؟ عوض نیست قرار که رو تیم اسم فقط. اوکیم من باشه نداشته مشکل برنامه-

 :نشیند می کنارم

 .بیرون بده اسم همین به محصول یه میخواد و آرایشیه لوازم کننده تولید شرکت یه ما اسپانسر اتفاقا نه-

 لبخندی. شود ابدی است قرار نام این بداند وقتی میشود خوشحال هانا شک بی میروند، باال ابروهایم

 :میگوید امیری آقای و میزنم
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 خبر بهت زودتر گفتم. ماه این از میدیم افزایش رو حقوقت باال، رفته خرجت و کردی ازدواج میدونم-

 .بدم

 :میپرسم و میکنم نگاهش

 بردارم؟ بیشتری کالس میشه-

 .میره ها کالس برای وقتت کلی هم داری رو هازان گروه هم همینطوری میرسی؟-

 :اندازم می باال ای شانه

 .رفته باال خرجم گفتین، که خودتون-

 :میگوید میگذرد که کمی نمیگوید، چیزی

 باال؟ اومده اول دور از رامین که میدونی-

 :میدهم تکان سری

 .دارم خبر آره. اومده مردمی رای با-

 :میخندد

 .عالیه همین و گرفتین رو ستاره چهارتا شما ولی-
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 میرود، امیری آقای ها بچه آمدن با. میشود حس زبانم زیر دوباره ستاره چهار شیرینی و میزنم لبخندی

 سالن دور میگویم آنها از یکی به رو. میروم سمتشان به و میکشم سر نفس یک را دستم کنار آب بطری

 .کند گرم را بقیه و بدود

 بیشتر باید روزها این میدانم و دارم دوست را حقوقم افزایش میجنگم، هانا برای اینکه دارد خوبی حس

 .باشم خرجم و دخل مواظب قبل از

  "هانا"

 : گویدمی و نشیندمی کنارم مرسده

  بدی؟ نظر داری دوست هانا-

 : گویممی بگیرم، تلوزیون از را نگاهم آنکه بی

  چی؟ درباره-

 : گذاردمی پایم روی را بزرگی دفتر مرسده

 ! هیلدا اتاق درباره-

 : کنممی دفتر به سرسری نگاهی

 ! تویی مادرش-

 ! باشه دخیل هم تو سلیقه داریم دوست بابات هم و من هم. بده نظر یه تویی، خواهرشم-
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 کاتالوگ بابا، نام شنیدن خاطر به تنها و نیست تلخ نیشخندی به شباهت بی نشیند،می لبم روی که لبخندی

 . زنممی برگه و دارمبرمی را

 : گویممی و دهممی باال ابرویی خرج پر و شلوغ های دیزاین و دکوراسیون دیدن با

  دربیاری؟ رو بابا جیب ته میخوای-

 : خنددمی مرسده

 ! باشه عالی چیز همه داره دوست علیرضا-

 : دهممی تکان سری

 این اسم  کردید؟ خرج اتاق این برای چقدر شما میدونه چه نیست حالیش هیچی هم سالگی چهار تا بچه-

 ! بکن ها خرج این از براش اونوقت شد که بزرگ بذار بنظرم چشمی، هم و چشم میشه

 : زنممی ها تخت از یکی روی دستی

 ! من نظر به هست انتخاب بهترین طوسی و صورتی رنگ-

 : گویدمی و کندمی نگاه شوق با و گیردمی دست در را کاتالوگ مرسده

 ! دممی نشون علیرضا به اینم باشه،-
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 تا. نکنم مرسده های برنامه درگیر را خودم زیاد میکنم سعی و کرده گرم تلوزیون با را سرم دوباره

 خودش زندگی به سرش هرکس است بهتر. آورمنمی زبان بر حرف و دهمنمی نظری نخواهد، خودش

 . باشد

 . کنم باز فرجود و خودم شخصی زندگی به هم را او های دخالت پای من، های دخالت با ندارم دوست

 : دهممی پاسخ را نسیم تماس و کنممی جدایش شارژ از گوشی تماس صدای شدن بلند با

 ! جون جون نسیم الو-

 : فهمممی هایشقهقهه از را این و است شاد نسیم

  هانا؟ خوبی-

  میخونه؟ خروس کبکت چیشده تری،خوب تو-

 ! بزن حدس-

 : کنممی فکر کمی

  کنی؟ شوهر خوایمی... اممم-

 : زنممی خنده زیر پقی بگوید چیزی بخواهد نسیم تا

 ! عمرا میگم، چیزایی چه بابا، نه-

  عمرا؟ چرا-
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 ! بگیره تورو بیاد که نمیرسه خریت از درجه اون به پسری هیچ آخه-

 : زندمی جیغ نسیم

 ! میشه پیدا منم برای تو شوهر مثل یکی نترس آشغال،-

 : خندممی

 !نیست نگرد بشه، پیدا عمرا دیگه فرجود مثل!!! اوهوووو-

 : گویدمی سریعا نسیم

 ! نشکستی هم غولی شاخ همچین بده خشنتو شوهر اون پز کم دیگه باشه-

 : گذارممی دهان به چیپسی مقابلم ظرف درون از و خندممی

  شادی؟ اینقدر چیشده بگو خودت نیستن، خوب هام حدس من که دیدی-

 : زندمی جیغ و برده یاد از را هایمانکل کل تمام لحظه یک

 !بگیرم توپ تولد یه خواممی امسال-

 : پرندمی باال ابروهایم

  چطور؟-

 !بترکونم میخوام الکچری تولد یه بزرگ، باغ یه-
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 : خندممی

 بابات؟ مال به بزنی آتیش خوایمی توام پس-

 : زندمی قهقهه

 . بگیریم عموم باغ توی جشنو شد قرار. شده انجام توافقات زدیم، حرفامونو ما-

  بزرگه؟ عمو اون-

 ! شهریار طرفای میریم آره،-

  مزه؟ و میز آزاده؟ چی همه-

 ! چی همه-

 بگیری؟ پارتی میخوای نسیم؟ خوبه حالت-

 : خندممی

 !شهریار هایباغ تو اونم سروقتمون نیاد پلیس. افتاد تنم به لرز چی، همه گفتی جور یه-

 !کرد نمیشه هرکاری هستن فامیال و بابام و مامان نشو، خل-

 : دهممی تکان سری

 !نمیاد من روحیات به خانوادگی تولد نمیام من خب-
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 : گویدمی زنان قهقهه نسیم

 !اونجا برو تو آزاده خالفی نوع هر باغ ته کشته، منو روحیاتت-

 : گویممی کنم،می کنترل را ام خنده سختی به که همانطور

 !میرم فرجود با باغ ته من-

 : زندمی فریاد نسیم

 ! بیشعور-

 ! نمیشه تنها و تک که خالف خب؟ چته-

 : گویدمی مکث با و کندمی سکوت یکباره به نسیم

  میاری؟ فرجودم-

 : گویممی متعجبانه

 ! ها شوهرمه نیارم؟-

 ... آخه-

 : پرممی حرفش بین

 ! شدیم دعوت جفتمون میکردم فکر-
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 : گویدمی کنان مِن و مِن نسیم

 ! میاد بهرامم هانا، آخه-

  کنم؟ چکار بیاد، خب-

 ! گممی خودت خاطر به-

 : گویممی جدیت با اما خندممی

 بخوره کیکشو گوشه یه بشینه بیاد ندارم بهرام با هم کاری ترم راحت باشه اون نمیام فرجود بدون من-

 !بره و

. ندارد فرجود برای جایی که بگذارم مکانی در پا نمیخواهم. پسندمنمی را حال این و است کالفه نسیم

 : گویدمی دوباره نسیم

  دنبالت؟ بیام خودم میخوای-

 : گویممی فرجود گرفتن نادیده از ناراحتی با

 خب؟ کنی، بازی برام آژانس نقش تو ندارم نیازی دوما نمیام، تنها من که اوال-

 :پرسدمی سوال از پر لحنی با نسیم

 شدی؟ ناراحت بگی میخوای االن-

 :دهممی پاسخ عصبی
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 بدون دیگه من بدون اینو اما نیار، شوهرتو ولی بیا میگی داری صاف صاف. شدم ناراحت که معلومه-

 تریندسترس در توی بکوبه سرشو ناراحته هم کنار ما دیدن از هم هرکسی. نمیذارم جایی پا فرجود

 !دیوار

 :شودنمی رفع من ناراحتی اما کندمی پیدا تغییر زود خیلی نسیم لحن

 ! بیاید باهم جفتتون. گفتم بد من هانا باشه باشه-

 : گویدمی و بزنم پس اینگونه را عصبانیتم تا کشممی عمیقی نغس

  چندمه؟ تولد-

 ! هفته همین شنبه پنج-

 :گویممی دروغ به و زنممی پوزخندی

 !دعوتت از ممنون بیایم نمیتونیم داریم دعوت جایی شنبه پنج آخ آخ-

 : زندمی بلندی جیغ نسیم

 ! نگو دروغ-

 : گویممی کالفگی با

 ! االن دارم کار نسیم-

 ! گیرمنمی تولدی اصال نیاین فرجود و تو لطفا، بیا توروخدا ببخشید هانا-
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 نشه؟ ناراحت بهرامتون-

 نیای؟ میخوای ندارم که خواهر میشم ناراحت بیشتر من نیای اگر شه، ناراحت بذار جهنم به-

 :زنممی قهقهه

 !گرفتی فاز اینجور عروسیته انگار حاال باشه-

 میای؟-

 !بگم فرجود به باید-

 :کشدمی راحتی نفس نسیم

 !هاشدی حساس خیلی تو هانا میاین، پس خب-

 :زنممی لبخندی

 !باشه فرجودم که گذرهمی خوش بهم صورتی در برم هرجا و نیستم تنها هانای یه االن من-

 : گویدمی سرعت به نسیم

 ! سمتتون بیام چاقو با تو اومدید تا میخوام حتما بیا دوماد آقای با باشه-

 . زندمی حرف هایشبرنامه از شوق با نسیم و زنممی قهقهه بلند

 . بزند پس را فرجود تواندنمی دیگر است فهمیده نسیم که خوشحالم اما. رودمی یادم را امناراحتی
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 سر هستند اطرافم که افرادی تک تک با باید هنوز و گذردمی عقد این از که است روز چندین و ماه یک

 . نیست عادی شخص یک دیگر فرجود که بفهمند تا بزنم کله و

 !است من قانونی و رسمی همسر دیگر او

 خداروشکر و میزنم حرف او با جشن این درباره و گیرممی فرجود با تماسی نسیم، با تماسم اتمام از بعد

 . کند امهمراهی که پذیردمی و ندارد مخالفتی هیچ که کنممی

 شب هم کنار در بتوانیم و باشد حال سر کامال شب آن تا نماند باشگاه در وقت دیر تا که کنممی تاکید

 ! بزنیم رقم را زیبایی

 مبلغ به توجه بی و بگذارم تمام سنگ نسیم برای دارم دوست. شوممی اینترنت در گشت مشغول شادی با

 . شود خوشحال وجودش تمام با تا بخرم چیزی برایش هدیه

 تالش در هاست ماه که دوربینی همان. کند عکاسی راحت خیال با بتواند تا ویژه عکاسی دوربین یک مثال

 . دهممی سفارش سایت از را کند اشتهیه است

 . رفت نخواهد دور جای کنم خرجی هم هرچقدر دانممی و است خواهرم مثل نسیم

 همراه هایش،مهربانی لبخندهایش، جبران به کرد،می پر را هایم تنهایی که روزهایی تمام جبران به حداقل

 ! شوم آشنا فرجود با من بود شده باعث اینکه برای بودنش،

**** 
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 .  بافممی زیبا حوصله سر و کشممی موهایم به را مو اتو

 ! گیرممی گوناگون هاییژست خودم برای آینه در و کنممی ترپررنگ را رژم

 لباسم تمام و کرده انتخاب را خوشبوترینش و زندمی چرخ میز روی شده چیده عطرهای انبوه بین نگاهم

 . کنممی پر بویش از را

 . بردمی باالتر و باال را هیجانم و کندمی آماده تولد برای را من امکرده پخش که موزیکی

 : دهممی پاسخ سرعت به و گیردمی تماسی فرجود

  جونم؟-

 ! درم دم من-

 !میریم باهم باال بیا نیستم آماده کامال هنوز من-

 در فرجود کنار در دارم دوست.  کنممی چک را آرایشم وسواس با من و کندمی قطع را تماس فرجود

 . باشم ممکن حالت زیباترین

 . شممی ام کرده آماده امشب برای که رنگی کرم لباس به دستی

 قاشق برق به ذوق با و کندمی نمایان بیشتر را گردنبندک اش یقه. دارد زیبایی آستینهای و دلبری یقه

 . است کرده چندان دو را ام زیبایی که دارد کوتاهی دامن. شوممی خیره سحرآمیزم

 . آیدمی اتاقم سمت به بابا با پرسی احوال و سالم از بعد. زنممی بزرگ لبخندی فرجود صدای شنیدن با
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 به زنان لبخند نظیرش، بی پوشش و زیبا ظاهر آن با دیدنش با. شودمی وارد و کندمی باز را در زود خیلی

 : گیرممی آغوشش در و روممی سمتش

 ! عشقم سالم-

 : زندمی رویم به لبخندی فرجود

 !ریزه خاله سالم-

 امروز من که کند اعتراف میخواهد دلم. بشنوم را نعریفش دارم دوست. روممی عقب قدم چند سرعت به

 : گویممی سریع. ام شده زیباتر همیشه از

 چطوره؟ فرجود؟ شدم خوشگل-

 :کندمی پایم تا سر به دقیق نگاهی فرجود

 : کندمی سرتاپایم به دقیقی نگاه فرجود

  بیای؟ اینطوری میخوای-

 : کنممی خودم به نگاهی

  نشدم؟ خوب آره،-

 : دهدمی تکان سری فرجود

 ! نیست تو برازنده طوریه، یه ولی نه-
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 و بودم کرده آماده تمجید و تعریف از دنیایی برای را خودم. کنممی نگاهش آویزان ایلوچه و لب با

 . داد نشان متفاوت رفتاری فرجود

 : گویممی آرام

 ! کنیمی تعریف کلی ازم کردم فکر کردم، هزینه لباس این بابت چقدر نمیدونی ولی-

 : گویدمی مکث بی فرجود

 .باشیم خودمون فقط که بپوش وقتی رو لباس این ولی نظیری بی شدی، خوشگل-

 هزینه برایش چقدر نبود مهم برایم و بودم کرده انتخاب وسواس کلی با را لباس این. دهممی تکان سری

 .آیدمی خوشش من تن در دیدنش از فرجود چقدر که میکردم فکر این به تنها.  میکنم

 : گویممی و روممی کمد سمت به

  کنم؟ چیکار خب-

 قرمز لباسی لباسهایم، بین از. کنم خراب را زیبا شب این لباس یک خاطر به نمیخواهم اما ام شده ناراحت

 .بودم پوشیده نیلگون چهارسالگی تولد برای که لباسی همان.آورممی بیرون رنگ

 : گیرممی مقابلش را لباس

 دیگه؟ بپوشم اینو-

  نیست؟ کوتاه زیادی جان هانا-
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 . میگذارم سرجایش را لباس و کنممی نگاهش کالفه

 : گویممی و میگردم دیگر لباسی دنبال به

 !هستن جوری همین همه ندارم بلند لباس من فرجود، میدیا گیر خیلی-

 !تو روی کنه زوم کسی کنم تحمل تونمنمی هانا، نمیدم گیر-

 : خندممی

 ! شدی غیرتی-

 . است تر بلند کمی لباس قد حداقل اما دارد کوتاهی هایآستین. کشممی بیرون رنگی مشکی پیراهن

 : گویممی سریع

 ! کنم سرم رو گلی گل چادر همون میشم مجبور نه بگی اینم اگر دیگه-

 : گویدمی و خنددمی فرجود

 ! بهتره دوتا اون از این باز-

 : گویممی و کرده سمتش به را پشتم.  کنممی عوض را لباسم فرجود، حضور از خجالت بی دیگر

 ! لطفا ببند زیپشو-

 که زندمی کمرم به ایبوسه لحظه یک در. کشندمی باال را لباس کوچک زیپ آرامی به فرجود هایدست

 ! بیوفتم خنده به شودمی باعث
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 : کنممی اش چهره به نگاهی

 ! کنیمی استفاده موقعیتی هر از طلبی فرصت خیلی-

 لبخندی دیدنم با بابا. شوممی خارج اتاق از لباسم روی بلندی مانتوی پوشیدن با من و خنددمی تنها فرجود

 . کندمی لباسم به نگاهی و زندمی

 : گویدمی سریع که بودم کرده انتخاب رنگ کرم لباسی من که دانستمی او

  هانا؟ کردی عوض لباستو-

 : دهممی تکان سری

 نگران فرجود پدر خونه بریم شایدم میایم وقت دیر احتماال هم شب.  بابا میریم داریم ما! بهتره این آره-

 !نشین

 این. گیرممی فیلم و عکس خودمان از توانممی تا. شویممی ماشین سوار و رویممی پایین به سرعت به

 دارم عمر تا خواهممی و ایمگرفته قرار هم کنار در رسمی صورت به فرجود و من که است مهمانی اولین

 . نشود پاک ذهنم از

 باغ  وارد هردو. کندمی پارک ایگوشه را ماشین فرجود و کنیممی پیدا سختی به را نسیم عموی باغ

 . شویممی
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 فرجود بازوی دور را دستم. اند کرده آماده امشب برای را حیاطش که است بزرگ بسیار و ویالیی ای خانه

 : گویممی شوخی به و آرام و کنممی حلقه

 !درمیارم چشماتو وگرنه نره، دیگه جای من جز نگاهت-

 : گویدمی جدیت با فرجود

 !بیاد چشمم به نیست قرار هیچی باش مطمئن-

 سمتش به سرعت به نسیم دیدن با.  کنیممی بشی و خوش هم نسیم مادر و پدر با و زنممی لبخندی

 که بلند آنقدر. زندمی جیغ بلند. گیریممی آغوش در محکم را یکدیگر و کرده باز را دستهایش. دوممی

 : شودمی کشیده ما سمت به هامهمان بیشتر نگاه

 ! کردی دیر چقدر. من چل و خل هانای-

 : خندممی

 ! کن رفتار آدم مثل تولدت روز-

 تن به زیبایی بسیار رنگ طالیی لباس. رویممی فرجود سمت به و گیردمی را دستم و زندمی قهقهه نسیم

 شب این و مجلس این نگین را او باغ این های چراغ زیر لباسش برق. اند شده زیبایی فر موهایش و کرده

 . اند کرده

 : گویدمی فرجود به هیجان با نسیم
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 . وقتت سر بیان چاقو با نیست حواست وقتی سپردم ها بچه به داماد آقای اومدی خوش-

 : گویدمی کوتاه و خنددمی فرجود

 . خانم نسیم مبارک تولدتون-

 باکس. ایستدنمی ما کنار دیگر موزیک صدای شدن بلند با و کندمی تشکر مانند جیغ صدایی با نسیم

 اندازم،می عکس وقفه بی که همانطور. نشینممی فرجود کنار و میگذارم مخصوص میز روی را اشهدیه

 پیدا بهرام به نسبت که عجیبی حساسیت. است نشسته ما از کمی فاصله با که میخورد بهرام به چشمم

 . شوم نزدیک فرجود به بیشتر میشود باعث ام کرده

 : گیرممی را دستش بعد کمی

 ! برقصیم بریم-

 رقصیدن به کنممی شروع فکری هیچ بی و رسانممی باغ مرکز به را خودم.  شودمی بلند حرف بی فرجود

 ! فرجود مقابل در

 در طمانینه با و آرام و زنندمی برق چشمهایش. کنممی نمایان برایش بلدم هنر هرچه و کنممی بغلش

 . کندمی امهمراهی رقص

 . کندمی نگاهمان و نشسته صندلی روی که بیوفتد بهرامی به چشمم تا ستکافی چرخش هر
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 و پدر کنار در را اشسالگی 2۱ تولد هایشمع و ایستدمی بزرگی و زیبا کیک مقابل زود خیلی نسیم

 چیز هیچ که دانممی خوب. گذرانممی را جشن شوم جدا فرجود از ایلحظه آنکه بی. کندمی فوت مادرش

 . نیست او کنار در بودن از بهتر برایم

 . نشینیممی هم کنار و کرده پر غذاها از را هایمانبشقاب شام صرف موقع

 : کنممی او به نگاهی

  گذره؟می خوش بهت-

 : گویدمی و زده لبخند فرجود

  نگذره؟ خوش میشه مگه-

 : برممی دهانش سمت به الویه کمی

 ! بخور خوادمی دلت هرچی بزن مخصوصتو رژیم و ورزش قید امشب-

 : گویدمی و خوردمی را چنگال روی الویه و کندمی نگاهم فرجود

 بخورم؟ تونممی بخوام هرچی-

 : دهممی تکان سری

 میخوای؟ چی آره-

 : کندمی نگاهم خندانش هایچشم با فرجود
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 . خواممی چی بگم بهت تا پشت اون بریم بیا-

 :گویممی و شوممی پروا بی خودش مثل و زنممی پس را هایم خجالت و خندممی

 !آزاده باغ ته خالفی هرنوع-

 :دهدمی تکان سری

 !ترهجذاب باغ ته نظرم به آره-

 : گویممی و کنممی نگاهش خنده با

 ! نمیشم زبونت حریف که هستی کسی تنها-

 : گویدمی سریع شودمی بلند که فرجود موبایل زنگ صدای

 ! فرهاده-

 . شودمی زدن حرف مشغول دورتر کمی و شده بلند جا از سرعت به و دهدمی را جوابش

 . چرخممی عقب به بهرام، صدای با که است گذشته فرجود رفتن از کوتاه لحظه چند تنها

  هانا؟-

 : کنممی نگاهش

  خوبی؟ سالم-
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 : گویدمی و نشیندمی کنارم صندلی یک فاصله با

  پاتوق؟ نمیای چرا-

 ! شده بیشتر خیلی هم آموزشگاه تو کارم ندارم آزاد وقت زیاد کردم ازدواج وقتی از-

 : کندمی فرجود به نگاهی بهرام

 ! کردی رد منو همین برای ازدواج، اون و دادم دوستی درخواست بهت من. بود من از ایراد کنم فکر-

 : گویممی و کشممی عمیقی نفس

  ها؟حرف این کردن بیان داره دلیلی چه کردم ازدواج من که حاال-

 : گویدمی فرجود رسیدن از قبل و شودمی بلند جا از و داده تکان سری بهرام

 ! باشی داشته خوبی شب.  است فایده بی توئه با حق-

 : نشیندمی کنارم فرجود و شودمی دور سرعت به بهرام

  میگفت؟ چی-

 : دهممی باال ایشانه

  گفت؟می چی فرهاد! اساس و پایه بی حرف سری یه نبود چیزی-

 : گویدمی شده کالفه آشکارا که فرجود
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 ! بریم هم ما گفتن فرید، و محبوبه خونه رفتن پاشدن یهو-

 : دهممی تکان سری

 .زنیممی سر بهشون ریممی کوتاه جشن از بعد باشه-

 : گویدمی سریع فرجود

 ... میشی اذیت محبوبه با اگر جان هانا-

 !بریم اش؟ خونه برم نخوام که داره من با ایکشتگی پدر چه محبوبه-

 . کند فکر محبوبه به گذارمنمی و کشممی را دستش اهنگ شدن شروع محض به و کندمی سکوت فرجود

 متاهل زرنگی با نسیم. گیردمی دست در را کمرم محکم فرجود و کنممی حبس آغوشش در را خودم

 .شودمی رقصیدن مشغول پدرش با هم خودش و کشاندمی وسط به را جشنش های

 فقط. هستیم تنها باغ این در که انگار. بیندنمی را هیچکس فرجود جز هایمچشم من و خواندمی خواننده

 !او و من

 :بوسممی را اشگونه و کنممی بلند کمی را خودم

 عاشقتم عاشقتم،"

 خدا رنگ مثل دعا، عطر مثل

 !عاشقتم جا؛ همه توام با نفس به نفس که من مثل
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 عطر مثل درست. هستم عاشقش وجود تمام با که بداند تا خوانممی برایش و کنممی نکاه چشمهایش در

 "!خدا رنگ و دعا

 . گیردمی من از را دوربینش عکس اولین نسیم و رسدمی پایان به خوبی به جشن

 . برویم محبوبه خانه به تا شویممی ماشین سوار هردو

 مادر هم کنم، جلب را محبوبه نظر هم توانممی مهربانی کمی با که دانممی اما ام گرفته استرس کمی

 !را فرجود

 گذشته هم یازده از ساعت که رسیممی محبوبه خانه به وقتی شب سنگین بسیار ترافیک از شدن رد با

 .است

 باز فرهاد را در. دهدمی فشار را زنگ فرجود و کنممی جا به جا دستم در را ام خریده راه بین که شکالتی

 .شویممی وارد هردو و کندمی

 : گیرممی سمتش به را هاشکالت و روممی محبوبه سمت به

 !بفرمایید جون محبوبه سالم-

 : گویممی و نشینممی فرجود مادر کنار.  گیردمی دستم از را شکالت کوتاه تشکری با محبوبه

 !مادرجون بخیر شبتون-

 : کندمی نگاهم فرجود مادر
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  تولد؟ گذشت خوش-

 !خالی شما جای-

 : کندمی نگاهمان اپن طرف آن از محبوبه و نشیندمی کنارم سرعت به فرجود

  دیره؟ یا کنم پذیرایی-

 : دهدمی ادامه محبوبه و خنددمی بلند فرهاد

 ! شربت و چای آوردن برای دیره شب ربع و یازده ساعت-

 : گویدمی سریع فرجود

 !نیوفت زحمت تو خوردیم میز چیز عالمه یه ما-

 : آیدمی حرف به فرجود پدر باراین

 !کن پذیرایی ازش درست محبوبه اتخونه میاد اوله بار هانا-

 : گویدمی و گیردمی مقابلمان را شربتی سینی محبوبه و گیرممی دندان به را لبم

 ! خانم عروس بفرمایید-

 کار ترینسخت است، رویم که فشاری کردن کنترل. دارمبرمی را لیوان و کنممی فرجود به نگاهی

 ! دنیاست

 : دهممی تحویلش لبخندی سختی به
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 ! ممنونم-

 با ندارد قصد و است خورده هایشلب بر سکوت مهر انگار همسرش فرید. نشیندمی مبلی روی محبوبه

 : گویدمی محبوبه و بگیرد را همسرش جلوی حرفی

 ! بود پیچیده هم به امونروده و دل گرسنگی از ساعت این تا وگرنه خوردیم شام ما شد خوب-

 : گویممی اختیار بی و شودمی خشک دستم در شربت لیوان

 ! جان محبوبه ممکنه کار ترینمسخره پرونی تیکه نبودید منتظر هم شما و نبودیم دعوت شام ما وقتی-

 . گذارممی میز روی را است پر هنوز که لیوانی من و کندمی گرد را هایشچشم محبوبه

 : خنددمی محبوبه

 !نداره بست و چفت دهنشون جفتشون کرده جور باهم رو تخته و در خوب خدا-

 :گویدمی فرجود

 !بزنی حرفی چه باید کجا نمیدونی که تویی نداره چفت دهنش که اونی-

 درازه؟ زبونش فقط یا هست پررو تو مثل هانا-

 : زندمی تشر فرجود

  رومون؟ ببندی پرتاتو و چرت رگبار یا کنی پاگشامون اینجا کردی دعوتمون-

 : کندمی ساعت به نگاهی محبوبه
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 ! گذشته مهمونی و پاگشا وقت از اومدید دیر یکم-

 : گویممی و روممی مرسده صدقه قربان لحظه یک. کنممی نگاهش عصبانیت با

 مدلشه؟ چه دیگه نوازی مهمان اینجور ندیده، چیزای حق به-

 : خنددمی محبوبه

 !ماشاهلل که ندارید هم شوخی جنبه میزنید؟ غر چرا دیگه شده پذیرایی ازتون خوبی به دیگه جای شما-

 : گویدمی فرجود و کنممی نگاهش حرص با

 ! نده محل جان هانا باش آروم-

 : گویممی و شوممی خیره محبوبه به

 . کنیممی زحمت رفع دیگه. تونپذیرایی بابت ممنون-

 : گویدمی سرعت به محبوبه

 . داشتید تشریف-

 : گویدمی بلند فرجود پدر

 ! محبوبه بکش خجالت-

 : شوممی بلند جا از
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 فرجود؟ دیگه بریم نمونه، خالی دستتون بعد هایمهمونی برای نشه تموم هاتون تیکه تا میریم ما-

 

 "فرجود"

 :میگویم محبوبه به رو. میزند بیرون خانه از زود خیلی و میکند نگاه محبوبه به عصبانیت با هانا

 !میدی رو تاوانش و رفتی تند-

 :میگوید نشستنم محض به و است شده ماشین سوار هانا میشوم، خارج هانا سر پشت

 !شده ظاهر مقابلم که شیطانه دوم روح انگار محترمم جاری این. داره رو مرسده حوصله کی االن یعنی-

 :میخندم

 کیه؟ اولش روح-

 :میکند کم را آتشش کمی ام خنده انگار

 !عزیزم بابای زن مرسده،-

 :میپرسم و میکنم روشن را ماشین میشود، بیشتر ام خنده

 میخواد؟ ماجراجویی دلت-

 :میچرخد سمتم به ذوق با هانا

 بکنیم؟ میخوایم چیکار-
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 !آوردی خودت با چی مدرک ببین بنداز نگاه یه-

 :میگویم بیاورم در را حرصش اینکه برای و میزند شیرجه عقب صندلی سمت به سریع

 !ریزه خاله برسی کیفت به میکردی شنا عقب تا باید وگرنه ها، کوچیکه ماشینت خوبه-

 :میگوید بردارد را کیفش است کشمکش در حالیکه در

 !ها کنم خالی سرت حرصمو نذار فرجود-

 :آورد می را کیفش و میخندم

 !خب فقط دارم ملی کارت عه ببینم، بذار-

 !خونه بریم. حله ایول-

 :میگوید آویزان لبهای با هانا

 !میشه زحمت بود؟ این ماجراجوییت کل تروخدا،-

 :میکنم روشن را ضبط میخندم، بلندی صدای با

 .خب وایسا عجولی چقدر دختر؟ اومدی دنیا ماهه شش-

 :میپرسم در جلوی رسیدن با و میروم خانه سمت به

 میمونی؟ ماشین تو یا تو میای-
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 فرجود؟ چیه برنامه االن-

 :میکنم نگاهش

 !بمونیم اینجا شب نیست قرار-

 :میزنند برقی هایش چشم

 !بیا زود منتظرتم پس-

 کمدم کشوی از و میروم اتاقم به. میچرخانم قفل در را کلید و میزنم را ماشین ریموت میشوم، پیاده سریع

 میزنم بیرون خانه از وقتی. برمیدارم را بود گرفته محضر از احتیاط محض هانی که ای نامه و شناسنامه

 :میگویم مامان های آمدن ابرو و چشم به توجه بی بقیه، رسیدن با میشود همزمان درست

 !اجازه با نباشید، ما منتظر شب-

 :میگوید مامان و میزند لبخندی فرهاد

 برین؟ میخواین االن داشتین تشریف شب اول از که نه باشه، خوشم-

 :میگوید تندی لحن با بابا

 .میکنی بازخواستش نیست که بچه. داری چیکار بسه، زن-

 :میپرسد هانا و میشوم ماشین سوار. میزنم بیرون خانه از او به توجه بی غرد، می هنوز مامان

 شد؟ چی-
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 :میخندم

 !عمرا گفتم خونه بیاین شب زدن غر بابا، هیچی-

 :میپرسد هانا و میکنم روشن را ماشین

 !بگو برام ماجراجوییت درباره-

 آوردی؟ رو پاوربانکت راستی میگم، بهت بریم فعال-

 کنجکاوی با هانا. یابم می نقشه روی را مقصد و میکنم باز را گوشی نقشه میدهد، تکان تایید نشانه به سری

 عوض را آهنگ هانا. بگذارم سرش به سر کمی میخواهم. نمیکنم نگاهش به توجهی من و میکند نگاهم

 :میکند

 !میشیما خارج تهران از داریم فرجود-

 :میزنم لبخندی

 میترسی؟ میدونم،-

 !نباشه حواست شاید گفتم بابا نه تو؟ از-

 !جان باالم هست حواسم-

 :میخندد بلندی صدای با

 شدی؟ قزوینی-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 !قزوینیم مسافر ولی نه-

 :میکشد جیغ تقریبا

 چی؟-

 .بیاد کن رد رو پاوربانکت سیم. نکن هول رو من حاال جویی، ماجرا بهت گفتم-

 :میپرسد هانا و میکنیم رد را کرج. میگوید چشمی است شده زده هیجان حالیکه در هانا

 قزوین؟ میریم جدی-

 ام کرده مشخص نقشه در که هتلی مقابل. نمیزند حرفی دیگر مقصد به رسیدن تا میدهم، تکان سری

 :میدارم نگه را ماشین

 !شو پیاده-

 :میخندد هیجان با هانا

 هتل؟؟ اومدیم-

 !خودمون برای هتل بمونیم شب یه. شما خونه نه ما خونه نه چی؟ پس-

 :میگویم و میرویم پذیرش سمت به میشود، پیاده ماشین از ذوق با

 !شب یه فعال برای میخواستم اتاق یه سالم-

 :میخندد ریز هانا
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 هست؟ بازم مگه فعال؟ شب یه فرجود-

 تحویلش را هانا ملی کارت همراه به من شناسنامه و محضر نامه میخواهد، را مدارکمان پذیرش متصدی

 :میدهم

 اینم. هستن همسرم خانوم این میده نشون که محضره نامه این خب ولی اومدیم ای عجله راستش-

 .هست داخلش ایشون اسم که من شناسنامه

 :میپرسد و میدهد تکان سری متصدی

 دارین؟ وسیله-

 !نه-

 :میگذرد کمی

 خوبه؟ هست، دبل دوتخته اتاق خب-

 :میکشد را دستم هانا میگوید را قیمت متصدی وقتی و میدهم تکان سری

 !فرجود-

 سرمان پشت که مردی به رو. میدهد دستم به امضا برای را فرمی زود خیلی میکنم، تایید هانا به توجه بی

 :میگوید ایستاده

 .کنید راهنماییشون ندارن لوازم چهار، و ششصد اتاق-
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 را هانا دست. میدهم پذیرش متصدی دست به و میکنم امضا را شده پرینت فرم میگوید، چشمی مرد

 خودشان به را هانا های چشم هتل دیزاین. میرویم آسانسور سمت به راهنمایی مسئول سر پشت و میگیرم

 :میگوید و میبرد راهرو انتهای سمت به را ما راهنمایی مسئول سوم طبقه به رسیدن با. میکند خیره

 !لطفا بگین قبلش ساعت نیم ترکی حمام از استفاده برای-

 :میگوید هیجان با هانا

 .بودم دیده سریاال تو فقط من وای ترکی؟ حموم-

 :میزند لبخندی مسئول

 !نیست مختلط صورت به استفاده امکان ولی میشد تر جذاب براتون داشتین خانوم همراه اگه-

 :میخوابد کمی ذوقش هانا

 !برو خودت خواستی ندارم دوست که من عزیزم-

 باز کمی را در. میشود باز در و میکشد در روی کارتخوان سمت به را کارت مرد میکند، نگاهم مردد هانا

 :میگوید محترمانه و میکند

 !میکنه مرتبط پذیرش به رو شما مستقیم صد داخلی. بفرمایید-

 :میگوید و آورد می در را هایش لباس هانا. میرویم داخل به هانا همراه و میکنم تشکری

 بگیرم؟ دوش یه فرجود-
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 !ترکی حموم برو میخوای نه، که چرا-

 .میگذره خوش بهشون و میرن زن کلی دیدم ها فیلم تو. نیست کسی حتما شب؟ وقت این-

 :میشوم ولو تخت روی

 !برو فردا خب-

 را مغزم میخواهد دلم. میکشم عمیقی نفس و بندم می ای لحظه برای را هایم چشم میرود، حمام سمت به

 :میپرم جا از هانا صدای با که میگذرد چقدر نمیدانم. کنم دور چیز همه از

 !سوووسک فرجود-

 به را دوش سر هانا میشوم وارد که همین. میکنم باز را در هرچی به توجه بی و میرسانم حمام به را خودم

 :میکند خیسم و میگیرد سمتم

 ! خوردی گول خوردی گول-

 :میخندد

 .ترسوندی استخر تو منو که روز اون تالفی اینم-

 :میدهم بیرون را نفسم

 کنم؟ چیکار لباسها این با کردی خیسم که حاال. هانا ترسیدی کردم فکر-

 :میخندد مستانه
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 .هتل خشکشویی بده خب-

 :آورم می در هانا زده حیرت های چشم مقابل در را لباسهایم

 !بگیری دوش تنهایی نداری حق داری دوست اینطوری که حاال باشه،-

 تقریبا وان آب بودن باز خاطر به. ایستم می هانا مقابل و میروم وان سمت به میشود، بلند اش خنده صدای

 میگیرد، شکل هایمان بوسه زود خیلی. میگیرم آغوشم در را برهنه هانای و میبندم را شیر. است شده پر

 جلوی نمیگیرم، را درونم فرجود جلوی دیگر. میکند محصور خودش در را اندامش حریصم دستهای

 . میکند خودداری محبوبش زن با بودن از که مردی

 تمام. است حسود که شده مردی آنِ از وجودش تمام میداند که دنیایی میبرم، دیگری دنیای به را هانا

 میکشد دراز تخت روی کنارم وقتی. میبخشم اش دخترانه روح به را زنانگی و است من به متعلق وجودش

 .میچسبانم خودم به را او میکنم، حلقه هایش شانه دور را دستم

 "هانا"

 :گویممی و گیرممی دست به را لباسش

 !آفتاب نورِ با فقط. شدند تمیز کامالً. نداشت شویی خشک به هم نیازی هیچ-

 :زندمی لبخندی و چرخدمی سمتم به فرجود

 !بینممی وجودت توی اول روز از رو متاهلی زندگی تاثیرات دارم-
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 :گویممی و گذارممی مبل روی را اندشده خشک که هایشلباس و خندممی آرام

 بگم؟ چی باید االن-

 :گویدمی و کشدمی باالتر را تخت روی پتوی فرجود

 !همین بغلم؛ تو بیای و بزنی رو کردی روشن صبح سرِ از که چراغی اون کلید باید بگی، چیزی نباید االن-

 :زنممی لبخندی

 !نمیاد خوابم-

 :خنددمی موذیانه فرجود

 !بخوابه خواست کی بیا، تو حاال-

 خجالت برای جایی هم باز بیایم کنار هایششوخی این با خواهممی هم هرچقدر. گیرممی دندان به را لبم

 سمتش به و دارمبرمی را مبل روی بالشتک. زندمی حرف پروا بی نهایت بی فرجود. دارد وجود کشیدن

 :اندازممی

 !نگو هیچی-

 :گویدمی و کندمی حبس آغوشش در و گیردمی هوا توی را بالشتک

 .خواممی خودتو ده؛نمی حال بهم اصالً نه-
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 درون و کشدمی را دستم تعلل ایلحظه بی فرجود و نشینممی تخت روی و روممی سمتش به خنده با

 پشت را موهایم. زنممی لبخندی عشق با و گیردمی قرار اشبرهنه سینه روی سرم. افتممی آغوشش

 :گویدمی و فرستدمی گوشم

 !چی یعنی نیست پادشاهی صبح از کم زفاف شب گفتنمی که فهمممی اینو معنای دارم تازه-

 دارم دوست. ندارم هایشحرف این برای جوابی. خندممی آرام و کنممی حلقه دورش را هایمدست محکم

 عشقش از را احساساتم جام و ریختمی پایم به شب تمام که عشقی تمام مثل درست. ببرم لذت و بشنوم

 !شوم غرق محبتش دریای در داد اجازه و کرد لبریز

 بی. بیاورم یاد به را اشعاشقانه نجواهای کردم اراده هروقت تا کردم حک یادم در را هایشحرف تمام

 گذارممی قلبم روی را گوشم و زنممی شود،می پایین باال آرامی به که اشسینه قفسه روی ایبوسه اختیار

 :گویممی و

 باشه؟ فرجود؛ کنم گوش قلبتو صدای بذار-

 قفسه از که گذارممی صداهایی شنیدن روی را تمرکزم تمام و بندممی چشم من و خنددمی آرام فرجود

 .خوردمی گوشم به فرجود سینه

 :گویدمی آرام فرجود

 !میاد تو اسم کنهمی که تاپی تاپ هر توی صداشو؟ شنویمی-
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 چقدر دانمنمی. ببوسد را من دوباره و دوباره فرجود تا ستکافی همین و کنممی بلند سر سرعت به

 نه را مانندش حال به تا وقتهیچ که حسی. دارم خوبی بسیار حال. شوممی جدا او از باالخره که گذردمی

 .بودم کرده تجربه نه و دیده

 :گویدمی و شودمی بلند جا از زود خیلی فرجود

 .بیام و بگیرم کوچیک دوش یه برم-

 :کندمی نگاهم خنده با

 !بیای تونیمی بخوای اگه-

 بیام؟؟-

 .کنم درست ترکی حموم برات تونممی. آره-

 :دهممی باال ابرویی

 !کن ریلکس برو تنها-

 :گویدمی و کندمی جمع را هایشلب

 .نداریم خوری تک دیگه-
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 برای و روممی پتو زیر به. رودمی حمام سمت به و خنددمی بلند فرجود و کشممی صورتم روی را پتو

 دانمنمی. هستم ابرها میان که انگار و زنممی پا و دست عجیبی دنیای در. بندممی را هایمچشم لحظاتی

 .است شده بیشتر درصد چند و چندین فرجود به عشقم میزان ساعت چند همین در کنم می حس اما چرا

 و نیست خجالت برای جایی هیچ خودم؛ و هستم خودم دیگر که حاال. کنممی حمام بسته درِ به نگاهی

 هم آن. امداشته آرامش امزندگی هایسال تمام در که بود شبی اولین دیشب، که کنم اعتراف توانممی

 !فرجود کنارِ در فقط

 نشات کجا از انرژی همه این که است جالب برایم. کنممی مرتب را تخت حوصله سرِ و شوممی بلند جا از

 !نیستم ننر و لوس ها،عروس تازه بعضی مثل که کنممی شکر را خدا و گیردمی

 و کنم تقسیم هم فرجود با را آن توانممی راحتی به و دارم دوست بیشتر را امانرژی و هیجان همین من

 !ببریم لذت روز این از هم با هردو

 دلچسبی صبحانه هم کنار در تا دهممی قرار اپن روی را بینممی یخچال درون که هرچیزی حوصله با

 دلم عجیب هم االن و بود فرستاده ویال به پرهام که افتدمی مفصلی صبحانه آن سمت به ذهنم. بخوریم

 .خواستمی مفصل سینی یک

 فرجود. اندکافی دونفره کوچک صبحانه یک برای اما هستند کم. آورممی بیرون یخچال از را نان هایبسته

 موهای بتوانم تا کنم خم سر کمی ستکافی و است چیدهپی دورش را ایحوله. شودمی خارج حمام از

 .ببینم هم را دارش نم و خیس
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 :گویممی و زنممی لبخندی

 بود؟ خوبی حموم. باشه عافیت-

 :دهدمی تکان سری

 !شدمی بهتر بودی تو-

 :خندممی بلند

 !نذاشتن یخچال توی زیادی چیز اما کنم درست صبحانه گفتم-

 به نگاهی. اندازدمی گردنش دور را بود داده قرار موهایش روی که ای حوله و آیدمی سمتم به فرجود

 :گویدمی و کندمی اپن

 !خوردیممی صبحانه جا یه راه تو. عزیزم نبود نیازی-

 :زنممی لبخندی

 !بخوری رو کردم درست من که ایصبحانه داری دوست شاید گفتم-

 را هایمدست ببوسد را من خواهدمی اینکه خیالِ به. کندمی حلقه کمرم دور را هایشدست و خنددمی

 .نشاندمی اپن روی را من و کندمی بلندم زمین روی از زود خیلی که بگیرم آغوشش در تا برممی پیش

 :خندممی

 !زنینمی هم زور ذره یه کنیمی بلند منو وقتی فرجود-
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 :خنددمی

 !ایمیزه ریزه بس از-

 :زنممی رویش به لبخندی

 بگیرم؟ مربا لقمه یه برات-

 :گویدمی و کندمی نگاهم

 !خواممی عسل-

 اشبندی بسته بیایم خودم به تا. گیرممی سمت به و دارمبرمی اپن روی از را عسل کوچک بسته زود خیلی

 خنده با و کنممی نگاهش متعجبانه. کشدمی هایملب روی را عسلش به آغشته انگشت و کندمی باز را

 :گویممی

 کنی؟می چیکار-

 :گویدمی آرام و کندمی نگاهم

 !اینجور فقط. دهنمی مزه بهم قبل مثل هم عسل دیگه نیست؟ مشخص-

 فدایش را چیزم همه خواهدمی دلم من و بوسیدنم به کندمی شروع و گذاردمی اپن روی را بسته زود خیلی

 .کنم
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 سوار. دهیممی متصدی تحویل را کلید و شویممی خارج اتاق از دوازده عدد به ساعت شدن نزدیک با

 دلتنگ همیشه تا بگویم اگر نیست دروغ. کنم می نگاه هتل به و گردمبرمی لحظه یک شویممی که ماشین

 مکان این وقت هیچ که دانممی خوب و آییممی اینجا به ما که باشد آخری بار این شاید. شوممی هتل این

 .برد نخواهم یاد از را

 یک حتما تا کندمی مجبورم راهی بین ایکافه دیدن با. گرددبرمی تهران سمت به زود خیلی فرجود

 و کند می پیاده خانه مقابل را من عالی مسیر یک کردن طی از بعد و بخوریم هم کنار در عالی صبحانه

 با. بگذراند باشگاه در را اش جمعه روز بود، نرفته باشگاه به که دیروز جبران به دهدمی ترجیح خودش

 خوشحال. روممی باال به و کنممی خداحافظی باالخره اما است ترسخت هرکاری از او از کندن دل که این

 شریک هم با را وسایلمان اینکه. کندنمی را اول روزهای تعارفات ماشین گرفتن برای دیگر که هستم

 .است اتفاق بهترین برایم شویم

. زنممی را چیز همه قید مرسده، دیدنِ با. شوممی وارد و کرده باز کلید با را خانه در لبخند و سرخوشی با

 :گویممی رویی خوش با و کنم تلخ خودم به را امروز ندارم دوست

 چطوری؟! مــرسده سالم-

 :گوید می و چرخاندسرمی مرسده

 !برگشتی عجب چه سالم-

 :گویممی و خندممی بیخیالی با
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 چطوره؟ نی نی. گردم برمی باز برم هرجا. خب خونمونه-

 :گویممی و نشینممی مبل روی زود خیلی. کندمی نگاهم متعجبانه مرسده

 !نگفتی-

 پرسیدی؟ رو هیلدا حالِ کِی تو-

 :دهممی باال ایشانه

 بپرسم؟ خواهرمو حال من عجیبه برات اینقدر-

 :پرسدمی و کندمی نگاهم شده ریز هایچشم با مرسده

 هانا؟ خوبه حالت-

 :دهممی تکان سری

 خوبی؟ تو خوبم، که من-

 :گویممی متعجبانه من و کندمی نگاه را سرتاپایم

 !کنیمی نگاهم اینجور که بازه زیپم کردممی فکر وگرنه نداره زیپ شلوارم آوردم شانس-

 :گویدمی و دهدمی تکان سری مرسده

 بودی؟ کجا دیشب-
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 :گویممی و اندازممی پا روی پا

 !دیگه فرجودم کنار شک بی نیستم خونه که شبایی-

 :خنددمی مرسده

 !معلومه رنگیت هایلپ از-

 :گویممی کوتاه ایخنده با و زنممی پسش زود خیلی که نشیندمی ابروهایم بین اخمی ناخودآگاه

 !همینه خاطر به. دارم دوست خیلی رو همسرم کنار بودن-

 :گویدمی و دهدمی تکان سری تاسف با مرسده

 !هاخبره چه فهمممی خوب من هانا-

 :پرسممی و دهممی باال ابرویی

 خبره؟ چه-

 :گویدمی آرام مرسده

 سست اینقدر کردمنمی فکر اصالً تو درباره اما کنه، کنترل خودشو نتونه فرجود کردممی  فکرشو حقیقتاً-

 .باشی عنصر

 :خنددمی مرسده و شوندمی گرد هایمچشم

 !داری کردنش پنهان در سعی که رو چیزی همه میده لو داره چشات که نکن جور اون چشاتو-
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 :گویممی و خندممی حرص با

 به چی داری فهمینمی اصال. دهمی دستت کاری بد داره زندگیت دوره این کنی، زایمان زودتر کاش-

 !میاری زبون

 را خودم اعصاب امروز بود قرار من. کندمی روشن درونم در آتشی اشخنده و خنددمی هم باز مرسده

 که اوست هم باز اما نشستم مرسده مقابل خوش رویی با حتی. شود خراب روزم نگذارم و نکنم خطی خط

 .کندنمی رهایم و است بسته هایشمتلک رگبار به را من نیامده

 باز اما. کندمی امدیوانه است، برده چیز همه به پی من صورت به کردن نگاه با چگونه زن این اینکه فکر

