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 عشق جورچین

  حسینی مریم

 

 ساعتی دو،سه مادر که را چای استکان زیاد خواندن درس از خسته

 رفع برای تا روممی بیرون اتاق از و دارمبرمی بود آورده برایم قبل

 که بینممی را مادر کنممی باز که را در.بریزم دیگری چای خستگی

 تکیه دیوار به را سرش و گذاردمی دستگاه روی را تلفن گوشی



 

 pg. 2 

 را ،دوساعتی یکی و بوده تهران از تلفن که فهمممی.  دهدمی

 دلتنگتر بلکه نشده دلتنگی رفع تنها نه ولی کرده زدن حرف صرف

 .شده هم

 روممی آشپزخانه به.شود غرق خودش دنیای در کمی گذارممی

 مادر آماده همیشه سماور به نگاهی. دارمبرمی تمیزی استکان.

 و نقل.بندد می نقش لبانم روی رضایت سر از لبخندی و اندازممی

 از.  گذارممی هااستکان کنار و ریزممی درظرف مسقطی و خرما

 را عاداتش. کرده حفظ را حالتش هنوز.کشم می سرکی آشپزخانه

 یشیره دلتنگی آمده شیراز به که سالی هجده این تمام در.دانممی

 و رسدمی بنظر شکسته اشچهره ولی ندارد سنی. گرفته را جانش

 داشت کمی سن مادر.  دارد وجود چشمانش نی نی در غمی همیشه
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 برای را او داشت مادرم پدرِ با آشنایی،که یواسطه به پدربزرگ که

 سرشناس یشانمحله و شهر ،در خانواده دو هر.کرد خواستگاری پدر

 برای پدر همراه به مادر ازدواج از بعد بود قرار چون اما.بودند

 در اما. نبود وصلت این به راضی بیاید،مادرش شیراز به زندگی

 چند سال در بودندداده قول پدربزرگ و پدر آمدها و رفت همین

 را هوایش قدرآن هم شیراز در و بیاورند تهران به را مادر باری

 عمل قولشان به که هم الحق. نکند دلتنگی احساس که باشند داشته

 ستغمی  مادر از دختر و دختر از مادر دوری اما.کردند

. داشته نگهش سرپا ما و پدر به عشق که گفته بارها مادر.انتهابی

  هم را هوایش کند،می رفتار عاشقانه او با همیشه اینکه از پدرجدا

 .دارد
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 که بوده طوری مادر با سالها این در جون خانم و بزرگپدر رفتار

 .عروسشان نه است دخترشان انگار

 گلبرگ دو ، کنممی چای از پر هارااستکان کشم می بلندی نفس

 به سینی و زنم می لبخندی. اندازم می هاچای روی محمدی گل

 تکیه چارچوب به در جلوی. شوم می خارج آشپزخانه از دست

 حس که  را نگاهم سنگینی.کنممی نگاهش و دهممی

 تابغض زندمی پلک باری چند. کندمی باز را کند،چشمهایشمی

 جدا دیوار از را سرش.دهد قورت را گلویش در کرده کرد النه

 .کندمی

 وایستادی؟ اونجا نشه سرد هاتچایی- 
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 .شوممی نزدیکش

 بود؟ تهران از تلفن:_

 گل بوی.گیردمی دستم از را سینی و دهدمی تکان را سرش

 کشد؛می نفس عمیق را محمدی

   .بدم شوهرت وقتشه ،دیگه بویی و رنگ خوش چای چه:_

 زنم؛می چشمکی

 .خودتم یپرورده دست: _

 هایشایقهوه تلخی از دلم و دوزدمی من به را مهربانش نگاه

 دهد؛می جواب مکث کمی با.گیردمی

 .بریزی زبون بلدی خوب بابات عین. تو دست از امان:_
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 کنممی پایین و باال شیطنت با را ابروهایم

 .دیگه دیگه:_

 لبانش نزدیک را استکان و گذاردمی دهانش در کوچکی مسقطی

 نوشد؛می را چایش از ای جرعه. کند می

 بود؟ انسی تهران؟خاله از خبر چه:_

 گوید؛می ایگرفته صدای با و گذاردمی سرجایش را استکان

 دعا کنکورت قبولی واسه گفتمی.رسوند برات سالم کلی.آره:_

 انتخاب رو تهران دانشگاههای که بگم بهت گفت بعدشم. کنهمی

 بریم و بکنه دل شهر این از بابات شده هم تو بخاطر بلکه کنی،

 .تهران
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 به دوباره که را بغضی کندمی سعی و کشدمی گدازی و پرسوز آه

.  گیرممی دستم در را دستش.دهد فرو چای با آورده هجوم گلویش

 کویر مثل که دستانش زبری و ترکها از.کنممی نوازشش مهربانی با

 .گیرد می دلم است، ،خشک

 از زیاد استفاده خاطر به و شده وسواس دچار که ستسالی چند

 .شده خشن و زبر پوستش هم و گرفته درد پاهایش و دست هم آب

 نلرزد؛ صدایم کنممی تالش

 خودش دفتر و آقاجون شرکت تونهنمی بابا.شهنمی که دونیمی:_

 آقاجون شم قبول تهران اگر ممکنه حتی.تهران بیاد و کنه ول رو
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 دست از شانسمو بهتره پس. کنم شرکت دیگه سال بگه و برم نذاره

 .کنم تحمل رو شماها از دوری تونمنمی من تازه. ندم

 فرو چشمش از و شودمی پیروز باالخره اشکش سمج ی قطره

 .افتدمی

 به هرچی دیگه خواهره اونم. گفتم رو همینا انسی به. دونممی:_

 خیلی انسی خاله مادربزرگت فوت از بعد. گهمی رسهمی ذهنش

 شن،می جمع هم دور بار یه وقت چند هاتخاله. منه به حواسش

 کنیم دلتنگی رفع میایم تا اما تهران رممی ماه یه تابستونا اینکه با منم

 .برگردیم باید شده تموم

 دهد؛می ادامه. گیرمشمی درآغوشم محکم
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 هر اگر یا کنی ازدواج اینجا باید تو.شی من مثل هم تو خوامنمی:_

 .کنه پیرت دلتنگی و دوری نمیخوام.میام باهات منم بری شهری

 ساعت به نگاهی. کشدمی صورتش به دستی تلفن زنگ با

 اندازد؛می

 راه سر ندارم الزم چیزی ببینه خوادمی خونه میاد داره. باباته حتما:_

 .بگیره

 .داردبرمی را گوشی و کندمی دراز را دستش
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 ۲پارت#

 خط پشت پدر و بوده درست حدسم که فهمممی صحبتش نوع از

 عشق با چطور که شوممی مادر یخیره و آیدمی کش لبهایم.است

 دلبری پدر برای اش زنانه سیاستهای با و زندمی حرف پدر ،با

 با هم آخر در.  اندازدمی پدر گردن هم را خریدهایش.  کندمی

 سرجایش را گوشی. کند می ترش،تشنه منتظرتم چاشنی

 تاللو فقط و نیست چشمانش در غصه رد از خبری دیگر.گذاردمی

 .کند می نمایی خود که است عشق نور

 کنم؛می خودم متوجه را مادر ای سرفه تک با
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 اینجا مجرد دختر یه مثال.گیرینمی قلوه و دینمی دل خوب:_

 .هانشسته

 دوزد؛می من به را تعجبش از شده گرد چشمان

 ؟ نداری کنکور مگه نشستی اینجا هنوز که تو:_ 

 به خنده با که کند پرتاب سمتم به تا آوردمی در پا از را صندلش

 .کنممی آزاد را امخنده و بندم می را در.  دوممی اتاق سمت

 اما نمانده بهار رفتن به چیزی اینکه ،با روممی اتاق پنجره سمت به

 خودنمایی حیاط باغچه درختان میان انگیزش دل هوای هنوز

 را چشمانم.کشممی عمیق نفس چند و  کنممی باز را پنجره.کندمی

 اینکه به فکر با. شوممی ورغوطه ام دخترانه خیاالت در و بندممی
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 ذوق ، شد خواهم قبول دانشگاه در امعالقه مورد یرشته در باالخره

 .شوممی زده

 یک هم حامد عمو ، کوچکترند من از دو هر که دارد پسر دو عمه

 کوچکتر من از سال 5 که کوچکم برادر شاهین همسن  دارد پسر

 برای.هستم هم ارشد ینوه هستم،بلکه دختر ینوه تک تنها نه. است

 و چشمان از حسادت که حامد عمو زن زهرا بجز عزیزم همه

 مرا حرفهایش با که کندمی تالش همیشه.است مشخص رفتارش

 جشن که داده قول جون آقا. ندارد اهمیتی برایم اصال اما بچزاند

 خواهد دیدنی عمو زن قیافه قطعا.  بگیرد امقبولی مناسبت به بزرگی

 .بود
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 پسر یه پله راه توی اول روز. هستم دانشگاه تصور حال در همچنان

 کیفم خواهی عذر کلی از بعد زمین بیفته کیفم و بهم بخوره محکم

 ریز و کنم می باز را چشمانم. آشنایی شروع بشه این و بده بهم رو

 .میاد بدم الکی عشقهای این از چقدر...اه...اه. خندم می

 یک خواهد نمی دلم. کنم تجربه  را عشق خواهدمی دلم همیشه

 اما.کنم ازدواج عشق با دوستدارم. کنم شروع را سنتی زندگی

 راه این در فقط و است سخت خیلی عشق راه گوید می مادر همیشه

 .کرد صبوری باید

 گویممی بلند و بندممی را پنجره خوردمی در به که هایی تقه با

 بله؟:_
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 داخل را سرش شیطان هایبچه پسر مثل پدر و شود می باز در

 گویدمی و فرستدمی

 هست؟ اجازه حسابدار خانم:_

 گذارممی دیگرم پای پشت را پایم یک و زنممی تکیه تحریر میز به

 گویممی سینه به دست و

 .بفرمایید. رییس جناب بله :_

 کار دفترش در توانممی مدرک گرفتن از بعد داده قول پدر

 .شوم مشغول شرکتش در باید که گفته هم پدربزرگ.کنم

 موز شیر لیوان یک دستش حالیکه در و شودمی وارد خنده با پدر

 :گوید می است
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 بشی؟ کارمندم روز یه قراره که کنیمی یادآوری داری شیطون:_

 ؛ گذارممی میز روی و گیرممی دستش از را لیوان نارضایتی با

 .بله:_

 ؛ کندمی ایساختگی اخم 

 حسابدار من.بخور و دار برش. نیست میز روی لیوان اون جای:_

 بربیای کتابا حساب پس از باشی داشته جون باید. خوامنمی ضعیف

 نه؟ یا

  کوبم؛می زمین بر پا و ایستممی صاف

 حسابدار کی آخه. شدم چاق دیگه بخدا.نیستم ضعیف من بابا:_

 خواد؟می تپل
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 کشد؛می آغوشم به و خنددمی بلند

 .گردممی چله و چاق حسابدار یه دنبال ام؟اتفاقاچی من پس:_

 گویم؛ می اعتراض با. است فایدهبی آغوشش از رهایی برای تالشم

 .نکن اذیتم بابا، ععععع:_

  .نشاندمی سرم روی پدرانه ای بوسه

 .توعه خدمت در آقاجونت شرکت خودمو دفتر:_

 شنویم؛می را مادر بلند صدای بعد کمی

 بیا.دیمی طولش چقدر.بیای و شیوا به بدی لیوان یه رفتی حمید:_

 .بخونه درس کم یه دختر اون بذار.کنم آماده شامو تا بگیر و شاهین

 گوید؛می آهسته پدر
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 منو نیومده تا برم.بزرگ رییس طرف از شدم احضار اوه...اوه:_

 .ببره بسته کت

 بلند ام خنده صدای تا دهممی فشار دهانم روی محکم را دستم

 کند؛می داخل را سرش دوباره ببندد را در اینکه از قبل.نشود

 شام برای. خوندن درس ادامه بعد و خوریمی رو لیوان اون اول:_

 .حسابدار خانم موفقیت امید به.کنممی صدات هم

 گاهی.نمانده کنکور به چیزی شوم متمرکز دوباره تا کنم می تالش

 عوض را هوایم و حال کنندمی سعی همه اما.بردمی را امان استرس

 .کنن
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 ۳پارت#

 .کنم عبور آن از خوبی به بتوانم تا بدهند روحیه بهم و

 کتاب از چشم در صدای با زدن تست وقفه بی ساعت چهار از بعد

 و تند و کندمی باز را در شاهین بگویم چیزی اینکه از قبل.گیرممی

 گوید؛می

  .حاضره شام بیا بدو:_

 امخنده شاهین حرکت از.رودمی و بنددمی سریع را در بعد و

 .گیردمی
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 خارج اتاق از.شود نرم تا کنممی راست و چپ کمی را گردنم

 مادر غذای بوی.بزنم صورتم به آبی تا روممی سرویس به و شوممی

 . کرده پر را خانه فضای همیشه مثل

 را غذا سرعت به و نشینممی صندلی روی شده تحریک اشتهای با

 می سعی درحالیکه مادر.پرید گلویم در غذا هم چندباری. خورممی

 گفت؛ کند حفظ را آرامشش کرد

 .درس سر برو دیرتر کم یه حاال خبرته؟ چه. آهسته:_

 .رود می ایغره چشم کند،می پر را لیوانم که زمان هم پدر

 آمرانه پدر بروم اتاق به خواندن درس ادامه برای اینکه از قبل

 گوید؛می
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 .بشین:_

 و کندمی شاهین به رو پدر. نشینممی امصندلی روی وارفته و شل

  کشد،می کوتاهش فرفری موهای روی دستی

 قول.  خواهرشه کنکور دیگه روز چند که دونه می گلم، پسر :_

 تمرکز تا باشه هاش بازی به حواسش وقت چند این مثل دهمی

 گم؟می درست.نخوره هم به خواهرش

 هیچ بدون ، مادر شبیه  ای چهره با ، لجبازم و تخس برادر شاهین

 دهد؛می ادامه پدر.شودمی خیره پدر به سکوت در حرکتی

 .داره بابا پیش خوب جایزه یه کوچک مرد این عوض در:_

 دهد؛می ادامه ترآهسته 



 

 pg. 21 

 چطوره؟:_

 .گیردمی باال را راستش دست کف

 به.شودمی باران ستاره چشمانش و آیدمی کش شاهین لبهای

 دست به را چپش دست کف و شودمی بلند صندلی روی از سرعت

 گوید؛می بلند صدای با و کوبدمی پدر

 .قول:_

 کند؛می مادر به رو خاصش نگاه آن با پدر

 .نداری سفارش به نیاز که هم شما :_

 در. کندمی تایید را پدر حرف چشمانش کردن بسته و با،باز مادر

 نشیند؛می من روی پدر نگاه آخر
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 خانم و من با که قراری و قول طبق هم شما. حسابدار خانم اما و:_

 شب.هستی خوندن درس به مجاز شب فردا تا فقط گذاشتی مشاور

 مرور از خبری دیگه.استراحت و شام و تفریح کم یه هم کنکور

 .نیست

 با.باشد مانده یادش کردمنمی فکر.شودمی خالی حسابی بادم

 :گویممی حالیبی

 ...آخه:_

 کنم؛ تمام را امجمله گذاردنمی

  .دینمی دست از رو چیزی شب یه با.نداریم اما و آخه و ولی:_
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 باالیی بلند تشکر. کندمی مادر به رو دوباره و چرخاندمی را سرش

 مادر.شودمی گلگون شرم از مادر های گونه چشمکش با و کندمی

 نگاههای زیر از تا کندمی سفره کردن جمع مشغول را خودش

 .کند فرار پدر مشتاق

 بوسم،تشکریمی را مادر تبدار ی گونه شوممی بلند میز پشت از

 .گردم برمی اتاقم به و کنممی

 به چشمانم.کشممی ی خمیازه که است چند ساعت دانمنمی

 رها را تستها توانمنمی اما.  دارند خواب طلب و افتاده سوزش

 از کمی  قهوه فنجان یک خوردن با تا روممی بیرون اتاق از.کنم

 باز که را در.کنم کم بگیرد آغوشم در خواهدمی که خوابی حجم
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 نیایش حال در و نشسته سجاده روی که بینممی را مادر کنممی

 و مانممی قهوه شدن آماده منتظر آشپزخانه در.است اششبانه

 .دوزممی مادر به را ام خسته چشمان

 اطراف به نگاهی.کنممی باز را پلکهایم سختی به دستی تکان با

 سفید مقنعه چادر آن با مادر بود؟ برده خوابم کی وای.اندازممی

 نمی دلم.بود ایستاده سرم باالی آسمانی های فرشته همچو گلدارش

 و شده همیشه از زیباتر.بگیرم چشم نظیر بی ی منظره این از خواست

 ماگ. فهمید چشمانم از انگار. بروم آغوشش در خواهد می دلم

 موهایم و چسباند اش سینه به را سرم و گذاشت میز روی را ام قهوه

 هینجا من دنیای.شدم غرق آرامش از دنیایی در.کرد نوازش را

 .اشمادرانه گرم نوازشهای میان.بود
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 کرد؛ نجوا گوشم زیر

 پا از آخرش.کنی استراحت میاری؟باید فشار خودت به انقدر چرا:_

 .عزیزم درمیای

 زدم؛ لب.  شدم خیره آرامشش از پر چشمان به و کردم جدا را سرم

 کنی؟ می دعا برام مامان:_

 گرفت؛ قاب دستانش با را صورتم

 حاالم. منید دنیای ی همه جانم؟شماها نکنم دعا برات میشه مگه:_

 نماز برای. صبحه اذان دیگه ساعت دو یکی. کن استراحت برو پاشو

 .بخون درس نخواب دیگه شدی بلند
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 آرومم اینکه از ممنون:_زدم؛ رویش ای سه بو و گرفتم را دستش

 .نخوابم هم شب فردا تا تونم می االن از.کردی

 .رفتم اتاقم سمت به و کردم برداشتم،تشکری را ام قهوه ماگ
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 خوابم که صبح نزدیکیهای.  شد تعطیل خواندن درس قرار طبق

 بیدار که بود ده ساعت. نکردم تنظیم زنگ روی ساعت دیگر رفت،

 کشیدممی رویش و سر به دستی باید.  انداختم  اتاق به نگاهی.شدم
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 مرا تا ، کردمی صحبت تلفن با حالیکه در مادر. رفتم آشپزخانه به. 

 گفت دید

 .کنممی آماده اتوصبحانه میام االن :_

 دادم؛ جواب و کشیدم امکرده پف چشمان به دستی

 .حمام رممی بعدشم و خورممی خودم..نه...نه:_

 بسنده چای استکان یک و نان لقمه یک به.نداشتم صبحانه به میلی

 .کردم

 برای بیشتر کمی توانستممی امروز.رفتم حمام به و برداشتم را حوله

 اکتفا سریع دوش یک به وقت چند این در.  بگذارم وقت خودم

 موهای بود خواسته امدرسی مشاور اول، روزهای همان.بودم کرده
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 نتوانستم ولی.شود حمام صرف زمان کمترین تا کنم کوتاه را بلندم

 یک از بعد.کردم سرپیچی قانونش این از و کنم راضی را خودم

 آینه جلوی.آمدم بیرون و کندم دل حمام از باالخره طوالنی تایم

 دخترک روی نگاهم که کنم خشک را موهایم تا نشستم اتاقم

 چقدر.  باشم من این شودنمی باورم خدایا. شد قفل آینه داخل

 دیگری.کشممی چشمانم سیاهی زیر دستی.  شده الغر صورتم

 .نیست بشاش و شاد یچهره آن از خبری

 داخل اتاق باز در از گاوزبان گل دمنوش لیوان بایک مادر

 گوید؛می خوردمی من به چشمش تا.شودمی
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 وقت یه روشنه کولر کن خشک موهاتو باش زود...باش زود :_

 گیرممی آینه داخل دخترک از چشم مادر صدای با.خوریمی سرما

  پرسم؛می ایگرفته صدای با و

 شدم؟ زشت خیلی مامان؟من:_

 ؛ پرندمی باال ابروهایش با و شوندمی گرد مادر چشمان

 خوبه؟ شدی؟حالت شدی؟زشت چی:_

 دهم؛می نشانش را چشمانم زیر انگشت با و  روممی نزدیکش

 .افتاده گود چقدر ببین.ببین:_

 ؛ شودمی خارج بهت از مادر صورت
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 که اینه بخاطر.طبیعیه که اینا خوب.شده چی کردم فکر خدا، وای:_

 از بعد.بوده کم استراحتتم و آوردی فشار خودت به وقت چند این

 بشین حاال.دممی قول بهت.  عزیزم میشه خوب چی همه کنکور

 .کنم خشک موهاتو خودم تا صندلی روی

 آیینه به چشمم کنممی سعی و نشینممی صندلی روی حرف بی

 نگاهش آینه  از زندمی ام شانه به مادر که ایضربه با. نیوفتد

 .کنممی

 بیا حاال.شد خسته دستم.ماشااهلل.  موهات از اینم.خانم تنبل پاشو:_

 .کنیم مرتب رو اتاقت کم یه
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 بود راه بهترین.کشیدیم اتاق گوش و سر به دستی مادر کمک با

 چنگ دلم به استرس گاهی اما. فردا به کردن فکر از فرار برای

 .انداختمی

 بازی شایان و شاهین تا رفتیم پارک به پدر خواست به شب

 جون خانم و جون آقا.خوردیم شام رستوران در هم آن از بعد.کنند

 انقدر اینکه از.شدند حالم جویای و گرفتن تماس پدر با عمو و ،عمه

 .کنممی غرور احساس هستم مهم همه برای

 از خواب اما. بخوابم تا کنممی تالش و کشممی دراز تخت روی

 نسیم هوای دلم. شوممی شانه آن به شانه این از. فراریست چشمانم
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 تماس هم با اضطراری مواقع جز به بودیم گذاشته قرار  اما کرده را

 .نگیریم

. بنددمی نقش پلکهایم پشت نسیم چهره و شوممی خیره سقف به

 هم با.است بزرگتر ازمن ماهی چند که امکودکی دوران بازی هم

 هم با گاهی.  بدهیم کنکور هم با است قرار هم حاال و رفتیم مدرسه

 که است این آرزویمان.نبود طوالنی قهرهایمان اما. کردیممی قهر

 شیطان دخترک هوای دلم عجیب امشب.شویم قبول دانشگاه  یک

 .کرده را امداشتنی دوست و

 وضو و شوممی بلند.نبرده خوابم هنوز و گذشته نیمه از شب

 خلوت خدا با مادر مثل باید هم من امشب شاید ، گیرممی
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 قبل و شودمی چیره من بر خواب که گذردمی چقدر دانمنمی.کنم

 تخت روی خاص آرامشی با بیفتند هم روی پلکهایم اینکه از

 . روندمی خواب مهمانی به چشمهایم و خزممی

 

 با هم پدر و کرده حاضر را صبحانه مادرم.رسدمی فرا موعود روز

 اتاق از و و کنممی سر را مقنعه سرعت به.رسدمی راه از سنگک نان

 خورممی را چایم از کمی. نشینممی میز سر اشتهابی.شوم می خارج

 گوید؛می دلسوزی با پدر. برود بین از گلویم خشکی تا

 .نکنی ضعف جلسه سر که بخور لقمه دو یکی جان شیوا:_

 گویم؛می التماس از لبریز صدایی با
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 .نیستم گرسنه.رهنمی پایین گلوم از چیزی بخدا:_

 گذارد؛می جلویم را شکرپاش مادر

  . کن شیرین حسابی رو چاییت پس خوب:_

 .است چشم یک فقط جوابش

 چک را وسایل. روممی اتاق به و شوممی بلند صندلی روی از

 قرآن با مادر و نشسته منتظرم ماشین ،داخل در جلوی پدر.کنممی

 زنم؛می اشگونه روی ای بوسه.  کشدمی را انتظارم حیاط در

 .کن دعا برام مامان :_

 کند؛می ّبغلم
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 مهم نشی قبول اگرم. باشه خدا به توکلت.دخترم راحت خیالت:_

 .کنیمی تالش دوباره.نیست

 می رد زیرش از و گیردمی سرم باالی را قرآن.بوسممی را دستش

  ،پدر رسیممی آزمون برگذاری محل به وقتی. شوم

 تکان برایش دستی شوممی که دور.کندمی همراهیم قدمی چند

 ؛ دهممی

 .دعاکن برام بابا:_

 .گذاردمی چشمش روی را دستش پدر
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 راجمع وسایلم راحت خیال با که بود مانده زمان پایان به ساعت نیم

 نباشید خسته یک با اخمو مراقب.دادم تحویل را هابرگه و کردم

 به که دیدم جذابش تیپ آن با را پدر آمدم که بیرون.کرد امبدرقه

 مدت این تمام شدنمی باورم. خواندمی روزنامه و زده تکیه ماشین

 شدم نزدیکش آهسته. کرد گل درونم شیطنت.باشد منتظرم اینجا را

 نگاهم قفل اش ترسیده نگاه.کشیدم دستش از هوا بی را روزنامه و

 در و آمد جلو لب بر خنده هوایش در معلق دستان همان با. شد

 ؛ گرفت آغوشم
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 گونش،بچه حرکات از که بشم، شیطونم حسابدار خانم قربون:_

 .دارهبرنمی دست

 .شد خشک لبم روی خنده حرفش با

 داشتیم؟ بابایی عه :_

 گفت؛ کالمش، شیطنت همان با

 .خریم می ریم می.نه :_

 منتظرمان همه.بود جون آقا یخانه مقصد.شدیم ماشین سوار خنده با

 خوشحالی با. بوسیدم را صورتش و رفتم مادر آغوش در اول.بودند

 گفتم؛

 . بود عالی چی همه:_
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 .شنیدم را مادرم شکرت خدایا یزمزمه

 مرتب را آشپزخانه عمه و زنعمو ، مامان معمول طبق نهار از بعد

 محول من به هم را چای مسئولیت. رفتند پذیرایی به و کردند

 پذیرایی وارد خوشرنگ و دم تازه چای سینی یک با. کردند

 را  والقوه الحول ذکر بلند شد حضورم متوجه آقاجون وقتی.شدم

 گفت؛ داشت،می بر را چایش استکان حالیکه در و خواند

 دخترم؛ عروسیت شاهلل ان:_

 برداشت من از مکث با را نگاهش و

 مهربان مقتدر مرد این.  داشت برم ترس.لرزید دلم حرفش از

 .زند نمی حرفی قصد بدون هیچوقت
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 میز روی را سینی.برداشت را چایش که بود عمو نفر آخرین

 سکوت.نشستم پدر و جون آقا میان چایم برداشتن از بعد و گذاشتم

 جون خانم و آقاجون دار معنی هاینگاه و بود انداخته سایه جمع بر

 .بود مشهود دستم لرزش استرس از. بود گرفته نشانه مرا

 گفت؛ بلند و رسید دادم به اش ذاتی طبعی شوخ با عمو

 انداختن ترشی درد به فقط این.گیرهمی اینو کی من پدر آخه:_

  .خورهمی

 دهد؛می وادامه آورد، می باال را چایش از خالی استکان

 چایی برای که قندونم. گیرهمی مهمون جلو خالی استکان: _

 .ببینه آموزش خودم پیش بیاد باید حاالها حاال این. نمیاره
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 مسلط خودم به بود مشخص بودنش مصنوعی زیادی که لبخندی با

 شود؛می بحث وارد هم عمه که.شوم می

 دانشگاه بره باید عمه عزیز این.بیاد کنکورش جواب حاال:_

  .نمیشه دیر که ازدواج.

 آقا ولی.کنیممی اش روانه آمیزی تشکر نگاه همزمان مادر و من

 .کندمی نثارشان ایغره چشم جون

 عمه به اخمش با و کرد مصلحتی سرفه عمه شوهر محمدی آقای

 .کند دخالت نباید که فهماند

 می من به را اشخصمانه نگاه.گرفت ماهی آلود گل آب از زنعمو

 دوزد؛
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 .کنی شوهر باید بشی دکترم ؟ چی که باالخره:_

 به نسبت زنش حس از که عمو.کرد نازک برایم چشمی پشت بعد و

 گفت؛ بود خبردار من

 .نکنی دخالت شما بهتره :_

 برداشت را چایش استکان. شد قرمز خشم از صورتش عمو حرف با

 به کشیدمی نشان و خط عمو برای ابرو و چشم با که طورهمان و

 .رفت آشپزخانه سمت

 گفت؛ مقدمهبی و پدر به کرد رو آقاجون

 شناسی؟می که رو فاتحی آقای :_

 داد؛ ادامه آقاجون و گفت جانیبی یبله پدر
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 اجازه کوچکش پسر برای که شرکت بود اومده پیش روز چند:_

 .بگیره خواستگاری

 را ام تنفسی راه بغض. رسید اوج به قلبم کوبش و کرد یخ دستانم 

 گاهی. بود پدر العمل عکس منظر حرف بی مادر. کرد تنگ

 .نشستمی من روی نگاهش

 ثمربی تالشهایم همه بود قرار راحتی همین به ، شدنمی باورم

 بگیرد؟چطور نادیده را زحماتم آمدمی دلش چطور مرد این.بماند

 .کند لگدمال را آرزوهایم هایشخودخواهی با توانستمی

 لبانش بر سکوت مهر پدر اما. دوختم پدر به را اماشکی نگاه

 به. کردم کمک طلب و چرخاندم را امزده غم چشمان.بودزده
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 با.  حامد عمو آخر در و محمدی آقای ، عمه ، جون خانم ترتیب

 از را او تواندنمی هیچکس دانستند می.کردندمی نگاهم دلسوزی

 .کند منصرف تصمیمش

 آمدم؛ خودم به بزرگپدر صدای با

 گفتم بهش.کرد قبول اونم. داره تحصیل ادامه قصد گفتم البته : _

 امحاجی.بخونه درس خواست چقدر هر که اینه شرطامون از یکی

 .کنه تموم درسشو داره ترم دو پسرش که گفت

 راه صورتم روی اشکم بلکه نگرفت آرام دلم تنها نه حرفش با

  آقاجون صدای با کنم،که ترک را جمع تا شدم بلند.گرفت

 .دادم چشمانش به را خیسم نگاه زد صدایم دوباره وقتی. ایستادم



 

 pg. 44 

 بدون هم حاال تا. خواممی رو صالحت و خیر من که دونی می:_

 ولی. کردم رد رو خواستگارات همه بفهمی چیزی خودت اینکه

  .کنی ازدواج باید باالخره

 گفتم؛ بریده بریده.گرفتندمی سبقت هم از اشکهایم

  ...درسمو...درس...خواممی من...من :_

 ایکالفه پوف جون آقا.نبود خودم دست دیگر هقم هق

 روی و رساندم حیاط به را خودم.  نبود ایستادن جای دیگر.کشید

 زانوهایم روی را سرم و کردم حلقه پاهایم دور را دستم.نشستم پله

 .گذاشتم
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 هم و بودنش سرشناس بخاطر هم. گفتمی درست پدربزرگ

 قاطعانه نه با که ، داشتم خواستگار سالگی ۱۴ از بلندم قد بخاطر

 .داشت فرق اینبار اما. شدننمی موضوع پیگیر دیگر آقاجون

 .آمدمی بدم پسرش و فاتحی آقای از ندیده
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 با. کردممی گریه همچنان من و بودند بازی مشغول حیاط در پسرها

 .انداخت امشانه دور را دستش.کردم بلند را سرم عمه صدای
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 دونیمی که خودت. کنیممی راضیش بزرگه، خدا نخور غصه:_

 .کنهنمی کاری نخوای تو تا باش مطمئن پس.داره دوست چقدر

 .گیردمی سمتم به را قند آب لیوان

 زیاد.مامانت سراغ بریم بلندشو بعدشم افتاده فشارت بخور:_

 تو ناراحتی از چقدر دونینمی.بابات خدا بنده.  نیست سرحال

 .باش داشته قلبشو هوای کم یه. اسکالفه مامانت

 با احترام با همیشه پدر. خورممی را قند آب از ای جرعه عمه زور به

 اما.آوردنمی حرفش روی حرف هیچوقت.کردمی برخورد جون آقا

 کند دفاع من از پدر داشتم انتظار من.داشت فرق خیلی موضوع این

 .باشد پناهم و پشت همیشه مثل و
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 خودش دنیای در و نشسته آشپزخانه صندلی روی غمگین مادر

 قبل. نبود سخت زیاد کندمی فکر چه به اینکه حدس.بود ور غوطه

 گفت؛ لودگی با و شد نزدیکم عمو شوم آشپزخانه وارد اینکه از

 دی؟نمی ما به چایی یه خانم عروس:_

 .خندید حرفش به بعد و 

 شده کلید دندانهای الی از و کنم می نگاهش خشم از پر چشمان با

 .ایمزه بی خیلی:_ غرم؛می ام

 برد؛ می باال تسلیم نشانه به را دستانش عمو

 .کردم شوخی موقع بد کنم فکر. اوه...اوه :_

 .خاراندمی نمایشی و بردمی گردنش پشت را دستش
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  .بزنم کوچیک گل دست یه پسرا با رممی:_

 .رودمی و دهدمی تکان برایم هوا در دستش بعد و

 .کندمی هدایتم آشپزخانه سمت به عمه

 خودش اما داره بچه یه اینکه با پسر این. بریم بیا. کن ولش :_

 .اسبچه هنوزم

 دانممی اما است جون خانم حرفهای به حواسش ظاهر در مادر

 در را غرورش تا است ستیز حال در گلویش در خفته بغض با چطور

 .کند حفظ جمع این

 را صورتم نگرانی با نگاهش شود،می که حضورم متوجه

 من از را نگاهش.نبرد درونم آشوب به پی تا زنممی لبخند.کاودمی
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 لرزش دهد فرو را بغضش تا داردبرمی را آب لیوان وقتی. گیردمی

 .کندمی پا به قلبم در ای زلزله دستانش

 شایان حالیکه در پدر که شودمی شام تدارک یآماده جون خانم

 مادر به رو. شودمی اضافه ما جمع به گرفته بغل در را نقو نق

 گوید؛می

 .کنهمی اذیت داره میاد خوابش بچه این.بریم شین آماده خانم:_

 .دهدمی جواب معترض جونخانم

 .باشیم هم دور کنممی آماده شام برید؟دارم کجا:_

 گوید؛ می جون خانم به رو و دهدمی مادر بغل به را شایان پدر

 .کنه استراحت بهتره اسخسته هم شیوا ولی نکنه درد شما دست:_
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 .شودنمی راضی جون خانم

 .کنه استراحت اتاقا این از یکی تو بره شیوا خوب:_

 .کندمی تایید را حرفش عمه

 برو پاشو عمه جان شیوا.گهمی درست مامان. داداش آره :_

 .دیگه ریممی همه شام از بعد.کن استراحت

 نیست مساعد مهمانی ادامه برای مادر و من حال داندمی پدر

 .کندمی رد احترام با را درخواستشان

 سختی به که صدایی با و روممی جلو پایین سری با خداحافظی موقع

 گویم؛می رسدمی گوش به

 .خدافظ. گذشت خوش.آقاجون ممنون :_
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 جیبش داخل بعد و گیردمی مشتش میان را مقصودش شاه تسبیح

 را سرم و دهدمی قرار امچانه زیر را اش اشاره انگشت. گذاردمی

 .است آرامش از پر همیشه مثل چشمانش. آوردمی باال

 گوید؛می مهربانی با

 ناراحت حرفم از پس. عزیزی برام چقدر دونیمی که خودت:_

 ازدواج برای رو خودت باید ، جان بابا شدی بزرگ دیگه تو.نشو

 من که دونیمی.خوابهمی همه خونه در که شتریه این.کنی آماده

 .خواممی رو صالحت و خیر

 .بوسدمی را ام پیشانی

 .همرات به خدا برو:_
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 خوابش مادر بغل در شایان.بود کرده پر را ماشین فضای در سکوت

 کنممی سعی ولی افتدمی هم روی پلکهایم باری چند. بود برده

 .نمانده خانه به چیزی.نبرد خوابم

 

 لباسهای و بلند قد آن با داماد شوممی تاالر وارد عروس لباس با

 اولین.کنم می نگاه اطراف به. انداخته دلم به ترس اشمشکی سراسر

 بلند صدای با و آیدمی جلو. زنعموست بینممی که را کسی

 .زندمی داماد به ایاشاره دستش با. خنددمی

 .خنددمی دوباره و. کنکورت جواب اینم بیا :_
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 چرا کجاست؟ مادرم. شناسمنمی را کسی جمعیت این در.ترسممی

 برابر چند را وحشتم پوش سیاه پسر نگاه نیست؟ پدرم

 مجلس باالی که خوردمی جون آقا و جون خانم به چشمم.کندمی

 نزدیکشان خواهدنمی دلم. کنندمی امنظاره لبخند با و اند نشسته

 نزدیکم دست در لیوانی با عمو.دلسوزیست از پر عمه نگاه.شوم

 ازدواج امترشیده بردارزاده باالخره:_: گویدمی تمسخر با و شودمی

 .سالمتیش به پس. کرد

 خیس اشکهایم از صورتم روممی عقب عقب.بردمی باال را لیوانش

 سمت به و گیرممی را گوشهایم.خندندمی یکصدا همه. است خیس

 سرعت با باران بارش به اهمیتبی شب تاریکی در.دوممی باغ
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 پایین را سرش.شوممی نزدیکش بینممی درختی کنار را پدر. دوممی

  .کنم کاری نتونستم.متاسفم:_ گوید؛می شرمندگی با و انداخته

 رو من از اما روممی طرفش به.شودمی بلند مادر زجه صدای

 زنم،می فریاد.شودمی دور سرعت به و گیردمی

 .نذار نرو،تنهام :_

 .افتممی زمین روی حالبی 
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 سرم باالی نگرانش چشمهای با مادر. پرممی خواب از دستی تکان با

 نگاهم دلواپسی با پدر. گویدمی ذکر لب زیر تند تند و نشسته

 .کندمی

 .دیدی خواب دخترم نیست چیزی:_

.  کشممی راحتی نفس بوده خواب چی همه فهمممی کههمین

 همان دوباره ترسممی اما ، افتدمی هم روی هایمپلک دوباره

 به پدر.شوممی خیزنیم جایم در سرعت به.بیاید سراغم به کابوس

 کنار پارچ از.شنودمی امخشکیده لبان بین از را آب کلمه سختی

 خنک آب. آوردمی لبانم نزدیک و کندمی آب از پر را لیوان تخت

 .کندمی بهتر را حالم و بردمی بین از را عطشم
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 دهدمی نشان را شب دوازده که ساعت های عقربه روی نگاهم

 گیرد؛می را نگاهم رد پدر.  شودمی خشک

 گفتیم.نشدی بیدار زدیم صدات شام برای هرچی.بودی خسته:_

 .کنی استراحت بهتره

 .کشدمی پریشانم موهای روی دستی مادر

 .میارم برات االن.اسآماده غذات:_

 .میاد خوابم نه...نه:_

 زند؛می موهایم روی ایبوسه

 ضعف خواب تو وقتیه.  بخواب بعد بخور سوپ قاشق چندتا:_

  .کنیمی
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 چیزی. کندمی ترک را اتاق بگویم چیزی کهاین از قبل و

 را اشتهایم سوپ بوی.گرددمیبر سوپی یکاسه با که گذردنمی

 ، گذاردمی دهانم در مادر که قاشقی اولین با.کندمی تحریک

 وقتی.کنممی نثارش ایشناسانه قدر نگاه.  امگرسنه چقدر فهمممی

.  بخوابم کندمی کمک و کشدمی بالشتم به دستی ، شودمی تمام

 شود خارج اتاق از خواهدمی که همین.  کشدمی رویم را ملحفه

  . زنممی صدایش

 دکتر؟ ببریمت خوایمی نیست؟ خوب جانم؟حالت:_

  . گیرممی دندان به را لبم خجالت با

 بخوابی؟ پیشم امشب میشه...میشه:_
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 .آید می کش لبهایش

  نه؟ که چرا :_

 کند؛می زده تکیه در چارچوب به که پدر به رو

 دخترم پیش امشب.بده بهش و کن درست رو شایان شیر لطفا:_

 .خوابممی

 . گذارد می چشمش روی دست پدر

  .رئیس چشم:_

 کند؛ می من به رو اش مصنوعی اخمهای با بعد و

 .شب یه همین فقط:_
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 مادر الالیی و نوازش با.فرستممی برایش ایبوسه و خندممی

 .گذارممی خواب دنیای به پا و شودمی گرم چشمانم

 

 بودم کرده قرنطینه کنکور بخاطر را امگوشی که ماهی چند از بعد

 مواجه هاپیامک از سیلی با شدنش روشن با.  روممی سراغش به

 گیرممی را نسیم شماره و کنم می پاک را همه نخوانده که شوممی

 .دهدمی جواب آلودشخواب صدای با باالخره بوق چند از بعد. 

 ... آزار مردم چی هر بر :_

 .خندممی
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 شده تنگ اتنیمه نصفه هایحرف برای دلم چقدر دونی نمی:_

 کنکور؟ از خبر چه.  خوابالو دیگه پاشو.بود

 گوید؛ می ناله با

 حاال.  نداشتیم خواب کوفتی کنکور اون بخاطر دیروز تا خدا ای:_

 .افتادیم مزاحم این گیر ، شدیم راحت که

 .شودمی حرصی شنودمی که را امخنده صدای

 .بخندی آب رو :_

 کنم؛می تهدید و کنممی صاف را صدایم

 .خانم نسیم کنمامی قطع:_

 کنه؟ قطع من رو تلفنو داره جرات کی ببینم خواممی:_
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 .نشنود را امخنده صدای تا گیرممی دهانم جلوی را دستم

 کنکور؟ از خبر چه ببینم بگو حاال.  کردم شوخی.نکنیا قطع:_

 چی؟ تو.  بودم راضی.  خوب دختر یه شدی حاال آهان:_

 .کندمی مکثی

 قبول که دونیمی حال هر در.  پنجاه ، پنجاه.  نبود بدک امممم:_

 سفره پای بشینم تابستون آخر تا باید.  نداره فرق خیلی نشم یا بشم

 . عقد

 حاال.  افتممی آقاجون هایحرف و دیروز یاد.  کند می سکوت

 زوربه هم سال دو یکی این. کنممی درک بهتر را نسیم هایحرف

. بگیرد را دیپلمش بتواند تا داردنگه راضی را مادرش بود توانسته
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 اینکه با. بود درآورده را شانخانه در پاشنه اشخاله پسر ، محسن

.  دهد ادامه را درسش خواهدمی دلش نسیم اما ، است خوبی پسر

 کردمی فکر.  کنند عقد کنکور از بعد که کرد شرط همین برای

 .برود دانشگاه تا کند ،راضی را همه بتواند شاید شود قبول اگر

 .آیممی بیرون فکر از هایشگفتن الو الو با

 .نکردم قطع.دارم صداتو:_

 .کشممی آهی.  نداشت او از کمی دست حالم

 .ببینمت باید نسیم:_

 پرسد؛ می مشکوک

 شده؟ چیزی: _
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 . گذارممی جواب بی را سوالش 

 کافه؟ بیای سر یه تونی می عصر:_

 همان از و شده باز مدرسه نزدیک کافه یک که هست سالی یک

 برای ، کند می موافقت اینکه از بعد.  شد نسیم و من پاتوق موقع

 .گذاریممی قرار ۵ ساعت

 از بعد و دارمبرمی را کیفم.  اندازممی خودم به آینه در نگاهی

 ، گیرممی نادیده را هوا گرمای.  شوممی خارج خانه از خداحافظی

 .کنممی زدن قدم به شروع و گذارم می گوشهایم در را هندزفری

 صندلی روی نسیم.  گذشته قرارمان از دقیقه ۵ که رسممی وقتی

 در دلتنگی ، شوممی نزدیکش. کشیدمی را انتظارم کافه در به خیره
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 می ، گیریممی آغوش به که را همدیگر.  کندمی بیداد چشمانمان

 .شده تنگ هایمان خواهرانه برای دلم چقدر که فهمم
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 گرفتن برای که چیکافه.  نشینیممی هم مقابل شده قفل دستهای با

 سفارش قهوه و شکالتی کیک همیشه مثل ، آیدمی سفارش

 .دهیممی

 .کنممی دل بینمان سکوت از باالخره
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 خوشی؟ بینینمی خبر؟مارو چه :_

 .کند می ای مستانه ی خنده

 میشی؟ مزاحم چرا.خیلی آره :_

 پشت به ایضربه و کندمی جدا دستم از را ،دستش درهم اخمهای با

  .زندمی دستم

 ؟ چی تو.  دادممی پیامک یه گاهی من حداقل ؟ چیه حرفا این:_

  .هست هم نسیمی یه بود رفته یادت کال

  .گیردمی را رویش قهر با و

 .گیرممی دستم در دوباره را دستش
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 کنکور.  همیم پیش که االنه مهم.  ببخشید.  گیمی راست آره:_

 .رفت و شد تموم که

 از که صدایی و آب پر چشمان با. چرخاندمی سمتم به را سرش

 گوید؛می  ، لرزدمی بغض

 خیالبی چقدر بخیر یادش.  شدیمنمی بزرگ وقتهیچ کاشای:_

 بزرگ کهوقتی برا داشتیم برنامه چقدر.  کردیممی بازی باهم دنیا

  . شدیم

 .آوردمی دلم سر بر چه حرفهایش با داندنمی و چکدمی اشکش

 دهد؛ می ادامه
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 بشیم کسی خودمون واسه خوایممی و شدیم بزرگ که حاال:_

 .ذارننمی

.  شودمی جاری هایش گونه روی دیگری از پس یکی اشکهایش

  :گوید می بریده بریده و کشدمی خیسش صورت روی به دستی

 درس...خواممی.  کنم ازدواج خوادنمی...دلم من...من...شیوا_

 سالمه؟ چند...  من مگه آخه.بخونم

 پا هم من.نشود بلندتر هقش هق صدای تا گیردمی دندان به را لبش 

 .زند می پس را اشکهایش حرص با. ریزممی اشک پایش به

 .بشیم عاشق بود قرار داشتیم؟ آرزو چقدر یادته :_
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 نوازش را دستش. گذاردمی دستش روی را سرش.  دهدنمی ادامه

 جاری زبانم به دلداریش برای چیزی کنممی تالش هرچه.  کنم می

 پاک را اشکهایم.آوردمی را سفارشاتمان که چی کافه.  شودنمی

 .کنممی

 بدم؟ سفارش برات آب خوایمی.بخور قهوه کم یه :_

 را سرش.  زندمی آتش را دلم قرمزش چشمان ، کندمی که نگاهم

 .نوشدمی را اش قهوه از کمی و کندمی راست و چپ

 دستان در هم من یآینده و زندگی.  کنممی درک را حالش

 نمی...  آقای پسر مثل شود پیدا خوبی مورد وقت هر.بود پدربزرگ

 .نشاندمی عقد سفره سر مرا ، بود چه دانم
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 اینکه از قبل.آیممی خودم به زندمی چنگالم به نسیم که ای ضربه با

 پرسد؛ می بگذارد، دهانش در را کیک از ای تکه

 شده؟ چیزی. فکری تو:_

 .کنممی تکه تکه چنگال با را کیک 

 .بدن شوهر منم خوانمی.  نداره تو از کمی دست منم حال:_

 پشت ضربه چند.  آورممی باال را سرم کندمی که ای سرفه با

 شود؛می بهتر کمی حالش.  زنممی کمرش

 نه؟ مگه.  کنیمی شوخی.  بگو دیگه بار چی؟یه:_

  .کشممی عمیقی نفس

 .ام جدی کامال.  نه:_
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 .کندمی خودنمایی صورتش در بهت

 شد چی حاال. دانشگاه بری تو که بود این خانوادت آرزوی آخه:_ 

 .نمیشه باورم. شد عوض نظرشون که

 سکوت وقتی.  کنممی تعریف برایش را چیز همه و کشممی آهی

 .زندمی تلخندی. کنممی

 ولی.ری می دانشگاه صورت هر در. منه از بهتر تو اوضاع بازم:_

 بشینم و بکشم خط رو دانشگاه و درس دور باید کرده شرط محسن

 .خونه تو

 نشسته کافه در نیم و ساعت یک تقریبا.اندازممی ساعتم به نگاهی

 راه خانه سمت به زنان قدم آییممی که بیرون.  بودیم
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 در هم دست در دست.نداریم گفتن برای حرفی هیچکدام.افتیممی

 .شویممی جدا هم از ای بوسه با آخر در.  کنیممی سیر خیالتمان

 روی. ندارم لباس کردن عوض یحوصله رسم،می خانه به وقتی

 .زنممی زل سقف به و کشممی دراز تخت

 روی را دستم و نشینممی تخت روی ترسیده شاهین ناگهانی ورود با

 . کندمی مزیین را ام چهره غلیظی اخم.  گذارممی قلبم

 .تو بیا بعد بزن در نگفتم بهت بار صد مگه خبرته؟ چه:_

 گوید؛ می تخسی با

 .رفت یادم خوب:_

  دهد؛می ادامه زدگی ذوق با بعد
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 . شمال بریم فردا قراره میگه بابا ، بیرون بیا:_

 و شودمی باز ابروهایم گره.  شودمی خارج اتاق از سرعت به و 

 این به چقدر کنممی فکر و کندمی پر گشادی لبخند را آن جای

 .دارم احتیاج سفر

 شایان با پدر.روممی بیرون و کنممی عوض را لباسهایم سرعت به

 را جوابم گرم همیشه مثل و دهممی بلندی سالم.  کردمی بازی

 .دهدمی

  . شوممی سرمست مادر سبزی قورمه بوی از

 .برداشته رو خونه عطرش که من، بشم پختت دست قربون آخ:_

 .خنددمی مادر
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 .عزیزم جونت نوش.خدانکنه:_

 .کندمی خرد را ها کاهو تند تند 

 .کن آماده رو شام ظرفهای مادر جان شیوا:_
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 ۹پارت#

 .زند می دستم به را چاقو نوک مادر. زنممی کاهو به ناخونکی

 انجام رو گفتم که کاری برو آخه؟ کاریه چه ای؟این بچه مگه:_

 .بده
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 گذارممی میز روی را بشقابها

 چیه؟ مسافرت قضیه :_

 .بهش بگیم شام میز سر بذار نگو، گفتم خوبه.لق دهن شاهین ای:_

 .دهممی کابینت به را ام تکیه و کشممی کارم از دست

 .بگید حاال خوب :_

 .شود می آشپزخانه وارد بغل به شایان پدر

 .شمال بریم خانوادگی مسافرت یه فردا گرفتم تصمیم هیچی:_

 پرسم؛ می تعجب با

 تایی؟ ۵ خانوادگی؟یعنی:_
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 .دهدمی شایان دست به و داردمی بر کاهویی پدر

 داره؟ اشکالی:_

 کسی و بریم خانوادگی قراره چطوری ولی.  اشکالی چه نه:_

 نیاد؟ باهامون

 .نگفتم کسی به معلومه خوب :_

 .بوسممی محکم را اش گونه و روممی جلو خوشحالی با

 .بابا مرسی:_

 که آمدمی پیش کم خیلی. رفتیممی مسافرت جمعی دسته همیشه

 .برویم مسافرت خانوادگی
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 قبول کردیم، اصرار پدر و من هرچه. رفتنمی تهران به امسال مادر

 هم پدر.  بگذارد تنها شرایط این در مرا خواست نمی دلش. نکرد

 .چید را مسافرت این ی برنامه

 

 در نبودم حاضر با اما بود تحمل غیرقابل شمال شرجی هوای اینکه با

 ببرم روز چند این از را استفاده نهایت خواست می دلم.  بشینم خانه

 .گرفتیم عکس کلی و رفتیم دریا و جنگل مدام.