 .نباشم اینجا که است این کار بهترین. بدهم لو را چیز همه خودم، ندارم دوست هم

 :گویدمی باره یک که نگذارم دهان به دهان مرسده با دیگر و بروم اتاقم به تا شوممی بلند جا از

 !کردینمی ترش رو اینقدر وگرنه. منه با حق پس-

 قدمی و کنم سرکوب را خشمم بتوانم تا کشممی عمیق نفسی دهممی فشار هم روی محکم را هایمچشم

 :زندمی خشکم سرجایم اشبعدی جمله شنیدن با که دارمبرمی اتاق سمت به

 .گفتممی بهت اینا از زودتر وگرنه عاقلی خودت کردم می فکر دیره هرچند. بیا خودت به-

 :گویممی و کنممی نگاهش کوتاه

 مرسده؟ خوایمی من از چی-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 :گویدمی و شودمی بلند جا از بزرگش شکم با

 قدردانی ازتون و بدن طال مدال بهتون نیست قرار. نکردین هم شاخی کار همچین بدونی میخوام فقط-

 .بیوفته اتفاق این ذاشتینمی وقت هیچ بودی، عاقل ذره یه اگر که بدون اینو. کنن

 :پرممی حرفش بین

 !میگی مزخرف داری آخه نیست؟ خوش حالت تو-

 :گویدمی و آیدمی سمتم به مرسده

 !تو خوبی به نه اما. هست خوب من حال-

 :کشممی پوفی

 !میگی چی فهممنمی که من-

 :گویدمی سریع که بروم اتاق سمت به خواهممی هم باز

 فردا پس میدی، سرویس پسره به داری نشده هیچی میری، اشتباه رو راه داری بفهمی؟ بگم جور یه-

 گوشه یه کنهمی پرتت شده استفاده دستمال تیکه یه مثل. ذارهنمی بهت سگ محل بگذره پل از خرش

 !کنه بهت زیرچشمی نگاه یه تا اون دنبال بیوفتی باید که تویی اونوقت. سرجاش شینهمی و کنار

 :گویممی اختیار بی و شودمی گرد هایمچشم

 دادی؟ دست از عقلتو مرسده؟-
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 !شدینمی شریک اون با رو تنت و تخت نشده هیچی وگرنه من نه تویی داده دست از عقلشو که اونی-

 :گویممی و کنممی اخمی

. شوهرمه. نیست غریبه آدم یه زنیمی حرف اشدرباره داری که اونی دوماً نداره، ربطی هیچ تو به که اوالً-

 کنم؟ ثابتش بیارم شناسنامه برم یا داری باور

 :گویدمی و شوممی ترعصبی من و زندمی پوزخندی مرسده

 !داشتیمی نگه خودتو حرمت سقف یه زیر رفتن تا باید فهمیدیمی وگرنه. دیگه ایدیوونه-

 :گویدمی دوباره مرسده و کندمی بدتر را حالم کشممی که ایعصبی و تند هاینفس

 یه میشینی بدی بهشون نداشتی و خواستن شده قرمز دستمال یه ازت جاریت و مادرشوهر که فردا پس-

 .میوفتی من حرف یاد اونوقت. خودت سر تو میزنی گوشه

 و روممی سمتش به مکث بی. رودمی بین از بودم ساخته خودم برای که آرامشی همه حرف این شنیدن با

 :گویممی عصبانیت با

 زنی؟می چیه حرفا این. بکش خجالت-

 !حقیقته-

 !شیمی قبل از ترشخصیت بی داری روز به روز تو وای وای-

 :گوید می و زندمی امشانه روی دستی مرسده
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 !میوفتی امروز یاد کردی گیر گل توی خر مثل و چسبوندن بهت انگ هزارتا وقتی-

 :گویممی است شده بلند کمی که صدایی با و زنممی پس را دستش سرعت به

 تو؟ چته. ببینم بده من به رو سوال این جواب داره؟ ربطی چه تو به بگو من به فقط-

 .زدمی رو هاحرف همین االن بود مادرتم اگر نکن شک-

 :زنممی داد و شوممی بیخود خود از مادرم نام آمدن با

 می درست کاچی برام. گرفتمی آغوشم در االن بود مخالف اگه حتی بود مادرم اگر. نیار منو مامان اسم-

 من مامان با خودتو نشستی داشته؟ برت هوا تو. کرد می بغلم و دادمی خوردم به مقوی چیزای کلی کرد

 بگم؟ دیگه جور یه یا فهمیدی فهمیدی؟! تو هیکل کل به ارزهمی من مامان موی تار یه کنی؟می مقایسه

 :گویممی و کشممی عقب را خودم سرعت به گیردمی دست در که را بازویم

 !بکش دستتو-

 :دهدمی باال ایشانه مرسده

 زندگیت توی که چیزی ترین مهم! کردی پا به زندگیت توی آتیشی چه که فهمینمی. داغه مغزت االن-

 ...!الکی الکی رو داشتی

 :گویممی و پرممی حرفش بین



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 و بودم شوهرم با. کنممی چکار دارم که نداره ربط هیچکس به سرمه تو عقل من چه؟ تو به گممی بازم-

 !بسه همین

. است سوختن حالِ در خشم آتش در تنم تمام کنممی حس و افتممی نفس نفس به عصبانیت شدت از

 .بود کرده زهرمار برایم را ارزشمند روز این خوب خیلی مرسده

 !چه من به کارت رد برو اصال. میزنم حرف کی با دارم بگو منو-

 :زنممی داد و روممی عقب به قدمی دو ناخودآگاه زندمی امشانه به که ایضربه با

 !نشدم تردیوونه تا بردار من سر از دست چته؟ تو؟ چته-

 :گویدمی درهم هاییاخم با و گذاردمی شکمش روی دستی زود خیلی مرسده

 !سوختمی کی حالِ به دلم بگو منو-

 و من کفش از پاتو باالغیرتاً تو. ندارم تو مثل آدمی سوزی دل به نیازی من بسوزه خودت برای دلت-

 !کردی حقمون در رو لطف ترینبزرگ بیرون بکشی فرجود

 درون هایمعشق مرغ در بستن صدای شدت از. بندممی محکم را در و روممی اتاق سمت به سرعت به

 زیاد روز این به. گیرم می هایمدست بین را سرم و نشینممی تخت روی حرص با. افتندمی تکاپو به قفس

 نخواهد دلچسب حد از زیاد من برای وقتهیچ چیز همه که زدممی حدس باید. بودم بین خوش حد از

 .شود سرازیر اشکم تا افتدمی اتفاقی همیشه. بود
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 خودم، کنم می سعی غم با! هستم خاکی کره این موجود ترینخوشبخت کنم می حس که روزی در حتی

 شاید. بود کرده رها تاریکی در تیری مرسده شاید اصالً. نداشتم این جز هم ایچاره و کنم آرام را خودم

 .بود شده هم موفق و کند عصبی را من خواستمی

 با و روممی بیرون اتاق از. پرممی درجایم ناگاه به مرسده فریاد صدای با که گذرد می چقدر دانمنمی

 :گویممی و شوممی متعجب گچ از سفیدتر رویی و رنگ با مرسده دیدنِ

 شده؟ چی-

 :گویدمی زنندمی دو دو ترس از که هاییچشم و شده خشک هاییلب با مرسده

 !دارم بینی لکه بینی، لکه-

 :گویممی گیجی با و کنممی نگاهش متعجبانه

 کنم؟ چیکار باید من االن-

 :گویدمی و گیردمی سمتم به را دستش

 !دستشویی برم کن کمکم-

 من و شودمی دستشویی وارد زود خیلی. برممی دستشویی در تا و گیرم می را دستش دعوا و بحث بیخیال

 هایشچشم که حالی در ترس، با و کندمی باز را دستشویی در مرسده بعد کمی. ایستم می همانجا ترس با

 :گویدمی است، باریدن آماده
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 !!!کنم چیکار حاال-

 لحظات این در باید دانمنمی و کندمی قفل مغزم. گذارممی دهانم مقابل را دستم و کشممی هینی اختیار بی

. نشانممی مبل روی را او سختی به من و گویدمی کمرش و شکم درد از زود خیلی مرسده. کنم غلطی چه

 گریه به شروع شوندمی شدیدتر که مرسده دردهای. شوممی تر گیج لحظه هر و چرخم می خودم دور

 خانه نشانی لرز و ترس با و گیرممی تماس پانزده و صد با و روممی تلفن سمت به مکث بی من و کندمی

 .دهممی را

 لباسش. پوشدمی را لباس پیچدمی خودش به درد شدت از که مرسده و آورممی برایش مانتویی زود خیلی

 با. زندنمی بلندی هایجیغ که کندمی کنترل را خودش خیلی ظاهراً و شودمی مشت دستش در مدام

 به را مرسده زود خیلی ندارد خانه با هم زیادی فاصله که پزشکی های فوریت مرکز از آمبوالنس رسیدن

 مرسده کنار. بریزم سرم به خاکی چه باید دانمنمی و امافتاده لرز به ترس شدت از. کنندمی منتقل پایین

 جوابی که پرسدمی سواالتی آمبوالنس مسئول. رویممی بیمارستان سمت به و نشینممی آمبوالنس درون

 .بدهد پاسخ تواندمی سختی به درد شدت از مرسده و ندارم کدامهیچ برای

 قدرآن لحظه این در. باشد داشته است ممکن عواقبی چه بیاید دنیا به هشتم ماه در بچه اینکه دانمنمی

 مرسده هایناله و هاجیغ شنیدن و ترس شدت از. کنم فکر چیزی هیچ به توانمنمی که امترسیده

 نخواهم را خودم وقت هیچ شوم، بد اتفاقی باعث من اگر. آیدمی بدم خودم از. افتممی گریه به ناخودآگاه

 .بخشید
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 سرجایش هم بعد و کند حرافی خودش برای مرسده دادممی اجازه و گرفتممی را دهانم جلوی کاش

 :گویممی کنم،می گریه وقفه بی که همانطور و گیرممی را دستش ترس با. بنشیند

 !شه جوراین خواستمنمی خدا به. ببخش منو توروخدا. ببخش منو مرسده-

 آمبوالنس توقف با. کنممی بیان را آیدمی فکرم به هرچه ترس شدت از فقط. است شده مرگم چه دانمنمی

 پیچدمی هم در دلم و دارم سرگیجه هم خودم. شویممی ساختمان وارد زود خیلی بیمارستان حیاط درون

 .نیست خودم دردهای به رسیدگی برای وقتی االن اما

 دکتر. زنممی قدم راهرو در کالفگی با من و بردمی اتاقی به معاینه برای را مرسده زود خیلی شیفت دکتر

 :گوید می همکارش به رو و آیدمی بیرون اتاق از سرعت به بعد لحظاتی

 .کنن آماده رو عمل اتاق زود خیلی بگو. داریم اورژانسی عمل یه-

 :میگوید و میکشد راهرو در سرکی

 کجاست؟ خانم این شوهر-

 :گویممی ترس با و روممی سمتش به لرزان هاییقدم با

 دکتر؟ خانم چیشده! سالم-

 :گویدمی و کندمی نگاهم دکتر

 !شه امضاء نامهرضایت یه باید کجاست؟ خانم این شوهر-
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 :پرسممی و کنممی نگاهش منگ و گیج

 !کنم می امضاء خودم ای؟نامهرضایت چه-

 :گویدمی و کند می نگاهم کالفگی با دکتر

 .کنه امضاء شوهرش باید خانم؟ ایچیکاره شما-

 :پرسدمی دکتر و گیرممی دندان به را لبم

 داره؟ که شوهر-

 :دهم می تکان سری تند تند

 ...!بابام-

 :پردمی حرفم بین دکتر

 .شه عمل زود خیلی باید خانم این بیاد بابات بزن زنگ زود خب-

 :گویممی و کنم می پاک را هایماشک ترس با

 !افتاده اتفاقی چه بگید توروخدا-

 :گویدمی رود،می پذیرش سمت به که درحالی دکتر

 دادِ به حداقل بتونیم زود خیلی باید. نداریم زیادی وقت خانم میشه رحم کانال وارد داره بچه جفت-

 .برسیم یکیشون
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 :گویممی و بندممی سختی به را ام مانده باز تعجب از دهان

 چی؟ یعنی یکیشون؟-

 !بچه یا مادر یا-

 با. است غیرممکن برایم دکتر هایحرف تحلیل و تجزیه. زندمی خشکم سرجایم من و شودمی دور دکتر

 زود خیلی. گیرممی را بابا شماره لرزان هایی دست با و شوممی ولو هاصندلی از یکی روی خراب حالی

 :دهدمی جواب

 هانا؟ الو-

 :گویدمی ترس با بابا. پرصداتر هایم گریه و شودمی شدیدتر بغضم صدایش شنیدن با

 شده؟ چی بابا هانا هانا؟؟؟-

 :گویممی کنان هق هق

 ...کرد شروع خودش بابا. نبود من تقصیر خدا به بابا-

 :گوید می سریع بابا

 هانا؟ چیشده-

 من بابا! کنن عملش تا باشید شما باید میگه دکتر شده بد مرسده حال. بیمارستان بیا زود توروخدا بابا-

 .نداشتم تقصیری
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 :گوید می سریع بابا

 بیمارستانین؟ کدوم-

 را فرجود شماره فراوان گریه با باراین. کندمی قطع را تماس مکث بی بابا و گویم می را بیمارستان نام

 .گیرممی

 "فرجود"

 اسم ندارند ته و سر که حرفهایی میان از. میگوید چه نمیفهمم اصال و میشنوم را هانا های هق هق فقط

 پرت ماشین درون را خودم. است در جلوی هانا ماشین میزنم، بیرون باشگاه از و میفهمم را بیمارستان

 را بیمارستان محدوده. میروم بیمارستان سمت به است ماشین توان در که سرعتی حداکثر با و میکنم

 .برسم او به زودتر میخواهم و است کرده ام دیوانه هانا گریه صدای میشناسم،

 فرعی یک وارد. باشد نکرده اضافه غلط مرسده میکنم دعا دعا و شنیدم را مرسده اسم حرفهایش میان

 کوتاه قصد هم راننده. دارم عجله و است باریک کوچه آید، می مقابل از ماشینی بدم شانس از و میشوم

 . بگیرم عقب دنده میشوم مجبور است آمده خالف اینکه با و ندارد آمدن

 با که طوری میرسم، بیمارستان به بدبختی با. کنم صورتش حواله مشتی میخواهد دلم چقدر میداند خدا

 جدا گاز پدال روی از پایم. ندارم فاصله عابر یک گرفتن زیر با چیزی حتی و میشود دعوایم راننده یک

 .میدهم گاز فقط میدهد باال سرعت از خبر که ماشین ممتد های بوق به توجه بی و نمیشود
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 کافی قدر به خیابان میکنم، پارک جرثقیل با حمل تابلوی زیر درست را ماشین میرسم بیمارستان به وقتی

 میشود منتهی اورژانس به که دری از و میزنم را ریموت. بگردم پارک جای دنبال ندارم وقت و است شلوغ

 :میپرسم و میروم اورژانس استیشن سمت به. نمیدهد جواب ولی میگیرم را هانا شماره میروم، داخل به

 !اینجا آوردن رو ما مریض سالم-

 :میگویم هول و میکند نگاهم مسن زن

 ...که زدن زنگ.. بارداره... است مرسده اسمش-

 :میپرسد زن

 ...بدی رضایت باید هستی؟ همسرش-

 :برمیدارم عقب به قدمی

 شده؟ چی چی؟ رضایت-

 :آید می نزدیکم به دیگری جوان زن و میزند صدا را یکی زن

 ...همسرتون دادم، توضیح هم جوون خانوم اون برای من-

 :میپرم حرفش میون به

 شده؟ چی کجاست؟ جوون زن اون... اون نیست، من زن مرسده-
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 هانایی سمت به و میگیرم فاصله او از میکند، اشاره راهرو انتهای به و برمیدارد عقب به قدمی پرستار

 زده جن مانند صدایم شنیدن محض به. میخورند تکان عصبی پاهایش و زده زل اش گوشی به که میروم

 :میترکد بغضش. میگیرم آغوشم در را او بیاید خودش به تا و میکنم نگاهش میپرد، صندلی روی از ها

 ...میگن... خطره در جونشون میگن... نکردم کاری من خدا به فرجود-

 :میگویم گوشش کنار و میکنم بغلش افتد، می نفس نفس به

 ...بکش عمیق نفس یه... باش آروم-

 چنگ لباسم به میکند تقال کشیدن نفس برای سختی به حالیکه در و میشود حلقه کمرم دور دستهایش

 پدرش سمت به. میگیرد فاصله آغوشم از هانا خان علیرضا صدای شنیدن با میکنم، بغلش محکم. میزند

 حرف من با پیش کمی که پرستاری با ندارد کارهایش روی اختیاری خشم شدت از درحالیکه که میرویم

 .میکند دعوا میزد

 :میگوید باشد آرام میکند سعی که لحنی با پرستار

 !بیمارستانه اینجا باشین آروم محترم آقای-

 :میکشد فریاد خان علیرضا

 بگذرم؟ ام بچه و زن جون از راحت من داری توقع و بده رضایت میگی بهم بیمارستانه؟-

 :میگوید همکارش به رو پرستار
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 .بیاد حراست بزن زنگ-

 :میگویم پرستار به رو میکند، بیتابی است انفجار حال در خشم شدت از که پدرش دیدن با هانا

 !لطفا نکنید، خبر رو حراست-

 :میکند ناله هانا و آید می جلوتر میدهد،پدرش تکان سری زن

 !نبود من تقصیر خدا به-

 :میگوید بلندی صدای با پدرش

 بدم رضایت باید االن که شده چی ام؟ بچه یا میمونه زنده زنم یا میگن االن که نبود تو تقصیر چی هانا-

 بیاد؟ دنیا به نگرفته شکل بچه هنوز وقتی

 ...شد بحثمون... میشه اینطوری نمیدونستم... خدا به بابا-

 :نیست نعره به شباهت بی خان علیرضا صدای

 نگه دهنت توی رو زبونت اون باردار زن یه جلوی نتونستی فروزانی دختر که تویی یعنی شد؟ بحثتون-

 نیست؟ من تقصیر بگی االن که کردی کار یه داری؟

 :میگوید علیرضا به رو پرستار

 ....بچه و مادر بدین، رضایت بیاین کردن بازخواست جای محترم آقای-

 :میگوید آورده باال تهدید حالت به انگشتی با خان علیرضا و اندازد می زمین روی را نگاهش هانا
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 !وایسا همینجا-

 نزدیکترین سمت به و میکنم بغلش. میریزد واشک میترکد دوباره بغضش شکند، می هانا پدرش رفتن با

 چند که همانطور. میگیرم را یاسی شماره معطلی بی و میشوم دور او از آب خریدن هوای به. میبرم نیمکت

 :میگویم تند تند برمیدارم آب بطری

 .گاندی بیمارستان بیا سالم، یاسی-

 افتاده؟ اتفاقی خوبه؟ حالش هانا شده؟ چی فرجود آقا سالم-

 :میگوید داری خش صدای با بوفه مسئول

 .قطعه کارتخوان داداش-

 :میدهم جواب و میریزم بوفه پیشخوان روی را هایم نقد پول کالفه

 !نیست خوبی اوضاع. شاکیه ازش هانا بابای و کنه زایمان زودتر باید مرسده-

 :میپرسد شده گیج که یاسی

 ...مرسده چرا شاکیه؟ هانا از باباجون چی واسه چی؟ یعنی-

 :میپرم حرفش میان به

 !بده خبر هانی به بیا، نکن جیم سین تروخدا-
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 را بحران این که نیستم آدمی من. میفرستم پرهام برای تهی و سر بی پیامک و میکنم قطع را تماس

 نیست دروغ میگیرند، جان هایم چشم مقابل بودم آورده بار به که افتضاحی و گذشته سال کنم، مدیریت

 !ام ترسیده بگویم

 زانو زمین روی مقابلش آید، نمی بند اشکش. میگیرم هانا سمت به را آب بطری و برمیگردم داخل به

 خشم از صورتش میکنم، بلند سر علیرضا صدای با. میکنم پاک را هایش اشک شالش گوشه با و میزنم

 تکرار را جمله همان ناله با دوباره و میکند گم را پایش و دست پدرش دیدن با هانا. است شده قرمز

 .میکند

 :میپرسد کند کنترل را خودش میکند سعی حالیکه در علیرضا

 شد؟ چی دقیقا هانا-

 :میگویم و میگیرم را بازویش میشود، ساکت هانا

 !دیگه فرصت یه بذارین نیست، خوب حالش-

 :میکشد فریاد سرم علیرضا

 دادم امضا که شده چی بدونم باید بدتره؟ ام بچه یا میاد در سالم زنم نمیدونم که منی از بده؟ حالش-

 .بدن تحویلم هردوشونو جنازه میتونن

 :آید می جلو به علیرضاخان میکشد، عقب کمی هانا
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 شده؟ چی هانا-

 ...بابا-

 :میگوید آرامی صدای با هانا

 ...منم... منم زد حرف بد شد، دعوامون-

 :میگوید خشم با خان علیرضا و میشود جاری دوباره اشکش

  بود؟ این فروزان تربیت نه؟ نگرفتی رو زبونت جلوی هم تو-

 :میگوید هق هق با هانا

 !نیار مامانمو اسم-

 را مانده هوا و زمین میان که دستی. میچرخد یاسی صدای شنیدن با ولی میرود باال دستش خان علیرضا

 :میپرسد نگرانی با. میرساند را خودش دوان دوان میبیندو را ما یاسی. آورد می پایین

 چطوره؟ مرسده باباجون؟ شده چی-

 :میگوید خشم با خان علیرضا

 . مردن بگین و بکشین بچمو و زن دارین حق دادم امضا باشه؟ چطور میخوای-

 :میگوید هق هق با هانا و میکشد هینی یاسی
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 اگر شد بد حالش یهو میکردیم بحث باهم که نبود اولمون بار ما میشه اینجور نمیدونستم بخدا... خدا به-

 خودش برای همینجور ذاشتممی بستممی دهنمو مامان روح به بیاد سرش بالیی چنین ممکنه میدونستم

 !بزنه حرف

 :میگوید نمیشود تمام که خشمی با علیرضا

 میذارن باشه هم قاتل اگه حتی است حامله اینو؟ میفهمی کنی مراعات باید باشه هم شمر حامله زن... هانا-

 !هانا من با کردی چیکار تو. میکنن اعدامش بعد بزاد

 :میکند خان علیرضا به نگاهی میکند، بغل را هانا یاسی

 !لطفا باباجون-

 به میبینم. میروم دنبالش به و میزند بیرون اورژانس راهروی از خان علیرضا. کنم کار چه باید نمیدانم 

 و وارد تازه یک. هستم دامادش من نه، یا بروم جلوتر میمانم کالفه. میکند آتش سیگاری و میرود حیاط

 .بود اینجا هانی االن کاش

 اتاق به را مرسده. ندارم فاصله جنون با چیزی من و میکند بیتابی یاسی بغل در هانا برمیگردم، داخل به

. میکنم را کار این ولی کنم دعا مرسده برای نمیشود باورم. کرد نمیشود دعا جز کاری و اند برده عمل

. میشود نابود هانا بیاید فرزندش یا خودش سر بالیی اگر. میکنم دعا مرسده برای و میبندم را هایم چشم

 خواهرش کودک آن ولی ندارد خوشی دل مرسده از است درست نمیبخشد، را خودش عمر آخر تا حتما

 .است
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 باز را هایم چشم. کرد انکارش نمیتوان و هستند ریشه و رگ یک از نیست، فروزان مادرش نمیکند فرقی

. میروم حیاط در سمت به بروم، هانا بابای سراغ به میکند اشاره یاسی. است شده آرام کمی هانا میکنم،

 .دارد دست در دیگری سیگار و اند پوشانده سیگار فیلتر چندین را علیرضا پای زیر

 سر و میدهم جواب را تماس فرهاد اسم دیدن با میخورد، زنگ ام گوشی که بروم سمتش به میخواهم

 برای میسپارد مامان به میگوید کند آرامم میخواهد حالیکه در. است افتاده اتفاقی چه میگویم برایش بسته

 . میروم خان علیرضا سمت به میکنم، قطع را تماس. کند دعا و بخواند قرآن مرسده

 زبانم ولی دارم حرف میشوم، ساکت هم من. آورد نمی زبان به کالمی و کرده روشن دیگری سیگار

 او به را خودم و میگیرم فاصله علیرضاخان از میشود محوطه وارد نگرانی با که هانی دیدن با. نمیچرخد

 .سپارم می او به را خان علیرضا و میگویم برایش چیزهایی گریخته جسته. میرسانم

 :میگویم یاسی به رو و برمیگردم داخل به

 !پیششون برین شما اومده، هانی-

 :میکند هانا به نگاهی یاسی

 هانا؟ برم من-

 :میگوید یاسی و میدهد تکان سری هانا

 .زده یخ دستش بخوره، بده بهش چیزی یه-
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 :میگوید ضعیف شدت به صدایی با هانا میگویم، چشمی

 .نمیخوام چیزی-

 :میگذارد ام شانه روی را سرش و نشینم می کنارش

 میکنم؟ دعا مرسده جون برای دارم میشه باورت فرجود،-

 :میگویم آرامی به

 !کردم دعا منم میشه، باورم-

 . دادم دست از رو مامانم راهروها همین تو بار یه من-

 کشدار و طوالنی ممکن شکل بدترین به دقایق. میکنم حس را هانا حرفهای سنگین غم میگیرد، دلم

 دکتر. میزنیم حلقه آمده بیرون عمل اتاق از که دکتری دور همه که آیم می خودم به وقتی. میگذرند

 :میگوید

 .بمونه دستگاه توی باید بچه بردن، ریکاوری برای رو مادر-

 :میدهد ادامه دکتر و میشویم میخکوب همه

 ...میشه بخوره شیر بچه روز سه این تو اگه-

 :میشود کمتر صدایش

 ...داشت امید موندنش به میشه-
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 :میگوید بهت با هانی و برمیدارد عقب به قدمی هانا میروم، وا

 هانا؟ کردی چیکار تو-

 :میگوید ناراحتی با هانا

 کردم؟ دعوا عمدی میکنی فکر میشه؟ اینطوری میدونستم-

 :میشود عصبانی هم هانی

 .ما خونه بیا کن جمع اعصابت رو رفت مرسده وقتی نگفتم بار هزار هانا-

 :میشود بُراق هانا

 !کرد توهین من به کرد، توهین فرجود به-

 :میگوید بیشتر خشمی با پدرش

  شد؟ راحت خیالت نه؟ تیغ زیر فرستادی اونوخواهرتو هم تو و کرد توهین-

 :میپرد حرفشان میان یاسی

 .جون بابا-

. میکند پاک را اشکهایش دست پشت با هانا میکند، کمانه او سمت خان علیرضا خشم از لبریز نگاه تیر

 :میگوید باعصبانیت خان علیرضا

 .کن مراعات بودم گفته بهت هانا-
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 :میگوید ناله و بغض با هانا

 .گفت چیا ببینی نبودی! بود خودش تقصیر-

 :میکشد فریاد خان علیرضا

 میفهمی؟ خواهرته بچه اون میده؟ تورو بچگی تاوان داره که کیه االن ولی بود باشه، بود؟ مرسده تقصیر-

 .زدی گند ولی هانا بود خوش فروزان تربیت به دلم. خواهرته نیست مردم بچه

 :میگوید جیغ با هانا

 !نیست فروزانم مامان بچه است، مرسده بچه-

 به همه. بروند میگوید کند کنترل را اوضاع میخواهد حالیکه در یاسی و آیند می پرستار چند هانا صدای با

 و میکشد عقب را هانا یاسی نشیند، می صورتش روی پدرش سیلی  بیایم خودم به تا و میشوند متذکر ما

 ندارم رفتارم روی کنترلی خشم شدت از حالیکه در و ایستم می خان علیرضا مقابل. را پدرش هانی

 :میگویم

 .کنین بلند دست هانا روی ندارین حق-

 :میزند پوزخندی

 !منه دختر هانا-

 :غرم می
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 توقع کنید دفاع زنتون حقوق و حق از وایسادین اینجا اگه. منه زن قانونا و شرعا و رسما االن منه، زن هانا-

 .بیام کوتاه من باشین نداشته

 :میکشد عقب را پدرش هانی

 .فرجود برو-

 :میزنم داد

 .میکنین بلند روش دست شما و میده جون داره دختر این نمیرم،-

 :میگوید خشم با خان علیرضا میکشد، را لباسم گوشه یاسی

 کمتر؟ خور میراث یه نه؟ بیاد من بچه و زن سر بالیی یه میخواد دلت هم تو نکنه چیه؟-

 :میروم سمتش به

 !آره جوابین این دنبال اگه ولی نکردم، رو کسی مرگ آرزوی وقت هیچ من-

 :میگوید تندی لحن با هانا. میشود پرستارها ریختن باعث هانا جیغ نشیند، می صورتم روی پدرش سیلی

 .میزنی رو فرجود چرا بابا-

 :میگوید یاسی به رو هانی که بزند حرفی میخواهد خان علیرضا

 .یاسی ببرش-

 :میپرسم و میروم سمتش به. میزند پس را یاسی و برمیدارد را کیفش حرص با هانا 
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 کنی؟ چیکار میخوای-

 :میکند پدرش به نفرت از پر نگاهی. نمیدهد را جوابم

 .ببینمت نمیخوام دیگه-

 .میشوم روان دنبالش به و میدود بیمارستان خروجی سمت به

 "هانا"

 !کن صبر هانا. هانا-

. بزنم بیرون کوفتی بیمارستانِ این از زود خیلی خواهدمی دلم. کنمنمی صبر اما شنوممی را فرجود صدای

 فرجود، بیمارستان خروجی هایپله روی درست. نبود ترسخت لحظات این دیدنِ از برایم چیز هیچ

 :گویدمی و گیردمی دست در را بازوهایم و رساندمی من به را خودش

 !آروم. هانا باش آروم-

 :بگویم زنان فریاد و شود ورتر شعله درونم خشم آتش تا کافیست جمله همین

 که بود اولی بار این. زد رو جفتمون بابا شد؟ چی ندیدی شدنیه؟ مگه باشم؟ آروم فرجود؟ گیمی چی-

 !بودن واقعی لحظات این نمیشه باورم وای. خوردم کتک بابا از من

 گرفته بغض شدت از که صدایی با و کنممی نگاهش چشمم، در کرده خانه هایاشک ضخیم پرده پشت از

 :گویممی است،
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 . بود مرسده بست و چفت بی دهن مقصر نبودم من مقصر-

 :رودمی باالتر صدایم تن ناخودآگاه

 کنم؟ تحملش میتونم چقدر من مگه و کرد فضولی اون. است مرسده خود گردن چیز همه فرجود-

 .داره توانی یه داره، صبری یه هرآدمی

 :دهممی ادامه و شودمی شدیدتر هایماشک

 رو مقابل طرف که اونجا تا نه اما دارم نگه احترام. نباشم خور سری تو که بوده جوری فروزان تربیت-

 بهم باهاش منم زندگی هایبرنامه شد باردار وقتی از مرسده. کنم کنترلش دیگه نتونم و بشه سوار کولم

 تو بچه اون و مرسده خاطر به بتونه اون بهانه به تا میکشه وسط مامانمو پای شرایط این تو بابا. ریخت

 !بزنه منو اشماهه هشت دستگاهی

 :گویدمی و کند آرامم دارد سعی فرجود

 !نمیاد دل ته از کاری هیچ و حرفی هیچ شرایط این توی کن باور اما هانا فهمممی-

 :پرسممی و کنممی اخمی

 آره؟ بیمارستان؟ تو برگردونی منو مجدد خوای می نکنه چیه؟ هاحرف این از مقصودت چیه؟-

 :دهممی ادامه بگوید، چیزی و کند باز دهان بخواهد تا
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 چپ سمت بفرما بابا بگم جلوتر ببرم صورتمو کنم؟ عذرخواهی تکشون تک از برم خوایمی چی؟-

 به اینیم الیق ما بگم زدی؟ کم چرا بگم بزن؟ بفرما. نچشیده رو دستتون ضرب هنوز مونده، صورتمون

 چاک نیست بلد که خودت زن خاطر به اونم لگد؟ و مشت زیر بگیریمون فسقلیت بچه و دوم زن خاطر

 ببنده؟ دهنشو

 :گویممی و گیرندمی شدت هایماشک

 زد؟ چرا تورو درک به جهنم به من اصال-

 :گویممی و رودمی تر باال صدایم ناخودآگاه

 .نداشت حقی همچین اصال بزنه تورو نداشت حق اون-

 :گویدمی و دهدمی تکان سری فرجود

 .گرفت خرده بهش شهنمی نداره اعصاب پدرت االن عزیزم-

 :گویممی و کنممی اخمی

 و مرسده خاطر به تو و من نمیشه باورم بزنه؟ کتک رو بقیه مجازه نداره اعصاب هرکی یعنی چی؟ یعنی-

 .باشیم خورده سیلی اشبچه

 :گویدمی کند، رهایم ایلحظه کهآن بی

 !وسطه اشبچه و زن پای شرایط این توی و االن اما باتوئه حق درسته-
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 :گویممی و کنممی پاک را هایماشک محکم دست پشت با

 !بیمارستان توی گردمبرنمی من-

 :گویدمی و نشاندمی بیمارستان حیاط در نیمکتی روی و بردمی پایین هاپله از و گیردمی را دستم زود خیلی

 !باش آروم و بشین جااین فقط. تو بری نیست نیازی-

 بدترین به من زیبای روز. افتدمی لرزش به امچانه. دوزممی چشم بیمارستان ساختمانِ به و چرخانممی سر

 .بود شده خراب ممکن شکل

 قطرات و شوندمی تکرار سرم در بابا هایحرف. گیردمی بر در را هایمشانه و نشیندمی کنارم فرجود

 :گویممی آرام. ریزندمی بیرون چشمم از اشک

 االن که کنممی حس هروقت کنم، شادی بخندم، خواممی وقت هر. فرجود نیومده تو و من به خوشی-

 از هامونخوشی. کنهمی خراب رو چی همه و میاد صاعقه یه موقع همون عالیه زندگیم تو چیز همه خیلی

 چرا؟. شنمی نابود بن و بیخ

 :گویممی کنان هق هق

 ببرم؟ لذت زندگیم از روز یک نباید من چرا؟ فرجود چرا-

 :گویدمی و گیردمی آغوشم در

 !کنیم تجربه هم بدی وقتی فهمیم؟می رو خوشی معنی کی دونیمی-
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 :گویممی و کشممی عمیق نفسی و گذارممی اشسینه روی سر و زنممی تلخی لبخند

 .کنیم تجربه خوشی هم با دارم دوست من-

 !جان هانا دنیاست این خوشیِ بزرگترین من برای کنارمی که همین-

 :گویممی و خوردمی پیراهنش روی اشکم رد به چشمم و کنممی حلقه دورش را هایمدست

 !ندارم رو کسی تو جز من که فهمممی بهتر گذره می بیشتر هرچی-

 :زندمی موهایم روی ایبوسه

 !کنی فکر بهش خوامنمی اصالً. عزیزم نشو ناراحت بابات از من خاطرِ به-

 :گویممی باشم داشته هایماشک روی کنترلی آنکه بی

 بعد سال ده گفتمی. فروزانی و من عشق ثمره تو گفتمی منی، جوونی عشق یادگار تو گفتمی من به-

 اما. کنه گریه مزارمون سر بیاد باشه یکی مُردیم وقتی که بده دختر یه بهمون خدا بودیم منتظر هانی از

 ضربه اون. زد تورو اینکه خاطر به. کرد بلند دست من روی اینکه خاطر به نه. فرجود شکوند منو دل امروز

 !خدا به کرد مچاله منو قلب

 :بوسممی را صورتش مکث بی و کنممی بلند سر

 خراب رو چیز همه زدم من هم باز اما بیوفته اتفاق این خواستمنمی اصال...نداشتم دوست ببخش منو-

 .کردم
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 :گویدمی و زندمی رویم به لبخندی

 .بریزی بهم نمیخوام نکن فکر چیزا این به ریزه خاله-

 صدایش. بزنم جیغ توانم می تا و بنشینم مامان مزارِ کنارِ خواهدمی دلم. است درد از پر قلبم. کشممی آهی

 نابود هم ما زندگی رفت، وقتی از که برسد گوشش به تا بزنم داد. گذاشت تنهایمان چرا که بپرسم و کنم

 .شد

 :گویممی آرام

. کرد می بلند ما روی دست ناحق به اینجور نباید اون. ببینمش خوامنمی هم دیگه. نیست مهم برام هیچی-

 کسی روی توی تونمنمی من. است بهونه همه اینا بود وسط اشبچه و زن جون پای بود، دلگیر بود، عصبی

 .فرجود کنم نگاه نداشته نگه رو خودم و شوهرم حرمت که

 :گویدمی آرام

 !میری تند داری-

. بدهد جلوه بد آدم را من نکند سعی و کند درکم لحظات این در او دارم دوست. کنممی نگاهش اخم با

 :گویممی مکث بی

 واقعا نیستم تنها و تک دختر یه من فرجود. بزنه منو. بزنه تورو بده اجازه خودش به خوامنمی ببین-

 میزنه؟ شوهرم چشمای جلوی منو که درسته
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 :گویممی و خندممی حرص با

 .افتادیم روز و حال این به امروز که زدن چشممون و دیدن هم کنار رو ما دیشب هتل مسئولین کنم فکر-

 !میشه اینم-

 :گویممی بخورم تکان جایم از ایذره کهآن بی

 .امخسته-

 هانا؟-

 :گویدمی آرام فرجود و کنممی سکوت

 خونه؟ بریم خوای می-

  خودتون؟ خونه-

 : گویدمی آرام فرجود

 !خودتون خونه-

 .نمیذارم اونجا پامو من. نه-

 : کندمی زمزمه گوشم در فرجود

 ! من خونه خانوم بشی بیای تا توئه خونه اونجا حرفیه، چه این عزیزم-
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 : میکنم نگاهش خیره خیره و کنممی بلند سر

  نیستم؟ االن مگه-

 : گذاردمی قلبش روی دست و زندمی لبخندی

 !اینجایی مالک االن-

 :زنممی لبخندی

 !خونمون برگردم کنی راضی منو حرفا این با خوای می تو اما. مشخصه که اون-

 :گویدمی و بیوفتم خنده به شودمی باعث فرجود خنده صدای

 !بشه که هم چی هر. شماست خونه اونجا من، خونه بیای رسماً وقتی تا عزیزم-

 :کنم بیان نتوانم و بمانند دلم در هایمحرف ندارم دوست. زنممی پس را خجالتم

 . شد خراب زن این وجود با دیشبمون خوب حس-

 : گویدمی و کندمی محبوس هایشدست بین را من ترمحکم فرجود

 .کنه خراب من ذهن توی رو دیشب نمیتونه هیچی-

 . بوسدمی را موهایم زود خیلی فرجود و کشممی آهی

 :گویممی مصرانه
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 دیگه کن باور. بشم رو به رو مرسده با و اونا خونه برم باز ندارم ایعالقه خودت، پیش بیام خواممی من-

 .نکنم کاری که بدم قولی نمیتونم

 :گویدمی و کندمی نگاهم فرجـود

 !مونده دیگه یکم فقط-

  خونه؟ برم چطور االن. ببینمت خوامنمی دیگه گفتم بابا به من-

 !نبوده دل ته از کاراتون کنید،می درک قطعا. بود عصبی که پدرت مثل بودی دلخور تو عزیزم-

 : گویممی کالفه. پذیرمنمی من و زندمی حرف منطقی او. دهممی تکان سری

 نیستم؟ دیگه، زنتم من خودت؟ پیش نمیبری منو چرا-

 : خنددمی

 ! ریزه خاله زوده هنوز برمتمی وقتش به-

 ! میری در داری تو خونه برم اینکه جز ندارم ایچاره پس-

 : گویدمی سریع

 ! شهمی درست چیز همه باش مطمئن خونتون  بری بهتره االن اما. هانا نمیرم در-

 گذاردنمی سرگیجه و دارم شدیدی سردرد احساس. کندنمی رهایم فرجود. شوممی بلند جا از درد با

 . بکشم دراز تا خواهدمی تختی دلم و است افتاده جانم به آشکار ضعفی. بردارم قدم درست
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 : گویدمی نگرانی با فرجود

  هانا؟ خوبه حالت-

 : دهممی تکان سری

 ! فرجود رهمی گیج سرم. نیستم خوب-

 :گویممی مکث بی. چرخدمی سرم دور بیمارستان کنم حس شودمی باعث شدید ضعف

 .بافتن مزخرف به کرد شروع خونه تو گذاشتم پامو تا آشغال مرسده-

 :گویممی باشد، ایستاده مقابلم مرسده که انگار. دهممی دست از را کنترلم لحظه یک

 !آشغال؟ چه تو به کردم؟ غلطی چه بودم کجا دیشب من توچه به چه؟ تو به آخه-

 : نشاندمی نیمکت روی مجدد را من سرعت به فرجود

 . بیام تا بشین همینجا بشین-

 را فرجود صدای زود خیلی. فشرممی هم روی محکم را هایمچشم و گیرممی هایمدست بین را سرم

 : گویدمی و نشیندمی کنارم. شنوممی

 . عزیزم رو اینا بخور-

 مناسبی روحی حال. کنممی دستش درون هایپ و هیس شکالت قرمز جلد به نگاهی و چرخانممی سر

 : گویممی اختیار بی و ندارم
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 !دلم ور بشین بیا شکالت یه با میشه چیزی یه تا هم تو فرجود کن ولم-

 . میخوری من پست به الزمی شکالت وقتی دقیقا آخه-

 : کنممی نگاهش

 !داری شکالت درمان اپیدمی تو نیستم، الزم شکالت من-

 : گیردمی سمتم به را شده باز بطری و خنددمی

 ! بخور و نکن غرغر خانم هانا داری نیاز شیرین چیزای به بیشتر همیشه از االن-

 زدن پلک یک اندازه درست آیند،می هایمچشم مقابل دیشب خاطرات لحظه یک برای. زنممی لبخندی

 . شودمی تبدیل بریده بریده ایخنده به لبخندم و

 جالب برایم. خیزیمبرمی نیمکت روی از فرجود همراه به بعد کمی. نوشممی و گیرممی دستش از را هایپ

 . ایمبرگشته خانه به زود خیلی اندکرده فکر شاید. آیندنمی سراغمان به هم یاسی و هانی حتی که است

 : گویممی متعجبانه ماشین، خالی جای دیدن با. رویممی ماشین سمت به هم با

  کو؟ ماشینم-

 : گویدمی فرجود و شودمی روشن برایم چیز همه افتدمی جرثقیل با حمل تابلوی به که چشمم

 .کنم پیدا پارک جای نتونستم که بودم حالت نگران اینقدر-

 : گویممی و چسبانممی او به بیشتر را خودم
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 .ندارم ایستادن توان دیگه فرجود امخسته من بگیر تاکسی نداره، عیب-

 خستگی با. شویممی سوار هردو و کرده ترمز پایمان مقابل ماشینی و کندمی بلند  دستی مکث بی فرجود

 را خانه تا کوتاه مسیر همان که هستم خسته قدرآن. بندممی را هایمچشم و گذارم می اششانه روی سر

 .کنممی فرجود به نگاهی و کرده باز پلک ماشین ایستادنِ با. شوممی خواب تسلیمِ هم

 دودل کند،می باز که را در. بدهم دستش به و کنم خارج مانتوام جیب از را کلیدها توانممی سختی به

 عنوان هیچ به من و نشود قائل احترامی برایمان دیگر هم بابا خانه این به برگشتنم با ترسممی. شوممی

 .خواهمنمی را موضوع این

 :گویدمی آرام فرجود

 !تو برو ایستادی؟ چرا-

 :گویممی و گذارممی داخل به قدمی و کنممی نگاهش

 فقط اما. نیست مهم برام کارش اون من نکنه فکر بابا تا گشتم برنمی وقت هیچ بود خودم انتخابِ به اگر-

 .کردم قبول تو خاطر به

 :گویدمی رویممی آسانسور سمتِ به هم با که همانطور و گذاردمی کمرم پشت دستی

 !هانا بشی پشیمون بعد که بگیری تصمیمی عجله با نباید هست کار بهترین این کن باور ازت ممنونم-

 :کنممی نگاه آسانسور آینه در امرفته رو و رنگ چهره به و زنممی لبخندی
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 بیست عجولِ دختر یه من. بگیری تصمیم و کنی فکر منطقی اینقدر که طبیعیه ایساله دو و سی مرد یه تو-

 روی دست پدرش شد باعث هم و خورد سیلی خودش هم باباش، زن خاطر به بود اولش بار که امساله

 آب خجالت از تو جلوی دارم واال. باشم منطقی و آروم تو مثل باشی داشته انتظار نباید. کنه بلند همسرش

 !خودم صورتِ تو میزد رو هاسیلی جفت بابا کاش. شممی

 :گویدمی آسانسور در شدنِ باز با و بینممی آینه درون از را فرجود صورت روی کوچک لبخند

 !رسید من به یکیش بود دستش سیلی تا دو بابات-

 :گویممی و گیرممی محکم را دستش. شویممی وارد هردو و کندمی باز کلید با را خانه در

 !برو بعد بمون پیشم یکم-

. گیردمی جان هایمچشم مقابل دعوا آن تمام خورد می پذیرایی به چشمم که همین. دهدمی تکان سری

 .افتدمی تنم به لرزی ناخودآگاه و شوندمی تکرار هایمگوش در مرسده ته و سر بی هایحرف تمام

. کنممی نگاهش حالی بی با و ایستممی جایم سرِ سعیده صدای شنیدن با که بروم اتاقم سمت به خواهم می

 :گویدمی نگرانی با سعیده

 پریده؟ رنگتون اینقدر چرا شده؟ چی خانم براتون بمیرم-

 :گویممی کوتاه و دهممی تکان سری

 !سعیده خوبم-
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 بردارم راهرو توی گلدون پشت از رو زاپاس کلید شدم مجبور نکرد باز رو در کسی زدم زنگ هرچی من-

 !ببخشید

 :گویممی کالفگی با

 !نداره عیب-

 کجان؟ خانم مرسده-

 :گویدمی سرعت به فرجود

 .نباشید چیزی نگرانِ خانم سعیده برسید کارتون به-

 :گویممی و کنممی نگاهش حرص با

 میری وقتی مالقاته وقت چهار تا سه ساعت فردا نگرانشی خیلی. زایشگاه رفته بدونی؟ مشتاقی اینقدر-

 !نره یادت شیرینی و گل ببینی اشوتحفه و خودش

 .زنممی حرف اینگونه او با من که است باری اولین هم این. کند می نگاهم شده گرد هایچشم با سعیده

 :گویدمی سرعت به فرجود

 .نزد حرفی خدا بنده هانا باش آروم-

 :گویدمی سریع سعیده

 .شدم نگران ماهشه هشت هنوز ایشون چون فقط. نداشتم رو کردنتون ناراحت قصد خانم هانا ببخشید-
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 :گویم می سریع. بشوم عصبی شدت به توانممی حرفی ترینکوچک شنیدن با. نیست خودم دستِ

 جهنم؟ به اما میزنه پرپر اتونهمه چشمای جلوی داره هانا نیستم؟ آدم من هستید؟ اون نگرانِ همه چرا-

 !درک به هانا چی؟ هانا سالمن؟ خوبه؟ اشبچه زائید؟ مرسده

 :گویدمی و کند می نگاهم فرجود

 !نمیشه درست چیزی کردن دعوا با باش آروم هاناااا-

 :گویممی و کنممی نگاه سعیده به فرجود، به توجه بی

 کنیمی سوال اون درباره من از باشه آخرت بار نداره ارتباط من به دیگه رفته که ایدره جهنم هر مرسده-

 فهمیدی؟

 خودم حرص با. بنددمی را در و بردمی اتاقم به را من سرعت به فرجود و کندمی نگاهم حرف بی سعیده

 :گویممی و کشم می بیرون هایشدست بین از را

 که فهمهنمی چرا اما شکستم بدبختم سعیده دل حتی عصبانیت تو من. خوره می بهم خودم از داره حالم-

 بزنه؟ آتیش و آب به مرسده برای اینقدر من جلوی االن نباید

 :نشیندمی کنارم فرجود و کشممی دراز تخت روی

 !نمیشه چیزیش هم بچه اون انشاهلل. کنی استراحت بهتره هستی عصبی شدیداً تو-

 :گویممی و گیرممی محکم را سرم دست با
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 وسط بکوبه قتل برچسب یه مونده کم هم سعیده که رسیده جایی به کارم. رهنمی من کَتِ تو حرفا این-

 !من پیشونی

 !کنیمی اذیت رو خودت داری فقط اینجور باش آروم بافی منفی جای به هانا-

 :گویدمی و گذارد می تخت کنار را سینی. شودمی وارد سینی به سعیده و خوردمی در به تقه چند

 !کنهمی آرومتون خانم هانا بخورید رو اینا-

 :دهممی تکان سری

 بری تونیمی تو باشه-

 سعیده که دهدمی نشان خانه در شدن بسته صدای زود خیلی و شودمی خارج اتاق از سرعت به سعیده

 :دهدمی دستم به را هالیوان از یکی. نشاند می تخت روی و گیردمی را دستم فرجود. است رفته

 !بخور اینو-

 دراز دوباره هالیوان شدن خالی با و نشیندمی کنارم درسکوت فرجود. نوشممی کمی و گیرممی را لیوان

 :گویممی و کشممی را دستش اختیار بی. کشممی

 .کنممی خواهش فرجود کن بغلم-

 را هایمچشم. کنممی جمع آغوشش در را خودم بتوانم که جایی تا و کشدمی دراز کنارم حرف بی فرجود

 .است بهتر من برای مسکنی هر از فرجود آغوش که کنم بهتر را سردردم کنممی سعی و بندممی
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 :گویدمی بازم هایچشم دیدنِ با فرجود و است شده تاریک آسمان کنممی باز که را هایمچشم

 عزیزم؟ خوابیدی خوب-

 :گویممی و زنممی لبخندی

 !بودی پیشم که مرسی-

 :گویدمی و بوسدمی را امپیشانی فرجود

 .باشم وقتا این باید من-

 :گویممی و شودمی بلند جا از

 بری؟ خوای می-

 .سرم ریخته کار کلی-

 :خندممی

 !کافیه ببینه منو االن بابا-

 باشه؟. نکن باز مجدد رو بحثی و باش آروم لطفا هانا-

 :گویدمی رفتن از قبل و بوسدمی را هایملب و شودمی خم سمتم به

 راحت؟ خیالم-
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 باشگاه؟ میری. آره-

 .دارم کار سری یه اما نه باشگاه-

. شوممی بلند جا از شدیدی درد معده با. شودمی خارج خانه از زود خیلی فرجود و دهممی تکان سری

 .شکنممی را مرغ تخم و ریزممی ماهیتابه درون روغن. دارمبرمی مرغی تخم و کشممی یخچال در سرکی

 اجازه گرسنگی. دارمبرمی گاز روی از و کنندمی شدن سرخ به شروع مرغ تخم سفیده و زرده زود خیلی

 خبر چه بیمارستان درون االن دانمنمی. شوممی خوردن مشغول زود خیلی و کنم فکر چیزی به دهدنمی

 می گوشی به نگاهی. باشد دیده را بچه هم شاید. است دیده را او بابا و آمده هوش به قطعاً مرسده است؟

 .نیست یاسی از خبری هیچ و کنم

 :دهدمی پاسخ زود خیلی را تماسم. شوممی منتظر و گیرممی را اششماره خستگی با

 هانا؟ الو-

 .سالم-

 ندادی؟ جواب رو پیامام چرا کجایی؟. شدم نگرانت-

 .بودم خواب-

 !خبره چه اینجا ببین بیا خوابی تو-

 :گویممی نگرانی با
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 خورد؟ شیر بچه نکنه خبره؟ چه-

 !نباش نگران ولی. نه هنوز نه-

 بشم؟ ترنگران من میزنی حرف جوری یه چرا شده؟ چی پس خب-

 ترداغون دید رو مرسده اینکه از بعد بابات. نیست خوبی اوضاع که بگم اینو فقط. اومد هوش به مرسده-

 !گفته بهش چی نیست معلوم. شد

 :رودمی باال صدایم تن اختیار بی

 .شناسیدمی رو مرسده که شما. گفته هرچی گفته مزخرف-

 !کرده قفل مغزش بابات االن اما شناسمشمی من-

 :گویممی کالفه

 ...!چیزی ناراحتی، حس اصال بابا-

 :پردمی حرفم بین یاسی

 .نیست خوب حالش. کنیم درکش بیا-

 :گویممی اختیار بی و شد رد هایمچشم جلوی از فیلمی مثل زدمی سیلی فرجود صورت به بابا که ای لحظه

 .من مخ روی نرو بیشتر دیگه تو-
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 مبل روی و ریزممی دور را مرغ تخم باقی. کنممی جمع را وسایل و کنممی قطع را تماس سرعت به

 فرجود کنار در یا شک بی داشتم؟ حالی چه االن افتادنمی اتفاق این اگر که کنم می فکر این به. نشینممی

 ناز با مرسده و کردیممی تماشا سریالی مبل هم روی بابا کنار هم شاید. زدممی حرف نسیم با یا بودم

 .کردمی نوازش من هایچشم مقابل را شکمش

 .بود کرده فرق درجه هشتاد و صد چیز همه االن، اما

 و چرخممی در سمت به سرعت به. شنوممی را قفل درون کلید چرخش صدای که گذردمی نه از ساعت

 :گویممی و شوممی بلند مبل روی از بابا دیدن با

 .سالم-

 یخ آب از را بزرگی لیوان. رودمی آشپزخانه سمت به بدهد را جوابم کهآن بی و دهدمی تکان سری بابا

 :پرسم می و گذارممی جلو به قدمی ترس با من و کرده پر

 اومد؟ هوش به کی مرسده-

 کند می نگاهم بابا. کنممی تکرار را سوالم دوباره من و کشدمی سر را لیوان درون مایع تمام مکث بی بابا

 هنوز نظرش در پس. کند می بدتر را حالم دهدنمی را جوابم کهاین. دهدمی قرار سینک درون را لیوان و

 هستم؟ من مقصر هم

 دیگر و برود هانا که داشته دوست حتما. است غمگین بیندمی خانه این در را من اینکه بابت هم شاید

 :گویممی مکث بی. برنگردد
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 نمیدی؟ جوابمو چرا-

 :گوید می و کندمی نگاهم بابا

 .نیست مهم برات آنچنان سوالت جواب چون-

 پرسیدم؟ چرا نبود، مهم اگه-

 رو به رنگ ریزی خون شدت از مرسده. بیوفتن روز این به تا دو اون ذاشتینمی بود مهم برات اگه-

 .نداشت

 :گویممی و زنممی پوزخندی

 بینی؟نمی منو حالِ-

 !دیدیمی اونو حالِ بودی کاش-

 :گویممی و خندممی دل در

 همیشه یادته. شناسینمی رو مرسده انگار نکن برخورد جور یه زنی؟می حرف اینجور من با چرا بابا-

 صدقه که میلیونی شش اون نذاشت؟ آبرو برامون فرجود پدر خونه تو یادته برد؟می رو آبروت چجور

 پیوست؟ خاطرات به یا حسابت تو نشست شد؟ چی مارال بچه برای دادی سر

 :گویدمی و آیدمی سمتم به بابا

 نکنی؟ دخالت نیست مربوط بهت که کاری تو نداده یاد بهت فروزان-
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 :گویممی زنان پوزخند و شوممی ترعصبی مامان اسمِ شنیدن با

 حقمو کسی نذارم و ندارم نگه دهنم تو زبونمو که اینه اونم داده یاد من به خوب رو چیزی یه فروزان-

 !باشه بابام دوم زن آدم اون اگه مخصوصاً. بخوره

. کنممی نگاهش ناباورانه و کشممی عقب را خودم سرعت به من و بردمی باال را دستش عصبانیت با بابا

 با همیشه که من عشق از پر و مهربان پدر. باشد مهرانفر علیرضا ایستاده مقابلم که کسی شودنمی باورم

 من خدای و پرستیدمی را عشقش یادگار که کسی. بوسیدمی و گرفتمی آغوشش در را من هایش دست

 .بود زمین روی

 :گویممی مانده، باز که دهانی با

 فکر بزنی؟ منو خوای می بار چند امروز کنی؟می رفتارو این من با داری تو نیست؟ خوب حالت بابا-

 تربیت گرفتی؟می ایراد تربیتش از خودش جلوی یا زدیمی منو زدی؟می منو تو بود مامان اگر کنیمی

 کنه، دخالت کارهام تکتک تو بشه، سوارم بیاد یکی تا بندازم زیر سرمو نداد یادم چون بود؟ بد فروزان

 کنه؟ مدیریت زندگیمو کل بتونه و بده نظر رممی راست و چپ تا بکشه، سرک زندگیم درشت و ریز تو

 لرزونی؟می گور تو رو بدبخت فروزانِ تن داری همین خاطر به آره

 :گوید می عصبانیت با بابا

 !هانا شو ساکت-

 :زنممی لبخندی
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 چرا؟-

 ...فروزان درباره-

 :گویممی و آیممی حرفش بین

 !همین میدم نشون رو حقیقت دارم فقط من نزنم؟ حرف فروزان پشت-

 .هستم عصبی کافی حد به هانا نزن حرف-

 کرده، قایم اینجا چیزی دعایی یه کنممی حس گاهی بخدا بابا؟ شدی اینجور داده تحویلت چی مرسده-

 .خدمتشیم در سینه به دست اینجور که کرده خور چیز هممونو شایدم

 :گویدمی بابا و دارمبرمی عقب به قدمی هم باز من و رودمی سمتم به عصبانیت با بابا

 .شنیدم جفتتونو هایحرف من-

 !کردی باور رو مرسده هایحرف و-

 .ببند دهنتو هانا-

 :گویممی و گیرممی را ریزششان جلوی سختی به و جوشدمی چشمم در اشک. زنممی خنده زیر پقی

 نگم؟ هیچی بازم سرم تو زنیمی رو مرسده داری حاال نگفتم هیچی زدی فرجودو نگفتم، هیچی زدی منو-

 ببندم؟ دهنمو

 :زندمی داد عصبانیت با بابا
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 .شو دور چشمام جلوی از ندادم جفتمون دست کاری یه تا هانا-

 :ایستممی سرجایم صدایش شنیدن با که روممی اتاق سمت به و شوممی رد کنارش از سرعت به

 !ببینی باباتو خواستی نمی که تو برگشتی؟ چیشد-

 :گویممی و کنممی نگاهش

 .بشم جدا پدرم از نذاشت فرجود-

 :خندد می بابا

 نفع به باشی من پر و بال زیر وقتی تو سوخته؟ تو و من حال به دلش کردی فکر خودشه فکر به اونم-

 !اونه

 :گویممی خنده با و دهممی باال ابرویی

 اون کنم فکر من تا زنیمی حرف جوری یه بود؟ کی کردی واریز پول فرجود حسابِ به که بار آخرین-

 .من شوهر جیب تو رفته مارال پسر جیب جای میلیون شش

 :غردمی بیشتری عصبانیت با بابا

 .نکن شوهر شوهر اینقدر-

 :زنممی سینه به دست

 جلوتر؟ بیام قدم یه خوایمی بابا؟ بگم بگم؟ چی-
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 :پرسدمی بابا

 چرا؟-

 :زنممی پوزخندی

 !من صورت رو بشونیش نیست، دستت دم فرجود شده، خشک هوا تو دستت-

 :گویدمی و آیدمی سمتم به بابا

 .شو دور من چشمای جلوی از هانا-

 :گویدمی بگویم، چیزی بخواهم تا

 هست؟ مشکلی چه دیگه گفته من به رو چیز همه مرسده. شوهرت دل ور برو-

 :گویممی و کشم می هم سر پشت هایی نفس حرص با

 !کرده قِی روی آبرو خورده رو حیا که مرسده به باریکال-

 :دهممی ادامه مکث بی

 به بوده عصبی نزده، حرفی دل ته از پدرت گفت چون. بود فرجود هایحرف خاطر به فقط برگشتم اگر-

 چشمات جلوی این از بیشتر االنم. ببینمت خوامنمی گفتم ظهر که طورهمون وگرنه. بخواه عذر و نگیر دل

. نیست هانا از خبری گردیمی هرچی چرخونی،می چشم هرچی بینیمی میای خودت به یهو اما. مونمنمی

 !کنی پیدا منو تونینمی دیگه هم قبرستون تو حتی اما دیگه دنیای یه به رفته فروزان مثل اونم که انگار
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 و کنم کنترل را خودم توانمنمی دیگر. کنممی قفل و کوبممی محکم را در و روممی اتاق به سرعت به

 هم خودم. کندمی درد قلبم. کنندمی خیس را هایمگونه و یابندمی را خودشان راه سرعت با هایماشک

 .باشیم افتاده روز این به بابا و من که شودنمی باورم

 از. اندازممی تخت روی و دارمبرمی را دارد قرار کمد آخر طبقات در که چمدانی و ایستممی صندلی روی

 روز زدممی ضجه اینگونه که بار آخرین آیدمی یادم. شودمی بلند صدایم و افتممی هق هق به گریه شدت

 .بود مامان خاکسپاری

 .دهممی دست از را بابا من هم امروز

 :شنوممی را آرامشش از پر صدای بوق چند از بعد. گیرممی را فرجود شماره مکث بی

 عزیزم؟ جانم-

 :گویدمی نگرانی با شنودمی که را هایمگریه صدای

 ؟ چیشده هانا؟-

 .دنبالم بیا فقط نپرس هیچی فرجود-

 هانا؟-

 !شوهرت دل ور برو گفت بابا. بمونم اینجا خوامنمی دیگه من فرجود-

 کجایی؟ هانا-
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 .کنممی جمع بساطمو و بند دارم هستم مهرانفر علیرضا خونه تو االن-

 :گویدمی نگرانی با فرجود

 شدی؟ اینطوری چرا. بابا نمیگی چی یعنی-

 :کشممی فریاد اختیار بی

 بخوابم؟ خیابون تو برم یا دنبالم میای فرجود-

 :گویدمی سریع فرجود

 !میام االن باشه-

 زیپ سختی به! کفش و لباس از کوهی و نقاشی وسایل از بعضی. کنممی جمع را چیزی چه فهممنمی اصالً

 موضوع همین و گیردمی درد شدت به کمرم سنگینم و بزرگ چمدان کردنِ بلند با و بندممی را چمدان

 .کندمی بیشتر را هایماشک

 بابا و مرسده اما است دشوار برام هایشآدم و وسایل و خانه این با کردن وداع. کنممی اتاق درون نگاهی

 اشک با و کشممی قفسشان به دستی و روممی هایمعشق مرغ سمت به. اندنگذاشته برایم دیگری چاره

 :گویممی

 نشد؟ شما مثل ما زندگی فرجود؟ و هانا-

 :گویممی و کنممی پاک را هایماشک من و افتندمی صدا و سر به هاعشق مرغ
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 !ببرتون بیاد یاسی گممی. مونیدنمی هم اینجا اما. خودم پیشِ برمتونمی و میام زودی به اما تونمنمی االن-

 که لحظه آخرین مثل درست. است خط آخر برایم اتاق چراغ کردن خاموش. زنممی بیرون اتاق از غم با

 .برنگشتیم دیگر و رفتیم. شدممی خارج تنکابن در خانه از

 من که کردنمی باور حتما. کندمی نگاهم متعجبانه بابا و دهندمی صدا هاسرامیک روی چمدان های چرخ

 .بایستم مقابلش چمدان با و باشم جدی اینقدر

 :گویدمی سریع

 سرت؟ پسِ رفته عقلت هانا-

 :گویممی اشک با و دهممی تکان سری

 .سرجاش اومده عقلم تازه-

 !اتاقت تو برو کن تموم رو بازیا مسخره این-

 :گویممی و فشرممی دستم در محکم را چمدان دسته

 .مونمنمی نیست، من برای جایی که جایی-

 :گوید می و افتدمی لرزانش هایدست به نگاهم و آیدمی سمتم به قدمی بابا

 !نمیارم اسمتو دیگه رفتی هانا-

 :گویممی سختی به و شوندمی شدیدتر هایماشک



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 جلوی منو بکوبی، منو خواستی آوردی رو فروزان اسمِ هروقت کردی، ازدواج و رفت فروزان وقتی از-

 یادش میومد وسط تربیتش پای هروقت یا آوردی؟ اسمشو عشق با وقت هیچ. کنی خفیف و خوار مرسده

 و دیدی دیدی؟می رو اشباغچه اطراف خراب و خشک هایگل مزارش؟ سر رفتی بار چند میوفتادی؟

 حالِ انشاهلل. شهمی تکرار داره روزها همون هم االن کردیم؟ اینکارو رفتیم فرجود و من و نکردی عوض

 کنی،می بزرگش و شهمی گرم اون با سرت اونوقت اتخونه توی میاد و شهمی خوب کوچیکت دختر

 هانا نام به دختری که رهمی یادت اونوقت. کنی افتخار مرسده تربیت به و ببینی رو کشیدنش قد تونیمی

 حاصل که ادبت بی دختر ببینی رو اون محشر تربیت وقتی شاید. کردهمی زندگی اتخونه تو روزی یه

 تو هم بالت و درد منی، دوم عشق ثمره تو بابا، آفرین بگی هیلدا به و بیاد یادت رو بود اولت زنِ عقاید

 .یادگارشه نوبتِ حاال رفت، عشقت! بزرگت خواهر سر

 در نفس که انگار. کنممی حس امسینه قفسه در شدیدی درد. کنممی باز را در و کرده پاک را هایماشک

 .بکشم نفس توانممی سختی به و نیست امسینه

 :گویممی و کنمنمی سکوت اما

 کردی، تامین برام خواستم هرچی بزنم، نمایشگاه کردی کمکم. ممنونم ازت و دارم دوستت اما-

 این روی مرد بهترین نظرم در و کردممی ستایشت. پرستیدم می رو تو کردی، حقم در زیادی هایخوبی

 ما حقِ در که بدی اولین. بسته نقش ذهنم توی هاتمبدی اما رهنمی یادم رو هاتخوبی! بودی زمین کره

 !همین بود نکردنمون باور کردی
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 رو که دیدی و اشک از پر هاییچشم با. زنممی بیرون خانه از و کشممی خودم دنبال سختی به را چمدان

 تکیه دیوار به در کنار درست و ساختمان خروجی مقابل همانجا. زنممی بیرون ساختمان از رودمی تاری به

 .زنممی

 برایم. است گذشته هم شب ده از ساعت که نیست مهم برایم. نشینممی زمین روی و خورممی سُر درد با

 که افتاده اتفاقی چه دانندنمی و شوندمی خیره مهرانفر علیرضا دختر به تعجب با رهگذران نیست مهم

 .ریزدمی اشک و گرفته آغوش در را زانوهایش و نشسته خیابان در چمدانی با حاال نازکرده دختر این

 

 "فرجود"

 اما. میدهم تکان دست ماشین اولین مقابل میزنم، بیرون کافه از ها دیوانه مانند میکنم قطع را تماس وقتی

 :میپرسد و آید می سرم پشت کمیل میشوم، کالفه. میرود هایم زدن بال بال به توجه بی راننده

 داداش؟ شده چی-

 :میدهم جواب کالفه

 دیگه؟ بدی جواب بهشون داری وقت هنوز بزنیم، حرف دیگه روز یه بذار-

 حرکات از که کمیل. بدهم تاکسی درخواست تا آورم می در جیبم از را گوشی میدهد، تکان سری کمیل

 :میگوید است ترسیده من

 !دارم ماشین من داداش-
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 نشینم می جلو صندلی روی میکند، روشن است کرده پارک کافه مقابل که را ماشینش بجنبم خودم به تا

 :میگویم و

 !تروخدا برو سریع-

 :میپرسم صدایش شنیدن با میگیرم، را هانا شماره

 خوبی؟ هانا،-

 :میدهد جواب میلرزد که صدایی با و کرده بغض

 !فرجود بیا نه،-

 .راهم تو برم، قربونت میام-

 :میکند ام دیوانه کردنش گریه صدای میشکند، بغضش

 .نشستم کوچه توی ها بدبخت مثل-

 کنده جا از ماشین. میدهد فشار گاز پدال روی را پایش و میکند من به نگاهی کمیل میکشد، تیر قلبم

 میروم زنی دنبال به او با حاال و داشتم قرار کمیل با نیستیم، دور هانا پدر خانه از زیاد شکر را خدا میشود،

 نشسته کوچه در ها آواره همانند خودش قول به و کنده دل اش پدری خانه از که زنی. هستم عاشقش که

 .است
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 سمت به و میپرم بیرون ماشین از بایستد، کامال ماشین نمیدهم زمان خان علیرضا منزل مقابل رسیدن با

 :میدهد جا آغوشم در را خودش دیدنم با. میروم هانا

 .باشم تو با میخوام ببر، منو فرجود-

 :میبوسم را اش ریخته بهم موهای

 .برم قربونت باشه-

 میدهد، را کمیل جواب سختی به. است مانده آغوشم در هنوز هانا میکند، سالم ای خفه صدای با کمیل

 هانا لوازم دادن جا مشغول هم کمیل. میکنم باز برایش را عقب صندلی در و میبرم ماشین سمت به را هانا

 روی را سرش نشینم، می هانا کنار عقب صندلی روی صندوق در بستن از بعد. میشود عقب صندوق در

 .میگذارد ام شانه

 :میگوید بغض با هانا. میدهم را خانه نشانی کمیل به و میگیرم را دستش

 کنار بچگی از که ایخونه از منو نمیشه باورم اصال. شوهرت دل ور برو گفت. فرجود کرد بیرونم-

 !مرسده خاطر به اونم. کرد بیرون شدم بزرگ هاشآدم

 :میبوسم را موهایش

 .پیشتم من عزیزم باش آروم-

 :میگوید کنان هق هق
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 .ندارم هیشکیو دیگه تو جز االن-

 آدمی ترین منفور محبوبه میکردم فکر همیشه. است شده ویران درون از دختر این میکشم، عمیقی نفس

 ساکت حرفها بعضی با محبوبه حداقل. است شده عوض نظرم مرسده دیدن با حاال اما ام، دیده که است

 .میکند بازی دارد دل روی مادر داغ که دختری احساسات با راحت نه، مرسده اما میشود

 جز که هانایی. باشد هانا دوست بهترین بلکه مادر، حد در نه میتوانست بود دیگری دنیای اگر شاید

 روزی که باشد دختری همان لرزان گنجشک این نمیشود باورم. نیست بلد چیزی بقیه کردن خوشحال

 زودتر میکند، ترمز کمیل خانه به رسیدن با. آمد در مقابلم محکم و برو تیمارستان به نوشت ای برگه روی

 شود، پیاده میکنم هانا کمک. آورد می بیرون عقب صندوق از را هانا لوازم و میشود پیاده ماشین از ما از

 .کنیم کامل را تمام نیمه حرفهای فرصت اولین در میگذاریم قرار و میکنم تشکر کمیل از

 :میگذارم کمرش پشت را دستم و برمیدارم را هانا ساک و چمدان

 .عزیزم تو برو-

 نگاهم. میخورند جا هانا دیدن با اما میپرند، جا از دیدنم با فرهاد و مامان. میشوم وارد و اندازم می کلید

 :میگویم و میکشم هم در را هایم اخم میشود، ثابت محبوبه روی

 !کن استراحت من اتاق برو جان هانا-

 به نگاهی مامان در شدن بسته محض به. میرود اتاقم سمت به و میدهد را بقیه سالم جواب سختی به هانا

 :میپرسد و میکند هانا لوازم
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 چیه؟ اینا شده؟ چی-

 :میکنم فرهاد به نگاهی

 !بدی هانا دست قند آب لیوان یه میشه-

 :میزند کمر به دست محبوبه

 فقیره؟ پسر پیش اومده کنده دل باباش قصر از پرنسس چی؟ دیگه بابا نه-

 :میکنم نگاهش خشم با

 نداره؟ رو به رنگ بیچاره دختر ندیدی چته؟ میشی؟ الل کی تو-

 ترکیدن آستانه در سرم میشوم، ولو کاناپه روی کالفه. میگیرد شیر زیر و میکند قند از پر را لیوان فرهاد

 :میگویم فرهاد به رو. دارم کم را محبوبه فقط وسط این و است

 !توش بنداز یخ کم یه-

 مامان و میبندم را هایم چشم. میشود خیره هایم چشم به و نشیند می زمین روی محبوبه میگوید، چشمی

 :میگوید حرص با

 نه؟ یا شده چی میگی-

 :میگویم حرص با

 مشکلیه؟ هست، باشم من هرجایی بعد به این از زنمه شده؟ چی-
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 :میزند پوزخندی محبوبه

 اینجا؟ بیاد کرد جمع میزاد داره باباش زن دید تا یعنی-

 :میشوم خم سمتش به

 !میکنما خالی تو سر دارم دلی دق هرچی ندارم اعصاب محبوبه گمشو برو-

 :میگوید مامان. میشود اتاق وارد و میزند در به ای تقه آرامی به فرهاد میکشد، عقب

 !شدین اختیار صاحب دیگه روشن، چشمم-

 ...مامان-

 :میگوید باز نیش با محبوبه

 !نشون اینم خط این میکنه بیرون شمارو همه دختره این-

 :میدهم فشار هم روی را دندانهایم

 آدم مثل بری اینکه جای فروخته؟ تو به تری هیزم چه بیچاره دختر چیه؟ دردت هان؟ چیه؟ دردت-

 انسانیته؟ این درسته؟ این میکنی؟ رفتار اینطوری بدی دلداریش بزنی حرف باهاش

 :غرد می مامان

 باقیه؟ هم نیمت و قورت دو آوردی گرفتی رو دختره دست کاره یه فرجود-

 :میدهم جواب حرص با و میروم مامان سمت به میپرم، جا از
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 قانونا و عرفا شرعا، میفهمی؟ منه زن میگی داری که دختره این! هانا داره، اسم دختره این مامان دختره؟-

 !منه شناسنامه تو اسمش. منه زن

 :میگوید و آید می بیرون اتاق از فرهاد

 !کشیدین؟ شمشیر هم واسه اینجا شماها میریزه اشک گوله گوله داره هانا دیگه، بسه-

 کنارش میریزد، اشک و است نشسته تخت روی هانا. میروم اتاق سمت به و میگویم استغفراللهی لب زیر

 :میگویم و نشینم می

 .میدم قول بهت موقتیه ولی نباشیم، اینجا میخواد دلت میدونم-

 :میگویم و میکنم نوازشش میگیرد، را دستم هانا

 نقلی خونه یه زودی به. نداریم جایی االن ولی نمیاد خوشم ازش منم کنی، تحمل رو محبوبه باید میدونم-

 با میام شبا وقتی میکنیم زندگی توش. کن درستش میخواد دلت هرطور. تو و باشم من فقط که میگیرم

 بریم سرت فدای میگم میکنم بوست منم بعد. سوخت غذامون فرجود میگی میای آویزون لوچه و لب

 من میگی دستم میدی رو شده کربن چی همه دیگه تهش که ای قابلمه اون هم آخرش. بزنیم نیمرو

 !چشم میگم منم. بساب اینم نحیفم خودم ظریفه دستام هنرمندم

 :میبوسم را دستش میخندد، هانا ای لحظه برای

 بگم؟ بازم میخوای-
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 و میکشم دراز کنارش. خوابانم می تخت روی را او و میشوم بلند جا از میدهد، تکان تایید نشانه به سری

 :میکنم بغلش محکم

 کمرم های مهره تک تک من یا میشی له تو یا اینطوری بخریم دونفره تخت یه بریم فردا اینکه اول-

 .بیرون میزنه

 :میدهم ادامه و میچسبانم خودم به را او

 شام میان دارن اینا مامانت وااای میگی جانم میگم ریخته برگم که منم فرجوووود، میگی میزنی زنگ مثال-

 اینکه یا. میارم میخرم غذا راه سر من الکی بجوشه گاز روی بذار قابلمه دوتا میگم منم. کنم درست چی

 کلی منم. کردم نقاشی هال دیوار برای میگی کشیدی خودمون از خوشگل تابلوی یه میبینم خونه میام

 بیاد برف وقتی بزنیم، قدم بریم میاد بارون که شبایی مثال یا. بیرون ببر منو میگی بعد و میکنم بوست

 .بازی برف بریم

 است، برده خوابش میفهمم بیایم خودم به تا. میشود آرام آغوشم در هانا های نفس و میکنم تعریف من

 میزنم، بیرون اتاق از و میشوم بلند کنارش از آرامی به. میکشم رویش را پتو و میکنم نوازش را موهایش

 می بابا و میشود باز در بزنم حرفی میخواهم که همین. میکنند نگاهم غضب با همچنان محبوبه و مامان

 .آید

 :میپرسد و میکند نگاهم بابا است، خودش سر زیر بابا آمدن زود این میفهمم فرهاد شاداب نگاه دیدن با

 شده؟ چی-
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 لیوان یک فرهاد نشیند، می زمین روی بابا. میدهم شرح برایش گریخته جسته و میکشم عمیقی نفس

 :میگوید بابا و میگذارد مقابلش چای

 !بوده این در صالح. خودش خونه آورده زنشه چیه؟ مشکلش زن خب-

 :میگوید محبوبه

 نداریم؟ آبرو ما چی؟ یعنی-

 :برمیدارد قند یک بابا

 .آورده برداشته رو زنش باشی؟ آبروت نگران که کرده دزدی و هیزی کرده؟ شرع خالف مگه-

 :میگوید فرهاد که بزند حرفی میخواهد مامان

 شده؟ تنگ جات اومده هانا که حاال اینجایی چهارساعته و بیست هفته روز هفت داداش، زن-

 او مهمان شام هانا آمدن مناسبت به میگوید آخر در و میدهد را همه جواب بابا میزنم، خنده زیر پقی

 ماجرا این بفهماند محبوبه و مامان به اینکار با میخواهد و ندارد خوشی حال هانا میداند که میدانم. هستیم

 :میگوید و میکند ذوق حسابی فرهاد. است شده تمام او چشم از

 یه بیاد نمیاد گیرش چیزی مامان دستپخت جز که اون بده، خبر فرید به لبت جوییدن جای داداش زن-

 !بزنه جوج

 :میدهد فرید به را کارتش بابا میکند، نگاه فرهاد به خشم با محبوبه
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 !بگیر رو خودت جوج همون همه برای-

 نمیکنم، بیدار را هانا شام موقع. میبندد را بقیه زبان و میزند هانا بودن روی تاییدی مهر بابا میزنم، لبخندی

 را جمع در بودن دماغ و دل میدانم و میکنم خاموش را او گوشی. کند استراحت هانا است موافق هم بابا

 و فرید رفتن از بعد. نمیتواند اما شود بیدار هانا کند کاری میکند سعی و آورد نمی کم هم محبوبه. ندارد

 :میپرسد آرامی صدای با میزنم، لبخندی هانا باز های چشم دیدن با. میروم اتاق به محبوبه

 رفتن؟-

 :میدهم تکان سری

 بهتری؟ آره،-

 :میشود بلند جایش از

 .آره-

 بیارم؟ رو شامت میخوای-

 :میگیرد من از را نگاهش

 .نیستم گرسنه-

 !بخوریم دوتایی میارم االن خودت؟ با میجنگی؟ کی با هانا، نمیشه که اینطوری-

 خوردی؟ تو-
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 .خانومم بدون نمیکشید میلم بابا، نه-

 مقابلش زمین روی. برمیگردم اتاق به پر سینی با بعد کمی و میزنم بیرون اتاق از میزند، کوتاهی لبخند

 تشویق خوردن به را او کردنش اذیت با میکنم سر و است میل بی. میشویم خوردن مشغول و نشینم می

 روی را سرش هانا. میکشم دراز تخت روی هانا کنار برمیگردانم، آشپزخانه به را سینی شام از بعد. کنم

 .میکنم نوازش را موهایش دستم با هم من و میگذارد بازویم

 زبان دختر است، کوچکتر من از سال دوازده که شوم دختری عاشق روزی نمیکردم را فکرش وقت هیچ

 خیلی و شوم عاشقش کند، خود مال را دلم دختر همان. میگشتم دنبالش کردنش ادب نیت به که درازی

 .شوم اش دیوانه من و دارد تفاوت من با آسمان تا زمین از که دختری. کنیم عقد زود

 پدری خانه به پا دختر همان. کند علم قد همه مقابل در من رضایت برای شود، قلبم تمام مالک دختر همان

 کاخ پرنسس محبوبه قول به که دختری. شوم شریک او با را دارم که اتاقی تنها دنیا دار از و بگذارد ام

 منی کنار میکرد خرج پول ریگ مثل که دختری. شود پدری خانه عاریه اتاق در من همسر بود پدرش

 .میدهم را هایمان مبل اقساط هنوز که باشد

 کاخ آشپزخانه قدر مان خانه کال که منی. کند دوزار را قرانش یک تا میکند کار تاکسی روی پدرم که منی

 و گذشت اش مالی امکانات همه از من بخاطر ایستاد، پدرش روی توی من بخاطر هانا. نمیشود هانا پدر

 .است کرده مهمان را خودش آغوشم در اتاقم نفره یک تخت روی حاال
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 خنده کنم کاری. کنم خوشبخت را هانا میدهم قول خودم به میزنم، هانا پیشانی روی ای بوسه و میچرخم

 .میبندم را هایم چشم و میپیچم هانا دور را دستم. نشود دور لبش از

 هانا. ایم خوابیده است وقت خیلی میفهمم ساعت دیدن با میکنم، باز چشم محبوبه صدای شنیدن با صبح

 خواب در دختر این میزنم، لبخندی. میکشم را رویش و میکنم جدا آغوشم از را او است، خواب هنوز

 .میشود ساکت دیدنم محض به محبوبه و میزنم بیرون اتاق از. میخورد تکان زیادی

 :میگوید محبوبه و میدهم ام کوفته بدن به قوسی و کش

 !اومدی خوش پادشاهی صبح به داماد آقای به به-

 :غرد می لب زیر مامان میشود، گرد محبوبه وقاحت بابت هایم چشم

 !محبوبه-

 بعضی خب ولی شدن رد چیزا سری یه روی از که حاال کردن، شروع رو زندگی رسما اینا جون مادر واال-

 .سرجاشه چیزها

 :میروم محبوبه سمت به میشود، سرخ مامان صورت

 سرجاشه؟ چی دقیقا-

 :میزند پوزخندی

 !آوردم کاچی خانوممون عروس برای-
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 :میکنم میز روی ظرف به نگاهی

 چیکار؟ اومدی دست به کاچی کاره یه سننه؟ رو تو ولی نکنه، درد دستت-

 :میخندد محبوبه

 !دستمون بدی چیزی یه جنابعالی باید باالخره چیکار؟ میان-

 :میگوید محبوبه و میکنم نگاهش گیج

 کوفتی دستمال میدونم چه و  مالفه اون برو خنگی؟ اینقدر یعنی خونه؟ نیاوردی زنتو رسما دیشب مگه-

 !بیار رو

 :میروم سمتش به خشم با. است شده پروا بی اینطور داداشم زن نمیشود باورم میکنم، یخ

 سلیطه؟ چه تو به من تخت اتفاقات-

 :میگوید مامان و میکشد جیغی محبوبه

 خجالت بخوام؟ دستمال اتاقشون در دم برم داری توقع که وزوزکه شاه عهد مگه. بکش خجالت محبوبه-

 شرم بیار؟ دستمال برو میگه برادرشوهرت به نداری؟ حیا. نمیذاری خودت نپرم بهت میخوام هی بکش

 تو؟ نداری

 :میدهد گردنش و سر به تابی محبوبه

 !رسمه خب؟ چیه-
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 :میگوید و است عصبی کامال میفهمم اش خنده روی از میخندد، مامان

 برم مونده همینم. والسالم فرجود همسر منه عروس هانا. نداره جا خونه این تو دوزاری های رسم این-

 چی؟ دیگه. بدین نشونم دستمال بگم

 :میگوید محبوبه

 !داده آب رو بند قبال البد-

 :نشیند می محبوبه صورت روی و میرود باال مامان دست

 !گمشو و ببند دهنتو-

 :میگوید لرزان صدایی با مامان میکند، نگاه مامان به بهت با محبوبه

 .چیزا این دنبال بیفتیم دوره نداریم رسم ما. کن چالش همینجا رو بحث این-

 مامان ممنون مدت این تمام در بار اولین برای. میرود بیرون خانه از و میزند بغل را کاچی ظرف محبوبه

 :میگویم و میزنم لبخندی. است گرفته را محبوبه حال که میشوم

 .گرم دمت-

 :میشود بلند جایش از مامان

 حرف داشت زیادی محبوبه این ولی هانا اومدن سر نیومده جا حالم هنوز. داره مکانی و جا هرچیزی-

 .میزد
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 :میگویم و میروم آشپزخانه به

 !بخرم دونفره تخت یه میخوام-

 :میدهد تکان سری مامان

 .تخت ذره یه رو نمیشه جاتون. بخری باید-

 :میپرسم و میریزم چای خودم برای

 کجان؟ فرهاد و بابا-

 !سرکار هم بابات. بخره نون رفت افتاد محبوبه به چشمش تا فرهاد-

 مانده هوا روی تمرین چون. است چیده شبکاری برایم میفهمم امیری پیام خواندن با و برمیدارم را گوشی

. بگذارم تمام سنگ میخواهم و است مهم برایش اجرا این. باشیم باشگاه است کرده هماهنگ شب برای

 بیاید کنار میشود پیدایش زود حتما که ای محبوبه با میتواند بماند تنها نمیدانم هاناست، من نگرانی تنها

 .نه یا

 :میگویم صبحانه از بعد. میکنم بیدار را هانا افتد، می راه صبحانه بساط فرهاد آمدن با

 !بخریم تخت بریم بپوش هانا-

 :میگوید هم فرهاد میزنند، برقی هایش چشم

 .میکنم جمع هم تخت این میکنم، خالی رو کمد من برین شما تا-
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 :میزند کوتاهی لبخند هانا

 !گرفتم اتاقتو من کنم فکر ببخشید-

 :میخندد فرهاد

 .داداش زن سری تاج شما. داداش سر بودم شده چتر من بابا نه-

 :میگویم هانا به رو میشود، تر عمیق لبخندش هانا

 .کنیم روشن هم ماشینت تکلیف بریم راستی-

 .میرود اتاق به لباسش کردن عوض برای و میگوید ای باشه

  

 "هانا"

 حرفی توانمنمی اما است درد از پر دلم. زنممی بیرون خانه از فرجود سر پشت و شوممی آماده زود خیلی

 فرجود پدری خانه به چمدان یک با که خواستم خودم. بود خودم انتخابِ این بابا، خواستِ بر عالوه. بزنم

 داشتم؟ هم دیگری چاره مگر. بروم

 :گویدمی و کندمی دراز سمتم به را دستش فرجود

 !بگیریم ماشینو اول بریم-

 :گویدمی زنان لبخند. کنممی نگاهش حرف بی و زنممی لبخندی
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 .میکردم جمع بیشتر حواسمو باید خواممی عذر بابتش-

 :گویم می و دهممی تکان سری سرعت به

 !دیگه گیریممی تحویل میریم! نداره عیبی اصال. نه-

 :دهممی ادامه و خندممی آرام

 نه؟ مگه زندگی زنِ گنمی من به-

 :آورممی باال را دستم درون پوشه

 !برداری رو مدارکت پوشه باشه، یادت شرایط اون توی که خوادمی فکر خیلی-

 :خنددمی

 !بودا حواست خفن خیلی_

 با بیا و برو کمی از بعد و رویممی  ۱۰+ پلیس و رانندگی راهنمایی مرکز اولین سمتِ به هم با هردو

 را کمربندم و شوممی سوار زود خیلی. گیریممی تحویل را ماشین داریم همراه خودرو از که مدارکی

 :گوید می و نشیندمی کنارم فرجود. بندممی

 !رسید دلدار به دل-

 :کنممی روشن را ماشین و خندممی

 !هاسخته خیلی ماشین بی زندگی-
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 :دهدمی تکان سری فرجود

 !سختته یکم داری عادت که تو ولی. کنیممی زندگی ماشین بی ما که ساله خیلی. نیست سخت هاماونقدر-

 این که امنبرده یاد از. فهمممی را مسائل این کم کم و است سخت من برای. دارد حق. کنممی نگاهش

 سندی و خرید برایم را ماشین این دانشگاه در قبولی برای که وقتی. دارم بابا سر صدقه از هم را ماشین

 .داد قرار دستانم در را بود خودم نامِ به که

 تا دهدمی اشاره. آیممی خودم به پارکینگ مسئول اشاره با. زنممی پس را بغضم و دهممی تکان سری

 :گویممی لرزان صدایی با و کشممی عمیقی نفس. شوم خارج مکان این از زود خیلی

 اگر اما بوده پام زیرِ ماشین همیشه که درسته. بدم وفق شرایطی هر با رو خودم تونم می من! فرجود-

 !باش مطمئن بشه ساز مشکل من برای چیزی ذارمنمی. بیام و برم پیاده هاساعت تونممی بخوام

 :زندمی لبخندی

 !کن حرکت-

 ماشین بار دو که است بد حالم قدرآن.  کنم می حرکت به شروع و دهممی قورت سختی به را دهانم آب

 :گویممی و کنممی نگاه فرجود به کالفگی با. کنممی خاموش کم زمانی فاصله به را

 ...!خدا به فرجود-

 :پردمی حرفم بین
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 بشینم؟ من خوایمی-

 !کنم رانندگی باید خودم. نه-

. شوممی خارج لعنتی پارکینگ آن از باالخره باراین و کنممی روشن را ماشین مجدد و زنممی پس را بغضم

 است کرده خانه دلم کنج عجیبی ترسِ. کشممی عمیقی هاینفس و کنممی فرمان قفلِ را لرزانم هایدست

 مانزندگی از نقطه این به ما چطور که شودنمی باورم هم هنوز. شوندنمی خارج ذهنم از بابا هایحرف و

 همیشه بینمان عشق که بابا و من هم آن. بشنویم را یکدیگر ساده هایحرف نتوانیم حتی که. رسیدیم

 ...دارد دوست بیشتر هم من از تورا رضا علی گفتمی همیشه. کند حسادت ما به مامان شدمی باعث

 !نداشت دوست باید که طورآن هم شاید. نداشت دوست را کداممانهیچ بابا که کنممی فکر حاال؛ اما

 داد و کوبممی ترمز روی را پایم محکم. شوممی ترکالفه کنممی دریافت ماشینی از که ایکشیده بوق با

 :زنممی

 !من واسه زنهمی بوق. خرو سرِ کنار بکش-

 حرکتم به بتوانم دوباره و کنم اشزنده تا دهممی تکان را دنده حرص با من و دهدمی بدی صدای ماشین

 لب زیر و افتدنمی جا درستی به و آوردمی در سرناسازگاری من با هم دنده این حتی اما دهم ادامه

 :گویممی

 !من به لعنت-
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 می کم ایدنده برایم که طورهمان و گیردمی دست در محکم را دارد قرار دنده روی که دستم فرجود

 :گویدمی کند،

 !هانا باش آروم-

 :گویممی و کنم می حرکت دوباره

 !فرجود رسممی دیوونگی مرز به دارم-

 !کنیمی نابود رو خودت بدتر اینطوری ها نمیشه درست هیچی بودن عصبی این با-

 :گویم می ربط بی کامالً و کشممی عمیقی نفس

 خوابیدم؟ بد خیلی دیشب-

 :زندمی لبخندی فرجود

 !نه-

 :خندممی حرص با

 روی هم دیشب. بخوابه من کنارِ نمیشه راضی کس هیچ خورممی تکون خواب تو خیلی من! نگو دروغ-

 !شدی اذیت حتما تخت اون

 پیدا خودم برای جایی یه بتونم بلکه بود نفره دو تخت یه خریدن تصمیمم اولین صبح بخوی راستشو-

 .کنم
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. بیایم بیرون بابا فکر از توانمنمی جور هیچ که است عجیب. کشممی آهی و ایستممی قرمز چراغ پشت

 .است کرده کار چه من رفتن از بعد و دیشب دانمنمی

 :آورممی زبان به را افکارم باقی و کنم می نگاه فرجود به

 رو بابا من شده؟ ناراحت من رفتنِ از بعد. بیام بیرون فکرش از تونمنمی اتفاقات این تموم با فرجود-

 !شناسممی

 :گویممی و لرزدمی بغض از امچانه

 !منه عاشقِ اون-

 !میشه درست چیز همه زودی به میدونم من و مشخصه عاشقشی هم تو-

 کردن بیان با دیگر ندارم دوست. کنم دور خودم از را بغضم تا کشممی عمیق نفسی و دهممی تکان سری

 ایذره کند فکر فرجود شوم باعث هایمناله این با خواهمنمی اصال. کنم دلخور هم را فرجود هاحرف این

 .امشده پشیمان

 :گویممی سرعت به

 بخریم؟ تخت بریم باید کجا حاال-
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 دست چند دیدن با. شویممی مغازه وارد. ایستیم می ایمغازه مقابل زود خیلی و دهدمی آدرسی فرجود

 خیلی. رسانممی فرجود دستِ به را دستم و زنممی لبخندی سالن انتهای در هاییتخت و جور و جمع مبل

 .رودمی خودم خانواده سمت به فکرم. شویممی مغازه واردِ هم با و گیردمی را دستم زود

 دیزاینرهایی با. بود ریخته زیادی خیلی هایبرنامه هانی و من شخصی اتاقِ دیزاین برای مامان پیش هاسال

 .بود زیبا بسیار بود کرده درست برایمان که اتاقی و بود بسته قرارداد

 که نبود مهم برایش و گشتمی دخترش برای اتاق زیباترین دنبال به دکوراسیون هایمجله در مرسده؛

 .کند پرداخت باید وسایل این بابت پول چقدر

 آرامش اما ندارد برایمان زیادی های انتخاب که گذارممی ایمغازه در پا فرجود دست در دست من حاال؛

 .فرستدمی وجودم به را عجیبی

 :گویممی و کنممی هاتخت به نگاهی. کنم زندگی فرجود شیوه به بعد به این از که دارم دوست

 میاد؟ خوشت کدوم از تو-

 :گویدمی و ایستاده کنارم حرف بی فرجود

 !کنی انتخاب تو دارم دوست-

 عجیبی شمایل و شکل که سفید رنگ به تختی. گیردمی را تخت ترین انتهایی چشمم و زنممی لبخندی

 و نیست هموار تخت سطح که انگار و هستند دار موج تخت هایکناره. زیباست بسیار نظرم به و دارد

 .کندمی دوچندان را اشزیبایی که است همین
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 دستی تشک روی. کندمی تمجید و تعریف تخت این چوب جنس و مدل از زبانی چرب با فروشنده

 :گویممی و کشممی

 نه؟ مگه جالبه-

 :دهدمی تکان سری فرجود

 داری؟ دوست همینو. خیلی آره-

 :کنممی فروشنده به نگاهی

 قیمته؟ چه تخت این-

 :گویدمی مکث بی فرجود

 داری؟ قیمتش به چیکار نه؟ یا اومده خوشت بگو فقط تو-

 :کنممی نگاهش

 !فرجود باشه گرون خوامنمی-

 !نترس نیست گرون-

 کم بسیار ما جای دانممی. میکنم انتخاب هم رنگ فیلی جذاب روتختی یک همانجا از. دهممی تکان سری

 کمبودی است نشده آغاز خودمان خانه در که ایزندگی و اتاق آن در حتی ندارد دوست فرجود اما است،
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 انتقال نظرمان مورد آدرس به عصر تا را تخت که شودمی قرار و چسبانممی او به را خودم. کنم احساس

 .بدهند

 رد خیابان از هم با و دارد آغوشش در را من که طورهمان فرجود. شویممی خارج مغازه از باهم هردو

 :گویدمی شویم،می

 هرچیزی و آینه و کمد پاتختیت، آرایشت، میز. کنیممی کامل هم رو سرویس این بقیه و میایم زودی به-

 !بخوای که

 :گویممی آرام. نشیندمی لبم روی لبخندی و چسبانم می اشسینه به را سرم

 !بسه برام باشم تو کنارِ من-

 فرمان پشت من اگر که ندارم شک. کند رانندگی فرجود دهممی ترجیح بار این. شویممی سوار هردو

 :گویدمی و ایستدمی کناری فرجود. آورممی بار به ایفاجعه باشم،

 .دارم اجرا و هستم ورزشکار بره یادم امروز دارم دوست-

 :کنممی نگاهش متعجبانه

 کنی؟ چیکار خوایمی-

 :خنددمی

 !ناپرهیزی-
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 :گویدمی و خندممی

 !بیام تا بشین-

 از را چشمم موبایل، زنگ صدای شنیدن با. رودمی خیابان دیگر طرف به سرعت به و شده پیاده ماشین از

 آیکون روی را لرزانم دست و کشممی عمیقی نفس. شوممی هول یاسی شماره دیدنِ با و گیرممی فرجود

 :دهممی قرار

 یاسی؟ الو-

 !مژده بده مژده خوبی؟ سالم-

 چیشده؟-

 :گویدمی هیجان با یاسی

 .خورد شیر هیلدا باشدختر، خوشحال-

 :زنممی لبخندی

 !خداروشکر-

 !میشه خوب دستگاه تو بمونه منتهی هست هنوز تنفسی مشکالت سری یه میگه دکتر-

 !خوبه خیلی-

 !میشی شاد خیلی بشنوی کردم می فکر-
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 :گویممی بغض با

 !خوبه خیلی. شدم شاد-

 :شناسدمی را من خوب خیلی او. کندمی مکث لحظاتی یاسی

 هانا؟ خوبه حالت-

 .خوبم-

 .بزنیم حرف باهم پیشت بیام ؟ ایخونه-

 .ندارد خبر چیز هیچ از او پس. فشرممی هم روی محکم را هایمچشم

 ای؟خونه میگم داری؟ رو گوشی هانا؟ الو-

 :گویممی کوتاه

 !نیستم-

 :شودمی تعجب از مملو صدایش

 کجایی؟-

 !فرجودم با-

 :گویدمی و اندازدمی خنده به را من کشدمی که عمیقی نفس
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 !پیشت بیام بگو برگشتی وقتی خب خیلی-