 .شدیم ماشین سوار آویزان لوچه و لب با شاهین و من آخر روز
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 چیزی اولین. بخریم سوغاتی تا کرد توقف بازار یک کنار در پدر

 و کرم حصیری شکل بیضی محلی سفره یک خورد چشمم به که

 .گرفتم نسیم برای چوبی صندل جفت یک با را آن.بود ای قهوه

 

 به نسیم با ، استرس از فرار برای و نمانده نتایج اعالم به ساعتی چند

 گردی پاساژ نهایت در و زدیم سری همیشگی کافه به.  رفتیم پارک

 .کردیم بدرقه را همدیگر دعا کلی با هم آخر در.کردیم

 صداهای و سر حوصله.  کردم زدن قدم به شروع قدم حیاط در

 .زدم داد سرشان هم باری دو یکی، حتی.نداشتم را شایان و شاهین
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 از.  بودیم تماس در نسیم با.نشد باز سایت اما گذشت ۱۲ از ساعت

 دیگر باریک.  خوابند همه که فهمممی خانه تاریکی و سکوت

 میز روی انگشتانم با. نیست خبری ، نه. کنممی چک را سایت

 مادر ورود و خوردمی اتاقم در به که ای تقه با.  گیرممی ضرب

 پیچدمی اتاق در زبان گاو گل خوش بوی.  گیرممی مانیتور از چشم

 . زنممی جانی بی لبخند. 

 .داشتم نیاز بهش شدت به. موقع به چه مامان وای:_

 .کنی استراحت کمیه بهتره.  کنه می آرومت. بخور:_
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 سمت به و دهدمی تکانی را سرش.گویممی محکمی نه جوابش در

 امخیره سکوت در و گرددبرمی. زنممی صدایش. رودمی در

 .شودمی

 .میرممی استرس از دارم برام، کن دعا:_

 .کن توکل خدا  به :_

 .شودمی خارج در از و 

 در کالفه که بینممی را پدر.  ایستممی پنجره پشت دست به لیوان

. نشم قبول اگر. کندمی رخنه وجودم در ترس. زندمی قدم حیاط

 بد فکرهای تمام.بگیرد را پدربزرگ تصمیم جلوی نتواند پدر اگر
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 موهایش و نشیندمی هاپله از یکی روی پدر. آورندمی هجوم سرم به

 .کشدمی چنگ به را

 پشت از.رودنمی بین از هم زبان گاو گل شیرینی با دهانم گس طعم

. گذشته هم سه از.اندازممی ساعت به نگاهی. آیممی کنار پنجره

 پر را مشامم مادر جانماز یاس عطر. روممی بیرون  اتاق از آهسته

 گوشه. نشینم می کنارش.  گذارممی کانتر روی را لیوان.  کندمی

 گیرممی که آرامشی.کشممی بو و گیرممی دست در را چادرش

 نمی و کشم می دراز اشسجاده کنار. است آتش روی آب مثل

 .روممی خواب به کی فهمم
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 ۱۰ پارت#

 ای ملحفه مادر.  کنممی باز را چشمانم نلبکی و استکان صدای با

 مهربانیش به لبخندی.  بود گذاشته سرم زیر بالشتی و انداخته رویم

 صبح ۷ که ساعت هایعقربه دیدن با. کشممی ایخمیازه.  زنممی

.  کردم روشن را سیستم و رفتم اتاق به معطلیبی دهندمی نشان را

 در شدن باز. گذردمی کند زیادی زمان.  کنممی وارد را مشخصاتم

 در که شوقی با پدر.  پیچد می درهم امخوشحالی فریاد با اتاقم

 ذوق مادر و رساندمی من به را خودش ، دهدمی جوالن نگاهش

  . شودمی وارد زده
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 کشدمی آغوشم به پدر.  ببینین ، ایناهاش. شدم قبول.شدم قبول :_

 صدای با.  شودمی ترکیب گریه با ام خنده.  کندمی سجده مادر و

 صدای ، گویممی الو تا.  روممی طرفش به سرعت به موبایل زنگ

 زنم؛ می لب ناباور. پیچدمی گوشم در نسیم یگریه

 نشدی؟ قبول:_

 .دهدمی جواب اشگریه میان

 کسهیچ.  نشد خوشحال کسهیچ ولی...  ولی.  شدم قبول چرا :_

  . نگفت تبریک بهم

 ؛ دهدمی ادامه و زندمی هق

 .شیوا مونهمی دلم به آرزوش :_
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 .گیردمی حرفهایش از دلم

 .پیشت میام االن:_

 کشد؛می باال را اشبینی

.  گهمی تبریک بهت که باشم نفری اولین خواستم فقط.   نیا نه:_

  .کردم خراب خوشحالیتو اگه ببخش

 دود امخوشی تمام.  کندمی قطع را تلفن بگویم چیزی اینکه از قبل

 دستم از برایش کاری هیچ. گیردمی جبر همه این از دلم و شودمی

 .آیدبرنمی

 اولین. شودمی پدر و من گوشی خانه، تلفن یروانه زنگها سیل

 صدقه قربان کلی از بعد. بود جون آقا طرف از معمول طبق زنگ
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  هم عمو و عمه ، تهران از هاخاله.  کرد دعوتمان ناهار برای  ، رفتنم

 .گرفتند تماس تبریک برای

 بیرون اتاقش از آلود خواب شده بیدار صداها و سر از که شاهین

 گوید؛می کنان غرغر و آیدمی

 چرا ؟ میاد تلفن زنگ صدای انقدر چرا امروز؟ خبره چه :_

 .اَااه بخوابیم داریدنمی

  ؛ کشدمی پریشانش موهای به دستی و رودمی طرفش به پدر

 .پسرم بخیر صبح. سالم_

  .دهدمی را جوابش  مالدمی را چشمانش درحالیکه شاهین

 گوید؛می خوشحالی با پدر
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 .زننمی زنگ تبریک برای همه. شده قبول خواهرت:_

 .است آمد و رفت در پدر و من بین اشزده وق چشمان

 شده؟ قبول :_

 اشچهره در ناراحتی از خبری. کندمی پایین و باال را سرش پدر

  کندمی دراز را دستش مردانه آید،می جلو. نیست

 و پاشممی رویش به لبخندی. داد نتیجه تالشت باالخره. بسالمتی:_

 . گیرممی دستم میان را دستش

 .شهمی تو نوبت هم دیگه سال چند.ممنون :_

 هزاران من و رودمی اتاقش  طرف به  ، کنممی رها که  را دستش 

  .روممی کوچک مرد بزرگ این ی صدقه قربان دل در بار
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. کردمی بدقلقی مدام شدنش خواب بد بخاطر شایان صبحانه سرمیز

 .گرفت خودش برای ایلقمه خیال،بی شاهین

 همه و شد خارج پادگان حالت از خونه دیگه شکر خدارو خوب:_

 .شهمی قبل مثل چی

 ؛ کوبدمی هم به را دستانش

 خوندن آهنگ. آزاده حیاط تو کردن بازی فوتبال و دیدن فوتبال:_

 .نداره اشکالی دیگه بلند صدای با

 صدای با و کشم می را شایان لپ آهسته. خندیدیم حرفهایش به

 گویم؛ می ایگانهبچه

  .زدی نق کم که داداشی مرسی:_
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 .کنم بغلش تا زندمی پا و دست و خنددمی

 خیال با و بندممی را کتاب کارتونهای در پهن نواری چسب با

 دویده پوستم زیر خوشی و غرور حس. کنممی انباری راهی راحت

  .نیست استرس از خبری دیگر. 

 .شودمی وارد پدر مکثی از بعد و خوردمی در به ایتقه

 نشدی؟ آماده هنوز :_

 ری؟نمی سرکار امروز شما مگه :_

  .رفتممی سرکار مهمی این به روز باید چرا. نه:_

 دهد؛می ادامه و زندمی چشمکی

 .دادم مرخصی خودم به امروزو:_
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 .افتممی خنده به حرفش از

 ؛ آیدمی جلو

 بعد البته. کنی استراحت حسابی داری وقت امروز از دیگه. پاشو:_

 .اومدیم آقاجون خونه از اینکه از

 گویم؛می ناله با

 .امخسته من آخه. شب یا. بریم فردا شد نمی:_

 کند؛می اخمی

 دیر تا شو بلند.  مهمی براشون چقدر که دونیحرفیه؟می چه این:_

 .نشده
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 یک با شاید.دارمبرمی را  حوله و روممی کمد سمت به خستگی با

 .شوم سرحال گرفتن دوش

 با.  نشینممی آینه روی به رو و پیچممی حوله داخل را خیسم موهای

 خیره آینه داخل تصویر به. کنممی مرطوب را صورتم و دست کرم

 جلوتر. افتاده پوستم زیر آب.شده بهتر چشمانم زیر گودی. شوممی

 پشت پر ابروهای. شوممی خیره صورتم به تردقیق و روممی

 ایمقهوه چشمان. کرده ایجاد سفیدم پوست با جالبی تقارن اممشکی

 را امزیبایی بلندم های بامژه نیست، مادر چشمان به شباهت بی که

 کوچک خال آن با ایقلوه لبان و استخوانی بینی. کرده برابر چند

 . داده امچهره به خاصی مالحت چانه کنار
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 کمرم پایین تا موهایم مشکی آبشار و کنممی باز سرم از را حوله

 .زنممی خودم به بخشی رضایت لبخند.  شودمی پخش
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 جلوی آقاجون.  رسیدیم آقاجون یخانه به که بود شده ظهر تقریبا

 پسر نیما ، شدیم پیاده که ماشین از.  بود منتظرمان مردی کنار در

 دوید؛ حیاط داخل ، دید را ما تا ، حامد عمو

  .اومدن جونخانم :_
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 کنار  مرد جون آقا دستور به.  آمد استقبالمان به اسپند با جونخانم

 . کرد قربانی را گوسفند و شد کار به ،دست بود قصاب که دستیش

 را هاصحنه این دیدن دل.  شود تمام کارش تا برگردانم را رویم

 .نداشتم

 لبخند.  بوسید مهربانی با را ام پیشانی و گرفت آغوشم در جون آقا

  .شدنمی دور لبانش از هم لحظه یک

 روی بوسه گل چند هم او و رفتمی امصدقه قربان مدام جون خانم

  . نشاند صورتم

 ؛ گفت اشذاتی طبعی شوخ با و آمد جلو عمو
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 کوزه زمین زیر رفتم می داشتم.کردیا فرار کردن شوهر از خوب :_

  .کنم پیدا رو بزرگ

 .گرفتم بشیند لبهایم روی رفتمی که را ایخنده جلوی سختی به

  .بینیمی خواب تو منو شدن عروس_:

 گوید؛ می بشنوم خودم فقط که طوری آهسته

 نمی طول خیلی باش مطمئن ،  داری تو که بزرگی پدر این با:_

 .ببینمت عروس لباس با که کشه

 از بعد.  گیردمی را جایش ودلهره کشدمی پر امخوشحالی آنی به

 .زندمی خنده زیر بلند ، چشمانم در خیرگی ثانیه چند
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 هم انقدرا شوهر خدا به.شد پنچر الستیک مثل.شو قیافه خدا وای:_

 .هانداره ترس ، ترسیمی تو که

 عمه سمت به و کنممی غلیظی اخم.  دادم بیرون تکه تکه را نفسم

 زد؛ تشر عمو به شد حالم متوجه که عمه. روممی

  .پرید رنگش که گفتی بهش چی:_

 . کشید آغوشم در

 .کردی سربلندمون.  جان عمه باشه مبارکت:_

 هم محمدی آقای. کرد اکتفا کوتاه تبریک یک به تنها عمو زن

 .کرد موفقیت آرزوی برایم
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 همان بزرگ پدر.  شد پیدا مهمانها وکله سر که بود غروب نزدیک

 مهمانی پایان.  گرفت برایم بزرگی جشن بود داده قول که طور

 از قبل تا گرفت قول و داد هدیه من به را سفیدی ۲۰۶ پژو سوییچ

  .نکنم استفاده ماشین از نامه گواهی گرفتن

 تا شدم خم.  نزنم جیغ تا کنم کنترل را خودم توانستم سختی به

 ریشهای از پر صورت. کرد بلندم و نداد اجازه اما ببوسم را دستش

 . کردم تشکر و بوسیدم را نرمش و سفید

 .زد کمرم به آرام ضربه چند

 .باباجان باشی موفق :_
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 به را بود شده حک آن روی خودم اسم که پالک یک مادر و پدر

 دادند کادو سکه یک کدام هر هم عمه و عمو. دادند هدیه من

. کردم فکر امروز به بخوابم اینکه از قبل برگشتیم خانه به وقتی.

 .بود خواهد نشدنی فراموش روزهای از یکی امروز "مطمئنا

** 

 ۲ فصل

 به باالخره که کنممی فکر این به و کنممی سر را مشکی مقنعه

 دارمبرمی را امکوله. کندم دل آینه از مادر صدای با. رسیدم آرزویم

 با. کرد تحریک را اشتهایم تازه نان بوی. روممی بیرون اتاق از و

 .خوردم ایلقمه سه ، دو عجله
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 .نکنی ضعف بخور اتوصبحانه بشین درست.  خبرته؟ چه :_

 .گذاشت میز روی را چایش فنجان پدر

  برسونمت؟ خواینمی مطمئنی :_

 .دهممی تکان را سرم پر دهان با

 به و خورممی را چایم از دیگری ی جرعه. انداختم ساعت به نگاهی

  .بوسم می را مادر یگونه همیشگی عادت

  .کنم ردت قرآن زیر از کن صبر:_

 خیره آقاجون هدیه به ذوق با و چرخانممی دستم در را سوییچ

 .شوممی
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 استرس از. کنممی گیر که ترافیک پشت. افتادم راه به بوقی تک با

 یاد.  برسم دیر اولی روز خواستمنمی.  افتممی لبم پوست جان به

 امروز کاش ای. بودیم هم کنار مدرسه اول روز هرسال.  افتادم نسیم

 . بود کنارم هم

 یک با و آمد خواستگاری به اش خاله ، نتایج اعالم از بعد هفته یک

 به و نشست عقد سفره سر ، بود نسیم یخواسته که مختصر جشن

 .داد بله جواب محسن

 فراموش را اشخورده شکست و حسرت از پر چشمان هیچوقت

 بلندتر کرد تاکید باری چند عاقد که داد بله آرام آنقدر. کنمنمی

 .بشنود را صدایش تا بگوید
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 ایآسوده نفس صدای کرد، تکرار را بله بلند صدای با نسیم وقتی

. دادمی جوالن چشمانش در عشق. انداخت خنده به  را جمع محسن

 .شدنمی ،موفق کند دور بد حال ازآن را نسیم کردمی تالش هرچه

 .شد خیره نسیم به اشپرستاره و شفاف چشمان با محسن

  .زنممی جا و شممی خسته کارات این با کنیمی فکر:_

 . زندمی رانش به ایضربه دستش با و چرخاندمی را سرش

 تالشمو همه خورممی قسم. نشناختی منو هنوز. نه.  من عزیز نه:_

  .دممی قول بهت اینو.  کنم عاشقت تا کنممی

 لبریز نسیمی و مانممی من.  کندمی ترک را عقد اتاق و شودمی بلند

 .است طوفان از پر درونش که نسیمی.  بغض از
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 که لحظه هر. شود آماده سالن به رفتن برای تا کردم کمکش

 شب آخر. گرفتمی عزا برایش ،دلم شد می اشک از پر چشمانش

 النه غم با ترآنطرف کمی محسن و  ریختیم اشک هم آغوش در

 راه مدام. بود گداز و سوز پر یصحنه این شاهد چشمانش در کرده

 برای دانست می. کشیدمی چنگ به را موهایش کالفه و رفتمی

 مشقتی هر به.  دارد رو پیش سختی راه دختر این دل آوردن بدست

 .نبود شناختممی که دختری آن دیگر نسیم ولی شد تمام شب آن

 گفته بارها.  بود نسیم رفتن دانشگاه با مخالفتش ، محسن ایراد تنها

 دانشگاه به راضی همین برای.  بدهد دست از را او ترسد می که بود

 .نشد آمدنش

@maryamhosseini 
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 [09:30 28.09.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۲پارت#

 دانشگاه روی روبه درست پارک جای یک. شد باز راه باالخره

 ذوق با.  کردم پارک را ماشین مهارت با.  کشیدمی را انتظارم

 استرس.  شدم وارد خوشحالی با و انداختم دانشگاه در سر به نگاهی

 را لرزششان تا  کردم مشت را سردم دستان.  کرد رخنه وجودم در

 به ای تقه.  کشیدم عمیقی نفس و ایستادم اتاق در پشت.  کنم پنهان

 ورودم با.  نیست استاد از خبری. شوممی کالس وارد و زنم می در

  .شودمی قفل من روی نگاهشان و شوندمی ساکت کالس همه
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 شکار را پسری نگاهم. کرد جلب را توجهم پسری بلند یخنده

 با ، غرور از مملو چشمانی با و داده لم اشصندلی روی که کندمی

 رصد را پایم تا سر کرده خوش جا لبش گوشه که پوزخندی

 . کندمی

 .فشارممی مشتم در را کوله بند

  اولیه؟ ترم بنظرت علی :_

 .گذاردمی صورتش کنار را اش اشاره انگشت علی

.  اسساده چقدر ببین.  مشخصه تیپش از دیگه آره... اممممم:_

 .شناسیشنمی صد در صد ببینیش بعد ترم حاال

 .شودمی بلند دوباره شانخنده صدای



 

 pg. 102 

 بودشده حسبی و سنگین آنقدر زبانم.  بود چسبیده زمین به پاهایم

 لحظه هر گلویم در بغض.  کنم دفاع خودم از توانستمنمی که

 .شدمی بزرگتر

 گفت؛ بود شده روزم و حال متوجه که اولی پسر همان

 .کوچولو نگیره اتگریه: _

 نوازش را گوشم ایدخترانه صدای بعد و نشست بازویم روی دستی

  داد؛

  ای؟بامزه چقدر گفته بهت کسی حاال تا.  خندیدیم هرهر :_

  .میگن همه آره :_

 .خندیدند و
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 .چرخاند سمتم به را سرش دختر

 .عزیزم بریم بیا:_

 پسر چشمان در اختیاربی نگاهم شدممی رد کنارشان از وقتی

 .شد قفل بود، کرده حفظ را پوزخندش هنوز که مغروری

 انگشتان با و انداختم پایین را سرم.  نشستم دختر کنار صندلی روی

 که سمجی اشک یقطره تا کردم می تالش. کردم بازی دستم

 نشان ضعیف را خودم این از بیشتر تا. نچکد بود، افتادن یآماده

 .ندهم

@maryamhosseini_books 
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 [12:30 29.09.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۳ پارت#

 تازه و گیرممی باال را سرم ، خوردمی امشانه به که ای ضربه با

.  ببینم داده نجاتم مهلکه آن از که را امناجی یچهره توانممی

 کشیده و الغر صورتی و رنگ سبز چشمانی با رو سبزه دختری

  ؛ گرفته سمتم به لبخند با را دستش.

 تو؟ و حسابداری دوم ترم. هستم ساغر :_

 . فشارممی را دستش و دهممی تحویلش ایدوستانه لبخند

  . اول ترم. شیوا :_

  .کنم می رها را دستش
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 .کمکت بخاطر ممنون :_

  کند؛می پسرها جمع یروانه را اشخصمانه نگاه

 اش سوژه ، افتهمی وارد تازه یه به که چشمشون ، کارشونه :_

 .ندی نشون ضعیف خودتو باشه حواست.  کننمی

 ؛ دهد می دستم به شکالتی

 .خوبه برات. بخور اینو :_

 اشگوشی سرگرم ساغر. کندمی راه روبه را حالم شکالت شیرینی

 بلوندی مو دختر روی و زندمی کالس در چرخی نگاهم.  شود می

 ثابت ، نشسته مغرور پسر همان دست کنار غلیظ آرایش با که
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 می پچ گوشم زیر آهسته گرفته را نگاهم مچ که ساغر.  ماندمی

 زند؛

 خیلی اما.  عالیه درسش.  حسابداری ۶ ترم.  فرد فتاحی مسعود :_

 شکننمی دست سرو براش دخترا همه.  حرفه کم شدتبه و مغرور

. 

 دهد؛ می ادامه و اندازدمی دستیش بغل دختر به ای اشاره ابرو با

 کنهمی آویزون خودشو مدتی یه.  خاطرخواهاشه از یکی اونم:_

 یخ کوه این.  بره کنهمی ردش شهمی تموم انقضاش تاریخ که بعد

 .نداره قبول رو هرکسی
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 نگاهش تعجب با و روندمی باال ابروهایم اطالعاتش حجم از

 میخ با ابروهاتو دوساعته.  بابا خبرته چه: _ خندد؛می ریز. کنممی

 .پیشونیت باالی زدی

 صورتم نزدیک را صورتش.  اندازدمی شانه روی که را کیفش بند

 گوید؛ می آهسته و آوردمی

 .باشی داشته رو هابچه همه آمار ترم آخر تا هم تو دممی قول:_

 ؛ اندازدمی اشمچی ساعت به نگاهی.گیرد می فاصله کمی

 چیزی یه سلف بریم پاشو ، نیومده استاد ، گذشته ساعت نیم :_

 .بخوریم
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 خارج کالس از هم شانه به شانه.  کنممی استقبال پیشنهادش از

 برگشتن جرات اما کنممی حس را نگاهی سنگینی.  شویممی

 ؛ گذاشتم دهانم در را شکالتی کیک از برشی.نداشتم

 زنممی حرف خیلی من بگما اول همین حرفی؟ کم انقدر همیشه:_

 .یادنمی خوشم حرف کم آدمهای از اصلنم ،

 .نشده آب یخم هنوز اوله روز خب.  نیستم حرف کم بابا نه _

 دهم؛می ادامه و گذارممی بشقاب داخل را چنگال. کنم می مکث

 بگم؟ چی خوب.امممم_ 

 .شودمی امخیره شیفتگی با و کندمی ستون اشچانه زیر را دستش

 .بگو خودت از :_
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 .گفتم کالس تو که رو همه :_

 با. کشدمی جلو را خودش و گذاردمی میز روی را دستش کف

 گوید؛می ایمنشانه لوتی لحن

 تا میز رو بریز پروندتو سریع.  شد چی نفهمیدی که مث.... نچ:_

  .بیارن حرفت به ها بچه نگفتم

 .زندمی میز روی آرامی یضربه

 خوشگله؟ نه یا ملتفتی :_

 

 [12:30 29.09.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۴پارت#
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 دختر یک با بود، معلوم رفتارش از. زدم خنده زیر پقی حرکتش از

 .طرفم معرفت با مخصوصا و بامزه ، شیطان

 بازیگر باید تو.  حسابداری به چه رو تو آخه خوب دختر :_

 .شدیمی

 .زد میز به دیگری ضربه ، بود کرده حفظ را حالتش که طورهمان

 .گفتم چی نگرفتی که مث نه :_

 .بردم باال تسلیم حالت به را دستانم

 .گم می االن.  باشه.  باشه :_

  . کردم صاف را صدایم.  خوردم را امقهوه از کمی
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 خودم از که دارم داداش دوتا.حامد فرزند ، مصطفوی شیوا:_

 تونستم تا کردم تالش کلی حسابداری به عالقم بخاطر.  کوچیکترن

 .شم قبول دانشگاه این

 . داد تکان سری

 داری؟ نامزد:_

 .نه که معلومه:_

  . داد صندلی به را اشتکیه

 ،رفیقی؟ دوستی :_

 زنم؛می تکیه ساغر مثل و کشممی آهی.  افتم می نسیم یاد
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 ولی. شد قبول. داد کنکور من مثل هم صمیمیم دوست : _

 نامزد زود همین برای.بودن مخالف اومدنش دانشگاه با خانوادش

 .کرد

 گشادی گل لبخند بود آورده دست به که اطالعاتی از راضی

 .زندمی

 .شد دستگیرم چیزایی یه.  خوبه:_

 .بگو کم یه خودت از تو حاال خوب:_

 . اندازدمی ساعتش به نگاهی

 .میشه شروع دیگه ربع یه تا کالس. بریم پاشو :_
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 تا. رودمی صندوق سمت به و دارد برمی را کیفش سرعت به

  گفت؛ کنم اعتراض خواستم

 .من مهمون آشناییمونه اول روز که امروز :_

 دانم نمی. برگشتم در آویز صدای با که بودم ایستاده ساغر منتظر

 جایی. کردمی خودش جذب را نگاهم آهنربا همچو که داشت چه

 با بلند قد.  کنم آنالیزش راحتی به توانستممی که بودم ایستاده

 و بود زده شانه باال به رو که مشکی پرپشت موهای ، ورزیده هیکلی

 و آمدم خودم به ساغر یسقلمه با. حس از خالی و سیاه چشمانی

 .گرفتم را امخیره نگاه

 .بریم بیا.  کجاست حواست:_
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 شدم رد کنارش از وقتی. نرود هرز چشمانم تا انداختم پایین را سرم

 .زد تشر ساغر ، آمدیم که بیرون.شنیدم را خندش پوز صدای ،

 بهت چیزی یه ببین.  خوردیمی رو پسر داشتی ؟ چته معلومه :_

 رد آدم این فرسنگی صد از وقت هیچ. کن گوشت آویزه گممی

 .نشو

 که دادم قول خودم به حالاین با.  بود شده مرگم چه دانم نمی

 این درگیر را خودم کاری اول همین نباید.  بگیرمش نادیده

 .کردممی مسخره موضوعات

 ساغر با.  کرد تمام را کالس ، نباشید خسته با استاد دوساعت از بعد

 .زد سوتی ، خورد ماشین به چشمش تا.  زدیم بیرون دانشگاه از
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 .هستی دارم مایه بچه پس.بابا ایول :_

 با را روز اتفاقات تمام. رفتم خانه به خوابگاه به ساغر رساندن از بعد

 کنن فکر خواستنمی دلم.  کردم تعریف شام میز سر سانسور کمی

 .کنم دفاع خودم از نتوانستم که بودم ضعیف چقدر

 تصویر.  کشیدم دراز تخت روی و رفتم اتاقم به ظرفها شستن از بعد

 با. بست نقش چشمانم جلوی کالس راضی خود از و مغرور پسر

 .کشیدم کردن فکر از دست گوشی پیامک زنگ صدای

 

 [13:48 30.09.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۵پارت#
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 گوشی صفحه به نگاه با. کیست از پیامک دانستممی هم ندیده

 کرد فراموش را او شدمی مگر.  بود درست حدسم. آمدکش لبهایم

 .بود کرده پر را امنداشته خواهر جای بود وقت خیلی که دوستی. 

 "دانشجو؟ خانم گذشت خوش امروز خوبی؟.  سالم":_

 کردم؛ تایپ سرعت به

 برگشتم وقتی تا رفتم که صبح از.بود خالی خیلی امروز جات":_

 ".بودیمی کنارم همیشه مثل خواستمی دلم

.  نبود سخت زیاد داشت حالی چه کهاین تصور.  کردم ارسال و

 ی گریه از که چشمانی با و انداخته زانوهایش دور دست غمگین
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 پنجه و دست گلویش بغض با و نشسته اتاقش کنج کرده پف زیاد

 .کندمی نرم

 .رسد می دیگری پیام

 "اینجا؟ میای فردا.  شده تنگ واست دلم. خواهری دونممی:_"

 .چکید گوشی صفحه روی اجازه بی اشکم

 حتما عصر. ندارم کالس فردا. کرده هواتو خیلی دلم منم اتفاقا:_"

 ".پیشت میام

 پیش نسیم با خاطراتم تمام ، گذارممی که پاتختی روی را گوشی

 .بردمی خوابم و شودمی سنگین پلکهایم.  روند می رژه چشمانم
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 به تخت کردن مرتب از بعد.شوممی بیدار گوشی آالرم صدای با

 شایان. بود شایان به دادن صبحانه حال در مادر.  روممی آشپزخانه

 باال کردن بغل برای را دستش ، شود می حضورم متوجه که

 . گیردمی

 .بغَ...  بغَ:_

 .شودمی بلند غرغرش صدای که زنممی لپش به محکمی یبوسه

 .خوره می صبحانه داره نکن اذیت رو بچه عععع:_ 

  .زنممی دیگرش لپ روی محکمی چندان نه بوسه باراین

 نکرد؟ بوس محکم خانو تپل این میشه مگه آخه:_

  .نشینم می میز سر و ریزم می چای
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 بریم؟ میای داره جلسه سبحانی خانم ظهر از بعد امروز :_

  .دهممی قورت را ام لقمه

 .بزنم نسیم به سر یه خواممی نه:_

 . شوید می را شایان صورت مادر

 بمونه؟ پیشت شایان پس:_

 .نسیم پیش ببرمش تونمنمی.  نه:_

 برق.  کنممی سر را همرنگش شال و زنممی تن را رنگ سبز مانتوی

 دوست ادکلن از پاف چند آخر در و کشممی لبانم روی لبی

 نگاهم تحسین با و کندمی سر را چادرش مادر.  زنممی امداشتنی

 .کندمی سفارش پدر به.  کندمی
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  .عزیزم باش پسرا مراقب:_

  . رسانممی را مادر راه سر 

 عقب به قدمی.  شودمی باز ناگهان در بزنم زنگ اینکه از قبل

 .نشیندمی قلبم روی دستم ترسیده و دارمبرمی

 خون به چشمهای با بیندمی که را من.  آیدمی بیرون عصبی محسن

 در سعی که صدایی با و سایدمی هم روی را دندانهایش  اشنشسته

 غرد،می دارد کنترلش

 از گوشش زیر کنی؟ هواییش اومدی کنی؟می غلطی چه اینجا :_

 بگی؟ کوفتیت دانشگاه اون
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 دادممی اجازه نباید. شوم مسلط خودم به تا کنممی مشت را دستم

 کجا از دانمنمی که بنفسی اعتماد با.  بخواند چشمانم از را ترس

 دادم؛ جواب شده پیدایش

 با تو گرفتم؟می اجازه تو از باید.  بزنم سر خواهرم به اومدم :_

 ازش انتظاری چه حاال. کردی مال لگد آرزوهاشو خودخواهیت

 کنه؟ تشکر ازت و بزنه دست برات داری؟

 نمی قطع چشمانمان تماس  ای لحظه. نداشت نشینی عقب قصد

 ؛ گوید می قبل از آرامتر. شود

 الاقل. شه دلگرم جدیدش زندگی به بذار. بکش خط نسیمو دور :_

 .شه دور من از این از بیشتر نذار. نگو براش دانشگاه از
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 . دهد می تکان صورتم جلوی وار تهدید را انگشتش

 .ببینیش ذارمنمی دیگه باشه این از غیر:_

 او به اهمیتبی و گویممی بابایی برو ، دهممی تکان هوا در دستی

 .شوم می خانه وارد
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 ۱۶پارت#

 به را خودش سرعت به.  زدم صدا را نسیم بلند در جلوی همان از

 محسن با که بود معلوم اشقیافه از. نداشت خوشی حال.رساند من

 صدای و انداخت بغلم در را خودش دید مرا تا. بودند کرده دعوا
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.  شد که آرامتر. کردم نوازش را کمرش.  گرفت اوج اش گریه

 .تو بیا....بیا....ببخشید.  سالم:_           ؛ زد لب شرمنده

 ؛ زدم اش شانه به دستی و دادم تکان سری

 .بشور رو صورتت برو :_

 که ببرم آب برایش خواستم. گذاشتم را کیفم و  رفتم مبلها سمت به

 ؛ کنم می نچی.  ایستاده همانجا هنوز دیدم

 .که نرفتی بابا ای:_

 .میام االن بشین _:

 پرسم؛ می رود می که سرویس سمت به

 نیست؟ خاله :_
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 داخل تمیز فنجانهای اما. بود روشن کتری زیر.  گوید می بلندی نه

 نسیم صدای با. رفته نخورده چای محسن که دادمی نشان سینی

 .دهممی نمدارش صورت به و گیرممی میز روی سینی از چشم

 محسن که بود رسیده تازه. جهیزیه دنبال بود رفته صبح از مامان:_

 .روضه سبحانی خانم خونه رفت باشیم راحت ما اینکه برای.  اومد

 گویم؛ می شیطنت با ، بیاورم بیرونش حالت اون از اینکه برای

 گذشت؟ بودین؟خوش تنها اوه اوه :_

 .رودمی گاز سمت به و کندمی اخمی

 .بود خالی جات. گذشت خوش خیلی آره:_

 ؛ ریزدمی چای
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 .شد دعوا همیشه مثل.  ها خوشه دلت _

 ادامه زندمی موج صدایش در که غمی با و کند می من به را رویش

  :دهدمی

 .کنم بازی نامزد که خوشحالم شرایطم از انقدر کردی فکر_

 .گیردمی راه اشگونه روی دوباره اشک

 .گذاردمی میز روی را سینی

 .فهمهنمی حرفمو هیچکس :_

 . کنم آرامش کنممی سعی.نشینیممی هم کنار مبل روی
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 گی نمی مگه.  شهنمی درست چیزی که کردن گریه با نسیم ببین:_

 ، کنی رفتار سیاست با و باشی منطقی اگر کن باور داره؟ دوست

 .بدی کنکور دوباره کنی راضیش تونستی شاید

 . زندمی تلخندی

 می کشیدیم؟فکر سختی چقدر نیست یادت بدم؟ کنکور دوباره :_

 .مخالفه دانشگاه با کال کنه؟ می قبول کنی

 . شوممی کالفه

 بری نبوده صالح شاید رفتنه؟ دانشگاه به زندگی همه مگه خوب :_

 و گذرهمی روزا این کنی؟می تلخ زندگیتو انقدر چرا. دانشگاه

 .کنی سازشون خاطره باید.  مونهمی دلت به حسرتش
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. کنم درست غذا. روضه برم پاشم مامانامون مث خوادنمی دلم :_

 سالمه ۱۹ ؟ شیوا سالمه چند من مگه.  کنم عوض بچه پوشک

 می دلم.  داشتم آرزوهایی چه دونی می که تو.  سال ۱۹ فهمیمی

 .کنم ازدواج بعد بخونم درس خواست

 .کنممی نوازش را دستش پشت

.  گی می چی فهمم می ، کنم می درکت.  باش آروم عزیزم :_

 .کنی ترشپیچیده هست که این از شرایطو نباید ولی

 . کنممی مکثی

  دیر کم یه شاید.  رسیمی هاتخواسته به تو که مطمئنم من :_

.  بشکن گاردتو. بیا راه باهاش کم یه.   بخوای که کافیه فقط ولی
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 محسن که مطمئنم.  دونهمی مقصر االنت حال بخاطر خودشو اون

 .داره دوست خیلی

 

 [12:48 01.10.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۷پارت#

 . دهدمی تکانی را سرش

 کنار اخالقیام بد همه با. داره دوستم خیلی.  دونممی آره:_

 طرفداری ازم سریع زنهمی حرفی یه بهم مامانش گاهی حتی.میاد

 .کنهمی

 .دوممی حرفش میان
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 براش قدم یه تو منتظره اون.  کنیمی اعتراف داری خودت خوبه:_

 ازدواج از چی؟بعد بودی من مامان جای کن فکر لحظه یه.  برداری

 کنی؟ تحمل تونستی می. دیگه شهر یه رفتیمی

. کردمی باز را چشمانش کسی باید انگار. شودمی آرامتر حرفهایم با

 .اندازدمی گردنم دور را دستش. بود تلنگر یک منتظر نسیم

 .دنیایی خواهر و دوست بهترین تو :_

  .گیرد می ام خنده اشعالقه ابراز نوع از

 . کشم می بیرون دستانش حصار از را خودم

 چایی طوری این خواستگاریتم روز. شد سرد که چایی این:_

 گذاشتی؟ داماد آقا جلوی
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 .شود می بلند جایش از دستپاچه

 االن. کرد یخ چایی شدیم صحبت سرگرم. ببخشید. وای ای :_

 .کنممی عوض برات

 شود سرد اینکه از قبل را چایم.  شوم می خیره رفتنش به خنده با

  .خورممی

 نباید. بگیری کمک مشاور یه از باید تو بنظرم جان خواهر ببین:_

 .بشه شروع طوری این زندگیت بذاری

 پیشنهادم از و فرستدمی گوشش پشت به را سرکشش لخت موهای

 .کندمی استقبال
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 صورتش به را شادش نقاب ، کننده کسل بحث این از خسته

 .زندمی

.  دانشگاه از.  بگو خودت از کم یه.  رفت سر حوصلمون بابا ای :_

 بود؟ چطور

  . کردم تعریف کاست و کم بدون را دیروز اتفاقات همه

 . کندمی ریز را چشمانش

  نشدی؟ که عاشقش :_

  زنممی اششانه به محکمی چندان نه یضربه راست دست با

 تازه.  ندیدمش بیشتر بار یه چی؟ چی؟کشک عشق بابا برو :_

 .رسهنمی ما به نوبت  که پره برش و دور انقدر خودش
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  دهم؛ می ادامه زنم،می حرف خودم با انگار که طوری و

 ازش که آدمی عاشق وقتم هیچ.  ترسممی ازش بخوای راستشو :_

 .شم نمی ، بترسم

 .کشد می ایآسوده نفس

 .شد راحت خیالم. خب خب :_

 گرم قدرآن.  رود می آیفون سمت به نسیم ، زنگ صدای با

 .نشدم زمان گذر متوجه که بودیم صحبت

 روی یخنده مسبب را حضورم و شد خوشحال دیدنم از نسیم مادر

 کیفم تا رفت نسیم وقتی خداحافظی موقع.  دانستمی دخترش لبان

 .کرد استفاده فرصت از مادرش بیاورد مبل روی از را
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 خورده یه بگو.  بزن حرف باهاش کم یه ، دخترم ، جان شیوا :_

 رفتارای بخاطر.  خوبیه پسر محسن بخدا.  کنه اذیت شوهرشو کمتر

 .کنم نگاه خواهرم روی تو نمیشه روم نسیم

 بدین فرصت بهش.  زدیم حرف باهم کلی امروز.  نباشید نگران :_

 درست چی همه باشید مطمئن.  عاقلیه دختر نسیم.  کنین درکش. 

 .شهمی

 مرتب را ام روسری ، انداختم ام شانه روی را کیفم نسیم آمدن با

 .رفتم خانه طرف به و زدم اش گونه روی ایبوسه و کردم

 

 [12:49 01.10.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین
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 ۱۸ پارت#

 و  کندم دل شیرین خواب از سختی به گوشی آالرم زنگ صدای با

  .شدم جدا تخت از

 رختی چوب از را جینم شلوار و آبی مانتوی.  رفتم کمد سراغ به

 از رضایت با و کردم سر هم را رنگ ایسرمه یمقنعه.  کردم جدا

 .گرفتم آینه از چشم پوششم

 گوید؛ می بلند و زندمی سوتی دیدنم با ساغر

 ؟ شدی خوشگل چه:_

 ؛ کنممی نازک برایش چشمی پشت

 .شدی متوجه دیر شما.  عزیزم بودم :_
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 بیراهی و بد دل ودر شوم می موقعیتم متوجه تازه علی بلند صدای با

 .کنممی ساغر و خودم نثار

 دو دممی قول. بگذره ترم یه حداقل نذاشت.  وارده تازه نگفتم :_

  .بشه قشنگترم این از ، دیگه یجلسه سه

 تمسخر از پر چشمان دیدن با که بدهم شکنی دندان جواب خواستم

 خشم از.  ماسید دهانم در حرف مسعود لب یگوشه پوزخند و

 فشار از که دستم سوزش به و دادم فشار محکم را مشتهایم

  .ندادم اهمیتی ، بود ناخونهایم

 را دستش لوندی با و گرفت نگاه هم نسترن برگرداند که را رویش

 .کرد حلقه مسعود قطور بازوی دور
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.  کنم دفاع خودم از بودم نتوانسته هم باز که بودم عصبانی خودم از

 ساغر از. کردمی سالحم خلع کامل که بود طوری نگاهش جذبه

 .شود جلب سمتم به توجهشان شد باعث که بودم ناراحت هم

 هم چندان اما ، کند خارج حال آن از را من تا کردمی تالش ساغر

 کالسها زودتر بودم منتظر. نفهمیدم چیزی درسها از.  نبود موفق

 .بروم خانه به تا شود تمام

 حالم متوجه هم مادر و پدر که بود مشهود بودنم حوصله بی انقدر

 .شدند

 بود؟ چطور دانشگاه امروز:_
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 گفتم کوتاه پدر جواب در ، کردم می بازی غذایم با که همانطور

 .بود خوب

. شده چی که پرسید مادر از اشاره با پدر که دیدم چشم گوشه از

 .انداخت باال ای شانه هم مادر

 .ریخت برایم نوشابه کمی پدر

 خوری؟ نمی رو غذات ؟چرا شیوا شده چیزی  :_

  .گذاشتم بشقابم داخل را چنگالم و قاشق

  .ندارم میل.  ام خسته. بود سنگین کم یه درسام امروز:_

 گفت؛ پدر که کنم جمع را شام میز کنم مادر کمک به تا شدم بلند

 .کنم می جمع کمکش من. کن استراحت برو تو خواد نمی :_
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 .رفتم اتاقم به و گفتم بخیر ،شب کردم تشکری خواسته خدا از

 

 [12:37 02.10.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۹پارت#

 مشکل دچار نسترن و مسعود رابطه شدم متوجه که بود وقتی چند

 جمع در نسترن کردن ضایع برای فرصتی هر از مسعود و شده

 اما.  بود شده بیشتر قبل به نسبت هم هایشمحلیبی.  کردمی استفاده

 ی فاصله کردمی تالش بیشتر ، هیچ شدنمی که ناراحت نسترن

 .ببرد بین از را شده ایجاد
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 گوشه و رابطه این حفظ برای را حقارتهایی چه دیدممی اینکه از

 اگر شاید. خورد می بهم حالم ، کردمی تحمل مسعود از چشمی

 شدن تحقیر همه این به نیاز ، کردمی  حفظ را غرورش ایذره

  .نبود

 استاد یاد ولی شوم جدا نرمم و گرم جای از خواستنمی دلم

  .کندم دل تخت از سختی. ربود چشمم از را خواب امروز سختگیر

 گوشی با بازی مشغول.  بود نیامده ساغر هنوز شدم که کالس وارد 

 را سرم ، کنارم دار دسته صندلی روی ساغر نشستن با که بودم ام

 . کردم بلند

 .سالم :_
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 اومدی؟ زود امروز شده چی.  علیک:_

 .کشممی پایین را لبهایم گوشه

 .طوریهمین :_

 .کندمی نگاهم مشکوک

 ترسیدی؟ پسرا از نکنه :_

 با پسرها که بدهم را جوابش خواهممی.  کشممی هم در را اخمهایم

 اشهمیشگی صندلی روی مسعود. شوندمی وارد صدا و سر

 کنارش نسترن خالی جای. طرفش دو  هم محمد و علی ، نشیندمی

 .آیدمی چشم به زیادی
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 رو دیدنش با مسعود. شود می وارد درهمی قیافه با نسترن بعد کمی

 . گیردمی

 .شد پیداش این باز بابا ای:_

 را دلخوریش کندمی سعی و زندمی نشنیدن به را خودش نسترن

 .کند پنهان لبخندش پشت

 عقب نمایشی را مزاحمش هایچتری لوندی با و رودمی نزدیکتر

 . زندمی

 خیلی ؟ دی نمی جواب رو گوشیت چرا ؟ اینجایی عزیزم :_

  .بود مسعود هم در هایاخم فقط جوابش.  گشتم دنبالت

 علی؛ به کرد رو نسترن
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 شی؟ بلند صندلی این روی از لطفا میشه :_

 پرویی همه این به چیزی خواست مسعود.  شد بلند و کرد نچی علی

 .شد وارد استاد که بگوید  دختر

 تمام از بعد.  بود جلو ردیف دو به حواسم یهمه اما ، چرا دانمنمی

 با. بود شده خالی کالس. دادم بدنم به قوسی و کش ، کالس شدن

 مسعود بلند صدای با که بودیم وسایلمان کردن جمع حال در ساغر

 شد؛ جمع سمت آن به حواسم

. نپلک من دور مگس مث گفتم بت بار صد خوای؟می چی:_

 نمیشه؟ حالیت

 . کشید را مسعود دست علی.  ریختمی اشک سکوت در نسترن
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 .کن ولش.  داداش بریم بیا:_

 .ایستاد دختر صدای با  شدن خارج از قبل اما

 

 [12:38 02.10.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۰پارت#

 من با اینکارو.دارم دوست من...من. کنم می... خواهش...نرو :_

 .نذار تنهام.  گذشتم تو خاطر به... خاطر به چیم همه از من. نکن...