 :گویممی و شودمی روان امگونه روی اشکی قطره. کنممی نگاه خیابان دیگر طرفِ به و چرخانممیسر

 !یاسی نیستم اونجا دیگه من-

 !خل-

 !شد تموم چی همه. گممی راست خدا به-

 :گویدمی منگ و گیج یاسی

 تو؟ گیمی چی برداشته؟ تاب مخت-

 :گویممی و افتدمی پایین بیشتری سرعت با اشک دوم قطره

 !کرد بیرون منو بابا فرجود پیشِ اومدم من-

 :زندمی جیغی یاسی

 چی؟؟؟؟-

 :دهممی فاصله گوشم از را گوشی

 !باش آروم-

 رفتی؟ اینجور چرا رفتی؟ چرا بگیری دل به نباید تو میگه چیزی یه عصبیه بابات هانا چی؟ یعنی-
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 :گویدمی مجدد یاسی. بندممی محکم را هایمچشم

 ...!بابات اگر دونیمی میشیا، پشیمون خدا به هانا-

 :پرممی حرفش بین. کند دودل را من هاحرف این با یاسی ندارم دوست

 نیستم هم بدی جای. دارم عقل! نمیام هم کوتاه ازش و گرفتم رو تصمیمم من خدا به. یاسمین بسه-

 .امنه من جای فرجود کنارِ باش مطمئن

 :گویممی سرعت به دستش درون ایسینی با فرجود دیدن با

 .کنم قطع باید دیگه من-

 !وایسا هانا-

 هایلیوان به چشمم و زنممی لبخندی نشسته صندلی روی که فرجود به و کنممی قطع را تماس سرعت به

 :گویممی و افتدمی سینی درون بزرگ

 !کنی دور کنهمی اذیتم که چیزایی از رو من ذهن باید چطور دونیمی که عاشقتم-

 :گیردمی سمتم به را سینی و خنددمی

 !بردار داری دوست هرکدومو گرفتم متفاوت طعم تا دو-

 کندمی تحریک را اممعده اشبلوبری طعم و آبی رنگِ. دارمبرمی را دربهشت یخ لیوان و کرده دراز دست

 .فرستممی حلقم به را یخ مایع زود خیلی و
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 :گویدمی آرامی به فرجود

 .بگم بهت چیزی یه باید. جان هانا-

 :کنممی نگاهش منتظر

 برای که برم باید ده. کمه اجرا و تمرین برای وقتمون هم ما و شلوغه باشگاه. ریخته بهم ما تایم امشب-

 !باشم حاضر اونجا تمرین شروع

 :دهممی تکان سری

 میای؟ کی یعنی-

 .کنممی پرواز تو پیشِ رسیدنِ برای تمرین شدنِ تموم محض به اما دونمنمی-

 :گویممی شیطنت با و خندممی

 !توئه و من مالِ که خوابیممی تختی روی امشب کردم فکر. شد حیف-

 :گویدمی و دهدمی باال ابرویی

 !نباش نگران کنیممی افتتاحش-

 افتتاح؟-

 :گویدمی خنده با و دهدمی تکان سری

 !میدم نشونت عملی رو اشبقیه و بوس و بغل کلی و تو و من یعنی دیگه؛ آره-
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 :زنممی بازویش به مشتی خنده با

 !نشو ادب بی-

 :خنددمی

 !دارم دوست-

 :خندممی بلند

 .کنم درازی زبون تونمنمی کشممی خجالت من که زنیمی هاییحرف یه تو اما نیستم ایخجالتی آدم من-

 !بیاد بند زبونش که بشنوه آقاشون از هاییحرف یه باید آدم-

 سمتِ به هم با هایمانبهشت در یخ اتمام از بعد. کنممی نگاه فرجود شادابِ چهره به و زنممی ایقهقهه

 .شوم وارد جلوتر من تا ایستدمی کنار و کندمی باز کلیدش با را در. رویممی خانه

 راحت خانه این در هنوز و نیست خودم دستِ. بردارم قدم فرجود کنارِ دارم دوست اما روممی داخل به

 حلقه بازویش دورِ را دستم. دارد شدید رودربایستی خانه این اعضای با که دارم را مهمانی حسِ. نیستم

 :گویممی و زنممی لبخندی مادرش دیدنِ با و کنممی

 .جون مادر سالم-

 :گویدمی و کندمی نگاهم است، مشغول آشپزخانه در که فرجود مادر

 .اومدید خوش. سالم-
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 خالی اتاق فضای و است برداشته را تخت فرهاد. رویممی اتاقش سمت به هم با و کندمی تشکری فرجود

 :گویممی و زنممی لبخندی. است شده

 !اتاقت پنجره زیرِ دیوارِ به بدم تکیه رو تخت دارم دوست-

 :دهدمی تکان سری فرجود

 !کنیممی همینکارو عزیزم باشه-

 خواهممی که همانطور باید و است من خانه دیگر اینجا. کنممی باز را زیپش و نشینم می چمدانم مقابل

 شب دهممی ترجیح و کنممی پیدا جا هم خودم هایلباس برای فرجود، هایلباس کمد در. کنم زندگی

 .بازگردد فرجود و بگذرد زودتر هم زمان تا کنم مرتب را وسایلم

 :گویممی و کنممی فرجود به نگاهی. دارمبرمی نارنجی رنگ به کوتاه آستین پیراهنی

 بپوشم؟ اینو تونممی-

 :گویدمی عادی و کندمی لباسم به نگاهی

 !بپوش داری راحتی احساس داخلش که هرچی عزیزم توئه خونه اینجا-

 و کنممی شانه را موهایم. شوممی راحت لی شلوار آن شر از زود خیلی و دارمبرمی هم خانگی شلواری

 :ایستممی فرجود به پشت

 !بده نشونم هنرتو-
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 کنم؟ چیکار-

 !بباف موهامو-

 :گویدمی و کشدمی عمیقی نفس موهایم بین زود خیلی. کندمی حلقه کمرم دور را هایشدست و خنددمی

 .شن بافته حیفه باشن باز باید تو موهای-

 :خندممی

 !ببافی نیستی بلد-

 :کشدمی عمیق نفسی هم باز فرجود و دهممی قرار هایدست روی را دستم

 !بشم عاشقت فیبی قولِ به و کنم بوشون کنم، لمسشون باید-

 فیبی؟-

 بغلشون مردا وقتی که ترن کوتاه زنا که همینه واسه. میشه خارج سرش از زن یه هایفرومون درصد نود-

 !بشن عاشقشون میکنن

 :گویدمی و بوسدمی را موهایم

 !نباشم بلد نمیشه دلیل اما ندادم انجام حاال تا-

 آرامشِ که الحق. بندممی را هایمچشم عشق با من و شودمی موهایم دادنِ تاب و پیچ مشغول آرامشی به

 :گویممی و اندازممی جلو را موهایم دسته! است لحظات همین در مطلق
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 !آفرین خوبه-

 :خواندمی گوشم کنار خنده با فرجود

 نبافش موهاتو دیگه خواهش یه-

 تابش و پیچ واسه زده لک دلم

 رهاته موهای پسِ دریا یه

 "هاتهشونه مسیرِ تو خرمن یه

 به هم من و بگیرد دوش دارد تصمیم فرجود بعد کمی. برممی پناه آغوشش به من و خندیممی هردو

. شودمی جمع هایمچشم در اشک اختیار بی بینممی آشپزخانه در که را فرجود مادر. روممی آشپزخانه

 .آیدمی هایمچشم مقابل مامان لحظه یک

 بود همین برای شک بی! بپزد غذا عشق با باید بود معتقد و گذاشتمی موسیقی خوشحالی با همیشه که

 مرغی هایخورشت. کردمی دیوانه را آدم غذایش طعم و پراندمی ما همه سر از هوش غذایش عطر که

 .شدندمی خوشمزه مامان هایدست با فقط که غذاهایی همان. امنخورده هاستسال که

 :گویممی آرام و کنممی پاک را اشکم

 جون؟ مادر کنم کمکتون تونممی-

 :چرخد می سمتم به فرجود مادر
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 .دخترم نیست نیازی-

 :گذارممی داخل به قدمی

 .بهتره نباشم تنها-

 :دهممی ادامه و ایستممی کنارش

 !بلدم رو کردن کمک اما نیستم بلد آشپزی من-

 :خنددمی فرجود مادر

 نیستی؟ بلد چرا-

 :دهممی تکان سری

 گاهی کشیدممی نقاشی مداوم روزا اون منم. کنه درگیر آشپزخونه کارای با رو من نداشت دوست مادرم-

 !بپزم بخوام اینکه به برسه چه. نداشتم هم خوردن غذا برای وقتی حتی

 چی؟ بابات زن-

 :گویممی و داده بیرون محکم را نفسم. کنممی سکوت ناگهان مرسده یادآوری با

 .بگیرم یاد اون از نداشتم ایعالقه-

 :زنممی نما دندان لبخندی

 کنید؟می درست دارید چی! خوبه خیلی مامانم مثل هم شما دستپخت. بگیرم یاد شما از دارم دوست اما-
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 :دهدمی تکان سری فرجود مادر

 داری؟ دوست چین، ته-

 !خیلی بله-

 :گویدمی و زندمی رویم به لبخندی

 !بیار مرغ تخم تا چند و کرده دم زعفرون برام پس-

 تک تک از را این و است مهربانی بسیار زن فرجود مادر. دهممی انجام را خواهدمی که کاری زود خیلی

 لحظات او با توانممی من که است آدمی فرجود مادر نباشد، خانه این در محبوبه اگر. فهمممی حرکاتش

 .بگذرانم را خوبی

 !باشد خودش خانه محبوبه که شرطی به تنها

 آماده با. کنم تزئین را برنج روی تا دارممی نگه اضافه زرشک کمی و کنیممی درست را غذا هم با هردو

 اولین این. دارم عجیبی حسِ. نشینممی فرجود کنارِ و کنممی تزئینش زرشک و پسته خالل با برنج شدنِ

 .نیستم مهمان دیگر و امنشسته سفره کنار خانه این عروسِ عنوان به که است ناهاری

 .کشدمی غذا من برای خودش از قبل و کرده دراز دست فرجود

 خورد؟می چه ناهار او نیست، خانه در کسی که االن. کندمی پرواز بابا سمت به هم باز فکرم

*** 



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 :گویممی و کنممی مرتب را روتختی زیاد ذوقِ با

 !خیلی. قشنگه خیلی فرجود-

. نیست خودم خانه اینجا که کنمنمی فکر این به. هستم خوشحال. کنممی نگاه تخت به و ایستممی عقب

 !است من کنارِ در فرجود

 :گویدمی و کندمی تن به را پیراهنش فرجود

 .عزیزم باشه مبارک-

 :کنممی نگاهش

 .نکنه درد دستت-

 :گویدمی و زندمی عطر کمی

 آزرده رو خاطرت رفتاری یا حرفی با خوامنمی نداره درست روانِ زن این. نشو محبوبه نزدیک لطفاً هانا-

 !کنه

 :زنممی لبخندی

 .ندارم بهش کاری من. نباش نگران-

 روی باشی نداشته بهش هم کاری اگر حتی که است محبوبه من بحثِ. برم قربونت نیستی تو من بحثِ-

 !میره راه مخت
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 :چسبانممی اشسینه به را خودم و روممی سمتش به

 .برگرده شبکاری از شوهرم باشم منتظر شب، اولین همین باید که کنممی فکر این به دارم. نباش نگران-

 :خنددمی فرجود

 خب؟ بخواب خوب-

 :دهممی تکان سری

 ساعت به بازم ولی کردمی درد قلبش حتی. میرفت استقبالش به میومد سرکار از بابا وقتی همیشه مامان-

 لباس. رسیدمی خودش به حوصله با و شدمی بلند جا از. بیاد علیرضا که االناست گفتمی کرد،می نگاه

 من وقتی و میزد اون از. کردمی استفاده ازش همیشه که داشت کالباسی رژ یه و کردمی تنش قشنگ

 همه که همسرت پیشوازِ بری جور یه باید میشه خودت نوبتِ روز یه دختر، نخند گفتمی خندیدممی

 نفس وقتی تا گفتمی و خندیدمی سال؟ همه این از بعد مامان گفتممی. بره یادش تو دیدن با خستگیاشو

 منتظرت همین برای باشم اون مثل خواممی منم فرجود بود همینجور لحظه آخرین تا اون. کشیمی

 .مونممی

 عشق با و کنممی گردنش چفتِ را هایمدست. آیدمی هایملب سمت به حرف بی و زندمی لبخندی فرجود

 .دهممی پاسخ هایشبوسه به

 :زنممی لبخندی من و کند پا به را هایشکفش شودمی خم. روممی همراهش در دمِ تا

 !باشی داشته خوبی تمرینِ-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 :کندمی نگاهم

 !باش خودت مواظب-

 :دهممی تکان سری

 !عشقم همینطور هم تو-

 را در. زندمی بیرون مجتمع از خندان هاییچشم و هالب با فرجود و فرستممی برایش ایبوسه دست با

 :گوید می و داردبرمی میز روی از را اشچای لیوان محبوبه. گردمبرمی داخل به و بندممی

 ولت. میاد و زنهمی دمبل تا چهار میره نداره رو بازیا لوس این دیگه که باشگاه یه رفت؟می قندهار سفر-

 نه؟ رفتیمی دنبالش میکردن

 :خنددمی

 !میاد زود مامانت نترس تنهایی از کوچولو-

 :گویدمی مجدد محبوبه و کشممی عمیقی نفس

 یه تو که هستید اونایی از نکنه. ببینیم رو دومادی عروس تازه بازیای لوس این باید هامدت تا حاال-

 خورید؟می غذا بشقاب

 فرجود مادر کاش. بگیرد دلم شودمی باعث آب دوشِ صدای. کنممی فرهاد به نگاهی من و خندندمی بلند

 .باشم ترراحت کمی تا بود نشسته اینجا االن
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 :زندمی داد بلند محبوبه و روممی اتاق سمت به

 .باتوام-

 :شنوممی را بلندش صدای هم باز. بندممی را در و شوممی اتاق وارد توجه بی

 حسابت خودمم ور یه به اول روز از بگی خوایمی گیرم؟می اتنادیده دارم بگی خوای می. توام با هوی-

 سرته؟ تو فکرایی چه دونمنمی کردی فکر کنیمی سکوت کنم؟نمی

 :شنوممی را فرهاد صدای و روممی عقب به قدمی چند

 داری؟ چیکارش محبوبه عقب برو-

 !کنه رفتار من با اینجور خونه این تو تونهنمی بگیره یاد االن از باید فسقلی این. شو خفه تو-

 داری؟ چیکارش کنیمی رفتاری بد باهاش داری اول روز از خودت تو-

 .نکن دخالت من کارای تو بزنن کنکورتو نتایج تا تاپت لپ پای بشین برو سننه؟ تورو-

 :گویدمی سریع فرهاد

 !تنهاست اون. پیشش بری ذارمنمی-

 :زندمی داد محبوبه

 !اونور کن گم گورتو-

 !کرد یخ داداش زن بخور رو اتچایی بقیه بشین برو. نمیرم-
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 فرهاد هایمهربانی تمامِ برای دلم و زنممی لبخندی. گیرممی آغوش در را زانوهایم و نشینممی تخت روی

 دیدممی گوشی با که فیلمی. شودمی قطع بیرون صداهای و سر که گذردمی چقدر دانمنمی. رودمی ضعف

 .آیممی پایین تخت روی از و کنممی استپ را

 نگاهی. است رفته خواب به و زده تیکه دیوار به که افتدمی فرهاد به چشمم اتاق درِ کردنِ باز محضِ به

 :زنممی صدایش آرام و نشینممی کنارش و کرده خانه تاریکِ فضای به

 فرهاد؟ فرهاد؟-

 :زنممی رویش به لبخندی کند،می باز را هایشچشم تا. کنممی صدایش دوباره و خوردمی تکانی

 !گیرهمی درد گردنت خوابیدی؟ اینجا چرا-

 :کندمی جمع را پاهایش زود خیلی

 !همینجا راحتم-

 :خندممی

 !بخواب جات سرِ برو-

 :دهدمی تکان سری

 !نباش من نگرانِ. زنداداش مونم می همینجا من-

 :کنممی نگاهش متعجبانه
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 میشی؟ اذیت چرا؟ آخه-

 :گویدمی سرعت به

 .میشم اذیت بیشتر سراغت بیاد محبوبه. راحتم-

 :زنممی بزرگ لبخندی

 .اذیتم اینجور منم اما. مرسی فرهاد مهربونی چقدر-

 :گرددبرمی پتویی و بالشت با بعد لحظاتی و شده بلند جا از زود خیلی

 !خدا به راحتم نباش من نگران. بیاد داداش تا خوابم می همینجا من-

 برایم و دارد ارزش دنیایی برایم من، از کردنش مواظب این و احترام این. شوممی فرهاد عاشق همانجا

 .شودمی عزیز هانی اندازه به

 .برگردد فرجود تا گیرمنمی ساعت هایعقربه از چشم و گردممی بر اتاق به و شوممی بلند جا از

  

  

 "فرجود"

 دراز دست. است نشسته تخت روی و بافته را موهایش میزنم، لبخند هانا دیدن با میشوم که اتاق وارد

 :میگویم خنده با میکنم، خارج تنم از را شرتم تی و میکنم
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 !نمیکشم خجالت تو جلوی من ببین-

 :میگوید نباشد بلند میکند سعی که صدایی با

 !فرجود-

 :چسبانم می ام برهنه سینه به را سرش و میکنم بغل را او نشینم، می کنارش

 .فرجود جون-

 :میپرسم و میشود ساکت

 !بزنیم رو افتتاحیه نشستی منتظر-

 از ای بوسه. میکنم نگاه بگیرد من از میخواهد که هایی چشم به و آورم می باال را سرش نمیدهد، جوابی

 :میگیرم لبهایش

 .باشی خجالتی بخوای اینطور خودت و منم وقتی نیست خوب-

 :میبوسم را لبهایش دوباره میشود، خیره صورتم به

 !کمال و تمام منی، مال تو-

 :میپرسم و میخورد ریزی تکان. میکنم نوازشش و میخورد سُر دستش روی دستم

 اومد؟ قلقلکت-

 :میپرسم و میبرم لباسش زیر را دستم میدهد، تکان نه نشانه به سری
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 چی؟ االن-

 میکند سعی سختی به. میخندد دادنم قلقلک با و افتد می تخت روی بیاید خودش به تا میخندد، ریز

 :میگوید معترض نشود، بلند صدایش

 !زشته فرجود-

 :میخندم

 .بشم میرزا پشمک من و باشه نو تخت و باشی اینجا که اینه زشت-

 خیلی و میخورند سُر اندامش روی دستهایم. میبوسم را لبش و آورم می در تنش از را لباسش میخندد،

 لبریز و میکند ام همراهی کم کم. نمیکشد خجالت و نمیترسد دیگر. میرسم اش ممنوعه جاهای به زود

 .داشتنش خوب حس از میشوم

 میان گرمش تن. میگذارد بازویم روی را سرش هانا و میکشم باال گلویمان بیخ تا را پتو میکنم، بغل را هانا

 :میپرسد آرامی صدای با. دارد جذابیت تخت تشک خنکی

 کردیم؟ بدی کار ما فرجود،-

 :میبرم موهایش بین را دستم

 کارمون؟ کدوم-

 :میدهد جواب آرامی صدای با
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 !شدیم تو خونواده مزاحم اینکه کردیم، شروع که همین-

 :میشوم خیره صورتش به میچرخم، سمتش به

 نیست درست میدونم. بگیرم خونه جفتمون برای وقتی تا توئه و من خونه اینجا نکردیم، بدی کار هیچ ما-

 اومدی قصر اون از هم میکنی تحمل رو محبوبه هم که میشی اذیت داری و بذارم وضعیت این توی تورو

 .میکنم جبران کن باور ولی فسقلی اتاق یه تو

 :میدهد پاسخ آرامی به

 گفتم؟ اینو من فرجود-

 .میکنی فداکاری چقدر تو باشه حواسم باید بگم، باید من ولی نه-

 .میشوند بسته هایم چشم و میکنم بغلش میچسباند، من به را خودش

*** 

 مادرش برای که خرمایی دیس هانا میکنم، پارک آنجاست هانا مادر مزار که ای قطعه کنار را ماشین

 و برمیدارد را دیس روی سلفون هانا و میزنیم را ریموت شدن پیاده محض به. برمیدارد را کرده درست

 بیامرزی خدا یک بلندی نسبتا صدای با و میکند تشکری مسن مرد. میرود سمتش به نفر اولین دیدن با

 .میدهد هانا تحویل
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 خرما میروند راه قطعه در که کسانی تمام به میکند سعی هانا میرویم، مزار سمت به آهسته هایی قدم با

 مادرش برای آید می بر دستش از که هرکاری میکند سعی میکنم، نگاهش و میزنم لبخندی. کند تعارف

 می را سامیه میشوند، گرد هایمان چشم مادرش مزار کنار رسیدن با. دارم دوست را این و دهد انجام

 .است خواندن قرآن مشغول مردی و است نشسته مزار کنار که بینیم

 بُراق هانا. آیند می چشم به حلوا و خرما های دیس و است چیده سفید گالیل گل را مزار دور تا دور

 :میگویم گوشش زیر و میگیرم را دستش که بزند حرفی میشود

 .باش آروم میخونن قرآن دارن-

 سامیه و نشیند می مزار کنار هانا میخورد، جا هانا دیدن با سامیه. میرود مزار سمت به و میکند نگاهم

 :میگوید

 .ببخشی منو میخوام ولی میاد بدت من از میدونم-

 :میگوید سامیه و نمیدهد را جوابش هانا

 .برنمیگردونه رو خاله کنم هرکاری میدونم بکنم، کاری یه منم بذار-

 :میگوید سامیه حرفهای به تفاوت بی هانا

 .اومدم من جونم مامان سالم-

 :میگوید هانا و میشود ساکت سامیه. میکنم حلقه بازوهایش دور را دستم  نشینم، می هانا کنار
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 ....اینکه نه شوهرم خونه میفرستادی منو خودت و بودی کاش شده، تنگ برات دلم چقدر برم قربونت-

 :میگوید و میکند نگاهش سامیه میشود، ساکت

 !هانا-

 :آورد می باال را سرش هانا

 کنی هرکاری میدونی میزنی، پا و دست الکی داری میدونی خودت. نیا میام اینجا من وقتی برو، سامیه-

 این حرمت به سامیه، برو. مرد الکیت عشق و تو بخاطر من مامان که میدونی برنمیگرده من فروزان مامان

 !نبردم باال صدامو قرآن صدای

 :میچرخد سمتم به هانا میکند، نگاهش سامیه

 میدی؟ رو گالب جان فرجود-

 قبر شستن مشغول است چیده سامیه که هایی گل به تفاوت بی هانا میدهم، دستش به را گالب بطری

 .نمیزند پس را اند کرده خانه چشمش در که هایی اشک و میخواند فاتحه لب زیر. میشود

 هانا. میشوم فاتحه خواندن مشغول و نشینم می هانا کنار. نمیکنم او به توجهی میکند، من به نگاهی سامیه

 مشغول دست با. میدهد قرار مزار روی را خودش خرمای دیس و میگذارد کنار را سامیه های دیس

 :میشود کردن نوازش

 .شده ذره یه برات دلم من، برم قربونت-
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 :میگوید آرامی صدای با سامیه

 میبخشی؟ منو هانا-

 :میگویم و میکنم سامیه به نگاهی نمیدهد، را جوابش

 کنید؟ درک رو هانا موقعیت نیست بهتر-

 :میکند نگاهم اخم با

 !بزنیم حرف باید-

 :میشود بیشتر حرصش که طوری میزنم، لبخندی

 .باشیم تنها خانومم با میخوایم االنم کنید مشخص نباید باید ندارین حق شما نیست، کار در بایدی-

 میکند پا آن و پا این کمی  سامیه نمیدهد، نشان واکنشی هانا. اندازد می هانا به نگاهی میخورد، جا سامیه 

 گالیه پدرش از و میشوند تبدیل هق هق به آرامش های اشک میترکد، هانا بغض سامیه رفتن با. میرود و

 :میبوسم را سرش. میگذارد ام سینه روی را سرش میکنم، بغلش. میکند

 .خودت با نکن اینطوری برم قربونت-

 ...بود اگه. نمیشدم اینطوری من بود اگه مامانم. بده حالم فرجود-

 :میچسبانم خودم به را او میکند، هق هق

 .میشه درست چی همه. میزنی حرف باهاش اینطوری تو که هست دلم، عزیز هست همیشه مامانت-
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 کاری هیچ من و میلرزد هق هق شدت از هانا های شانه. میرود میشود بلند میخواند قرآن که مردی 

 هایش غصه و میماند شده لبریز که لیوانی مثل نمیشود، آرام هانا ولی ام کرده بغلش. دهم انجام نمیتوانم

 با میگیرم، فاصله هانا از کمی گوشی زنگ صدای با و میکنم نوازشش. میماند اند کرده بیتاب را دلش

 :میدهم جواب را تماسش و میشوم تر دور هانی اسم دیدن

 بله؟-

 نمیده؟ جواب چرا هانا فرجود، سالم-

 !مادرت مزار سر اومدیم ما هانی، سالم-

 خوندی؟ روضه هانا گوش زیر نشستی چیه؟ ها بازی مسخره این چی؟ قبلش اونجایین، االن-

 :میشوم عصبی

 مرسده کردم؟ من کنه؟ بیرونت خونه از و بزنه تورو بابات بگو برو گفتم خوندم؟ چی خوندم؟ روضه من-

 .کرد بیرون رو بیچاره دختر نرسیده که بود کرده پر باباتونو طوری یه

 !بوده عصبی زده، حرفی یه بابا-

 :میشوم تر دور هانا از

 هم هانا رفته یادش باباتون که مشتش توی گرفته رو باباتون طوری یه مرسده بوده؟ حرفی یه بوده؟-

 اینطوری بعد و ایه اعجوبه چه باباتون زن میدونید خودتون خوبه. نداره مادر بچه این رفته یادش دخترشه
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 دیگه خونه یه میبردش زنشه نگران خیلی بابات شده، که شده دعواشون اصال. کردین علم قد هانا جلوی

 .میگیرن تیشه میدن اره دخترش با دید می وقتی

 :میزند پوزخندی هانی

 !کنی تکلیف تعیین بیای تو مونده همینمون-

 :میدهم بیرون را نفسم

 شرعی زن خواهرت ولی باشی نداشته دوست رو جمله این شاید. میکنم وسطه من زن پای وقتی میکنم،-

 .منه قانونی و رسمی و

 نه؟ بردی رو دختره وسط پریدی خواسته خدا از هم تو-

 و بردم برداشتم رو بگیرتش من از نمیتونه احدی هیچ که کسی. دقیقا میگی اینطوری که حاال! آره من؟-

 .باشه باید که جایی برمیگرده زود و مهمونه هم بیاد. شما خونه بذاره پاشو نمیذارم دیگه

 :میگوید کالفه هانی

 !بزنم حرف هانا با باید-

 خواهرت خونه بیا میفرستم لوکیشن برات نداری اگه رو نشونی. نگرفته رو شما جلوی کسی بزن،-

 !مهمونی

 :میزند پوزخندی
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 من؟ خواهر خونه شده کی از میکنید زندگی توش نفری ده که خونه دست کف یه خواهرم؟ خونه-

 .میکنه بیرون خواهرتو راحت بابات وقتی از. شما خواهر شناسنامه توی نشسته من اسم که وقتی از-

 !میگیری ماهی خوب آلود گل آب از-

 :میگویم شده تند که لحنی با و میشود بلند مزار کنار از هانا میشوم، کالفه

 نمیاره، هم اسمت ندونه میده رو جوابت بدونه صالح هانا. بشه باز هم روی تو رومون نذار هانی، ببین-

 !گذشت خوش

 :برمیدارد را خالی نیمه دیس. میروم هانا سمت به و میکنم قطع را تماس

 یهو؟ رفتی کجا-

 :میگیرم دستش از را دیس

 رسوندی؟ منم سالم شد؟ تموم حرفات. بود باشگاه از-

 :نشیند می کوتاهی لبخند خیسش صورتش بین

 !داره هوامو پسر گل یه گفتم آره،-

 .گفتی خوب-

 :میگویم و میرویم ماشین سمت به

 !میخورن تر راحت اینطوری آبخوری؟ کنار بذاریم رو دیس این هانا-
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 را هایش چشم نشستن محض به هانا. میشوم سوار و میگذارم ابخوری کنار را دیس میدهد، تکان سری

 :میپرسم آرامی لحن با میبندد،

 بهتری؟-

 .کردی ردش رو سامیه مرسی-

 :میخندم

 !میزدمش فرمون قفل با نمیرفت-

 :میچرخد سمتم به میخندد، ناخواسته

 بود؟ شکلی چه دنیا میشد مامانم مرگ باعث سامیه اگه اینکه میکنم؟ فکر چی به میدونی-

 :میروم زهرا بهشت خروجی در سمت به

 میشد؟ شکلی چه خب-

 :میکند مکث کمی

 به و زوده دختر که میکرد نصیحتم هی مامانم بعد. میشدم آشنا باهات تهران، میومدیم ما اینکه فرض با-

 !نیفت شوهر فکر

 :میخندم

 میکردی؟ گوش فوری البد-
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 :میکند کوتاهی اخم

 .میخرید رو ها لوازم بهترین مامانم و میکردیم عقد بعد! عمرا من؟ بابا، نه-

 .میگرفتم قصر حد در خونه یه باید من بعدشم آره،-

 .میگرفتیم خوشگل مراسم یه میشد؟ چی میدونی بعد نه-

 :میشوم خارج بزرگراه از خروجی اولین دیدن با

 میگرفتم؟ کادو چی باید نظرت به سالم، مادرزن میرفتیم باید البد-

 !نمیدونم-

 بشم؟ دامادش من میذاشت مامانت نظرت به-

 !بود مهربون خیلی مامانم میذاشت،-

 :میبوسم و میگیرم را دستش

 .بوده ماه مامانت حتما ماهی اینقدر تو وقتی ندارم، شک-

 :میپرسم و میروم خانه سمت به. میشود تر عمیق لبخندش

 !سرخر بی! تو و من دوتایی؟ بیرون؟ بریم شام چیه نظرت-

 :میخندد
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 کیه؟ خر سر-

 .محبوبه خواهر خونه رفتن همه دیدی که االن-

 :میکند دلنشینی و کوتاه اخم

 .خوبه خیلی اون. بخوریم هم با بگیر شام نه فرهاد، طفلک-

 هم در صورتی با است داده لم کاناپه روی که فرهاد میبرم، لذت خانه خلوتی از میرسیم خانه به وقتی

 :میگوید

 !برسه من داد به بیاد یکی برگشتین، باالخره-

 :میپرسد نگران هانا میکنم، نگاهش

 بده؟ حالت شده؟ چی-

 !خدمت برم باید کنم فکر داداش زدم گند آره،-

 :میزنم ام پیشانی روی دست با

 اومد؟ نتایج نبود، حواسم-

 .دیدم االن صبح نمیشد باز کوفتی اینترنت این با بابا، آره-

 :میگوید هانا

 نیست؟ امیدی هیچ یعنی شد؟ چی حاال. میشه الکپشتی نتایج اعالم روز سنجش سایت-
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 :آورد می در را شالش هانا میشود، آویزان فرهاد لوچه و لب

 !دیگه سال انشاهلل سرت فدای-

 .بپوشم خدمت شریف لباس باید دیگه داداش، زن نمیشه-

 :میگویم و میکنم ریز را هایم چشم

 .باشه ریلکس و نشه قبول این درصد یه کن فکر کردم بزرگش اینو من. کرده فیلممون وروجک این-

 :نالد می فرهاد

 !داداش-

 :میکشم بیرون جیبم از را گوشی

 !ملیتو کد اون بده-

 .داره دیدن من بدبختی نمیخواد،-

 :میخندد هانا

 .میکنی پنهون داری چیزی یه ندارم شک دیگه منم-

 !نه بگم و بشم قبول روزانه مریضم مگه من داداش جون به نه-

 :میخندد فرهاد میشود، بلند هانا جیغ صدای
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 !کن سالم مملکت مهندس به دیگه داداش-

 :میکنم بغلش محکم

 !نپری گلومون تو مهندس-

 :میگوید هانا میخندد،

 !توییم مهمون شام شدی قبول که حاال-

 :میشود باز نیشش فرهاد

 !رو سفارش زدم انداختین که کلید. میاد داره دادم سفارش مشت جوج یه براتون نکن، شک-

 :میخندد فرهاد. میگوید تبریک و میکند بغلش هانا

 .کنیم ایستگاش کم یه نگین محبوبه به من جون-

 :میگویم و میدهد تکان سری هانا

 بری؟ ور محبوبه با میاد خوشت-

 :میخندد

 . میخندیم کلی دیگه میره نمیره؟ منبر باالی دوساعت نشدم قبول بگم خدایی-

 

 "هانا"
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 :گویدمی و داردمی نگه را ماشین فرجود

 !دنبالت بیام بده خبر برگردی خواستی ساعتی هر-

 :زنممی لبخندی

 خب؟ نباش هم من نگران و باشگاه برو تو-

 فرجود. زنممی برایش چشمکی افتدمی که لبخندش به چشمم. بوسممی را اشگونه و روممی سمتش به

 :گویدمی خنده با

 .میشه دیرت شیطون شو پیاده-

 !بینمتمی شب-

 با هم من و رودمی باشگاهش سمت به فرجود. دهممی تکان برایش دستی و شوممی پیاده ماشین از

 پاسخی حتی و امنکرده دریافت بابا از تماسی هفته دو این در که است درست. روممی باال هاپله از سرعت

 چیزی هیچ با که دارم آرامشی فرجود، کنار در و خانه آن در من هم باز اما امنداده هانی هایتماس به

 .نیست تعویض قابل

. امشده بیرون جاآن از احترامی بی با که شوم جایی دلتنگِ دهمنمی اجازه اما کند،می را بابا خانه هوای دلم

 .بود بسته جانش به جانم تمام که کسی توسط هم آن

 !بود شده امزندگی فرد بهترین برایم مامان، از بعد که پدری
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 کودکان این. بگذرام آموزشگاه در پا باال هیجان با کنممی سعی و زنممی پس را کننده ناراحت افکار

 .ببرم بین از را هیجانشان و ببینند غمگین ایچهره با را من که ندارند گناهی

 :شوممی وارد لبخند با و زنممی بزرگ لبخندی

 !ســــالم-

 خاله عشقِ از پر لفظ شدنِ خارج. کنندمی سالم و چرخند می سمتم به همگی شادم، صدای شنیدن با هابچه

 :روممی منشی سمتِ به و دهممی تکان برایشان دستی. کندمی بهتر را حالم زبانشان، از هانا

 چطوره؟ حالت-

 :زندمی لبخندی منشی

 .بودیم دلتنگت همه مدت این نبودی. خوبم-

 :دهممی تکان سری

 باالیی انرژی چه به هابچه بینیمی که خودت. بیام درگیر ذهن با تونستم نمی داشتم مشکالت سری یه-

 !دارن نیاز

 :گویممی و کنممی پور حسین خانم اتاقِ بسته درِ به نگاهی

 !کنم تشکر ازش خواممی هستن؟-

 :دهدمی تکان سری
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 !پیشش برو. هست آره-

 :گویدمی و دودمی سمتم به هابچه از یکی بروم، اتاق سمتِ به خواهممی تا

 !بود شده تنگ برات دلم هانا خاله-

 :بوسممی را صورتش و شوممی خم سمتش به

 تا کن آماده رو وسایلت و جات سرِ بشین بدو. بود شده تنگ همتون برای دلم. عزیزم همینطور منم-

 .بیام

 :گویممی بلند

 !بیام تا بچینید مقابلتون مرتب و تمیز رو وسایلتون همتون هابچه-

 جا از و زندمی لبخندی دیدنم با. شوممی وارد در به تقه چند با و روممی پور حسین خانم اتاقِ سمتِ به

 :شودمی بلند

 .خانم عروس اومدی خوش سالم،-

 :خندممی ناخودآگاه خانم، عروس کلمه شنیدن با

 .عزیزدلم سالم-

 :گویدمی و گیردمی آغوشم در

 بودی؟ عسل ماه-
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 :دهممی تکان سری

 !متاهلی اول روزای استراحت بذاریم اسمشو عسل، ماه گفت نمیشه-

 :گویدمی و رودمی میزش سمت به زود خیلی پور حسین خانم

 آدرس و داد جواب خانمی یه اما اتخونه بیام و بگیرم رو آدرست که گرفتم تماس اتونخونه با اتفاقاً-

 .نداد مشخصی

 :گویممی و زنممی تلخی لبخند

 .عزیزم مرسی-

 :گیردمی سمتم به و داردبرمی پاکتی میزش کشوی از

 قبول هابچه و من طرف از عروسیت کادوی عنوان به رو این بهتره، نشیم مزاحمت روزا این گفتیم هم ما-

 !کن

 :گویممی متعجبانه و خوردمی پاکت روی رنگی رنگی هایگل به چشمم

 !نکنه درد دستتون. کشیدید زحمت چرا وای-

 :گویدمی و گذاردمی هایمدست درون را کادو

 !شی خوشبخت که شااهللان-

 :زنممی رویش به لبخندی
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 !ازتون ممنونم-

 شانتوجه کنممی سعی و زنممی دستی. روممی هابچه سمتِ به و گذارممی کیفم درون را پاکت زود خیلی

 امکودکی شیرینِ روزهای به هم باز من و کنند می نگاهم خندان و شاد هاییچشم با همگی. کنم جلب را

 .شوممی خودشان مثل و روممی

 سمتم به دخترها، از یکی. دهممی هابچه به بعد جلسه برای تکلیفی و رسانممی اتمام به را کالس حوصله با

 :گیردمی سمتم به ایبرگه و آیدمی

 !خاله کشیدم تو برای اینو-

 هایقلب از مملو برگه تمام و است کشیده نقاشی را من اش، کودکانه افکار با. کنممی اشنقاشی به نگاهی

 .بوسممی را صورتش و خندممی. است رنگی رنگی

 !است کار این لحظات بهترین این و گیرممی هدیه را عشق هابچه این وجود با همیشه

 را خودش نسیم و چرخم می ورودی در سمتِ به سرعت به. پرممی جا در صدایی شنیدن با لحظه یک در

 .کندمی گریه بغلم در نسیم و گیرممی آغوشش در متعجبانه. اندازدمی درآغوشم

 :گویممی و کنم می نگاهش منگ و گیج

 شده؟ چیزیش کسی شده؟ چی نسیم؟ چته-

 :زندمی داد آموزشگاه محیط به توجه بی و شودمی جدا من از سرعت به
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 راه هزار دلم گینمی دی؟نمی منم تماسای جوابِ داره؟ دخلی چه من به قهری بابات با. بیشعور کثافتِ-

 ره؟می

 :گویم می و دهممی بیرون محکم را نفسم

 نسیم؟ حرکتیه چه این. شدم جون نصفه-

 پیشِ رفتی تو که بفهمم سعیده زبون از باید. توام صمیمی دوست کردم می فکر بگو منو. هانا شو ساکت-

 فرجود؟

 از آموزشگاه هایبچه تمامِ ندارم دوست. رویممی بیرون آموزشگاه از زود خیلی و گیرممی را دستش

 :گویممی سریع. بیاورند در سر امزندگی خصوصی مسائل تمامِ

 !همه جلوی بردی آبرومو چته باشه آروم نسیم-

 :کندمی نگاهم اشک از سرخ هایچشم و عصبانیت با نسیم

 .کنم پیدات تونستمنمی بازم وگرنه اومدی که کرد خبرم تونمنشی االن آوردم شانس-

 .بفهمه کسی خوامنمی اومده، سرم به چی که گفتیمی همه جلوی داشتی نسیم-

 کردی؟ قهر خونه از تو راسته؟ پس-

 :دهممی تکیه سرم پشت دیوارِ به

 .کردم قهر بعد شدم، بیرون-
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 :گویممی و زنممی پوزخندی

 خونه؟ رفتی-

 :گویدمی و کندمی پاک را هایشاشک

 .بزنم حرف بابات با برم شدم مجبور پیشت؟ بیام که داشتم رو اتخونه آدرس کردم؟می چیکار-

 .شودمی فشرده سینه درون قلبم لحظه یک در بابا نامِ شنیدن با

 :گویم می آرام

 خوبه؟ حالش بابام-

 :گویدمی کوتاه و دهد می تکان سری

 !نکنم فکر-

 :گویممی و کنممی نگاهش غم با. شودمی مشت دستم و بندممی محکم را هایمچشم

 نسیم؟ شده چش-

 :دهدمی باال ایشانه

 از رو آمارت ناچاراً بزنه، حرف من با نداشت حال حتی. نبود انرژی پر قبل مثل دیگه فقط. دونمنمی-

 !رفتی اونجا از ستهفته دو فهمیدم و گرفتم سعیده

 :گیردمی را هایمدست نسیم و کشممی آهی
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 بیرون؟ اومدی اونجا از چرا هانا؟ کردی چیکار-

 :گویممی و زنممی لبخندی

 دیدیش؟ چی؟ مرسده-

 !دیدم خواهرتم آره،-

 :گویدمی و آورددرمی جیبش از را اشگوشی

 !بدم نشونت گفتم گرفتم برات عکسشو-

 :زنممی پس را اشگوشی

 .ببینم خوامنمی-

 :گویدمی آرامی به نسیم

 کجاست؟ اتخونه-

 :گویم می و کنممی نگاهش

 .کنممی زندگی فرجود متری چند اتاق تو. ندارم خونه-

 :کند می نگاهم بهت با و شوندمی گرد نسیم هایچشم

 کنی؟می زندگی داری اتاق یه تو رفتی دادی؟ دست از عقلتو-
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 :خندممی

 .نداره اشکال اما. نسیم نیستی متوجه هم تو-

 چیه؟ منظورت-

 تخت اینکه با حتی فرجود، کوچیکِ اتاق تو اما نداشتم، واقعی آرامش بابام قصرِ تو من روشنه، منظورم-

 !خوبه حالم خیلی بردارم، قدم از قدم نیست جا و گذاشتیم

 :دهدمی تکان سری نسیم

 !خونتون بریم کن جمع وسایلتو برو باشه-

 چرا؟-

 !بابات پیشِ خونتون برگرد بیا-

 :زنممی ایقهقهه

 کنی؟ گری میانجی اومدی تو-

 !هانا تازونهمی داره مرسده برای شده باز میدون رفتی-

 :گویممی بیخیالی با

 خانمِ و علیرضاست زنِ هم مرسده. هستم باشه، اون و بخواد اون هرجا و فرجودم زنِ من. نیست مهم-

 !نداره ربط من به خونه اون اتفاقات دیگه. بتازونه بذار پس. خونه اون
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 :گویدمی کالفگی با نسیم

 !دیوونشه حد این تا که داره تورو مثل یکی که کنه خداروشکر بار صد شبی باید فرجود-

 :گویممی و زنممی لبخندی

 !پیشم بیا داشتی دوست هروقت دممی بهت آدرسو اما نیست خودم خونه اونجا درسته-

 داندمی خدا. بزنم حرف توانمنمی بغض شدت از لحظه یک. کنممی بغلش مجدد من و دهد می تکان سری

 !خواست هردویمان برای خودش که بود چیزی این اما. دارد حالی چه بابا االن که

 :گویدمی آرام نسیم

 بیرون؟ بریم میای-

 :کنممی دستم روی ساعت به نگاهی

 .ذاریممی قرار حتما بهتر وقت یه. بزرگساالنه کالسِ دیگه ساعت نیم-

 :گویدمی رفتن از قبل و کندمی پاک دست پشت با را هایشاشک

 !برسون سالم فرجود به-

 و گیرممی آهنی هاینرده به را دستم. افتممی هاپله روی و گیرممی بدی سرگیجه نسیم، رفتن با

 فرجود و من برای جایی جا،آن که دانممی خوب اما کشدمی پر بابا برای دلم. بندممی درد با را هایمچشم

 .نیست
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 "نمیارم رو اسمت دیگه رفتی هانا " زندمی زنگ سرم در بابا حرف

 :شنوممی را پور حسین خانم صدای و گیرممی دستم بین محکم را سرم

 خوبی؟ جان هانا-

 لبخندها همین پشتِ را بدم حالِ امگرفته یاد خوب خیلی روزها این. زنممی لبخندی و کنم می نگاهش

 :کنم مخفی

 !میام االن. خوبم-

 است سخت کمی زدن لبخند نسیم هایحرف شنیدنِ با و باراین. گردم برمی آموزشگاه به مجدد بعد کمی

 .کنم جلب هم را دیگران و پور حسین خانم توجه خواهمنمی اما

 گیرممی دست در را موبایلم. شوممی خارج آموزشگاه از و کنممی جمع را وسایلم دوم، کالسِ اتمام از بعد

 :پیچدمی گوشم در گرمش صدای زود خیلی. گیرممی را فرجود شماره هاپله در و

 هانا؟ جانم-

 خوبی؟ عزیزم سالم-

 خوبی؟ تو-

 !خونه گردمبرمی دارم االن شد تموم کالس. آره-

 !دنبالت بیام نزدی زنگ یه کردی، خودتو کارِ-
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 :خندممی

 !خونه تا میرم دربست یه با االن نترس،-

 !باش خودت مواظب-

 کذارممی کوچه در را پایم که همین. کنیم قطع زود خیلی را تماس شودمی باعث اطرافش صداهای و سر

 .شودمی ظاهر مقابلم سامیه

 رنگی آبی ربان با که گلی شاخه و زندمی لبخندی سامیه. کنممی نگاهش و ایستممی سرجایم کالفگی با

 :گیرد می سمتم به را شده تزئین

 .آوردم عذرخواهی برای اینو-

 :آوردمی جلوتر را دستش سامیه و کنممی دستش درون رنگ آبی رزِ به نگاهی

 بگیری؟ خواینمی-

 :گویدمی و کشدمی عقب را دستش. کنم می نگاهش حرف بی

 !ببخشی منو میخوام کن باور هانا-

 :گویم می و دهممی تکان سری

 خوره؟می دردت چه به من بخشش-

 !من پیشونی روی چسبید قاتل لقب که اینقدر شدم خسته-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 :دهممی باال ابرویی

 نیستی؟ بگی خوای می-

 !هانا نگو اینجور-

 خوش برم قربونت بگم مهربونم؟ دخترخاله عزیزدلم؟ بگم بیاد؟ خوشت که بگم باید چی نگم؟ چجور-

 بیایم یا دور، روزهای از بچگیا، از برات؟ بگم قدیم خاطرات از بود؟ شده ذره یه برات دلم برگشتی؟

 گفت و زد سیلی خودش پسر به حتی تو خاطر به و داشت بهت نسبت که عشقی از بگم؟ مامانم از جلوتر؟

 اومدی نمادینت خودکشی اون از بعد که بگم روزی از جلوتر؟ بیام بازم آره؟ کنی؟ ازدواج سامیه با باید تو

 دادی؟ دق مامانمو و خونمون

 :کنم کنترل را خودم بتوانم تا کشممی عمیقی نفس

 توروخدا. نیارم سرت بالیی یه یا نکنم بیداد و داد خیابون وسط که کنممی تالش دارم خیلی سامیه ببین-

 !برو و بکش رو راهت

 :رودمی باال کمی صدایم و کشممی عقب را خودم هاگرفته برق مثل گیرد،می دست در که را دستم

 خراب رو حالم االنم کردی، خراب رو نامزدیم شبِ. سامیه زندگیم به زدی گند کافی حدِ به. کن ولم-

 !دیگه بسه. کنیمی

 !ببخش منو هانا-
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 :خندم می

 !برو بخشیدمت باشه ری؟می بخشیدمت بگم االن-

 :گویدمی سریع

 !توروخدا هانا نگو دروغ-

 بودی تو چون ببخشتت باید که هست خالت کاری اصل خورهنمی دردی به نه یا ببخشمت من االن اینکه-

 قیامت قیامِ تا چون. نکن تلف رو وقتت نظرم به بخششی یه منتظر هم اگر! گرفتی ازش رو زندگی حقِ که

 این وگرنه برداری سرم از دست که اینه خاطر به فقط بخشیدمت، بگم اگرم و نمیشه صاف تو با دلم

 !نیستن دل ته از ها بخشش

 !داشت مشکل اول از قلبش مامانت که دونیمی خوب خودتم-

 سمتِ دیگه و برو لطفا. نیست ممکن! کنی تبرئه من پیشِ خودتو نکن سعی. شدی درد اون باعث تو اما-

 دفعه تونمنمی هم خودم و نمیشینه آروم دیگه شدی من مزاحم بازهم بفهمه فرجود اگر. نشه پیدات من

 !کنه کم زندگیم از تورو شرِ بیاد تا بدم خبر پلیس به شممی مجبور کنم رفتار باهات آروم اینقدر بعد

 نایستاده پایم مقابل کامل هنوز دهممی تکان دست ایتاکسی برای و شوممی رد کنارش از زود خیلی

 :گویممی و شوممی سوار که است

 !کن حرکت زود لطفاً آقا-
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 روزهای ترینسخت از یکی امروز. دهممی تکیه شیشه به را سرم درد با من و افتدمی راه به ماشین

 !سامیه سختِ حضور بعد و نسیم تلخ هایحرف اول. گذراندم را امزندگی

* 

. شوممی وارد و کنممی باز آرنج با را در. روممی اتاق سمتِ به و کنممی حل جوش آب درون را هانسکافه

 :گویدمی و زندمی لبخندی دیدنم، با فرجود

 !ذاشتیمی کوچیکتر لیوان یه عزیزم کنم مصرف کافئین تونمنمی زیاد من-

 :گویممی و بردارد را ماگ تا گیرممی سمتش به را سینی و زنممی لبخندی

 بخورم؟ نسکافه شوهرم با نیست من حق این دیگه، بره یادت ورزشکاریتو-

 :خنددمی

 !داره خودشو خاص رژیم شما شوهر این ولی چرا-

 :گویممی و نشینممی تخت روی کنارش

 .بگم برات باید امروز افتاد اتفاقات سری یه فرجود-

 :گویدمی مشخصی کالفگی با فرجود! سامیه از هم و زنممی حرف برایش نسیم از هم من و کندمی نگاهم

 ازش راحت که کرده پاره رو محل تخس پسر توپ کرده فکر میخواد؟بخشش؟ چی اتدخترخاله-

 بگذری؟
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 :نوشممی نسکافه از کمی

 برام نداره من حالِ به سودی باشه پشیمون هم واقعاً اگر حتی. کارش پی بره کردم ردش نیست، مهم-

 !ببخشمش تونممنمی و نیست مهم

 :گویدمی و گذاردمی کناری را لیوان رسانده نصف به را ماگ محتویات که فرجود

 .نکن فکر بهش-

 را هایمچشم و برممی پناه آغوشش به و گذارم می لیوانش کنارِ را ماگ و زنممی رویش به لبخندی

 :بندممی

 کنم؟ اون مشغولِ فکرمو اینجام که حاال داره دلیلی چه. اوهوم-

 :بوسدمی را امگونه و خنددمی فرجود

 !داره فرق خبرا اینجا بگو، همینو-

* 

 گروهش و فرجود تمرینات و کار فشارِ روزها این. کنم می جمع را ناهار وسایل و سفره فرجود مادرِ کمکِ

 .کندمی سپری باشگاه در را روز ساعات بیشتر و است رفته باال بسیار

 محبوبه کند،می بد را حالم حضورش با هم هنوز که کسی تنها و است شده بهتر فرجود مادرِ با امرابطه

 :گیرممی فرجود مادر دستِ از را چای سینی. است
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 !مادرجون برممی من-

 .دخترم ممنون-

 :گویدمی و کندمی دست به را شویی ظرف هایدستکش محبوبه

 بشورم؟ رو همه باید من بزنی؟ ظرفا این به دستی یه نمیای-

 :گویممی و کنممی نگاهش

 .شورممی من رو شام ظرفاش! که نیستن زیاد-

 :گویممی و نشینممی فرهاد کنارِ و مبل روی چای تعارف از بعد و شوممی خارج آشپزخانه از لبخند با

 هستید؟ شبکار همیشه چرا کنم؟ سوال شغلتون درباره تونممی فرید، آقا ببخشید-

 :گویدمی و داردبرمی قندان از قندی فرید

 !افتاد اینطور من نام به قرعه نداره، روز و شب کار برق اداره تو-

 :گویدمی گوشم کنارِ و خنددمی آرام فرهاد

 !بینهنمی رو محبوبه شبا که خوشحاله شاید-

 :گویممی خنده با و کنممی نگاهش

 !میاد گیرت محبوبه مثل زن یه یهو نکن مسخره-
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 !دیوار به روم-

 دارم دوست. کنممی گوشی به نگاهی گاهی از هر. کندمی نگاهمان مهربانی با فرجود پدر و خندممی بلند

 .بگیرد تماسی من با گذاردنمی که دارد غروری هم او که دانممی اما ببینم بابا از پیامی

 پیامی بالفاصله و دهمنمی جوابی. خوردمی هانی نامِ به نگاهم گوشی، زنگِ صدای شدنِ بلند با بعد کمی

 :کندمی ارسال برایم

 "عزیزم پائین بیا هانا "

 به خوبی حس است آمده اینجا به دیدنم برای االن اینکه فکرِ. شوممی بلند جا از سرعت به پیام دیدن با

 دیدنم با فرجود پدر. روممی بیرون اتاق از و پوشممی لباسم روی مانتویی شوق با. کندمی تزریق وجودم

 :گویدمی

 دخترم؟ میری کجا-

 :است کنترل قابل غیر زنم،می که لبخندی

 !ببینمش میرم اومده برادرم-

 :شودمی بلند جا از سرعت به فرجود پدر

 !باال بیاد کن تعارف. جون بابا در دم زشته-

 :گویدمی شده خارج آشپزخانه از تازه که محبوبه
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 بیان؟ فامیلشم و فک بود کم خودش جون بابا-

 :گویدمی جدیت با فرجود پدر و شوندمی درهم هایماخم

 کنی؟ می دخالت چرا تو منه خونه اینجا-

 :گویممی و کنم می محبوبه به نگاهی

 !برگرده زود خوادمی شک بی االنم داره، زیادی هایمشغله هانی پدرجون نکنید ناراحت رو خودتون-

 هانی به چشمم کنم،می باز را در که همین. روممی مجتمع در سمتِ به و زنممی بیرون خانه از زود خیلی

 بغض و گیرممی آغوشش در محکم. دوممی سمتش به و شودمی جمع هایمچشم در اشک. خوردمی

 .شکندمی امروزه چند و چندین

 :گویممی گریه میان و کنممی حلقه کمرش دور را هایمدست محکم

 سراغم؟ اومدی دیر اینقدر چرا تو بودی کجا هانی هانی،-

 :بوسدمی را شالم از زده بیرون موهای هانی

 !هانا نکن گریه عزیزدلم برم قربونت-

 :شودمی شدیدتر امگریه هاحرف این شنیدن با

 !کردی پشت من به هم تو داشتم، تورو فقط من هانی؟ گیمی چی-

 :کندمی پاک را صورتم روی هایاشک دست با
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 !خواهرم منی چیزِ همه تو کنم پشت تو به کنم غلط من نکن گریه بشم، اشکات قربونِ-

 کنی؟ باور منو تا داشتی نیاز زمان اینقدر بودی؟ کجا پس-

 !بودم بابا درگیرِ من-

 :گویممی و زندمی یخ هایمدست سرعت به

 شده؟ چیزیش بابا-

 :دهدمی تکان سری

 !هانا نیست خوب حالش زیاد بابا-

 :دهدمی ادامه هانی و گیرممی دندان به را لبم

 !دلتنگته-

 خوایدنمی چرا اما نیست مهم اصالً باشه کنار، به خودم دردای کنم؟ فراموش هانی؟ کنم چیکار گیمی-

 تو ببین بپرس یاسی از. برگردم تونمنمی دیگه شده، توهین اون به وقتی منه؟ دنیای فرجود که بپذیرید

 کنه؟ می خورد تورو غرور کنه؟ می رها تورو میکنه؟ چیکار شرایط این

 ...!شدمی عوض جاتون اگه نظرت به-

 :پرممی حرفش بین
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 هرکسی مقابل در کرده ثابت من به خودشو بارها! ستدونه یه فرجود. نداره مثل فرجود کن باور هانی-

 چطور االن کرده حفظ منو غرور و شخصیت کرده، طرفداری من از و ایستاده کنه اذیت منو خواسته که

 حلقه غالمِ اون بود خودش تقصیرِ خواستم؟ من مگه هم بعد بابا؟ پیشِ برگردم و کنم پشت بهش تونممی

 .شوهرت دل ور برو گفت و کرد نگاه من چشای تو صاف و شده مرسده گوش به

 :گویدمی آرام لحنی با هانی

 .کن فکر عاقالنه هانا-

 !بار صد این نمیشم جدا فرجود از من-

 !بابا خاطرِ به برگرد بیا ولی. عزیزم کنه جداتون نخواست کسی-

 مادر دل ور و خونه همین توی فرجود با زندگیمو من. دلیله بی برگشتنم االنم برم، که خواست خودش-

 شما یا بگیره جشن برام فرجود شم منتظر و برگردم من نیست نیاز دیگه کردم شروع برادراش و پدرش

 .بخرید جهاز برام

 :بوسممی بارها و بارها را صورتش

 کنارِ که کردم انتخاب من. گردهبرنمی دیگه هانا بگو بابا به برو اما دارم دوستت خیلی هانی عاشقتم-

 .باشید خودتون مواظب برسون سالم هم یاسی به! شرایطی هر تو و هرجا باشم فرجود

 :گویم می شدن وارد از قبل و روممی مجتمع سمتِ به
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 خوبه؟ حالش بچه-

 :دهدمی تکان سری

 !خوبه-

 .بندممی را در و شده مجتمع وارد کوتاهی خداحافظی با و کشممی راحتی نفس

  

 "فرجود"

 دیدنم با میکشید را انتظارم در جلوی که کمیل میزنم، بیرون امیری آقای اتاق از افتاده هایی شانه با

 :میپرسد

 شد؟ چی-

 !هیچی-

 :میگوید است تعجب از سرشار که لحنی با

 هیچی؟ واقعا-

 :میکنم نگاهش اخم با

 زدم منم خوند روضه دیگه نداره بشه؟ میخواد چی کارتت، به بزنم الحساب علی میلیارد یه بیا گفت نه-

 .بیرون
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 نیمکت روی. هستند لوازمشان کردن جمع مشغول که میروم ها بچه بقیه سمت به میشود، ساکت کمیل

 را نگاهم آید، می طرفم به و میکند بلند را ساکش سعید. میکشم سر را آبم بطری و نشینم می زمین کنار

 .میدهم تکیه سرم پشت دیوار به را سرم و میگیرم او از

 :میکند خوش جا کنارم زود خیلی و میشنوم را سعید پای صدای 

 همی؟ تو چیه-

 :مینوشم آب دیگر کمی میدهم، بیرون را نفسم

 .نیست چیزی-

 :میکند مکث کمی

 .دیگه جای یه ذهنت بودی اینجا خودت تمرین سر نیستی همیشه فرجود هست، چیزیت یه-

 !نشو پاپیچ سعید، درگیرم-

 :میپرسد آرامی صدای با

 مالیه؟-

 کرد؟ درمونش نشه هست دردی پول جز! جانیه؟ پس نه-

 میخوای؟ چقدر-

 :میزنم پوزخندی
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 .چاردیواری یه پیش پول قدر کن فکر تو بدی؟ قرض بهم میخوای-

 !حله-

 :میشود باز نیشش میچرخم، سمتش به

 که آدرسی این صبح نماز قبل شنبه سه دیگه هفته ببین. میده وام مردا به فقط است، خیریه یه فرجود-

 داری؟ ضامن. ضامنت با باش میدم

 :میکنم نگاهش

 میخواد؟ چی ضمانت-

 :اندازد می باال شانه

 !چیزا این از خونه سند چک،-

 .داره هم چک هست، هم خونمون سند هست، بابام-

 !بگیری خونه میخوای و چیه دردت بگو و ببر هم نامه عقد نظرم به اونجا میری دیگه، اوکیه-

 :میزنم پوزخندی

 !بیرون بکشن منو نامه شجره بیان بشینم بعدش-

 :میخندد
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 بای میگن و برات میکنن واریز جا در و میگی رو شرایط اونجا میری ببر؟ ضامن میگم چی واسه خلی؟-

 !بای

 :میشود گرد هایم چشم

 کردی؟ ایستگاه-

 :میشود بیشتر اش خنده

 !خیرن به دست اینا میگم، راست خدا به-

 :میگوید ساکش برداشتن از بعد و میشود بلند جا از سعید نمیشود، باورم

 !خونه دنبال برو رو، وام بدون قطعی تو-

 و اسم همراه به را خیریه لوکیشن و میفرستد پیامی زود خیلی. میرود سعید و میشوند گرد هایم چشم

 مردمی دعای از لبریز نظرات صفحه پایین میزنم، را خیریه اسم و میشوم گوگل وارد. میدهد تلفن شماره

 .است

 بیرون باشگاه از. نخورم بسته در به دارم امید و است نمانده چیزی شنبه سه تا میدهم، بیرون را نفسم 

 ضمانت برای که میدهد قول. میدهم توضیح برایش را شرایط و میگیرم را بابا شماره در جلوی میزنم،

 .دهد انجام بتواند هرکاری
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 میدهد ترجیح خودش و ام کرده تصاحب را هانا ماشین روزها این میشوم، ماشین سوار خوشحالی با 

 هانا به را موضوع میخواهد دلم میشود، بیشتر ام خوشحالی میرسم خانه به وقتی. باشد من دست ماشین

 .بگویم

 نگاهی و اندازم می مبل روی را بافتم. نمیخورد خیس دهانت در آلو میگویند که هایی زمان همان از شاید

 با هانا میشود، بیشتر لبخندم. است پختن شام درگیر شدت به هانا و نیست مامان. میکنم آشپزخانه به

 :آید می چای لیوان یک

 !نباشی خسته-

 :میزنم موهایش روی ای بوسه

 !باشی سالمت-

 :میپرسد مضطرب هانا

 شه؟ خراب نکنه نپختم ماکارانی وقت هیچ دارم استرس امروز ناهار بابت-

 :میخندم

 .میخوریم شفته سرت، فدای هم شد-

 :میزند ام شانه به مشتی

 !فرجود-
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 غنیمت را فرصت خالیست خانه که حاال. افتد می کاناپه روی و میدهم هول را هانا میگذارم، کنار را چای

 .میزنم خیمه هانا روی و شمارم می

*** 

 :میگذارد بلندگو روی را تماس هانا

 !میگفتی داشتی-

 :میشنوم را پرهام صدای

 !اینجا شام شب جمعه. شد تموم گفتم میگفتم؟-

 :میکند من به نگاهی معذب هانا

 چی؟ واسه-

 :میخندد پرهام

 !گشاااااا نه گشاد! میکنیم پاگشا عروس ما ولی چطوریه شما افتاده عقب قوم اون توی نمیدونم-

 :میپرسد و میدهد پرهام به فحشی لب زیر هانا آید، می دور از فرشته داد صدای

 کردنیه؟ پاگشا چه این آخه-

 !میگیری بو نزن برق به. بیای باید ولی حقشه البته که کردی چیکار بابات با ندارم کاری من هرچی،-

 :میگویم و میزنم لبخندی میشود، خیره من به پرسشگری نگاه با هانا
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 !میایم داداش، سالم-

 :میگوید پرهام و میزنند برقی هانا های چشم

 .بیشتره تو از فرجود عقل میشدم، وارد مردونه باید اولش از-

 :میگوید کردن قطع از بعد میخندد، پرهام و میزند غر هانا

 میریم؟ واقعا-

 :نشانم می تخت روی را ایستاده استرس شدت از که اویی و میگیرم را دستش

 .میاریم عشقاتو مرغ میریم بعدشم آره،-

 !دارن صدا و سر ولی شده تنگ براشون دلم چقدر نمیدونی وای-

 :میخندم

 .برسه گوش به کمتر محبوبه صدای میشن باعث حداقل دیگه، خوبه-

 :میدهم خودم به تکانی. میرود در سمت به و میگیرد گاز را لبش هانا

 .بکشم دراز کم یه من کنید پهن سفره تا-

 زودتر دارم استرس من و است نمانده شنبه سه به چیزی. میشوم ولو تخت روی و میدهد تکان سری

 چقدر نمیفهمم. میشوم خانه دنبال گشتن مشغول و میکشم بیرون را گوشی. کنم مشخص را وام تکلیف

 :افتد می هانا به نگاهم در شدن باز با میگذرد،
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 !شام بیا-

 :میپرسد آرامی صدای با. میروم سمتش به و میکنم پرت تخت روی را گوشی

 پرید؟ رنگت دیدی منو داشتی چی گوشیت تو-

 :میخندم

 !بد بد چیزهای-

*** 

 دراز را دستش زنگ سمت به. میگیرد بازویم دور را دستش و میزند لبخندی هانا میشویم، پیاده ماشین از

 :میگویم که میکند

 !کنم صبر این از بیشتر نمیتونم-

 :میشود خیره من به تعجب با

 ضامنم بابا. میدن وام حتمی میگه کرده معرفی باشگاه های بچه از. خونه برای میگیرم، وام دارم راستش-

 ... و میشه

 :میگوید هیجان با. چسباند می ام سینه به را سرش و میکند حلقه گردنم دور را دستش میکند، ذوق هانا

 !شکرت خدایا مرسی، خدایا وای-

 :میزنم سرش روی ای بوسه
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 ببینی؟ رو کردم نشون که هایی خونه میخوای-

 :میگوید ذوق با

 کردی؟ نشون هم خونه-

 :میخندم

 .نمیشه چیزی باال بریم تر دیر کم یه-

 پیشی پول با که هایی خانه به ذوق با هانا و میدهم دستش به را گوشی میشویم، جاگیر ماشین در دوباره

 :میکند نگاه ام کرده نشان داشتم، ذهنم در که

 !ها دنجه اش آشپزخونه. نقلیه چه فرجود، وای-

 کوچک هم ما خانه از حتی نیست، چیزی هانا پدری قصر درمقابل ها خانه این. میزنم ای نیمه و نصفه لبخند

 :میکند پردازی خیال میبیند که عکسی هر. داشت خواهیم آرامش آن در هانا با میدانم اما است تر

 .بخریم گلدون میتونیم بعد کنیم، رنگش دوتایی کن فکر وای-

 میکشد نقشه دیوارش و در برای. میگیرد قرار خانه محیط در انگار میبیند که را هرعکسی میکنم، نگاهش

 چشم دارد، فرق قبل دقیقه چند با حالش میشویم پیاده ماشین از وقتی. میشود چیدن مشغول ذوق با و

 .است رفته پوستش زیر شدن مستقل خوب حس و میزنند برق هایش
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 روبوسی فرشته با هانا. آیند می استقبالمان به پرهام و فرشته میشویم، وارد در شدن باز با و میزنیم زنگ

 گرفته حالم کمی. افتد می یاسی و هانی به چشممان شدن وارد محض به. میدهم دست پرهام با و میکند

 .میشود خوشی غرق و میرود سمتشان به آنها دیدن با هانا. میکنم سکوت هانا خاطر به ولی میشود

 نگاهی هانی. میکند کمکش پذیرایی برای هم یاسی و آورد می چای فرشته ایم، نشسته هم کنار بعد کمی

 :میگوید و میکند هانا به

 بزنم؟ حرف باهات میشه-

 :میگوید هانی و میدهد تکان سری هانا

 !تنها-

 سپنتا با گاهی و میکند باز را خوشی سر پرهام. میشود بلند هانی از بعد و میزنم لبخندی میکند، نگاهم هانا

. میروم آشپزخانه سمت به و میشوم بلند جا از ناخواسته میشنوم که را هانا صدای. میگذارند سرم به سر

 .میکند گم را پایش و دست هانا و میشود ساکت هانی دیدنم با

 :میکنم هانا به نگاهی برمیگردد، سالن داخل به هانی

 شده؟ چی-

 :میدوزد زمین به را نگاهش

 !هیچی-
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 :میکشم عمیقی نفس

 !هانا-

 :میگوید سپس و میکند سکوت کمی

 !اینجا گذاشته نوشته چک یه بده، پول بهمون میخواد هانی-

 هم در هایم اخم. است کانتر روی هنگفت مبلغی و هانی امضای با چک میکنم، نگاه هانا دست مسیر به

 :میرود

 گفتی؟ چی تو-

 :میپرسم تندی لحن با و میشود ساکت هانا

 کردی؟ قبول-

 میخوره؟ دردمون به چقدر میدونی فرجود-

 :میکنم باز و میبندم را هایم چشم

 از تورو میزنم دری هر به دارم من برم؟ هانی پرچم زیر که هستم آدمی من میکنی فکر تو ولی میدونم-

 .هانا بشه اینطوری نمیخوام پول؟ بگم هانی به برم خودم داشت کاری میکنی فکر بیرون، ببرم بابام خونه

 :میگوید آرامی صدای با

 !میشه سخت برات اینطوری فرجود ولی-
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 :میگیرم را دستش

 و کنم خوشبختت که میکنم کار همه من بری؟ بذاری قراره کنی؟ خالی منو پشت قراره تو مگه بشه،-

 بهت چی در جلوی هانا نکنه، درد دستش بگو و بده هانی به رو چک. بگذرم غرورم از وسط این نمیخوام

 .میکنیم پرش کم کم و میگیرم خونه دارم گفتم؟

 :میزنم لبخندی میکند، نگاهم

 .نمیشی پیشمون میدم قول-

 چطور شب نمیفهمم. است کرده هانی که است کاری پیش ذهنم شب تمام برمیگردیم، داخل به هم با

 شب چطوری و میگویم چه میخورم، چه نمیفهمم اصال. نمیشوم پرهام های شوخی متوجه حتی میگذرد،

 .میشود تمام

*** 

 :میپرسد بار هزارمین برای بابا میشویم، پیاده ماشین از خیریه در شدن باز محض به

 آوردی؟ رو مدارکت-

 :میخندم

 !پرسیدی بس از گردنم بندازم مونده کم بابا، آره-
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 نوبت به نماز از بعد. میشویم حاضر جماعت نماز برای و میگیریم وضو میشویم، وارد نفر چند سر پشت

. هستم فرستادن صلوات مشغول و نیست دلم در دل هستند، خیریه بانی که میروند کسانی نزد به افراد

 سال و سن مردی مقابل صندلی روی افتد، می راه سرم پشت بابا میشوم، بلند جا از اسمم خواندن محض به

 :میکند صورتم به نگاهی. نشینم می دار

 !پسرم بگو خب-

 :میدهم بیرون را نفسم

 دارم، مالی مشکل و کردم ازدواج تازگی. جدیدم عصر برنامه کننده شرکت نه، یا میشناسین منو نمیدونم-

 .بگیرم وام پیش پول یه قدر میخوام

 :میکند صورتم به نگاهی

 !بده رو مدارکت-

 بهتر را حالم لبخندش با میکند سعی. میدوزم بابا به را نگرانم نگاه میدهم، دستش به ندارم و دارم هرچه

 و میکند صدایم دیگری مرد بعد کمی. میدهد اش کناری میز به را مدارکم مرد. ندارد فایده ولی کند

 را دلم سعید حرفهای اما میرسد کجا به تهش نمیدانم میشوم، کردن پر مشغول. میدهد دستم به فرمی

 .است کرده روشن
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 روی را خانه سند بابا. بنویسد چک چند میخواهد بابا از و میگیرد شبا شماره میزنم، حرف دیگری مرد با

 میشود قرار و میگیرند طوالنی هایی تاریخ با چک فقره چهار. نیست نیازی میگوید مرد ولی میگذارد میز

 .کنند وصول را چک تا کنم واریز بابا حساب به را اقساط من

 دیدن با. میشود هشیار مغزم گوشی پیامک صدای شنیدن با و میکنم امضا را برگه چند میگویم، چشمی

 موفقیت آرزوی برایم ام کرده صحبت او با همه از اول که مردی میشوند، گرد هایم چشم واریزی رقم

 .است من سخت سر طرفدار اش نوه میگوید و میکند

 را هانا شماره ساعت به توجه بی. آورد می جا به شکر سجده بابا میزنیم، بیرون خیریه از خوشحالی با

 :میگویم و میشنوم را خوابالودش صدای زود خیلی. میگیرم

 !بگیریم خونه بریم بپوش-

 

 

  

 "هانا"

 و سفید دست یک موهای. افتدمی داری سال و سن مردِ به چشمم امالک، مشاور به ورود محضِ به

 خوش با و زندمی رویمان به لبخندی. است ساخته جالب اما جدی ایچهره او از اشقیطونی هایسیبیل

 :گویدمی رویی
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 .خدمتم در اومدید خوش خیلی سالم-

 :گویدمی فرجود و نشینیم می هاصندلی روی هردو

 سری مرد. کندمی عنوان را داریم دست در که مبلغی زود خیلی فرجود. خوایممی خوب و نقلی خونه یه-

 :پرسدمی و دهد می تکان

 دارید؟ بچه تا چند-

 فرجود و من نزدیک هایسال در که است شیرینی رویای. زنممی لبخندی ناخودآگاه حرف این شنیدن با

 .بشویم فرزند صاحبت

 .کردیم ازدواج تازه ما-

 .شویم خانه صاحب زود خیلی دارم دوست و نیست دلم در دل

 .است متفاوت روز هر با چیز همه گویی امروز. کنممی فرجود خندان هایلب و شاد چهره به نگاهی

 عضالت به دست با استرس، شدتِ از من و کندمی جویی و جست مقابلش بزرگِ دفترِ در سرعت به مرد

 .کند باز سخت به لب باالخره تا دوزممی مرد دهان به چشم. کنممی وارد فشار پایم

 :گویدمی گوشم درِ آرامی به فرجود

 !نباش نگران-

 :کنممی نگاهش



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 !خودمون خونه تو ریممی داریم شهنمی باورم دارم هیجان-

 :گوید می باالخره مرد و زندمی ریزی لبخند فرجود

 جمع و نقلی هستن خوبی موارد نباشید هم نگران. بدم پیشنهاد بهتون تونممی مورد دو تنها شما بودجه با-

 ببینید؟ بریم خوایدمی! نفره دو خانواده یه دلِ باب و جورن و

 :کندمی من به نگاهی فرجود

 موافقی؟-

 :گویدمی مرد بگویم، چیزی بخواهم تا

 .میاد خوشتون که نکنید شک ببینید رو خونه بیاید شما-

 :زنممی لبخندی

 !باشه-

 :گویممی آرامی به. زنیممی بیرون امالک مشاور از و شویممی بلند جا از همه

 بریم؟ ماشین با خوایدمی دوره راه اگر آقا ببخشید-

 :دهدمی تکان سری مرد

 !تره پائین خیابون یه نه-
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 نظر در برایمان که ساختمانی سمت به مرد شانه به شانه پشت هردو و گیردمی دست در را دستم فرجود

 شودمی باعث کار همین. کنممی وارد فشاری فرجود، دستِ به هیجان شدتِ از. رویممی است گرفته

 :شود خم سمتم به کمی فرجود

 شده؟ چی-

 :گیرممی دندان به را  لبم ذوق با

 !رو خونه ببینم زودتر خوادمی دلم. میرممی ذوق از دارم-

 :کندمی نگاهم زنان لبخند فرجود

 کنی؟ چیکار خوایمی زندگی برای داری ذوق اینقدر دیدنش برای-

. کندمی باز را در دارد دست در که کلیدی با و ایستدمی سنگی نمای با ساختمانی مقابلِ مرد و خندم می

 :گویدمی گذاریممی مجتمع حیاط درون را پایمان که همین

 .داره خوبی خیلی هایهمسایه هم خوبیه، جای هم سازیه؟ نو و تمیز مجتمع چه ببینید-

 :کندمی اشاره پارکینگ ایگوشه به 

 !اینجاست پارکینگش هم واحد-

 چیز همه چقدر. افتممی بابا خانه یاد به لحظه یک. رویممی سوم طبقه به هاپله با و ندارد آسانسور مجتمع

 .است کنارم در فرجود اینجا. شدمی بزرگتر لبخندم رفتیممی باال که ایپله هر هم باز اما. داشت فرق
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 .کندمی تمجید و تعریف خانه از ابتدا همان از مرد. شویممی وارد و کندمی باز را خانه در

 .باشد تربزرگ قصری هر از تواندمی من برای اما است کوچک ظاهر در خانه

 .روممی است، خانه در که اتاقی تنها سمت به و کنممی آشپزخانه به نگاهی

 :گویدمی و شودمی اتاق وارد سرم پشت فرجود

 چیه؟ نظرت-

 :چرخانممی اتاق دور تا دور را نگاهم لبخند با

 چیه؟ تو نظر. دارم دوست هم اتاقش. خوبه خیلی-

 :خنددمی فرجود

 !اعتکاف برای دهمی جون من نظر به-

 :ایستدمی مقابلم فرجود و افتممی خنده به

 برات رو خونه بزرگترین و بهترین روز یه میدم قول بهت. کوچیکه خونه این دونممی عزیزم جان هانا-

 .گیرممی

 :زنممی رویش به بزرگ لبخندی

 شعار کن باور. کنم زندگی اینجا تو با قرار وقتی نیست مهم خونه اندازه. دارم دوست رو اینجا خیلی من-

 .دارم تو کنار در که هست آرامشی به من زندگی قشنگی اما نمیدم
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 :دهممی ادامه و خندممی

 !عشقــــــم اینجام عاشق من-

 :گویدمی و خنددمی امکشیده لحن به فرجود

 .باشه خونه با دلش خونه خانم اینه مهم-

 رویممی ماشین سمت به هم دست در دست. ایمپسندیده را خانه که کنیممی اعالم و شویممی خارج اتاق از

 .کنیم دیدار خانه صاحب با قرارداد برای زود خیلی که شودمی قرار و

 هم سر پشت را خواهیممی خانه برای که وسایلی تمام ذهنم در و گردیمبرمی خانه سمت به شادی با

 .کنممی ردیف

 حسی اما بدهم را خانه شدن پیدا مژده و بگیرم تماس او با دارم دوست. کنممی نگاه امگثشی در بابا نام به

 .شودمی مانعم

 .کنممی قفل را گوشی زود خیلی

 مادری یا بگیرم جهازی امخانواده از توانمنمی. هستم تنها شدیدا روزها این در من که ستتلخی حقیقت

 .کند تهیه لیست برایم که نیست

 .است امخانواده تمام که فرجودی و هستم من
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 بی و شودمی ولو مبل روی فرجود. دهیممی اهالی به را خانه شدن پیدا خبر خوشحالی با خانه به رسیدن با

 .کشدمی سر و گیردمی را لیوان تشکر با. گیرممی سمتش به و کرده پر یخ آب از لب تا لب لیوانی مکث

 :گویدمی سریع فرجود مادر

 خونه؟ بود چطور-

 :دهدمی تکان سری فرجود

 ...!کوچیکه-

 :پرممی حرفش بین

 !خوبه همین و نیست دور زیاد هم اینجا از. خورهمی ما درد به زندگی شروع برای عالیه خوبه خیلی ولی-

 :زندمی لبخندی فرجود مادر

 !شه نفره سه خونتون زود خیلی و بذارید خونه اون تو پا سالمتی به که انشاهلل-

 :کندمی نگاه مادرش به داده باال ابروهای با که کنممی فرجود به نگاهی

 دعا؟ این برای نیست زود-

 :گویدمی فرجود مادر و خندممی و اندازممی زیر را سرم

 برسونی لب به رو جونمون باید حاال گرفتی زن سالگیت دو و سی باالخره تا کشتی رو ما. دیره هم خیلی-

 شی؟ دار بچه تا
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 :خنددمی فرجود

 !بعد کنیم جوونی یکم بذار مادر-

 :گویدمی سریع فرجود مادر

 .ببینیم رو شما هایبچه آرزومونه ما واال بشید دار بچه شما حداقل هیچی، که فرید-

 :شودمی بلند جا از و زندمی لبخندی فرجود

 !باشم باشگاه باید عصر بزنم، چرتی یه من-

 آرام و نشیندمی کنارم در، شدن بسته محض به فرجود مادر. رودمی اتاق سمت به زود خیلی فرجود

 :گویدمی

 .بدم بهت چیزی یه خواممی هانا-

 :زنممی لبخندی

 چی؟ من؟ به-

 افتدمی نخورده تا و خشک هایاسکناس به چشمم پاکت در کردن باز با. گیردمی سمتم به را کاهی پاکت

 :کنممی نگاهش متعجبانه و

 جون؟ مادر چی برای اینا-

 :بیاندازد مامان یاد به را من تواندمی راحتی به که لبخندی. زندمی لبخندی فرجود مادر
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 زود خیلی فرحود که روشنه دلم. باشید فشار تو زندگیتون اول خوامنمی فروختم داشتم طال سری یه-

 .کرد شروع رو زندگی یه بشه تا خرید وسیله سری یه باید هم باز اما میشه موفق

 :لرزدمی دستم در پاکت و گیرممی دندان به را لبم

 !جون مادر کاریه چه این-

. کردیدمی قبول عروسی کادوی و خرج بابت همینو باید گرفتیدمی هم عروسی اگر. کنار بذار رو تعارف-

 .شیممی دلخور پول این کردن رد بابت خیلی فرجود پدر و من

 :گویدمی مهربانی با و گذاردمی امشانه روی دستی

 زودی، به. شد نخواهیم راضی وقت هیچ باشید فشار تو بدیم اجازه تونیمنمی هستید ما هایبچه شما-

 .خریممی پذیرایی و آشپزخونه برای وسایل سری یه میریم

 .امگرفته آغوش در را مادرم کنممی حس سالها از بعد. بندممی چشم و گیرممی آغوشش در اختیار بی

 .دهدمی آرامش من به همانقدر زن این آغوش

 :گویدمی سریع فرجود مادر

 !بخوره فرجود برای ببر گرفتم سیب آب لیوان یه پاشو-

 .رفتم اتاق سمت به میوه آب لیوانی با و شدم بلند جا از زنان لبخند

 :گفتم و دادم قرار میز روی را پاکت
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 !کردن کمک بهمون وسایل سری یه خریدن برای پدرت و مادر-

 :کشدمی عمیقی نفس فرجود

 .نکنه درد دستشون-

 :گویممی و دهممی دستش به را لیوان

 !داری نیاز باال انرژی باشگاه برای بخور اینو-

 :گویدمی و بنشینم کنارش تا کندمی اشاره نوشد،می میوه آب از ذره ذره که همانطور

 !ریزه خاله تویی من انرژی-

 :دهدمی ادامه دارم سراغ او از خوبی به که شیطنتی با و گیردمی آغوشم در زود خیلی

 .کنیم کاملش وقتش به تا بریم، اعتکاف پیشواز یه بیا-

 :گویممی خنده با و کشممی عقب سختی به را سرم من و کندمی قطع هایشلب با را امخنده

 هم؟ باز-

 :دهدمی تکان سری

 !که اوله مرحله تازه که این! هم باز-

 فرجود؟ نداری استراحت-
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 داری؟ نیاز استراحت تو-

 نداری؟ تو-

 :کشدمی هایملب روی را اشسبابه انگشت و زندمی لبخندی

 !هااستراحت این از باشه تا-

 :گویدمی دوباره و دهدمی وسعت را لبخندش زنم،می انگشتش سر به که ایبوسه

 !لطفا استراحت بازم-

 این جز هم من دیگر و کرده چفت گردنش دور را هایمدست. گیریممی سر از را هایمانبوسه زود خیلی

 .خواهمنمی چیزی هیچ لحظات

* 

 .دهدمی تاب سرم دور ماهرانه و اندازدمی موهایم روی را شالم جوانی خانم

 :گویممی و کنممی آینه درون امچهره به نگاهی

 .بینممی حجاب با اینجور رو خودم باره اولین-

 :خنددمی

 !شدین زیبا میاد بهتون-

 :گویممی و کنممی دستم روی ساعت به نگاهی ترس با
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 !ازتون ممنونم-

 ایلحظه و است نشسته صندلی روی. رسانممی فرجود مادر به را خودم و زنممی بیرون اتاق از زود خیلی

 و شوممی خم سمتش به اختیار بی که زیباست آنقدر صحنه این دیدن. گذاردنمی زمین را دعایش کتاب

 :گویممی و زنممی است، صورتش گرد که روسری روی ایبوسه

 !میشه موفق امشب فرجود که ندارم شک دیگه دعاها این با. برم قربونتون الهی-

 :کوبدمی صندلی روی دستی و زندمی لبخندی فرجود مادر

 .دخترم بشین-

 :گویدمی و آیدمی سمتمان به چای مصرف بار یک لیوان چند حاپی سینی با زود خیلی فرهاد

 !میشه شروع کارشون دیگه ساعت یک تقریبا گرفتم آمار-

 فرجود مادر. نمیکنم حس دهانم در سوزشی حتی که است درگیر فکرم قدر آن. کشممی سر را داغ چای

 :گویدمی سریع

 !میگه ذکر داره بند یه رسیدیم وقتی از کجاست؟ ایوب-

 .شد خواهد زیبا بسیار ما همه برای مادر و پدر این خیر دعای با روز این. کشممی عمیقی نفس

 .کندنمی رهایم اضطراب و دارم سرگیجه. رویممی باال طبقه به و شویممی بلند جا از جوانی پسر اشاره با
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 بر در را وجودم تمام شدیدی ضعف رسدمی استودیو باالی طبقه به پایم که همین اما است، کننده دیوانه

 .گیردمی

 .آوردمی هایمچشم مقابل را بدی صحنه هاتماشاچی پایان بی هایتشویق صدای لحظه یک برای

 .شودمی مچاله سینه در من قلب و ریخت فرو چشم هامیلیون نفر، صدها مقابل در انسانی هرم

 :گویممی لب زیر و دهممی تکان سری سرعت به

 !فکر بی هانای نکن بیخود فکر نیست نیست نیست، خبرا این از اینبار-

 .گیردمی را امکرده یخ هایدست فرجود مادر

 .گویممی چه و پرسندمی چه فهممنمی حتی و آیندمی سمتمان به دوربین با

 !جدید عصر صحنه وسط درست. است فرجود پیش ذکرم و فکر تمام

 :کندمی اعالم بلند صدای با مجری

 !تهران از هازان گروه اجرای تماشای برای میریم. گروهه یه نوبت باشه، هم نوبتی-

 و او برای هم مامان االن که ندارم شک. زنممی پس را هایماشک سختی به من و زنندمی دست همه

 .کندمی دعا گروهش

 و ایستندمی صحنه روی فردی به منحصر هماهنگی با گروه. شودمی پر جدید عصر صحنه بعد، کمی تنها

 .ایستندمی زمین روی و زنندمی چرخ هوا در هم با همگی. دهندمی انجام نمایشی حرکات موزیک با
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 .هستند تیم کودک امیرعلی و فرجود زنند،می چرخ آسمان در هنوز که کسانی تنها

 عشق و هیجان شدت از من و کنندمی تشویق و زنندمی دست هیجان با فرهاد و فرجود پدر و مادر

 .بگیرم چشم فرجود از توانمنمی

 نورانی و سفید سرشان باالی بزرگ ضربدرهای از یکی لحظه هر و کنندمی تماشا لبخندزنان هم هاداور

 .شودمی

 .کنندمی تشویق بیشتری هیجان با حضار

 .کنندمی تشویق امان بی و شوندمی بلند جا از همگی اجرا و موزیک اتمام با

 کنم تصور توانممی من و کندمی ضبط را صورتشان روی لبخند رود،می تیم اعضای چهره روی که دوربین

 .کنیممی تماشایش سالن این از ما داندمی که الخصوص علی. برپاست غوغایی چه فرجود دل در که

 نفس نفس. گیردمی قرار فرجود هایدست در میکروفون و کندمی دعوت سکوت به را چیانتماشا مجری

 :گویدمی باالیی هیحان با زنان

 دیدن و مردم از هاتشویق این دیدن و شنیدن هم اون. گرفت رو مزد بهترین امشب هازان تیم-

 .کنیممی خداروشکر. هست رضایتشون

 قلبم سفیدشان هایچراغ و دهندمی نظر یکی یکی هاداور. زنممی دست برایش هیجان با هم من بار این

 .کندمی آرام را
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 :گویدمی و رودمی مجری میز سمت به و شودمی بلند جا از نژاد عظیمی آریا

 ما به که بود باالشون اراده. بوده همبستگیشون و اتحاد داد نشون همه به تیم این که چیزی بزرگترین-

 من نظر به که کشید باال رو خودش خوب اونقدر تیم این.  بزرگه پیروزی یه مقدمه شکست داد نشون

 .است لحظه این الیق

 طالیی کاغذهای از مملو سالن تمام و کندمی لمس را میز روی بزرگ چراغ دستش بیایم، خودم به تا

 .شودمی

 در و تیم افراد و فرجود خوشحالی تماشاچیان، جیغ و سوت و دست ها،تشویق صدای و ستنکردنی باور

 .کنندمی روان شادی از هم را من هایاشک طالیی، زنگ این و هایشانخنده و ها اشک ها، کشیدن آغوش

 .کنندمی ترک را صحنه خندان هاییلب با هازان تیم. کندمی ثبت هم را من های اشک دوربین بار این

 مشخص رویش اشک رد هم دور از که صورتی و فرجود دیدن محض به و روممی پایین هاپله از زود خیلی

 .گیرممی آغوشش در دارند قرار صحنه پشت در که کسانی به توجه بی و دوممی سمتش به است،

 :آنالیا

 "فرجود"

 را او. میچسبند موهایش به ریخته لباسم روی که براقی و رنگی نوارهای میزنم، هانا موهای روی ای بوسه

 جهنم قعر از مرا تا آمد هانا شد، من زندگی معجزه هانا. میکنم شکر را خدا و میگیرم آغوشم در محکم
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 فرو بیشتر داشتم آنا با که باتالقی در قطعا نبود اگرهانا. ببخشد ای تازه زندگی من به و بکشد بیرون

 .میرفتم

. باشد آنجا درازی زبان دختر دکتر جای به و بروم روانشناس یک سراغ به روزی که بود خداوند معجزه

 به و بکشد بیرون جهنم از بگیرد، را دستم. ببخشد معنا را بودم رسیده هیچ به که منی و بیاید و باشد

 .میکنند زوم ما روی صحنه پشت های دوربین ای لحظه برای. برساند تعالی

 و خنده اینکه و هاناست مهم ندارد هم فرقی اصال کیست، نیست مهم برایم که میشنوم هایی خنده صدای

 :میشوم جدا هانا از امیری صدای با. میشود مهار آغوشم در هایش اشک

 .شما روی کردن زوم همه صحنه پشت بریم-

 .باشد دور من از ای لحظه حتی نمیخواهد دلم. میرویم صحنه پشت اتاق سمت به و میگیرم را هانا دست

 میکند، ذوق هانا. نشینم می اجرا تماشای به و میکنم حلقه هانا بازوی دور را دستم میشود، تکرار اجرایمان

 .دارد را اولیه حس همان ببیند را اجرا که هربار انگار

 شانه روی دستی امیری. میشود خورده نامم به طالیی زنگ بعد و میپیچد گوشم در آریا های خنده صدای 

 :میگذارد ام

 .بودی عالی! فرجود کاشتی گل-

 امیری و میکند حلقه کمرم دور را دستش هانا. میشود باز نیشم میکنم نگاهش میچرخم، امیری سمت به

 :میگوید
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 !دارم برات کادو یه-

 :میدهد دستم به و میکشد بیرون چکی کتش داخل جیب از میکنم، نگاهش

 !بدم بهت اینو گرفتی طالیی زنگ کار جای هر کردم عهد خودم با-

 پیروزی نشانه که لبخندی با امیری و میکشد کوتاهی جیغ هانا میشوند، گرد هایم چشم چک مبلغ دیدن با

 ازدواجمان هانا به میزنند، حلقه دورم اند شده عرق خیس حسابی که ها بچه. میشود دور ما از است اش

 .است نگذاشته نصیب بی هم را آنها امیری میفهمم و میگویند تبریک را

 تیم. میکند نگاهشان ذوق با هانا. میشوند رقصیدن مشغول و میگیرند را همدیگر دست سعید و کمیل

 می چای و شربت برایمان و میشوند پذیرایی مشغول صحنه پشت عوامل از و میرود اجرا برای بعدی

 .میگوید تبریک و میکند بغلم محکم بابا میروم، سمتشان به فرهاد و مامان و بابا دیدن با. آورند

 :میخندد مامان میدهد، نشان مامان به را چک ذوق با هانا

 !خیره انشاهلل. هست بهمون حواسش خدا گفتم دیدی-

 :برمیدارد شربتی لیوان فرهاد

 .داره دیدن صورتش االن محبوبه وااای-



«آنالیا»شادی جمالیان  –محدثه رجبی  |رمان فرجود    

 

 دادن کات از بعد کمی و میرویم صحنه روی دوباره اجراها شدن تمام با. میخندند ریز هانا همراه و

 آریا سمت به میشوند استراحت اتاق وارد که داورها دیدن با. برمیگردم صحنه پشت اتاق به کارگردان

 :میگوید و میزند لبخندی. میکنم تشکر و میروم

 !ها نگیره بُل نونهالی خانوم کن کار یه-

 میخندندد، و است شاداب حسابی بابا. میزنیم بیرون فیلمبرداری لوکیشن از زود خیلی میگویم، چشمی

 خوشحالی میبارد ما همه صورت از خستگی اینکه با و انجامیده طول به صبح نزدیک تا برنامه ضبط

 :میپرسد و میرود خانه سمت به بابا. کنیم خوابالودگی احساس نمیگذارد

 بزنیم؟ مشتی صبحونه یه درکه بریم یا خونه بریم-

 :میگویند ذوق با هانا و فرهاد

 !صبحونه بریم-

 هستند خوشحال فرهاد و هانا. میکند عوض درکه سمت به را مسیر بابا و میدهد تکان سری خنده با مامان

 و هانا بین کم کم که ای رابطه از شمارد، می را بکنیم پول این با میتوانیم که کارهایی تند تند مامان و

 .هستم راضی میگیرد شکل مامان

*** 
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 تا ام گرفته مرخصی امیری آقای از داریم وقت نهایی نیمه اجرای تا که حاال میگیرم، هانا دست از را جارو

 و میکشم، جارو را ها اتاق میرود، ها شیشه کردن پاک سمت به لبخند با هانا. بدهیم سامان سرو را خانه

 .میکنم زباله از پر را ها کیسه

 :میروم سراغش به است، درگیر شدت به ها شیشه با هانا 

 !کنه پاک شیشه یه میخواد دوساعته بابا من بده نکردی، کار تابلوئه قشنگ-

 :میزند غر لب زیر

 !فرجود عه-

 :میخندم

 .نکردی کار بردن شستن اومدن هی بودی لوس دختر میگم، راست-

 :آورد می خود به مرا مامان صدای که بدهد جوابی میخواهد

 !گرفتن یاد مرور به همه خوبه، هم خیلی-

 :میگذارد اپن روی را دستش درون شیرینی جعبه میچرخم، سمتش به

 .خریدم سرخونگی براتون-

 :میرود سمتش به ذوق با هانا

 !مامان نکنه درد دستتون-
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 مامان و میکنم شده پیچ کادو جعبه به نگاهی. است پذیرفته هانا و بزند صدا مامان را او دارد اصرار مامان

 :میگوید

 !دیگه کنید باز-

 :میزنم لبخندی. میکشد کوتاهی جیغ کتری و قوری ست دیدن با و میکند بازش هانا

 .میشم کر من و میشه اکو صداش خالیه اینجا بکشه جیغ هی هانا کن، رو یهو کادوهاتو همه مامان-

 :میگوید مامان و میکند کوتاهی اخم هانا

 .بیارن رو لوازمت گرفتن ماشین فرهاد و بابات راستی. میشه پر هم اینجا-

 باید دور یک میدهد توضیح مامان. میگذارد گاز روی و میشوید را کتری و قوری هانا میدهم، تکان سری

 مامان میکنم، تمیز را ها شیشه. میگوید چشم هانا و شود استفاده قابل تا کند خالی را آبش و بیاید جوش

 :میگوید و آید می بیرون آشپزخانه از

 !ها داشتیم پرده اینجا قدر شد خوب-

 امیری که پولی با. خریدیم بود نیاز هرچه و رفتیم بازار به هانا و مامان همراه قبل روز میکند، تشکری هانا

 که اندازی پس با هم هانا. کنیم تهیه انداز راه کار و ساده لباسشویی ماشین و یخچال یک شدیم موفق داد

 .خریدیم فرش و آشپزخانه لوازم هم مامان های پول با و خرید تلویزیون یک داشت
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 به رو مامان. داشت هیجان نقلیمان خانه برای حسابی هانا و بیاورند من اتاق از بود قرار هم کمد و تخت

 :میگوید من

 رو دستشویی برم منم. نباشه پا و دست تو میاد لوازمتون االن پایین ببر رو آشغاال کیسه این پسرم-

 !بشورم

 میروم پایین ها پله از و میکنم بلند را ها کیسه. میشود چای کردن درست درگیر هم هانا و میگویم چشمی

 خروج محض به و نشیند می لبم روی لبخندی. میکنیم کم وزن کلی نشده سال سر ها پله این با نظرم به

 .میروم کوچه سر بزرگ سطل سراغ به ساختمان از

 خوراکی کمی و میروم آنجا به میزند سرم به فکری سوپرمارکت دیدن با اندازم، می داخلش به را ها کیسه 

 .است جدید خانه در زندگی شب اولین امشب. میخرم

 چیدن صبح خود تا میخواهد و است کرده مخالفت هانا ولی برویم آنها خانه به شب گفت مامان اینکه با

 کوچه وارد چطور میدهد راهنمایی وانت یک به فرهاد میبینم و برمیگردم خانه سمت به. کند تمام را خانه

 .شود

 تکان فرهاد برای دستی و میروم سمتش به بابا دیدن با است، کرده پارک را ماشینش و رسیده زودتر بابا 

 .میشوم لذت غرق دارم خانواده و خانه خودم دیگر اینکه از میگوید، تبریکی دوباره بابا. میدهم

. میکردیم خطاب فرید خانه را اش خانه و شده جدا فرید دیگر اینکه افتم، می فرید ازدواج اول روزهای یاد