 نسترن نزدیک برافروخته صورت و شده مشت دستهای با مسعود

 .شد
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 اولش همون دادم؟ پیشنهاد بت من مگه ؟ خواستم ازت من مگه :_

 گفتم بت وقت هر نه؟نگفتم یا نزنه سرت به خیالی و فکر گفتم بت

 نه؟ یا فهمی باشی؟می خوام نمی حاالم.  نباش همیشه برای نباش

 .نبود بردار دست اما کردمی هق هق به نسترن 

 بدی؟ بهم دیگه فرصت یه میشه...میشه :_

 .گفت محکمی نه جوابش در معطلیبی مسعود

 را خونم خون ، کرد می خفیف و خوار را خودش آنقدر که این از

 خواستم. نداشتم را مسعود سنگدلی همه این دیدن طاقت. خوردمی

 . گرفت را جلویم ساغر که شوم بلند جایم از

 ...دیگه کس پای...پای:_
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 سکوت عالمت به را انگشتش. کند تمام را حرفش نذاشت مسعود

 من دیدن با.  چرخاند کالس در را نگاهش و گذاشت اشبینی روی

 یگریه از که داد نسترنی به و گرفت را نگاهش مکث با ساغر و

 .بود شده پخش صورتش روی آرایشش تمام زیاد

 .نشو مزاحمم دیگه. وسطه ای دیگه کس پای. آره: گفت رحمانهبی

  .رفت بیرون کالس از و کرد پشت

 . کوبید زمین به را مشتش. افتاد زمین به زانو با نسترن

 . نامرد. نامرد:_

 رفتممی طرفش به که طور همان. بود شده انگیزی ترحم یصحنه

 چطور. کردم سنگدل پسر نثار لبی زیر بودم بلد بیراه و بد هرچه
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. نشستم زمین روی کنارش. کند رفتار دختر این با اینطور آمد دلش

 . زد پس را دستم که کنم کمکش خواستم

 .نزن دست من به :_

 گرفت نسترن سمت به را آبش بطری ساغر. خوردم جا حرکتش از

. 

 .شی آروم یکم بخور :_

 زنده باید چی برای.بمیرم خواممی اصال. خوامنمی. خوامنمی :. 

 .خوادنمی منو اون وقتی باشم،
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. کشید می رخ به  بیشتر را زیباییش ، آرایش با و بود زیبا نسترن 

 خالی اما سفید پوست و روشن ابروهای ، دریایی چشمان با دختری

 .کند گدایی را عشق توانست می چطور. غرور از

 کرد نمی گریه دیگر. نشست صندلیها از یکی روی ساغر کمک با

 :زد لب آهسته. نبود دنیا این در انگار.

 .باختم زندگیمو همه :_

 .گرفت را دستم.جوشید دوباره اشکش چشمه

 .کنم چکار حاال...حاال :_

 .آوردمنمی در سر حرفهایش از
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 خودتو انقدر نباید.  کنی استراحت باید فقط. عزیزم نشده چیزی :_

 .کردیمی کوچیک

 .عاشقشم احمق من...من:_
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 . کرد نچی ساغر

 چطوری اصال شدی؟ غرور کوه این چیه عاشق خوب دختر آخه:_

 شدی؟ نزدیک بهش
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 رنگ مشکی چرم کیفش.  گذاشت جواببی را ساغر سوال

 .رفت  در سمت به ما به توجه بی و برداشت را گرانقیمتش

 .نیست خوب ری؟حالت می داری کجا:_

 .خونه:_: زد لب آهسته.کند نگاهم اینکه بدون

 .برسونمت بذار.باشه:

 . زد کنارم حالبی

 .دارم ماشین خودم :_

 .کرد مداخله ساغر

 .نباشی تنها بهتره نیست خوب حالت ولی :_

 گفت؛ حوصله بی
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 .باشم تنها خوام می.خوبم. خوبم :_

 .رفت بیرون کالس از و کرد باز را  در

 

 حیاط به ساغر همراه به را بعدی کالس شروع به مانده ساعت نیم

 .امروز بود روزی عجب.رفتیم

  :گفت مقدمه بی و کرد ایقروچه دندان حرص از ساغر

 انداخت دستمال عین رو دختره چطوری دیدی. نسناس پسره_

 کنار؟

 . اوهوم:_

 نشو؟ آدم این نزدیک گفتم بهت اول روز چرا فهمیدی حاال :_
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  .دادم تکان سر جوابش در

 کرده دیر یعنی این ، شدیم مواجه بسته در با و برگشتیم کالس به 

 . شدیم کالس وارد استاد اجازه با و زد در شجاعت با ساغر. بودیم

 پر چشمهای در و چرخاندم را سرم.  کردم حس را نگاهی سنگینی

 .شدم خیره خصمانه غرورش از

 .آمدم خودم به استاد مصلحتی سرفه با

 شینید؟ نمی خانما: _

 .کرد اعتراض علی

 .زنن می بهم کالسو نظم.  میان که دیر:_
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 را او دستش کشیدن با که بدهد شکنی دندان جواب خواست ساغر

 . بردم ها صندلی سمت به

 یک مثل و افتاد قبل ساعت که بود خوشایندی نا اتفاق به حواسم 

 ام دلسوزی حس لحظه هر.  کرد می عبور چشمانم جلوی از فیلم

 .شد می بیشتر نسترن به نسبت

. کرد جلب را توجهم مسعود درهم ی چهره شد تمام که کالس

 وجدان عذاب و شده ناراحت نسترن با رفتارش از شاید کردم فکر

 . گرفته را گلویش بیخ

 حس پسرها زدن حرف صدای.بود شده خالی تقریبا کالس

 .کرد تحریک را ام کنجکاوی
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 سوییچ کردن پیدا مشغول را خودم و رفتم سمتشان به نامحسوس

 .دادم نشان ماشینم

 :گفت در جلوی از ساغر

 نمیای؟ چرا پس_

 .کنم پیدا رو سوییچم کن صبر : _

 .شنیدم می واضح را صدایش

 کنه می فکر حاال.  چسبوند کنه مث خودشو. دیوانه ی دختره :_

 .بگیرمش برم یا باشم باهاش عمر آخر تا باید

 . زند می اش شانه به دستی علی
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 بهشون کافیه. دارن عاشقی توهم دخترا همه.داداش بیخیال :_

 .بافن می رویا صدتا بخندی،

 یادشون عاشقی که نکشیدن گشنگی:گوید می دو هر به رو محمد

 .بعد واسه باشه هم دخترا تحلیل.  دیگه بریم پاشید.بره
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 .شد بلند ساغر صدای دوباره

 نکردی؟ پیدا.  شیوا کنی می چیکار:_

 . دهم می تکانی هوا در را سوییچ دستپاچه
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 .ایناهاش:_

  .شد قفل زمین به پاهایم مسعود صدای با که رفتم ساغر طرف به 

 .ببینم وایسا:_

 ترس از. رفت می آبرویم دادم می گوش حرفهایشان به بفهمد اگر

 درونم حال به پی تا باشم مسلط خودم به کردم سعی.  زد یخ دستانم

 .نبرد

 شصت با. ایستاد رویم روبه. چرخید دورم ، دور یک.  آمد جلو

 حس. شد ام خیره شده ریز چشمان با. خاراند را لبش گوشه

 را نگاهم.  افتاده گیر صیادش دام در که داشتم را ترسیده گنجشکی
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 صدای با. انداختم پایین را سرم و گرفتم اشحس بی چشمان از

 کردی؟ می غلطی چه اینجا:_: پرسید بمش

 .بود شده خشک چوب مثل زبانم

 .پرسید بلندتر 

 کردی؟ می چکار اینجا ، گفتم :_

 .دادم فشار هم روی را چشمانم صدایش ابهت از

  :گفت جدیت با ولی آرام

 .کن نگاه من به و باال بگیر سرتو_

 انقدر حال به تا. کردم باز را چشمانم و آوردم باال را سرم مکث با

 بود کرده طلسم مرا حسش از خالی سیاه گودالهای. نبودم نزدیکش
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 بینی. خورد چرخ اشمردانه صورت روی حیای بی با چشمانم و

 گره مشکی پشت پر ابروهای. آمد می صورتش به اش گوشتی

 آن با تنومدش هیکل. کردمی چندان دو را اشجذبه ، اش خورده

 بازوهای آن قطعا. باشد توانست می گاه تکیه بهترین مطمئنا بلند قد

 .برد می دل دختری هر از بود کرده پنهان پیراهنش زیر که عضالنی

 .چرخید خودش دور و کرد باز هم از را دستانش

 پسندی؟ می چطورم : _

  :گفتم آهسته و برگرداندم را رویم.  آمدم خودم به حرفش با

 .شیفته خود چه_
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 کرد صورتم نزدیک را دستش. باشد شنیده کردم نمی فکر

 عقب را سرم که برگرداند خودش سمت به را سرم ،خواست

 .کنم جلوگیری صورتم با دستش برخورد از تا. کشیدم

 . سایید هم روی را دندانهایش عصبانیت از

  گفتی؟ چی :_

 .زد اش سینه وسط دست با

 شیفته؟ خود گفتی من به :_

 در خیره.  شد پیدایش کجا از نفس به اعتماد همه آن دانم نمی

 گفتم چشمانش
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 صدقه قربون و خوشگلی گفتن بهت برت و دور دخترای انقدر :_

 .نیستم اونا از من ولی. شده باورت رفتن ات

 لبهایش روی زبان. بود آمد و رفت در چشمانم و لبها بین نگاهش

 قدمی.  کرد پر تمسخر را جایش و کشید پر نگاهش از خشم. کشید

 . زد

 می پیش پا با زنن، می پس دست با که اونایی از پس.  آهان_ :

 .کشن

 .دهد می ادامه لودگی با چشمانم در خیره

 .نبردم دلتو که نگو:_

 . شود می لبهایم مات نگاهش. دهم نمی جوابی
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 .بکنم بهتون چشمی گوشه یه خداتونه از تون همه :_
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 دور دخترهای مثل چشمش در اینکه از.  بود مغرور زیادی پسر این

  . نداشتم را او با مقابله توان ولی. آمد جوش به خونم ، بودم برش و

 .دهممی خرج به جسارت

 .نیستم اونا مثل من.کنی می اشتباه من درمورد :_
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 مانتو گوشه. زندمی چنگ گلویم به بغض اشرحمانهبی قضاوت از

 توسط که ساغر. شود می طوالنی سکوت. فشارممی دستم در را

 :گویدمی عصبانیت با ، شده زندانی دیوار کنار علی

 بریم؟ تونیم می حاال شد؟ تموم جلسه _

 .دهدمی جواب علی

 زبونی بلبل خوب کالس که تو. شد باز زبونت عجب چه :_

 ترسیدی؟ ، شدی تنها که حاال. کنیمی

  .زند می نیشخندی ساغر. دهدمی تکیه استاد میز به مسعود
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 تا ۲ دیدی خالی رو کالس تا که تویی تو؟ از بترسم؟ کی از :_

 اونوقت.  حیاط وسط بیا گی می راست کردی؟اگر زندونی دخترو

 .ترسیده و است جوجه کی شهمی معلوم

 . غردمی مسعود ، بدهد را جوابش اینکه از قبل علی

 .کنید تمومش دیگه بسه _:

 نزدیک قدم به قدم.  دوزد می من به را حسشبی سیاه چشمان 

 خرج به جسارت. نیست خشم از خبری نگاهش در.  شودمی

 عقب به قدمی. آورد می جلو اممقنعه سمت به را دستش و دهدمی

 می لذت کردنم اذیت از کنم می حس. زندمی پوزخند.  دارمبرمی

 نفسش گرمای که طوری.  کندمی نزدیک گوشم به را سرش. برد
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 می آتش کوره تنم نزدیکیش همه این از.  دهدمی نوازش را گوشم

  :گوید می گونه اخطار و آهسته. رودمی باال قلبم ضربان. شود

 بعد دفعه. کنی فضولی من کار تو کنی می سعی باشه آخرت دفعه_

 فهمیدی؟. گذرم نمی ازت راحت اینقدر

 .کشم می خجالت شده رو برایش دستم اینکه از

  :گوید می بلندتر

 فهمیدی؟_

 .دهممی جواب بریده وبریده فشارممی هم روی پلک

 .بله...ب:_
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 می ام مقنعه به دستی. دهم می بیرون را نفسم. گیردمی که فاصله

 در سمت به ساغر با. کنم می مرتب ام شانه روی را کیفم و کشم

 ؟ کرد می چه اینجا دیگر او. شودمی باز شتاب با در که رویم می

 نفرمان چهار هر روی را نگاهش. گویدمی لبی زیر خدایی یا ساغر

 مسعود و من خیره شده ریز چشمان با آخر در و خوردمی چرخ

 . کندمی فکر چه به دانممی.  شودمی

  خبره؟ چه اینجا :_

 .پرسممی دلسوزی با

 عزیزم؟ بهتری :_

 . آورد می باال را دستش
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  .لعنتی نشو نزدیک من به :_

 . نشیندمی درچشمانش را اشک برق

  کردی؟ می غلطی چه اینجا :_

  .کنم می درک خوبی به را حرفش معنی

 ...که چیزی کنی؟اون می اشتباه داری :_

 .زندمی مسعود به ایاشاره. کند می قطع را حرفم

  باشی؟ باهاش خوای می...خوای برده؟می دلتو :_

 . رود می مسعود سمت به و گیرد می من از چشم

 زدی؟ پس منو این بخاطر :_
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 .کند می نچی مسعود

 تموم برام رابطه این گفتم که بهت. کن تموش. نسترن دیگه بسه :_

 .اسشده

 . گیرد می اوج اش گریه

  لعنتی؟ چرا ؟آخه چرا : _

 . گیردمی نشانه را من دستش با

 اینه؟ گفتی می که کسی اون. این بخاطر :_

 .کندمی بلند صدایش و شود می عصبانی مسعود

 این فهمم نگفتم؟نمی بهت قوانینمو اول همون مگه.کن تمومش :_

 چیه؟ واسه التماس همه
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 . کند می پاک دست با را اشکهایش نسترن

 .فرصت یه فقط.  بده بهم دیگه فرصت یه اما. گفتی آره :_

 .شود می خارج در از او به اهمیتبی و داردبرمی را کیفش مسعود
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 .کندمی متوقفمان صدایش با که رویممی در سمت به

  داری؟ دوستش : _

 .دهممی را جوابش صادقانه و ایستم می رخش به رخ

 .کنی می اشتباه داری.  نه :_
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 اشبیچارگی همه این برای دلم. آیدمی فرود صندلی روی

 .سوزدمی

 

 کنجکاویم بخاطر اینکه از و چرخیدمی کالس حواشی هنوز فکرم

 .بودم عصبانی شدت به ، افتادم دردسر به

 . گذاردمی جلویم را قهوه کاغذی لیوان ساغر

 فکر بهش انقدر.  رفت ، شد ،تموم افتاد اتفاقی یه. خیال بی :_

 .نکن

 .کردم کارو اون چرا دونم نمی.  تونم نمی واقعا ، تونمنمی :_

 .کنم می نگاهش درماندگی با و گیرممی باال را سرم
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 .دادممی گوش حرفاش به بفهمه کردم نمی فکر :_

 . اندازد می باال ایشانه خیالبی  ساغر

.  شهنمی درست چیزی کردن خوری خود با.  شده که کاریه :_

 .نکن فکر بهش

 دهانم جلوی را مشتم. شوممی ترعصبی مسعود مقایسه یادآوری با

 .گیرممی

 یکی برش دورو دخترهای با چطوری منو احمق پسره دیدی  اِاِاِ :_

 کرد؟

 .نالممی و گذارممی پیشانیم روی را دستم کف بعد و کنممی مکث
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 ،لعنت اه.  دادم پیشنهاد بهش من کردمی فکر نسترن دیدی وای :_

 . خودم بر

.  نبود موفق هم خیلی اما ، گیردمی را اشخنده جلوی زور به ساغر

 مانسمت به را نفر چند نگاه و شودمی بلند اش خنده صدای باالخره

 .کشدمی

 . روممی ایغره چشم

  برات؟ گممی جک مگه.  تریواش خبرته؟ چه :_

 می سختی به. بگیرد را اش خنده جلوی تا چسباندمی بهم را لبهایش

  :گوید

 .ببخشید...  ب...  ب :_
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 رسانممی که را ساغر.  اندازم می سطل در را لیوانم و شوممی بلند

 .است درگیر فکرم هنوز.  ندارم را خانه به رفتن حوصله

 شماره به نگاه بدون.  کنم می کم را موبایل،ضبط زنگ صدای با

 .پرسدمی نگرانی با مادر.  کنم می وصل را تماس

  مادر؟ کجایی...شیوا...الو :_

 .امخونه دیگه ساعت نیم. میام دارم. مامان سالم :_

 . رساندمی من به را خودش دلواپسی با ، رسممی که خانه به

 .افتاد شور دلم حاال؟ تا بودی کجا :_

 .ببخشید.  شد طوالنی داشتم کار دانشگاه تو ها بچه با کم یه :_
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 ماجرا اصل توانم نمی اما.  شدم متوسل دروغ به که خودم از متنفرم

 .بگویم را
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 در که کردم می را سعی تمام.  گذشتمی ماجرا آن از ایهفته دو

 نسترن.  نباشم نگاهش رس تیر در تا بشینم کالس ردیف دورترین

  . ندیدم مرتبه دو یکی، از بیشتر شاید هم را
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 دانشگاه حیاط در قدمی گرفتم تصمیم امروز سخت مبحث از خسته

 دست با و بست را در کالس جوش و جنب پر دختر نیلوفر.  بزنم

 . کرد جمع خودش به را همه حواس زدن

 مث چیه؟ روزه یه گردش مورد در نظرتون ،دوستان خب...  خب:_

 زده ذوق ساغر. گردیمبرمی عصر ، ریممی زود صبح قبل ترمهای

 :گوید می

 دیگه؟ میای توچی؟.  رممی که من. عالیه وای _

 . دهممی جلو را لب

 .دونم نمی :_

 .گذرهمی خوش چقدر دونینمی وای :_
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 برنامه یه هم ترم هر ، که بینی می.  ایهانرژی پر دختر خیلی نیلوفر

 .بیرون بریم جمعی دسته که ذارهمی

 . گیرد می دستش در را دستم

 .میاد خوشت مطمئنم.  دیگه بیا:_

 دخترها از یکی. کند کنترل را کالس شودمی موفق باالخره نیلوفر

  :پرسدمی

 ریم؟می کجا_

 . کند می صدایش چاشنی هیجان کمی نیلوفر

 .ماجرا اصل به رسیدیم حاال :_
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 فکر بلند بلند و گذارد می صورتش کنار را اش اشاره انگشت

 .کندمی

 رو کجا ، عاشقانه هوای و قشنگ رنگهای و پاییز فصل.  اومممم :_

 کنه؟ تکمیل رو بزم که طلبه می

 :گفتند هم با ها بچه از تعدادی یه

 .حافظیه _

  زند می هوا در بشکنی و دارد می بر را انگشتش نیلوفر

 .عزیزم دوستان برشما درود :_

 . شود می جدی
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 گیری رای بگید، دارید نظری شماها اگر حاال.منه نظر این البته :_

 .کنیم می

  :گوید می بلندتری صدای با

 .باال دستا موافقن؟ کیا_

 . دهد می ادامه نیلوفر دوباره. بودند موافق ها بچه اکثر

 بیان رو اسمشون میان که اونایی حاال.  شد مشخص جا پس خب :_

 .کنم یادداشت بگن

 یک گردش این به دادم رضایت ساغر اندازه از بیش اصرارهای با

 .بروم روزه
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 هم تفنگدار نفر سه شدم متوجه ، نوشت را اسمم نیلوفر وقتی

 .نداد اجازه ساغر که بزنم خط را اسمم خواستم.  آیندمی

 .گذرهمی خوش.  خیال بی. میان سری هر اینا :_

 .زندمی را حرفش آخرین نیلوفر

 زودتر باید فقط.  بیارید هم همراه تونیدمی داشتین دوست اگر :_

 .باشم داشته رو تعداد من که بگید

.  افتم می نسیم یاد. شود می روشن سرم باالی المپی حرفش با

 در از و دهم می تکان سری.بیاید همراهمان بتواند است ممکن

 .رویم می بیرون
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 ۲۶پارت#

 زنگ گوشیم که ، بودیم نشسته محوطه نیمکتهای از یکی روی

 و زدم لبخندی.  کرد خودنمایی صفحه روی نسیم اسم و  خورد

 . فشردم را اتصال ی دکمه

 .دختر ایزاده حالل چقدر :_

 . دادم فاصله کمی را گوشی و شدم ساکت جیغش صدای از

 ازت خبری من اگر.  معرفتی خیلی.  هیچی ، نگو هیچی تو :_

 .بزنی زنگ یه نیست خیالتم عین که تو نگیرم
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 شده دانشگاه و درس سرگرم آنقدر وقت چند این. گفت می راست

 با گذارممی.  بود درآمده هم آقاجون و جون خانم صدای که بودم

 .شده قبل از شادتر کمی صدایش. بزند غر راحت خیال

 . گیردمی نفسی حرفهایش رگبار از خسته

  دستته؟ گوشی شیوا الو :_

 .بده ادامه.  بردممی فیض داشتم بله :_

  .کندمی زدن حرف به دعوت مرا سکوتش با و گویدمی ایشی 

 شوهرت خودم؟ معرفت با خواهر چطوره حالت خب :_

 ره؟ می پیش خوب خوبه؟اوضاع

 .شده آرامتر کمی
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 کردم فکر حرفات رو. قبل از بهتر کم یه ولی.نه که خوب خوبه :_

 .باشه خوبی حالل ، زمان شاید.

 فهمم می. کند می فوت محکم را بازدمش و کشد می عمیقی نفس

 .نباشد ضعیف که کند می سعی چقدر

 زدن قدم به شروع و گذارم می کنارش را کیفم ساغر به ایاشاره با

 .کنم می

 خودت.  هستی ایفهمیده دختر تو. کنی می خوبی کار خیلی :_

 بدتر و تلختر چی همه فقط و فقط لجبازی و قهر با که دونیمی

 .شهمی

 کندمی قطع را حرفم
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 کردی فکر.  کنهمی نصیحت منو پیرزنا این مث چه.  بسه ، بسه :_

 نزدی؟ سر بهم وقته چند میره یادم

 .گیردمی امخنده حرفش از

 تو.  شلوغه سرم واقعا.  شماست با حق کامال بله.  تو دست از:_

 .خواهری ببخش

 منم نیست ، مامانم نداری؟ مالس کالس چیه؟ اتبرنامه فردا :_

  باشم؟ منتظرت ناهار. تنهام

 . پذیرممی را پبشنهادش باز روی با

 .بزنم سر بهت میام ولی نه که ناهار :_

 . شود می تند
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 .خدافظ.  منتظرتم ناهار فردا. نداریم ، نه:_

 در گوشی به نگاهی.کند می قطع را تلفن بگویم چیزی اینکه از قبل

 . دهم می تکان برایش تاسف از سری. اندازم می دستم

 .تو دست از :_

 .سراندم جیبم داخل را گوشی

 باز که پلک.  کشیدم نفس را پاییزی هوای عمیق و بستم را چشمانم

 داده تکیه دیوار به را اش شانه. شوم می چشمش در چشم کنم، می

 پایش یک و کرده شلوارش جیب داخل را دستش انگشت چهار. 

 ام شده ژستش محو چقدر دانم نمی. گذاشته دیگرش پای پشت را

 و کنممی اخمی حرکتش از. گیرد می من از را رویش سردی با که
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 طرفم به و داردبرمی را کیفم بیندمی مرا تا.  روممی ساغر سمت به

 .آیدمی

 .کاشتی رو ما دوساعته تو؟ رفتی کجا :_

 .اندازم می امشانه روی را کیفم

 .بود نسیم. ببخشید :_

 بود؟ چطور  حالش. فهمیدم آره:_

 گویم می رویم، می کالس سمت به که طور همان

 .کرد دعوتم فردا ناهار برای. بود خوب ، ایییی:_

  .دهدمی تکان سری

 .مهمونی فردا حالت به خوش :_
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 .گفتم براش تو از. میشه خوشحال نسیم. بریم بیا هم تو:_

 .زندمی لبخندی

 .برسون حتما منو سالم.ممنون :_
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 زمزمه لب زیر را شعری عادت طبق و بود آشپزی مشغول مادر

 توپی صدای.  بود سرگرم هایشبازی اسباب با هم شایان.  کردمی

 .کندمی فوتبال شایان یعنی ، آمدمی حیاط از که
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 همخوانی مادر با و دهممی تکیه آشپزخانه چارچوب به را ام شانه

 .کنم می

 اینجایی؟ :_ 

 پرسد؟ می دوباره بدهم را جوابش اینکه از قبل

 ری؟می جایی:_

 .ایستم می صاف

 .اونجا رممی ناهار. کردم هماهنگ نسیم با دیروز. آره :_

 .شود می کارش مشغول و دهد می تکان سری
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 یه حداقل.بیرونی یا دانشگاهی یا.  بینیمنمی دیگه رو تو که ما :_

 تماس که هربار خداها بنده.  بزن جونتخانم و آقاجون به سری

 . نیستی تو گیرنمی

 . نشینممی رویش و کشممی عقب را صندلی

.  امتحان شب واسه بذارم خوامنمی.  سنگینه درسام.  دونممی آره:_

 شدم مجبور.  بود ناراحت دستم از ، زد زنگ نسیم که دیروز

 .کنم قبول دعوتشو

 . داردمیبر استکانی

  خوری؟می.  دمه تازه چایی :_
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 کنار چای یک خوردن ولی ، شد خواهد دیرم بمانم اگر دانممی

  . دهممی ترجیح را مادر

 نخورد؟ خانمو مامان دم تازه چایی میشه مگه :_

 . آید می کش هایشلب

 .نکن لوس خودتو...  خبه خبه :_

 تا دارممی بر را استکانم.  چسبدمی مادر دارهل دم تازه چای عجیب

  :گویدمی که بشورم

 .نشه دیرت برو.  بشوری خواد نمی_

 خودش از مرا خنده با.  کنممی هایم بوسه آماج را نرمش صورت

  .کندمی دور
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 .روممی نسیم یخانه سمت به و کنممی خداحافظی بلندی صدای با

 گوش هایشگالیه به راه تمام و گرفتم تماس جون آقا با راه در

 .بود سکوتم تنها جوابش.  دادم

 زنینمی ما به سر یه. داری پیری بزرگ پدر یه رفت یادت دیگه :_

 شه؟می تنگ برات دلمون گی نمی. 

 دیدنشان به فرصت اولین در دهم می قول.  شوممی زده خجالت

 .بروم
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.  شوممی آغوشش مهمان همیشه مثل ، کندمی باز را در که نسیم

 موهای و خورده رژ هایلب از را این شده عوض هوایش و حال

 در رقص به جدیدش یچهره روی نگاهم.  فهمممی اششده رنگ

  . آیدمی

 .شما شدی دلبری چه :_

  :گویدمی غرور با و زندمی چرخی

 .چی پس_

 هایگیزنانه برای رودمی قنج دلم ته.  کندمی هدایتم مبل سمت به

 .اشزدهجوانه تازه
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 برایم خواهر مثل اما نیست امخون هم که دختری برای خوشحالم

 .ستداشتنی دوست و عزیز

  خانم؟ عروس خبرا چه خب :_

 .کندمی اشکشیده سشوار موهای الی دستی

 روزی محسن.  جهزیه خرید برای میرن روز هر خواهرم مامانمو :_

 .زنهمی زنگ بار صد

 و کشدمی مبل روی خطوطی انگشتش با.  اندازدمی پایین را سرش

 .دهدمی ادامه

 رنگ موهامو خواهرم اصرار به. شده بهتر کم یه قبل از مونرابطه:_

 .کردم
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 خنده با.  کندمی بیداد چشمانش در شیطنت. کندمی بلند را سرش

  :گوید می

 .دید شکلی این منو وقتی دیدیمی رو محسن قیافه باید _

  . کندمی تعریف هیجان با و کرده حفظ را غلیظش لبخند

 آب تونست زور به. بزنه پلک تونست نمی حتی ، شیوا وای :_

 از سریع بعدشم.  باشه مبارک بگه تونست فقط. بده قورت دهنشو

 .رفت خونه

 . گیرم می نفسی. خندممی پایش هم و کنممی تصور را محسن قیافه

.  بخدا داره گناه ؟ کنی اذیتش انقدر میاد دلت.  تو دست از :_

 شد؟ چی بعدش خوب
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 . گذاردمی جلویم ایمیوه از پر بشقاب

 یه.  کنه نگام کمتر که کنهمی سعی میاد که بار هر.  دیگه هیچی :_

 خندممی انقدر که نکن نگاه االنو.  رهمی بعدش و زنهمی حرف کم

 .ببینی منو میاد محسن که وقتایی باید

 . دهدمی ادامه و شودمیخبیث

 .جلوش شینممی زهرمار برج مثل اما رسممی خودم به کلی:_

 هایدلبری برابر در تواندمی چطور.سوزدمی بیچاره محسن برای دلم

 .بیاورد طاقت دختر این

 ؛ پرسد می و شود می میوه کندن پوست مشغول

 چطوره؟ ساغر ؟ دانشگاه از ؟ خبر چه تو خوب :_
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 .کندمی پاک دستمال با را دستانش

 .ندیدیم رو شما خانم ساغر این ما آخرم :_

  . دهممی مبل به را ام تکیه

 سالم کلی هم ساغر.  شده سخت کم یه درسا.  چیهمه خوبه :_

 .داره کار گفت ولی بیاد گفتم بهش. واست رسوند

 .بودیش آورده کاش.  آره :_

.  کردم تعریف برایش کاست و کم بی را دانشگاه اتفاقات تمام

 با نسیم. شد حالش جویای و گرفت تماس بار یک هم محسن

 .کشید رخ به را اشزنانه لطافت عالیش دستپخت
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.  گفتنش برایم که بودم دل دو. گرفتم را دستانش خداحافظی موقع

 خزان نشده بهار بینشان گرفته پا تازه حس این خواست نمی دلم

  . شود

 .کن راحت خودتو بگو ؟ بگی خوایمی چی :_

 . زدم دریا به دل

... امممم.  روزه یه اردوی بریم دانشگاه هایبچه با جمعه قراره :_

 بیای؟ ما با و کنی راضی رو محسن تونی می ، تونی می

 . زند می غمگینی لبخند
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 .بگذره خوش بهت برو:_

 تا کنممی تالش و دارمبرنمی دست.  چشمانش غم از گیردمی دلم

 .کنم قانعش

 .بیای محسن با تونی می.  نسیم کن گوش:_

 .دوزدمی من به را آبش از لبالب چشمان

 هم رو تو ذارهنمی دیگه ببینه رو اونجا جو و بیاد محسن اگر :_

 .بدم دست از هم تورو خوام نمی.  حساسه چیزا این رو. ببینم

 که دارم اطمینان حاال. کنم نمی اصرار دیگر.  دهم می حق بهش

 .کند پا نو زندگی این به دادن جان برای را تالشش تمام خواهد می
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 بهش زودتر دادم قول و کنممی خداحافظی مادرش رسیدن از قبل

 .بزنم سر

 

 آن دیدن از.  رسیدیم دانشگاه جلوی ساغر با ۸ ساعت قرار طبق

 نبود از وقتی.  چرخاندم چشم.  افتادم مدرسه اردوهای یاد ، جمعیت

 به نیلوفر صدای با.  شد کامل خوشحالیم ، شدم مطمئن تفنگدار سه

 . آمدم خودم

 .دیگه بشینید وایسادین؟ اونجا چرا دوتا شما :_

 روی که رنگی خاکی نقابدار کاله آن با نیلوفر ، افتاد راه که ماشین

  :گفت بلندی صدای با و ایستاد وسط ، بود گذاشته سرش
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.  ،جیغ رقص ، سوت ، دست.  آزاده چی همه اینجا عزیز دوستان_

.  کنید رفتار فرهنگ با دانشجوی یه مثل شدیم پیاده وقتی فقط

 .کنیدامی کار چه ببینم ، انرژیه تخلیه وقت امروز

 داریخنده یصحنه.  کردن صدا و سر به شروع همه حرفش این با

 به آوری چندش حال نفر چند جلف رفتار دیدن از البته.  بود شده

 .داد می دست آدم

 مشکی مانتو با که شد دختری مات نگاهم.  شدیم پیاده که ماشین از

 سعی.  آمد می ما طرف به بود سرش روی آزادانه که شالی و کوتاه

 طرفش به ؟نیلوفر کرد می چه اینجا دیگر او.  بگیرم اشنادیده کردم

 . کرد بشی و خوش و رفت
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 .رسیدی موقع به چه.  خانم نسترن آفرین :_

 یک هرکسی و کردند پهن را اندازها زیر دنجی گوشه پسرها

 کناری ، بودیم آورده که وسایلی دخترها کمک با.  شد ولو طرفش

  . گذاشتیم

 که پسرها از یکی صدای با که بودیم چای ریختن حال در ساغر با

 .اومدی خوش مسعود داش به: گفت

 .ریخت دستم روی جوش آب و شد پرت حواسم
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 آمد کمکم به ساغر

 تو؟ شدی چی :_

 چیزی.  هیییششش_: گفتم ، بود بریده را امانم که سوزشی با 

 .نیست

.  کنممی خواهش_.  ندادم اجازه که بگیرد را دستم خواست

 .بفهمه چیزی کسی خوامنمی

 .کرد نگاهم نگرانی با

 .میشی اذیت اینطوری.  کنم کمکت خواممی :_

  .دادم جواب سختی به و دادم فرو را بزاقم

 .دونممی :_
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 . کردم هابچه جمع به ایاشاره ابرو با

 .دونیمی که خودت.  بشم سوژه خوامنمی :_

 تقسیم ها بچه بین و برد را شده آماده هایچای.  داد تکان را سرش

  :گفت داشتبرمی را چایش استکان حالیکه در علی. کرد

  .عروسیت ایشاال.  دختر نکنه درد دستت _

 . کرد نثارش ایغره چشم ساغر

 .آب زیر بگیر دستتو بریم شو بلند ، شو بلند :_

 طی باید را زیادی یفاصله و  بود خروجی در سمت سرویسها

 کمتر سوزشم خنکای بردم آب زیر که را دستم.  کردیممی

 . انداخت پوستم قرمزی به نگاهی ساغر.شد
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 ازش انقدر ؟ دختر کجاس حواست بگه بت نیست یکی آخه:_

 کنی؟می گم پاتو دستو میاد اسمش تا که بریمی حساب

 . بردم آب زیر را دستم دوباره

 ندیمشون ماشین تو که صبحم.  بیان کردم نمی فکر چیه؟ ترس :_

 .شد راحت خیالم

 االن؟ بهتری :_

 . بندممی را آب شیر

 .دیگه بریم.  بهترم.  آره:_



 

 pg. 202 

 هایبرگ از پوشیده را زمین که ، پاییز انگیز دل و ابری هوای

 زیباییشان نارنجی و زرد رنگهای با درختان و بود کرده شده خشک

 . کرد زدن قدم هوس بدجور دلم ، کشیدندمی رخ به سخاوت با را

.  بودیم طبیعت زیبایی در غرق و  رفتیممی راه هم کنار سکوت در

 که متوسط قدی و تنومند هیکلی با مردی توسط راهمان شدن سد با

 و بود شده کشیده اش گونه روی تا ابرو باالی از کهنه زخمی جای

 دیدن از. آمدیم خودمان به ، دادمی نشان ترسناکتر را اشچهره

 آغوش در و بود آمده بند زبانمان ترس از دستش دار ضامن چاقوی

 .لرزیدیم می هم
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 زنی بهم حال یخنده با و داد تکانی مانترسیده نگاه جلوی را چاقو

 :گفت

 براتون اتفاقی   باشین خوبی دخترای ، آفرین.  آروم ، هیشششش _

 می ترسناکتر را اشچهره که اخمی با و خورد را اشخنده.  نمیفته

  :گفت تهدید با ، کرد

 .بیاد کنید رد رو موبایالتونو و پول سریع _

 بود افتاده لکنت به ترسید از ساغر

 .نیست...  همرامون چیزی....چیزی....بخدا... ب : _

 . گذاشت ساغر چانه زیر را چاقویش



 

 pg. 204 

 .بگو جدیدترشو. شده قدیمی حرفا این جون بچه :_

 چانه زیر از که افتاد خونی به نگاهم شد بلند که ساغر آخ صدای

 .گرفت شدت اشکهایم بارش و کشیدم ای خفه جیغ گرفت راه اش

 . گرفت سمتم به را چاقویش

  .ببرم همینجا زبونتو که نداری دوست :_

 و نیاید در صدایم تا دادم فشار دهانم روی محکم را دستم

 هابچه چرا.  کردممی صدا را خدا فقط دلم در. نکنم ترشعصبی

 .نشدن کردنمان دیر متوجه

 کرد ایخنده.  بود آمد و رفت در ساغر و من بین هرزش نگاه

 .برم خالی دست که شهنمی :_
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  . کرد نزدیک ساغر صورت به را صورتش

 .بگیرم انگیز هوس لبای این از کامی یه حداقل :_

  .شد بلند فریادی صدای ، برد جلوتر که را سرش

  مرتیکه؟ کنیمی غلطی چه:_

 پاهایم.  نشست مرد صورت در که هوا بی بود مشتی آن از بعد و

 شاهد گریه با و نشستیم زمین روی همانجا.  نداشت را وزنم تحمل

 اضافه جمعمان به هم مسعود.  شدیم مرد با محمد و علی درگیری

 از توانست سختی به مرد مفصل کاری کتک یک از بعد. شد

 سمتمان به اشنشسته خون به چشمهای با علی. کند فرار دستشان

  . آمد
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 شماها به من آخه.  تنها اونم کردین؟ می غلطی چه اینجا معلومه _

  بگم؟ چی

. گفت گوشش زیر چیزی.  کرد دورش و گرفت را دستش مسعود

 کالفه و زد چنگ را موهایش.کرد نگاهمان شانه روی از علی

 .کرد زدن قدم به شروع

 

 [12:13 12.10.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۳۲پارت#

 با.  بود نشده خشک لبش، یگوشه خون.  زد زانو کنارمان محمد

  :پرسید مالیمت
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 نشد؟ که چیزی خوبه؟ حالتون _

 که محکمی پکهای با علی.  کردم راست و چپ را سرم خجالت با 

 فیلتر. کند آرام را خودش خواست می ، زد می سیگارش به

 خاموش را آن کفشش نوک با و انداخت زمین روی را سیگارش

  . کشید می شعله همچنان اشدرون آتش اما.  کرد

 ...بگه نیست یکی آخه.  درازه من واسه زبونش فقط :_

 از و انداخت بازویش زیر دست.  کند تمام را حرفش نذاشت محمد

  . کرد دورش ما

 .بزنی داد خوادنمی دیگه تو.  ترسیدن خودشون.  بابا بسه :_

  .کشید بیرون محمد دست از را دستش
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 .کن ولم : _

 .کرد سد را راهش مسعود اینبار که. بیاید ما سمت دوباره خواست

 .انداخت هم روی پلک کالفه

 .بپرسم سوال یه ازش خواممی فقط. ندارم کاریش داداش :_

 آمرانه.  نشست ساغر رویبهرو پایش روی علی.کشید کنار مسعود

  :گفت

 تکرار قبل از بلندتر کمی.  نکرد حرکتی ساغر.  کن نگاه من به _

 . کرد

 .کن نگاه من به گفتم :_



 

 pg. 209 

 چشمان یخیره و کشید باال را اشخورده باران جنگل ساغر

 هر صورتش پوست.  بود متورم علی پیشانی رگ.  شد سرخش

 :پرسید اششده کلید دندانهای الی از.  شدمی قرمزتر لحظه

 زد؟ دست بهت...  بهت _

 روی بود سردی آب ، شد شنیده ساغر لبان بین از که ایآهسته نه

 .علی آتش

 .نشست زمین روی و کشید ای آسوده نفس

 بود سنگینی وزنه نگاهش.  زد آتش را سیگارش سومین مسعود

 .هایمشانه برای

 . بود شده آرامتر علی
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 .همینجاییم ما.  بشورید صورتتونو برید پاشید :_

 

 خواستمی دلم.  نداشتم نیک پیک ادامه برای ذوقی و شوق دیگر

 .برگردم خانه به زودتر

 نگاه.  بود نسترن ، شد حضورمان متوجه که کسی اولین

 بود بد حالم انقدر.  خورد چرخ ما نفر پنج هر روی اشموشکافانه

 .نداشت اهمیتی برایم رفتارش که

  :گفت طعنه با

  دخترا؟ گذشت خوش _
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 ساغر اما.  گرفتم اشنادیده. کرد پسرها به ایاشاره ابرو و چشم با و

 از بهتر کسی چه و کند خالی را دلیش و دق تا بود منتظر انگار

 . نسترن

  . بود خالی جات.  جونم آره :_

 . کند عصبی را نسترن توانست و زد هدف به درست ساغر

 .گذشته خوش چقدر معلومه گریونتون چشمای از :_

.  آمد طرفمان به.  کرد نگاهمان دقت با نسترن حرف با نیلوفر

 :پرسید کنجکاوانه و انداخت ساغر شانه دور را دستش

  ؟ کردین گریه چرا ؟ شده چی _

 ؛ دادم جواب حالی بی با
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 .کردیم حلش خودمون.  نبود خاصی چیزی:_

 

 [12:14 12.10.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۳۳پارت#

 . داد ادامه تر آهسته

 ...اینا با شما گه؟می چی نسترن :_

  .کند کامل را حرفش نداد اجازه ساغر

 حرفشو اونوقت.  دونیمی خوب خودتم.  اسدیوونه دختر اون : _

 کنی؟می باور

 . شد قانع انگار نیلوفر
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 .میارم چایی براتون رممی االن.  خیال بی.  فهمیدم :_

 والیبال  هم سری یک و بدمینتون عده یه.  بودند بازی حال در همه

 تماشا را آنها و بودیم نشسته ایگوشه هم ما. کردندمی بازی

 ایگرفته صدای با و گذاشت امشانه روی را سرش ساغر. کردیممی

 یهمه اما بودم ها بچه خیره آنکه با. کرد زدن حرف به شروع

 .بود ساغر پیش حواسم

.  زدمی کتکش مدام.کردمی اذیت خیلی مامانمو. بود معتاد پدرم :_

 در موادشو خرج تا فروختمی رو خونه وسایل از تیکه یه روز هر

.  خونهمی پزشکی اصفهان تو.  بزرگتره ازم ، سامانم داداش.  بیاره

 که بود این آرزوش همه.  کرد می خیاطی مامانم میاد یادم وقتی از
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 تنها بابام پیش رو ما وقتهیچ. برسیم جایی یه به و بخونیم درس ما

 یه بابام خواستمی دلم رفتممی مدرسه که هاموقع اون.  ذاشتنمی

 .دنبالم بیاد ها بچه بقیه مث روز

 . دهدمی ادامه گرفته لرز بغض از که صدایی با.  کندمی سکوت

 براش اینکه با بابامو عروسی شلوار کت سامان روز یه یادمه :_

 چقد دونی نمی وای.  دنبالم مدرسه دم اومد و کرد تن بود، بزرگ

 بهش خودمو سرعت با ، خورد بهش چشمم تا.  بود شده خوشگل

 ؛ پرسیدم ازش ، کنم سالم اینکه از قبل.  رسوندم

 شدی؟ داماد :_

 . کشید سرم روی دستی مهربونی با
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 .خوشگلم آبجی نه :_