 !میشود خطاب هانا و من نام به و دارم خانه هم من حاال
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 از بعد که بودند اتفاقاتی بهترین آریا طالیی زنگ و داد امیری آخر لحظه که چکی دارد، خوبی حس

 ها کارتن از یکی روی را خریدم های کیسه وانت کردن پارک با. بیفتد برایم میتوانست خانه گرفتن

 .میشوند راهی هم کارگرها و فرهاد و میماند لوازم کنار بابا. میروم باال طبقه سمت به و میگذارم

 :میکند دستم درون کارتن به نگاهی مامان میرسم، باال طبقه به

 !اتاقتون تو بذارش-

 خیلی. بگذارند کجا میپرسند و میگیرند اجازه هانا از اند آورده را یخچال که کارگرها و میگویم چشمی

 را چای سینی فرهاد. شده ریخته بهم و است لوازم از پر که ای خانه با میمانیم ما میشود، خالی وانت زود

 :میگوید و میگیرد هانا دست از

 .نمیخورم تکون نشه چیده وقتی تا بزنیم رو شیرینی و چایی داداش، زن درست دستت-

. میشوند آشپزخانه چیدن مشغول هانا و مامان. میشویم کار به دست شیرینی و چای از بعد میخندد، هانا

 کردن سوراخ مشغول دریل با هم بابا و میشویم تخت کردن هم سر سرگرم و میرویم اتاق به فرهاد با

 .میشود تلویزیون برای دیوار

 طول شب های نیمه تا کارمان. کنم عوض نمیخواهم چیزی هیچ با را بودن هم کنار این و داریم هیجان 

 .میشویم ولو زمین روی میشود تمام خانه چیدن کارهای وقتی و میدهم غذا سفارش شب سر میکشد،

 :میگویم و میکنم بغل را هانا رفتنشان با میگذارند، تنهایمان کارها شدن تمام محض به فرهاد و بابا و مامان

 !میخرم مشتی مبل یه برات زودی نباشه، غمت-
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 :میخندد

 !ندارم نیاز مبل ترم راحت خیلی بهتره بشینم بغلت تو-

 هم بدتر میتوانست. میکنم شکر را خدا داریم را لوازم حداقل اینکه از میکنم، سرتقش صورت به نگاهی

 :میپرسم و میچسبانم خودم به را هانا. کنیم پر را خانه که شده باعث اتفاقات همین شکر را خدا ولی باشد

 شهربازی؟ بریم-

 :میپرسد تعجب با

 شب؟ وقت این شهربازی؟-

 :میکنم اشاره تخت به

 !سواری فلک و چرخ بریم بیا تو رفت، میشه همیشه-

 :غرد می کمی میشود، باز نیشش

 !فرجود-

*** 

 :میگوید و میلرزند دستهایش میکنم، باز چشم هانا صدای با

 میگی؟ داری چی هانی-

 :میپرسم دست دادن تکان با و میکنم نگاهش گیجی با
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 شده؟ چی-

 :میکنم هول هانا های اشک دیدن با. شوم هشیار تا میکشم سر را تخت کنار لیوان نمیکند، من به توجهی

 !باشه هانی باشه-

 :میکنم بغلش. است زده بهت میکند، قطع را تماس

 شده؟ چی-

 :افتد می هق هق به آغوشم در

 !فرجود بابام-

 :میبرم سر به خواب در هنوز میشوم، گیج

 شده؟ چی بابات-

 :میزند بیرون آغوشم از و میکند تقال

 اومده بابام سر بالیی چه نمیدونم بیمارستان بریم باید-

 :آیم می پایین تخت روی از میرود، در پشت لباسی چوب سمت به

 .بزن حرف درست نترسون منو چی؟ بابات-
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 لباسم سریع. میزند حرف خودش با لب زیر و است گیج بپوشد لباس باید چطوری نمیفهمد است،  عصبی

 سوئیچ. میرویم پارکینگ به و میکنیم یکی دوتا را ها پله. میشوم خارج خانه از هانا همراه و میکنم عوض را

 .میکنم روشن را ماشین و میکشم بیرون جیبم از را

 زیر میزنم را در ریموت حالیکه در و میگیرم را هانی شماره ندارد خوبی حال هنوز اما میشود، سوار هانا

 :غرم می لب

 !دیگه بردار-

 :میپرسم هانی صدای شنیدن با

 بیمارستان؟ کدوم هانی-

 !پارسیان بیا-

 :میگویم هانا به رو میکنم، قطع را تماس

 .نیست چیزی انشاهلل میرسیم االن ببند، رو کمربندت-

 :میگوید اشک با

 میشم نابود شه کم بابام سر از مو تار یه اگر-

 :میکنم نوازشش میگیرم، را دستش

 .بشم تو فدای نمیشه طوریش برم قربونت-
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 "هانا "

 دنیا این از انگار من اما کند، آرامم هایشحرف با دارد سعی و گیردمی دستش در را دستم محکم فرجود

 تند تند پایم ترس با. شنوندنمی او از صدایی هیچ هایمگوش اما بینممی را هایشلب تکانِ. امشده خارج

 .است رفته باال قلبمم تپش و شودمی کوبیده ماشین اتاقکِ کفِ

 :کنممی نگاه فرجود به نگرانی با. شودمی تکرار سرم در که است صوتی تنها هانی صدای

 !اومده بابا سرِ بالیی چه نگفت حتی هانی-

 :شودمی بیشتر پایم کوبیدن سرعت

 !شده چی دونمنمی دونم نمی-

 :گویدمی و دهدمی مختصر فشاری را دستم فرجود

 !نیوفتاده خطرناکی اتفاق که انشاهلل نترس-

 :گویممی مکث بی

 درازش تخت روی خودم که وقتی از افتاد، مامان برای اتفاق اون که وقتی از. فرجود ترسممی تونم،نمی-

 و کنهمی لرز تنم بیمارستان توی بذارم پامو. دارم خوف فضا این از دیگه بیمارستان توی بردمش و کردم

 .کنممی وحشت شنوممی اسمشو حتی
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 :گویدمی آرامشش پر لحن با فرجود

 به و بکش عمیق نفسِ تند تند. نداره وجود ایکننده تهدید خطر که انشاهلل عزیزم نده راه بد دلت به-

 .نکن فکر منفی چیزای

 از هنوز کنم می حس. است کابوس یک مثل برایم چیز همه. شودنمی کم ترسم اما دهممی تکان سری

 .است خوب بابا حالِ و بینممی رویا دارم حتما. امنشده بیدار لعنتی خوابِ

 که بوقی با اما. است گرم اشماهه یک کودک با سرش و است کشیده دراز اتاقش درون تخت روی اصالً

 تلخ خبرهای واقعی دنیای در. بودند تفکرات همین واقعی رویای. پرممی جا در زند،می کناری ماشینِ

 .بود امخانه هالسا که مکانی در من شدنِ فراموش از تر تلخ حتی. داشت وجود تری

 فرجود. رسدمی اوج به امکالفگی رویمان، پیش ترافیکِ دیدنِ با و هستند شلوغ هاخیابان هم صبح اول

 :گویدمی سریعاً

 .رسیممی زود جان هانا نمونده چیزی-

 :کنممی ماشین ساعتِ به نگاهی

 !بیزارم انتظارها این از-

 .نداریم ایفاصله رسیممی-
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. کندمی بیمارستان پشت خیابان واردِ را ماشین. کشممی راحتی نفس ترافیک از شدن خارج با و بعد کمی

 .بروم بیرون تا کنممی باز را در که ایمنایستاده کامل هنوز

 .شویممی پیاده هردو و کندمی ترمز زود خیلی فرجود

 وقفه بی رسیممی پرستاری ایستگاه اولین به اورژانس از شدن رد با. شویممی وارد بیمارستان، پشتی درِ از

 :گویممی و چسبانممی رویم پیش سرد و سنگی سطح به را هایمدست

 اینجاست؟ پدرم-

 :گویدمی و پردمی جایش از ناخودآگاه ما دیدن با و گیردمی مقابلش سیستم از را نگاهش دختر

 ...!جدید عصر تو که هستید همونی شما وای-

 :گویدمی مجدد دختر. دهدمی تکان سری حرف بی فرجود و گذاردمی باز را اشجمله انتهای

 .طرفدارانتونم از یکی و دممی رای شما به هردوره من-

 :گویممی و کوبممی مقابلش را امشده مشت دست لحظه یک در

 اینجاست؟ بابام گفتم-

 :کندمی نگاهم متعجبانه جوان دختر

 اسمشون؟-

 !مهرانفر علیرضا-
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 :گویدمی و دهدمی تکان سر دختر

 !شدند بستری یو سی سی توی-

 :گویممی ناباورانه و شوندمی گرد هایمچشم

 یو؟؟؟ سی سی-

 :گویممی کندمی نگاهم حرف بی که دختری به خطاب زود خیلی و کنممی نگاه فرجود به

 اومده؟ سرش بالیی چه چه،-

 دادنمی را خوبی چیزِ گواه دلم. شودمی بیشتر دلم در کرده خانه ترس بغضم، از مملوء صدای شنیدن از

 .بریزد فرو سینه درون قلبم تا ستکافی یو سی سی کلمه شنیدن و

 :گویدمی و چرخاندمی اطراف را نگاهش دختر

 !داده دست بهشون قلبی حمله-

 :شودمی خارج دهانم از فریادی و کشممی هینی

 قلبی؟؟؟ حمله-

 با هم پدرم قلبِ که نداشتم تحمل دیگر. شودمی خالی پایم زیرِ زمین که انگار و کنندمی یخ هایمدست

 .دربیاورد ناسازگاری سرِ من و او

 :گویدمی سرعت به دختر
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 !هستن راهرو انتهای نزدیکانتون-

 :گویدمی گوشم کنارِ و گیردمی را دستم زود خیلی فرجود

 خب؟ عزیزم باش آروم-

 بود گفته دختر که سمتی به زود خیلی. باشم آرام ذره یک حتی توانمنمی اصالً اما دهممی تکان سر سریعاً

 هم سمت به مکث بی. کشممی بیرون فرجود دست از را دستم افتدمی هانی به چشمم که همین. رویممی

 .کندمی حبسم آغوشش درون که هستم آماده زدن جیغ برای. رویممی

 .کنممی رها اشسینه روی و آغوش درون را هایمهق هق و کرده بغلش محکم

 همیانطور. کنند می نوازش را کمرم پشتِ آرامی به هانی هایدست. ریزممی اشک و کرده گریه بلند بلند

 :گویممی و کرده باز لب سختی به کنم،می گریه آغوشش در که

 یو؟ سی سی بردن رو بابا...بابا چیشده؟ هانی خدا، تورو هانی-

 :کندمی پاک را صورتم روی هایاشک و کندمی جدا خودش از را من هانی

 .عزیزدلم باش آروم-

 زنان نفس نفس. رسدمی هایشریه به کمتری اکسیژن لحظه هر که دارم را آدمی حس و کنممی هق هق

 :گویممی ندارند، آمدن بند قصدِ که هاییاشک با

 فهمی؟می میمیرم دارم دیگه بگو اومده؟ سرش بالیی چه-
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 پا. کندمی امدیوانه صدایش درون بغض و اندشده قرمز هایشچشم سفیدی. دهدمی تکان سری هانی

 :زنممی داد و کنممی کاری چه فهممنمی اصالً. کوبممی زمین روی

 شده؟؟؟ سرم تو خاکی چه بگو بزن حرف-

 :گویدمی زود خیلی هانی

 !هانا بوده قلبی حمله یه-

 به که نگاهش. است زده تکیه دیوار به و ایستاده ایگوشه که خوردمی مرسده به نگاهم و چرخانممی سر

 گیج قدرآن. کندمی باز گرفتنم آغوش در برای را هایشدست و آیدمی سمتم به سرعت به خورد می من

 آغوشم در مرسده و مانندمی آویزان اطرافم هایمدست. کنم حرکتی هیچ توانمنمی که هستم زده بهت و

 :کندمی ناله و ریزدمی اشک

 !شدیم بدبخت اومد؟ سرمون به بالیی چه دیدی هانا؟؟ دیدی-

 هم هنوز من و شودمی جدا من از مرسده،. بخوانم توانممی هم او چهره از را غم. خوردمی یاسی به نگاهم

 حتی. شوندمی حلقه بازوهایم دور هاییدست. فهممنمی اطرافم از چیز هیچ. کنممی سَر دیگر جهانی در

 فرجود؟ یا است هانی دانمنمی

 این پشت االن بابا اینکه به فکر با. خوردمی روی شده حک ممنوعِ ورود تابلوی به چشمم و کشممی آهی

 .گیردمی جان هایمچشم مقابل مامان تصویر. کند می امدیوانه است، خوابیده هاتخت این از یکی روی و در
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 کمک با و بودند داده قرار دورش تا دور دستگاه عالمه یک. بود خوابیده هاتخت همین از یکی روی هم او

 !داشت تنفس اکسیژن ماسک

 چنین که بهتر چه و کندنمی باز دورم از را هایشدست. کنم می نگاه فرجود به و چرخانم می سر آرامی به

 .ندارم را پاهایم روی ایستادن قدرتِ. ندارد قصدی

 :گویدمی آرامی به هانی

 .عزیزم صندلی روی بشین-

 :دهممی تکان سری

 میشه؟ ببینمش خوام می-

 کمی هانی و کندمی انتخاب را کنارم صندلی فرجود. نشانندمی صندلی روی را من اجبار به فرجود و هانی

 :شودمی خم سمتم به

 ازش تا کنیم صبر یکم. نیست نگرانی جای و دیده رو بابا شیفت دکتر. باش آروم بشم شکلت قربونت-

 !میشه مشخص چیز همه بگیرن، قلب نوار و تست

 که هستم دنیا این فرد ترین ناتوان من لحظه این در. نیست خودم دستِ. کنممی نگاهش ناتوانی و درد با

 .بود بند جایی به دستم پدرم برای نه و کردم مادرم برای کاری نه

 :افتدمی لرزش به بغض از امچانه
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 ...!خوام نمی من کنیم؟ چیکار باید هانی؛-

. بیاید سرمان به است قرار بالیی چه که دانستمی خدا. بیاورم زبان بر کامل را امجمله توانستم نمی حتی

 :زنممی لب و کنممی نگاهش خراب حالی با

 !!!هانی-

 :زندمی امپیشانی روی ایبوسه

 راه بد دلت به کنممی خواهش اما خبره، چه تو اون دونهنمی کس هیچ االن کن باور. عزیزدلم کن صبر-

 .داریم برنامه تا هزار داریم کار بابا با حاالها حاال ما خب؟ نده

 :بوسدمی را صورتم مجدد

 !برم قربونت ندیدیم تورو خونه هنوز-

 و درد با. شوندمی رفتنش بین از باعث اشک قطرات زود خیلی و ندارد زیادی دوام زنممی که لبخندی

 نگاهم. کندنمی متوقف دستم سطح روی را انگشتش نوازش و گذارممی فرجود شانه روی را سرم خستگی

 :گویدمی گوشم کنارِ بعد کمی فرجود. گیرمنمی دیوار روی بزرگِ عقربه ساعتِ از را

 بخوری؟ هوایی یه بیرون بریم خوایمی-

 !نه-
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 اینجا از بابا وضعِ شدنِ مشخص تا دهممی ترجیح. شودنمی پاپیچم دیگر هم فرجود و گویممی کوتاه

 !نخورم تکان

 قدم یو سی سی سمت به سرعت به رنگش سفید روپوش با بلند قد مردی که است گذشته ده از ساعت

 .گیرمنمی است دنبالش به که دختری و او از چشم. داردبرمی

 را من فرجود هایدست که شوم بلند جا از خواهممی کردمی خطاب دکتر را او که دختر صدای شنیدن با

 :میپیجد گوشم در صدایش و دارندمی نگه صندلی روی محکم

 !بشین هانا بشین-

 :کنم می ریز تقالیی هایش،دست بین از خروج برای

 !تو اون نرفته تا سراغش برم باید دیدی؟ بود دکتر این فرجود-

 :خورممی تکان هم باز. شودمی بسته دوباره در و شودمی بخش وارد دکتر

 !فرجود وای-

 !میریزی بهم خودتو فقط کارا این با هانا باش آروم-

 و کنممی ایناله. بخورم تکان ایذره توانمنمی حتی دیگر و کندمی ترمحکم را هایشدست قفل فرجود

 !امانداخته روز این به را او کردنش ترک با که شوممی متنفر خودم از. آورممی زبان به را بابا اسم تنها
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 را او و شوم بلند جا از ندارم انرژی حتی. کنممی اشچهره به نگاهی. گذاردمی امشانه روی دستی یاسی

 گیر من به هم یاسی که خوشحالم و زندمی موج هم نگاهم در حتی حوصلگی بی. بگیرم آغوشم در

 .دهدنمی

 :گیردمی سمتم به پرتقالی آب هانی

 .عزیزم بخور اینو-

 :گردانمبرمی رو

 !ندارم چیزا این به نیاز من کنین ولم-

 :کندمی خم سر هانی

 .کنممی خواهش. داداش عزیز هانا-

 فرجود. بندممی چشم هم باز من و کندمی تکرار گوشم در را اشمشابه جمالتی یا جمالت همین هم یاسی

 :گویدمی آرامی به

 !لطفاً خودم بده-

 درونش را نی سرعت به فرجود و کنممی آبمیوه به نگاهی. دهدمی قرار فرجود دست در را آبمیوه هانی

 :گیردمی دهانم مقابل و کند می فرو

 !برم قربونت بخور-
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 !فرجود تونمنمی-

 !تونیمی ذره یه-

 :دهممی تکان نفی نشانه به سری

 !نه-

 !ها نمیشه خوب بابات کارا این با هانا-

 :گویدمی دوباره فرجود و کشممی آهی

 !بسه بخوری یکم شم، فدات یکم بخور-

 !ببینمش بابامو خواممی-

 :گویدمی مکث بی فرجود

 تونی؟می پیشش، بری غمگین و حال بی تونینمی خوای، می انرژی دیدنش برای-

 درون به را خنک مایع از کمی و گیرندمی فاصله هم از هایملب ناخودآگاه چسباند،می هایملب به که را نی

 :گویممی و فرستممی حلقم

 ببینمش؟ ذاری می تو-

 :گویدمی و بنوشم پرتقال آب هم باز که کند مجبورم کندمی سعی نی فشارِ با و زندمی لبخندی

 !میفرستادمت خودم هم نمیرفتی-
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 :گویممی و کشممی آسوده نفسی فرجود جوابِ شنیدن با

 ببینه؟ منو خواد می اونم نظرت به-

 پس پیشش بری انرژی با خواممی همین برای. خوادمی اینو که معلومه نخواد؟ چرا. عزیزدلم معلومه-

 !بخور کامل اینو

 دیدنِ برای من. اوست با حق. نوشممی را انتهایش تا حرف بی و گیرممی دستش از را آبمیوه اختیار بی

 .باشم داشته باالیی انرژی باید پدرم

 !بودم ندیده را پدرم که بود ماه یک از بیش من. نیست کردنی باور

 چطور؟ ای؟شده دل سنگ اینقدر چطور هانا

 هانی و من گذاردمی بیرون را پایش که همین. گذردمی زیادی بسیار زمان یو سی سی از دکتر خروج تا

 :گویدمی مکث بی هانی و دهدمی پرستار دستِ به را دستش درون شاسی تخته. رویممی سمتش به

 دکتر؟ آقای چطوره پدرمون شرایط-

 :گویممی سریع

 !مهرانفر علیرضا-

 :گویدمی و کندمی نداریم، رو به رنگ که نفر دو ما به نگاهی دکتر

 کنه؟می مصرف سیگار آقا این-
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 :گویدمی و دهدمی تکان سری هانی

 !دکتر آقای کشهمی سیگار که سالهاست-

 :گویدمی و داردبرمی جلو به قدمی مرسده

 !رفته باال خیلی مصرفش که هست ماه یک-

 نگاه و نشیند می امسینه قفسه روی دستم ناخودآگاه. شودمی مچاله سینه درون قلبم حرف این شنیدن با

 .چرخدمی سمتم به همه

 :گویدمی دکتر و کنممی جمع را خودم زود خیلی

 گردن و بازو ناحیه در شدید درد بود کرده اعالم که بیمار خودِ همچنین و قلب نواز و آزمایشات نتیجه-

 تا نیازه اورژانسی آنژیوی یه به من نظر به و شدند مسدود قلب هایرگ از تا دو که دهمی نشون داره،

 !بشه خارج وضعیت این از بیمار

 :گویممی و شوممی روان دنبالش به سرعت به و افتدمی راه به دکتر

 شه؟می خوب بابا کنیم اینکارو چیه؟ آنژیو-

 :گویدمی کوتاه دکتر

 !انشاهلل-

 ببینمش؟ تونممی-
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 سرش باالی چهره این با شما هست هم بهتر! نیست خوب براش باال هیجان کنه استراحت بهتره فعال-

 !نباشید

 :گویممی ناباورانه

 !دکتر آقای نداشت قلبی حاد مشکل وقت هیچ من بابای آخه؟ چطور-

 قلب ضربان شنمی چنینی این مشکالت بروز باعث همیشه اضطراب و استرس و سیگار رویه بی مصرف-

 !کننمی تحمل رو زیادی روحی مشکالت که مشخصه و نیست نرمال پدرتون

 و شودمی دورتر و دور دکتر. بردارم قدم از قدم توانمنمی دیگر که انگار. ایستممی جایم روی لحظه یک

 .زندمی خشکم همانجا من

 :گویممی باره یک و ایستدمی کنارم فرجود

 وقت هیچ اون! فرجود افتاده اتفاق بابام برای من نبودِ در همه اینا. روحی مشکالت اضطراب، استرس،-

 تونستنمی هیچکس موقع اون. بود خراب حالش که وقتی مگر کردنمی روی زیاده کشیدن سیگار توی

 مصرف سیگار پاکت تا چند بابا کرد فوت مامان وقتی که رفته در همه دست از آمارش. بگیره رو جلوش

 !کنه لعنت منو خدا! افتاد روز این به که خورد غصه و کشید سیگار اینقدر هم حاال. کرد

 :گویدمی و گیردمی آغوشم در فرجود و شکندمی باره یک به بغضم

 !بیاد زبونت به حرف این نیست راضی باباتم چون نگو وقت هیچ هانا نزن رو حرف این-
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*** 

 به سکوت در تنها و ریزدنمی اشک دیگر هم مرسده! تابم بی بابا دیدنِ برای هنوز و است ظهر نزدیک

 .است شده خیره یو سی سی بسته در

 :گویم می و روممی پرستاری ایستگاه سمتِ به خستگی با

 ببخشید؟-

 هرچه خستگی یا است ناراحتی و گریه شدت از دانمنمی. است شده دار خش و گرفته نهایت بی صدایم

 !نیست خوشایند اصال هست، که

 :گویممی آرام. است نشسته صندلی این روی دیگر خانمی اینبار. کندمی نگاهم پرستار

 !شده بستری یو سی سی تو مهرانفر علیرضا میشه؟. ببینم بابامو خواممی-

 !خانم نیست ممکن دکتر اجازه بدون-

 :نالممی درد با. بیوفتم گریه به است مانده کم کالفگی شدت از

 یکم ببینمش فقط. نزنم هم ضجه نکنم، گریه رسیدم سرش باالی دممی قول. توروخدا بگید دکتر به-

 .کنممی راضیش خودم من کجاست بگو اصالً بزن حرف دکترش با کن کمکم خدا تورو. شم آروم

 :چرخاند می سر پرستار

 !میان دارن خودشون دکتر-
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 :گویممی و روممی سمتش به سرعت به خوردمی دکتر به چشمم که همین

 !ببینم بابامو باید من توروخدا دکتر آقای-

 :گویدمی و بیندمی خوبی به را امآشفتگی. کند می من به نگاهی دکتر

 !سمه بیمار برای هیجان االن-

 .خدا به گمنمی هیچی-

 :زنممی دهانم روی دست

 .کنم می خواهش شه بد حالش که گمنمی هیچی زنمنمی حرف کام تا الم-

 :گویممی اشک با و ایستممی مقابلش

 !بشه بهتر من دیدنِ با شاید. ندیدیم همو هست ماه یک-

 :گویدمی آرامی به زند،می جانم به آتش که مکثی از بعد دکتر

 !دقیقه سه-

 :گویممی و دهممی تکان سر تند تند زنان لبخند و افتدمی لرزش به هایمدست

 !دقیقه سه فقط. دممی قول-

 شدن رد از بعد. شوممی یو سی سی وارد دکتر سرِ پشتِ سرعت به و شودمی قلبم قوتِ هم فرجود لبخند

 بر شده استریل هایلباس همگی بیرون خالفِ بر اینجا. رسیممی دیگری پرستاری ایستگاه به روییراه از
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 زندمی صورتش روی ماسکی و پوشدمی لباسش روی را رنگی سبز روپوش زود خیلی هم دکتر و دارند تن

 :گویدمی است نشسته استیشن پشت که خانمی به خطاب و

 و باشه بیمار حیاتی عالئم به حواستون کنن مالقات رو هفت تخت بیمار هستن مجاز دقیقه سه ایشون-

 پرستاران. نکنید فراموش رو چیزی دارن احتیاج سه ساعت برای رو عمل اتاق مدنی دکتر کنید چک مداوم

 .رودمی اندخوابیده یو سی سی بزرگ سالن در که بیمارانی سمت به دکتر و گویندمی چشمی

 :گویدمی و شودمی بلند جا از خانم

 !بیا دنبالم-

 هایم کفش روی هم هاییپاپوش و کنممی تن به رنگی سبز بهداشتی گانِ. روممی دنبالش به حرف بی

 :گویدمی و دهدمی دستم به هم را ماسک. پوشممی

 !صورتت روی بذار-

 باورش. کشدمی تیر سینه در قلبم. دهممی انجام است جانم در که زیادی درد و بغض با را کارها این همه

 غریب عجیب هایلباس دیدنش برای باید. ببینم حال این در باید را سرحالم و شاد پدر که است سخت

 .باشم داشته را رویش دیدن اجازه دقیقه سه تنها و کنم تن بر

 بیشتر دردم گذارم می بزرگ سالن در که را پایم. افتممی راه دنبالش به سنگین و سخت هاییقدم با

 .شودمی
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 نگاه که تخت هر به. اندشده جدا هم از هاییپرده با و دارند قرار هم از مشخصی هایفاصله با هاتخت

 یاد به هم باز و کنندمی تنفس اکسیژن کپسول و ماسک کمک با بیماران. شودمی بیشتر دردم کنممی

 .شودنمی دور هایمچشم مقابل از رفتمی پایین و باال سخت که اشسینه قفسه. افتممی مامان

 !سخت خیلی دارمبرمی قدم جلو سمت به سختی به و ندارند جان پاهایم

 خانه یک گرمی یعنی پدر "

 مردانه شونه یعنی پدر 

 پنهانی اشک یعنی پدر

 بارانی قلب یعنی پدر

 لبخندت پشت غم هزاران

 فرزندت قلب با کردی چه

 بگیرم جان تا خودت از گذشتی

 بمیرم هایتخستگی برای من

 گامی تکیه تو آخه دردم درمون بگردم دورت

 "باهامی وقتی باهامن آدم هزارتا انگار

 :گویدمی مجدد پرستار. چکدمی بیرون چشمم از اشکی قطره اختیار بی بابا تختِ به رسیدن با
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 !شه هاتاشک متوجه نذار لطفا و کوتاه خیلی-

 شرمندگی شدت از ایستم،می بابا تخت کنارِ وقتی. شودمی دور پرستار و دهممی تکان سری سختی به

 نمی اشک ضخیم پرده. کنم می نگاهش اشکم از پر هایچشم با. کنم نگاه اشچهره به ندارم قدرت

 بینی درون اکسیژن نازل سوند و است بسته را هایشچشم. ببینم را آرامش و مهربان چهره راحت گذارد

 اشگندمی جو و بلند موهای بین و برممی پیش را لرزانم دست. است گرفته قرار هایشگوش پشت و

 .کشممی

 تخت کنارِ مانیتورینگ به سپس و خوردمی اندچسبانده اشسینه قفسه به که وسایلی و سیم به چشمم

 .دارد آرامی صدای و دهدمی نشانم را پدرم قلب ضربان دستگاه. شودمی تکه هزار قلبم و دوزممی چشم

 .کنم تحمل توانمنمی دیگر را اشکم قطرات

 :گویممی تنها و کنممی نزدیک گوشش به را هایملب و بوسممی را صورتش اختیار بی

 بابا؟-

 :گویممی ترآرام و زنممی ماسک پشت از دردی پر لبخند

 !ببین منو کن باز چشماتو. برگشته اولت عشق یادگار-

 :شنوممی را بابا آرام صدای که است نگذشته حرف این گفتن از لحظاتی هنوز

 !هانا-
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. بشنوم را صدایش توانستمنمی شک بی نبود، نزدیک هایشلب به گوشم اگر که است آرام صدایش آنقدر

 :زنممی بزرگی لبخند. کشدمی پائین را ماسکم دستش با بابا و کنممی نگاهش زود خیلی

 !بابا سالم-

 بابا تا ریزمنمی اشک دیگر. بوسممی و گیرممی را دستش زود، خیلی گذاردمی امگونه روی که را دستش

 :گویدمی بگیرد، من از چشم آنکه بی بابا. نکنم ترناراحت را

 !اومدی که خوب چقدر-

 :بوسممی بارها را دستش مجدد

 !اینجایی تو وقتی کنم فرار فضا این از نمیشه دلیل این اما دیدمتمی بهتر جای یه کاش نیام؟ میشه مگه-

 :گویدمی سریع بابا

 !ترسیمی بیمارستان از تو-

 !نیست مهم اشبقیه اومدم دیدنت به من و نشد من مانع ترس-

 به فقط و فهمیدمنمی صفحه روی هایعدد از چیز هیچ. رفتمی مانتیورینگ سمتِ به لحظه هر نگاهم

 .کردممی نگاه قلبش ضربان

 :گویدمی آرام بابا

 .هانا کردم دورت خودم از که پشیمونم-
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 دیگر و کنم فراموش را چیز همه دارم دوست شنوممی را هاحرف این که حاال. زنممی تربزرگ لبخندی

 :گویممی و کشممی صورتش به دستی. نشود درازتر این از رشته و نگیرم را کالف سر

 !پیشت گردمبرمی بخوای اگه-

 :چرخممی سمتش به و شنوممی را پرستاری صدایی بگوید، چیزی بخواهد بابا تا

 !بشید خارج بخش از باید کافیه، دیگه خانم-

 :گویممی و کنممی نوازش را بابا دست و دهممی تکان سری

 باشه؟. گردیبرمی قبل حالِ به مجدد ساده آنژیوی یه با. نکن فکر هیچی به-

 :است نشنیده را پرستار صدای اصالً که انگار و دهدمی تکان سری بابا

 که کاری تنها. گذروندم رو سختی لحظات خیلی موندم تنها چهاردیواری اون توی و رفتی وقتی از-

 ایرابطه هلیدا و من بین داشت سعی مرسده. خونه توی چه کار، محل تو چه. بود کشیدن سیگار کردممی

 دختر هوای دلم من بگذره هم هرچقدر نتونست اما نکنم احساس تورو خالی جای که بیاره وجود به رو

 دیدنم به نه ماهه یک از بیشتر که بردی یاد از منو تو بود معتقد مرسده حتی حتی،! کنهمی رو بزرگم

 و کنم تحمل نشد آخرش اما نکرده فراموش منو هانا که کردم دعوا گفتم، بهش. زدی زنگ نه و اومدی

 !هاتخت این روی کشیدم دراز

 :گویممی و کنممی حفظ را آرامشم سختی به. شودمی روشن وجودم در خشم آتش هاحرف این شنیدن با
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 دیگه من کن استراحت فقط تو. خودمون جز به کنه پر هم برای رو خالیمون جای تونهنمی هیچکس-

 !تخت خیالت. هستم بیمارستان تو اما بمونم اینجا تونمنمی

 لحظه هر حرص شدتِ از هایمدست و پیچدمی سرم در بابا هایحرف. گیرممی فاصله بابا از زود خیلی

 هم بابا فکرِ از حتی را من که بود این فکر به من نبودِ در مرسده پس. شوندمی مشت قبل از ترمحکم

 افکار نبود، پاک که چیزی تنها بود پاک او قدم. نداشت تقصیری کودک این. زنممی پوزخندی. کند خارج

 !بود مادرش

 تمامِ مرسده دیدنِ با. شوممی خارج یو سی سی از سرعت به و اندازممی رنگی زرد سطل درون را هالباس

 تن که کنم می را تالشم تمامِ و روممی سمتش به. رودمی یادم از داشتم، بابا کنارِ که مثبتی احساسات

 در سالن همین در را من او. بگیرم را خشمم جلوی توانمنمی اما نرود، باال بیمارستان فضای در صدایم

 .بود بابا بدِ حالِ این دالیل از یکی خودش اما ریختمی تمساح اشک و بود گرفته آغوش

 اشسینه تخت را هایمدست زود خیلی و ندارد مقاومت برای فرصتی هیچ خوردمی من به که نگاهش

 :زنممی تشر و کوبممی

 .است زنده هنوز علیرضا نشدی، موفق-

 :دهممی ادامه سریع شوندمی گرد که هایشچشم

. بپذیرم رو هاتحرف سریع نیستم زودباور هانی و یاسی مثل من بمالی، شیره منو سرِ تونینمی تو چیه؟-

 !نشدی موفق اما بتازونی که شد باز برات میدون رفتم من وقتی کنی؟ دور بابا از رو من نتونستی
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 گی؟می چی-

 خوابیده اینجا االن بابا اگر. نبردم همه جلوی رو آبروت تا گیمی چی فهمیدم بگی نفعته به گم؟می چی-

 !توئه خاطرِ به نصفش

 :گویدمی و کشدمی عقب را من زود خیلی فرجود

 !بیمارستانیم وسط هانا بسه-

 :گویممی عصبانیت با

 فراموشت هانا که گیمی اون به چرا تو. گفت من به چیزو همه داخل اون بابا. باشیم بیمارستان وسط-

 .نیستم نشناس نمک و احساس بی تو مثل من کرده؟

 :گویممی مکث بی من و کندمی نگاهمان متعجبانه هانی

! خوادمی زیادی کار جای و وقت کنه باز جا بابا دلِ توی هلیدا اینکه برای که دونهنمی هنوز خانم این-

 !کنی صبر سال بیست باید حداقل

 :گویدمی سرعت به مرسده

 !کردینمی ولش بود مهم برات پدرت حالِ اگه تو. نکن صدا و سر هم اینجور. نبود من تقصیر-

 ترکامل لحظه هر دارم که خوبه خیلی فقط! رفتم برو گفت. دادم گوش حرفش به هم باز. نکردم ولش من-

 نزنی من زندگی به آتیش سامیه مثل باشه حواست. کشمتمی خودم بیاد بابام سر بالیی اگه. شناسمتمی
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 خودت حد نپیچ بابام و ما پای و پر به و کن بزرگ رو اتبچه بشین گوشه یه. زنممی آتیش رو زندگیت که

 !دار نگه رو

 :گویممی و کنممی نگاه فرجود به

 حیاط؟ توی بریم-

 :گیردمی را دستم یاسی

 !بیا. برمتمی من-

 و نشینیممی نیمکت اولین روی. شویممی خارج بیمارستان کننده خفه فضای از یاسی همراه به زود خیلی

 :گویممی و کشممی سر را بطری محتویات نصفِ حرف بی. گیردمی سمتم به را آبی بطری سرعت به یاسی

 و کرده فراموش تورو هانا گفته بابا به. شدم حالی چه شنیدم بابا زبون از رو هاحرف این وقتی دونینمی-

 !کرده عصبی رو اون همینجور

 :دهدمی قرار دستم روی را دستش یاسی

 !داره شکر جای زده حرف و خوبه بابات حالِ که همین. نکن فکر بهش-

 :دهممی تکان سری

 !خداروشکر-

 :زنممی لبخندی و کنممی نگاهش بعد کمی
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 !بود شده تنگ خیلی هم تو برای دلم-

 چطوره؟ مشترک زندگی-

 :خندممی

 !خوب خیلی. خوبه-

 یاسیِ آن آدم این که دانممی. شناسممی خوب خیلی را لبخند این. کنممی صورتش روی لبخند به نگاهی

 .نیست همیشگی

 !خوبه حالش اون. نباش ناراحت بابا برای-

 :دهدمی تکان سری

 !همینطور هم تو آره-

 :گویممی و کنم می نگاهش متعجبانه

 هست؟ مشکلی یاسی؟ خوبه حالت تو-

 :گویممی سرعت به. اندازدمی دلم به ترسی کشدمی که عمیقی نفس

 !بگی خواینمی که افتاده اتفاقی یه شده؟ چی. یاسی شناسممی تورو من-

 :گویدمی و دهدمی تکان سری یاسی

 !نه یا کنم بیان درسته االن دونم نمی-
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 !بگو-

 :کندمی مکثی

 !هانی نه ذارهمی راحت رو من نه. شهمی پیدا سامیه کله و سر مداوم که هست روزی چند هانا؛-

 :شوندمی گرد تعجب از هایمچشم

 خواد؟می چی-

 :دهدمی باال ایشانه

 ما گردنِ دردسرها این همه انگار که کنهمی نگاه ما به نفرت با جور یه. خوادنمی چیزی که اینه مشکل-

 .ندارم خونه در دم رو دیدنش تحمل دیگه! نفره دو

 :زنممی پوزخندی

 !هانیِ اصلیش، مشکل نیستی، تو اون مشکلِ-

 کردیم؟ چیکارش ما مگه-

 !شما سمتِ اومده و کشیده دست من از که چیه دردش دونمنمی-

 !شه سبز هانی راه سر ندارم دوست-

 :زنممی لبخندی

 !نده راه دلت به بد گممی من باراین. کنه می درستش. نداره ازش خوشی دلِ هم هانی. نباش نگران-
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 !بود هانی عاشق اون-

 !دونهنمی عشق از هیچی. آورددرمی رو پیشه عاشق آدمای اَدای اون! نبود-

 بیمارستان به اما هست، هم سامیه درگیر فکرم اینکه با. شویممی بلند جا از هردو و گیرممی را دستش

 !است نمانده بابا جراحی به چیزی دیگر. گردیمبرمی

* 

 خرما از کوچکی ظرف با و کنممی چای از پر را هالیوان زود، خیلی. گذردمی سخت روز آن از هفته یک

 :گویممی و نشینممی کنارش زود خیلی. زندمی لبخند دیدنم با بابا. شوممی خارج آشپزخانه از

 !بهتره خرماها این. ترسیدم نیاوردم قند برات-

 را چای. است شده خارج بیمارستان از و است بهتر که کنممی خداراشکر. زندمی رویم به لبخندی بابا

 .گذارممی مقابلش

 مرسده. رفتم دنبالش به خودم، ببیند را امخانه دارد دوست گفت که وقتی. کند می خانه به نگاهی بابا

 آرام. گذاردمی امخانه در قدم اول بار برای بابا که بودم خوشحال هم من و کرد بهانه را هلیدا از مراقبت

 :گویدمی

 بابا؟ اینجا راحتی-

 !خیلی بله-
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 !کوچیکه یکم-

 :خندممی

 .راحتم واقعاً اینجا ندارم خونه کوچیکی به کاری من. نیست مهم-

 :زندمی لبخندی بابا

 !بابا داری کم وسایل سری یه-

 .هست چیز همه به حواسش حال، همه در بابا. زنممی لبخندی

 !داریم وسیله بگذرونیم روز و شب بتونیم که حدی در بابا، خریممی کم کم-

 :گویدمی و نوشدمی چای آرامی به بابا

 .نخریدم جهاز برات که ببخش منو-

 :گویممی و کنم عوض را هوایش و حال تا کنممی شوخی و خندممی بلند

 !برام بترکون بخری سیسمونی خواستی هروقت نداره، عیب-

 :کندمی اخمی بابا

 !بچه شدی پررو کردی ازدواج-

 :زنممی ایقهقهه
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 .کنممی شوخی-

 :گویدمی و کندمی کتش جیبِ در دست بابا

 .کنم برات تونممی که هست کاری ترینکم این-

 به چشمم و کنممی باز را جعبه متعجبانه. خوردمی دستش درون رنگِ طالیی کوچکِ جعبه به نگاهم

 .خوردمی جعبه درون هایسکه

 جعبه درون را هاسکه رسم،می که شش عددِ به شمارممی را ها سکه و کنممی نگاه بابا به باز دهان با

 :گویممی تعجب با و گذارممی

 همه؟ این بابا؟ خبره چه-

 :دهدمی تکان سری بابا

 .کن تکمیل رو خونت و بخر نیازه که هرچیزی. نیست دیر هم االن. خریدممی جهاز برات باید من-

 :گویدمی و کندمی مکثی

 !کرده ثابت اینو که هست پسری فرجود. خریدمی رو خونه بهترین پشتکارتون با زود، خیلی جون، بابا-

 :گویممی آرام و زنممی لبخندی
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 بشه، بهتر شرایطش که وقتی تا منم. هست من آسایش فکر به که دونممی و دارم اعتماد بهش من-

 ازدواج تو با که اول روز از که بود کرده تعریف برام پیش هاسال. گرفتم یاد مامان از اینم. کنممی صبوری

 !باشم اون مثل تونم می منم. کردید شروع کجا از و داشتید شرایطی چه کرد،

 :گویدمی آرام. روممی آغوشش به من و کندمی دراز سمتم به را دستش بابا

 !خوشحالم خیلی بابتش من و نداری اون با فرقی هیچ. هانا فروزانی خودِ تو-

 :گویممی بوسم،می را اشگونه که همانطور و کنممی بلند سر

 .بلدم چیزایی یه خب اما نیست فروزان مثلِ من دستپخت هرچند بمونی، پیشم باید شام-

 !است نشسته اینجا بابا که است خوب چقدر. کنممی نگاهش خوشحالی با من و خنددمی بابا

* 

 :گویدمی فرجود و کشممی اتو سرعت به را موهایم

 !کردیمی قبول نباید-

 :کنممی نگاهش

 !بود زشت-

 !نیست ما نفعِ به هم هااون خونه تو نشستن-
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 مشکلی باهاش من کنه فکر خودش پیشِ خوامنمی نریم، کردن دعوت که حاال شهنمی. فرجود زشته-

 !کنم دور ازشون تورو خواممی کنن فکر اینا مامانت یا دارم

 :گویدمی خنده با و شوندمی گرد هایشچشم

 حرفیه؟ چه این-

 !خوامنمی اینو منم و بگن ممکنه اما آوره تعجب تو برای-

 اشبینی به و گیردمی دست در را موهایم از شده اتو ایدسته و نشیند می کنارم کالفگی با فرجود

 :چسباندمی

 !کننمی مستم. موهاتم عطر عاشق-

 :خندممی بلند

 !نکردم رد رو خواهشت-

 چی؟-

 !نبافتم دیگه موهامو-

 :گویدمی و خنددمی بلند گویممی که را این

 .کنم نوازششون تونممی چون کردی کاری خوب-
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 مهمانی این از فرجود که دانممی. شویممی خارج خانه از بعد کمی و کنم می تکمیل هم را صورتم آرایش

 هایدورهمی این مانع توانستمنمی خانواده، این عروسِ تازهِ عنوان به من اما آید،نمی خوشش

 .شوم شانخانوادگی

 :گویممی و کشممی صورتش روی دستی

 باشه؟ گردیمبرمی زود و کنیممی تحمل رو امشب-

 :دهدمی تکان سری

 .کنم می تالشمو-

 در. شویممی پیاده هردو و کندمی پارک پدرش ماشین پشتِ درست را ماشین محبوبه خانه به رسیدن با

 دعوتمان داخل به احترام با و کرده باز برایمان را در فرید. رویممی باال به هردو و کنندمی باز برایمان را

 .کندمی

 به را ایمخریده که شکالتی جعبه. کنم کنترل محبوبه برابر در را خودم بتوانم تا کشممی عمیقی نفس

 صاف کامالً که موهایی و زیبا لباس به نگاهم. گویممی تبریک را ازدواجشان سالگرد و دهممی دستش

 .بود شده زیباتر نظرم به و دیدممی صاف موهای با را محبوبه که بود بار اولین. خوردمی بودند شده

 مشام به محبوبه غذاهای بوی. نشینممی فرجود کنارِ سرعت به و اندازممی لباسی چوب روی را مانتویم

 !است زعفرانی هایکوبیده گرفتن سیخ مشغولِ فرید و رسدمی

 :گویدمی و نشیندمی کنارم محبوبه
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 !شده مریض بابات شنیدم-

 :زنممی لبخندی

 !خداروشکر شد رفع خطر-

 کردین؟ آشتی الحمداهلل-

 .نبودیم قهر-

 :گویدمی خنده با محبوبه

 ظرف ماشین خریدت لیست تو حتما. میشه رفع هم خونتون هایکسری و کم االن دیگه. خداروشکر-

 !نباشه خونه توی نیست خوب اصال بذار هم شویی

 :گویدمی فرجود مادر و کنممی نگاهش

 !بزن سر یه میاد برنجت سوخت بوی کنممی حس محبوبه-

 :زندمی لبخندی محبوبه

 !نباشید نگران کشهمی دم کم شعله با داره برنج-

 محبوبه. آیدمی بدش محبوبه هایحرف این از چقدر که فهمممی خوب و کندمی نگاهش حرف بی فرجود

 :گویدمی فرهاد به رو

 !کنه کیف حسابی جدیدمون مهندسِ که گرفتیم شکالتی کیک یه امشب برای-
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 متعجبانه فرید. پیچدمی خانه فضای در آیفون صدای لحظه، یک در. کندمی تشکری و خنددمی فرهاد

 :گویدمی

 کیه؟ بینیمی محبوبه-

 :گویدمی و فشردمی را در شدن باز دکمه و رودمی آیفون سمت به محبوبه

 !منه مهمونِ-

 :گویدمی تعجب با فرید

 کردی؟ دعوت رو کی مهمون؟-

 :گویدمی است منتظر که همانطور و کندمی باز را در محبوبه

 !نباش نگران باشه، پیشمون امشب بیاد بهتره دیدم تنهاست دوستامه، از یکی-

 :گویممی آرام و کنممی فرجود به نگاهی

 !کنه رحم خدا-

 دعوت داخل به زیاد تعارفات با را دوستش. رسدمی گوش به محبوبه آمدگویی خوش صدای و خندد می

 فرجود به مکث بی. شوندمی گرد هایمچشم گذارند،می پذیرایی فضای داخل را پایشان که همین. کندمی

 بدی تصاویر. شودمی حبس امسینه درون نفس. زندنمی هم پلک حتی و است متعجب هم او. کنممی نگاه

 .ندارم را کاری هیچ توانِ هم باز اما آیدمی هایمچشم مقابل
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 دراز او سوی به را دستش و است رفته فرجود مادرِ سمتِ به مکث بی. چرخانممی سر صدایش شنیدن با

 :گویدمی و کرده

 !هستم آناهید. سالم-

  

 "فرجود"

 و فرید خانه هم آن ببینم را آناهید نمیکردم را فکرش میماند، ثابت ایستاده مقابلم که آدمی روی نگاهم

 روزی همان مثل میشوم، مات و کیش بدجور. کند معرفی خودش دوست را او افتخار با محبوبه که وقتی

 .میشوم سِر شد شروع ام بدبختی و کردم فراموش را چیز همه اجرا موقع که

 به تا که مامان میزند، حرف همه با گرمی به. میمانم خیره آناهید به و میشود حلقه بازویم دور هانا دست

 :میپرسد است ندیده را او حال

 !بودمتون ندیده هستین؟ محبوبه دوست-

 :میکند باز را لباسش های دکمه آناهید

 !مادرجون خوبین. بوده من از سعادتی کم بله،-

 گوشم زیر میزند، سرخی به صورتش میبینم و میچرخم سمتش به. میشود بیشتر بازویم دور هانا فشار

 :میگوید

 !نیست وقتش االن فرجود-
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 :میگوید لب زیر و میکنم نگاهش

 !نه االن ولی شدی عصبی میدونم فرجود-

 صورت روی ای لحظه برای. آید می ما سمت به میکند بش و خوش همه با وقتی آناهید میکشد، عقب مرا

 :میگوید من دیدن با بعد و میماند خیره هانا

 !گرفت طالیی زنگ که همون شمایین، وااای-

 :میگذارد اش شقیقه روی را دستش بعد

 نه؟ بودین هم قبال ولی کنم، فکر بذار-

 طوالنی آنا مکث. آید می فرود آنا صورت روی لحظه هر مطمئنا که مشتی میکنم، مشت را هایم انگشت

 :میگوید بعد و میشود

 !چی همه به زدین گند برنامه وسط پارسال افتاد، یادم-

 :میدهد بیرون را نفسش هانا خندد، می بلندی صدای با بعد و

 !بهتره نبینید رو برنامه شما! بود پارسال پارسال -

 :میکند بلندی خنده آناهید

 دخترشی؟-

 :میکند زمزمه هانا و میرود هم در هایم اخم
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 !کنه رفاقت کیا با میدونه خوب هم محبوبه-

 :میگوید آنا جواب در بلندی صدای با میکنم، هانا به نگاهی

 !هستم همسرش-

 :میدهد تکان سری آناهید

 !بگرده قناری جوجه با نمیخوره شازده این به البته نمیخوره، بهتون-

 :میپرسد فرهاد و نمیدهد را جوابش هانا

 میشناسید؟ منو داداش شما مگه-

 :میکند ای خنده کرده هول حسابی که آناهید میشود، سنگین جو

 !هستم هاشون فن جز باالخره ولی نه-

 :میزند کمرش به دست فرهاد

 !نداره ربطی هاشون فن به برادرم خصوصی زندگی بمونید، هاشون فن جز پس-

 :میدهد جواب فرهاد به رو و میگیرد را آنا دست میشود، حرصی محبوبه

 .مهندس تازه از دوکلمه-

 :میگوید آنا به رو بعد
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 !تشک وسط رفته تختی انگار شدن گیر جو زده پشتک دوتا فرجود عزیزم، کن ول-

 جذبی لباس میماند، خیره آنا به گرده های چشم با مامان. میکشم را دستش که بدهد جوابی میخواهد هانا

 می هانا کنار. کند میخکوب خودش روی را هرکس چشم میخواهد که لباسهایی مدل آن از دارد تن به

 .میشنوم را آنا و محبوبه بلند خنده صدای و نشینم

 رنگ پر ذهنم در که است چیزی تنها این آمدیم، نمی کاش. برویم و بیاورند را شام زودتر میخواهد دلم

 تکان را اش گوشی حرص با فرهاد و میکند نگاه ساخته همسرش که سنگینی جو به کالفه فرید. میشود

 .میدهد

 مقابل را کیک و میشود وارد است گذاشته دامادی و عروس مجسمه را رویش که کیک یک با محبوبه

 :میگذارد فرید

 !مبارک شدنمون یکی سالگرد عزیزم-

 :میگوید لب زیر و میگیرد را حرصش از لبریز خنده جلوی سختی به هانا

 !بکنه شوهرش چهره به نگاه یه کافیه فقط-

 حسابی محبوبه کارهای و حرفها از است عصبانی که حالی در. است دیدنی شدت به فرید صورت دارد، حق

 میکند روشن را کیک روی های شمع آید می دست به فندک محبوبه سر پشت که آنا. است شده آشفته

 .آید می هانا و من سمت به بعد و
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 که ای مسخره سیرک. است کفری حسابی مامان میشود، جاگیر ما کناری مبل روی بیایم خودم به تا

 :میگوید فرید به رو و میکند آنا به اخم با نگاهی. است کرده اش کالفه کرده درست محبوبه

 !بشه مبارک شدنتون یکی این کن فوت-

 دست با است شده عصبی شدت به که فرید. میدهد تکان تاسف سر بابا و میزند خنده زیر پقی فرهاد

 محبوبه که آید می بیرون اش شده کلید دندانهای بین از چیزی چه نمیفهمم میکند، خاموش را ها شمع

 :میگوید

 !تروخدا فرید وای-

 :میخندد آنا. است شده مسخره و کشدار لحنش

 نه؟ بریم، زودتر ما میخواد البد-

 میگیرد، آنها از را نگاهش هانا. آید می جوش به آنا وقاحت از مامان خون. میخندد بلندی صدای با و

 :میچرخد ما سمت به آناهید. میکنم نوازشش و میگذارم هانا دست روی را دستم

 بره؟ در کنی ولش میترسی دوماد شاه-

 :میکند صدایم مامان که بزنم حرفی میخواهم میکنم، باز و میبندم را هایم چشم ای لحظه برای

 !فرجود-
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 خوش برساند، هانا به را خودش میکنم اشاره فرهاد به و میشوم بلند. بیا میکند اشاره و میکنم نگاهش

 خودش مخصوص بازی مسخره با محبوبه نشینم، می مامان کنار. بگذارم تنها آنا کنار را او ای لحظه ندارم

 :میگوید گوشم زیر مامان. میشود کیک بریدن مشغول

 .ببر رو زنت-

 :میدهد ادامه و میکنم نگاهش واج و هاج

 بهونه یه به. بهت کرده بند نرسیده چیکارست نمیدونیم هم زنه این گرفته، معرکه امشب محبوبه این-

 .کنم روشن امشب رو محبوبه این تکلیف باید من نمیشه بد نترس. برین پاشین ای

 است مشخص اما است کرده گرم را سرش فرهاد اینکه با. میکنم هانا به نگاهی و میدهم بیرون را نفسم

 :میگوید کالفه مامان. نمیشود ساکت ای لحظه آنا زبان

 !نمیکنه ولش زنه این اینجا بمونه. ببر هم فرهاد این پسرم، برو پاشو-

 شب او با را روزهایم چطور. داشتم مراوده آنا با زمانی یک چطور میشوم، متنفر خودم از ای لحظه برای

 به آنا. میرسانم فرهاد و هانا به را خودم و میشوم بلند جایم از. دانستم خودم محرم را او چطور و کردم

 :میگویم نفر دو آن به و میرود محبوبه به کردن کمک هوای

 !بریم کنید جمع-

 :میپرسد هانا و میزنند برقی فرهاد های چشم
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 چرا؟-

 :اندازم می باال ای شانه

 !بده رو محبوبه و فرید ترتیب تا برین گفت مامان-

 را هانا دست. آید می ما سمت به مامان و میکند مامان به نگاهی هانا میرود، کتش سمت به زودتر فرهاد

 :میگیرد

 پیداش کجا از نیست معلوم خبر بی خدا از زنیکه این. کنم روشن امشب تکلیفمو باید من دخترم، برو-

 .شده

 به تا محبوبه. میکند راهیمان و میبوسد را رویش مامان اما شود ساز مشکل میترسد و است دل دو هانا

 مامان و برویم میخواهیم که شده چه مانده حیران هنوز فرید میکنیم، خداحافظی فرید با بیاید خودش

 :میگوید

 .میگم برات من-

 :میگوید خنده با فرهاد میزنیم بیرون خانه از وقتی

 !پلنگ زنیکه این بود چی بده، خیر مامان به خدا-

 :میکشم هم در را هایم اخم میکند، نگاهم هانا

 خونه؟ بذارمت یا ما خونه میای-
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 .بخونم درس بشینم خونه میرم-

 میروم خودمان خانه سمت به و میکنم پیاده در مقابل را فرهاد میروم، خانه سمت به و میشویم ماشین سوار

 .بزنم حرفی ندارم را رویش هم من و است ساکت هانا. است آشفته شدت به ذهنم حالیکه در

 *** 

 مرتب را پتویش. میزنم کنار صورتش روی از را موهایش است، خواب غرق که میکنم هانا به نگاهی

 آرامی به. است افتاده فکرم جان به خوره مثل که شوم کاری بیخیال نمیتوانم. میشوم بلند جا از و میکنم

 .میروم آنا خانه سمت به و میکنم خارج پارکینگ از را ماشین. میزنم بیرون خانه از و میکنم عوض را لباسم

 !یکبار شیون یکبار، مرگ مامان قول به

 میگذارم، گاز پدال روی را پایم. کیست دست دنیا دهم نشان هرجایی زن این به و بکنم را قضیه قال باید

 میدهم، فشار زنگ روی را دستم و میشوم پیاده ماشین از. میکنم پارک در جلوی میرسم آنا خانه به وقتی

 !پایان بی و ممتد زنگی

 را هایم کفش است، باز نیمه در. میرسانم آنا خانه به را خودم و میکنم یکی  دوتا را ها پله میشود، باز در

. است کرده پر را خانه سیگار و عود بوی و میشود پخش مالیمی موزیک. میروم داخل به و آورم می در

 :میگویم حرص با است، تاریک نیمه خانه. بماند باز میگذارم نمیبندم، را در

 !آنا-
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 روبدوشامبر مثال لباسش روی. دارد تن به که ای نیمه و نصفه لباس با آید، می بیرون اتاقش از زود خیلی

 :میکشم هم در را هایم اخم. است باز جلویش اما پوشیده

 شدی؟ جی با جی جی محبوبه این با حاال تا کی از چیه؟ بازیا مسخره این-

 :میخندد

 دلم؟ عزیز شدی ناراحت-

 :میزنم اش شانه به و میروم سمتش به

 !کنی جور و جمع خودتو بهتره االنم میفهمی؟ نیستم، دلت عزیز من-

 !میاد؟ بدت نگو! اوهو-

 :میکشم موهایم بین را دستهایم

 یه؟ دردت دخترته؟ میگی میای بعد میشناسی رو هانا تو. کن جمع رو ها بازی مسخره این آنا، ببین-

 :میخندد

 کردی؟ فرار ترسیدی-

 از ترسید باید هار سگ از. ترسیدم بود وایساده جلوم که آبرویی بی زن از! نه تو از ولی ترسیدم، آره-

 !ترسید باید هم سلیطه زن

 :میخندد بلند
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 میکشیدی منو کاناپه همین روی خونه همین توی رفته یادت پیغمبر؟ پسر شدی حاال تا کی از وااای-

 زیرت؟

 :میگیرم را دستش مچ و میروم سمتش به میکند، ام دیوانه هایش خنده. میخندد زشت و

 !بدن صفایی یه تو با رو شون تنه پایین میان که آدمهایی زیر همونجاست جات هرجایی، زنیکه ببین-

 !برسه بهت نمیتونه قناری جوجه اون میدونم. میزنه بال بال برام داره ات تنه پایین داری، دوست تو ولی-

 :میکنم تف صورتش توی

 . نیار کثیفت زبون به منو زن اسم-

 :میدهم فشار و میگذارم گلویش روی را دستم میخندد، آنا

 !شو خفه-

 :میشوم آنا بیخیال و میگیرد جان هایم چشم مقابل هانا صورت. میشود خیره صورتم به هایش چشم با

 !نره یادت که میارم سرت به بالیی بیای زنم و من بر و دور دیگه بار یه-

 :غرد می

 !بکنی نمیتونی غلطی هیچ-

 :میزنم صورتش روی سیلی یک و میرود باال دستم

 !ام وحشی من آبرویی بی تو که همونقدر بمونه یادت زدم اینو-
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 .میزنم بیرون اش خانه از بمانم واکنشی منتظر آنکه بی

 *** 

 :آید می استقبالم به لبخندی با مامان میروم، داخل به. میکند باز را در هانا و میزنم زنگ

 !پسرم اومدی خوش-

 :میخندم

 .اینجاییم دقیقه هر خوبه نمیام، سال تا سال انگار استقبال اومدی همچین-

 :میخندد مامان

 .بره کجا نره مادرش پدر خونه آدم-

 :میپرسم فرهاد خالی جای دیدن با و میچرخانم چشم

 کجاست؟ تغاریت ته-

 :میخندد

 !بیاد بده پیام بهش بیرونه،-

 :مینویسم فرهاد برای و برمیدارم را گوشی

 تو؟ کجایی-
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 :میدهد جواب زود خیلی

 !بگیرم جزوه اومدم بیرونم،-

 :میپرسد و نشیند می کنارم چای لیوان یک با هانا

 کجاست؟-

 :میخندم

 .شده شروع هاش بازی جزوه نرسیده دانشگاه به پاش وروجک-

 :نویسم می فرهاد برای و میخندد هانا

 !شدیم چتر ما باز خونه بیا-

 :میکنم هانا به نگاهی

 کو؟ تو چایی پس-

 :میزند لبخندی

 !خوردیم ما-

 :میپرسم پوشیده لباس که مامان دیدن با.  برمیدارم را لیوانم و میدهم تکان سری

 کجا؟-
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 :میکند پولش کیف به نگاهی

 !میام االن خرید میرم-

 :میشوم بلند جا از

 میری؟ کجا تو میخرم، من بگو خب-

 .بشین تو، ای خسته-

 :میگوید مهربانی لحن با هانا

 برم؟ من نگفتین چرا-

 :میدهد تکان سری مامان

 .میام االن بشینین میکنید؟ برم برم چه-

 :میپرم حرفش میان

 !بیاره بخره فرهاد میگم-

 :میدهد تکان تاسفی سر مامان

 بدم؟ سحری بهتون شام جای به میخوای-

 :میگوید مامان و میزند لبخندی هانا
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 .میام من االن باشه خورشت آب به حواست-

 :میکند نگاهم ذوق با مامان رفتن از بعد میگوید، چشمی هانا

 !باشه غذا به حواسم گفت گفت؟ چی دیدی-

 :بگیرم را ام خنده جلوی نمیتوانم

 !نکنی خراب پس برس مهمت ماموریت به برو-

 :میشوم بلند زنگ صدای با. میرود آشپزخانه به و میکند دلنشینی اخم

 !گذاشت جا چیزی یه مامان باز-

 سینک درون را چایم نصفه لیوان. میروم آشپزخانه سمت به و میکنم باز را در کیست بپرسم آنکه بی

 با است، دوخته غذا قابلمه به را چشمش اتم بمب محافظین مانند هانا. میکنم چای از پر دوباره و میریزم

 :میگویم خنده

 !نشه منفجر بپا-

 "هانا"

 !نشه منفجر بپا-

 :خندممی بلند فرجود صدای شنیدن با

 !نکن مسخره منو فرجود-
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 !کنیمی نگاه قابلمه به شکلی چه داری ببینی بگیرم فیلم یه ازت باید جالبی، خیلی-

 و برم من تا بده خورشت به حواسشو دقیقه دو نتونست دختره بگه بره؟ مامانت جلوی آبروم خوایمی-

 بیام؟

 :کندمی نگاهم متعجبانه لحظه یک در و خنددمی بلند فرجود

 رفت؟ و اومد مامان-

 :گویممی و کنممی مخلوط را قابلمه محتویات

 اومد؟ مگه-

 .کردم باز رو در-

 :دهممی باال ابرویی

 !نشنیدم رو صداش-

 دیدنِ با و روممی دنبالش به سرعت به. شودمی خارج آشپزخانه از و گیردمی دست در را لیوانش فرجود

 :گویدمی فرجود و دهممی تکیه دیوار به کالفه. زندمی خشکم جایم سر است نشسته مبل روی که محبوبه

 !نیست بد کنی حضور اعالم یه تو؟ میای دزدا مثل چرا-

 :اندازدمی پا روی پا محبوبه

 هست؟ در پشتِ کی ندید کرد، باز رو در که اونی-
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 .نکردم توجهی هست، مامان کردم فکر-

 :خنددمی محبوبه

 .کردید ترک رو مونمهمونی زود اینقدر که شدیم ناراحت خیلی دیشب-

 آناهید،. بود چه آناهید با ما کردنِ رو به رو از قصدش که فهممنمی هم هنوز. کنممی نگاهش خیره خیره

 برایم اول روز مثل هنوز. داشت رابطه ین کردن خراب در سعی همیشه فرجود به شدن نزدیک با که زنی

 .است فرجود نامزد گفت و ایستاد بابا خانه مقابل زن این که روزی همان. است زنده

 :گویدمی محبوبه و دهممی بیرون محکم را نفسم

 ؟ کرد بلندت زود که گذرهنمی خوش زنت به من خونه-

 :گویممی سرعت به. نوشدمی داغ داغ را اشچای و ایستدمی من از دورتر کمی فرجود

 !فقط بودم خسته یکم. نیست چیزی همچین-

 :دهدمی باال ابرویی محبوبه

 !بشی آشنا دوستم با ننشستی حتی-

 :گویممی سختی به و نشیندمی هایملب روی محو لبخندی

 !باهم شدیم آشنا بود الزم که حدی تا-
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 هنوز که دانممی خوب. شناسممی را حاالتش تمام خوب خیلی دیگر. خوردمی فرجود چهره به نگاهم

 .است عصبی محبوبه خانه مسخره مهمانی و قبل شب اتفاقات بابت

 گونهاین را او است بار اولین که انگار. است شده عجیب خیلی امروز زن این. خنددمی هم باز محبوبه

 .کندنمی فکر چیزی هیچ به و خنددمی فقط. بینممی

 :شوندمی خارج دهانش از که زشتی هایحرف به الخصوص علی

 نه؟ مگه شناختیشمی قبل از شایدم-

 :دهممی تکان سری

 !سپرده من به و گازه سر مادرجون غذای غذا،-

 :گویدمی محبوبه بروم، آشپزخانه سمتِ به خواهممی که همین

 !نرو دَر-

 :گویدمی فرجود و کنممی نگاهش

 !برس کارت به برو هانا نده اهمیت-

 :گویدمی سرعت به محبوبه

 اولِ همین خوامنمی نشنوی تو بهتره دارم هاحرف سری یه فرجود با من برو تو. نیست هم مهم البته-

 !شه خراب اتعالقه مورد مرد به نسبت دیدت زندگی
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 :گویممی و کنممی نگاهش متعجبانه

 !کنهنمی پیدا تغییر فرجود به نسبت تو هایحرف شنیدن با من دیدِ-

 :گویدمی و کوبدمی اپن روی را چای خالی لیوانِ فرجود

 .میدم رو سالمت جواب فرید حرمت به محبوبه، نداریم حرفی هم با تو و من-

 :خنددمی بلند محبوبه

 نداری؟ حرفی هم آنا با! نداری من با باشه-

 .ندارم حرفی هم آناتون با-

 :گویدمی و آیدمی سمتم به محبوبه

 نداری؟ آنا با حرفی هیچ هم تو-

 :دهممی تکان سری

 !ندارم-

 :کنندمی بدتر را من حال هایشخنده و خنددمی هم باز

 !کنمنمی فکر اینجور من ولی-

 :گویممی و کنممی نگاه فرجود به متعجبانه. گیردمی فاصله ما از زود خیلی محبوبه
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 اینطوره؟ چرا این-

 :گویدمی و کندمی باز را خانه در محبوبه و ندارد من برای جوابی هیچ فرجود

 !عزیزم تو بیا-

 فرجود به کمی ناخودآگاه. گذاردمی خانه در پا آنا و شودمی کشیده در سمتِ به همزمان فرجود و من نگاهِ

 ضعیف و ببازم مقابلش را خودم ندارم دوست هم باز اما دارم عجیبی ترس زن این از. شوممی ترنزدیک

 .بدهم جلوه

 :گویدمی و کندمی دراز فرجود سمتِ به را دستش آنا

 !سالم-

 :گویدمی آنا شده دراز دست به توجه بی فرجود

 تو؟ کنیمی غلطی چه اینجا-

 :زندمی سینه به دست آنا

 !مادرشوهرش منزل اومدم دوستم، همراه به-

 :خنددمی هم باز محبوبه

 !منه مهمون منه، دوستِ-

 :گویدمی عصبانیت با فرجود
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 !خودت خونه ببر داری مهمون. اینجا کردی دعوت مهمون کردی غلط-

 :گویدمی شود،نمی پاک لبش روی از ایلحظه لبخندش که محبوبه

 توئه؟ خونه اینجا مگه چه تو به کردی؟ داغ چته تو-

 :کندمی دراز خانه در سوی به دست و کند می نگاه آنا به عصبانیت با فرجود

 اینجا؟ اومدی حقی چه به. بیرون اینجا از گمشو برو-

 :گویدمی و گذاردمی جلو قدمی آنا

 من؟ خونه تو گذاشتی پاتو حقی چه به دیشب تو-

 هزاران نگاهش در. کندمی نگاهم حرف بی. کنممی نگاه فرجود به منگ و گیج و شوندمی گرد هایمچشم

 .دهدمی توضیح برایم بعداً که دانممی. است حرف

 :گویدمی و کندمی نگاه من به سرعت به آناهید

 من؟ دل ور اومد شوهرت که بودی گوری کدوم شب نصفه نیم و دو ساعت تو-

 :گویدمی بیشتری عصبانیت با فرجود

 !چرخیدمی ول ندارید صاحاب تا دو شما بوده، خودش خونه زنم-

 :پرسدمی سرعت به آنا

 داشت؟ چیکار من خونه تو شب نصفه نپرسیدی متاهلت شوهرِ از-
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 :گویدمی فرجود و دهممی قورت سختی به را دهانم آب

 !بیرون بکش ما زندگی از هرجایی زن بگه اومد متاهلش شوهر-

 :دهدمی ادامه عصبانیت با فرجود

 خوای؟می ما جونِ از چی چته؟ تو؟ چته-

 :گویدمی محبوبه و کند می نگاهم لبخند با آنا

 !نشه رو هادروغ زندگیشون اول بود قرار. آنا کن ولش-

 :گویممی مکث بی و گیرممی مشت در را پیراهنم گوشه

 !نکرده مخفی من از رو هیچی اون بریزی آب روی فرجودو پته نیست نیاز-

 :گویدمی آنا  و زنندمی قهقهه هم با هردو باراین

 نگفت؟ هیچی بهت و من خونه اومد قایمکی و شب نصفه همین برای! خیالی خوش چقدر تو جون بچه-

 :گویممی و دهممی پائین را دهانم آب

 به ماهت روی دیدن برای. کنه محافظت من از تا کنه بیرون زندگیمون از تورو اومد نیومده، دلیل بی-

 !نیومده اتخونه

 هایشچشم که است شده باعث چشمش، خط. کنممی اشطوسی هایلنز و کشیده هایچشم به نگاهی

 .بشوند وحشی
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 :گویدمی آنا و شوندمی روحم سوهان محبوبه هایخنده

 همچین به فرجود. گیرممی پس رو حرفم االن اما بگرده ها جوجه این با نمیومد فرجود به گفتم دیشب-

 !بده ادامه اشگذشته هایخوریگوه به بتونه تا داشت نیاز زودباوری ساده آدم

 :گذاردمی آنا شانه روی دستی محبوبه

 عزا از دلی یه بیاد باید شده، روشن تو جمالِ به چشمش هامدت از بعد باالخره. دممی حق فرجود به من-

 نه؟ یا دربیاره

 :گویممی و کنممی نگاهش متعجبانه

 !گیمی چی داری بفهم. محبوبه حیایی بی تو چقدر-

 :دهد می باال ایشانه

 !کنه بیرون زندگیتون از رو آنا رفت فقط فرجود. نکن عوض رو نظرت تو-

 خنده بین محبوبه. کنم حس آشپزخانه از بدی بوی توانممی نفس یک با من و شودمی بلند هردو خنده

 :گویدمی بریده بریده هایش

 .بدبخت سوزهمی برات دلم-

 :گویممی سرعت به

 !بسوزه خودت برای دلت تو-
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. آنا سراغ رفته بذاری کم. بهش بچسبی اینجور داری حق بودی فرجود چهارم و سوم و دوم انتخاب تو-

 !نمیشن فراموش وقت هیچ که خاطراتم. بلده خوب خیلی رو اش خونه هم هنوز

 :گویدمی خشم از مملو لحنی با فرجود

 من؟ داداش زندگی سر شدی آوار چی سرِ رفته یادت بودی؟ چندم انتخاب تو-

 :گویممی و گیرممی جرئت فرجود حرف این شنیدن با

 آبرو ترس از شوهرم که نکردم کاری اینکه یا. نشدم شوهرم زندگی وارد حیله با تو مثل من حداقل-

 .کنه عقد منو شه مجبور

 :میگوید مکث بی محبوبه

 .بدبخت! سادگیات برای بمیرم-

 :میگویم ام فشرده بهم های دندان بین از و میروم سمتش به اختیار بی

 .نداره بهت ای عالقه هیچ که کردی زندگی کسی کنار سال همه این که تویی واقعی بدبخت-

 :میگوید و میکند نگاهم درهم اخمهای با حرف این شنیدن با محبوبه

 مثال. هستن شنیدنی خیلی. بگه فرجود با خاطراتش از میتونست آنا وگرنه نداری شنیدن قدرت که حیف-

 .بشنوه ات دلخسته عاشق کن تعریف یکیشو

 :میخندد آنا
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 بگم؟ آغوشم تو زدنش گل از-

 .اند آمده من کردن دیوانه قصد به  نفر دو ایت. میدهم فشار محکم را چشمهایم

 :غرد می فرجود

 !شو خفه-

 زیاد نکنم فکر بعدش اتفاقات و مشروب هایپیک اون سراغ برم اگه بهتره همه از این کن باور چرا؟-

 .بیاد خوشت

. شودمی وارد و کندمی باز را در فرجود، پدر. رسدمی گوش به قفل درون کلید چرخش صدای لحظه همان

 هنوز و آیدمی مادرش سرش پشتِ. دهدمی قرار جاکفشی درون و آورددرمی را هایشکفش در مقابل

 .اندنشده خانه پذیرایی درون ما وضعیت متوجه کدام هیچ

 :گویدمی متعجبانه ما دیدن با و چرخاند می سر فرجود پدر

 اینجا؟ خبره چه-

. ببرند بین از مادرش پدر مقابل را فرجود آبروی آنا و محبوبه خواستمنمی اصالً. گیرممی دندان به را لبم

 :گفت سرعت به محبوبه

 خالی جاتون بود حیف رسیدیممی قشنگش جاهای به داشتیم اومدید که شد خوب چقدر جون پدر سالم-

 !بمونه
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 :گویدمی و دهدمی قرار کناری را هایشخرید فرجود مادر و آیندمی سمتمان به متعجبانه هردو

 محبوبه؟ شده چی-

 :پرسدمی فرجود پدر و کنندمی آنا به نگاهی هردو

 داره؟ چیکار اینجا خانم این-

 :زندمی سینه به دست و خنددمی محبوبه

 بشینیم هم ما کنه دم چایی تا چهار بره هانا نظرم به. بشناسید بهتر رو گالبتون و گل پسر وقتشه دیگه-

 !کنه تعریف برامون آنا تا

 :گویدمی فرجود پدر و کندمی نگاهشان عصبانیت با فرجود

 محبوبه؟ چیه هاحرف این از مقصودت چی؟ یعنی-

 :گویدمی و دهدمی باال ایشانه محبوبه

 !فرجودتونه نوبت هم االن کنم فکر. بیوفته بوم پشت از ممکنه کسی رسوایی تشت زمان هر باالخره-

 دستم کف گوشت ناخنایم کنممی حس که ام کرده مشت سفت را دستم آنقدر. کنممی نگاهش خشم با

 تا کنم کاری و بیوفتم محبوبه جان به خورده گرده های مشت همین با خواهدمی دلم. اندکرده سوراخ را

 .ببند را دهانش

 :گویدمی و کندمی نگاه فرجود به خیره خیره آنا
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 کنی؟می بازگو خودت یا بگم من-

 :گویممی مکث بی و دهممی قورت را دهانم آب

 !ببند رو دهنت-

 :گوید می و زندمی نیشخندی آنا

 تازه کرد؟می صبح هاشوشب من خونه تو پسر این روزگاری روزی اینکه بنظرتون؟ هست بدی چیز-

 !بردارم سرش از دست تا بده باید میلیون سی حداقل نکرده پرداخت هنوز بدهیشم

 :گویدمی سرعت به فرجود

 !دمنمی شغال به باج من کن گم گورتو برو-

 داری آرامش من خونه تو بودی معتقد زدینمی رو هاحرف این بودن زده پست بابات ننه که روزا اون-

 آزادی دلت بخوری؟ مشروب و بکشی گل اتخانواده دل ور تونستینمی چون! راحته خیالت اونجا

 جای هرکسی! باشه دستت کنار هم زن یه و بزنی آتیش سیگار هم سر پشت داشتی دوست خواست؟می

 .کردنمی رها رو بهشت اون بود تو

 سرعت به. است مانده باز تعجب از دهانشان و شوندمی معتعجب بیشتر لحظه هر فرجود مادر و پدر

 :گویممی و کنممی جور و جمع را خودم

 !کنهنمی باور رو تا دو شما هایپرت و چرت کس هیچ هستی روانی دیوونه یه تو-
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 :گویدمی و زندمی پوزخندی آنا

 !نکنی هم باور بهتره تو-

 :زنممی تشر آنا به حرص با. کندنمی نگاه مادرش و پدر به و اندازدمی زیر را سرش فرجود

 !کنیمی فرو سنگ توی میخ داری گردونهبرنمی رو فرجود از کسی. نداره زدن هاحرف این-

 :گویدمی سرعت به محبوبه

 !کنهنمی تائید تورو حرف جون مادر و پدر چهره ولی-

 :گویممی و دوزممی چشم کنندمی نگاهمان حرف بی هم هنوز که دو آن به سرعت به

 شکلی این هایمزاحم که طبیعیه موفقه آدمِ یه فرجود. نداره حقیقت هاشونحرف. گنمی پال و پرت-

 !باشه داشته

 :شوممی خیره محبوبه به

 !آشغالی و پست خیلی. باشه خودش خانواده توی از هاشمزاحم از یکی که نیست طبیعی هرچند-

 :گویدمی ببازد رنگ آنکه بی محبوبه

 .گهمی پال و پرت داره کی که مشخصه-

 :گویدمی فرجود به خطاب و خندد می آنا

 !بخره آبرو برات داره سعی هنوز که اومده گیرت جوراین زن یه آوردی شانس-
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 ندارم درستی حال هم خودم. است خبر چه دلش در که داندمی خدا. کندمی نگاهشان حرف بی فرجود

 :گویدمی و آیدمی حرف فرجوبه پدر که

 ببر جااین از بگیر رو خانوم این دست محبوبه. نیست شما مثل هاییآدم جای. داره حرمت خونه این-

 !بیرون

 :دهدمی باال ابرویی محبوبه

 !بیرون ببره اینجا از بگیره رو فرجود دست باید هانا ولی-

 :دهدمی تکان سری فرجود پدر

 !کنهمی سرریز رو نفر دو شما رسوایی تشت داره بیشتر بوده کجا فرجود که این-

 و گیرمنمی را خشمم جلوی دیگر و گذارممی جلو قدم سرعت به. نشیندمی لبم روی لبخندی ناخودآگاه

 :گویممی

 مسئله. ستچیکاره خانم آنا این فهمیدید خوب خیلی دیگه االن کنم فکر. نیست مهم فرجود کارای-

 داره؟ برخاست و نشست افرادی همچین با چطور عروستون که اینه ترمهم

 :گویدمی و آیدمی سمتم به محبوبه

 !چی همه به زنیمی گند بیشتر زدنت حرف با که کن سکوت تو-

 :کنممی اخمی
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 .ببرید رو فرجود و من آبروی زن این و تو تا کنمنمی سکوت من. شو خفه تو-

 :شوممی ترعصبی من و خنددمی محبوبه

 !حسودی و بدبخت خیلی-

 :زندمی قهقهه بلند

 کنم؟ حسادت بهت من که داری چی وجبی نیم کالً کنم؟ حسادت تو به من حسادت؟-

 :گویممی و زنممی پوزخندی

 رو خوشبخت هایآدم اَدای و زنیمی پا و دست بدبختی تو داری. کنی خودت زندگی به نگاه یه کافیه-

 که دارم رو کسی من بینیمی که بسه همین. ندارن عقل و گوش و چشم بقیه کنیمی فکر و درمیاری

 .نیستی شدن داشته دوست الیق اصالً چون نداره دوستت دنیا این توی هیچکس چی؟ تو اما داره دوستم

 :گویممی مکث بی و شودمی قفل زند،می سرخی به رو کم کم که خشمگینش چهره به نگاهم

 .تلخه حق حرف شنیدن-

 :گویدمی او باراین

 .کردید حس رو شتلخی و شنیدید رو حقایق گفتی حد به-

 :گویممی و خندممی حرص با
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 هم هنوز که داری رو خیلی. کردن بیرونت خونه از کشیدن زحمت شوهرت مادر و شوهر پدر کنم فکر-

 !وایستادی اینجا

 :گویدمی عصبانیت با محبوبه

 !نکرده بیرون رو من هیچکس-

 :زنممی خنده زیر پقی

 .کنمنمی فکر جوراین من! گی؟می جدی-

 :گویممی مجدد و کندمی نگاهم زندمی سرخی به شانسفیدی که هاییچشم با محبوبه

 به بودی، آتو کردنِ پیدا دنبال و کردیمی حسادت زندگیمون و فرجود و من به اینقدر اینکه جای کاش-

 نشستیمی کنینمی پیدا آرامش توش درصد یه که چیه خودت کوفتیِ زندگیِ دردِ که کردیمی فکر این

 !نشه فراری ازت شوهرت که کردیمی حل رو خودت مشکالت

 کم مقابلش که شوممی خوشحال. شودمی تربزرگ لبخندم خورد، می که اششده مشت دستِ به نگاهم

 :دهممی ادامه و امنیاورده

 از شوهرت. بشنوی بهتره که هستن هاییحقیقت اینام. نشی منفجر حرص شدت از تا بکش عمیق نفس-

 !بهتر همه از خودتم. دوننمی همه اینو و نداره دوستت کنهمی فرار تو
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 باعث تعجبش از مملو هاینگاه و آمدنش. شودمی خانه وارد فرهاد باراین و شودمی باز مجدد خانه در

 :زندمی داد محبوبه و بگیرم آرام ایذره که شودنمی

 !شدی ظاهر فرجود روی پیشِ چطور خودت دونهمی خدا ببند رو دهنت-

 :گویممی و کنم می فرجود به نگاهی و خندم می

 سواالتت به زود ذارم می باقی خودت برای رو ماجرا کنجکاوی من دربیار رو ماجرا توی و ته خودت-

 .دمنمی جواب

 :گویدمی آرامی به و شودمی خیره محبوبه به و آیدمی سمتمان به فرجود مادر

! بینیمی بد وگرنه بکش بیرون پسرم زندگی از رو پات که گفتم بودم کرده حجت اتمام باهات دیشب-

 .نیست بدهکار هاحرف این به گوشت تو اما

 :گویممی و خندممی

 !مادرجون شهنمی سرش آدمیزاد زبون شاید-

 :گویدمی سرعت به محبوبه

 شدی؟ بزرگ حیوونا بین بلدی؟ رو جنسات هم زبون تو-

 :زندمی داد عصبانیت با فرجود

 !حلقت ته نریختم رو دندونات تا محبوبه شو خفه-
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 :زندمی قهقهه محبوبه

 !نیست خوب اصالً اترزومه برای فرجود آقا نکن-

 :گیردمی را محبوبه بازوی و کند می دراز دست فرجود مادر و کشدمی موهایش بین دستی فرجود

 نگو اما باشم داشته دوست دخترم مثل باید تورو کردممی فکر که بگو رو احمق من. بیرون گمشو برو-

 .دممی پرورش آستینم تو دارم ماری چه فهمیدمنمی و بودم بسته رو چشمام که

 :گویدمی باراین آنا

 .نکنید خوش دل هم جدیدتون فنچ این به زیاد. رسهنمی شما خانواده به خیری جماعت عروس از-

 :کندمی میخکوب را ما همه مادرش صدای که بزند حرفی خواهدمی فرهاد

 حرف ضرر کی و رسونهمی سود من به کی فهمیدم خوب کم مدت همین تو. نزن حرف محبوبه شو خفه-

 !نزن مفت

 :گویممی حرص با و کشممی عمیقی نفس

 کنه خنکش تونهنمی یخی آب هیچ و میسوزه حرص شدت از داره سوزهمی داره جون مادر کنید ولش-

 می ورشعله رو آتیششون داره بیشتر کنه آرومشون تونهنمی درمیاد دهنشون از که هم هاحرف این حتی

 !بگن میخوان هرچی بذارید دروازه یکی و در گوشمون یه که ما! کنه

 :گویدمی و آیدمی سمتم به محبوبه
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 دادیمنمی راه خونه این تو ما اگه تورو برام؟ شدی شاخ دیدی آدم تا چهار شده دراز زبونش چه کن نگاه-

 !خوابیدیمی جوب لب رفتیمی باید کرد بیرونت بابات وقتی

 :دهممی باال ابرویی

 خوابیدم؟ تو خونه تو شب چند من ببخشید-

 :گویممی مکث با و خندممی

 .میشی نابود حرص شدت از روز یه-

 :گویدمی دوباره فرجود مادر

 کارت رد برو. ببینمت فرید زندگی توی و خونه این تو خوامنمی دیگه کن گم رو گورت برو محبوبه بسه-

 .بدم نجات تو دست از پسرمو زودتر تا

 :خنددمی محبوبه

 !زودتر هرچی برسید پسرتون داد به آخ آخ-

 :گویممی و دهممی تکان سری

 .بدیم نجاتش تو دست از و برسیم دادش به هم باید-

 !شهمی خودت نوبت هم روز یه-

 :گویممی و کنممی نگاه فرجود به
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 و بخوری حرص شب هر و روز هر باشی داشته رو فرجود و من زندگی آمار عمرت آخر تا که انشاهلل-

 !خودت تو بریزی

 :خنددمی محبوبه

 !تربیتت تو ترکونده مادرت-

 :گویممی و شوندمی گرد هایمچشم

 !نیار نجست زبون به رو من مادر اسم-

 :گویممی و کنم می نگاه فرجود به عصبانیت با

 .نیاوردم سرش به بالیی یه تا کن دور اینو. کن دور من چشمای جلوی از اینو فرجود-

 :زنممی جیغ است کثافت از مملو که محبوبه دهان از هم ان مامان نام شنیدن از حرص با

 تا شنیدی؟! خودمو یا کشممی رو زنیکه این یا. این یا میارم خودم سر بالیی یه یا بمونه اینجا این فرجود-

 !کن دور چشمام جلوی از رو شرف بی این نذاشتم دلتون به رو داغم ندادم خودم دست کاری یه

 :گوید می محبوبه و ماندمی دهانم در امجمله

 !ببینه دهنیاتو بد بشناستت زود بذار بده نشون عاشقت به واقعیتو روی بده نشون-
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 خانه بام پشت هایصحنه کوتاه ایلحظه برای.  کندنمی کار مغزم. شنوندنمی را چیزی هایمگوش من اما

 هایچشم درمقابل شک بی که ایبوسه با همزمان فرجود، صدای و گیرد می جان هایمچشم مقابل بابا

 .شودمی  تکرار سرم در زند،می هایملب روی آنا و محبوبه متعجب

 "! میبوسمت میدی خودت دست کار بگی دیگه بار یه "

 :گویدمی و گیردمی فاصله من از سرعت به فرجود

 .کنممی نابودش خودم-

 :گویممی لبخند با و کنممی محبوبه و آنا مانده باز دهان به نگاهی و زنممی نفس نفس عصبانیت شدت از

 !شدن نابود. میشن نابود دارن-

 دست در را موهایم و داردبرمی خیز سمتم به محبوبه که است نشده خارج دهانم از کامل جمله این هنوز

 :زندمی فریاد فرجود و شوندمی کنده موهایم از محبوبه هایدست لحظه یک در و زنممی جیغی. گیردمی

 !زنیکه بکش دستتو-

. کندمی پرت مبل سمت به را محبوبه که کنم می نگاه فرجود به اند شده پخش صورتم در که موهایی با

 .رودمی باال فرجود شده مشت دستِ و زندمی جیغ مهابا بی و شودمی ولو مبل روی محبوبه

 :گویدمی و گیردمی را فرجود دست مچ زود خیلی پدرش

 !بابا کن غیظ کظم-
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 :است نگرفته فاصله محبوبه از هم هنوز. کندمی نگاه پدرش به عصبانیت با فرجود

 .بکشم رو عوضی زنیکه این همینجا باید من چیه؟ غیظ کظم-

 :غردمی و دوزدمی چشم محبوبه به

 !میشکنم رو هانا به خورده که دستت-

 :گویدمی سرعت به محبوبه

 !خوری نمی گوهی هیچ-

 :گویدمی عصبانیت با فرجود

 .بودم ریخته رو خونت که نبود بابام اگه ببند دهنتو-

 می کتک بادِ زیر را او توانستمی که جایی تا بود، نشده گرفته پدرش توسط فرجود دست اگر شک بی

 .گرفت

 من سمت به محبوبه تا ستکافی غفلت لحظه یک. کندمی جدا محبوبه از را فرجود سختی به فرجود پدر

 :گویدمی و زندمی صورتم درون ایسیلی بیایم خودم به تا و بردارد خیر

 !ایشاهلل ببینم رو زندگیت نابودی-

 عقب به توان تمام با و گذارم می اشسینه تخت هایمدست و کنم می نگاهش نشسته خون به های چشم با

 .زندمی جیغی. کندمی برخورد میز به پهلواش و افتدمی زمین روی. دهممی هلش
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 و گیردمی دست در را لباسش یقه و رودمی محبوبه سمت به ما زده حیرت هایچشم مقابل در فرجود

 :غردمی

 !کشمتمی خودم شنیدی؟ کشمتمی دیگه-

 از را فرجود هایدست چطور فهممنمی. چسبممی دیوار به من و دوندمی سمتشان به فرجود پدر و مادر

 اندازدمی سمتش به را شده باز محبوبه سر دور از که شالی فرجود مادرِ. کنند می جدا محبوبه گردن دورِ

 :گویدمی و

 .بیرون گمشو و سرت رو بزن-

 :نالد می است افتاده سرفه به که محبوبه

 کنم؟ باز خال و خط خوش مار این برای رو میدون تا برم-

 :دهدمی هل خروجی در سمتِ به و کشدمی را بازویش و دهدنمی امان فرجود پدر

 !شرف بی دختره گمشو برو! گمشو برو نزن حرف-

 :گویدمی و اندازدمی بیرون به را محبوبه و کندمی باز را در

 چشممون دیگه که بمیر برو شنیدی؟ کنم مشخص تکلیفتونو تا شهنمی پیدات هم فرید زندگی تو دیگه-

 !نیوفته بهت
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 خانه از محبوبه سر پشت را آناهید فرجود. کنم می جمع آغوشم در را زانوهایم و نشینممی زمین روی

 در که ترسی با و گذاردمی صورتم طرف دو را هایشدست. آیدمی سمتم به مکث بی و کندمی بیرون

 :گویدمی هویداست، هایشچشم

 !هانا. عزیزدلم برم قربونت هانا هانا؟-

 امروانی و شوندمی تکرار سرم در همیشه از بلندتر االن محبوبه هایحرف. کنممی نگاهش محض گیجی با

 هراسان صدای. ندارم شرایط این در خودم کردن کنترل برای توانی و لرزدمی تننم کنممی حس. کنند می

 :شنوممی را فرجود

 !زود بیار قند آب لیوان یه برو یاال فرهاد،-

 کنارمان نگرانی با فرجود پدر و مادر. بینممی را همه. بزنم حرف کالمی ندارم توان اما کنم می نگاهش

 .گیردمی فرجود سمتِ به قند از پر لیوانی فرهاد و نشینندمی

 :گویدمی و چسباندمی هایملب به را لیوان فرجود

 !بخور ذره یه عزیزم بخور هانا بخور-

 :گویممی لب زیر و دهممی تکان سری

 ...!مادرم به. مادرم-

 :پردمی حرفم میان فرجود
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 !کرده غلط گفت که هرچی. خندید جدش هفت گور به کرد زیادی غلط. کرد غلط-

 در را خودم هستند، اطرافمان که کسانی به توجه بی. فرستدمی حلقم به را شیرین مایع از کمی سختی به

 .کندمی بغلم هایشدست با محکم. کنممی جمع آغوشش

 گنجشک یک مثل درست و چسبانممی اشسینه تخت به را سرم. شوم جدا آغوشش از ندارم دوست دیگر

 :گویممی و کنممی تابی بی آغوشش در لرزن

 !بده حالم فرجود-

 :بوسدمی وقفه بی را موهایم

 !هانا نیست اینجا هیچکس دیگه. شد تموم-

 :دهممی تکان سری

 !تو به... من به...تو به حرفاشون-

 !باش آروم نفسم بود هوا باد حرفاشون-

 :گویممی بشوم جدا فرجود از ایذره انکه بی و دهیممی تکیه دیوار به هردو

 !سوخت غذاتون کنم فکر. جون مادر-

 :شودمی بلند کنارمان از کالفگی با فرجود مادر

 !کنیمی فکر چی به شرایط این تو دختر بابا ای-
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 :گویممی و بوسممی را هایشلب وقفه، بی و کنممی بلند سر فرجود، کنار در شدنم تنها با

 !فرجود دارم دوستت خیلی. ذارمنمی من نمیشن موفق اما. کنن خراب زندگیمونو خوانمی خیلیا-

 :شودمی هایمزخم و دردها تمام بخش التیام اشجمله و زندمی رویم به لبخندی فرجود

 !داری باورم تو پیشمی تو اینه مهم-

 فرجود کنار در نشده، نصیبم هاستمدت که آرامشی با بعد، به این از دارم دوست و اندرفته آنا و محبوبه

 !باشد مانزندگی در هاآدم این از اثری اینکه بی. کنم زندگی

*** 

 از بعد که است غریبی حس. شوممی پیاده ماشین از بابا خانه مقابلِ و گیرممی دست در را شیرینی جعبه

 سابقم اتاق به توانم می. کنم دیدار اشاهالی با و بگذرام خانه این در پا خواممی هم باز طوالنی بسیار مدتی

 .ببینم را هایمعشق مرغ هم باز و بروم

 :گویممی و کنممی ساختمان به نگاهی

 بیای تا نشستم چمدونم با همینجا. کرد بیرون خونه از رو من بابا که میوفتم روزی یاد بینممی رو اینجا-

 !دنبالم

 :گیردمی قرار کمرم دور دستش
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 هیجان با قبل مثل و خونه توی بری باز روی با بهتره نیست بینتون کدورتی دیگه االن. نکن فکر هیچی به-

 !کنی رفتار انرژی و

 :زنممی لبخندی

 !کنم رو اینکارا میتونم باشی کنارم تو-

 .کنارتم که معلومه-

 .شویممی وارد هردو و کنندمی باز برایمان را خانه در

 لباس شیک همیشه مثل. خوردمی بابا به چشمم در چوب چهار در شودمی باز آسانسور در که همین

. رسدمی گوش به خانه درون از بقیه و هانی و پرهام صدای و سر. روممی آغوشش به و است پوشیده

 :گویدمی هیجان با که است سعیده آید،می سمتم به دیدنم ب که کسی اولین و شویممی وارد هردو

 !بود شده تنگ براتون دلم چقدر دونیدنمی. خانم هانا سالم-

 این بابت و است شده بهتر هم هانی رفتارهای حتی. رونمی سمتش به فرجود دیدن با پرهام و هانی

. خوردمی هیلدا به چشمم باالخره من و کندمی سالم آرامی به مرسده. شوممی خوشحال بسیار موضوع

 !ببینمش توانممی که است اول بار و گذردمی تولدش از روز چهل باالی که کودکی

 !است صورتش در رنگی مشکی هایچشم و دارد سفیدی و کوچک صورت

 :گویدمی و گیردمی سمتم به را بچه مرسده
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 کنی؟ بغلش خوایمی-

 و کنممی نوازش را دستش انگشت، سر با. اندشده مشت که خوردمی هیلدا کوچک هایدست به نگاهم

 :گویممی اختیار بی

 !نرمن دستاش چقدر-

 هایمدست. کنم بغل را بچه این که خواهد می نگاهش با و کندمی نگاهم لبخند با. کنم می فرجود به نگاهی

 .گیرممی آغوشش در باالخره اما لرزندمی

 بار اولین برای شودمی باعث کودک این هم باز اما. نیست یکی من مادر با بچه این مادر که است درست

 .باشم داشته دوستش توانممی که دارم خواهری کنم، حس

 "فرجود"

 رو به هانا میگویم:

 مامان شدن بهت میادا!-

نازی میکند و هیلدا را بیشتر به خودش میفشارد. سعیده مشغول پذیرایی میشود، این خانه همان خانه 

ی در آن دعوت کرد. وقتی هیلدا در شکم مرسده رشد میکرد، وقتی ایست که هانا بار اول مرا به مهمان

 آمدم و با هانا و خانواده اش آشنا شدم.

 وقتی هانا را خواستگاری کردم، لبخندی میزنم. پدر هانا نگاهم میکند و میپرسد:
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 خب پسرم، کار و بار چطوره؟-

 سری تکان میدهم:

 ارم مردم بهمون رای بدن!خوبه شکر خدا، چیزی به فینال نمونده و امیدو-

 مرسده تابی به دستهایش میدهد و رو به هانا میگوید:

 هانا جان مواظب باش!-

 هانا برای لحظه ای سرش را باال می آورد و نگاهی گذرا به مرسده می اندازد. 

 د:پرهام موزی پوست میکند، خطاب به هانی که کنار یاسی نشسته و لحظه ای به پرهام نگاه میکند میگوی

 چیه؟ ترسیدی بهت نرسه؟ باشه نصف میکنم نخوره نمونی!-

 نیشم باز میشود، پرهام اول موزش را نصف میکند و رو به من میگوید:

 اسطوره ورزش و تربیت بدنی چه خبرا؟-

 پا روی پا می اندازم:

 خبرا پیش شماست؟-

 سری تکان میدهد:

 زن گرفتی یا رفتی توی کندوی عسل؟واال جیرینگ جیرینگ سکه ها از جیب تو میاد. خدایی -
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 هانا که هیلدا را محکم به خودش میفشارد میگوید:

 پرهام بذار بخوری بعد موتورت روشن بشه!-

 پرهام نگاهی به هانا میکند:

 نگران نباش، داداشت دم در هندل زد!-

کند. یاسی هیلدا  همه با صدای بلندی میخندیم، سپنتا خودش را به هانا میرساند و میخواهد که او بغلش

 را از بغل هانا میگیرد و پرهام میگوید:

یاسی چه حسی داری؟ این عنصر ناخالص رو نمیتونی کاریش کنی ولی راحت سر این یکی رو میتونی -

 زیر آب کنی ها. یه خواهر شوهر کمتر زندگی شیرین تر!