 پوشیدی؟ شلوار کت چرا پس خوب :_

  .بشه قدم هم تا نشست زانوهاش روی

 جلو دنبالت بیاد و کنه خوشتیپ بابا روز یه نداشتی دوست مگه :_

.  دنبالت اومدم من بابا جای به حاال ؟ بدی پُز بهشون دوستات

 داره؟ اشکالی

 هم سامان موقع همون از.  کردم بوسش کلی و بغلش تو پریدم

 .نذاشت کم برام هیچی.  بابام هم بود داداشم

 روی که دختری این شدنمی باورم.  کندمی پاک را اشکهایش

 .شناسممی که باشد جسوری ساغر همان ، ریختمی اشک امشانه
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 بابا و مامان دعوای صدای با همیشه مثل روز یه که ، بود سالم ده :_

.  نبود خونه سامان.  زدمی مامانمو داشت بابام.  شدم بیدار خواب از

 و سر با شد خسته وقتی.  یومدنمی بر دستم از گریه جز به کاری

 روی جونبی مامانم.  کرد ولش حیاط گوشه خونی صورت

 هرچی.  رفتم سمتش به ترسیده.  بود افتاده حیاط موزاییکهای

 با بابام.  زدن جیغ به کردم شروع.  دادنمی جوابمو زدممی صداش

 وقتی.  داد مامانم جان بی بدن به تکونی.  شد نزدیک لرز و ترس

.  رسید سامان کی نفهمیدم.  کرد فرار ترس از کنهنمی حرکتی دید

 کمک با.  حسین یا گفت و سرش تو زد دید مامانو تا یادمه فقط

 ی ضربه خاطر به ولی شد خوب.  بیمارستان بردیمش ها همسایه

  .شد تار چپش چشم دید چشمش به کمربند
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 آوردن خبر هم بعد ماه چند. ندیدیم رو بابا دیگه بعد به روز اون از

.  خوندمی درس هم ، کردمی کار هم سامان.مرده زیاد تزریق از که

 .داد ادامه خیاطی به چشمش یه همون با هم مامان

 . کشد می سوزی جگر آهی

 تعریف برات چرا دونمنمی.  نداره خبر گذشتم از هیچکس :_

 .باشی خوبی رازدار امیدوارم ولی.  کردم

 خارج هوا و حال آن از خوردمی زمین به جلویمان که توپی با

 .شویممی

 

 [11:51 13.10.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین
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 ۳۴پارت#

 . بود نیلوفر

 پچ پچ هم گوش دم ، نشستین اونجا پیرزن دوتا عین چیه :_

 .کنیم بازی وسطی خوایممی که بیاید پاشید یاال.  کنینمی

 می را کفشهایش و گیرد می بغلش در سخت و سفت را توپ ساغر

 . پوشد

 .اومدیم : _

 از.  باشد پیش لحظه چند غمگین دختر همان این ، شودنمی باورم

 شکار را علی نگاه شوممی که بلند.  آیندمی کش لبهایم حرکتش

 :گویدمی شوخی لحن با بیندمی خودش متوجه مرا تا . کنممی
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 میان االن باشن همونجا ذاشتیمی.  داشتی چکارشون نیلو بابا ای _

 .کننمی افسرده هم رو ما اینجا

 . کند می پرتاب سمتش به محکم را توپ هوابی ساغر

 .خودتی افسرده :_

  .گیردمی هوا در مهارت با را توپ علی

 .شکر خدارو خب.  شد باز زبونت عععععه :_

 .شودمی بخیر ختم قائله نیلوفر گریمیانجی با

 ماه به سخاوتمندانه را جایش تا شدمی آماده خورشید کم کم

 .شود آغاز دیگر شبی تا کند واگذار
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 هر.  بخوانیم ایفاتحه تا رفتیم حافظ بقعه طرف به برگشت از قبل

   :گفت علی که بود خودش هوای و حال در کس

 .بگیر برامون فال یه داداش مسعود _

  .  کرد اشحواله تیزی و تند نگاه مسعود

 . بخون توفاتحه :_ 

 به و کشید بیرون کیفش از را رنگی زردی حافظ دیوان نسترن

  :گفت عشوه با و گرفت مسعود سمت

  ...عزیزم بیا _

  . گرفت را جلویش نیلوفر که شد بلند جایش از محلی بی با مسعود

 .دیگه بخون نکن لوس خودتو انقدر مسعود عه :_
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.  کشید بیرون نسترن دست از را دیوان ضرب با و کرد نچی مسعود

 . زد ای مسخره لبخند نکشید عقب موضعش از نسترن

 .عشقم ممنون :_

 نیت همه.  شد سکوت.  خرید جان به را مسعود یغره چشم و

 گوش به مسعود دلنشین صدای طوالنی سکوت از بعد.  کردند

 مهمان را آرامش که نواز گوش صدایی با زیبا غزلی. رسید

 .کرد دلهایمان

 

 [11:52 13.10.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۳۵پارت#
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 دستم از دانش و دین بشد آنکه از بغیر

 بربستم طرف چه زعشقت که بگو بیا      

 بباد داد تو غم عمرم خرمن چه اگر

 نشکستم عهد که عزیزت پای بخاک       

 

. شد نگاهش قفل ایلحظه برای نگاهم ، کردم باز که را چشمانم

 دست و گرفتم نگاه سرعت به.  کرد احاطه را تنم عجیبی گرمای

 توانستم می را شانسرخی.  گذاشتم  حرارتم پر هایگونه روی

 .کنم حس

 .زد پچ گوشم کنار ساغر
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 .نگفتم پسره این به چیزی یه تا بریم شو بلند :_

 .کنممی نگاهش تعجب با

 میگی؟ چی ؟ پسره کدوم ؟ کی:_

  . کرد علی به ایاشاره ابرو و چشم با

 .دهمی من تحویل ژوکوند لبخند هی چشه؟ امروز نیست معلوم :_

 چاشنی کمی خوردنش حرص به خباثت با.  خندممی حرفش به

 . کنممی اضافه

 رگ چه بخاطرت صبح ندیدی. اومده خوشش ازت حتما :_

 بود؟ کرده کلفت گردنی

  . کند می اخمی.  زنممی هدفم به درست
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 .سرش تو بخور اومدن خوش :_

 

.  کنم می پلی را ام عالقه مورد آهنگهای از یکی برگشت راه در

 یکی ثبت پای شود می مهری و کندمی باریدن به شروع نم نم باران

 .ام زندگی روزهای ترین خاطرانگیز از

 علی روی نامحسوس که ساغر نگاه مچ باری چند روز آن از بعد

 هم علی رفتار. شد می منکر هم هربار.  بودم گرفته را ، نشستمی

 دید از اما نکند توجه جلب زیاد کردمی سعی البته. بود کرده تغییر

 .نبود پنهان من بین تیز
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 شدنم خارج از قبل صبح. بود داده ترتیب مهمانی ، شب برای مادر

 را آخر کالس.  باشم کمکش تا برگردم زودتر کرد تاکید خانه از

.  رفتم پایین ها پله از عجله با و کردم خداحافظی ساغر از.  نماندم

 زمین نقش اینکه از قبل اما. دادم دست از را تعادلم و لغزید پایم

 .افتادم نفس نفس به ترس از.گرفت را سقوطم جلوی دستی شوم

 

 [12:07 14.10.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۳۶پارت#

 پله دست روی از چشمم.  پیچید مشامم در آشنایی تلخ عطر بوی

 روی سردی عرق دیدنش با.  رسید صاحبش به تا رفت باال پله
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 خیره. انداختم پایین را سرم خجالت از.  گرفت راه کمرم یتیره

 .نبود من کار نگاهش در شدن

 ....که گرفتمتنمی هوا؟اگر به سر یدختره کجاس حواست :_

 کجا از دیگر او. زد چمبره گلویم در بغض.نداد ادامه را حرفش

 کمتر خوردنم زمین درد. کردنمی کمکم کاش.  بود شده پیدایش

 .بود حرفش از

 .کردم نگاهش آبم از پر چشمان با و گرفتم باال را سرم

  . ممنون :_

 .شدم دور ببیند را اشکم آنکه از قبل و
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 کاش.  گرفتند سبقت هم از اشکهایم نشستم که ماشین داخل

 .کند تحقیرم طور آن جمع جلوی بعد که کرد نمی کمکم

 مادر خواست نمی دلم.  بشورم را صورتم تا داشتمنگه پارکی کنار

 .کند پیچم سوال

  :گفتم کنان غرغر.  بودم کاهوها کردن خرد مشغول حوصله بی

 دادنه؟ مهمونی وقت چه االن آخه _

 . چشید را خورش از کمی مادر

 زشته ؟ نزدی جونخانم و آقاجون به سری یه وقته چند دونیمی :_

 شب یه داره اشکالی چه.  پرسن می حالتو زننمی زنگ هربار. بخدا

 باشیم؟ هم دور همه
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 کرده آماده دسر و غذا مدل چند خودش خاص کدبانوگری با مادر

 . کشید کار از دست که بود نمانده مهمانها آمدن به چیزی.  بود

 خودت به برو هم تو.  کنم عوض لباسامو رم می من.  خب :_

  .برس

 و پوشیدم مشکی شلوار با رنگ زرد شومیز.  گرفتم سریعی دوش

 بی ریمل و کمرنگ رژ یک با.  انداختم سرم روی هم لیمویی شال

 .کردم دور صورتم از را خستگی و روحی

 . کشید عمیقی نفس. بود آمده همیشه از زودتر کمی  پدر

 .ما بانوی کرده چه ببین به به :_

 . داد مادر به را اششیفته نگاه
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 کنم صبر تونم نمی انداختی راه که بویی این با شام موقع تا آخه :_

 .که

 . کرد ایخنده مادر

 .بیارم شام زود دممی قول.  شه پیداشون که االناس.  شکمو ای:_

 . دوید آیفون سمت به شاهین و شد بلند آیفون زنگ صدای

 .کنممی باز من :_

 .رفت استقبالشان به پدر همراه به و کرد سر را گلدارش چادر مادر

 خطیر مسئولیت و بودم نشسته آقاجون و جونخانم بین مدت تمام

 بدو همان از که هم شاهین.  بود مادر و پدر گردن هم پذیرایی
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. بودند بازی مشغول حیاط یا اتاقش در جان عمه پسرهای با ورود

 !من خپلک. چرخید می دست به دست که هم شایان
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 صحبت سرگرم مردها.  نشستیم هم دور همه شام صرف از بعد

 خریده تازه مادر که ایپارچه مورد در هم ها خانم.  بودند سیاسی

 . دادندمی ،نظر بود

 بابا؟ حامدجان _:  گفت پدر به رو و کرد ایسرفه آقاجون

  :داد جواب احترام با پدر
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 بابا؟ جانم _

 خیره آقاجون به کنجکاوانه و کردم قفل را گوشی.  شد سکوت

 هدف و دارد وجود مهمی مسئله تاخیر این پشت دانستم می.  شدم

 .است همه حواس کردن جمع سکوت این از بزرگ پدر

  . ریخت لیوان داخل آب  میز روی پارچ از و شد خم آقاجون

 ...خواسته اجازه آشناها از یکی که گفتم پیش وقت چند یادته  :_

 . دوزد می من به و گیرد می پدر از را نگاهش

 دخترم؟ گل خواستگاری بیاد :_

 بیان گفت؟می چه چی؟.  دادم پایین سختی به را بزاقم

 طوری را گوشی.  شده تموم مسئله این کردممی فکر خواستگاری؟
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 نمانده شدنش له به چیزی کردممی حس که دادممی فشار دستم در

 چیزی کسی چرا.  چرخاندم  پدر به مادر از را سرگردانم نگاه. 

  گفت؟نمی

 مادر و من نگاه سنگینی دانستم می.  بود انداخته پایین را سرش پدر

 .دادنمی نشان خودش از العملی عکس هیچ ولی. کند می حس را

 . شکندمی آقاجون را شده طوالنی سکوت

 دیگرو هم ها بچه بیان بهتره.  خوبین یخانواده.  شناسمشون می :_

 .باشه قسمت هرچی بعدش.  بشید آشنا باهم هم بزرگترا شما.  ببینن

 لبخندی و کشدمی موهایش روی دستی.کند می بلند را سرش پدر

 . زندمی
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 .دانشگاه رفته تازه...  خونهمی درس داره شیوا...  آقاجون آخه :_

 بیا کوتاه بزرگ پدر اما. شودمی گرم اش پدرانه حمایت از دلم

 لحنش چاشنی تندی کمی با و کندمی قطع را حرفش.  نیست

 . کندمی

 داره چون یا ؟ نره دانشگاه دیگه قراره مگه ؟ پسر حرفیه چه این :_

 کنه؟ ازدواج نباید دانشگاه رهمی

 . نوشدمی ایجرعه و کندمی لبانش نزدیک را آبش لیوان

 پیش چرا.  نیاد خوششون هم از شاید.  ببینن همو بهتره گفتم من :_

 کنی؟می داوری
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 پایین را سرش  و دوزدمی غمگینم چشمان به را نگاهش پدر

  : گویدمی آهسته.  اندازدمی

 .بگه شیوا خود چی هر _

 . گذارد می میز روی را دستش لیوان پدربزرگ

 که خودش.  دستش داد رو قیچی و ریش نباید.  جوونه شیوا :_

 .کنه راهنماییش باید بزرگتر دوتا.  دونهنمی خودشو صالح

 . شودمی بحث وارد نگرانی با عمه

 وقت یه.  شدین ناراحت انقدر شما نگفت چیزی که داداش :_

 .باال رهمی فشارتون
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 امخانواده روشنفکری که کجاست نسیم. سوزد می خودم برای دلم

.  باشد من جای خواست می دلش بازهم ببینم وقت آن. ببیند را

 را او. دیگران نگفتن زور برای باشد اهرمی تواندنمی رفتن دانشگاه

 زورگویی تسلیم باید هم من ، بخت خانه فرستادن نرفته دانشگاه

 .شوم اطرافیان

 می تنم هم بعد.  دوزند می و برند می.  نپرسید را نظرم کسی حتی

 گرفته نادیده همه این از.نیست هم اعتراضی هیچگونه حق.  کنند

 .متنفرم شدن
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 ۳۸پارت#

 را شنونده یک نقش فقط. شدم رها خال یک در که کنممی حس

 . داشتم

 . کشید جلو را چادرش مادر

 ذهنش اینطوری.  نمونده امتحاناش به چیزی ترمه آخر االن آخه :_

 .شهمی درگیر

 برایم زمان و بگوید را این تا آورده فشار خودش به چقدر دانممی

 و نگرانی جز چیزی. کنممی اش حواله را ایقدرشناسانه نگاه.بخرد

 .داد تکان سری آقاجون. بینم نمی چشمانش در دلسوزی

 .امتحانات از بعد برای ذاریمش می.  عروس باشه :_
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 . شود می امخیره مهربانش نگاه با و چرخاندمی را سرش

 .باباجان بده راحت خیال با امتحاناتو :_

 عزم همه بعد کمی. نشد کم ام دلهره از چیزی حرفش این با حتی

 هنوز گردندبرمی شان بدرقه از که پدر و مادر.  کردندمی رفتن

 پدر سمت به قراریبی با.   بودم نشسته رمق بی مبل همان روی

 .رفتم

 کنه؟ تکلیف تعیین برام ذاریمی چرا گی؟ نمی هیچی بهش چرا :_

 جوابشو خودم حاال اما ، بگید چیزی شماها کردم صبر االن تا

 .دممی
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 هوا به که دستش.   شدند قرمز حرفهایم شنیدن از پدر هایگوش

 بیاد پایین صورتم مقصد به اینکه از قبل اما. بندممی چشم رودمی

 کشد می عمیقی نفس.  اندازد می پایین و کند می مشت را دستش

 .زندمی فریاد اشنشسته خون به چشمای با. شود مسلط خودش به تا

 .اتاقت تو برو : _

 کندمی نگاهم دلخوری با مادر.  خورممی تکانی صدایش بلندی از

 در پشت و دویدم اتاقم سمت به ، چشمم از اشک اولین سقوط با. 

 برای و گرفتم آغوش در را خودم.  خوردم  لیز زمین روی تا  بسته

 .زدم هق امپناهی بی
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 همین اگر. بگذارم دست روی دست نباید. کردم فکر صبح خود تا

 اگر.  بشینم عقد سفره پای باید دیگر روز چند برود پیش طور

 .کنم اش راضی بتوانم شاید ، کنم صحبت بزرگ پدر با خودم

 ی وعده برای مادر اصرار به فقط.  ماندم اتاقم در را جمعه روز تمام

 نتوانم که گرفتم می پایین آنقدر را سرم. شدممی حاضر میز سر غذا

 می بلند رویم را دستش بود بار اولین برای اینکه با. ببینم را پدر

 بودم زده خجالت شدت به زشتم رفتار و پروایی بی بخاطر اما کرد،

 این که نداشتم دوست. بود گرفته هم پدر هایتوجهی بی از دلم. 

 بودم نذاشته قرمزهایش خط روی پا کاش.  باشد داشته ادامه شرایط

 کرده اشتهایم بی گلویم در کرده النه بغض.  نداشتم غذا به میلی. 

 .داد می پناهم وضعیت این از فرار برای که بود جایی تنها اتاقم. بود
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 شاهین شاد صدای که بودم کرده سرگرم کتاب خواندن با را خودم

 فوتبال حال در با که پسر و پدر دیدن از. کشاند پنجره پشت مرا

 دلم. زد حلقه چشمانم در اشک و نشست لبانم روی خنده ، بودند

 آنقدر پدر با.افتادم هایمانبچگی یاد.  بودم شاهین جای خواستمی

 پر را محل تمام هایمان خنده صدای که کردیم می بازی حیاط در

 .شدمنمی بزرگ هیچوقت کاش. کرد می
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 تاکید و گرفت تماس آقاجون صبح. بود زده یخ دستانم استرس از

 بود شده قدم پیش او اینکه از.  برم شرکت به حتما بود کرده

.  ببینمش حضوری امروز داشتم قصد خودم چون. بودم خوشحال

 .شود داستان این خیال بی کردممی راضیش شده طور هر باید

. کردم تمرین را ، زدممی باید که حرفهایی آینه جلوی باری چند

 و گرفتم نمی خوبی جواب قطعا چون. کردم می ایجاد تنش نباید

 .شد می بدتر چی همه

 با و انداختم سرم روی را شالم.  زدم ایساده تیپ همیشه مثل

 شرتسویی پوشیدن با.  کردم پنهان را موهایم خودم خاص وسواس

 .رفتم بیرون اتاق از
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 کامال رفتارش از.  بود دلخور پدر با رفتارم بخاطر هنوز مادر

 . دارم دلش آوردن دست به برای سختی راه. بود مشخص

 داغ چای از ایجرعه و گذاشتم دهانم در ایلقمه میز کنار ایستاده

 ایستاده گاز اجاق جلوی من به پشت که طور همان مادر.  نوشیدم را

  :گفت سردی با ، بود

 .ببری رو ما آبروی. نکنی رفتاری بد آقاجونت با باشه حواست_

 هوا در چای استکان با دستم و نشست مادر قامت روی متعجبم نگاه

 :گفتم ام مانده باز لبهای بین از آهسته. شد خشک

 . مامان _ 

 . بود فراری نگاهم از نگاهش. کرد سمتم به را رویش
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 تربیتت تو فهمیدم داشتی پدرت با پیش شب دو که رفتاری از :_

 .گذاشتم کم

 . شد چشمانم یخیره

 می برات باید چیکار کنی؟ رفتار طوری اون تونستی چطور واقعا :_

 کردی؟ کار چه فهمیدی نکرد؟خودت که کرد

 ادامه دلخوری با. زند می نیش چشمانم به اشک.  کند می سکوت

 . دهد می

 دیگه کردم می فکر.  دختر کردی ناامید منو.شیوا متاسفم واقعا :_

 .شدی بزرگ

 . ایستد می گاز اجاق روبه و چرخد می دوباره
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 دربیاری پدرت دل  از باید شده هرطور امشب.  برگرد و برو :_

 .شی آروم کم یه خواستم ، نگفتم بهت چیزی دیروز اگر.

  .شود می اشکهایم جویبار صورتم و شکند می مقاومتم سد

 گوید می تاکید با و محکم.  کندمی نگاهم شانه روی از

 ، پدرت به تنها نه کدومتونهیچ دمنمی اجازه ام زنده وقتی تا :_

 فهمیدی؟. کنید احترامی بی آقاجون و جونخانم به حتی

 شیوا؟ فهمیدی: _. پرسدمی بلندتر که.دهم می تکان را سرم

 .گویم می ایآهسته بله

 .بسالمت. خوبه:_
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 از کوتاهی خداحافظی با و کنم می پاک را اشکهایم رد دست با

 .زنممی بیرون خانه
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.  دانستم می مقصر را خودم. کردم فکر مادر حرفهای به راه تمام

 رفتار منطقی باید.  رنجاندم می را پدر امگانه بچه رفتار با نباید

 . کردممی

 طوسی، نمای با شرکت ساختمان.  شدم شهر منطقه باالترین وارد 

 .کرد می خودنمایی بود، دیگر بناهای از بلندتر که اشمشکی
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 آینه در. شوم داخل تا کرد باز را پارکینگ ورودی دیدنم با نگهبان 

 پیاده. شوم مطمئن چیز همه بودن مرتب از تا انداختم نگاهی ماشین

 از.  شد باز اشکشویی ،در برسم آسانسور به اینکه از قبل. شدم

  سرگرم آنقدر.  رفت باال قلبم تپش آسانسور داخل شخص دیدن

 و کردم استفاده فرصت از.  نشد حضورم متوجه که بود اشگوشی

 شدت از. گذاشتم قلبم روی را دستم.  شدم پنهان ستون پشت

  . کشیدم صورتم به دستی. کشیدم می نفس تند تند استرس

 مطمئن رفتنش از تا کشیدم کرد؟سرکی می چه اینجا او من خدای

 با.بود خودش که شدم مطمئن رنگش مشکی ماشین دیدن با.  شوم

 از الستیکها جیغ با بعد کمی و کرد باز را در خاصی ژست

  .شد خارج پارکینگ
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 آسانسور کرد؟داخل می چه اینجا مسعود. کشیدم ای آسوده نفس

 این که ، کردم قانع طوراین را خودم و فشردم؛ را طبقه شماره. شدم

 کار آنها از یکی با شاید. دارد هم دیگر شرکت چند ساختمان

 وارد و فرستم می صلواتی نظر مورد طبقه به رسیدن با.  داشته

 .شوم می شرکت

 سالم.آمد بیرون میزش پشت از و زد لبخندی دیدنم با ناصری خانم

 .بوسید را صورتم و داد گرمی

 هستی؟ راضی دانشگاه؟ از خبر خانم؟چه طرفا این از عجب چه :_

 . کردم نگاهش تعجب با

 دونی؟ می کجا از شما ، خوبه :_
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 . کرد حفظ را لبخندش

 بچه همه به مصطفوی جناب ، شدی قبول که روزی خوب دختر :_

 .داد ناهار ها

 .گفت می درست مادر کردم فکر و زدم لبخندی حرفش از

 شدن باز با.  رفت میزش روی گوشی سمت به تلفن زنگ صدای با

 روی سخت که دیدم را عمو. چرخیدم چپ سمت به اتاقی در

. آید می ناصری خانم میز سمت به و شده متمرکز دستش کاغذهای

 خانم به چشمکی. شد فعال درونم شیطان و شر دخترک دیدنش با

 یکی ناگهانی حرکت یک در. رفتم سمتش به آهسته و زدم  ناصری

 .کشیدم  دستش از را ها برگه از
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 بلند. شد  حضورم متوجه تازه و آورد باال را اش ترسیده نگاه

 :گفت تمسخر با و گذاشت قلبش روی را دستش.  خندیدم

 .جوجه ترسیدم.  قلبم وای _
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 خبرته؟ چه یواش :_

  .شود قدم هم تا آوردمی پایین را سرش

 .دی می دستور ، گرفتی مدیریت حس نیومده :_

 . داد گردنش و سر به قری.کردم نازک برایش چشمی پشت
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 غمی چه دیگه ، داشتم بزرگی پدر همچین منم.  بده شانس خدا :_

 .داشتم

 مبلهای سمت به.  خندید دوباره که درآوردم برایش شکلکی

 . کرد هدایتم سالن ی گوشه راحتی

  اینورا؟ از :_

 . شدم بلند جایم از.آمدم چه برای که افتاد یادم تازه سوالش با

 برم باید.  داشت کارم آقاجون. رفتمی یادم داشت آخ آخ :_

 .اتاقش

 .برداشت را کاغذهایش. شد بلند من از تبعیت به هم او

 . دارم کار باهاش منم.  کن صب :_
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 قیمتش گران میز پشت رنگ، مشکی چرم صندلی روی بزرگ پدر

 و گرفت جلویش پرونده از را نگاهش ما ورود با. بودنشسته جذبه با

 را سالمم جواب.  کرد نگاهم لبخند با اشمستطیلی عینک پشت از

 سرم پشت عمو.  کرد اشاره صندلی نزدیکترین به دستش با و داد

 . شد وارد

 . انداخت اتاقش ساعت به نگاهی آقاجون

 .کردی دیر که است دقیقه پنج و چهل االن :_

 .پریدند باال ابروهایش

 دقیقه؟ پنج و چهل : _

 . رفت میز روی تلفن سمت به عمو
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 مش گممی االن.  نکنین ناراحت رو خودتون. نداره عب حاال :_

 .بیاره نسکافه تا سه حیدر

 . پرسید جدیت با جون آقا

 داشتی؟ کاری اینجا :_

 . انداخت پایین گوشی به نرسیده را دستش

 .کنید امضا باید رو برگه دوتا این :_

 عمو سمت به را آنها و انداخت کاغذها به سرسری نگاه آقاجون

 . گرفت

 .بعد برای باشه :_

 . رفت بیرون اتاق از و داد تکان سری عمو
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 با.  نشست رویم به رو و شد بلند اشصندلی روی از جون آقا

 ؛ پرسید مهربانی

 جان؟ بابا چطوره حالت :_

 .دادم تحویلش جانی نیمه لبخند 

 .خوبم :_

 .کنم آشنات نفر یه با خواستممی ، میومدی زودتر کم یه کاش_

 بود ممکن یعنی. افتادم  پارکینگ یاد.  زد چنگ دلم به دلشوره

 باشد؟ او پدربزگ منظور

 و شد وارد دست به سینی حیدر مش و خورد در به که ای ضربه 

 رنگ سفید فنجان.پیچد اتاق در دارچین خوش بوی.  داد سالم
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.  گذاشت جلویم که را نسکافه ماگ و آقاجون جلوی را چای

 از قبل حیدر مش. بود بر از را عالئقم همه مرد این. زدم لبخندی

 ؛ ،پرسید شود خارج اتاق از اینکه

 ندارید؟ نیاز چیزی :_

 . شد امخیره آقاجون

 شکالتی؟ کیک :_

 .خوردم صبحانه تازه. ممنون ، نه :_

.  دادم تاب و پیچ را انگشتانم.  کنم شروع کجا از دانستم نمی

 را چایش از ای جرعه.  نبود پنهان پدربزرگ دید از امگی دستپاچه

 .کرد دستیپیش و نوشید
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  بابا؟ شده چیزی جان شیوا :_

 ؛ پرسید  نگرانی با.  کشید جلوتر را خودش

 خوبه؟ پدرت حال :_

 . دادم جواب دستپاچگی با

 مورد در خواستم می... خواستم می.خوبه حالش بابا :_

 .بزنم حرف باهاتون...خودم
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 . داد را اشتکیه و کشید ایآسوده نفس
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 .باباجان بگو.  خداروشکر خوب :_

 آقاجون. انداخت طنین اتاق در تلفن صدای کنم شروع اینکه از قبل

 .داد ادامه و گفت کوتاهی نه.  برداشت را گوشی و کرد نچی

 .بشه داخل کسی نه و کنید وصل تلفن نه : _

  .برگشت بر اش قبلی جای به و گذاشت را گوشی

 .گوشم سراپا من :_

 . کشیدم امروسری به دستی ارادی غیر

 دونم می.  منید ی آینده فکر به که دونم می آقاجون راستش :_

 هم همیشه.  ندادین انجام ، باشه ضررم به که کاری حاال تا هیچوقت

 .خواین می صالحمو و خیر
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 قورت را دهانم آب. دادم  میز روی کریستال گلدان به را نگاهم

 . دادم

 آمادگیشو اصال االن من بگم ، بگم باید ، ازدواج مورد در اما :_

 .ندارم

 بلند سر جرات اما.  کرد سنگینی هایمشانه روی نگاهش وزنه 

  . نداشتم را کردن

 .کنمنمی فکر مسئله این به اصال. بخونم درس خوام می من...من :_

 . دادم آقاجون به را آبم از لبالب چشمان

. کنم کار اینجا بیام دانشگاه برم گفتین نمی خودتون مگه اصال :_

 بدین؟ شوهرم خواینمی که شده چی حاال
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 از را مقصودش شاه تسبیح و کرد زمزمه الهی اال اهلل ال آقاجون

  . کشید بیرون جیبش

 ازدواج تو خوب.  دارن بهم ربطی چه موضوع تا دو این باباجان :_

 به درست بخاطر که شه نمی. دی می ادامه درستم کنی،می

 لباس تو که اینه آرزوم.  شدی بزرگ دیگه تو. نکنی فکر زندگیت

 که هایی خانواده گممی. کنم نمی اجبارت که من. ببینمت عروسی

 قرار. خودت با آخرم تصمیم و آخر حرف.  بیان شناسیمشون،می

 .بشینی عقد سفره سر زور به نیست

 دست دیگر اشکهایم کنترل. نشستم کنارش و شدم بلند جایم از

 .نبود خودم
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 ترمم یه هنوز. کنم فکر بهش تونم نمی اصال االن. تونم نمی :_

 من. کنم تمرکز درسام رو تونم نمی دیگه. دانشگاه رفتم که نشده

 یمسئله یه درگیر بتونم که ندادم وفق خودمو جدیدم شرایط با هنوز

 .بشم دیگه

 .کنی می گریه انقدر ایبچه مگه.  دیگه بسه:_
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 به که نیست سختی کار. نه بگی نهایتاً و ببینی رو یکی قراره فقط

 .کنی می اذیت خودتو داری انقدر خاطرش
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 . زدمپس را اشکهایم.  آمدمی بدم بودنم ضعیف همه این از

 یا ازدواج یا.  رم نمی دانشگاه دیگه...ولی. بیان. باشه ، باشه :_

 .دانشگاه

 چشمان با. خورد جا حرفم از.  بودم داده دست از را کنترلم دوباره

 واقعی معنای به.  شدم  الل اشجذبه پر نگاه از. شد امخیره شده ریز

 آب مگر اما. فشردم دهانم روی محکم را دستم.  بودم زده گند

  !شود می جمع شد ریخته

 اتاق کردن ته و سر به شروع که بود سنگین آنقدر برایش حرفم

 می را  سکوت که بود سمفونی تنها قدمهایش صدای. کرد

 .شکست
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 شد خارج دهانم از اراده بی که حرفی بخاطر  کردم لعنت را خودم

 به قدم. ایستادم جلویش افتاده سری با. شود دلگیر  خواستم نمی.

 .رسید می هایش شانه به زور

 .نداشتم بدی منظور. خوام می معذرت :_

 . نیامدم کوتاه من اما. ندهم ادامه تا گرفت باال را دستش

 موضوع دو هر روی تونم نمی چون...چون که بود این منظورم :_

 .بندازیم تاخیر به کم یه رو یکی باید... باید ، کنم تمرکز

 . گرفتم را دستش که شود رد کنارم از خواست اهمیت بی

. بگید شما چی هر اصال باشه،.  کنید نگام خدا رو تو آقاجون:_

 .نگیرید رو ازم طوری این ولی
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 طرفم به کامل.  گفت لب زیر استغفرالهی شد، بلند که هقم هق

 را دستش. گذاشتم اش مردانه و پهن ی سینه روی را سرم. چرخید

 . کشید سرم روی

 .کنی می گریه داری همش اومدی وقتی از دیگه بسه :_

 . خندیدم گریه میان و زدم پس را اشکهایم

 .بگید شما هرچی چشم : _

 مبل سمت به مرا و خورد چشمانش ی گوشه ،چینی حرکتم از

 .کرد هدایت

 . انداخت میز روی شده سرد نسکافه به نگاهی

 .نخوردی که اینم :_
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 با چای دوفنجان سفارش ناصری خانم به و داشت بر را گوشی

 .داد شکالتی کیک

 .نشست ریاستش میز پشت مقتدرانه و زد دور را میز

 

 [14:14 19.10.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۴۴پارت#

 درسته؟. خوای می زمان پس خوب : _

 .داد ادامه  و کرد استفاده سکوتم از

 خوبه؟ سال یه :_

 . شد گرد چشمانم و پریدند باال ابروهایم
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 فکر ازدواج به هم  ،  بخونی درس هم یکسال تو اینکه یعنی :_

. بدیم خواستگاری اجازه شد پیدا خوبی مورد اگر بعد.  کنی

 چطوره؟

 رضایتم پای را سکوتم. نماند مخفی نگاهش از چشمانم چلچراغانی

 زیر کاغذ روی را خطوطی و برداشت را خودکارش.  گذاشت

 طمانینه با. بود حرفش ادامه تاب و تب در دلم.کشید دستش

 .گذاشت میز روی را خودکارش

 داره؟ شرط یه اما :_

  : گفتم زده ذوق

 .کنم می قبول باشه شرطی هر.باشه _
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 شرطی؟ هر:_

 .شرطی هر بله :_

 من چون. بیان فاتحی خانواده بذاری جمعه شب این باید :_

 بشم؟ قول بد من که خوای نمی. گذاشتم قرار و قول باهاشون

 اش چانه زیر و قالب هم در را دستانش. رفت زوال به چشمانم نور

 اموارفته یچهره به و گرفت نظر زیر را حرکاتم همه. کرد ستون

  .کرد نگاه

 بهشون رو منفی جواب خودم صبحش فردا دم می قول منم :_

 .بود خوب پسرشون اگر حتی.بدم
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 اشاره انگشت با.  دارد باالیی هوش کردن معامله در مرد این

 .داد باال کمی را عینکش

 پذیری؟ می شرطمو هوم؟:_

 بزند حرفش زیر که نیست آدمی بودن مطمئن.  نداشتم اییچاره

 .برسم درسم به راحت یکسال تا پذیرفتممی باید.

 .کنم می حساب قولتون روی من.  باشه :_

 رویم به را گرمش لبخند حیدر مش ورود با و داد تکان سری

 . پاشبد

 .نشده سرد تا بخور :_
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.  داشتم سبکی احساس. بود بهتر حالم ، آمدم بیرون که شرکت از

 بی و بلند.  خندم می. زد می دامن خوشم حال به پاییزی باران نم نم

 بخاطر باید. کند می را هوا این در زدن قدم یبهانه دلم.  پروا

 با و  کردم زیاد  را ضبط صدای. گرفتممی کوچکی جشن موفقیتم

  . کردم همخوانی امعالقه مورد آهنگ

 چیزی صبح از. انداختم ساعت به نگاهی شکمم قور و قار صدای با

 بودم نخورده چیزی شرکت، ی نسکافه و صبحانه لقمه یک جز
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 نوش را مادر خوشمزه و گرم غذای تا رفتممی خانه به زودتر باید.

 .کنم جان

 ای عجله دیگر.  کرد زایل را امخوشی تمام مادر صبح رفتار یاد 

 پایان را خوری دل این شده طور هر باید. نداشتم خانه به رفتن برای

 .دادممی

 بود خیابان طرف آن که شود می پاساژی جمع حواسم جلوتر کمی

 .زدم بشکنی. 

 .خودشه :_

 .شدم پاساژ وارد و کردم پارک را ماشین
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 معطلی بی فروشی عطر مغازه دیدن با. کردم نگاه دقت با را ها مغازه

 انتخاب را یکی بتوانم تا دادم خرج به خاصی وسواس. شدم وارد

 آمد خواهد خوشش که دانم می.باشد نزدیک اش سلیقه به که کنم

 پشت ، رنگ سبز بلند پیراهن یک به چشمم ، آمدم که بیرون. 

 .شود می عاشقش مادر قطعا. خورد رویی روبه یمغازه ویترین

 چشمانم ، کنم ترک را پاشاژ اینکه از قبل ، خریدهایم از راضی

 گوشه را خودم سختی به.  نداشتم پاهایم روی تعادلی. رفت سیاهی

 ایستاده اش مغازه جلوی که ایفروشنده خانم.  رساندم دیوار ی

 .آمد سمتم به بود،

 خوبه؟ حالتون خانم _:
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 :گفتم حالیبی با و دادم تکان را سرم

 .خوبم _ 

 .برد اشمغازه سمت به و گرفت را دستم

 .پریده رنگت. بشین صندلی روی اینجا بیا :_

 .گرفت سمتم به و آورد بیرون جیبش از شکالتی

 .افتاده فشارت. بخور اینو بیا :_

 .گذاشتم دهانم در را شکالت و زدم لبخندی اشمهربانی به

 به و رفتم پاساژ داخل فود فست سمت به شد بهتر که حالم

 .دادم خاتمه امگرسنگی
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 بودم خسته آنقدر ،اما بود شده شدیدتر باران ، شدم که ماشین سوار

 .نداشتم روی پیاده برای شوقی که

 برای و کردم عوض را لباسهایم.   کردم جاساز تخت زیر را خریدها

 باران شرشر صدای.  کشیدم می دراز تخت روی خستگی رفع

 .شد خوابم الالیی
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 را اش عالقه مورد برنامه و نشسته تلویزیون روی به رو تنها پدر

 نادیده مرا هم آمد،باز خانه که شب سر از. کرد می تماشا
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 تا رفت اتاقش به بخیری شب با شاهین شام از بعد.گرفت

 تا برد را او و کرد آماده را شایان شیر مادر هم بعد کمی.بخوابد

 .بخواباند

 صحبت پدر با تا بود فرصت بهترین.  کشیدم آشپزخانه از سرکی

 به و برداشتم  ، بودم کرده پنهان تخت زیر که را اش هدیه. کنم

 کردم حلقه اششانه دور را دستم یک سرش پشت از. رفتم طرفش

 که چینهایی از.  گرفتم چشمانش جلوی را کادو دیگرم دست با و

 را اشخنده دارد سعی که بود مشخص ، خورد چشمانش کنار

 را دستم کردمی تالش. کند حفظ همچنان را اقتدارش و کند کنترل

 . نبود موفق اما کند باز گردنش دور از
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  :گفتم خنده با

 .خواستی خودت پس باشه _

 به شروع شیطانی تصمیم یک با و کردم رها مبل کنار را کادو جعبه

 .بگیرد را اشخنده جلوی توانست نمی دیگر.  کردم دادنش قلقک

  . زد تشر که شنیدم را مادر صدای بازی و خنده میان

 .کنید می بیدار رو ها بچه االن:_

 روی ایبوسه گل و رساندم مادر به را خودم.  کردم رها را پدر

 . کاشتم اشگونه

 آشتی؟ :_
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 تخت روی از و رساندم  اتاق به را خودم.  شد امخیره سکوت در

 .گرفتم مقابلش و برداشتم را اشبسته

  . بود آمد و رفت در اشهدیه و من بین چشمانش

 دارم؟ کادو انتظار تو از من مگه:_

 . خواممی معذرت رفتارم بخاطر.نداری.  نه_

 امروز مالقات  و نشستیم پدر کنار ، گرفت را اشهدیه اینکه از بعد

 . کردم تعریف برایشان را آقاجون با
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 .امروز پستهای اینم. تاخیر بابت ببخشید
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 روی که را ساغر سرکش نگاه بارها ، افتاد اردو در که اتفاقی از بعد

 تا زدممی پهلویش به خنده با اوقات بعضی.  دیدممی زده زانو علی

 به را نگاهش کنترل استاد تذکر با هم گاهی. کند جمع را حواسش

 .گرفتمی دست

 . کردم علی به ای اشاره ابرو و چشم با و زدم دریا به دل

 خبریه؟ :_
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. شدم خیالشبی.  رفت طفره دادن جواب از و دزدید را چشمانش

 .داشت فرصت به نیاز شاید

 به استرسم و حوصلگی بی. رسید راه از باد و برق مثل شنبه پنج

.  باشم عادی کامال کردممی سعی اما ، بود رسیده درجه باالترین

 ریشه دلم از وسیعی سطح در شک.  نبودم موفق هم خیلی گرچه

 چه؟ کردنمی عمل قولش به آقاجون اگر.  بود دوانده

 تغییر و بود انداخته برق حسابی را خانه تمام مادر دیروز از

 شدنمی اما است، منفی جوابم دانستمی اینکه با. داد دکوراسیون

  .گرفت نادیده را ذوقش
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 تا بردم پناه هایم جزوه و کتاب به استرس حجم از کردن کم برای

 . کنم مشغول را خودم

 مادر ، کردم باز که را اتاق در. گرفتم کتاب از چشم مادر صدای با 

 بیرون آشپزخانه از اشمیوه از پر کریستالی بزرگ ظرف با همزمان

 و گذاشت میز روی  را ظرف.  رفت سالن وسط میز طرف به و آمد

 . رفتم جلو عصبی. گرفت دردناکش کمر به دست

 خودتو انقدر نباید که ساده مهمونی یه برای من مادر بابا ای :_

 کنم؟ کمکت ذاری نمی چرا.کنی اذیت

 .دادم ادامه دلخوری با

 واقعیه؟ چی همه کردی فکر نکنه :_
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 اشمادرانه مهربانی با و گرفت خشنش و زبر دستان میان را دستم

  :گفت

 منو االن حال انوقت شی، مادر بذار.  نکردم فکری همچین نه _

 که بذاریم کم نباید ولی. درست ، نمایشیه چی همه. کنی می درک

 .منفیه جوابت دونن نمی که اونا. 

 .کرد برنداز را پایم تا سر مهرش پر نگاه با

 دارم آرزوها برات. دارم دوست خودم کنم می که هرکاری من :_

 .آرزو فهمی می.

 .رفتم آغوشش به و شد گرم محبتش از دلم

 .دنیایی مامان بهترین بودم گفته  :_
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 . زد کمرم به ای آهسته ضربه

 .دختر دادنته شوهر وقت دیگه.کردی لوس خودتو دوباره :_

 :گفتم اعتراض با و شدم جدا آغوشش از

 .مامان عععععع _ 

 . داد جواب خنده با

 .نیومدن اینا جونت آقا تا آمادشو زودتر برو بیا:_

 .زوده که االن :_

 .داریم کار هزارتا که بدو. اصال نه :_

  . رفتم حمام به و برداشتم را حوله.  گفتم باالیی بلند چشم
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 با مادر که شده دوزیگل آستینهای با کمرنگ صورتی تونیک

 ساده مشکی شلوار و رنگش هم روسری با بود خریده برایم وسواس

  .کشیدم رویشان دستی.  زدندمی چشمک تخت روی

  .برم خودم ی سلیقه خوش مامان قربون:_

 در. زد چنگ جانم به دلشوره آمد،می سالن از که مهمانها صدای با

 و شد باز کوچکی یتقه با در که بودم روسری با رفتن کلنجار حال

 چشمانش در را رضایت برق دیدنم با. دیدم آینه از را مادر قامت

 . دیدم

 زد نمی هم پلک حتی که مادر به رو و کردم آینه به را پشتم

 . چرخیدم
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 چطورم؟:_

 افتادن جلوی تا زد می پلک تند تند. پوشاند را صورتش خنده

 لرزید می بغض از که صدایی با و آمد جلو.  بگیرد را اشکش

 :گفت

 من؟ کوچولوی دختر شدی خانم  شدی، بزرگ انقدر کی تو _
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 .داد اتاقم پنجره به را نگاهش. نشست لبهایم روی لبخند
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 صدای و کردیمی بازی حیاط توی که بود دیروز همین انگار _:

 برات داره حاال. گذشت زود قدر چه. رفت می کوچه سر تا جیغت

 .میاد خواستگار

 اشک نم از را صورتش چادر یگوشه با.  کرد من به را رویش

 .کرد پاک

 .بده سالمی یه بیرون بیا :_

 صدای با. شدم خارج اتاق از و گرفتم دوشی محبوبم ادکلن با

 عمو.  شدند امخیره شانتحسین از پر نگاههای با. دادم سالم بلندی

 . زد سوتی دیدنم با
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 خودشون با امشب بیاریم شانس خانم؟ عروس کردی چه  :_

 .نبرنت

 به و خوانند ذکری جونخانم و آقاجون. گرفت ام خنده حرفش از

 .کردمی نگاهم غرور با پدر.  کردند فوت سمتم

 . مادر به کرد رو عمه

 .کنم دود براش اسفند یه برم داداش زن :_

 . چرخاند سرم دور اسکناسی پدر

 .رفتن مهمونها وقتی بذار ،  خوادنمی :_

 پر دلشوره و استرس را جایش و کشید پر امخوشی زنگ صدای با

 صورتی ریز گلهای با سفید چادر و رفتم اتاقم به سرعت به.  کرد
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 مادر کنار استقبال برای و پوشیدم را کرده آماده برایم مادر که

 .رفتم

 سالم خوشرویی با و شد وارد ، بود بیشتر مادر از سنش که خانمی

 آهسته و انداختم پایین را سرم خجالت از رسید که من به.  کرد

 .دادم را جوابش

 .کنه حفظت خدا. خانم پارچه یه. ماشاهلل هزار به به :_

 .شنیدم را ایمردانه بود،صدای پایین سرم که طور همان

 این هم ما جلوتر برو داشتی؟حاال شک من سلیقه به مگه خانم :_

 .ببینیم گیمی که رو چیزی
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 کت با که مسنی مرد به نگاهی.  افتادن خنده به همه حرفش از

 سالم مودبانه و ،انداختم ایستاد جلویم اشسوخته ای قهوه شلوار

  . داد را جوابم احترام کمال در. دادم

 برم نمی تغاریت ته واسه بدی جای رو شما که من خانم حاج:_

 .خواستگاری

 .کردم حس هایم گونه به را خون هجوم

  .چرخاندم در سمت به را سرم خشکی سالم با

 شد داخل. بود گرفته را جوان مرد چهره جلوی زیبایی گل سبد

 دست مردها با بتواند تا کرد کج گرفته، را دیدش جلوی که را سبد.
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 می دهانم در قلبم.  شد خشک دهانم.  رفتم وا دیدنش از. بدهد

 .کرد سرایت بدنم همه به دستانم سرمای. کوبید
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 . شد گشاد تعجب از چشمانش دیدنم از

 تو؟ :_

 .بگیر مسعود آقا از رو گل سبد جان شیوا :_

 انگشتان نوک برخورد از. برم می جلو را لرزانم دست پدر دستور به

  .شد پخش تنم تمام در نور سرعت به گرمایی دستش با سردم
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 آشپزخانه به را خودم. کردند اشراهنمایی سالن سمت به پدر و عمو

 که بود مردی پرت حواسم. گرفتم آب شیر زیر را لیوان.  رساندم

  آب از کمی.  شد سرازیر لیوان از آب.نشسته طرفتر آن کمی

 در که داشتم را کسی حس. نرفت بین از گلویم خشکی اما نوشیدم

 عایدش سراب جز چیزی ،اما دویده آب دنبال به یزرع لم بیابان

 .گرفتم دستانم بین را سرم و نشستم صندلی روی.  نشده

 پسر.  بود این جون آقا اصرار ی همه یعنی کرد؟ می چه اینجا او

 زیر و کوبیدم میز روی آهسته را مشتم. بود او گفت می که خوبی

 .غریدم لب

 .کردم قبول رو جون آقا شرط که من بر لعنت :_
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 .گرفتم باال را سرم مادر صدای با

  کو؟ چاییت نشستی؟پس چرا عععععع :_

 نالیدم و دادم مادر به را امدرمانده نگاه

 نیام؟ من میشه مامان :_

 .زد صورتش به مادر

 پاشو ببری؟ آبرومونو خوای می گی؟ می چی چی؟معلومه یعنی :_

 .ببینم ،پاشو

 .گفتم التماس با و گرفتم را دستش

 .کنم می خواهش :_

  :پرسید کرد حس که را دستم سرمای
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  سردی؟ انقدر چرا _

 .گذراند نظر از را صورتم دقت با

 .افتاده فشارت:_

 تند و انداخت داخلش قند چند و برداشت جلویم از را آب لیوان

 .زد هم تند

 . شد آشپزخانه وارد عمه

 .نداره دادن طول انقدر که چایی یه کجایین؟ شماها پس :_

 فشارش استرس از شیوا. بریز چایی بیا دستت، قربون جان حمیده :_

 .افتاده
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 بسم با و گرفتم عمه از را سینی شدم، بلند مادر خواهش و اصرار با

 .شدم  خارج آشپزخانه از  اللهی

 :گفت دیدنم با فرد فاتحی آقای

 . گلم دختر نکنه درد شما دست _

 . داد ادامه و کشید بو برداشت، گرفتم، مقابلش که را چای

 .داره خوردن چایی این :_

 او نوبت بعدی. زد دامن استرسم به کناریش مرد پوزخند صدای

 با.  افتاد مارکش جین شلوار روی نگاهم.کرد معطل کمی.بود

 از دانم امانمی. بود جالبی ترکیب ایش سورمه کت و آبی پیراهن

 فهمیدم تعللش از. پوشیدند می اسپرت رفتن خواستگاری برای کی
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 نگه فنجانها روی را نگاهم کنم می سعی. دارد کردن اذیت قصد

 خنده از ،پر کرد کج پسرش سمت به را سرش فاتحی آقای.دارم

 :گفت بشنوم هم من که طوری

 .برده دلتو دونستم می. پسر بردار _

 میز روی و برداشت را فنجانش حرف بی. کرد ایمسخره ی خنده

 .گذاشت
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 خانم و مادر بین ، شد  تمام که کارم.گرفتم بقیه جلوی را سینی

 .نشستم جون

 نگاه سنگینی گاهی. چرخید می کار اوضاع حوالی مردانه صحبتهای

 اویی با نگاهم تالقی ترس از اما. کردم می حس را فرد فتاحی خانم

 . بیاورم باال را سرم کردم نمی نشسته،جرات طرفتر آن کمی که

 .اش لعنتی پوزخند آن با ، کنم تصورش توانستم می

 اگر من خدای وای. گرفت جان ذهنم در نسترن التماسهای یاد

 بود کرده حقیر را خودش قدر آن داشتنش برای که پسری بفهمد

 .شود می حالی چه نشسته من روی به رو دقیقا و ،اینجا

 .زد می زنگ گوشم در ساغر اول روز حرفهای 
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 .شکنن می دست و سر برایش دخترها همه :_

 می دلم. ناراحتم نشسته رویم به رو االن اینکه از حتی. نه من اما

 می کاش. خواست می را اتاقم دلم.برود خانه این از زودتر خواست

 .رفتم می پناهگاهم به شد

 .کردم جمع را حواسم مادر ی سقلمه با

 .شماس با خانم حاج:_

 به ای خنده. شدم رویم روبه میانسال زن چشم در چشم خجالتزده

 .کرد تکرار دوباره را سوالش مهربانی با و پاشید  رویم

 چندی؟ ترم جان شیوا :_

 . دادم جواب لرزانی صدای با
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 .اولم ترم تازه :_

 دخترم؟ چیه ات رشته:_

 . زدم مصنوعی لبخند

 .حسابداری :_

 .نپرسد را دانشگاه اسم که کردمدعامی دعا دل در

 :گفت افتخار با و انداخت غبغبش به بادی

 اتفاقا. میشه تموم درسش دیگه ترم دو هم ما مسعود آقا این _

 .حسابداریه اشرشته

 همچین پسر او واقعا. زدم نیشخندی دلم در و انداختم پایین را سرم

 بود؟ محترمی مادر پدر،
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 :گفت جوابش در مادر

 .کنه حفظشون خدا_

 و تعریف به شروع و گرفت دست در را کالم رشته مسعود پدر

 .کرد پسرش از کردن تمجید

 یه حاال. کاره مشغول خودم شرکت تو حاضر حال در البته :_

  شرکت یه بشه اگر مدرک گرفتن بعد... شاا ان. داره هم فکرایی

 .شهمی مستقل و زنهمی

 .بود میدان تاز یکه فاتحی آقای همچنان

 آقا نه داریم مشکلی ما نه جان، شیوا رفتن دانشگاه لحاظ از:_

 .بخونه درس داره دوست هرجا تا.مسعود
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 خیره پدرش به درهم اخمهای با.کشیدم باال نرمک نرم را نگاهم

 .بود

 .کرد پدر و آقاجون به رو کوتاهی مکث از بعد

 هر.بزنن حرف باهم کم یه جوون دوتا این بدین اجازه اگر حاال :_

 .شماییم خدمت در ما دارید، که هم سوالی

 حرفی کنم؟مگر صحبت بروم او گفت؟با می چه من، خدای وای

 بزنم؟ او با که داشتم هم

 را منظورم آقاجون.دادم پدر و آقاجون به را خواهشم از پر نگاه

 .فهمید

 .باشه دیدار فقط جلسه این گفتیم ما راستش_:
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 .کشیدم ای آسوده نفس
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  :گفت آقاجون که نگذشت چیزی

 . ندارم حرفی من باشه موافق پدرش اگر _

 .کردم مشت چادر زیر را دستم. خوردم جا حرفش از

 .کن راهنمایی اتاقت تا رو مسعود آقا جان شیوا _:

. دادم آقاجون به پدر از را نگاهم واج و هاج. شد آتش کوره تنم

 شدم بلند جایم از سختی به. گذاشت هم روی را پلکهایش آقاجون
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 ایاجازه با. شد بلند من از تبعیت به هم او.  گفتم ایآهسته چشم و

 . کرد همراهیم و گفت

 وارد من اول اینکه برای و ایستاد کناری کردم باز که را اتاق در

 حرصم هم حرکاتش از.  گرفت اتاق سمت به   را شوم،دستش

.  کرد خم را سرش شد که تعللم متوجه.  بودم متعجب هم و گرفت

 .بفرمایید:  _

 اتاق وسط بالتکلیف.  دواند ریشه دلم در ترس ، بست که را در

 و انداخت اتاق دور دورتا به نگاهی راحت خیلی او اما. ایستادم

 شکستن قصد هیچکدام.  زد کنار را پرده کمی ایستاد پنجره پشت

 .نداشتیم را سکوت
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 خودت پیش داری حتما. خوشحالی دیدنم از خیلی دونم می :_

 خواستگاریت؟ اومدم که داری فرق برام بقیه با خیلی کنی می فکر

 .چرخدمی سمتم به

 اومده فتاحی مسعود بگو بزن جار دانشگاه برو هم فردا از ؟ نه :_

 .من خواستگاری

 خوشحالم؟ او دیدن از من زد؟می من به را حرفها این بود؟ من با

 صدایم کردم سعی. کردم می دفاع خودم از باید. باطلی خیال چه

 .نلرزد

 ...اصال من... من:_
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 که کند می کنترل سختی به را صدایش. بزنم را حرفم گذارد نمی

 .نرود بیرون

 تویی؟ بفهمم نتونستم چطور:_

 شد می پخش صورتم روی نفسهایش گرمای که بود نزدیکم آنقدر

 .کرد پر  را امبینی عطرش بوی و

 . شد امخیره اشبرزخی چشمهای با

 فرق بقیه با اینکه کنی؟ ثابت خوای می چیو شکلت و سر این با :_

 آره؟ جدیتونه؟ شیوه کنی؟ جا دلم تو خودتو یا داری؟

  .کشید عقب کمی. زد ای خنده تک
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 رو نقشه این چطور دونم نمی.نکن بازی من با بچه ببین :_

 دست به بابامو و مامان دل نماییت مظلوم با بتونی شاید.کشیدی

 .نه منو ولی بیاری

 کردمنمی هم را فکرش حتی. دیدممی تار را اشچهره اشک پس از

 تخت روی و کشید گردنش به دستی کالفه. باشد رحم بی اینقدر

 . نشست

 رو مسخره بازی این که باشی ایفهمیده دختر انقدر امیدوارم :_

 هیچکدوممون نفع به بازی این ادامه چون.کنی تمومش همینجا

 .نیست
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 وضعش و سر اینکه نه.  بود نیامده رسمی تیپ با چرا فهمم می حاال

 به هم را او پس. بود اسپرت زیادی امروز برای فقط ، نه ، باشد بد

 .بودند آورده زور
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 مثل که انداخت من به نگاهی. کشید کتش به دستی. شد بلند

 .بودم ایستاده اتاق وسط هنوز مجسمه

 خوب؟. گی نمی چیزی کسی به دانشگاه تو امروز قضیه از:_

 .دادم می تکان را سرم
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 .رفت در سمت به و کرد زمزمه ایخوبه

 .کرد تاکید و برگشت سمتم به کند باز را اینکه از قبل

 .کردن اصرار اگر حتی. باشه منفی جوابت باید نره، یادت پس :_

 .گرفت سمتم به را اش اشاره انگشت

 موقع اون.  بدی مثبت جواب بزنه سرت به اگر حالت به وای :_

 .دم می نشون بهت اصلیمو یچهره

 در و کردم جمع را نیرویم تمام. شدم عصبی هایش تحقیر از

 . غریدم جوابش

 .بدم مثبت جواب بخوام که نیستی سوزی دهن آش همچین :_

 . چالندم مشتم در را چادرم گوشه
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 امروز جلسه. کردن قبول هم همه و دادم رو منفیم جواب قبال من :_

 . اسفرمالیته جلسه یه هم

 :گفت تمسخر با.  زد کمر به را دستش

 .گی نمی هیچی ساعته دو ، داشتی زبون پس ، عععععه _

 .چرخاندم مخالفش جهت به را سرم

 . عاقلی که معلومه. اومد خوشم ازت. خوب دختر آفرین:_

 . شد جدی

 .بیرون بریم دیگه بهتره :_
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 نپوشاند را پکرم قیافه که بود مصنوعی و روح بی قدر آن لبخندم

 به ،شروع حاضر جمع فاتحی، خانواده خداحافظی با بعد ساعت نیم.

 .دادم می گوش سکوت در فقط من و کردند تحلیل و تجزیه

 .منفی نه و بود مثبت نه نظرش که مادر بجز بود موافق همه نظر

 ولی.  بپوشه اسپرت خواستگاری روز کسی بودم ندیده حاال تا :_

 .بگه شیوا خود چی هر

 نه. انداختم جمع به نگاهی. بودند نظرم اعالم منتظر سکوت در همه

 .بستم را ماجرا این ی پرونده و گفتم قاطعی
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 کردممی سوال هرچه. شده مریض کردم فکر.نبود همیشه مثل ساغر

 و کردم اشاره جلو ردیف به ابرو با. رفتمی طفره دادن جواب از

 .پرسیدم

 دلتنگی؟ :_

 :گفت بود مشهود کالمش در که حرصی با و رفت ایغره چشم 

 .کنی می فکر تو که اونی دلتنگ نه اما. هستم که دلتنگ _

 .پریدند باال تعجب از ابروهایم

 شما؟ شدی کی دلتنگ پس :_
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 ۵۳پارت#

 :نالید حالی بی با و گذاشت دستش روی را سرش

 .سامان و مامانم :_

 طاقت. گرفت راه اش گونه روی و شد زاللی اشک قطره دلتنگی

 بود هیجان و شور پر دختری ساغر،. نداشتم حال این در را دیدنش

 دست شیطنتهایش از تنها نه بود شده باعث خانواده از دوری غم.

 .بود شده هم انگیز ترحم  و منزوی بلکه بکشید

 .دادم دلداریش دادممی ماساژ را کمرش که طور همان

 .بیا دوباره.پیششون برو روزی چند یه خب :_

 .فشرد را قلبم صدایش بغض
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 .نمونده...ترم آخر به چیزی...چیزی...سنگینه....درسا...نه _:

 . بردم نزدیکتر را صورتم. ببینمش ضعیف اینطور خواست نمی دلم

 اتروحیه. بمون هفته یه برو.نبر اصال ، اصال.ببر هاتم جزوه خب :_

 .بخون قشنگ بیا شد عوض

 که را علی نگاه مچ که شدم بلند جا از احترامش به استاد ورود با

 با علی ساغر، فین فین صدای با. گیرم می نشسته ساغر روی

 .انداخت عقب به نگاهی کالفگی

 تب از نشان دستش زیاد گرمای.  گذاشتم ساغر دست روی دست

 بیرون کالس از و گرفتم را بغلش زیر استاد اجازه با.  بود باالیش

 . رفتیم
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 لرزیدن به شروع هیچ، نشد بهتر که حالش. نشست نیمکت روی

 بیشتر لحظه هر لرزشش و افتاد هم روی هایشپلک.  ترسیدم. کرد

 .دویدم کالس سمت به. نکردم صبر. شد می

 .شد بلند استاد معترض صدای که کردم باز اجازه بی را در

 .بیرون مصطفوی؟بفرمایید خانم کنیدمی چکار :_

 . زدممی نفس نفس

 .بده حالش...ساغر...استاد...  استاد :_

 .ببرم هامونکیف باید...  باید. بیمارستان ببرمش خوام می

 . داد تکان سری استاد

 .نذارید خبربی مارو مصطفوی خانم :_
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 پشت از را پرشتابی قدمهای صدای. شدم خارج کالس از سرعت به

 . دادم ادامه راهم به و برنگشتم عقب به.  شنیدممی سرم

 کیفم جیب از را سوییچ ، رفتممی ساغر طرف به که طور همان

 . کشیدم بیرون

 . برگشتم عقب به آشنایی صدای با رسیدم که ساغر کنار

 شده؟ طوری این چرا. وای ای :_

 .کشید صورتش روی  دست کالفه

 می ام شانه روی را اش سنگینی. کردم بیدار سختی به را ساغر

 .نالید آهسته لبهایش بین از.اندازد

 .سردمه :_
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  .گفتم کنان هن هن

 .ماشین تو ریم می االن :_

 دیدن از. انداخت ساغر روی و درآورد را کاپشنش معطلی بی علی

  :گفتم خودم با رفتارش

 .مارمولک علی ای _

 کنم علی از تشکری خواستم. خواباندم عقب صندلی روی را ساغر

 از متعجب.  نشست صندلی روی و کرد باز را جلو در معطلی بی که

 که انداختم اش خالی جای به نگاه شده گرد چشمان با رفتارش

 . شد پیاده



 

 pg. 312 

 خوب حالش بینی نمی. دختر دیگه بجنب هستی؟ چی معطل :_

 نیست؟
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 ۵۴پارت#

 .راندم بیمارستان نزدیکترین سمت به و شدم سوار

 پلک. شد وارد دکتر همراه به علی که بود اتمام به رو ساغر سرم

 به نگاهی واج و هاج. کرد باز چشم و خورد خفیفی تکان ساغر

 سرعت به علی که دهد تکان را دستش خواست. انداخت اطراف

  :گفت مهربانی با و گرفت را آن
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 .بدی تکونش نباید. وصله سرم دستت به _

  . شد علی خیره سکوتش حفظ با ساغر

 بهتری؟ االن. دختر کردی جونم نصفه : _

 .کرد بسته و باز کوتاه را پلکهایش تنها ساغر

 . داد علی دست به و کرد امضا را ایبرگه معاینه از بعد دکتر

 .ببریدش تونید می. کنه استراحت باید فقط خوبه حالش :_

  :پرسید دستپاچه علی

  نداره؟ خاصی مشکل دکتر :_

 . زد علی شانه به دستی دکتر
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 .جوان مرد نیست خاصی چیز نه :_

 داشتین الزم هم چیزی. باشید مراقبش شما.  صندوق رم می من :_

 .بزنید زنگ

 . شد خیزنیم تخت روی ساغر

 .نه...نه :_

 . دزدید را نگاهش

 .کشیدین زحمت هم همینجا تا :_

 .داد من به را نگاهش

 .صندوق برو زحمت بی کیفمه تو کارتم:_
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 روی کفشش نوک با. کشید  شعله علی چشمان در آنی به خشم

 اششده کلید دندانهای الی از که شدم بلند. گرفت ضرب زمین

 :غرید

 .سرجات بشین _

 : گفت آمرانه و کشید گردنش پشت دستی

 .صندوق رم می _

 . زدم چشمکی و دادم ساغر دست به فشاری ، شد دور که علی

 .هاداره دوست خیلی :_

 بازویش از ریزی نیشگون.  گرفت را رویش و گفت بابایی برو

 . گرفتم
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 یه.برات دارم ،باشه، باشه کنی؟ می پنهون من از دیگه حاال :_

 .نگفتم شد خوب. بگم بهت خواستم می چیزی

 کردم برانگیخته را اش کنجکاوی حس و زدم هدف به درست

 . برداشت بالشت روی از را سرش.

 نگفتی؟ من به رو چی چی؟ :_

 .بمااااااااند :_

 آب از کمی.  بشیند کردم کمکش. کشید دستش از را سرم پرستار

  و ریختم مصرف یکبار لیوان در خریده برایش علی که ایمیوه

 .دادم دستش
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 رو امروز. فردا برای بگیریم بلیط  یه شده هرطور باید امروز :_

 .بیفت راه فردا کن استراحت

 .بود درهم اخمهایش اما.  شد داخل علی

 .بریم تونیم می :_

 : گفتم ساغر به و کردم تشکری

 .خوابگاه رسونمت می. دانشگاه نیای امروز بهتره _

  .کرد مانهمراهی ماشین تا علی

 .دانشگاه رممی دیگه من مصطفوی خانم :_

 .گیرد می سمتم به را ایبرگه

 .خدمتم در من.بدین اطالع بود کاری لطفا.منه شماره این :_
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 . رفت و گرفت ساغر از مکث با را نگاهش.  کردم تشکری

 . زدم غر ، ساغر به

 ، خورد کتک که بخاطرت کردی؟می تشکر یه ازش مردیمی :_

 اذیتش انقد چرا.  برات زد آتیش و آب به خودشو که امروزم

 کنی؟می

 .شد ماشین سوار من به توجه بی

 . زدم استارت

 تا. کنه ثابت بهم خودشو بتونه تا بکشه سختی باید حاالها حاال :_

 .نه یا درسته بهش حسم بفهمم منم
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 برای تا رفت خوابگاه به و نیامد ما یخانه به کردم اصرار هرچه

 .شود آماده رفتن

 کافه به رفتن برای پاهایم حتی. بود کرده امحوصلهبی ساغر نبود

 هم علی ناراحت و سرگردان نگاه.  کردندنمی ام یاری دانشگاه

 کنم می حس.  نشست می کنارم خالی صندلی روی گهگاهی
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 جای باید هفته آخر تا. بود شده تر طوالنی دیگر روزهای از امروز

  .کردممی تحمل را اش خالی

 روز اولین یاد با.  گذاشتم دستم روی را سرم و بستم را چشمانم

 .نشست لبم روی لبخندی آشناییمان

 و گرفتم فاصله خاطراتم از گوشم کنار درست ایمردانه صدای با

 آن. بود نشسته سرم پشت صندلی روی درست.  کردم بلند را سرم

. کردم می حس خوبی به را گیرشنفس عطر بوی که نزدیک قدر

 ای ولوله چه صدایش جذاب و آرام تُن با که  دانستنمی خودش

 .کرده برپا درونم
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 بود اومده کی دیروز بگی بهش بتونی تا نیومده امروز اینکه از :_

 ناراحتی؟ خواستگاریت

 را چشمانم. کند دستش بازیچه را اعصابم راحتی به بود بلد مرد این

 عقب به. دادم فشار هم روی رامحکم لبهایم و چرخاندم کاسه در

 . برگشتم

 از پر یچهره به تفریح با و داده تکیه صندلی پشتی به را کمرش

  .کردمی نگاه حرصم

 باقصد را رفتارهایش که خورممی قسم.  نبود محمد و علی از خبری

  . دادمی انجام غرض و

  .زده هدف به درست داد می نشان اش خنده پر چشمان
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 . دادم تحویلش نیشخندی

 نمی. بزنم جار بخوام که نبود مهمی اتفاق. باطل خیال زهی :_

 دونی می. دوستم بهترین حتی. گم نمی هیچکس به بدون دونی

 .نداره برام شان کسر جز چیزی چون چرا؟

 ادامه ، نگاهش سرخی به اهمیت بی. شد عوض چشمانش حالت

 . دادم

 .ندون یکی نسترن امثال با منو گفتم بهت قبال :_

 را او و برداشتم را کیفم کند، حرکتی یا بگوید چیزی اینکه از قبل

 .گذاشتم تنها بهتش و باخشم
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 سس با قارچ از پر مکزیکی ذرت لیوان یک سرد هوای این در

 .نیست ساغر که حیف. چسبد می فراوان

 گرفته تماسی ونه ، داده خودش از خبری نه روزه دو معرفت بی

 نمی دلم. شدم خیالش بی ،اما بگیرم تماس خواستم باری چند.

 .باشم شان نفره سه جمع مزاحم خواست

 اش ،چهره دهانم به رسیدن از قبل. بردم ظرف داخل را قاشق ولع با

 دنیا خوراکی ترین بخش لذت به را خودم بفهمد اینکه شنیدن از را

  . کردم تصور ، ام کرده دعوت

 فکر وقت هیچ. شده تنگ برایش دلم چقدر کردم اعتراف دلم در

 .شود عزیز برایم نسیم اندازه به بتواند کسی کردم نمی
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. بود کرده جا دلم در را خودش بدجور وقت چند این در ساغر اما

 را چشمانم لذت از و پیچید دهانم در مکزیکی ذرت خوش طعم

 . گذاشتم هم روی

 اسم دیدن با. انداختم اشصفحه به نگاهی موبایل زنگ صدای با

  :گفتم لب زیر و زدم لبخندی. شد تکمیل امخوشی ساغر

 .هست هم زاده حالل چه _

  :گفت طلبکار. کردم وصل را تماس معطلی بی
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 از خبر یه خوای نمی تو نزنم زنگ من اگه کجایی؟ تو معلومه _

 بگیری؟ من

 او جای.  کندمی ردیف هم سر پشت و وقفهبی و تند را هایشگالیه

 . گذاشتم کنارم را لیوان. آوردم کم نفس من

  خوبی؟. خانم ساغر سالم :_

 .فهمیدم سکوتش از را این بود دلگیر

 . دادم ادامه

 خوبن؟ خانواده. گذره می خوش :_

 .نداد جوابی
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 باری چند حتی. شده تنگ برات خیلی دلم منم راستش خوب :_

 با رو وقتت یهمه دادم ترجیح ولی. بگیرم تماس خواستم

 .باشی اتخانواده

 بیشتر باید نازکش دل آوردن بدست برای.  شد دار ادامه سکوتش

  . کردممی تالش

 .کشیدم عمیقی نفس

 .خالیه دانشگاه تو جات خیلی بگی؟ چیزی خواینمی :_

 .زدم لبخندی ، افتاد ذرت شده سرد لیوان به چشمم

 کجام؟ االن بدونی خوایمی. اومممم :_

 .کردم کوتاهی مکث
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 مخصوص قارچ و سس پر مکزیکی ذرت یه خودم برا اومدم :_

 .همیشگی جای همون. دادم سفارش

 با.کنم می پر لیوان داخل مزه بی و شده سرد محتویات از را قاشقی

 دخترک آوردن حرف به برای اما نبود، بخش لذت دیگر اینکه

 .بود خوبی یبهانه سرتق

 .ست خوشمزه خیلی ساغر وااای :_

 . شکند می را سکوتش باالخره و شوممی موفق

 خیلی دیگه همون. کنی آب دلمو خوایمی مثال.  بشه کوفتت :_

 .کنینمی من یاد که گذرهمی خوش بهت داره
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 تجدید برای.  اینجا اومدم بود دلتنگی سر از اتفاقا نه :_

 .چسبه نمی تو بدون اصال بخوای رو راستش. هامونخاطره
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 ببری منو بارم یه باید ولی. بخور ، نکن لوس خودتو حاال خب :_

 .تو مهمون

 .خندم می بلند

 .چشم به ای :_
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 در کردممی حس. بکشاند دانشگاه به را حرف مدام کردمی سعی

 به را بحث خباثت با هم من. گیردمی را کسی دنبال حرفهایم میان

 . کشاندممی دیگر طرف

 . پرسید دلتنگی از پر صدایی با خداحافظی از قبل

 واسه دلم اونجا میام. میشه تنگ دانشگاه و تو واسه دلم اینجا میام :_

 کاش. بشم تونم نمی هم دانشگاه بیخیال. شهمی تنگ امخانواده

 .شدم می قبول همینجا شاید. دادم می کنکور دوباره ، کردممی صبر

  .کند قطع را تماس حال این با خواستمنمی

 .نداشتی من باحالی به دوستی دیگه انوقت :_

 .خندید سرخوشانه
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 .خودشیفته :_

 . واضح نه اما شنیدم را مادرش صدای

 .رسونه می سالم مامان جان شیوا :_

 . انداختم سطل داخل را لیوان و کردم جا جابه را گوشی

 بیارن تشریف کن دعوتشون ما طرف از. برسون سالم هم تو :_

 .شیراز

 به و شدم ماشین سوار. کردم حفظ را لبخندم خداحافظی از بعد

 . رفتم خانه سمت
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 به را رفتارم کوچکترین خواهم نمی.کنم نمی حضورش به توجهی

 دیوار کنار رنگ طوسی صندلی اولین روی. کند تعبیر خودش نفع

.  کردم متمرکز ، دادمی استاد که درسی روی حواسم تمام.  نشستم

 گذشته روز چند مثل که دیدممی را علی چشم گوشه از گاهی

 چه دنبال دانستم می.  ندادم اهمیتی. بود گرفته هدف مرا نگاهش

 کالس. شود ورغوطه بیشتر اشسرگردانی در گذارم می. بود کسی

 باد از پر را لپهایم ، امروز سنگین یجزوه به نگاهی با شد، تمام که

 یک روی نگاهم ببندم را دفتر اینکه از قبل. دادم بیرون و کردم

 یقهوه. گرفتم باال را سرم. شد قفل پسرانه یشمی کتونی جفت

 . بود شده اسپرسو تلخی و تیرگی به دلتنگی از چشمانش
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 بی گواه بلکه کرده اضافه جذابیتش به تنها نه اشروزه چند ریش ته

 . لرزاند را دلم اشگرفته صدای.  بود هم قراریش

 مصطفوی؟ خانم :_
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 .رود می باال ناخوداگاه ابروهایم از یکی

 بله؟ :_

.  شد ثابت ساغر صندلی روی و چرخاند کالس در را نگاهش

 . کرد زمزمه و کرد نگاهم سکوت در.  کشید صورتش روی دستی
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 .هیچی :_

 چند خودکار با و کشیدم دندان به را لبم. رفت بیرون کالس از و

 .زدم میز روی ضربه

 هیچ که کالس شور و شر پسر چطور ببینی نیستی ساغر آخ :_

 بی خود از طور این خاطرت به نبود امان در شیطنتاش از دختری

 .گرده می دنبالت و شده خود

 اما نشست تنم بر لرزی پاییزی روزهای آخرین هوای سرمای از

 عریان نیمه و تنومند درخت ی تنه به.  بودم زدن قدم مشتاق همچنان

.  شد ظاهر چشمانم پیش که بودم زده تکیه دانشگاه محوطه چنار

 .بود پایین سرش.  گشت می شیرینش دنبال که فرهادی همان
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  مصطفوی؟ خانم:_

 ایستاده محمد و مسعود طرفتر آن کمی. انداختم اطرافم به نگاهی

 نگاه با مسعود ولی.  بود اشگوشی سرگرم محمد. بودند

  . داشت نظرم زیر ایموشکافانه

 .خدمتم در بفرمایید :_

 حال در غرورش با.  زد ای ضربه پایش جلوی یریزه سنگ به 

 پشت دستی. کردم رفتن قصد شد طوالنی که سکوت.  بود جنگ

 .کرد متوقفم صدایش برداشتم که را قدم اولین. کشید گردنش

 خوبه؟ حالش دانشگاه؟ نمیاد ساغر روزه چند چرا... چرا :_
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 همان این شدنمی باورم.  زد کنار را غرورش و شد پیروز احساسش

 عاشق واقعا یعنی. بردمی لذت ساغر کردن اذیت از که باشد پسری

 انداخته؟ روز این به را او عشق و شده؟

 .شد  انداز طنین سرم در ساغر صدای

 .واقعیه حسش چقدر بفهمم تا کنه ثابت بهم خودشو باید :_

 .برگشتم را رفته قدم.   آوردم بیرون پالتوم جیب از را دستانم

 .خوبه که حالش :_

 . شدم رحم بی

 .نیاد دیگه شاید....ولی :_
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 به. شد پایین و باال گلویش سیبک.  انداخت سایه نگاهش در بهت

 . زد لب سختی

 نیاد؟...  دیگه :_

 . زد ای خنده تک 

 چرا؟ آخه میشه؟ مگه :_ 

 .انداختم باال ایشانه خیال بی

 بعدشم.  طبیعیه.  کنه تحمل اشوخانواده از دوری تونه نمی خب :_

 .دیگه هیچی اممم... 
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  . کرد سد را راهم

 بگی؟ خواستی می چی چی؟ :_

 .شدم خوشحال کنم تحریک را کنجکاویش بودم توانسته اینکه از

 . نیست مهمی چیز.  هیچی :_

  . نبود بردار دست

 .بگید مهمیه چیز ،اگر کنم می خواهش :_

  . شدم خیره نگرانش چشمان به
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 به هست خواستگارشم که عموش پسر راستش خب...راستش :_

 و کنن عقد زودتر هم تا اصفهان برگرده ساغر که داره اصرار شدت

 .بره دانشگاه هم همونجا

 اشکی یحلقه. کرد حبس را نفسش. خورد ترک نگاهش در چیزی

  . گرفت قاب را چشمانش

 آن در را حالش دیدن تحمل. کردم لعنت را خودم حالش دیدن با

 را اشآهسته صدای که برگردم کالس به خواستم.  نداشتم وضعیت

 .شنیدم سختی به

 راضیه؟...خودش :_

 . ببینم را اشقیافه تا گردم برنمی
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 .بپرسین خودش از :_

 . شنیدم را محمد نگران صدای شوم دور زیاد اینکه از قبل

 تو؟ شدی چی داداش؟ خوبه حالت علی :_

 کم کم وجدان عذاب حس.  بود خالی کالس در شانهرسه جای

  . زد چنگ جانم به دلشوره و دواند ریشه وجودم در

 به که حرفهایی.  کنم گوش استاد به توانستم نمی کالس پایان تا

  .پیچید می گوشم در مدام زدم علی

 اگر اما. بودم راضی بگیرم را ساغر انتقام بودم توانسته اینکه از

 بیش کاش ای بود؟ مسئولش من جز کسی چه بیفتد برایش اتفاقی

 چه؟ شود ساغر خیال بی اگر. کردم نمی بافی داستان برایش حد از
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  . رفتم ماشین سمت به و کشیدم پوفی کالفه

 ایخفه جیغ ترس از. شد بسته ضرب با در ، کردم باز که را در

 چشمان. خورم جا دیدنش از. گذاشتم قلبم روی را دستم و کشیدم

 :غرید عصبانیت با و دوخت من به را خشمش از سرخ

 فهمم نمی کردی فکر گفتی؟ دروغ بهش نفهمیدم نکن فکر :_

 کردی؟ می گرمی بازار رفیقت واسه داشتی

 . کوبید ماشینم شیشه روی را دستش کف

 .بوده دروغ حرفات گیمی بهش میای حاال همین :_

 .کرد تهدید و داد تکان صورتم جلوی را اشاشاره انگشت

 .بیفته براش اتفاقی اگر حالت به حالت،وای به وای :_
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 نگاهش فقط زده شک. نداشتم را حرفهایش تحلیل تجزیه قدرت

 اشمردانه های پنجه اسیر دستم مچ ، نگرفت جوابی وقتی.  کردممی

 خواستم. کردم عبور تنم از برق کردم حس دستش گرمای از.  شد

 آخی درد از. کرد وارد مچم به بیشتری فشار که کنم آزاد را دستم

 . شد خارج لبهایم بین از

 از دلم بند کرد، باز که را در. کشید ماشینش سمت به زور به مرا

 . کردم تقال. شد پاره ترس
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 کنی؟ می داری غلطی چه. لعنتی کن ولم :_

.  کند پرت ماشین داخل به مرا زور به کرد سعی و نداد جوابی

 .نکشیدم مقاومت از دست

 .نکشیدم جیغ تا کن ولم :_

 پر که شبش هایسیاهی دیدن با.  شد امخیره اشبرزخی چشمان با

 کمی. کشید عمیقی نفس. شد بیشتر ،وحشتم بود سرخ هایرگه از

  :گفت دستوری و کرد کج ماشین سمت به را سرش

 .بشین _

 .دادم جواب سرتقی با

 .برم بذار کن ولم. خوام نمی :_
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 .زد پوزخندی

 حرفات همه گیمی علی پیش ریم می اول بری؟ کجا بری؟ :_

 .ریمی خواستی هرجا بعد بوده دروغ

 گفتم دروغ کنی می فکر اگر. بود راست گفتم هرچی. نمیام :_

 .بپرسید خودش از برید خوب

 .کشید اش چانه به ،دستی آزادش دست با

 به زنیمی زنگ تو و علی پیش ریممی االن. خوبیه فکر آره :_

 گفتی راست میشه معلوم بعد. آیفون رو ذاری می گوشیو دوستت،

 .نه یا
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 از فراری راه. بودم نکرده را اشبینی تیز فکر. گفت می چه. خدا یا

 . نبود ساختم خودم برای که ایمهلکه این

 .کنم نمی کاری همچین من...من :_

.  داد قلقلک را صورتم نفسهایش گرمی.آورد جلو را صورتش

 چشمانم از تا گذاشتم هم روی را پلکهایم.  شد نامنظم قلبم تپش

 .نبرد حالم  به پی

 زور به شده حتی.دی می انجام خواستمو ازت که کاری تو اتفاقا :_

 .کنم می وادارت

 بود مسعود مخاطبشان که دانشگاه های بچه از پسر چند بلند سالم با

 .داد تکان برایشان سری و گرفت فاصله
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 ایمسخره شایعات از شدمی پر دانشگاه تمام حاال!  لعنتی اَه

 با و  شدم عصبی. خواستمنمی که بود چیزی تنها این و ما یدرباره

 : گفتم بلندی صدای

 اضافه بهش هم اینا حاال بود، کم چرندیاتش با نسترن. کن ولم _

 می دروغ کنی می فکر اگر. گرفت ،جواب پرسید سوال یه. شدن

 .بپرسید خودش از گم
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 دیده را ما وضعیت آن در نفر چند آن اینکه از هم او کردم حس

 . شد  ناراحت بودن

 می لذت کردنش اذیت از. کردی می باهاش کارو اون نباید :_

  بری؟

 .کرد رها را دستم

 .انداختی راه بدی بازی :_

 .دادم ماساژ را دستم مچ. شدنمی قطع ای لحظه نگاهمان تالقی

  .کشید سختی باید عشق به رسیدن برای :_

  .رفتم ماشینم سمت به و گرفتم اشخیره نگاه از چشم
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 خراب را چیز همه خبریشبی با تا زدممی حرف ساغر با زودتر باید

 باهم دانشگاه به آمدن از قبل خواستم ازش کوتاهی تلفن با. نکند

  .بزنیم حرف

 فهمیدن برای اصرارهایش  جواب در که بودم آن از تر حوصله بی

 .بدهم توضیحی موضوع،

 به و گذاشتم امپیشانی روی را ساعدم و کشیدم دراز تخت روی

 تمام انگار. کردم حس را آشنایش تلخ عطر بوی.  کردم فکر امروز

 پنجره به نگاهم. نشستم تخت روی یکبارهبه. بود پرکرده را اتاق

 از خبری. کردم پر اتاق هوای از را امبینی باری چند. بود بسته. افتاد

 . برگشتم سرجایم دوباره. شدم توهم دچار حتما. نبود آشنا بوی
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 چه شب وقت این اینجا، اون آخه. شم می دیوونه دارم کنم فکر :_

 کنه؟ می کار

 و بالشت بین و چسباندم بهم را دستم دو کف.  خوابیدم پهلو به

 نزدیکتری فاصله از اینبار را عطر همان دوباره. دادم قرار صورتم

 .نشستم تخت روی ترسیده کمی و کالفه. کردم حس

 کنم؟می حس عطرشو بوی خوابم می وقتی چرا چی؟ یعنی :_

 خبری شدم مطمئن وقتی. کردم بررسی را تخت وزیر شدم خم

 آزاد را امشده حبس نفس و گذاشتم هم روی را هایمپلک نیست،

 .کردم

 .ندارم آرامش دستش از هم اینجا :_
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 بو منبع کردم حس که دهم ماساژش خواستم. کشید تیر دستم مچ

 امخنده. کردم نزدیک امبینی به را مچم شک با. کردم پیدا را

 تکرار را کارم دوباره و بستم را چشمانم. بود درست حدسم. گرفت

 .کشیدم نفس را اشداشتنی دوست عطر. کردم

 سمت به کردم؟ که بود ایاحمقانه کار چه این. آمدم خودم به

 که دادم رضایت وقتی. شستم را دستم چندبار و رفتم سرویس

 .کردم نمی حس دستم از مایع بوی جز چیزی
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 خارج خانه از کوتاهی خداحافظی با و برداشتم را ایم قهوه پالتوی

 خوابگاه جلوی و برگشته هفته یک از بعد ساغر باالخره. شدم

 رنگ با جالبی همخوانی بود، سرش که سبزی شال. بود  منتظرم

 .کشید می رخ به بیشتر را اش زیبایی و داشت چشمانش

 دلتنگی رفع و ماندیم می هم آغوش در بیشتر نبود هوا سرمای اگر

 مورد در وقفه بی و تند ساغر شدیم سوار که ای لحظه از.کردیم می

 هفته یک این تمام. برادرش از مادرش، از. دادمی توضیح مسافرتش

 اصفهان به او با هم من کردم می حس که کرد تعریف طوری را

 ناگهان. بود شده سرزنده و شاد دوباره که خوشحالم. بودم رفته

 .کردم نگاهش تعجب با. کرد سکوت
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 .کردم تعریف برات رو چی همه. شد تموم دیگه خب :_ 

 .داد ادامه و کرد ایسرفه

 .شد خشک گلومم تازه بیا :_

  .فهمیدم را منظورش

 .،بخور بردار. هست عقب صندلی روی آب بطری :_

 : گفت ایکودکانه صدایی با و کرد  غنچه را لبهایش

 .بِخَل ذُلَت.  نوموخوام_

 : گفتم خنده با و کردم نچی

 .داره ضرر ها بچه برای ذرت _
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 .کرد عوض آنی به را صدایش

 بینی؟ می بچه اینجا تو بچه؟ کو :_

 دلم من.  پیچید ماشین اتاقک در امخنده بلند صدای حرکتش از

  . بود شده تنگ بامزه دختر این برای

 آماده سفارشاتمان تا سرما خیال بی. ایستادم  همیشگی پاتوق جلوی

 دستش روی را دستم. نشستیم مغازه جلوی هایصندلی روی شود،

 .کنم دلتنگی رفع تا ، شدم چشمانش سبز جنگل خیره و گذاشتم

 .بود شده تنگ خیلی برات دلم :_

. نیستم مطمئن اما.  کنم می کشف جدیدی چیز نگاهش پستوی در

 .پرسیدم بودم اش خیره که طور همان
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 کردی؟ فکراتو :_

 .زند می نفهمیدن به را خودش ناشیانه و گیرد می نگاه

 فکری؟ چه :_

 نشدی؟ ای دیگه کس دلتنگ من از غیر به بگی خوای می یعنی :_

  . کند می بازی دستش انگشتان با و اندازد می پایین را سرش

 چون چشمانش ولی آورد، می باال را سرش ، زنممی صدایش

 .آیدمی کش لبهایم. گریزانست چشمانم از پایی تیز آهوی

 .افتاده حالی چه به شیرینش نبود از که ببینی فرهادو این باید :_

 

 [11:55 30.10.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین



 

 pg. 354 

 ۶۳پارت#

 .پرسید نگرانی با و کرد نگاهم 

 خوبه؟ حالش شده؟ چی :_

 ،اما سریده دخترک دل دانستم می. زدم لبخندی اشدلواپسی به

  .ندارد اعتراف خیال

 برایش. گذاشتند میز روی را زمینی سیب و ذرت حاوی قرمز سینی

 آزادانه را اش خنده. کردم تعریف را پیش روز چند اتفاقات تمام

 .کرد رها

 آخه؟ آوردی کجا از دیگه رو پسرعمو :_
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 خاللها از یکی. ریختم شده سرخ زمینهای سیب روی را قرمز سس

 و سس تندی. گذاشتم دهانم در داغیشان به توجه بی و داشتم بر را

 طعم از چیزی اما ، کرد پا به جانم در آتشی حدشان از بیش داغی

 .کردنمی کم بخششلذت

 خواستم می. داره پیش در راحتی راه که کنه فکر خواستم نمی :_

 بجنگه؟ بخاطرت حاضره بازم باشه داشته رغیب  اگر بدونم

 .گذاشت میز روی را ذرتش ظرف

 .نگفتی بیراه هم خیلی خب ولی. فکری عجب. ایول :_

 را دهانم دور دستمال با و رها ظرف در را کوچک سفید چنگال

 . کردم ریز را چشمانم. کردم تمیز
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 وسطه؟ ای دیگه کس چیه؟پای منظورت :_

 از خوشحال. کند می کنکاش را لیوان ته ذرت دانه آخرین دنبال به

 :گفت دانه آخرین انداختن دام به

 من تا. کرد اصرار کلی مامانم به خالم اصفهان رفتم که سری این _

 ازدواج مخالف من چون اما.خواستگاری بیان پسرش واسه هستم

 خاله دونم می خب ولی. کرد ردشون محترمانه مامانم ، امفامیلی

 .نیست بردار دست

 . گفتم لبی زیر آهان و شد راحت خیالم
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 نبودم سرحال زیاد ساغر نبود از که گذشته، روز چند برعکس

 جای روی نگاهم.کردم نمی تنهایی احساس دیگر بودنش با امروز

 حاضر کالس سر دیر انقدر نداشته سابقه. نشست تفنگدار سه خالی

 .شوند

 محمد و مسعود بعد کمی. شدیم بلند احترامش به شد وارد که استاد

 در و شد تیری کنارشان در علی نبود. شدند وارد هم شانه به شانه

 هر ی حواله را تیزش نگاه مسعود ای ثانیه برای. رفت فرو چشمم

 .زد پچ گوشم در ساغر.  یافت  راه دلم به نگرانی.کرد دویمان

 نیومده؟ چرا :_

 .کردم زمزمه دانمی نمی زحمت به
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 را قفلش حوصله بی ام گوشی پیامک بازنگ ، شد تمام که کالس

 .زد می دو دو ناشناس ی شماره روی چشمم. کردم باز

 .دانشگاه در جلوی بیاین لحظه یه کنم می خواهش :_

 خودم همراه زور با و گرفتم را دستش ساغر غرغرهای به توجه بی

 منتظر را مردی طرفتر آن کمی.بود علی ی شماره که مطمئنم. بردم

 اما. بود خودش. رفتیم سمتش به.است خودش کنم می حس. دیدم

  .کجا علی آن و کجا علی این
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 خیره فروغش بی چشمان با و پوشانده ریش از انبوهی را صورتش

 را اش مانده ته و زند می سیگارش به عمیقی پک. شود می ساغر

 از نشان اش افتاده هایشانه. شود می نزدیکتر. کند می له پایش زیر

  .کند می سنگینی رویشان که دارد غمی بار

 صدای با. کرد توقف ساغر روی بعد و انداخت من به گذرایی نگاه

 :گفت  اشگرفته و بم

 اومدی؟ بالخره_

 چانه که طوری. انداخت پایین ممکن حد آخرین تا را سرش ساغر

 .سرد،سرد.  بود سرد. گرفتم را دستش.  چسبید اش سینه به اش

 کنی؟ نگام خوای نمی :_
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 . گرفت آتش دلم صدایش در نهفته بغض از

 .زد نیشتر چشمانش به اشک

 .معرفت ،بی بود شده تنگ واست دلم...دلم :_

 .شدم دور کمی و کردم رها را ساغر دست

 .شنیدممی سختی به را  صدایش

 ....دوستش :_

 فاصله قدمی دو.  برگرداند را رویش زد موهایش به چنگی کالفه

 .گشت باز را رفته راه. گرفت

 داری؟ دوستش :_
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 جز به جز روی دلتنگی با را نگاهش. گرفت باال را سرش ساغر

 .چرخاند  علی صورت

 . کشید بیرون سفیدش کاپشن جیب از را کوچکی رز یشاخه علی

 میدی؟... فرصت یه بهم...  بهم :_
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 . کرد راست و چپ را سرش ساغر ناباوری کمال در

 ...دیر خیلی اومدی، دیر :_
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 سریع آنقدر دَود می.  نیاورد تاب را ماندن دیگر ، چکید که اشکش

 .برسانم بهش را خودم نتوانستم هم من که

 با گل شاخه.  آورده عاشقش فرهاد سر بر چه بببیند که ماندنمی

.  رسید هم من گوش به شکستنش صدای و افتاد زمین به علی قلب

 ی شده له یشاخه روی علی نگاه.  رفتند طرفش به محمد و مسعود

 .بود شده قفل عابران پای زیر ، رز

 

 می ساغر کنم باور توانستم نمی.  دادنمی جواب را هایمتماس ساغر

 را کار این خودش و او با توانست چطور.  باشد سنگدل انقدر تواند

 روی اششماره خبری بی ساعت سه از بعد.  داشتم شوره دل. کند

 .کردممی وصل را تماس معطلیبی.  کرد خودنمایی گوشی صفحه
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 رو چی کردی؟ بود چکاری این ؟ دیوانه یدختره تو کجایی :_

 ادامه داستانو این خوای می کجا تا ساغر؟ کنی ثابت خوای می

 بدی؟

 : گفتم تر آهسته شد، طوالنی که سکوت.  نداد جوابی

 .نگرانی از مُردم دی؟نمی جواب چرا ؟ تو کجایی... ساغر...  الو _

 . شنیدم  هقهایش هق میان از سختی به را صدایش

 .پیشم بیا...بیا... سم...تر...می....دمه...سر...شیوا... شی:_

  . گرفت اشغریبی و تنهایی از دلم

 کجایی؟ بگو بهم فقط تو.  میام االن.  عزیزم باشه.  باشه :_

 .افتاده سکسکه به گریه شدت از
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 .دونم نمی...نمی :_

 .کوبیدم هم روی را پلکهایم کالفه

 اطراف اون تابلویی هیچ. بندازی اطراف به نگاه یه کافیه فقط :_

 نیست؟

 جلوی مانتوی اولین.  کردم فیکس امشانه و گوش بین را گوشی

 . زدم تن را دستم

 کجایی؟ بفهمی شنوی؟تونستیمی صدامو. جان ساغر ، ساغر :_

 از یکی.  پرید سرم از هوش گفت بود، که را جایی اسم وقتی

 . شهر اطراف جنگلی پارکهای

 .بزن حرف من با.  نکن قطع تلفنو.  اونجا میام دارم نترس :_
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 فرمان پشت خودش. بروم آنجا شب وقت آن تنها نداد اجازه پدر

 .راند مقصد سمت به سرعت با و نشست

 نبود واضح که حرفهایی و گریه جز چیزی اما گرفتممی حرفش به 

 . گرفت نمی را دستم

 توجهم درختی زیر نیمکت روی شده مچاله دختر ، رسیدیم وقتی 

 یقین به تردیدم پالتویش رنگ ،از رفتم که جلوتر.  کرد جلب را

 .شد تبدیل
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 کار ، اشکاری ندانم با که عاشق سرتق دختر همان.  بود ساغر

 . بود داده قلبش و خودش دست

 .بزنم بهم را خلوتش خواست نمی دلم.  شدم اشخیره سکوت در

 .رساند را خودش زنان نفس پدر

 کردی؟ پیداش :_

 . گرفت را نگاهم رد

 خودشه؟ مطمئنی :_

 را دستم که همزمان.  رفتم جلو آهسته.  دادم تکان نرمی به را سرم

  .کردم زمزمه لب زیر را اسمش ، گذاشتم لرزانش شانه روی
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.  خوردم جا اشچهره دیدن با.  کرد بلند شتاب با را سرش ترس از

 از خبری دیگر که بود کرده پف پلکهایش آنقدر گریه شدت از

 کردم حس اشگریه از سرخ صورت دیدن با. نبود چشمانش زیبایی

  .فشرد را قلبم کسی

 همه این دانمنمی. زد زار هم باز و انداخت آغوشم در را خودش

 کمرش روی وار نوازش را دستم. آورد می کجا از را اشک

 .دادم حرکت

 دختر؟ خودت با کردی چکار ساغر:_

 . شد نزدیکمان پدر

 .سرده اینجا.  ماشین تو بریم بهتره :_
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 پدر.  داد ، سالمی و کشید خیسش شال به دستی زده خجالت ساغر

 .کردم پدر روانه را ایقدرشناسانه نگاه. داد را جوابش خوشرویی با

 .شکستمی ساغر فین فین صدای تنها را ماشین سکوت

 که لباسهایی با را خیسش لباسهای. کرد ساغر از گرمی استقبال مادر

  . کشید دراز تخت روی و کرد تعویض دادم

 به میلی. داد ساغر خورد به را معروفش هایدمنوش از یکی مادر

 مادر که همین.  ماند نتیجهبی مادر اصرارهای و نداشت شام

 تا خواست او از و زد صدایش ساغر ، کند ترک را اتاق خواست

 .بماند کنارش را صبح
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 به ساغر که زمانی تا و کرد استقبال اشخواسته از باز روی با مادر

 را اشپیشانی آخر در.  کرد او خرج را هایشمادرانه برود خواب

 مراقبش ، کرد سفارش شود خارج اتاق از اینکه از قبل.  زد ایبوسه

 .کنم خبرش شد بد حالش اگر و باشم

 . کاشتم گونش روی ایبوسه و گفتم چشمی

 ابری آسمان به و ایستادم پنجره پشت.  بود فراری چشمانم از خواب

 کنار چشمانم جلوی از بدش حال آن با علی تصویر. شدم خیره

 . نیفتد برایش اتفاقی کند خدا. رفتنمی
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 ۶۷پارت#

. بگیرم را اششماره گرفتم تصمیم باالخره تا ، رفتم کلنجار خودم با

 طوالنی که انتظارم.  شد حبس سینه در را نفسم بوق اولین صدای با

 لحظه آخرین در اما ، دهد جواب خواهد نمی کردم فکر ، شد

 . پیچید گوشم در ایمردانه صدای

 الو:_

 . کرد تکرار دوباره. کشیدند پر ذهنم از کلمات

 ...الو :_

 :گفتم بریده بریده

 خوبه؟...  حالتون. شجاعی آقای سالم... س _
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 :داد جواب خشم با

 . فاتحی.  خانم هستم فاتحی :_

 . نداشتم را انتظارش. شد سر دستم.  شدم الل

 دارید؟ نمی بر سرش از دست چرا :_

 را گوشی مرد این که افتاده اتفاقی حتما. دادم پایین صدا با را بزاقم

 از سرخ چهره تصور.  بود انفجار به رو عصبانیت از و داده جواب

 به.  نبود سخت زیاد بودم دیده چشم به که منی برای عصبانیتش

 :پرسیدم زحمت

 فقط. نداشتم مزاحمت قصد... خوبه؟من حالشون شده؟... چی :_

 .همین بودم، نگران فقط...
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 اینکه از قبل.دهد می بیرون صدا پر را نفسش.کند می سکوت

 بودند بیمارستان.  شنوم می را دکتر کردن پیج صدای بگوید چیزی

.  