 یاسی میخندد و فرشته میگوید:

 پرهام دو دقیقه زبون به دهن بگیر!-

 یشه، همش حس میکنم این نجنبه دهنم خشک میشه!نم-

 سپنتا خودش را روی پای هانا مهمان میکند و میگوید:

 من و فرجود باجاناق میشیم؟-

 نگاهی به پرهام میکنم و جواب میدهم:

 عزیزم از هول حلیم نری تو دیگ، بذار این نون زیر کباب ما بزرگ بشه ببین اصال تورو میخواد یا نه!-
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 بی گاز میزند:پرهام سی

نون زیر کباب؟ شما فعال همون کباب رو داشته باش بپا تو حلقت گیر نکنه به عروس من کار نداشته -

 باش!

 هانی چشم غره ای میرود و میگوید:

 عمرا، این خواهرمو دست تو نمیدم!-

 پرهام سری تکان میدهد:

 میدی، این خط اینم نشون!-

ر به سر هانی میگذارد. با صدای زنگ گوشی از جا بلند میشوم خانم ها مشغول صحبت میشوند و پرهام س

 و تماس فرهاد را جواب میدهم:

 سالم داداش خوبی؟-

 سالم، چیزی شده؟-

نه، مامان گفت خبر بدم دادگاه محبوبه اینا بد نبود. اما خوبم نبود. محبوبه ممکنه بهت زنگ بزنه گفت -

 خبر بدم.

 ابروهایم باال میروند:

 ه من زنگ بزنه؟واسه چی ب-
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 نمیدونم، همه چی رو از چشم تو و هانا دیده!-

 لیوانی برمیدارم و زیر شیر میگیرم:

 این کاری که فرید کرد حقش بود به ما ربطی نداشت. ولی بیخیال حرص نخورید به هانا هم میگم!-

 با صدای هانا در جواب فرهاد میگویم:

 من باید برم، فعال!-

 پیش بقیه برمیگردم. کنار هانا می نشینم و رو به سپنتا میگویم:تماس را قطع میکنم و 

 قصد نداری زن منو بیخیال بشی؟-

 سپنتا دستش را دور گردن هانا حلقه میکند:

 نه، نون زیر کباب منه!-

 چشم هایم گرد میشوند و پرهام میگوید:

 خوردی؟ هسته رو تف کن!-

 چشم هایم را ریز میکنم و به سپنتا میگویم:

 کی تا حاال زن من شده نون زیر کباب تو؟ از-

 بوسه ای روی صورت هانا میزند:
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 مگه به هیلدا نمیگی؟ اینم برای منه.-

 سری تکان میدهم و پرهام میگوید:

 راستی هانی چی میخواستی بگی، بگو دیگه!-

 هانی روی پیشانی اش میزند:

 راست میگه، خوب شد دیدمت. میخوام ببینم تایم خالی داری؟-

 نگاهی به صورتش میکنم:

 االن؟-

نه، در کل. میخوام بهت زحمت بدم که مدیریت باشگاهی که مربوط به مدل های ماست رو به عهده -

 بگیری. 

پرهام از جایش بلند میشود و در حالیکه لیوانش را برای پر کردن چای میبرد با صدای آرامی کنار گوشم 

 میگوید:

 ت نره این کارش گیره.نرخ رو ببر باال پورسانت من یاد-

 میخندم:

 مگه مربی ندارن؟-

 هانی پا روی پا می اندازد:
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 دارن، ولی میخوام تحت نظر تو باشه!-

 مرسده میان حرفمان میپرد:

 وا هانی، این همه ورزشکار چرا گیر دادی به فرجود؟-

 هانی لبخندی سرشار از حرص میزند:

 کنم!دلیلش اینه که میخوام با برند فرجود کار -

 ابروهایم باال میروند:

 برند من؟-

 حتی هانا هم این سوال را میکند و هانی میگوید:

االن برای خودت یه برند شدی. توی عصر جدید غوغا کردی و چراغ طالیی گرفتی. تیمت ایده آله و -

 کلی مطرح شدی. فکر نمیکنی باید من دنبال این فرصت باشم؟

 قی میزنند. لبی تر میکنم و میگویم:نگاهی به هانا میکنم، چشم هایش بر

 باید فکر کنم!-

 مرسده با تمسخر میگوید:

 بفرما هندونه زدی زیر بغلش...-

 حرفش با جمله پدر هانا نصفه میماند:
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 شما برو پوشک هیلدا رو عوض کن!-

 یاسی و فرشته به زحمت جلوی خنده هایشان را میگیرند. با رفتن مرسده رو به هانی میگویم:

 فکر کنم، نمیتونم االن بهت قولی بدم. تا فینال برگزار نشه من نمیتونم هیچ تصمیمی بگیرم. بذار-

هانی سری تکان میدهد، نگاهی به هانا میکنم. چشم هایش برقی میزنند، پرهام با یک سینی چایی 

 برمیگردد و میگوید:

 تب میکرد اینو داد دستم.واال نمیدونم مهمونم یا کارگر. سعیده خانوم داشت سوهان ناخنش رو مر-

 با عشوه سمت پدر هانا میرود:

 ددی چایی شما پرفشنال کمرنگه!-

 سعیده که پشت سر پرهام به سالن می آید تند تند میگوید:

 به خدا من نگفتم.-

 هانی میخندد:

 !برو سعیده خانوم این بشر رو ما بزرگش کردیم من اینو از حفظم میخواد بیاد برای بابا نمک بریزه-

مرسده هیلدا را داخل تختش میگذارد و هانا با عشق نگاهش میکند. دستم را دور کمر هانا حلقه میکنم، 

 پرهام با خنده میگوید:

 یاسی یادته، وقتی نیلگون رو دیدیم!-
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 یاسی میخندد:

 آره، گیر داده بود به نازی اینو از کجا خریدین!-

 هانا با خنده میگوید:

 منم میخوام!-

 میگویم:زیر گوشش 

 میخوای؟ هیلدا رو بدزدیم یا بریم یکی درست کنیم؟-

 برای لحظه ای مات میشود و به صورتم خیره میماند، بعد مشتی حواله شانه ام میکند:

 دیوونه!-

تا شب سرمان به حرف و کل کل کردن با پرهام گرم میشود، موقع رفتن دست پدر هانا را میفشارم. 

خارج میشوم. وقتی سوار ماشین میشویم هانا به شدت خوشحال است، با لبخندی میزنم و از خانه شان 

 ذوق از حس و حالش موقع بغل کردن هیلدا میگوید:

 وای فرجود، دیدی چقدر نرمه. خیلی خوردنیه دلم نمیخواست بدمش دست مرسده!-

 میخوای بریم برش داری؟ یا همین االن یکی بسازیم!-

 میخندد:

 !دیوونه، چه جدی هم میگه-
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 جدی گفتم!-

 و هانا ریسه میرود. 

 *** 

کمیل حرکت آخر را میزند و صدای تشویق حضار گوشم را پر میکند، همه روی سن جمع میشویم. 

 علیخانی با لبخندی میگوید:

 خب خب، گروه هازان حسابی ترکوندن!-

را میشنوم و علیخانی  نگاهم را به میز داوران میدوزم، فینال که مرا از خود بیخود میکند. تعریف هایشان

 میگوید:

 خب وقتشه خودت از مردم بخوای بهت رای بدن!-

 نگاهم را به دوربین میدهم و میگویم:

مردم عزیز، کسایی که حمایتم کردین اگه از اجرای ما خوشتون اومد کافیه برین توی اپ و به تیم ما -

 مایت کنید!رای بدین یا کدی که پایین صفحه نقش بسته رو بگیرین و از ما ح

 امیر علی باال و پایین میپرد، میکروفون رو به دستش میدهم رو به علیخانی میگوید:

 علیخانی، برنده شم بوست میکنم!-

 صدای خنده همه بلند میشود. علیخانی که سر کیف آمده میگوید:
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 برنده شی بوسم  میکنی؟-

 امیرعلی سری تکان میدهد و خانم نونهالی میگوید:

 پس ما چی؟-

 توهم بوس میکنم!-

 آریا میخندد:

 من چی؟-

امیرعلی میکروفون را روی زمین رها میکند و به سمت آریا میدود. با کاری که خالصانه و کودکانه انجام 

میدهد صدای جیغ و سوت حضار بلند میشود. دستش را دور گردن آریا حلقه میکند و صورتش را میبوسد 

 و میگوید:

 بگو به ما رای بدن!-

به وسیله میکروفون آریا پخش میشود. چیزی که میخواست نجوا باشد را همه میشوند و امیرعلی  حرفش

 که تازه متوجه جریان شده است میگوید:

 خب به ما رای بدین، من خوشگلم!-

حسابی دلبری میکند، امین حیایی و سید بشیر هم او را می چالنند و بغلش میکنند. با کات کارگردان امیر 

 نها جدا میشود و خودش را به ما میرساند. بغلش میکنم و میگویم:علی از آ
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 وروجک رفتی مخ بزنی؟-

خودش را به سینه ام می چسباند، همراه تیم به سمت خروجی میرویم. باید تیم بعدی بروند و اجرا کنند، 

 به محض خروج شماره هانا را میگیرم و میگویم:

 سالم چطوری؟-

 دلخور میگوید:

 وبم یا نه؟ منو که نبردی!باید بگم خ-

 میخندم:

 غصه نخور، چهار ستاره رو گرفتیم. میخواستم وقتی اجرا میکنیم صورتتو از نزدیک ببینم!-

 فرجود!-

 از بچه ها فاصله میگیرم و زمزمه میکنم:

 جون فرجود، عمر فرجود. یه کم دیگه کارمون تموم میشه میام!-

 باشه میبینمت.-

 نشینم، با تمام شدن اجرا صدای آقای امیری گوشم را پر میکند: به تماشای اجرای بعدی می

 فرجود بیا!-

 به سمتش میروم و میگوید:
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 تو غوغا کردی پسر، میدونی کجا بودم؟-

 سری به نشانه نه تکان میدهم و میگوید:

مجموعه ورزشی همین که جز پنج فینالیستی ترکونده، یه نفر اومده میخواد باهامون قرارداد ببنده، قراره -

 فرجود رو بزنیم. تو برند شدی!

 صدای هانی در گوشم میپیچد که میگفت من برند شده ام و بی مقدمه میپرسم:

 اسمش چیه؟ -

یکی به اسم کیهان، کمیل کیهان! همسرش هم ورزشکاره و سر همین به تو و کارت عالقه پیدا کرده. -

 چه فرصت خوبیه؟فردا میاد باشگاه حضوری حرف بزنیم، میدونی این 

 چشم هایم خیس میشوند و دلم چراغانی میشود. زیر لب خدا را شکر میکنم:

 انشاهلل برای همه خیر باشه!-

تیم بعدی هم اجرایش تمام میشود، چیزی به تولد هانا نمانده است. میخواهم اول با کمیل کیهان حرف 

 بزنم و بعد به هانا ماجرا را بگویم.

 *** 

 میکنم و میپرسم:نگاهی به هانی 

 به هانا چی گفتی؟-
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 چسب را به پرهام میدهد و میگوید:

 هیچی، گفتم زنگ زدم تو نیستی براش مرغ عشق ها رو آوردم خودشو برسونه!-

سری تکان میدهم، از صبح با هانا صحبت نکرده ام. از وقتی با کمیل کیهان سر میز مذاکره نشستیم و 

ستیم حس خوبی دارم. پیش پرداخت خوبی گرفته ام و میخواهم قرارداد تاسیس مجموعه ورزشی را ب

 خانه را عوض کنم. بچه ها تزیین خانه را تمام میکنند، کیک را هم فرشته و یاسی سفارش داده اند.

بابای هانا روی مبل نشسته و مشغول بازی کردن با هیلداست، مرسده با اینکه دلش میخواهد بابت خانه 

مسرش ساکت مانده است، مامان و فرشته میوه ها را شسته اند و یاسی زحمت غر بزند اما از ترس ه

 چیدنشان را کشیده است.

 همه چیز را برای یک تولد آماده کرده ام!

 فرشته که هر از گاهی نگاهی به پنجره میکند، با دیدن ماشین هانا که وارد پارکینگ میشود میگوید:

 اومد، ساکت!-

ا روشن است و خاموش کردن چراغ ها فایده ای ندارد. هانا کلید را داخل همه ساکت میشوند، هنوز هو

قفل میچرخاند و به محض ورودش پرهام سر تا پایش را با برف شادی سفید میکند. نگاهمان میکند، 

 حسابی جا خورده است و با صدای بلندی میگوییم:

 تولدت مـــبارک!-
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 گه های براق رنگی میشوند، با خنده میگویم:هانی بادکنکی میترکاند و تمام خانه پر از بر

 تا خودت جمعشون نکنی حق نداری بری ها!-

 هانا اخم ریزی میکند، سپنتا دست میزند و میگوید:

 آجی هانا بریم کیک بخوریم؟-

 هانی با خنده میگوید:

 الحق پسر خودته، غوره نشده میخواد مویز بشه. -

 پرهام میخندد:

 ست داره!مشکلی داری؟ بچم کیک دو-

 هانا مات است، به سمتش میروم و بغلش میکنم:

 تولدت مبارک زندگی من!-

 صورتش را میبوسم، محکم به خودم می چسبانمش و زیر گوشش میگویم:

 بذار این جماعت برن فقط!-

 ریز میخندد، چشم هایش تر میشوند، خودش را در آغوشم حل میکند:

 من عاشقتم میدونی که؟-
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میبوسم، باال و پایین پریدن هایش شروع میشود. انگار از شوکی بیرون آمده باشد و حاال تمام دوباره او را 

 ذوقش را نشان میدهد.

 بوسه ای روی صورتم میکارد و میگوید: 

 منم برات سورپرایز دارم!-

 نگاهش میکنم و زیر گوشش میپرسم:

 چی؟-

ش میرود. فرشته چندین عکس میگیرد، جوابی نمیدهد، لباسش را روی مبل می اندازد و به سمت کیک

 هانا خواهرش را بغل میکند و با او هم عکس میگیرد. به سمت هانا میروم، دستش را میگیرم و میپرسم:

 نمیگی؟-

 خیلی تخس ابرویی باال می اندازد و میگویم:

 خبر بدی که نیست؟-

ی کیکش را فوت میکند. یاسی میخندد، خنده و برق چشم هایش خیالم را راحت میکند. هانا شمع های رو

 با خنده میگوید:

 باید آرزو میکردی ها!-

 هانا نگاهش میکند:
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 من به همه آرزوهام رسیدم!-

کیک را میبرد و یاسی مشغول پخش کردن میشود. فرشته یک سینی چای می آورد. هانا از جایش بلند 

 میشود و میگوید:

 میشه من یه چیزی بگم؟-

 مرسده میسپارد و همه به هانا خیره میشویم، نگاهی به من میکند:پدرش هیلدا را به آغوش 

من فکر نمیکردم عاشق بشم، فکر نمیکردم فرجود همه زندگیم بشه. فکر نمیکردم یه روزی اینقدر -

 محکم بشم یه زندگی رو شروع کنم، فکر نمیکردم روزی برسه که چشم انتظار بچه  ام باشم!

م را به هانا میدوزم. لبخندی میزند، چشم هایش خیس از اشک میشود و برای لحظه ای سِر میشوم، نگاه

 میگوید:

 !فرجود میشیم پدر مادر داریم تو من-

نمیفهمم چه میشود، فقط هانا را بغل میکنم طوری که انگار تمام سی و دوسال زندگیم را در عطش دیدنش 

 گذرانده ام. بقیه حرفها را نمیشنوم، فقط من میمانم و هانا!

 "هانا"
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 جیغ هیجان فرط از آغوشش در دارم دوست. کنممی حلقه فرجود هایشانه دور محکم را هایمدست

 نفره سه زودی به خانواده این و شویممی فرزندی صاحب فرجود و من که رویاست یک مثل. بکشم

 .شودمی

 فرجود. بمانم باقی خواب این در همیشه خواهدمی دلم که است شیرین و داشتنی دوست خواب یک مثل

 :گویدمی پرهام و زندمی موهایم روی ایبوسه

 !شدی پدر مثال بگو چیزی یه-

 :گوید می و خندد می فرجود

 !اومده بند زبونم-

 !رو حست بفهمیم کن احساسات ابراز یه-

 :کندمی حلقه هایمشانه دورِ را دستش و خنددمی هم باز فرجود

 !ممنونم جان هانا از بابتش خوشحالم خیلی و شوکم توی هنوز-

 :گویدمی هیجان با و ریزدمی صورتمان و سر روی هم را شادی برف باقی شادی با فرهاد

 !بگرده دورش عمو الهی-

 به خنده با و کندمی دور موهایم روی از را هاشادی برف زود خیلی فرجود و کنممی نگاهش خنده با

 :گویممی فرهاد
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 !خودت روزی ایشاهلل-

 :دهدمی باال ابرویی فرهاد

 !خودش بعدم شه قسمتم بچه مادر اول ایشاهلل-

 :گویدمی و کندمی نگاهش مادرجون. خندیممی بلند همه و گیردمی دندان به را لبش فرجود مادر

 فرهاد؟ چیه حرفا این-

 :گویدمی سرعت به فرهاد

 نه؟ مگه! بگیرم زن باید روز یه که باالخره بود؟ بد حرفم. که نزدم بدی حرف-

 :اندازدمی پا روی پا خنده با فرهاد و زنندمی دست همه

 !اشتائیدیه اینم-

 :گویممی و زنممی ایقهقهه

 .کنممی پیدا برات خوب دختر یه خودم-

 :زندمی لبخندی فرهاد

 !باشه خوشگل و خوشتیپ-

 :گویدمی خنده با فرهاد و شودمی گرد هایشچشم جون مادر
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 خوشگل چقدر هانا و داداش بچه ببینید االن. هامونهبچه نفع به باشه خودم مثل. امآینده فکر به من-

 !گممی بد من بگید بعد. شهمی

 :گویدمی فرجود پدر و دارد رودربایستی بابا با هنوز که دانممی

 !گیریمی هم زن نباش هول پسر دیگه بسه فرهاد-

 فرهاد دست کنار پرهام. گیردمی دست در را بشقابش هرکس و کنندمی تقسیم را کیک فرشته و یاسی

 :اندازد می هایششانه دور دست و نشیندمی

 !کنم روشنت تا اتاق تو بریم بیا خوردی رو کیکت داغه اتکله االن پسر ای-

 :گویدمی باالفاصله پرهام. گیردمی پرهام سمتِ به کیکی اخم با فرشته و خندیممی بلند همه

 اصال بزنه باال آستیناشو زودتر هرچی باید پیغمبره سنت ازدواج که بگم بهش اتاق تو ببرمش خواممی-

 .نیست خونه زن بی خونه. نباشه فکرش به کسی و بره راه صاف صاف عزب جوون یه معصیته

 :کندمی فرشته به نگاهی

 خوبه؟-

 زبان با و نشیند می پرهام پای روی سرعت به سپنتا و بخندند بلند بلند همگی تا ستکافی کلمه همین

 :گویدمی شیرینش

 !خواممی منم بابا-
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 :خنددمی پرهام

 داری؟ دوستش بابایی دیگه گذاشتم کنار برات رو هیلدا-

 !کمه هیلدا-

 :گویدمی فرشته و پردمی باال ابروهایم

 !کوچولوئه هیلدا هنوز اینه منظورش-

 :کشدمی پسرش موهای بین دستی پرهام

 !آزاده هم تا چهار تا بابایی نباش نگران. فهمممی پسرمو زبونِ خوب خودم من-

 :گویدمی مرسده و خنددمی بلند بابا

 از خارج بره بخونه درس خوب باید باشه خودم پیش همیشه باید من دختر دمنمی شوهر رو دخترم من-

 !کنه شوهر نداره حق اصالً. کشور

 :خنددمی پرهام

 خونتون در بیاد یکی کنیمی دعا دعا کنه می بیداد شوهر کمبود فردا پس گیمی اینو االن خانم مرسده-

 !واال بزنه رو

 :گویدمی فرهاد و کنم می فرجود خنده و شادی غرق چهره به نگاهی

 .کنممی فوتبالیستش بچگی از بیرون برمشمی خودم باشه پسر بچه-
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 :زنممی لبخندی

 چی؟ باشه دختر-

 :گویدمی فرهاد به خطاب پرهام

 !کنین بازی خاله و کنه دم چایی برات جفتش بشینی باید شیدمی حساب هم سر پشت بچه چون-

 :گویدمی و گذارد می دهان به کیک ایتکه فرجود پدر

 !اشبچه و زن نه میشه پیر خودش نه وقت هیچ! نمکه گوله پا یه پرهام آقا ماشاهلل-

 :گویدمی و خنددمی پرهام

 !باختی نخندی و نگی جان پدر همینه دنیا-

 دلم دانمنمی. نشیندمی هایشلب روی کوتاه تبسمی هرازگاهی است نشسته ایگوشه ساکت که فرید

 برایش دلم. کندمی پیدا رهایی محبوبه مثل نحسی موجود شر از دارد که باشم خوشحال یا بسوزد برایش

 به اشزندگی اشتباه یک با تنها و اجبار به که کنی زندگی کسی با هاسال که است سخت. آیدمی درد به

 .است خورده پیوند اتزندگی

 از و بریزد هم بر بد گونهاین چیز همه مشترک زندگی هاسال از بعد و بخوری دست رو که است سخت

 .شود نابود بن و بیخ

 :گویدمی و کندمی نگاهم لبخند با یاسی
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 !بشه ثبت لحظه این خواممی-

 می را تاریخ. کندمی فیلمبرداری به شروع و کشدمی بیرون شلوارش جیب از را همراهش تلفن زود خیلی

 به دوربین. بگویند مطلبی دارم، شکم در که فرزندی برای من، تولد شب در خواهدمی همه از و گوید

 :گویدمی یاسی و رودمی پرهام سمتِ

 داری؟ پیغامی تو-

 :گویدمی سریع پرهام

 !بگم بعد شه معلوم جنسیتش اول باید-

 :گویدمی یاسی و خندندمی بلند همگی

 !دختر کن فکر حاال-

 :گویدمی زند،می پسرش موهای به که ایبوسه از بعد و دهدمی باال ابرویی پرهام

 نیست قانع یکی به امبچه چون سپنتا ازدواج کاندیدای لیست تو میره. جداست بحثش باشه دختر-

 !برم قربونش

 خواهدمی دلم. چسبانممی فرجود به بیشتر را خودم من و شودمی منفجر خنده شدت از خانه لحظه یک در

 دنیا یک همسرم، خانواده خودم، خانواده. دارم را خواهممی که هرچیزی. شود متوقف جا همین در زمان

 !شادی و محبت و عشق
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 !است فروزان مادرم؛ کند،می بیداد اشخالی جای که فردی تنها

*** 

 سالن به را خودم توانمنمی که باالست لحظات این استرس آنقدر. نشینممی سالن درون هایصندلی روی

 گوش سالن صداهای به تنها و بنشینم همینجا داشتم دوست. شوم ظاهر هادوربین مقابل و برسانم باال

 .بدهم

 تماشاچیان و اند شده طنز شدیدا که داوران هایصحبت ناتمامشان، هایتشویق حضار، هایخنده صدای

 .خندندمی بلند بلند سالن درون

 :گویدمی و آیدمی سمتم به جوانی مرد

 .باشید بقیه کنارِ بفرمائید لطفا. بنشینید سالن توی تونیدمی شما خانم-

 :کنممی نگاهش

 !دارم استرس یکم-

 لحظات این بهتره نظرم به خالیه شما جای فقط دارن حضور سالن توی هاخانواده همه. نباشید نگران اصال-

 !بگیره انرژی و ببینه رو شما بتونه همسرتون که بنشینید جایی
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 و روممی سالن سمتِ به پسر سر پشت. شوم بلند جا از و بگیرم مضاعفی انرژی تا ستکافی جمله همین

 توانممی بچرخانم سر کمی ردیف همان در. شودمی پیدا برایم خالی صندلی یک جمعیت ازدحام بین

 .ببینم هم را دیگران و فرهاد

 عصر صحنه روی دیگر گروه دو و هازان تیم. امگرفته شدیدی پیچه دل و اندکرده عرق هایمدست کف

 .زنندمی دست و خندندمی هاتماشاچی. دارند حضور جدید

. بگیرم هاآن از چشم توانم نمی دیگر و دهممی بیرون را امسینه در شده حبس نفس سوم نفر اعالم با

 .ببینم واضح را فرجود چهره گذاردنمی حتی شوق اشک ضخیم پرده

 :گویدمی هیجان با علیخانی

 بین رقابت این انگیزه هیجان و خاص بسیار لحظه یک جدید عصر برای و استودیو این برای لحظه این-

 اجراهای دیدن با مراحل تمام در ما همه و بود عجیب خیلی ایستادند هم کنار صحنه روی که عزیز دو این

 مسابقه فصل این قهرمان دیگه لحظه چند تا عزیزان این از یکی حاال و شدیممی زده شگفت عزیزان این

 !شنمی جدید عصر بزرگ

. شودمی ترتاب بی سینه درون من قلب و رسدمی اتمام به هاچیتماشا جیغ صدای با اشجمله انتهای

 هیچ. کندمی تحمل را زیادی اضطراب چه که است مشخص و کشدمی دست موهایش بین مداوم فرجود

 روی و بودند کنارش در هم دوستانش دیگر اگر که نداشتم شک و نیستند کنارش در هاتیمی هم از کدام

 .باشد بهتر کمی توانست می حالش ایستادنمی تنها جدید عصر صحنه
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 شمارشگر و خوردمی چشم به بزرگ بسیار هازان نام و شوندمی نمایان تصویرهایی سرشان پشت زمینه در

 کامال تیم هردو هایرای که جایی دقیقا. کند می ایست خاص نقطه یک روی و رودمی باال نور سرعت به

 .آورندمی دست به بیشتری هیجان تماشاچیان و است برابر

 تمام و شودمی حبس امسینه در نفس. کنم می پیدا سرگیجه احساس من و روندمی باال دوباره اعداد

 .رسندمی عددی چه به هازان تیم هایرای که ببینم تا شودمی چشم وجودم

 .برود باالتر حضار هیجان تا رودمی فرو مختصری تاریکی در سالن

 !هست کسی چه فصل این اولِ نفر ببینیم-

 می گوش فقط و بندممی محکم را هایمچشم. ندارم دیدن طاقت و شودمی مشت امسینه قفسه روی دستم

 درست لحظه یک برای. چکدمی چشمم گوشه از اشکی قطره و شودمی برپا ریزی همهمه سالن در. کنم

 .کنندمی عبور هایمچشم مقابل از ایم گذرانده که اتفاقاتی تمام لحظه یک اندازه به

 این الیق فرجود. برخاست کوشش و سعی و تالش با و خورد زمین بارها نقطه این به رسیدن برای فرجود

 .است جایگاه

 :گویدمی بلند مجری و کشممی عمیقی نفس

 !هازان گروه....جدید عصر دوره این قهرمان-
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 مثل و لرزندمی زانوهایم که هستم من تنها و شوندمی بلند جا از همه. رودمی هوا به لحظه یک در سالن

 در را دیگر یک و دوندمی صحنه روی به فرجود های گروهی هم تمام هازان، تیم. ریزممی اشک ابربهار

 .گیرندمی آغوش

 به چشمم. شودمی براق رنگی کاغذهای و نوارها از مملو سالن تمام و کنندمی تشویق امان بی هاتماشاچی

 را هایماشک. بگیرم آغوشش در و بدوم او به رسیدن تا را سالن تمام خواهد می دلم. خوردمی فرجود

 در شادی از که کسانی تمام به. کنم می نگاهشان نیست کنترلم تحت دیگر که لبخندی با و کنممی پاک

 .کند پاک را هایشاشک تا کشدمی صورتش روی دست وقفه بی که فرجودی و گنجند نمی خود پوست

 دورگه هیجان شدت از لرزانش صدای. گیردمی قرار فرجود هایدست در میکروفون سالن شدن آرام با

 :گویدمی تنها و است شده

 !میمونه خواب یه مثل-

 !است شده برنده رای میلیون شش با تیم، این که است خواب یک مثل هم واقعا

 و فرجود به رسیدن با دارد سورپرایزی اول نفر سه برای که علیخانی و شودمی شروع ها تشویق هم باز

 :گویدمی هازان تیم

 این با اینجا به تا تیم این گروهی کار با که مشخصه کامال و نیست شکی گروه این بودنِ نظیر بی در-

 راهنمای و مربی عنوان به جدید، عصر بعدی دوره در تیم این سرگروه نفر، یک اما اومده باال قدرت

 !میشه اضافه جدید عصر گروه به کارها پارکور
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 :گویدمی بلند و کندمی دراز فرجود سمتِ به را دستش

 !نیافر فرجود-

 همانجا از. شوندمی روان هایمگونه روی هایماشک اختیار بی من و شودمی بلند هاتماشاچی جیغ صدای

 مجری و ببرم لذت و ببینم را است بسته نقش فرجود صورت روی که نمایی دندان لبخند توانممی خوبی به

 :گوید می

 و بودند ما کنار در دوره این در که دوستانی تمام اجراها این تمام که نکنید فراموش آقایان و ها خانم-

 .کردید انتخاب عزیز مردم شما رو اصلی برنده و ندارند ما برای فرقی هیچ کشیدند زحمت

 آنجاست که خانمی دیدنِ با شادی شدت از. روممی صحنه پشت به سرعت به و کنم تحمل توانم نمی دیگر

 .کنم خالی را هیجاناتم دهدمی اجازه شناسدمی را من خوبی به که هم او و گیرممی آغوشش در

. کنندمی ترک را جدید عصر صحنه هاتیم و رسدمی اتمام به زنده پخش که گذرد می چقدر دانم نمی

 پایش که وقتی درست. بگیرم آغوشش در و ببینم را فرجود هرکسی از پیش بتوانم که امایستاده جایی

 .بگذارد صحنه پشت در را

 و شوممی بیخود خود از اند شده رنگی کاغذ از پر که هاییلباس و اکلیلی صورت و سر با فرجود دیدن با

 صحنه پشت به عزیزانشان گرفتن آغوش در برای هاخانواده بیشتر. نیست عجیب. روممی سمتش به

 .بگیرم آغوش در را فرجود راحت خیال با توانم می من و اندآمده

 :گویممی و کنندمی لمس را هایشگونه هایش،اشک کردن پاک برای هایمدست و کنممی نگاهش عشق با
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 !فرجود کنم می افتخار بهت-

 :گویدمی و زندمی امپیشانی روی ایبوسه

 که کردی کمک تو کردی بلندم و گرفتی رو من دست تو. هستم تو مدیون رو موقعیت این هانا مدیونتم-

 !هستم مدیونت. کنم پیدا رو کار این جسارت هم باز

 تنها کامال سالن این در فرجود و من که انگار شنومنمی صدایی هیچ دیگر و گیرممی آغوشش در محکم

 .کنممی تجربه را محض آرامشی. باشیم

 هایشعبه. رسدمی رویایش به فرجود. کندمی فرق درجه چند و چندین لحظه این از چیز همه که دانممی

 بعدی فصل در. پردازدمی دارد دوست که ایحرفه به مستقالنه و کند می افتتاح جا همه در را باشگاهش

 .گیردمی مشتش در را خوشبختی و دارد موفق حضور جدید عصر

 .کنممی شکر را خداوند بارها لب زیر و کشممی عمیقی نفس

*** 

 :گویدمی و کندمی نگاهم فرجود

 !بشین همینجا. عزیزم بیای خواد نمی تو-

 :زنممی لبخندی

 بگیره؟ فحش به رو من دوباره آخر لحظه ترسیمی-
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 :دهدمی تکان سری

 !کرده غلط-

 .میام منم نترس پس-

 :گویدمی و کندمی من به نگاهی

 !کنی پائین و باال پله کلی باید نداره آسانسور محضر این-

 :خندم می

 باشه؟ نگیر کم دست. عزیزم ورزشکارم یه زن من-

 حس شکمم آمدن جلو با حاال و است گذشته هاماه. شودنمی من حریف دیگر که داندمی و زندمی لبخندی

 افتم،می نفس نفس به رفتن راه اثر در که وقتی حتی و شیرین هایخستگی. امکرده پیدا جدیدی حال و

 .هستند دلچسب برایم شانهمه و همه

 :گویدمی و گیردمی را دستم فرجود

 !نیا گممی هم باز-

 :گویممی و دهممی تکان سری خنده با

 !باشیم کنارت جا همه باید دخترم و من نگو چیزا این از اصالً-

 :کندمی نگاهم زنندمی برق شادی از که هاییچشم با فرجود
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 !برم دخترمون و خودت قربونه من که آخ-

 فهمیدمی باید. دادم خبر مامان به همه از اول است، دختر فرزندمان فهمیدم که روز آن. زنممی لبخندی

 .شودمی مادربزرگ دارد که

 !برود کس هیچ یاد از دهمنمی اجازه من اما هاستآسمان در که مادربزرگی

 با فرید. شویممی محضر واردِ زنان نفس نفس و روممی باال ساختمان ارتفاع کم هایپله از سختی به

 :گویدمی و گیردمی محکم را فرجود دست. آیدمی سمتمان به و شودمی بلند جا از دیدنمان

 !اومدی که ممنون-

 :دهد می تکان سری فرجود

 نه؟ نیومده. است وظیفه-

 :کندمی اشاره صندلی به و دهدمی تکان سری حرف بی فرید

 !نمون سرپا داداش زن بشین-

 :شودمی خم سمتم به نگرانی با فرجود و نشینممی صندلی روی

 خوبی؟-

 :دهم می تکان سری

 !پائینه زیادی صندلی این بابا خوبم-
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 در این به و تالش هاماه از بعد. است حال آشفته فرید و است کرده دیر محبوبه. کنممی ساعت به نگاهی

 .بود رسیده نفر دو این جدایی روز به نوبت باالخره زدن در آن و

 دفترخانه وارد زود خیلی محبوبه و رسدمی گوش به هاپله روی زنانه کفشی هایپاشنه تق و تق صدای

 روشن بسیار که موهایی. دیدیم را او که باری آخرین از متفاوت بسیار ظاهری با. شودمی طالق و ازدواج

 .اند داده جای خود در شلوغ هاییالیت و اند شده

 از آزادانه و نیستند فر دیگر موهایش و اندشده پر ابروهایش! متفاوت بسیار ایچهره و غلیظ آرایشی با

 .اندشده رها سرش روی شال کنار

 میخی هایپاشنه به نگاهم. است شده چسبیده اشبینی روی سفیدی چسب و اندشده بزرگ هایشلب

 .باشد محبوبه است، گرفته قرار مقابلم که کسی شودنمی باورم و خورد می کفشش

 با که سبزش هایچشم به حرف بی شودمی باعث داردبرمی هایشچشم روی از که را اش آفتابی عینک

 .کنم نگاه اند شده آرایش چشمی خط

 .آیندمی هایمچشم مقابل روز آن اتفاقات. بندممی محکم را هایمچشم

* 

 :کشدمی بو و کند می فرو گردنم گودی بین را سرش مکث بی. نشیندمی کنارم فرجود

 !به به! دنیا گل خوشبوترین. اوووم-
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 :گویممی و خندممی دلبرانه

 نمیشی؟ سیر گل این کردن بو از-

 !کنهمی رو گلم هوای دلم بیشتر اتفاقا. نه-

 :گویدمی و بوسدمی را هایملب کنممی که نگاهش

 .ببوسمش و بگیرم بغل رو گلم همش خوادمی دلم-

 :گویممی و زنممی لبخندی

 !دارم دوستت خیلی-

 :دهدمی باال ابرویی فرجود

 !ریزه خاله دارم دوستت چقدر من دونینمی تو-

 :گویدمی زود خیلی

 و در از هانا وضعیتیه چه دونینمی. کنیممی اندازی راه هم غرب توی داریم رو هازان شعبه جدیدترین-

 باشگاه کدوم توی بیشتر نیافر آقای ببینن هستن این دنبال هم همه و سرمون ریزهمی متقاضی داره دیوار

 روونه سمتمون به هاموفقیت اینجور جدید عصر مسابقه از بعد کردمنمی هم رو تصورش واقعاً! داره حضور

 !بشه

 :گویدمی و کشدمی آمده باال کمی که شکمم روی دستی
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 .بیارم جا به شکر سجده باید روز هر من-

 !فرجود خداروشکر-

 :کنم می مکثی

 !نیافرن آقای جوی و جست در در به در همه پس-

 :دهدمی باال را ابرویش تای غرور با

 !دیگه بله-

 :خندم می

 !باشه من خدمت در باید فقط نیافر آقای ولی-

 :گویدمی و گیردمی انگشتش دو بین را ام بینی

 !نوکرتم دربست من-

 :گویممی و زنممی قهقهه

 !دیگه کن شروع-

 :کند می زمزمه و آوردمی گوشم نزدیک را سرش

 ریزه؟ خاله کنم شروع کجا از-
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 :کنم می زمزمه گوشش کنارِ و خندم می

 !کشهمی عشقت هرکجا از-

 :گویدمی و زندمی گردنم روی ریزی های بوسه

 شهربازی؟ ببرمت چطور شکم این با خب-

 با را من ماهرانه که هاییدست. گذارممی فرجود هایدست اختیار در را خودم حرفی هیچ بی و خندممی

 .کنند می همراه خود

 :گویدمی فرجود و چرخد می میز سمتِ به سرم لحظه یک گوشی تماسِ صدای شدنِ بلند با

 !کن ولش-

 :گویدمی و کشدمی عقب را خودش فرجود دوم، تماس با اما ندهم اهمیت خواهممی و دهممی تکان سری

 !واجیه شاید بده جواب-

 خندممی بلند نسیم نامِ دیدنِ با. دارمبرمی میز روی از را گوشی و گیردمی امخنده حاالتش به کردن نگاه با

 :گویممی و

 !نسیمه-

 :گویدمی و کشدمی دراز مبل روی فرجود

 !کن مارش و تار نیست واجب پس! لعنت معرکه خرمگس بر-
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 :گویم می و کنممی نگاه باردمی ازش کالفگی که فرجود چهره به و دهممی پاسخ را تماسش زنان، لبخند

 جونم؟ الو-

 .دیدم چی ببین اینستاگرام برو فقط هانا-

 شده؟ چی-

 فکر کلی آشناست اشچهره ته انگار گفتم خودم با یهو اکسپلور توی دیدم رو عکسی یه. ببین برو فقط-

 !شده چی ببین برو فقط. افتادم اتعتیقه جاری اون یادِ یهو کردم

 :گویممی متعجبانه

 خوبه؟ حالت نسیم-

 !بده نظر بعد چیه ببین برو تو خوبم-

 دهدمی نشان پیج دایرکت قسمت در یک شماره. شوممی اینستاگرام وارد مکث بی و کنممی قطع را تماس

 گرد هایمچشم مقابلم هایعکس مجموعه دیدن با و کنممی باز را نسیم پیام زود خیلی. است خبرهایی که

 .شوندمی

 شلوغ هایجمع. دارد نقش هاعکس تمامی در که آناهیدی و زننده هاییلباس و آرایش با محبوبه دیدن با

 .بیوفتد لرزش به دستم در گوشی شودمی باعث که مختلطی

 :پرسدمی زود خیلی فرجود
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 خبره؟ چه-

 :کنممی نگاهش

 .است محبوبه عکس-

 که نیست کردنی باور. شوندمی درهم هایشاخم ها،عکس تماشای هنگام و گیردمی دستم از را گوشی

 .بگیرد قرار شرایط این در و بیوفتد روز و حال این به محبوبه

*** 

 را زن این کس هیچ دیگر. شناسدنمی را او دیگر که انگار. کندمی نگاه محبوبه به حرفی هیچ بی فرید

 برای مطلق بیخیالی با و دارد قرار دهانش درون آدامسی که دهدمی نشان فکش چرخش. شناسدنمی

 .است آمده مکان این به طالق

 :گویدمی متحیرانه فرید

 کردی؟ چیکار خودت با-

 :گویدمی و کندمی فرید به نگاهی محبوبه

 !نداره ربطی تو به-

 :پرسدمی و رودمی میز سمتِ به مکث بی

 کنم؟ امضاء باید رو کجا-
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 همسرش به حیرت با که مردی. کندمی محبوبه و فرید به کوتاهی نگاه نشسته، میز پشت که میانسالی مردِ

 .است شناخته نه و دیده نه را مرد این وقت هیچ انگار که زنی و کندمی نگاه

 خیلی و دهد می کوتاه هاییجواب مرد آن سواالت مقابل در محبوبه و ایستدمی کنارم مکث بی فرجود

 به دفترخانه، از خروج از پیش محبوبه. رسدمی اتمام به چیز همه و زنندمی امضائی مقابلشان دفتر در زود

 :بشنوم را محبوبه صدای و کنم فرجود به نگاهی زود، خیلی شودمی باعث زن این از ترس. آیدمی سمتم

 .باشه مبارک-

 :دهدمی ادامه و کندنمی منتقل من به را مثبتی حس هیچ تبریکش. کنممی محبوبه به نگاهی

 !نیافر آقای باشه مبارک هم شما به-

 :کندمی شکمم به ایاشاره و کندمی نگاهم

 !شدی پنگوئن عینهو-

 :گویدمی عصبانیت با فرجود

 !بزن حرف درست-

 :گوید می و رودنمی رو از محبوبه

 !عالیه خیلی. کنی عوض کهنه بشینی و بیاد باال شکمت! هست زندگی همچین یه لیاقتت-

 :گویممی و کشممی عمیقی نفس
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 ترینبازنده تو کنی؟می بُرد داری آناهید به چسبیدی کردی فکر هستی؟ ایزندگی همچین یه الیق تو-

 !دیدم زندگیم کل تو که هستی آدمی

 :گویدمی و ترکاندمی و کرده باد فرجود، و من متحیر هایچشم مقابل در بیخیالی با را آدامسش و خنددمی

 آشنا باهاش و دیدم اینا مادر و پدر خونه جلو رو آنا که بود روزی اون باشم آورده شانس جا یه اگه-

 .داد نجات مجوج و عجوج قوم این دست از رو من که اینه حداقل. شدم

 :گوید می و کندمی نگاه فرجود به

 !مبارک بشی، اول و بیاری رای همه این کردمنمی گمون و دیدم ذره ذره رو فینال برنامه راستی-

 :گویدمی و شوممی بلند صندلی روی از و کشدمی را دستم کند مکث ایلحظه کهآن بی فرجود

 فرید؟ بریم. نداریم تبریکاتت شنیدن به نیازی هیچ-

 سرعت به فرید. شویممی خارج دفترخانه از کارها اتمام از بعد همگی و آیدمی سمتمان به سرعت به فرید

 :گویدمی و رساندمی محبوبه به را خودش

 !وایسا-

 :گویدمی و گیردمی محبوبه سمت به را است شده بسته دستش مچ دور که ساعتی مکث بی

 !باشه زندگیم توی تو از اثری هیچ خوامنمی دیگه ببر ازدواجتم سالگرد کادوی-

 :گویدمی و گیردمی فرید دست از را ساعت و خنددمی محبوبه
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 زندگی جای هیچ حضوری هیچ هاستماه تو که بدونی خوبه شممی اثر بی تو زندگی توی االن از من اگر-

 !نداری من

 :گویدمی و کندمی نگاهش عصبانیت با فرجود

 زندگیش دادن دست از هم باختش ترینبزرگ باخته، زن این! دیگه بریم دادی که ساعتتم فرید بسه-

 !بود

 :گویدمی و خنددمی هم باز محبوبه

 رو دستت و ببرم اتخانواده پیشِ تورو آبروی تونستم که همین اهمیته بی زندگی این توی من باخت-

 !بسه برام بشه

 :گویممی مکث بی

 چه داری فهمیدن وقتی از مادرجون و پدرجون شدی؟ آبرو بی خودت یا بردی رو ما آبروی کردی فکر-

 زندگیشون و خونه از تورو که کنن می شکر رو خدا دارن روز هر کنیمی زندگی چطور و کنیمی غلطی

 !کردن بیرون

 :گیردمی را دستم فرجود

 !بشی کالم هم زن این با ندارم خوش اصالً! جان هانا ماشین تو بریم-
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 شودمی آناهید ماشینِ بر سوار که است محبوبه دنبال به ما همه نگاهِ. رویممی ماشین سمتِ به زود، خیلی

 .شودمی خارج محضر خیابان از شادی با و

 :گویدمی آرام فرجود و است غمگین فرید

 !نبودی نحس زندگی این الیق هم تو چون! رفت بیرون زندگیت از زن این که کن روشکر خدا برو-

 کنار هایمچشم مقابل از محبوبه چهره. دهممی تکیه شیشه به را سرم. شویممی ماشین بر سوار سه هر

 .رودنمی

 .کنم شکر را خداوند شودمی باعث رفت بیرون مانزندگی از که همین اما

 پایش رفت، بیرون من زندگی از که همانطور و بخورند سنگ به نیز سامیه تیرهای که است این دعایم تنها

 باعث دارم همسرش و برادرم عشق به که اطمینانی البته. بکشد بیرون هم هانی و یاسی زندگی از را

 .ندارد سرانجامی هیچ کارهایش نیز سامیه بدانم که شودمی

 !است دار خنده

 پس باز قصد به و است بسته همت کمر ما نابودی برای سالها از بعد حاال کرد نابود را مادرمان که کسی

 .داندمی مقصر را ما است گذرانده غربت و تنهایی در که روزهایی گیری

 !است غرورش زده رقم خودش برای سامیه که زندگی این اصلی مقصر اما
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 بود بزرگی اشتباه خاطر به کرد، زندگی تنهایی در سالها و رفت دبی به فامیل و خانواده توسط سامیه اگر

 .ندارد شرمندگی حس ایذره و نپذیرفته را آن هم هنوز که

 .شودنمی نان و آب ما برای دیگر هم هایششرمندگی که هرچند

 هیچ ما برای او، شرمندگی است، خوابانده خاک خروارها زیر را مامان که است سال پنج به نزدیک وقتی

 !هانی نه و من برای نه. ندارد ایفایده

*** 

 کنممی ساختمان جذاب و بیرونی نمای به نگاهی. ایستدمی زیبایی بسیار و نوساز ساختمان مقابلِ ماشین

 :گویممی و

 !قشنگه و شیک چه-

 :زندمی لبخندی فرجود

 !برم قربونت ظاهرشه فقط این تازه-

 :خندممی

 !ببینم هم رو خونه داخل خوادمی دلم کنیمی تعریف که اینجور-

 :گویدمی و کرده باز را ماشین کمربند فرجود
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 بالکنش! دخترمون برای باشه که داره هم دیگه اتاق یه! خودمون برای اون داره عالی و بزرگ اتاق یه-

 !داره قرار سالن گوشه هم

 :خندممی

 !ریزهمی هاتحرف تموم از هیجان-

 :گویدمی فرجود و شویممی پیاده هردو

 این! هستی الیقشون که کنم فراهم تو برای رو امکاناتی که بودم روز این منتظر همیشه چون. معلومه-

 !اولیشه تازه

 در به که بزرگی قفل کردنِ باز مشغول دارد دست در که کلیدی با فرجود. شویممی مجتمع وارد هردو

 .شودمی است، متصل

 و است نمانده دخترمان آمدن تا چیزی. کشممی شکمم روی دست و نشیندمی هایملب روی لبخندی

 را مانزندگی از ایتازه فصلِ فرجود با و بچینم زیبا اتاقی او برای جدیدمان خانه در تا دارم زیادی هیجان

 .کنیم آغاز

 روز در که دروغی بابت دکتر، مطب در اشتباه آن بابت. کنممی شکر اتفاقات این تمام بابت را خداوند

 .شد فراهم فرجود با امآشنایی مقدمات و دادم قرار دکتر جای به را خودم و گفتم اول

 همیشه هردو. پذیرفت را عشق این و شنید فرجود کردم، بیان و شدم عاشق که کنممی شکر را خداوند

 .کند خراب را مان رابطه نتوانست هیچکس و بودیم هم کنار
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 قهرِ. کنممی شکر را خداوند بابتش و نشد ارتباط این زدن برهم به قادر هیچکس...سامیه محبوبه، آناهید،

 کوچکش دختر با مرسده. کنم تنهایی احساس ایذره نداد اجازه فرجود و گذشت بابا با امماهه چند

. برسم خودم خانواده و زندگی به و نگذارم دمش روی پا دیگر دهممی ترجیح هم من و است سرگرم

 کودکمان، شدن بزرگ با و بگیرم تحویل دانشکده از را مدرکم توانممی هم من زودی به که دانممی خوب

 دیگر و نسیم از توانممی حتی. بدهم توسعه را کارم و باشم کودک نقاشی آموزشگاه افتتاح دنبال به

 .کنم طی یکی یکی را موفقیت هایپله فرجود کنار در و بگیرم کمک دوستانم

 و درد گذاردنمی و است امزندگی در مرد این که کنممی شکر را خداوند هم باز. کنممی فرجود به نگاهی

 !کنم تحمل را ایسختی

 روی از لبخند. زنندمی برق شادی از هایشچشم. ایستدمی کنار و دهدمی هل را در و کندمی باز را قفل

 را دخترمان و من و گیردمی دست در را دستم فرجود و کنیممی نگاه هم به عشق با. شودنمی محو لبش

 :کندمی دعوت خانه داخل به

 !دلم عزیزای اومدین خوش خودتون خونه به-

 پایان

 چهارصد و هزار/اردیبهشت/بیستم

 (آنالیا)جمالیان شادی و رجبی محدثه

 