 روی نگاهم. خوردم سر دیوار کنار. نداشتند را وزنم تحمل پاهایم

  . شد قفل بود خوابیده وار جنین تخت روی که دختری

 .من خدای وای :_

 .شدم قدم پیش سکوت شکستن برای من اینبار

 بیمارستانید؟ شما:_

 ؛ داد جواب جدیت با.  شد آرامتر کمی لحنش

 .شما دوست لطف به بله :_
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 شده؟... چی:_

 .گذشت خیر به که بوده عصبی شک :_

 .کشم می صورتم روی را دستم

 چطوره؟ حالش االن. شکر خدارو_:

 .خوابه بخش آرام تزریق بخاطر فعال:_

 ، دادم توضیح برایش اما چرا دانم نمی

 تونستم باالخره ساعت چند از بعد. نیست خوب هم ساغر حال :_

 .کنم پیداش بارون زیر خورده بارون گنجشک یک مثل
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 ۶۸پارت#

 می اینکه حدس.نیست فندکش تق تق صدای جز چیزی جوابم

  .نبود سخت زیاد کند روشن سیگاری خواهد

 . سخته عشق چقدر :_

 :بپرسد تا کشد می طول کمی

 چطوره؟ حالش :_

 از.  خواست می زدن حرف دلم که بود شبهایی آن از امشب

 .بودم فراری سکوت

 .خوابیده قرص با.  بد خیلی. بد :_

 .کند نمی سکوت که خوشحالم
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 .کنه می ناز داره جدیه؟یا واقعا حاال :_

 راستش خواستم می طرف یک از. بدهم باید جوابی چه دانم نمی

 خیالش سرعت همین به خواستم نمی  هم دیگر طرف ،از بگویم را

 .شود راحت

 .تنهاست خیلی اینجا. راسته برگرده خواد می واقعا اینکه خوب :_

 چی؟ خواستگارش :_

 :دادم جواب کردمی بازی پایم انگشتهای با که طور همان

 .باشه مثبت ساغر جواب کنم نمی فکر خوب...  خوب ولی. داره :_

 .خوبه:_

 بستریه؟ بیمارستان کدوم :_
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 . فهمید را منظورم

 .بخیر شب. مرخصه احتماال فردا :_

 بعد و انداختم گوشی به نگاهی. کرد قطع بگویم چیزی اینکه از قبل

 .کردم رهایش کنارم پاتختی روی

 مهمانی به نداشت قصد هم خواب. نداشت شدن تمام قصد شب

 به شروع و پیدا کتابهایم قفسه از را امقدیمی دفترچه. بیاید چشمانم

 .کردم نوشتن

 

 خانه به و دهد تحویل را خوابگاه که کردن اصرار مادر و پدر هرچه

 از را استقاللش خواستنمی دلش. نکرد که نکرد قبول بیاید ما ی
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 کند می معذب را خودش هم کار این با کردمی فکر.  بدهد دست

 اما ، کرد نخواهد تغییر چیزی که دادم اطمینان گرچه. مارا هم و

 . داشت پا یک مرغش

 رنگ هم هنوز. شدیم دانشگاه وارد دیگری هوای و حال با صبح

 دیگر و افتاده گود چشمانش زیر. بود روح بی و زرد صورتش

 و کردمی سیر دیگری عالم در بیشتر.  نبود قلدر ساغر آن از خبری

 گیرد می دلم بینمش می اینطور وقتی. بود غرق سکوت دنیای در

 آن از مرا چطور اینکه و شدم کالس وارد که افتادم اولی روز یاد.

 .داد نجات مخمصمه
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 بی چشمان. برویم کافه به خواستم ساغر از شد تمام که کالس

 . زد کوک چشمانم به را فروغش

 نیام؟ من میشه :_

 . گرفتم دستانم میان در را سردش دست

 تو کردی؟آخه درست خودت واسه که روزیه و حال چه این :_

 .نبودی ضعیف انقدر که

 لبهایم حرکتش از.  گذاشت دستش روی را سرش من به توجه بی

 کردممی سرزنشش نباید.  کردم چفت هم روی کشیدم داخل به را

. 

 :گفتم بشنود که طوری
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 .کافه میرم _
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. شدم خیره میانشان پسر به بهت با و نشست تفنگدار سه روی نگاهم

  .شناختمش نمی نبودند کنارش ومحمد مسعود اگر قطعا

 پوشش نوع بخاطر روز هر که باشد پسری همان این اینکه باور

 موهایش،. بود سخت گرفت، می تعهد او از بارها دانشگاه حراست

 یا. کرد می داشتنشان نگه باال صرف وقت چقدر دانم نمی که

 فراهم را ما شادی و خنده بساط و بست می را آنها کش با گاهی
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. بود داده حالت ایساده طور به و بود کرده کوتاهشان حاال.کرد می

 رسید، می زانوهایش تا قدش که پالتویی زیر که سبزی ساده پیراهن

 جلف پسر آن دیگر او.بود کرده چندان دو را اش مردانه جذابیت

 قرار بی دل بود قرار که شده مردی خودش برای حاال.نبود دانشگاه

 .کند قرارتر بی را ساغر

 به مسعود صدای با که بودم علی جدید ی چهره حالجی حال در

 .گرفتم را ام خیره نگاه و آمدم خودم

 .نره پشه توش وقت یه ببند :_

 علی از و ندادم اهمیتی.بود مانده باز تعجب از که گفت می را دهانم

 .پرسیدم
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 بهترید؟ :_

 نیومده؟ :_

 . زدمی حرف کسی چه از دانستممی

 .نیست سرحال زیاد ولی. اومده :_

  .نماند مخفی دیدم از دستانش شدن مشت

 .پرسید بهت با که شنیدم می سرم پشت از را دختری صدای

 خودتی؟... علی :_

 .شد علی نزدیک و زد من به ای شانه

. میاد بهت بزنی تیپی هر. پسر مریزاد دست.بابا کردی تغییری چه :_

 خوشتیپ؟ انقد آدم داریم مگه آخه
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 در خشم. نیامد خوشم دختر کالم صمیمیت و زدن حرف نوع از

 .کشید زبانه علی چشمان

 .کنما می تعریف ازت کنی؟دارم می نگام اینطوری چرا وا :_
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 .غرید علی

 .خانم نیست شما تعریف به نیازی :_

 علی رفتار از که دختر به. رفت کالس سمت به و زد کنار را دختر

 . خورد بر
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 .جنبه بی خبرته؟ چه عمو، هوووی :_

 لبخندی مسعود و محمد به رو.  چرخید پا پاشنه روی و ایستاد علی

 . زد

 .جنبه بی میگه من به کی ببین :_

 دوئل این به مشتاقانه و ایستاده هم دیگر دانشجو چند من از غیر به

  .کردند می نگاه

. شد محمد دست اسیر مچش که برگردد را رفته راه خواست علی

 :کرد گریمیانجی محمد که داد دستش به تکانی

 .بریم بیا.داداش کن ولش :_

 .ندارم کاریش :_
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 :گفت گستاخی ،با داشت نترسی سر گویا که دختر

 ؟ کنه چکار خواد می مثال ببینم بیاد کن ولش _

 . شد نزدیکش علی

 امثال و من تا درمیاری شکلی هر به خودتو که تو یا منم جنبه بی :_

 یه واسه زنی می له له داری که تو یا منم جنبه بی کنیم؟ نگات من

 گذری؟ نمی پسری هیچ از که تو یا منم جنبه چشمم؟بی گوشه

 :گوید می بلندتر

 کافیه؟ دوستات جلوی گفتم که همینا یا بگم هاااان؟بیشتر:_

 . نیامد کوتاه اما بود افتاده لرزه به حرص از  دختر
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. نه میشه؟ عوض هم شخصیتت کنی عوض رو تیپت کردی فکر :_

  زدی؟ می تیک دانشگاه دخترای همه با که همونی تو

 .کرد بلندی نمایشی ی خنده علی

 حاال با فرقی یه موقع اون ولی.هدف به زدی درست آفرین :_

 .داشت

 علی دهان به را نگاهش کنجکاوانه و داد باال را ابرویش یک دختر

 .دوخت

 نمی دلم دیگه االن اما خواست، می دلم موقع اون اینکه اونم :_

 .بزنم تیک کسی با تو قول به خواد

 داد، ادامه کوتاهی مکث از بعد
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 مثل آدمهایی خرج ثانیه یه برای نگاهمو نیستم حاضر حتی دیگه :_

 .بشم کالم هم باهاشون اینکه به برسه چه کنم تو

 دانشگاه حراست شریفی آقای صدای با

 دوباره شدمی نزدیک که طورهمان شریفی آقای. شد متفرق جمع

 .کرد تکرار را سوالش

 اینجا؟ خبره چه :_

 . نگرفت جوابی 

 .نباشه راهرو تو کسی.کالستون سر برید :_

 استادهای آن از پارسا استاد. داشتم ترید کافه به نرفتن و رفتن بین

 نمی راه کالس داخل را کسی خودش از بعد که بود سختگیری
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 را ساغر و  برگردانم سر. کردم  حس کنارم را کسی حضور.داد

  . دیدم

 گردی؟ می بر داری ؟یا سلف ری می داری :_
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 ۷۱پارت#

 اومدی؟ کی تو.برم خوام می :_

 داد، جواب حال بی

 .میاد استاد االن کالس سر بریم بیا :_

 .انداختم باال ای شانه خیال بی
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 دیدی؟ رو بود انداخته راه علی که ایمعرکه :_

 . رفتیم سلف طرف به و زدیم را کالس قید

 چی؟ که خب :_

 .کردم اشحواله سفیهی اندر عاقل نگاه

 دیدی؟ رو تیپش شده؟ حالنا حول نفهمیدی یعنی خوب دختر :_

 علی اون دیگه کرد اعالم هم بلند صدای با تازه.  نشناختمش که من

 خوای؟ می چی دیگه خب. نیست سابق

 وقتی ، رفت جلوتر قدمی چند حواس بی. ایستادم. نداد جوابی

 .انداخت سرش پشت به نگاهی.ایستاد ، شد نبودم متوجه

 شیوا؟ نمیای چرا :_
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 . چرخاندم کاسه در را چشمانم

 شدی اینطوری گفتم؟چرا چی فهمیدی خوبه؟اصال حالت ساغر :_

 تو؟

 . گرفت را دستم. برگشت را رفته راه

 بود همیشه از خلوتر سلف.  دادیم ادامه راهمان به سکوت در و 

 کالفه.  گرفتم نظر زیر را ساغر حاالت و زدم امچانه زیر را دستم.

 را سکوتش شکستن قصد. شدمی  غرق افکارش در مدام. بود

 همین به توانست نمی و بود کرد گیر سختی دوراهی در.  نداشت

. کند می عمل ترقوی همیشع عشق نیروی اما. کند اعتماد راحتی

 .ماند نتیجه بی حسش کردن سرکوب برای ساغر تالش
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 من؟ به زدی زل اینجوری چیه :_

 .کرد رو و زیر را دلم نگاهش معصومیت

 یعنی زنی؟ نمی حرف ؟چرابریزی خودت تو خوای می کی تا :_

 این از تر عمیق رفاقتمون کردم می فکر.  امغریبه برات انقدر

 .حرفاس

 حرف به شروع هم ساغر وقتی حتی.  شدم ام قهوه زدن هم مشغول 

 .نگرفتم باال را سرم کرد زدن

 دارم؟ کسیو اینجا تو از غیر من شیوا؟مگه حرفیه چه این :_

 .کرد مزه را چاکلتش هات. کردم نگاهش چشمی زیر

 قهری؟ االن :_
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 اش زده باران جنگل ی خیره حرفی هیچ بی و آوردم باال را سرم

 .شدم
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 در. نشد موفق اما. دهد فرو را بغضش دیگری یجرعه با کرد سعی

  .زد دلم به آتش و چکید اشکش قطره آخر

 با نه، من با.  بزن حرف ساغر کنی؟ می اینکارو خودت با چرا :_

 .نریز خودت تو انقدر. داری قبولش که کسی هر با. خانوادت
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.  گذاشت دستش روی را سرش. گرفتند سبقت هم از اشکهایش

 .بکاهد غمش بار سنگینی از اشکهایش دادم اجازه

 

 دیگر. بود کرده پهن را چادرش زمستان و بسته را بارش کوله پاییز

 و عریان چه درختان همه. نیست خشکیده و زرد برگهای از خبری

 زیبایی از چیزی حال این با. رفتند زمستانی خواب به عریان نیمه چه

 .شودنمی کم طبیعت

 انداخت هوسم به باقالی و لبو بوی. خورد فروش لبو چرخ به چشمم

. خندید دستم ظرفهای دیدن با ساغر. خریدم دو هر از معطلی بی. 

 زدن حرف به شروع ای آهسته صدای با ساغر خوردیم که کمی

  .کرد
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 می ساعتی چند مامان و سامان.بودم کرده نام ثبت تازه پارسال :_

 بود بار اولین. بود گرفته دلم تنهایی از.اصفهان بودن برگشته که شد

. بودن کنارم مامان و سامان همیشه. شدم می دور ام خانواده از که

 خوابگاه از خراب حال همون با.بیارم تاب رو نبودشون تونستم نمی

 شده شب. نداشتم خوبی حال اصال.رفتم می راه فقط. بیرون زدم

 ماشینی ممتد بوق صدای با که رفتم می راه خیابون تو هنوز اما. بود

 پاهام انگار.بودم داده دست از رو حرکتم قدرت.کردم بلند رو سرم

 کنارم دستی که. شد نزدیکم سرعت با ماشین.بود چسبیده زمین به

 فرو خبری بی دنیای در و بشن بسته چشمام اینکه از قبل. کشید

 کرد می نگاهم نگرانی با که ای قهوه چشم جفت یک برم،تصویر

 .شد حک ذهنم در
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 خیره رویش روبه به دوباره و کرد نگاهم کوتاه.کند می تازه نفسی

 .شد

 :داد ادامه و نشاند صورتش روی لبخندی

 لیوان سامان.آب کردم زمزمه لبهایم بین از سختی به.بودم تشنه :_

 .گفت و گرفت جلوم آبی

 .آخه نیستی خودت مراقب چرا.خودم کوچولوی آبجی :_

 از اشک خندیدم می حالیکه در.بود کنارم سامان.شد نمی باورم

 رو مردونش صورت تا بردم جلو دست.گرفت راه چشمم کنار

 بسته و باز را پلکهایم شد ریخته گلویم در که آبی با که کنم لمس

 .شدم اطرافم متوجه تازه.بود رفته.نبود دیگه سامان.کردم



 

 pg. 395 
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 دوباره دیدن با. زدم صدا سامانو.انداختم اطراف به نگاهی ترس با

 دستم در که دردی از.نشستم جام تو سرعت به ای، قهوه چشم

 .آمد نزدیکم. شد بلند نالم پیچید

 کنی؟ می کار چه :_

 .بود اینجا االن...کجاست؟االن سامان،سامان :_

 تو. نیست یادت. ماشین زیر رفتی می کیه؟داشتی دیگه سامان :_

 .نبودی خودت حال
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 مگریه.گرفت جون چشمام جلوی فیلم عین چیز همه. افتاد یادم

 . کرد من به پشتشو.کشید ای کالفه پف.نبود خودم دست

 خودتو خواستی می بخاطرش که داری دوسش انقدر :_

 آورده؟ سرت کرده؟بالیی بکشی؟ولت

 می چی. شدن گشاد  ممکن حد آخرین تا چشمانم حرفهایش از

 قضاوتم رحمانه بی طور این نشناخته اینکه از. خودش برا گفت

 .گفتم پرخاش با.شدم کرد،ناراحت

 فهمی؟ می.داداشم.داداشمه....سامان :_

 های مهره صدای که طوری. برگردوند سمتم به شتاب با را سرش

 .گفت و شد تخت نزدیک رفته باال ابروهای با.شنیدم رو گردنش
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 افتادی؟ حال این به داداشت داداشت؟برای:_

 .دادم تکان برایش سری

 چرا؟ :_

 .دادم جواب آرامتر و گرفتم مشتهایم درمیان را مالفه

 .گرفت خوابگاه برام.شهرمون برگشت.رفت :_

 و برداشت روم از نگاهشو سنگینی سختی به.کرد نگاهم سکوت در

 :گفت رفت، می در سمت به که طور همان

 .کنه چک سرمتو بیاد پرستار بگم رم می.بکش دراز :_

 .پرسید که مهربانی زن صدای با

 بهتره؟ حالت :_
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 .دادم جواب ای گرفته صدای وبا باز را چشمهایم

 .خوبم بله :_

 .گفت و زد دستم روی چسبی

 .بری تونی می :_

 قهوه چشم پسر از خبری. انداختم اطراف به نگاهی و کردم تشکری

 گفتم.بشه خارج اتاق از پرستار اینکه از قبل.نبود ای

 کجاست؟ صندوق خانم :_

 .داد جواب لبخندی با

 .داده انجام کاراتو همراهت عزیزم :_
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 دونستم؟ نمی هم رو اسمش حتی که مردی همون یعنی همراهم؟

 و شدم بلند سختی به اما.داشتم سرگیجه کجاست؟کمی االن پس

 پیدا مردو تا چرخاندم چشم.اومدم بیرون بیمارستان از آهسته آهسته

 .بود گذاشته تنهام اونم.  نبود ازش اثری اما. کنم
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 در سردیش به توجه بی و برداشت ایباقالی ، ظرف داخل از

 .کرد ظرفها به ای اشاره چشم با. گذاشت دهانش

 .شدن سرد :_
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 .زدم لبخندی

 .خرم می دوباره.نیست مهم :_

 .داد ادامه و شد امخیره

 کالس سر.شد شروع هفته دو از بعد دانشگاه.ندیدمش دیگه :_

 و کردم استفاده فرصت از که بود نیومده استاد هنوز. بودم نشسته

 داشتم شک.شنیدم آشنایی صدای. گذاشتم دستم روی را سرم

 حال در و بود ایستاده من به پشت. کردم بلند سرمو.باشه خودش

 سر تا برگردوند سرشو استاد ورود با. بود دختری با کردن کل کل

 کردممی دعا.  بود نجاتم ی فرشته. دیدم صورتشو که بنشینه جاش

 از. باشم جدید سوژه یه براش خواست نمی دلم.  باشه نشناخته منو
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 داشت دختر اون با که باشه داشته رو رفتاری همون منم با اینکه فکر

 وقتی. داشت شیطنتاش برای جدید مورد یه روز هر. شد می بد حالم

 هم منو کرد سعی باری چند. نشناخته منو کردم حس شد متوجهم

 جواب یا گرفتم می اش نادیده یا بار هر اما کنه خودش بازیچه

 آورده دلم سر به چی چشماش دونم نمی اما.دادم می شکنی دندون

 شبا.باشم دانشگاه روز هر خواست می دلم اذیتاش همه با که بود

 مرد با. دید نمی منو اون.بود بلندتر هم سال شب بلندترین از برام

 روز هر قلبم چرا دونم نمی ولی. داشت فاصله فرسنگها رویاهام

 اینکه از قبل حسو این که کردم می تالش. گرفت می دیدنشو بهانه

 هر عشق های ریشه اما.  کنم سرکوب کنه ریشه وجودم تمام تو

 که اومدم خودم به زمانی. شد می ضخیمتر و ضخیم قلبم در لحظه
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 رهایی.  رممی فرو  بیشتر روز هر افتادمو گیر عشقش باتالق تو دیدم

 شاهد صبح تا بالشتم شب هر. نبود من کار طرفه یک عشق این از

  .بود دلتنگیام

 . داد بیرون به را اش بارانی نگاه

 .نشناخته منو هنوزم که خوشحالم :_

 علی عاشق ساغر.بود سخت برایم باورش.بودم حرفهایش بهت در

 بود؟ نشناخته را او علی بود؟واقعا

 هوای و حال در کدام هر. داد می جوالن بینمان که بود سکوت

 در غرق او و ساغر حرفهای تحلیل و تجزیه در من. بودیم خودمان

 .راندم نامعلومی مسیر سمت به و زدم استارت.خاطراتش
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 تصمیم.شد تمام امتحانات فرسا طاقت و سخت هفته دو از بعد

 دلش از را مدت این کمرنگی تا بزنم آقاجون به سری  گرفتم

 عالقه مورد شیرینی محبوبش، فروشی شیرینی از راه سر. دربیاورم

 . خریدم را اش

 اتاق در هوا بی و کردم استفاده میزش پشت ناصری خانم نبود از

 :گفتم رسا و بلند. کردم باز را مدیریت

 ...پدر بهترین بر سالم :_
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 را سرم بودند زده زل من به تعجب با که چشم جفت چهار دیدن با

 .دادم ادامه تر آهسته و انداختم پایین

 .دنیا بزرگ :_

 شان خنده او از تبعیت به هم بقیه شد بلند که عمو ی خنده شلیک

 .ایستاد جلویم و آمد طرفم به عمو. کردند رها را

 ما که نگفت ناصری خانم مگه میکنی؟ چکار اینجا.تو دست از :_

 .داریم جلسه

 :گفتم خجالتزده

 که شوم خارج اتاق از خواستم. مونم می منتظر بیرون.ببخشید :_

 .نداد اجازه عمو
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 بیرون؟ بری خوای می زدی بهم رو جلسه که حاال کجا؟ :_

 بود ای مسخره فکر چه این. بگیرم باال را سرم کشیدم می خجالت

 در فکری چه حاال.شد می هم بدتر این از مگر. زد سرم به که

 .آمد کمکم به آقاجون.کردند می موردم

 .پسر نکن اذیتش حامد، :_

 .گرفتم باال را سرم و کردم پیدا جرات کمی. شدم کیفور حرفش از

 .گفت ذاتیش طبعی شوخ با عمو

 .کنه نگاه چپ شما چشمی نور به داره جرات کی :_

 .گفت و شد دستم ی جعبه خیره
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 برامون چایی یه بگم تا بشین ،بیا بیا.کرده چه چشم نور ببین به، :_

 .بیارن

 مبلها سمت به تا کرد حلقه ام شانه دور را دستش و رفت کنار عمو

 آبروریزی چه. شد نمی باورم.شدم مهمانها متوجه تازه. کند هدایتم

 دیدن با. کنم ترک را اتاق  زودتر خواست می دلم.بودم کرده

 هوا.انداخت چنگ گلویم به خفگی حس لبهایش روی نیشخند

. کشاند آقاجون سمت به خودش با مرا عمو.نبود کشیدن نفس برای

 .پرسید فرد فاتحی آقای.کرد می نگاهم محبت با جون آقا

 .دیدمت امروز که خوبی اتفاق دخترم؟چه چطوره حالت :_

 .کردم زمزمه لب زیر
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 .کنم می خواهش :_

 کفشهایم دیدن به پس بنشیند، نگاهش در نگاهم خواست نمی دلم

 .کردم بسنده

 .داد قرار مخاطبش را آقاجون فاتحی آقای

 .دیگه روز یه برای بذاریم رو جلسه ادامه بهتره دیگه خب، :_

 را بود،صدایش کاغذهایش کردن جمع حال در که طور همان

 .شنیدم

 ایشون شیطنتهای با که رسیدیم می خوبی نتایج به داشتیم. بله :_

  .دادیم دست از تمرکزمونو

 .بودم خوشحال خورد می حرص اینکه از
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 .داد جواب آقاجون

 .خداست روز هم فردا.جوون نباش عجول :_
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 و آقاجون.  ایستاد و گذاشت کتش جیب داخل را مارکش خودکار

 بسنده خداحافظی یک به من اما کردند شان بدرقه در جلوی تا عمو

 از یکی تا بردم دست. کشیدم راحتی نفس. ماندم اتاق در و کردم

 که بردارم زد می چشمک که را میز روی ی خوشمزه کاکائوهای

 .شد خشک هوا در دستم اتاق در مسعود ناگهانی حضور با
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 را خودش کمی و کرد ستون میز روی را دستانش. ایستاد مقابلم

 :گفت اش باجذبه و بم صدای با.کشید جلو

 رشته اون کنم فکر. هست هم یاری کودک ی رشته ، دانشگاه تو _

 .حسابداری تا باشه نزدیک روحیت به بیشتر

 خشم آتش حرفش از.کرد کتش ی لبه بند را دستش و ایستاد صاف

 را کتش ی لبه که بدهم را جوابش خواستم. کشید شعله وجودم در

 مضحکی لبخند. کرد خودکارش به ایاشاره ابرو با.  کرد باز کمی

 .گفت بلندی صدای با و زد

 .کردم پیداش.  اینجاست :_
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 حرصم که بوده این فقط قصدش که فهمیدم حرکتش از

 .رسیده هدفش به که نفهمد تا گذاشتم هم روی را چشمانم.دهد

 .کوچولو خانم ، بخیر روز :_

 لبخند با که بدهم را اش گستاخی جواب تا کردم باز را چشمانم

 .شد خارج اتاق از و داد تکان برایم دستی ای پیروزمندانه

 

 تا خواست و گرفت جونخانم با تماسی میزش روی تلفن با آقاجون

 چیزی شام برای که کرد تاکید.کند جمع هم دور شب برای را همه

. دهد می سفارش رستوران به راه سر خودش و نبیند تدارک

 را جونخانم با رفتارش همیشه. زدم پایانش بی محبت به لبخندی
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 ترین رام جون خانم برابر اقتدارش،در حفظ عین در. داشتم دوست

 .بود زمین روی موجود

 

 به ساغر با جدید ترم واحد انتخاب برای تعطیلی دوهفته از بعد

 زد می قدم دانشگاه در جلوی که دیدم را علی دور از.رفتیم دانشگاه

 .گذراند می نظر از را اطراف یکبار وقت چند هر و

 در خواست ساغر از و آمد جلو مردانه علی امتحانات، روز آخرین

 را همدیگر کوتاه زمان یک در تا بگیرد را تصمیمش دوهفته این

 اذیتی هیچ از و بود گرفته کار به را همتش تمام ساغر. بشناسند

 تقریبا او.کرد می تحمل صبورانه هم علی.کرد نمی دریغ او به نسبت

 با که نیست بیدی و است استوار تصمیمش در چقدر که کرد ثابت
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 نمی چیز هیچ و است میدان این مرد که داد نشان او.بلرزد بادها این

  .بود ستودنی مرد این صبر.کند در به راه این از را او تواند

 مخالفت من اما. برگردیم  خواست و کرد گل شیطنتش ساغر

 بالتکلیف را او طور این خبری بی دوهفته از بعد نبود حقش.کردم

 .کند رها
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 .گفتم جدیت با.ایستادم رویش روبه
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 تصمیم قاطعانه ، برداری بازیات بچه از دست بهتره ساغر ببین :_

 هم اگر. بگو بهش  محکم جلو برو منفیه جوابت قطعی اگر. بگیری

 بده جوابشو و جلو بریم بیا بدی خودتون به فرصت یه خوای می که

 تو ولی.کنه صبر بازم بخاطرت که داره دوست انقدر باش مطمئن.

 گربه و موش این با.  کنی استفادهسو احساساتش و صبوری از نباید

 با تو که کشیده کنار وقته چند این تو اون،.رسید نمی جایی به بازی

 با یا هم االن.باشی کردن بازی فکر به اینکه نه بیای، کنار خودت

 .رم می تنها من یا.میای من

 نمی دلم اینکه با.گرفت را نگاهش.شد زده بهت قاطعم لحن از

 .داشت نیاز تلنگر به او اما کنم ناراحتش خواست
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 میای؟ من با :_

 به دیگری نگاه علی.رفتیم دانشگاه سمت به و داد تکان را سرش

 نشده ما متوجه هنوز. گذراند نظر از را اطراف.انداخت ساعتش

 .گفتم بلند که شود داخل خواست.بود

 .سالم :_

 خنده تک.شد چراغانی چشمانش ساغر دیدن با.چرخید طرفمان به

 .زد ای

 .سالم :_

 .پرسید بود، انداخته لنگر ساغر روی نگاهش که طور همان

 خوبی؟ :_
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 آهسته ممنونم سرخش های گونه با ساغر.بود دلتنگی از پر نگاهشان

 شانه به شانه دو هر.کنند دلتنگی رفع تا گرفتم فاصله کمی.گفت ای

 لبخند از.شدند دور بود ساغر دست در که رزی گل شاخه با هم

 از را او ساغر که فهمید شد می علی لبهای روی زده شکوفه

 .رسیدند می بنظر جذاب هم کنار در چقدر. رهانده بالتکلیفی

 

 اولین برای را ساغر امروز تا کنم راضی را مادر توانستم سختی به

 به امروز تا گذاشتیم قرار مادر با پیش روز چند.کنم همراهی قرارش

 اصرار مادر.بخریم پرده سالن و اتاقها برای و برویم بزازها پاساژ

 .شود انجام خانه خریدهای باید اسفند شلوغیهای از قبل تا داشت



 

 pg. 416 

 کنارش همیشه مثل و کنم همراهیش تا داشت دوست ساغر

 حس از جدا.باشد تنها قرارش اولین در خواستنمی.باشم

  . باشم کنارش خواهر مثل خواستممی ، کنجکاوی

 خرید برای ،فردا تا داد رضایت زدن غر کلی از بعد مادر باالخره

 .برویم

 با را جالبی تضاد که کرم بافت شال.کردم تن به را ایمقهوه پالتو

 و گرفتم را صورتم روحی بی ، لبی برق با.کردم سر ، داشت پالتویم

 .شدم خارج خانه از شتاب با

 

 [13:36 09.11.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین



 

 pg. 417 

 ۷۸پارت#

 خودش شوم مطمئن تا زدم پلک باری چند.  زد بهتم ساغر دیدن با

 سالم.  نشست صندلی روی و کرد باز لوندی با را ماشین در. است

 بیچاره. دادم تکان برایش سری تنها شده گرد چشمهای با.  کرد

 قطعا.بیاورد تاب دختر این های عشوه برابر در بود قرار چطور علی

 .کرده دلرباتر را خودش اینطور که داشته هم شیطنت کمی

 آرایش.بود کرده هماهنگ چشمانش سبز جنگل با را شالش و پالتو

 مشکی ی طره آن و بود کرده حفظ را صورتش بکری که ملیحی

 .کرد می پا به علی دل در ای زلزله قطعا کنش، خراب خانه
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 می را انتظارمان و بود رسیده ما از زودتر علی.رسیدیم قرار محل به

 شد که حضورمان متوجه.زدم عجولیش همه این به لبخندی. کشید

 گلویش سیب ساغر دیدن با. آمد طرفمان به و انداخت را سیگارش

 صورت اعضای تک تک روی آرام را نگاهش. شد پایین و باال

 خودش شود مطمئن خواست می انگار. درآورد رقص به ساغر

 هایگونه سرخی. کردم خفه گلو در را صدایم بی یخنده.است

 آن از را دو هر نمایشی ایسرفه با. بود خجالتش دهنده نشان  ساغر

 به ندهد دست از را تمرکزش اینکه برای علی. کردم خارج حال

 امروز ساغر.  ننشیند ساغر روی تا کرد کنترل را نگاهش سختی

 .بود بسته خسته دل و عاشق مرد این قتل به کمر
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 اشسنتی فضای.  رفتیم پارک داخل ی خانه سفره به علی دعوت با

  . بود دلچسب

 تنهایشان باید و بود فایده بی حضورم. شدیم گرم کمی داغ چای با

 که نشانهایی و خط و شدم بلند دستهایم شستن بهانه به.  گذاشتم می

 نگاه با علی.  خریدم جان به را کشید می برایم چشمانش با ساغر

 .کرد امبدرقه ایقدرشناسانه

 ساعت به نگاهی. نشست تنم به لرزی زدم بیرون که خانه سفره در از

 آن از سردتر هوا. انداختم طالییش بزرگ صفحه آن با چرمی بند

 . کردم می گرم را خودم رفتن راه با باید بایستم ایگوشه که بود



 

 pg. 420 

 جلب ، آمد می سمتم به سرعت با که پوشی خوش مرد به توجهم

  . کرد می چه اینجا او.  شد

 متوجهم اینکه از قبل خواستم. کردم ساغر و علی نثار ، لعنتی دلم در

 من از را عملی هر فرصت رسیدنش با شوم،که پنهان ای گوشه شود

 .گرفت

 را اشمشکی پالتوی یلبه. باشد شنیده داشتم شک را امآهسته سالم

 جینش شلوار جیب داخل را انگشتش چهار نوک و زد کنار کمی

 .داد تکان سری جوابم در و انداخت من به غروری از پر نگاه.  برد
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 بود ها بچه دنبال.  گذراند نظر از را اطراف شده ریز چشمهای با

 .انداخت مارکش ساعت به نگاهی. بپرسد تا کردم سکوت.

 کجان؟ بقیه :_

 .پرسیدم و زدم نیشخندی

 بقیه؟ :_

 .داد جواب مسخرگی با و داد باال را ابروهایش

 .گم می رو عشقا مرغ :_

 رو به رو از دلچسبتر قطعا فروشها پرده پاساژ به رفتن گفتم خودم با

  .بود احساس از خالی و مغرور مرد این با شدن
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 صورتم نزدیک  را سرش و شد خم کمی دید که را سکوتم

 دیگر یکبار.بود گرفته بازی به را صورتم نفسهایش که طوری.کرد

 از تنم.کردم نمی سرما احساس دیگر.داشتم را حس این تجربه هم

 .بود آتش کوره نزدیکی همه این

 هم روی محکم را پلکهایم و بردم پالتویم جیب داخل را دستانم

 تعبیر خودش نفع به را چیزی نگاهم از خواست نمی دلم.فشردم

 .کند

 کجان؟ ساغر و علی :_

 .چرخاندم چپ سمت به را صورتم

 .خونه سفره :_
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 .دهم بیرون منقطع را نفسهایم توانستم من و گرفت فاصله کمی

 خونه؟ سفره :_

 .شد راهم سد که شوم دور کمی خواستم.دادم تکان را سرم

 کنی؟ می چکار اینجا تو اونوقت :_

 .کردم نگاهش طلبکارانه. آمد جوش به خونم جایش بی سوال از

 بله؟ :_

 پرسید؛ عصبی و زد ابروانش به ای گره 

 کنی؟ می چکار سرما این تو ، اینجا ، تنها :_

 نمی را رفتارش معنی چرا چه؟ از. بود عصبی. خوردم جا

 .نبود نگاهش شیطنت از فهمیدم؟خبری



 

 pg. 424 

 چیه؟ ظورتون...من :_

 فک بین از.کرد احاطه را چشمانش سرخ های رگه عصبانیت از

 غرید؛ اش شده منقبض

 بالیی چه بودیم رسیده دیر کم یه رفته؟اگه یادت رو حافظیه :_

 بود؟ اومده سرتون

 زد؛ سرم به ای ضربه انگشتش با

 نفهمی؟ به زدی خودتو یا رو چیزا این فهمی می :_

 خلوت پارک این در که بودم شده نترس انقدر کی از.بود او با حق

 دامن لرزم به هم ترس سرما بر عالوه.زدم می قدم خودم برای

 نبود؛ بردار دست.زد
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 نموندی؟ ها بچه پیش که داشتی چیکار اینجا تنها گفتم :_

 خودش با را گلویم در نشسته بغض تا دادم پایین سختی به را بزاقم

 .بود فایده بی اما.ببرد

 .باشن تنها کم یه خواستم...خواستم :_

 کرد؛ ام حواله سفیهی اندر عاقل نگاه

 بشینی؟ ورتر اون میز دوتا نرسید عقلتون به بزرگ خانم :_
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 از.نداشتم برایش جوابی.گرفت لجم خودم حماقت از حرفش این با

 ساعتم به نگاهی. رفت خانه سفره طرف به و کرد عبور کنارم

 گذشت عمر یک اندازه به برایم بودن او کنار در اینکه با.انداختم

 او قول به که نیست بیشتر  ساعتی نیم دادند می نشان ها عقربه ولی

 نمی همراهیش  شد متوجه وقتی.بودم گذاشته تنها را عشقها مرغ

 می سعی حالیکه در.کشید پرپشتش موهای میان دستی.کنم،ایستاد

 :گفت کند کنترل را عصبانیتش کرد

 کنن؟ پهن براشون قرمز فرش منتظرن خانم :_

 دادم؛ جواب کنم پنهان را خشمم آنکه بدون رفتارش از عاصی

 .جناب خیر :_
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 زدم؛ ساعتم به ای ضربه

 خورده یه رفتنمون کنم فکر. تنهان که نیست هم ساعت نیم هنوز :_

 .باشه زود

 طوفان و شد باز ابروانش گره که آمد خوش مزاقش به حرفم

 دوطرف از را ،دستانش انداخت پایین را سرش.گرفت آرام نگاهش

 نیم.برگشت را رفته راه.داد بیرون صدا پر را نفسش و کرد باز

 کرد؛ کم را قدمهایش سرعت.انداخت سمتم به نگاهی

 .سرده خیلی اینجا من ماشین تو بریم بهتره :_
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 یک در او با که بود مانده همین فقط.شد خاله پسر هم زود چه

 بشر این.االن به نه پیشش، دقیقه چند توبیخهای به نه. بشینم ماشین

 .ندارد ثبات

 .خودم ماشین تو رم می :_

 داد؛ تحویلم نیشخندی

 .باشه :_

 مانده جا ساغر پیش کیفم تو سوییچ افتاد ،یادم رسیدم که ماشین به

 جان بی ماشین حواله مشتی. ریختند سرم روی گرمی آب انگار.

 خوردم؛ خفیفی تکان صدایش با.زدم غری لب زیر و کردم

 .سرما از کردیم یخ. بزن درو پس؟ شد چی :_
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 نمی بر سرم از دست گفت؟چرا می چه.کردم نگاهش واج و هاج

 انگشت دو با کرد سعی که دید چه چشمانم در دانم داشت؟نمی

 چشمانش کنار چینهای ولی. بگیرد را لبخندش پیشرفت جلوی

  .بود ناپذیر انکار

 تموم حرفاشون دوتا اون تو،تا ماشین تو بیایم نشد قرار مگه :_

 .دیگه کن باز خب.شه

 این ثانیه از کسری در توانست می چطور.بود گرفته بازیش دوباره

 بیشتر تا کرد می استفاده بدم حال از داشت او.کند عوض نقش طور

 .کشیدم دهانم داخل را لبهایم.کند تفریح

 .بزنم قدم دم می ترجیح... اوممممم:_
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 صدای.کردم زدن قدم به شروع بدهم او به فرصتی اینکه از قبل

  رسید؛ گوشم به خودش صدای با همزمان ماشینش دزدگیر

 که بعد من،سری ماشین تو ریم می اینبار نداره، عیبی حاال :_

 .تو ماشین تو ریم می بود همرات سوییچت

 یک با.دادم ادامه راهم به و ندادم حرفش به اهمیتی.بود فهمیده پس

 .ایستاد مقابلم حرکت
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 آمرانه.نبود صدایش در قبل دقیقه چند طبعی شوخ از ردی اینبار

 گفت؛

 نشدم مجبور تا ماشین تو شینی می میری خوب دخترای مث :_

 .ببرمت خودم

 از العملی عکس وقتی.افتاد تکاپو به قلبم اش نزدیکی همه این از

 .کشید و گرفت را پالتویم آستین ی گوشه ، ندید جانبم

 .کشیدم ضرب با را دستم. خوردم جا حرکتش از

 کنی؟ می چیکار :_

 .داری که تجربشو. برمت می زور با یا میای یا که گفتم :_
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 آن اتفاق دوباره مخالفتم با ترسیدم که بود آنقدری کالمش صالبت

 مطبوع گرمای وقتی.شدم ماشینش سوار ناچار به. شود تکرار روز

 تحمل را سرمایی چه فهمیدم خزید،تازه پوستم زیر ماشین اتاقک

 نوازش را مشامم که آشنایی بوی از بود پر ماشین هوای.بودم کرده

 به را سرم و بستم را چشمانم.گذاشت آرامی موسیقی. داد می

 حس این خواست می دلم.داشتم عجیبی حس.دادم تکیه صندلی

 جلوی زد،باید نهیب عقلم اما.کند رشد وجودم در بیشتر و بیشتر

 همه با او.نباشد فراری راه و شود دیر اینکه از قبل بگیرم را پیشرفتش

 تقدیم او به را قلبم قفل کلید نباید.  داشت فرق هایم شاخص ی

 .کنم
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 نمی.   بود نسیم.  کردم باز چشم ناچار به گوشی زنگ صدای با

 صدای بعد کمی. دادم تماس رد. دهم جواب او جلوی خواستم

 دهم نمی جواب وقتی. بود نسیم دانستم می.آمد پیامک آالرم

 .آید نمی کوتاه نفهمد را علت تا و شود می پیگیر آنقدر

 دی؟ نمی جواب کجایی؟چرا :_

 زنگ کنم،دوباره تایپ را جوابش اینکه از قبل.کشیدم پوفی

 گفت؛ بود سرگرم اش گوشی با که مسعود.زد

 .خودشو کشت.بده جوابشو :_

 بگوید، چیزی نسیم اینکه از قبل.کردم وصل را تماس ناراضی

 گفتم؛
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 .تونم نمی االن.کنیم می صحبت بعدا عزیزم :_

 یک با دیدم که چرخاندم را سرم.کردم قطع بالفاصله را تماس

 را گوشی. کند می ام نظاره لبش گوشه پوزخندی و رفته باال ابروی

  گفت؛ و کوبید لبانش به آهسته باری چند

 .باشی راحت بیرون رم می :_

 همه این از دلم. امروز شد روزی چه.بودم خالیش جای ی خیره

 خودم از دفاع برای نایی دیگر. گرفت نابجایش قضاوتهای

 .باشد ور غوطه باطلش خیال در بود بهتر.نداشتم
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 ۸۲پارت#

 باور هستم که همینطور مرا توانست نمی هم شاید یا خواست نمی او

 پیش ی اجازه دلم به ونباید کنم گوش عقلم حرف به باید.کند

 برابر در را دلم باید.کنم پیشگیری فاجعه وقوع از قبل باید.دهم روی

 .نشود کاشته قلبم در او از بذری هیچ تا کنم یزرع لم ی مزرعه او

 برای.  افتادم راه شوم منتظرش اینکه کردم،بدون باز را ماشین در

 و ماشین قفل صدای. هایش کنایه گوشه از بودم پر. بود بس امروز

 از بودم خوشحال. شنیدم سرم پشت را قدمهایش صدای بندش پشت

 .کرد نمی بودن کنارم برای تالشی اینکه
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 لپهای آن با ساغر دیدن از.بود شان برازنده عشق مرغ لقب واقعا

 می عاشقانه نجواهای گوشش در مدام که علی و خجالت از سرخ

 کرد، که سالمی با رفت جلو مسعود.نشست لبانم روی لبخندی کرد

 ساغر کنارکشید بیرون شان عاشقانه خلوت از را دو آن

 زدم؛ پچ گوشش زیر آهسته.نشستم

 .میشه دیر.بریم پاشو :_

 گفت؛ شد رفتنم عزم متوجه که علی.گذاشتم پایم روی را کیفم

 زودی؟ این به برید خواید می :_

  .بریم بهتره نشده دیر تا دیگه بله:_

 .زد صدا را خدمه از یکی و کرد بلند را دستش
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 .بزنیم چایی یه هم دور خوایم می تازه ، که شه نمی :_

 هرچه خواستم می. داد چای و کیک سفارش ما به توجه بی و

 را بودن او کنار سنگین فضای.  کنم ترک را محیط این زودتر

 کیف بند مدام.  خواست می را او از دوری دلم.  نداشتم دوست

 پیشقدم علی آوردند، که را چای سرویس. چالندم می را ام بیچاره

 جلویش آشکار چشمکی با و ریخت ساغر برای را چای اولین شد،

 گفت؛ لب زیر و کرد ای خنده علی حرکت این از مسعود. گذاشت

 .زلیل زن ای :_

 .گذاشت من جلوی را دوم چای
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 خواهر بعد به حاال از هم شما.  هست منم عزیز ، جان ساغر عزیز :_

 .منی

 بود گذاشته اسمش کنار علی که جانی از. کردم ساغر به نگاهی

 روی نمکین لبخند از را این ، بودند کرده آب قند دلش در انگار

 .فهمید شد می لبهایش

 .گذاشت مسعود جلوی را استکان.ریخت را سوم چای

 .گلم داداش مخصوص رنگ خوش و داغ چای یه :_

 .زد اش شانه به ای ضربه مسعود

 .میشی چی عروسی و عقد با شدی عوض انقدر اول قرار با :_
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 [12:09 11.11.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۸۳پارت#

 علی و ساغر خداحافظی تا بودیم منتظر و ایستاده پارک در جلوی

 زیر را حرکاتم مسعود.انداختم ساعت به نگاهی استرس با.شود تمام

 .داشت نظر

 داری؟ استرس نگرفتی تماس عزیزت با هنوز اینکه از _:

 من االن حال گویند می که جوش نقطه.شد داغ گوشهایم حرفش از

 جسارت با. بود درونم فشان آتش از نشان دارم صدا نفسهای. بود

 جز چیزی او برابر در سکوت. ایستادم رخش به رخ و رفتم جلو

 گفتم؛ لرزید می خشم از که صدایی با. نبود ضعف و باخت
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 .پندارد خود کیش به را همه کافر :_

 دادن حرص فقط هدفش اینکه جز. نبود مشخص نگاهش در چیزی

 رو.کردم خداحافظی علی از بلندی صدای با و گرفتم رو. است من

 گفتم؛ ساغر به

 .منتظرتم ماشین تو:_

 گوشی توانم نمی فهمید حرکاتم از ساغر که بودم عصبی آنقدر

 .باشم ، اندشده تلنبار لبهایش پشت که حرفهایی برای

 اتفاقات.  بود فراری چشمانم  از خواب که بود شبهایی آن از امشب

 چرا.  بود ریخته بهم را او به نسبت امذهنی معادالت تمام امروز
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 حرکاتش و رفتار از. کند نزدیک من به را خودش کرد می سعی

 .بود مشخص کامال

 کنارش.  بود زده زل سقف به و  کشیده دراز تخت روی ساغر

 . دادم تکیه تخت تاج به و نشستم

 نمیاد؟ خوابت هم تو :_

 .نکرد ایجاد حالتش در تغییری

 .اوهوم :_

 .شد من روبه و کند اتاق ستاره بی سقف از دل

 .کنم می فکر امروز به دارم :_

 .فشارم می انگشتم دو بین را اش بینی
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 گذشت؟ چطور عاشقانه قرار اولین :_

 :گفت ناز با و کند می نازک چشمی پشت

 زهرمار برج عین شب سر از. بشنوی بودی مشتاق خیلی اینکه نه _

 زور به کردم؟ می چیکار داشتی انتظار.  ماشین تو بودی نشسته

 کردم؟ می تعریف واست

 بود ریخته بهم را اعصابم کارهایش با مسعود آنقدر.  بود او با حق

 .نداشتم ساغر حرفهای شنیدن برای ای حوصله که

 کشیدم؛ اش برهنه بازوی روی وار نوازش را دستم

 میشه؟ حل ببخشید یه با :_
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 [13:57 12.11.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۸۴پارت#

 رسید ذهنم به که فکری با.گفت قاطع نه یک و زد پس را دستم

 نقطه روی دست.کردم دادنش قلقلک به شروع و زدم خبیثی لبخند

 اش خنده صدای تا فشرد می دهانش در را پتو.گذاشتم ضعفش

 وقفه بی تالش از خسته. کند فرار دستم از توانست نمی.نرود بیرون

 .کردم رهایش ام

 پرسیدم؛ زنان نفس

 آشتی؟ حاال :_
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 و ریختم برایش آب کمی. داد تکان سری خندید می که طور همان

 روی دوباره و نوشید نفس یک را آب.گرفتم طرفش به را لیوان

 .کشید دراز تخت

 بود؟ چی گفت که چیزی اولین دونی می :_

 .داد ادامه و کرد استفاده سکوتم از

 .بود شناخته اول روز همون منو :_

 چرخاندم؛ سمتش به را سرم تعجب با

 کنی؟ می بودت؟شوخی گی؟شناخته می چی :_

 .اصال نه :_

 نداد؟ آشنایی آخه؟چرا ممکنه چطور:_
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 بیشتر خوش قول به تا بگیره نظرم  زیر بتونه تا ده نمی آشنایی :_

 .بشناسم

 ؛دویدم حرفش میان عجوالنه

 بود؟ کرده ولت بیمارستان تو چرا نپرسیدی:_

 .دهد می گوشش پشت را بازیگوشش چتری

 می زنگ تلفنش صندوق بوده رفته وقتی.گفت خودش اتفاقا :_

 ره می خوابم من اینکه حساب به کشه می طول صحبتش.خوره

 رو به رو من خالی جای با گیرده می بر که وقتی.گیره می آبمیوه

 ولی گشته رو اطراف های بیمارستان،کوچه تمام گفت می. میشه

 فکر.بوده پریشون و کالفه روز چند تا گفت، می.نکرده پیدا منو
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 وقتی دیده دانشگاه تو منو که اولی روز. کنه پیدام دوباره کرده نمی

 که کنه رفتار جوری یه گیره می تصمیم خودمم که شده مطمئن

 صبرش نمیبینه من از العملی عکس هیچ وقتی. نشناخته منو انگار

 .جلو میاد و میشه لبریز

 .دهد می تکیه تخت تاج به و کشد می باال را خودش

 حال یه بودم کنارش وقتی امروز راستش... راستش. اومممم :_

 .کنم اشتباه که ترسم می ولی...  ولی.داشتم عجیبی

 می را دستانش.زند می حلقه چشمانش در اشک.کند می نگاهم

 .گیرم
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 کن تالش.بشناسیش کن سعی. وایستادیم پشتت ما.دیوونه نترس :_

 با ، ما با اش بقیه.نه یا هست خواستی می که چیزی همون بفهمی

 .سامان

 .کشد می آغوش به مرا و خورد می قل صورتش روی اشکش
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 ۸۵پارت#

 برای که پدر اذان باصدای. برده خوابش فهمیدم منظمش نفسهای از

 غرق چهره به نگاهی و زنم می شد،لبخندی می آماده صبح نماز
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 می پوفی.بگویم برایش امروزم از که نشد. انداختم ساغر خواب

 .شوم می خارج اتاق از و کشم

 خدا با دلنشینش صدای با و نشسته اش سجاده روی که پدر دیدن با

 پرنده حس.خوانم می را نمازم و آیم می شوق به.کند می معاشقه

 و سبک.کند پرواز خدا عرش تا خواهد می که دارم را سبکبال ای

 .رفتم خواب آغوش به خیالی و فکر هر از رها

 فشار محکمتر را پلکهایم و دهم نمی اهمیتی گوشی زنگ صدای به

 کنم پیدایش کنم می سعی بسته چشمان با.نبود بردار دست.دهم می

 و کنم باز را چشمانم شوم می مجبور. است فایده بی تالشم اما

 افتاد یادم تازه. بود نسیم. زنم می چنگ تحریر میز روی از را گوشی
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 و زدم امپیشانی به ای ضربه. بگیرم تماس او با دیروز بود قرار که

 .بگوید چیزی دهمنمی اجازه.  کردم وصل را تماس

 صبح تا دیشب. بگیرم تماس رفت یادم بخدا. جونم نسیم سالم :_

 .بپرس ساغر از نداری قبول. بودم بیدار

 می را ام خنده. کشیده سرش روی را پتو ، افتد می ساغر به نگاهم

 صدایش باشنیدن.  کند می سالم رسمی و موقرانه نسیم. خورم

 .رود می باال تعجب از ابروهایم

 .برسون سالم ؟ خوبه حالش پیشته؟ جون ساغر ععععه ؟ خوبی :_

 و اندازم می گوشی به نگاهی. نیست دلخوری از اثری صدایش در

 .چسبانم می گوشم به دوباره
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 ،خودتی؟ نسیم الو :_

 .ببینیم عروس لباس اومدیم محسن آقا و مامان با. عزیزم آره :_

 می ریز.  فهمیدم را کندمی صحبت رسمی اینطور چرا که این علت

 .برم می را استفاده نهایت آمده دست به موقعیت این از و خندم

 .کردی می ترور منو اال و بگی؟ چیزی تونی نمی پس آهان :_

 . کند می ای خنده

 خواستم.  گیرمنمی وقتتو زیاد خب.  توعه با حق.  دقیقا آره :_

 رو تو هم نفر اولین.  عروسیمه فروردین آخر که بدم اطالع بهت

 .میارم براتون هم کارت. خانواده با ساغر هم و تو هم.کردم دعوت

 .آیم می وجد به حرفش از
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 برات خیلی من؟ خدای وای ؟ فروردین آخر ؟ عروسیته :_

 .باشه مبارک.عزیزم خوشحالم

 با.شنوم می چه و گویم می چه فهمم نمی که ام زده هیجان آنقدر

 می ساغر سمت به و کنم می قطع را تماس کوتاهی خداحافظی

 .کشم می رویش از را پتو.روم

 

 [18:13 13.11.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۸۶پارت#

 .شدیم دعوت عروسی که پاشو،پاشو :_

 نشیند؛ می تخت روی خواب از خمار چشمان و ژولیده موهای با
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 صبحی؟ اول تو گی می چی :_

 ندادم؛ اجازه که بکشد دراز دوباره خواست و کشید ای خمیازه

 .کرد دعوت رو شما و ما عروسیشه دیگه ماه دو.بود نسیم :_

 :گفت بیخیالی با

 .بسالمتی خب _

 تاسف از سری و کردم ای خنده.گذاشت بالشت روی را سرش

 .دادم تکان برایش

 

 بعد.رفتیم فروشها پرده پاساژ به مادر با خوابگاه به ساغر رفتن از بعد

 از یکی روی. نداشت دادن ادامه توان دیگر پاهایم رفتن راه کلی از
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 ویترین زدن دید حال در قوا تمام با همچنان مادر نشستم،اما ها پله

 کنارم خستگی از.بود نگرفته را چشمش چیزی هنوز.بود ها مغازه

 و شد بلند جایش از ناگهان.خورد را اش میوه آب از کمی و نشست

 طرفم به نمایی دندان لبخند با.رفت رویی روبه ی مغازه سمت به

 آمد؛

 .کردم پیداش باالخره جان شیوا ،پاشو پاشو :_

 با.دهم ادامه توانستم نمی دیگر چون.بود برایم بخشی مسرت خبر

 وارد مادر با و بلعیدم را لیوان داخل محتویات تمام هورت یک

 پارچه.بود نظیر بی واقعا بود پسندیده مادر که ای پارچه.شدیم مغازه
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 تزیین طالیی نوار با را دورش که ای برجسته گلهای با سفید ای

 .بود عالی واقعا اش سلیقه.بودند کرده

 

 تکانی خانه از فرار برای بهانه بهترین دانشگاه و بود عید نزدیک

 نیامدن از وقتی.بزنیم نسیم به سری ساغر با امروز داشتم قصد.بود

 .رویم می دیدنش به دادم خبر نسیم به شدم مطمئن استاد

 حداقل به هایمان صندلی فاصله ساغر و علی ی رابطه شروع از

 اصرار علی البته.برعکس یا نشستن می ما جلوی آنها یا.بود رسیده

 شدن علنی برای هنوز بود معتقد ساغر ولی بنشینند هم کنار داشت

 به را سرش و شد متمایل جلو به کمی ساغر.است زود شان رابطه

 کرد؛ نزدیک علی گوش
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 .فعال. ریم می داریم ما :_

 برگشت؛ عقب به شتاب با علی سر

 .بیرون بریم خوایم کجا؟می :_

 صبر کمی اگر که فهمیدم دیدم که را اش شیفته نگاه و ساغر تعلل

 پهلویش به ای سقلمه.شود می منصرف من با همراهی از قطعا کنم

 زدم؛

 .گذاشتیم قرار قبل از دوستم، پیش بریم باید امروز ببخشید :_

 

 [18:14 13.11.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۸۷پارت#
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 ؛ دادم ساغر دست به فشاری

 ؟ درسته :_

 آمد؛ خودش به

 .نسیم پیش بریم باید.آره ها؟آره :_

 خداحافظی با و کردم استفاده فرصت از من و داد تکان سری علی

 صدای با که بودیم ماشین نزدیک.زدیم بیرون کالس از کوتاهی

 زد؛ می نفس نفس.برگشتیم عقب به علی

 ؟ یواشتر کم یه ؟ بابا خبرتونه چه :_

 .شد نزدیکش نگران ساغر

 ؟ افتاده اتفاقی ؟ شده چی :_
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 .نباش نگران.  نیست چیزی عزیزم نه :_

 باز را ماشین در. شدند دورتر کمی ساغر با بعد و کرد من به نگاهی

 سعی. نشست کنارم شده سرخ صورت با ساغر. نشستم و کردم

 می.بگیرم را بنشیند لبانم روی رفت می که ای خنده جلوی کردم

 به را او که کرده ایعاشقانه نجوای گوشش زیر علی حتما دانستم

 .انداخته روز این

 دسته و شیرینی جعبه ساغر. آمد استقبالمان به خوشرویی با نسیم

 جای نسیم آغوش در و داد من به بود خریده راه در که را گلی

 بار اولین برای انگار نه انگار که کردند می رفتار طوری.گرفت

 غم آن از خبری دیگر نسیم نگاه در.  دیدند می را همدیگر است



 

 pg. 458 

 زده جوانه چشمانش در که بود عشق های شکوفه فقط حاال.نبود

 ی پیله آن از را خودش تواند می بخواهد اگر دانستم می.بودند

 و داشت نیاز تلنگر یک به فقط.  برهاند ، بود تنیده دورش که غمی

 این در دیدنش از چقدر. داد می خرج به باید محسن که صبوریی

 ساغر با احوالپرسی حال در وقفه بی و تند. بودم مشعوف وضعیت

 . رفتارشان خیره لبخند با من و بودند

 آخر تا اگر که داده محسن به لعبتی خدا که شد این منکر توان نمی

 .است کم باشد گذار شکر هم عمر

 بودکه نسیم این و گفت علی با پایش نو ی رابطه و خودش از ساغر

 قرمزهایش خط کردمی مجاب را ساغر اش خواهرانه نصیحتهای با
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 تجربیات این به. دارد نگه تشنه را علی قولی به و کند حفظ را

 :گفتم معترضانه. خندم می اشتازه

 هم با دارید حرف کلی دوتا شما.  خونه برم پاشم من ، بابا ای -

 .بزنین

 پشت نسیم. شدند ام خیره تعجب از شده گرد چشمهای با دو هر

 .کرد نازک برایم چشمی

 با بیارم چایی یه برم بشین. من واسه کنه می ام حسودی چه :_

 .بخوریم جون ساغر شیرینهای

 

 [12:14 16.11.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین
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 ۸۸پارت#

 ؛ کردم نسیم به رو

 ره؟ می پیش خوب چی خبر؟همه چه :_

 کلماتش دربین که شوری. گذاشت بشقابش داخل را اش شیرینی

 .نبود اغماض قابل زد می موج

 خونه.  بیرون ریم می دنبالم میاد.شده بهتر محسن با رابطم کم یه :_

 دیگه ، بینممی رابطمون شدن بهتر برای رو تالشش وقتی. بینیم می

 حرکتی یه منم دارم دوست. کنم اذیتش سردیهام با خواد نمی دلم

 با. باشه اینجوری منم قسمت شاید ، دونی می. بدم دلش به دل. بکنم

 با اینکه از خودشم محسن،.کنم می خسته خودمو بیشتر فقط لجبازی
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 تصمیم....اومممممم. ناراحته گرفته آرزوهامو جلوی خودخواهیش

 .بدم خودمون به فرصت یه گرفتم

 . داد می انجام را رفتار ترین عاقالنه موقعیتی هر در نسیم همیشه

 گرفتین؟ خونه :_

 همش منم.  دیدم می هایی خونه چه دونی نمی.گشتیم کلی.آره :_

 .گرفتم می ایراد

 داد؛ گردنش و سر به قری

 .بیاد خوشت باید تو گفت می آقامونم :_

 زند؛ می نمایی دندان لبخند
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 نقلی خونه یه من دادنهای خرج به وسواس و گشتن کلی از بعد :_

 .کردیم پیدا کارش محل نزدیک

 کوبیدم؛ هم به را دستمانم.افتادیم خنده به حرکاتش از

 چی؟ تاالر. خداروشکر :_

 و من. کرد تعریف کاست و کم بی را عروسی گزارشات ی همه

 .شدیم حرفهایش مجذوب عالقه با هم ساغر

 گرفتم؛ آغوشش در محکم خداحافظی موقع

 هم روی را چشمانش. بزن زنگ یه فقط داشتی کاری هر :_

 نسیم بغل در را خودش ساغر. زد ام گونه روی ای بوسه و گذاشت

 ؛ انداخت
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 .بترکونم عروسیتو تنهایی خودم دم می قول :_

 .کرد تشکری لبخند با نسیم

 

 با. برویم بام به ساغر همراه به کرد دعوت من از که بود علی اینبار

 خود سر زیر چیز همه. کشیدم نشان و خط ساغر برای نگاهم

 که کنم نمی قبول بگوید اگر دانست می چون.بود سرتقش

 را موهایم دست با. بود شده علی دامن به دست شوم، همراهشان

 ایی بهانه چه که کردم می تلف وقت داشتم. فرستادم مقنعه داخل

 تصمیم نرسید ذهنم به چیزی. دهم انصراف حضورم از تا بیاورم

 .بگویم را واقعیت گرفتم
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...  تنها باهم...  کم یه نیست بهتر... ولی.کردین دعوتم که ممنون :_

 .باشید

 داد؛ جواب علی جای به ساغر

 تنها من تا بیای تو بهتره. باشی ما تنهایی نگران تو خواد نمی :_

 .نباشم

 نداشتم جوابی. کردم گشاد را چشمانم اش ناگهانی حرف از شوکه

 .کردم نمی قبول کاش ای که. بپذیرم شدم مجبور.

 

 [12:14 16.11.19] (,حسینی مریم)عشق جورچین

 ۸۹پارت#
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 صدای.کردم می راضی رفتن برای را مادر باید چطور دانستم نمی

 شنیدم؛ اتاقشان دیواری کمد داخل از را مادر

 تیپ تغییر با مگه کردین؟آخه اعتماد پسر این به دوتا شما چطور :_

 باطنشو، ببینی باید. من دختر نه میشه؟ درست چی همه ظاهر و

 .نه یا داده تغییری ذاتشو

 تا به شروع و ریخت تخت روی و آورد بیرون را لباسها از کوهی

 .کردم کمکش و رفتم جلو. کرد زدن

 نتیجه به اگه که بفهمه مالقاتها قرار این تو باید ساغر دیگه خب :_

 .بده اطالع اش خانواده به رسید
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 پیازی؟ ته ، پیازی سر ای؟ کاره چه وسط این تو اونوقت خب، :_

 کنی؟ تایید رو پسره تو قراره البد

 .همین. نباشه تنها که رم می همراهش فقط من. نه که معلومه. نه :_

 .شد لباسها مشغول دوباره و انداخت من به نگاهی

 خواهرش عنوان به من رو. نداره کسیو. تنهاست اینجا خب :_

 کردی؟ نمی اینکارو بودی خودت اگه. کرده حساب

 و کردم کج را سرم گذشت که کمی. گفت لبی زیر اللهی الاهلل

 :گفتم کشدار

  .خواهش. جووونم مامان برممممم؟ _
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 لحن همان با.  بود ثمر بی اش خنده کردن مخفی برای تالشش

 دادم؛ ادامه

 .خوشگللللللم مامان:_

 .کرد پرتاب سمتم به را دستش لباس و خندید

 .کنی راضیم چطور دونی می صلواتی پدر :_

 و حلقه اش شانه دور را دستانم. کردم پرواز سمتش به خنده با

 .کردم باران بوسه را صورتش

 از هم و شود آماده ترراحت هم تا آمد ما خانه به صبح از ساغر

 از هنوز مادر. باشد امان در اتاقیهایش هم نشدنی تمام سوالهای آماج

 . بود ناراحت دستش از بماند پیشمان نکرد قبول اینکه
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 .شد اتاق وارد ای میوه ظرف با مادر که بودیم شدن آماده حال در

 شدین؟ آماده :_

 کنارش تخت روی مادر.  انداخت پایین را سرش خجالت با ساغر

 .نشست

 گم می چیزی یه اگه.  برام شیوایی مثل توهم ، جان ساغر ببین :_

 وقت یه. دخترم باشه گفتارت ، رفتارت به حواست. خودته بخاطر

 سر تو بشه چماق دیگه روز دو که نکنی زننده و زشت حرکت یه

 هرچی.برسی بندی جمع یه به و بشناسیش زودتر کن سعی. خودت

 نتیجه به وقت یه اگه که دونی می.بهتره باشه کمتر ها رابطه این

 .خوری می ضربه که تویی این نرسی
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 ؛ کرد تازه نفسی

 هربار.مامانت جای منم.نیست اینجا مامانت.نشی نارحت حرفام از :_

 بهم اگه بازم.  کنه می بهم سفارشتو کلی کنیم می صحبت باهم که

 .کنم نصیحتت مادرانه که بزرگتره من وظیفه این گفت نمی

 

 [19:30 16.11.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۹۰پارت#

  :گفت ، بود پایین سرش که طور همان ساغر

 .دارم دوست مامانم مث رو شما منم _

 . زد کمرش پشت ایضربه مادر
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 .دخترم شی خوشبخت :_

 کرد؛ من به رو بعد و

 .شید آماده بعد بخورید میوه مادر، جان، شیوا :_

 کشاند؛ می اتاق دیواری ساعت روی را نگاهش

 . بخوابونم شایانو برم منم.دارید وقت کلی حاال :_

 در الی از را سرم رود، می که بیرون.کنم می اش بدرقه در جلوی تا

 زنم؛ می لب.گردد می بر.زنم می صدایش و کشم می بیرون

 .دارم دوست :_

 نرم و ریزد می چشمانش در را محبتش.فرستم می برایش ای بوسه و

 .کند می بسته و باز را هایشپلک
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 حس کنم می نگاه پایین به که باال از.بودم بلندی عاشق همیشه

.  بود پایم زیر نقطه این از شهر تمام. گیرددربرمی را وجودم برتری

 تر تماشایی شبهایش منطقه این. درآورد تسخیر به را وجودم غرور

 تمام کنی می حس شوند می روشن چراغها تک تک وقتی.  بود

 خدا به همه از که اوجی در انقدر و هستند پاهایت زیر ها ستاره

 .نزدیکتری

 است خلوت اینجا سال وقت این آنقدر. رسیدیم علی از دیرتر کمی

 . دیدیم ماشینش کنار جلوتر متر چند را او راحتی به که
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 از ساغر دیدن با چشمانش چراغانی. کنم می پارک ماشینش پشت

 می سمتمان به علی شویم، می که پیاده. بود مشخص فاصله این

  .آید

 لعنتی اوی و شود می باز علی ماشین شاگرد سمت در بعد کمی

 گس دهانم طعم و شد خشک قامتش روی چشمانم. شود می پیاده

 قدمهای با.برسد گوشش به قلبم کوبش صدای ترسم می. شود می

 رفته باال کمی ابرویش تای یک.آید می طرفمان به محکم و استوار

 دادن سالم در ساغر.کند می نگاهمان غرور ،با یخی چشمان با و

 نیم ، دهد می را جوابش اینکه از بعد مسعود.کند می دستی پیش

 باز لب سختی به.  دهم سالم تا بود منتظر. اندازد می سمتم به نگاهی

 سری کوتاه جوابم در. شد خارج دهانم از سالم شبیه آوایی و کردم
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 را مشتم آنقدر.  شکستم می را گردنش شدمی کاش. داد تکان

 می حس گوشتم در را ناخنهایم رفتن فرو که فشارم می محکم

 به نباید. کنم ترک آور عذاب محیط این شد می کاش. کنم

 .آمد می و کردممی گوش حرفشان

 کند؛ می پرتاب مسعود برای را ماشینش سوییچ علی

 .بزنیم دور یه اطراف این ما.ماشین تو بشین شد سردت داداش :_

 گرفت؛ هوا در را سوییچ مسعود

  .بگذره خوش :_
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 حرصی.باشم تنها یخ کوه این با هم باز باید شد نمی باورم وای

 شانه به شانه و داد تکان برایم دستی هم او.کردم ساغر به نگاهی

 .شد دور علی

 

 [20:12 23.11.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۹۱پارت#

 را صدایش که کنم باز را ماشینم در خواستم.برگشتم را رفته راه

 شنیدم؛

 .همراته سوییچ اینبار خوبه :_
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 از تا بود آمده هم امروز. فشردم هم روی حرص از را دندانهایم

 .کردم باز را در واکنشی هیچ بی.ببرد لذت من دادن حرص

 کنی؟ نمی دعوتم :_

 کردم کشف را آن امروز که بود خصلتهایش از یکی هم پروایی بی

 .کردم نگاهش تعجب با. 

 نرفته؟ که یادت.بدهکاری بهم اینو  _

 از را هندزفری. زدم بهم محکم را ماشین در.رسید ذهنم به فکری

 کمال در حضورش به اهمیت بی و آوردم بیرون کیفم داخل

 به شروع و کردم پلی آهنگی. گذاشتم گوشهایم داخل خونسردی

 که سر. ایستادم. کند می همراهیم کسی کردم حس. کردم زدن قدم
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 از.کرد خوش جا اش مشکی های تیله در نگاهم چرخاندم

 اسارت از را گوشهایم از یکی.بودم منگ و گیج حرکاتش

 گردنش پشت دستی.کردم نگاهش سوالی و رهاندم هندزفری

 داد؛ تحویلم مضحکی لبخند و کشید

 .میره سر م حوصله تنهایی خب :_

 غریدم؛ حرص با و کردم اخمی

 !لطفا......نیاین دنبالم :_

 زد؛ داد بلند.دادم قدمهایم به بیشتری شتاب و برگرداندم رو

 کنی؟ می فرار ازم داری :_

 .ندادم حرفش به اهمیتی
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 .دارم کارت کن صبر :_

 بود، جلوتر کمی که خالی نیمکت. کردم بلندتر را آهنگ صدای

 را صدا. نشستم رویش تندم روی پیاده از خسته. زد می چشمک بهم

 بعضی و روشن چراغها بعضی.شدم زیبا شهر این خیره و کردم کم

 کنارم که بودم خودم هوای و حال در.بودند خاموش هنوز هم ها

 که عطرش.نبود سخت زیاد ست کسی چه اینکه حدس. نشست

 و سرد هردو دارند، باهم تفاهمی چه کردم فکر.کرد پر را ام شامه

 می بازی به را روانم و روح خودش مثل هم عطرش بوی.بودند تلخ

 به سرکشم نگاه ای لحظه که کردم می را تالشم تمام.گرفت

 :گفت مقدمه بی.نکشد پر سویش
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 هم با کم یه و کنیم استفاده اجباری فرصت این از هم ما بهتره :_

 .بشیم آشنا

 چرخاند؛ سمتم به را سرش که دیدم چشم گوشه از

 چیه؟ نظرت :_

 

 [20:13 23.11.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۹۲پارت#

 می چه.داشتم شک بودم شنیده که چیزی ،به گوشهایم به

 بود جدیدش بازی هم این چی؟ بشناسیم؟که همو گفت؟بیشتر

. ندارد را حرفهایش این طاقت من جنبه بی قلب فهمید می کاش.
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 بازی این از دست کاش ای. خودم فانتزیهای با دخترم هم من

 پیروز عقلم با نبرد در دلم ندادم اجازه.داشت می بر اش مسخره

 من به این از بیشتر نباید.ندادم اهمیتی قلبم نامنظم ریتم به.شود

 .شدم بلند.  شدمی نزدیک

 کنار درخت تنومند یتنه روی دستش برداشتم که را اول قدم

 دوئل خشم از پر نگاهی با. عبورم برای شد مانعی و نشست نیمکت

 غرید؛ اش شده منقبض فک بین از. کردیممی

 .بکن خواستی هرکاری بعد.بزنم حرفمو بذار. سرجات بشین :_

 خوبی عواقب ماندنم. کنم گوش حرفهایش به خواستم نمی

 عطرش بوی حاال همین از.نبود من کار او برابر در مقاومت.نداشت
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 گذاشته یادگاری دستم مچ روی که بویی همان.بود کرده ام دیوانه

 می طغیان بودم کرده سرکوب که را احساسی ماندم می اگر. بود

 سد خشمش از پر چشمهای با.نواخت می رسواییم طبل بر و کرد

. بودم شکست حال در سرکشم های حس برابر در من و بود راهم

 خود و خودم،او از بتوانم تا ماندم می باید.نبود گریزی راه هیچ

 شده تسلیم. کردم می بود،فرار شدن شکوفا حال در که جدیدی

 فندکش تق تق صدای.نشستم نیمکت روی و رفتم عقب کمی

 سیگارش گس بوی ثانیه از کسری در و گرفت بازی به را گوشم

 مخلوط.  شد نزدیکم.داد می جوالن بینمان سکوت. پیچید فضا در

 صدای. کرد می ترعاشقانه برایم  را فضا عطرش و سیگار بوی
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 که بودم ممنون چقدر من و شکست را سکوت اش مردانه و جذاب

 .بپردازم موجود وضع تفسیر به این از بیشتر نداد اجازه

 

 [13:20 24.11.19](, حسینی مریم)عشق جورچین

 ۹۳پارت#

 چلفتی پا و دست  دختر یه کردم فکر دیدمت که بار اولین :_

 کردم می فکر اینکه از.کنه جورت و جمع باید یکی حتما که هستی

 که فهمیدم زود خیلی اما.بودم کردم،خوشحال پیدا جدید سوژه یه

 مسلط خودت به و کردی پیدا خودتو زود خیلی چون.کردم اشتباه

 حتی. بیای پسرا چشم به که کردی نمی تالش هیچوقت.شدی
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 می ناراحت داد می نشون توجه بهت کسی اینکه از گاهی

 وادارم حسی یه.کنی می رفتار سیاست با داری زدم حدس.شدی

 .بگیرمت نظر زیر مدت یه کرد

 گرفته نظر تحت مرا او. گردانم برمی سمتش به شتاب با را سرم

 را اشمانده ته و زد سیگارش به محکمی پک. زد کجی لبخند.بود

 بیرون دهانش از را شده محصور دود بعد کمی.کرد له پایش زیر

  .داد

. شناختم می بزرگتو پدر. بودی ریخته بهم تصوراتمو همه تو :_

 چون. باشی تو کردم نمی فکر داد خواستگاری پیشنهاد بابا وقتی
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 ولی. کردم تعجب خودمم دیدمت وقتی اما. نبود رفتارت تو تغییری

  .بشناسمت که فرصته بهترین کردم فکر

 .شد ام خیره و زد ایمردانه ی خنده تک

 معصومیت. آورد دلم سر به چی چشمات روز اون دونی نمی :_

 اون از. بردی دلمو سرت چادر اون با. بود کن خراب خونه نگاهت

 بود مهم برات پولم نه که تویی. تو بود شده فکرم و ذهنم همه روز

 . بودی متنفر همجنسات با شدن مقایسه از که تویی. ام قیافه نه

 هم تو کنم ثابت خودم به تا بگیرم مچتو کردم می سعی راهی هر از

 به برای ومن خورد می سنگ به تیرم بار هر اما.هستی ماهری شناگر

 .شدم می تر مصمم آوردنت دست
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 .دادم سر هیکلش روی تمسخر با را نگاهم و زدم پوزخندی

 .دارید باالیی نفس به اعتماد چه :_

 

 [13:21 24.11.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۹۴پارت#

 بود کرده خوش جا لبهایش میان که را دیگری سیگار  خیال بی با

 برای. گرفت عمیقی کام و کرد روشن ایش نقره زیپوی فندک با را

 .چرخاندم را سرم معنادارش نگاه زیر از فرار
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 بلد هم علی مث. ندادم آشنایی پیشنهاد دختری هیچ به حاال تا :_

 مستقیم و صاف. بگم عاشقانه خیلی یا. کنم کادوپیچ حرفامو نیستم

 .اومده خوشم ازت. بشناسمت بیشتر خوام می.گم می

 کمی که لبوفروشی مرد لبوهای قرمزی از چیزی هایم گونه سرخی

 کرده را جانم قصد امروز مرد این.نداشت ،کم بود تر پایین ما از

 .بود

 که حرصی با. شد میدان تاز یکه و کرد دلم به کجی دهن عقلم

 .رفتم جلو بودم کرده قدمهایم چاشنی

 حرفات با دم نمی اجازه بهت. نشو نزدیکم وقت هیچ وقت، هیچ :_

 که کسی به نیستم حاضر.کنی سواستفاده احساساتم از و کنی خامم
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 تو با برای که نیستم نسترن من. بدم فرصت نیستم و نبودم اولینش

 .نشناسم پا از سر بودن

 تکان هوا در را انگشتش. زد برهم را نگاهش ،آرامش خشم طوفان

 :گفت تهدید با و داد

 تو اینو کنی؟ مقایسه آشغالی هر با خودتو دم نمی اجازه بهت _

 باشن که خواستن خودشون ، امثالش و نسترن. کن فرو گوشات

 ...تو ولی

 داد؛ ادامه ای گرفته خش صدای با و کرد مکث

 انتخاب چون. باشی که خواستم خودم چون اولینی برام تو :_

 .خودمی
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 .گرفت فاصله کمی و کشید پرپشتش موهای دربین را دستش

  .بده خبر بهم فردا تا.نیستم صبوری آدم من.بکن فکراتو :_

 .زد پایش جلوی سنگریزه به ای ضربه

 .کشم نمی پس پا باشه منفی جوابت اگر حتی :_

 رو برایش دلم دست اینکه از قبل رفتممی باید. بود اشتباه ماندنم

 بفرمانی گوش سرباز همچون پاهایم.  داد دویدن دستور مغزم. شود

 ، سوییچ دنبال استرس با رسیدم که ماشین کنار. کردند اطاعت

 بود ایستاده همانجا هنوز ، چرخاندم را سرم. کردم رو و زیر را کیفم

 گذاشتم فرمان روی را سرم استرس از پر نشستم که صندلی روی. 
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 لرزان دستان با. شود منظم نفسهایم ریتم تا کشیدم عمیق نفس چند.

 .کرد وصل تاخیر با را تماس.  گرفتم را ساغر شماره

 میای؟.  برم باید ساغر :_

 پرسید؛ ترسیده

 شده؟ چرا؟چیزی :_

 

 [19:07 25.11.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۹۵پارت#

 کارت اگه... اگه.نیست خوب...  حالم کم یه. نیست چیزی.  نه :_

 .بیا شده تموم



 

 pg. 489 

 .میام االن باشه ، باشه :_

 خورد شیشه به که ایتقه با. گذاشتم فرمان روی را سرم دوباره

 علی.  کشیدم  ایآسوده نفس دیدنش با. کردم بلند را سرم ترسیده

 شدم پیاده. بود دوخته من به را نگرانش نگاه و ایستاده آنطرفتر کمی

 نداشتم خوشی ،حال بود شده آوار سرم بر که افکاری هجوم از. 

 پرسید؛ نگرانی با ساغر.

 داری؟ که رویی و رنگ چه خوبه؟این شیوا؟حالت :_

 زدم؛ جانی بی لبخند

 .بریم بهتره.  خوبم :_

 آمد؛ جلو علی
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 حالتون بخورید چیزی یه بهتره.برید نمیشه که حال این با آخه :_

 .شه بهتره

 شنیدم؛ سرم پشت از را اش جذبه پر صدای

 هستی؟ چی معطل پس :_

 متوجه. کوبیدم هم روی پلک حرص با شد رفتنمان مانع اینکه از

 با و دادم  خرج به جسارت. شدم علی و ساغر مشکوک نگاههای

 :گفتم بود، مشخص کامال بودنش مصنوعی که لبخندی

 .بگذره خوش ، بریم باید ما _

 گرفت جلو را دستش و بست بود، مانده باز که را ماشین در هوا بی

. 
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  .گیره نمی رو وقتتون خیلی.بفرمایید :_

 و کردند استفاده سکوتم از ساغر و علی.کردم نگاهش واج و هاج

  . افتادند راه جلوتر

 را سوییچ و زد را ماشین قفل. کشید بیرون انگشتانم بین از را سوییچ

 داد؛ تکان چشمانم جلوی

 .شما خدمت بفرمایید_

 می چطور دانست می هم خودش. شدم حرکاتش و رفتار مسخ

 من از تر تجربه با او باشد هرچه. کند فرمانبرداری به وادار مرا تواند

 . بود
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 مشتش میان را سوییچ حرکت یک با.آوردم  باال مکث با را دستم

 پر رنگ مشکی های تیله در را امفراری نگاه شدم مجبور. کرد قایم

 کرد می رو و زیر را دلم که جذابی لبخند با. بدوزم شرارتش از

 آورد؛ جلو را سرش

 .میشی ترخواستنی چقدر میشی عصبانی وقتی دونی نمی :_

 گرمای به تبدیل ثانیه از کسری در زمستان سرمای شود می مگر

 سوزان گرمایی. معمولی و گرم تابستان یک نه هم آن شود؟ تابستان

 .کشاند می آتش به را وجودت تمام که

 پشت فاصله با را دستش.کرد رها دستم در کمی فاصله با را سوییچ

 .کند هدایتم جلو به تا گذاشت کمرم
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 را رطوبتش تا کشیدم  مانتوام به را ام کرده عرق دستان کف 

 کردم می حس.  بود دنیا کار ترین سخت زدن قدم کنارش.بگیرم

 مسیر این از تا گرفتم کار به را توانم تمام.لرزید می پایم زیر زمین

 .کنم عبور کوتاه
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 ۹۶پارت#

 نگه پایین را سرم. کشیدم ای آسوده نفس نشستم ساغر کنار وقتی

 نایی دیگر. بود کافی امروز برای.نشوم چشم در چشم او با تا داشتم

 .نداشتم دادن ادامه برای
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 را خودم بالفاصله. خوردم جا نشست دستم روی که ساغر دست

 پرسید؛ علی. کردم جور و جمع

 خوبه؟ حالت :_

 گذاشت؛  صورتم روی را دستش پشت ساغر

 .نداری که تبم قرمزه؟ صورتت انقدر چرا :_

 .نیست چیزی خوبم :_

 . گذاشت جلویم را محبوبم شکالتی کیک و نسکافه فنجان

 .بود سرد خیلی بیرون.شید می بهتر بخورید، اینو :_

 دور تو اگر.بردار سرم از دست لعنتی، خواهم نمی زد فریاد عقلم

 ترین خوشمزه ،این گفت می قلبم اما.شوم می بهتر قطعا شوی
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. کرد خواهد خوب را حالم حتما و بود خواهد عمرم ی عصرانه

 .زد نیشخندی پیروزمندانه قلبم. تعارض این به لعنت

 عمل معجزه مثل نظیرش بی طعم. خوردم را کیک آن از ای تکه

 .برد بین از را ام حالی بی و کرد

 سیر خودم دنیای در من و گفتمی حرفهایشان از ساغر مسیر تمام

 .کردممی

 تو؟ چته شدی؟ اینطوری امروز ام؟چراتو با شیوا :_

 .بگویم چیزی خواستم نمی

 .خورم می سرما دارم کنم ،فکر شدم؟چیزه جوری چه. بابا نه :_

 داد؛ صندلی به را اش تکیه
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 این از خودمم راستش. بگم زودتر خانوادم به داره اصرار علی :_

 می برخوردی چه سامان و مامان دونم نمی.شدم خسته وضعیت

 .کنن

 داد؛ سوق بیرون به را نگاهش

 گه می علی. باشم دور خانوادم از همیشه برای خواد نمی دلم :_

 ... ولی.زنیم می سر بهشون زود به زود

 . زنم می راهنما

 اصفهان؟ بیاره کارشو تونه نمی علی خب :_

 .زنن می شرکت دارن مسعود با اینجا.نه که معلومه :_

 .میشه چیزی یه حاال. بگو خانوادت بگیر،به رو تصمیت تو :_
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  :گفت خجالت با که کردم پارک را ماشین

 خوابگاه؟ برم میشه _

 . زدم را دزدگیر

 اینجا؟ گذره می بد ؟بهت چرا :_

 .زد ام شانه به ای وضربه کرد اخمی حرفم از

 که خداشونه از بابا و مامان که دونی می.تو بریم بیا پس خب :_

 .نمیای خودت ولی.بدی تحویل رو خوابگاه و اینجا بیای

 

 [19:14 26.11.19](, حسینی مریم)عشق جورچین

 ۹۷پارت#
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 مجسمه مثل همانجا هنوز. رفتم ساختمان سمت او به توجه بی

 کردم؛ نچی. بود ایستاده

 خودت از چیه بازیا بچه این.بیاد مامان بگم یا میای ساغر :_

 .منتظرته شب گفت مامان که شنیدی خوبه.درمیاری

 

 خیره کرده سر را برقش و زرق پر مشکی چادر که آسمان زیبایی به

 .بود کرده روشن را جا همه مهتاب نور. شدم

 بود گوشی با کردن تایپ حال در تند تند لبخندش حفظ با ساغر

 گیر باتالقی در من اما.بود معلوم دلش با تکلیفش!  حالش به خوش.

 راه هیچ و رفتممی فرو بیشتر زدم می پا و دست هرچه که افتادم
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 تنها ام کشیده فلک به سر دخترانه احساسات میان. نبود برایم نجاتی

 روی شده تلنبار حرفهای از برایش تا بود کسی کاش.  بودم مانده

 او خواستم ،نمی داشت مشغله هزاران خودش مادر.  گفتم می قلبم

 .کنم مسائل این درگیر را

 جوابم خواست؟ می جواب ؟ گفت چه.  افتادم مسعود حرف یاد 

 در را زده جوانه حس این باید. محکم نه یک هم آن. بود مشخص

 .خشکاندممی دلم

 .گرفتم فاصله افکارم از نشست، هایمشانه روی که دستانی با

 سوییچ؟ این به زدی زل چیه :_
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 روی را دستم ؟ بودم داده میز روی سوییچ به را نگاهم کی از

 .شدم  سبزش جنگل ی خیره لبخند با و گذاشتم دستش

 دادنت؟ پیام شد تموم :_

 کنجکاوش چشمان و نشست  تخت روی. گرفت نشنیده را سوالم

 .چرخاند صورتم روی را

 کنی؟ می نگام اینطوری چیه؟چرا :_

 را سکوتش.گرفتم که رو . کردمی کنکاش را درونم نگاهش با

 شکست؛

 کنی گوش تو ، بگم من قراره کی تا گی؟ نمی بهم هیچی چرا :_

 نمی کنی می فکر ؟ دلت تو بریزی رو حرفات خوای می کی تا ؟
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 رو چیزی یه داری فهمم نمی کنی می کردی؟فکر فرق که فهمم

 کنی؟ می پنهون

 ام عهده از بار این سنگینی تحمل دیگر.خوب چقدر.فهمید باالخره

 کرد؛ تازی یکه.شد دار ادامه که سکوتم. بود خارج

 ولی اخیره جریانات و علی درگیر فکرم وقته چند که درسته :_

 ولی. بگی خودت تا نگفتم چیزی.هست رفتارت تغییر به حواسم

 ... تو انگار

 را شده عاشق تازه اوی که باشم رحم بی انقدر توانستم می مگر

 و داشت سر یک خودش ساغر.بکشانم ام ریخته بهم افکار وسط
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 حرف به وادار امشب تا گرفته کار به را تالشش تمام.سودا هزار

 .کند زدنم

. کنی می خالص رو خودت و گی می.توعه شب.،امشب خب :_

 پر منو تنهایی و شدی صبورم سنگ تو روز یه. کنی می سبک دلتو

 تا اگر شنوم،حتی می. بشینم حرفات پای که منه نوبت االن.کردی

 .بکشه طول حرفات قیامت
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 ۹۸پارت#

 .کردم افطار را سکوتم روزه و کشیدم لبم روی را زبانم
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 ...چیزی :_

 .گرفت باال را راستش دست کف.شود تمام حرفم نگذاشت

 از اما.نیست مهم نگو نداری، اعتماد بهم اگر.  نگو دروغ فقط :_

 .متنفرم بگی دروغ بهم اینکه

 تخت روی کنارش.  شد دراز تخت روی و زد  بالشتش به مشتی

 .نشستم

 نگفتم اگه.باشه نداشته اطمینان خودش خواهر به آدم میشه مگه :_

 اندازه به خودت.بشه من درگیر ذهنت نخواستم که اینه بخاطر فقط

 .داری درگیری کافی
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 را بلندم موهای. کردممی شروع کجا از باید دانم نمی.نزد حرفی

 که کمی.کردم بافتنش به شروع و ریختم ام شانه طرف یک

 .زدم اول را آخر حرف گذشت

 .بشیم آشنا باهم بیشتر که داد پیشنهاد بهم :_

 پرسید؛ بهت با. نشست جایش در ثانیه از کسری در

 زنی؟ می حرف داری کی چی؟کی؟از :_

 داری خنده ی صحنه اشزده وق چشمان با شده پریشان موهای

 نشود بلند امخنده صدای تا گرفتم دهانم جلوی را دستم. کرد خلق

 داشت؛ نگه ممکن حد ترین پایین در را صدایش.
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 دار خنده سوالم خندی؟ می چی واسه شبی؟ نصفه سرت به زده :_

 بود؟

 صاف را صدایم.نکنم عصبانیش این از بیشتر تا زدم پس را ام خنده

 .کردم

 بازم دیدت می وضعیت این با علی اگه بدونم خواد می دلم :_

 شد؟ می عاشقت

 بکشد دراز دوباره خواست. خریدم جان به را غلیظش ی غره چشم

 :گفتم تند که

 .فرد فاتحی مسعود _
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 دست با. شد جاری چشمانش از اشک که آنقدر. زد خنده زیر پقی

 کرد؛ خشک را صورتش

 بذار یا. بگو یا. نرو طفره دیگه حاال. بود جالبی شوخی خب :_

 .بخوابم

 .دادم ادامه را موهایم بافتن. بود سخت هم او برای باورش

 .نیست کار در شوخی. بودم جدی :_

 :گفت زد می موج آن در خنده مانده ته که صدایی با

 .نمیشه باورم.آشنایی ، ،مسعود تو_

 .رفتم پنجره کنار.بود سخت باورش هم خودم برای

 چمه؟ من مگه نمیشه؟ باورت چرا :_
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 شد؛ نزدیکم و آمد پایین تخت از

 چطوری غرور کوه اون که اینه منظورم.نکن برداشت بد حرفمو :_

 می پیشنهاد بهش که بودن دخترا همیشه.بده پیشنهاد شده حاضر

 .دادن

 رابطه شروع برای که بود باری اولین.بود گفته را همین هم مسعود

 .شد می پیشقدم

 

 [18:29 27.11.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۹۹پارت#
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 خواستگاری، روز اتفاقات،از همه ،از گفتم. بود شده باز زبانم قفل

 فقط حرفی هیچ بی هم او.منطقم و عقل ام، کرده طغیان حسهای

 تمام از بعد.کرد می داد بی نگاهش در دلخوری.داد می گوش

 مشکل برایش حرفهایم باور. کرد زدن قدم به شروع حرفهایم شدن

 زد؛ زانو پایم جلوی. بود

 مسعود درمورد گفتی که اینایی ی همه نمیشه باورم شیوا وای :_

 چیزیت یه کردم حس برگشتیم که قبل دفعه قرار از. گیجم. باشه

 دونستم نمی. کرده گیر پرش به پرت کردم فکر....کردم فکر. شده

 نگی؟ من به هیچی تونستی چطور. اومده پیش جریان همه این

 .گیرد می سر از را رفتنش راه
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 چطور اصال.کردم تعریف واست رو زندگیم همه که منی.من به :_

 بهم ؟ داری نگه خودت پیش رو حرفها همه مدت این تونستی

 نداشتی؟ اعتماد

 مسیرش.برود تند انقدر خواست نمی دلم.بود انصافی بی دیگر این

 .کردم سد را

 .نبود خوب حالت.  داشتی درگیری هزارتا خودت ، تو :_

 .شیوا نکن توجیح :_

 تصمیم سخت شرایط اون تو خواستم نمی ساغر کن گوش :_

 مریض یادته. کنم درگیر رو ذهنت از گوشه یه منم گرفتنت،

 خوش بهت چقدر پیش هفته یادته اصفهان؟ رفتی یادت شدی؟
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 هم تو کن قبول. نفهمیدی ناکوکمو حال اصال که انقدر. گذشت

 .ببینی منو نخواستی

 

 مقصرش نداشتم قصد. شود می اش دلخوری جایگزین شرمندگی

 .کنم

 ساغر. بودیم مقصر هردومون ما. نیست مهم چیزا این اصال حاال :_

 .نیست خوب حالم... حالم. کن کمکم

 .گرفت دستانش میان را سرش و نشست تخت روی

 کنی؟ می قبول کنی؟پیشنهادشو چکار خوای می حاال :_

 .کردم باز را اتاق پنجره. نداشتم برایش جوابی
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 بشیم مطمئن باید. بپرسم حرفاشو سقم و صحت علی از باید :_

 .راسته حرفاش چقدر

 ؛ چرخاندم می حیاط در را نگاهم

 .باشه نگفته بهش چیزی مسعود شاید.  نه :_

 .شنیدم نزدیک فاصله از را صدایش

 شیوا؟ داری دوسش :_

 کردم؛ زمزمه زمستانی خواب در رفته فرو درختان به خیره

 .دونم نمی :_

 دادم؛ ادامه کوتاهی مکث از بعد
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 می رشد وجودم تو داره که حسی این از من ساغر. ترسم می :_

 .ترسم می کنه

 اومده گی نمی مگه شناسشون؟ می پدربزرگت گی نمی مگه :_

 حرفاشو،خودشو دی نمی فرصت بهش چرا خب خواستگاریت؟

 کنه؟ ثابت بهت

 [18:30 27.11.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۰۰پارت#

 روی. گذشتم کنارش از و کردم نگاهش کوتاه. بستم را پنجره

 میدان این مرد من. شدم خیره اتاق سقف به و کشیدم دراز تخت

 .فهمیدم کنارم را حضورش تخت تکان از.نبودم
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 باهم و کنید استفاده فرصت از بیرون ریم می که هربار بهتره :_

 .بزنید حرف

 نمانده خورشید طلوع به چیزی. نداشتم بحث این ادامه به میلی دیگر

 .رفتم خواب استقبال به و گفتم بخیری شب.کشیدم ایخمیازه.  بود

 خواب از دل ، بود گرفته هدف را چشمانم مستقیم که آفتاب نور با

 که کردم اتاقم بنفش پرده به نگاهی. گفتم بلندی اَه و کندم شیرین

 با مادر. کردم بیدار زور به را ساغر. بودم کشیده کنار نیمه تا

 ؛ انداخت باال ابرویی دیدنمان

 می چی شبا هست معلوم اصال.شدین بیدار دوتا شما عجب چه :_

 بیدارین؟ صبح تا که گید
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 شوم؛ مطمئن بودنش گرم از تا زدم اجاق روی کتری به دستی

 بیای هم شما اگه تازه.دخترونه و تکراری حرفهای.هیچی :_

 .میشه ،جمع جمعمون

 به محکمی بوسه و کرد بغلش. رفت شایان سمت به خنده با ساغر

 :گفت شد، بلند که اش نق نق. زد گوشتالودش لپهای

 .ای خوشمزه صبحونه چه به به _

 .گرفتم آغوشش از را شایان و رفتم جلو

 .بچلونمش خانو کپل این کم یه بریزی چایی دوتا تا :_

 از عمیقی نفس. آورد  ذوقم سر اش خنده صدای. دادم قلقلکش

  .سپردم مادر به و کشیدم گلویش زیر خوش بوی
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 شنیدم؛ را مادر صدای که بودیم صبحانه خوردن حال در

 .خوره می زنگ داره گوشیت شیوا :_

 با ساغر که داشتم خفگی احساس. کردم سرفه. پرید گلویم به چای

 زد؛ ضربه کمرم به دست

 بفهمن؟ همه خوای می.بابا خبرته چه :_

 داد؛ ادامه. کردم نگاهش درمانده

 ازش کم یه حداقل. نیست بردار دست اون. بدی جوابشو باید :_

 .بخواه زمان

 گرفت؛ سمتم به را گوشی و شد وارد مادر

 .زد زنگ انقدر کشت خودشو.بگیر بیا :_



 

 pg. 516 

 چرخاند؛ صورتم در را نگاهش

 تو؟ شدی چی :_

 کرد؛ مداخله ساغر

 .گلوش تو پرید چایی.خاله نیست هیچی :_

 . کرد معوج و کج را لبهایش مادر

 .شماها دست از :_

 اش صفحه روی نگاهم استرس با شد بلند که گوشی زنگ صدای

 فرو چشمم در قساوت با که شد تیری ناشناس ی شماره. نشست

 .رفت
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 [18:16 30.11.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۰۱پارت#

 زد؛ کمر به دست مادر

 دی؟ نمی جواب خوبه؟چرا حالت شیوا :_

 گرفت؛ سمتم به و زد چنگ میز روی از را گوشی ساغر

 .نشده قطع تا بده جواب بیا :_

 گرفتم؛ را گوشی.کرد می قطع را گوشی صدای و زد چشمکی

 .زنم می زنگ خودم حاال.شد قطع _

 خارج آشپزخانه از و داد تکان سری. کرد نگاهم مشکوک مادر

 لرزش با. داد قرار صدا بی روی را گوشی ساغر بالفاصله. شد
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 محکم آنچنان قلبم پیامش دیدن از. کردم باز را ،قفلش گوشی

 . بشکافد را ام سینه نمانده چیزی کردم حس که کوبید

 "بکنی؟ فکراتو بود قرار دی؟ نمی جواب چرا :_"

 .دوختم ساغر به درماندگی با را نگاهم

  .بدی جوابشو خواد نمی. نیست چیزی :_

 فکری چه بشر این.کرد خودنمایی صفحه روی اش شماره دوباره

  . گرفت می تماس روز موقع این که کرده خودش پیش

 مرتب را میز ساغر. رفتم اتاق سمت به و شدم بلند. دادم تماس رد

 :گفت مادر اتاق به نرسیده. کرد
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 کمکی یه حداقل رید نمی دانشگاه که امروز.اتاق تو بازم بابا ای _

 .بکنید من به

 . رفت جلو رویی خوش با ساغر

 .کنیم شروع باید کجا از.جان خاله چشم :_

 .کافیه کنید تمیز رو اتاقتون همون دوتا شما :_

 مادر.خورد گره سینه در نفسم شد بلند که خانه تلفن زنگ صدای

 زدنش حرف نوع از برداشت که را گوشی. کرد کج را مسیرش

 . کشیدم ایآسوده نفس. است تهران از تماس فهمیدم

 زد؛ سرم به محکمی چندان نه ضربه ساغر

 داره؟ خونتونو شماره مگه جان باهوش آخه :_
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 .انداختم موبایلم به نگاهی

 یا.صبرم کم گفتم که من بزنی؟ حرف تونی تماس؟نمی رد چرا:_"

 ".کنم می امتحان رو ای دیگه راه بده،یا جواب

 .کردم می طی را اتاق عرض و طول قرار بی

 می ازش من. کنه می تهدید داره.کنم چیکار ساغر وای وای :_

 .ترسم

 هستم جایی بگو یا. بده فرصت کم یه بگو.بده جوابشو زودتر بیا:_

 .نفهمیده مامانت تا زودتر بکن کاریش یه.

 .بگم چی بگم،آخه چی :_
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 می انگشتانم استرس از. کنم تایپ برایش تا برداشتم را گوشی

 ارسال دکمه روی انگشتم شود کامل ام جمله اینکه از قبل.  لرزید

 .شد ارسال توانم نمی ی کلمه تنها ساغر و من بهت میان در و خورد

 

 [18:16 30.11.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۰۲پارت#

 دستانم.  کرد خودنمایی صفحه روی اششماره که گذشت ای ثانیه

 بود پیام شد، قطع که تماس. کرد زمزمه خدایی وای ساغر. زد  یخ

 .خواند می برایم ساغر و آمد می هم پشت که

 "تونی؟ نمی:_"
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 "رسیدی؟ نتیجه این به چطوری:_"

 می خودت که حاال ولی.کنم استفاده زور از ندارم دوست :_"

  ".ندارم حرفی خوای

 زود نباید که فهمی می نشستی عقد سفره سر وقتی هفته آخر :_"

 ".گرفتی می تصمیم

 ".نکردم اقدام ای دیگه جور تا رو لعنتی این بده جواب:_"

 :گفت هول با ساغر. افتاد دوران به سرم تهدید همه این از

 .نشده تر دیوونه تا بده جوابشو بیا :_

 می. انداخت تنم به ای لرزه فریادش.کنم می برقرار را تماس

 .کنم تصور را اش نشسته خون به چشمان توانستم
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 شاخه یه با علی مثل روز هر که کردی؟ فکر خودت پیش چی :_

 ؟ نیستم خریدن ناز اهل نگفتم بهت. کنم می خواهش ازت میام گل

 گی؟ نمی چیزی چرا ؟ صدامو شنوی می

 داد؛ ادامه آرامتر کمی و کشید نفسی

 .نباش نخواستی اگر بعدش. کوتاه مدت یه نگفتم مگه :_

 :گفتم بود چمبره گلویم در که بغضی با حال بی

 .کنم فکر خوام می. بدم جواب سرعت این به تونم نمی _

 قطع را تماس و دادم خرج به جسارت بگوید چیزی اینکه از قبل

  .کردم

 داد؛ دستم آبی لیوان ساغر
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 کنی؟ چیکار خوای می حاال :_

 .انداختم باال ای شانه

 .بزنه حرف باهاش بگم علی به خوای می :_

 فراری راه هیچ ؟ کردم می چه باید.  زدم زل آیینه جلوی گوشی به

 بهانه یک با بعد و دادممی تن اشزوری پیشنهاد این به باید.  نبود

  . بکشم کنار

 ثابت خواست می یا بود ریخته هم به آنطور گفتنم نه بخاطر یعنی

 دوباره کند؟ تسلیمم اش خواسته برابر در تواند می بخواهد اگر کند

  . دادمی جوالن سرم در نقیض و ضد افکار
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 دراز تخت روی کرد کمک ساغر.  افتاد جانم به سنگینی درد سر

 .کنم استراحت کمی و شوم

 با.کرد  باز را در مکث بدون معمول طبق مادر و خورد در به ای تقه

 زد؛ صورتش به دست با وضعیت آن در دیدنم

 .دکتر بریم شیوا؟پاشو شده چت.بده مرگم خدا وای : _

 

 [13:03 01.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۰۳پارت#

 .شد امناجی ساغر
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 درد سر دیشب خوابی کم بخاطر کنم فکر.خاله نیست چیزی :_

 .گرفته

  .گذاشت امپیشانی روی را دستش مادر

 .نداری که تب :_

 .شممی خوب مامان نیست چیزی :_

 .داد خوردم به و آورد بیرون کیفش از مسکنی ساغر

 .نکن فکر هیچی به.کن استراحت کم یه :_

 . زد پچ گوشم در آهسته

 بهشون نگاه نیم یه مسعود آرزوشونه دانشگاه دخترای تمام :_

 ....تو اونوقت. بندازه
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 دادم؛ جواب گلویم در نشسته بغض با

 .داشت می بر سرم از دست کاش.داد می پیشنهاد همونا به کاش :_

 .کن استراحت فقط االن  تو باشه ، باشه :_

 دوست را عشق راه این من. شدم غرق تهم و سر بی افکار در

 و بنشیند دلم بر بهاری نسیم یک مثل عشق خواست می دلم. نداشتم

 .شوم ذوب گرمایش در نرمک نرم

 شاهین و ساغر صدای. شد کمتر دردم که گذشت چقدر دانم نمی

 خانه کردند، می کل کل هم با مخالف تیم دو مورد در داشتن که

 دور از.رفتم بیرون اتاق از و کندم تخت از دل. بود کرده پر را



 

 pg. 528 

 می خنده به را شایان اداهایش با هم گاهی ساغر کردم، نگاهشان

 .بود انرژی پر دختر این چقدر.انداخت

 .بود دلواپسی از پر مادر نگاه هنوز.رفتم آشپزخانه به

 بهتری؟ :_

 .دادم تکان سری

 .بگیرم هویج آب برات تا بشین :_

 لیوانهای سینی با بعد و شدم  خیره مادر ماهرانه و تند حرکات به

 .پیوستیم ها بچه به هویج آب حاوی

 

 [13:03 01.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین
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 ۱۰۴پارت#

 را شب کرد قبول مادر و من اصرارهای با. کرد رفتن عزم ساغر

 .برگردد خوابگاه به دانشگاه از بعد فردا و بماند

. نبود همیشه مثل که بود وقتی چند. گرفتم نظر زیر را پدر شام موقع 

 که بود این حدسم. کرد می پنهان هایش خنده پشت را چیزی انگار

 خانه به را کاریش مسائل وقت هیچ.  باشد کارش به مربوط شاید

 .آورد نمی

 هراسان.  بود مرگ ناقوس مثل برایم گوشی پیام زنگ صدای

 طبق و زدم  پلک.  شماره همان هم باز. انداختم ساغر به نگاهی

 .شود کم استرسم از کمی تا گرفتم  دندان به را ناخنم عادت
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 داد؛ دلداریم ساغر

 ترسیدی؟ انقدر چی واسه.  پیامکه یه فقط این بابا :_

 آخرین تا چشمانم پیامش دیدن با و کردم باز را قفل لرزان دستان با

 .شد گشاد حد

 "خوبی؟ :_"

 گوشی ی صفحه به نگاهی دوباره. کشیدم چشمانم به دستی

 یک همین اما. داشتم دیگر آمیز تهدید پیام یک انتظار. انداختم

 بین از را گوشی ساغر. کرد آرامم و آتشم روی شد آبی کلمه

 .کشید بیرون دستانم

 .االنش احوالپرسی به نه صبحش، قال و داد به نه :_
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 .کرد رها میز روی را گوشی

 .نیست مشخص خودش با تکلیفش :_

 رسید؛ دیگری پیام که نگذشت چیزی

 یک اون با. دادی نمی جواب.نبود خودم دست حالم صبح :_"

 ".دادم دست از کنترلمو فرستادی که ای کلمه

 زد؛ ام شانه به ساغر. انداخت تالطم به را دلم پیامش

 کنه باور رو دروغش قسم دونه نمی آدم.نداره روانی تعادل اینم :_

 .خروسش دم یا

 .بود پیامهایش و صبح تلفن به منظورش

 .نکرده قاطی صبح مث تا بده جوابشو باش زود :_
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 .دادم ساغر به را ام درمانده نگاه. بگویم چه باید دانستم نمی

 براش؟ بنویسم چی :_

 .انداخت باال ای شانه

 که دونی می.نده طولش. باش زود کنی می کاری هر فقط :_

  .نداره اعصاب

 کرد؛ اضافه شیطنت با

 .صبره کم عاشق ،یه بگم بهتره :_

 

 [18:16 02.12.19](, حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۰۵پارت#
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 نوشتم؛ سرعت به و کردم نازک برایش چشمی پشت

  "ممنون"

 ارسال از چیزی. زدم را ارسال ی دکمه شوم پشیمان اینکه از قبل و

 رسید؛ جدید پیام یک دوباره که نگذشت پیامم

 هینی پیامش دیدن از       "بزنم؟ بزنی؟زنگ حرف تونی می:_"

 خندید؛ ریز ساغر. کشیدم

 .سرش به زده خوابی بی کنم فکر :_

 گفتم؛ حرفیهایش پر از کالفه

 .بده فکری کمک لطفا پرونی تیکه جای به ساغر وای :_

 رفت؛ تخت سمت به و شد ناراحت حرفم از
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 بخوابم منم. بکن خواد می دلت هرکاری چه من به اصال :_

 .نخوره بهم تمرکزت

 .رفتم سمتش به و شدم پیامها و گوشی خیال بی. کردم نچی

 .نگفتم چیزی که شی؟من می ناراحت چرا :_

 نداد؛ جواب

 .کنی می قهر ها بچه مثل چرا.  بابا ای. توام با ساغر :_

 کشید باال را بدنش و کرد ستون کمرش زیر را آرنجش دو هر

 :گفت چشمانم در خیره.

 چیه؟ دونی می _

 داد؛ ادامه کوتاهی مکث از بعد



 

 pg. 535 

 .دارید توافق هم با زمینه این تو حداقل.اید دیوونه دوتون هر :_

 سرش روی و برداشتم را بالشت هوا بی. خندید حرفش به خودش

 تماس. زدم شیرجه میز طرف به گوشی ملودی صدای با.کوبیدم

 :گفت تخت کردن مرتب حال در ساغر. شد قطع

 کن جمع حواستو روخدا تو ولی. بزنم حرف تونم نمی بگو بهش _

 .ندارم دعوا حوصله شبی نصفه.بفرست بنویس، کامل

 کردم؛ تایپ تند

 ".بزنم حرف تونم نمی :_"

 ".بینمتمی فردا باشه :_"
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 چیزی کسی خوام نمی. باشید همیشه مث دانشگاه تو لطفا :_"

 ".بفهمه

 "چرا؟:_"

 ".نکردم فکرامو هنوز من... من :_"

 ".بخیر شب.نده طولش فقط.باشه :_"

 ".بخیر شب:_"
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 ۱۰۶پارت#
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 را پیامها دیگر بار چند تا کرد می وادارم حسی. بود خوابیده ساغر

 .رفتم خواب آغوش به و شد خسته چشمانم که آنقدر. بخوانم

 را کمد داخل. بزنم نسیم به سری دانشگاه از بعد داشتم تصمیم 

 گشتم می خاصی وسواس با متفاوت، مانتوی یک کردن پیدا برای

  .شد اتاق وارد آماده ساغر که

 از کالسو که خوای نمی. باش پس؟زود کنی می چیکار شیوا :_

 .بدیم دست

. بودم متفاوت تیپ یک دنبال کردم؟ می چه.آمدم خودم به

 اولین و بردم دست چرا؟. شوم ظاهر دیگری طوری خواستممی
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 و ساده همیشه مثل. انداختم آیینه به اجمالی نگاهی. برداشتم را مانتو

 .پوشیدم مانتو روی و برداشتم را خزدارم کوتاه آبی کاپشن. مرتب

 بخش جهان استاد. بود گذشته کالس از ساعت نیم رسیدیم وقتی

 اجازه با و زدم در به ای تقه.بود دانشگاه مهربان و بنام اساتید جزو

 نگاه ولی. نشست رویم مسعود آلود اخم نگاه. شدیم کالس وارد

 فرق. داد تکان ساغر برای سری نامحسوس. بود مهربانی از پر علی

 این به اول همین که خوب چه.  خشن و جدی. بود این در علی با او

 به من.  بودم همجنسهایم به شبیه من اما.بود کرده اعتراف اخالقش

 .داشتم نیاز توجه
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 خواسته به کالس از بیرون. گذشت من حواسی بی میان در کالس

 که دیدنشان با. نیست تنها علی دانستم می.ایستادیم علی منتظر ساغر

 گفتم؛ مظلومیت با ساغر به رو آمدند می هم شانه به شانه

 .نده طولش خدا رو تو :_

 علی دیدن با وجودش تمام. گفت لب زیر ای باشه حواس بی ساغر

 .بود اشتیاق از پر

 برسد چه بود سخت برایم شدن چشم در چشم.  دزدیدم نگاه

 چه دانم نمی. دادم را سالمشان جواب آهسته.  شدن همکالم

 را وجودش وقت هر که داشت وجود هوا و او حضور بین ارتباطی
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 هایم ریه و شدمی کم کشیدن نفس برای ،هوا کردم می حس کنارم

  .افتادندمی تکاپو به اکسیژن بلعیدن برای

 .بیاورم دوام توانستم نمی سنگینش و گرم نگاه زیر

 .دارم عجله کم یه. برم باید من :_

 داد؛ جواب خوشرویی با ساغر

 .رم می خودم من. عزیزم برو :_

 همراهم او اما. کردم ترک را جمع خداحافظی با و زدم لبخندی

 .شد

 بری؟ خوای می زودم اومدی؟ دیر :_

 .کشیدم دندان به را لبم
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 .نبود ما به حواسشان. دادم سرم پشت به را نگاهم

 برسی؟ نتیجه به قراره کی کنی؟ می فکر داری هنوز :_

 نزدیک انقدر را ما کسی خواستم نمی. انداختم اطراف به نگاهی

 .باشم جدید سوژه نداشتم دوست. ببیند بهم

 .نشیم نزدیک بهم دانشگاه تو بود قرار :_

 بزنیم؟ حرف باهم بعدا میشه...میشه
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 تکان سری. گرفت اشسبابه انگشت و شصت میان را زیرینش لب

 سرعت به و نکردم جایز را صبر.  گفت سالمتی به لب زیر و داد

 .شدم دور

 تا کشیدم ام پیشانی به دستی نشستم که ماشین صندلی روی

 .کنم پاک را رطوبتش

 هنوز  که صدایی با.  کردم روشن را ماشین و زدم زنگ نسیم به

 . کردم سالم داشت هیجان

 .ببینمت ای؟باید خونه. نسیم :_

 پرسید؛ نگرانی با

 شده؟کجایی؟ چی :_
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 .بزنم حرف باهات باید :_

 .بیا امخونه آره :_

 .رسممی دیگه ساعت یک تا :_

 .کردم قطع را گوشی خداحافظیبی

 سمتم به. شد پیاده محسن ماشین از نسیم ، من رسیدن با زمان هم

 سالم. کردم شکار را محسن خصمانه نگاه. کشید آغوشم در و آمد

 . بود سرش تکان تنها جوابم که. دادم  ادب رسم به سردی

 بشم؟ مزاحمت خواستم نمی بودی؟ بیرون :_

 به را عسلیهایش دوباره و انداخت محسن به نگاهی نیم نسیم

 .دوخت چشمانم
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.  عزیزی برام چقدر که دونی می بعدشم.  بود شده تموم کارم :_

 تو باشه چی هر.  میومدم بازم ، داشتم هم مهمی کار اگر حتی

 جان؟ محسن گم می درست ؟ خواهرمی

 کرد؛ نگاهش عشق با محسن

 .گی می که طوره همین.عزیزم بله :_

 صدای بعد ثانیه چند.  رفتیم خانه داخل ساغر با و کردم تشکری

 .بود محسن رفتن از نشان الستیکها جیغ
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 ۱۰۸پارت#
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 حرفی نه. بود کرده حفظ حرفهایم شنیدن از بعد را سکوتش نسیم

 روی را دستم. داد می نشان خودش از العملی عکس نه و زد می

 گذاشتم؛ اش شانه

 گی؟ نمی چیزی خوبه؟چرا حالت نسیم :_

 آمد؛ خودش به

 .کردم می فکر داشتم.خوبم :_

 رسیدی؟ هم ای نتیجه به خب :_

 .نه :_

 کنم؟ چکار گی می حاال :_

 .کرد  بازی آن با و کشید گردنش دور زنجیر به دستی
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 بخاطر خب ولی.  داره دوست کردم حس حرفات از جاهایی یه :_

 خواد می شاید زده بهت تلفن پشت که هم حرفهایی و اش گذشته

 می رها بعدش ، میاره دست به خواد می که رو چیزی کنه ثابت

 .کنه

 گرفت میز روی کریستالی گلدان  قرمز گلهای از را متفکرش نگاه

 .داد من به و

 فقط... ولی.  کنی عمل اش خواسته به که شی مجبور شاید ولی :_

 بخواد و بشه کار به دست اون اینکه از قبل.  کنی جمع حواستو باید

 کندن دل که شی وابسته بهش نباید. بذاریش کنار تو کنه، رهات
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 دست از رو چیزی که منطقی و کوتاه رابطه یه.  شه سخت برات

 گم؟ می چی فهمی می.  ندی

 به دست گفتن نه یک با توانستم نمی من.بود منطقی حرفهایش

 به که کند مجبور مرا تا بزند هرکاری به دست اینکه از. کنم سرش

   .بودم شده آرام.  ترسیدم می ، برسد اش خواسته

 .نداشت ایرادی که جواب برای گذاشتنش منتظر کمی

 

 [17:47 04.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۰۹پارت#
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 کردممی پارک خیابان کنار باید ساغر حرفهای به دادن گوش برای

 هم خودم که البته. شدنمی تمام زودی این به او حرفهای.

 حالی چه در مسعود رفتنم از بعد بدانم تا بود کرده گل امکنجکاوی

 .بوده

 به بود وایساده همونجا رفتی وقتی. شیوا شه نمی باورت وای :_

 .کشید می که بود سیگار پشت سیگار. کردمی نگاه خالیت جای

 داد؛ ادامه بیشتری هیجان با

 علی زنن؟می شرکت دارن مسعود و علی دونی می راستی :_

. میشه کارمندشون هم محمد. مسعوده مال سهم بیشتر گفتمی
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 از بعد. شرکتشون ریممی کارورزی برای. شد راحت خیالم آخیش

 .شیممی مشغول همونجا هم دانشگاه

 :گفت افسوس با و کشید آهی

 .دانشگاه میان کمتر دیگه دارن کار خیلی چون اما _

 .اش ناراحتی این به نه و هیجانش آن به نه

 رفتی؟ کجا تو راستی :_

 .زدیم حرف باهم کلی. نسیم پیش :_

 :گفت ایطلبکارانه لحن با

 ؟ داشتیم ؟ من بدون _

 .خندیدم حرفش به
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 .بود شلوغ سرت تو خب :_

 نتیجه؟ حاال :_

 .بگذارم سرش به سر کمی آمدنمی بدم

 .هیچی :_

 .انداخت موج صدایش روی نگرانی

 بر سرت از دست اون کنی؟ چیکار خوای می چی؟حاال یعنی :_

 داره؟ نمی

 .نبودم موفق ام خنده کردن کنترل در

 چیزی تو به شد قرار...  امممم. باشیم نرسیده نتیجه به اینکه نه :_

 .نگیم
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 .پیچید ماشین اتاقک در فریادش صدای

 .زنم می زنگ بهت.شده دیرم :_

 رها کنجکاویش از پر دنیای در را او و قطع را تماس رحمی بی با

 خبریبی دنیای آن از بیشتر نیامد دلم.  رسیدم خانه به وقتی. کردم

 کردم؛ تایپ و برداشتم را گوشی.کنم رهایش

 نه البته.بیام کنار باهاش کوتاه مدت یه باید.بود تو نظرهم نسیم :_"

 " .زودی این به

 مادر نفره سه جمع به.  شدم خارج اتاق از و زدم را ارسال ی دکمه

 امکودکی دوران یاد به خیالی و فکر هر از فارغ. پیوستم  پسرها و
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 نمی بزرگ هیچوقت کاش. کردم تماشا تلوزیون کنارشان در

 .شدیم

 

 [17:47 04.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۱۰پارت#

 نشست؛ کنارم پدر

 .باشه ناراحت دخترم نبینم :_

 از هم او. بردم پناه گرمش آغوش به و کردم لوس برایش را خودم

 .کرد استقبال دلبازانه و دست حرکتم این

 .افتادم بچگیام یاد.  نیست چیزی :_
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 به ایاشاره.کرد بیشتر دورم را دستانش فشار و گرفت جان لبخندش

 . کردم پسرها

 .دارن قشنگی دنیای چه کن نگاه :_

 .کوچولویی شیوا همون من برای همیشه تو :_

. بکنم دل گاهم تکیه و مردانه آغوش از شدم مجبور مادر صدای با

 با. زدم لبخند اش مهربانی همه این به من و زد سرم روی ای بوسه

 از قبل. دادم قرار هایم بوسه آماج را صورتش ناگهانی حرکت یک

 در و کردم فرار زرنگی کند،با اسیرم بازوانش میان در دوباره اینکه

 .شتافتم مادر کمک به خندیدم می بلند صدای با حالیکه
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 به نگاهی.کردم خشک سینک کنار کوچک حوله با را دستهایم

 شب.بزنم بهم را شان دونفره خلوت خواستمنمی. انداختم سالن

 ساغر از پاسخ بی تماس سه.رفتم اتاقم به و گفتم کوتاهی بخیر

 .داشتم

 .عجول صبر کم دختره :_

 ساغر اینکه فکر با پیامی رسیدن با که کردم رها میز روی را گوشی

 .نبود اما. کردم نچی باشد،

 "خوبی؟:_"

 .کردم تعلل دادن جواب در.سالم بدون دیشب مثل

 ".کن تالش جان پای تا هدفت به رسیدن برای:_"
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 .رسید دیگری پیام که ام نکرده هضم را پیام این هنوز

 هر حاضرم بهت رسیدن برای که هدفی همون من برای تو :_"

 تک تک با چطور که نه یا دانست می دانم نمی ".بدم انجام کاری

 که بود مردهایی از دسته آن جز او. بود گرفته نشانه را قلبم کلماتش

 وقتی و کردمی نفوذ جانت در کم کم باشی متوجه خودت آنکه بی

 .بود شده زندگیت ی همه که آمدی می خودت به

 خواندن با هم حاال و رفت باال اش شماره دیدن با قلبم ضربان اینکه

. گذاشتم جلویم را گوشی. نبود من دست گرفت اوج پیامهایش

 آن یخیره و کردم حلقه دورش را دستانم و آوردم باال را زانوهایم

 .شدم کوچک ارتباطی وسیله
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 .برداشتم و کردم دراز را دستم گوشی صفحه شدن روشن با

 نمی که دونم می ولی. زدیم می حرف باهم خواست می دلم:_"

 ".کردی می فکراتو زودتر کاش.تونی

 دانشگاه احساس بی و مغرور پسر طرف از پیامها این شد نمی باورم

 را دلم جمالتش همین با چطور دانستنمی هم خودش شاید. باشد

 شب. نباشد بازی کاش ای. نباشد دروغ کاش ای. بود گرفته بازی به
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 بسنده بخیر شب یک به تنها هم من که بود پیامش آخرین بخیر

 .کردم

  

 که طور همان. بودم کرده عادت شبش آخر پیامهای به دیگر

 و تهدیدها از خبری دیگر و داد خرج به صبوری بودم خواسته

 راه. کرد می حفظ را اش فاصله هم دانشگاه در. نبود تماسهایش

 فایده بی دادنش کش. دادم می رضایت باید و نداشتم دیگری

 .دادم می رابطه این به تن باید.بود

 ماهه یک زمان یک با کردم اعالم هفته یک از بعد پیامک یک در

 و بگیرد تماس جواب این با کردم می فکر.  موافقم رابطه این برای

 برای رستوران یک آدرس تنها جوابش اما کند خوشحالی اظهار
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 به هفته تمام. بود این او فرق.  گل استیکر یک و. بود فردا مالقات

 یک العملش عکس تنها حاال و بود سرکرده جواب یک دنبال

 شنود نمی من از دیگری جواب دانست می هم شاید.  بود برچسب

.  

 پیامکهای از بلکه نزد زنگ تنها نه.بود دیگری طور رفتارش امشب

 احساس بی آدم این به توانستم می چطور.نبود خبری هم شبش هر

.  کردم پاک را اشکهایم.  نداشت سودی هم پشیمانی.  کنم تکیه

. بود رابطه این به دادن خاتمه برای دلیل بهترین خودش این شاید

 .آوردم نمی دوام خشک و سرد مرد این کنار در من

  . شدم  بیدار خواب از ساغر تماس با صبح

 نگفت؟ بهت مسعود شیوا؟مگه خوابی وای :_
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 .نشستم جایم در ها گرفته برق مثل آورد که را مسعود اسم

 

 [19:21 07.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۱۲پارت#

 .شد متوقف دیواری ساعت هایعقربه روی چشمانم

 قراره گفت زد، زنگ من به علی شنوی؟می صدامو شیوا؟ الو :_

 دونستی؟ نمی چیزی. بیرون بریم تایی چهار

 زنگ روی را ساعتم کردم فراموش و مانده بیدار دیروقت تا دیشب

 .بذارم

 :نالیدم وارفته
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 کنم؟ راضی طوری چه مامانمو. موندم خواب من ساغر :_

 خوایممی گممی دنبالت میام من. همین فقط. بکن کاراتو پاشو :_

 .بیرون بریم

 آمدم و رفت مورد در  وقت هیچ اینکه با. نداشتم دیگری یچاره

. بروم بیرون خانه از دلیل بی خواستمنمی ولی کرد،نمی سختگیری

 .گرفتممی فاصله راه به سر شیوای آن از لحظه هر

 موهای صورتی ایحوله کاله با. دادم رضایت کوتاه دوش یک به

  .پوشاندم  را نمدارم

 :گفت دیدنم با مادر.کردم پذیرایی خودم از خرما با و چای بایک

 .بیارم پنیر ، نون برات خوری؟بذارمی خالی چاییتو چرا ، وا _
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 ساغر با قراره... گممی... چیزه...اممم. خورمنمی چیزی نه ، نه :_

 .بیرون بریم

 پرسید؛ و بست را یخچال در

 پسره؟ همون با :_

 زدم؛ ندانستن به را خودم و دزدیدم نگاه. شد امخیره سوالی و

 پسره؟ کدوم پسره؟:_

 .ایستاد شده ریز چشمهای با مقابلم و شد میز نزدیک

 .!علی. خوادمی ساغرو که همونی :_

 .کردم نزدیک لبم به را فنجان و انداختم باال ایشانه

 .دونمنمی :_
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 .دیگر است مادر. گویم می دروغ فهمید

 .شیوا کن نگاه من به :_

 .شدم اش خیره و کشیدم باال را نگاهم

 درست رابطه این ادامه رسیده نتیجه به ساغر اگر.  دیگه بسه :_

 میگم؟ چی فهمی می.  بده اطالع خانوادش به زودتر باید.  نیست

 .دادم تکان را سرم

 از نیست درست.  کرده اطمینان ما به مادرش. غریبه اینجا اون :_

 .بذاره درمیون خانوادش با باید.  کنیم استفاده سو اعتمادش

 .زنم می حرف باهاش امروز باشه :_
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 وقت هر. بیرون بری باهاشون تونی می که باریه آخرین امروز :_

 .نداره ایرادی رسمیه شون رابطه یا نیست پسره که شدی مطمئن

. کشیدم سشوار را بلندم موهای. رفتم اتاق به و شستم را فنجانم

 رو زیرو را کمدم مانتو دنبال به.  شد مهمانم آهسته آهسته استرس

 .کردم

 

 [16:01 08.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۱۳پارت#

.  بودند تند دور روی ها عقربه.  بود نمانده ساغر آمدن به چیزی

 .نبود خبری. انداختم ام گوشی به نگاهی
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 غذایم با.  کردممی حساس را مادر نباید ولی.  نداشتم غذا به میلی

 پشت از زنگ صدای با. بود قرار اولین مشغول فکرم. کردم بازی

 حرفهایش دوباره مادر.  کردم باز ساغر برای را در و شدم بلند میز

 .کرد یادآوری را

 جین شلوار با عنابی چرم پالتو. انداختم آیینه به آخری نگاه

 بافت شال و بود بوتهایم همرنگ که مشکی کوچک آبی،کیف

 سیاه کمی را چشمم زیر. بود جور سفیدم پوست با که قرمزی

 چند آخر در. کشیدم رنگم بی لبهای روی کمرنگ رژ یک. کردم

 داخل را بود ریخته ام پیشانی روی روسری زیر از که مویی تار

 .شدیم همراه ساغر با و شدم جدا آینه از.  فرستادم
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 خیابان این در زدن قدم تفریحاتم از یکی. بودم بلد را مسیر

 پیاده با داشتم قصد.کردم پارک قرار محل از تر پایین را ماشین.بود

 هوسم به لبو و پر گل با پخته باقالی بوی.کنم کم هیجانم از روی

 آب ها مغازه جلوی لواشک و آلو از پر ظرفهای دیدن با. انداخت

 سر رفتن از تا گرفتم چشم سختی به. شد آویزان املوچه و لب از

 حس.بود جلویم منظره همین شبیه حسم. نکنم پوشی چشم قرار

 آزار افکار ترشی از که نبود زیاد برایم آنقدر قرار اولین شیرین

 و کشیدم را ساغر دست آنی تصمیم یک در.  کند کم امدهنده

  . ایستادم هامغازه از یکی جلوی

 ساغر اعتراض به. نبود من کار خوشمزه ترشکهای آن از گذشتن

 دادم سفارش ها مزه ترین ترش از کوچک ظرف یک.ندادم اهمیتی
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 مالقه با که فروشنده دستهای به را منتظرم و مشتاق چشمان.

 شنیدن با که دوختم بود، ظرف کردن پر حال در کوچکش

 .رفت بین از یکباره به ذوقم و شوق یهمه صدایش

 .کنید پر بزرگتر ظرف یه لطفا جناب :_

 حتی.کشیدم خجالت بود گرفته را مچم وضعیت این در اینکه از

 .کنم بلند را سرم توانستم نمی

 

 [16:01 08.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۱۴پارت#
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 با گوشم کنار و کرد خم  را سرش.کردمی فکری چه خودش پیش

 کرد؛ نجوا بمش صدا

 ... تنها تنها :_

 .گرفت طرفم به را ظرف

 .بفرمایید :_

 .نداشتم حرکتی هیچ قدرت بودم شده لمس

 وایسی؟ اینجا خوای می کی تا :_

 کشیدم؛ باالتر امشانه روی را کیفم بند

 .سالم... س :_

 :گفت زدمی موج آن در خنده که صدایی با
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 شما؟ احوال.  خانم سالم :_

 . شدم همراهش و شکستم را گاردم. برداشت جلو به قدمی

 عطر بوی. زدند می قدم هم کنار در را خیابان سراشیبی ساغر و علی

. گرفت جلویم را آلو ظرف.  بود گرفته بازی به را دلم اشلعنتی تلخ

. کشید عقب را دستش که بردم ظرف طرف به را دستم خجالت با

 به جز در دقت با را شیطنتش از پر چشمان. کردم نگاهش سوالی

 ی سوژه که بود شده هایی بچه پسر شبیه. چرخاند صورتم جز

 .بودند کرده پیدا تفریحشان برای جدیدی

 .شده هاآلوچه همین رنگ لپات :_
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 ترشک.کشیدم عقب و کردم مشت را دستم. کشیدم دندان به را لبم

 .بود داده دست از را اش مزه شده سر چای مثل دقیقا امروز

 کنارم را حضورش. کردم زدن قدم به شروع که بودم من اینبار

 .بود کرده تنظیم قدمهایم با را قدمهایش. کردم حس

 کنم می تعریف ازش وقتی که هستی دختری اولین تو دونی می :_

 منقرض دخترا این نسل کردم می فکر ؟ کشه می خجالت اینطور

 .شده

 .کرد مکثی

 .کردی جلب توجهمو تفاوتات همین با :_
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 فروش لبو چرخ کنار. نشست دلم در تعریفاتش از خوبی حس

 . زد ایاشاره ابرو با. ایستاد

 .چسبهمی هوا این تو :_

. بود سخت برایم باشد دانشگاه  وخشک سرد پسر همان اینکه باور

 مخفی عبوس چهره آن زیر را اش چهره این توانست می چطور

 فرصتی و بودیم سفارش شدن آماده منتظر سکوت در دو هر. کند

 .کنم اشبررسی چشمی زیر تا من برای بود

 شلوار با.بود پوشیده ذغالی اورکت رویش که طوسی گرد یقه بافت

 لبخندی ناخواسته. بود کرده کامل را اش رسمی تیپ مشکی کتان
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 طوری آورد صورتم نزدیک را سرش. شد لبهایم زوم نگاهش. زدم

 .دادمی نوازش را پوستم نفسهایش که

 قرمزم؟ رنگ عاشق من دونستیمی :_

 

 [12:02 09.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 هرگونه بروز صورت در لطفا. گرامی همراهان و دوستان سالم

 هم کنار در تا باشید داشته ایتا در را من آیدی تلگرام برای مشکل

 .بدیم ادامه را داستان

@maryamhosseini22 

 

 [17:40 09.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین
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 ۱۱۵پارت#

 . رفت تر عقب کمی

 .بگذرم لبوها این از نتونستم همین واسه :_

 .بود زده چادر لبهایم روی هنوز نگاهش. بود پهلو دو حرفش

 .ان خوشمزه که مطمئنم :_

 همه این و زمستان. زد چشمکی و کشید باال چشمهایم تا را نگاهش

 از گرفتن نگاه. سوخت می حرفهایش کوره در تنم تمام! گرما

 بی به اخمی. آمدم خودم به. بود سخت چشمانش احساس پر دنیای

 .کردم پرواییش

 .گردم برمی...بدین ادامه بخواین اگر...اگر :_
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 :گفت لبخندش حفظ با

 چقدر آخه دونی نمی... خب. کنم ناراحتت خواستم نمی. تسلیم  _

 ...بامزه

 .کند تمام را حرفش ندادم اجازه رفتم، که ای غره چشم با

 پرسید؛ که زدیم می قدم هم کنار در 

 کردی؟ فکراتو :_

 کرد؛ استفاده سکوتم از

 .اینجایی االن همین ،بخاطر دیگه آره:_

 باال را ابروهایم از یکی نداشت؟ ایرادی که کردنش اذیت کمی

 دادم؛
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 .نیستا خوب ،زیادشم بنفس اعتماد. مطمئنید خیلی :_

 اش طبعی شوخ از خبری. کرد نگاهم شده ریز چشمهای با

 .کرد علم قد چشمانش در جذبه.نبود

 چیه؟ منظورت :_

 .دارم حرف من من، :_

 زد؛ ای خنده تک

 .قبوله همشون نشنیده. بگی خوای می چی کردم فکر:_

 در جلوی ، قرمزی فرش. ایستاد خیابان رستوران ترین مجلل جلوی

 بزرگی سنگی شیر مجسمه دو.بود شده پهن محوطه بیرون تا ورودی

 نمای.  بود شمشاد از پر اطرافش.  داشت قرار ورودی طرف دو در
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 را زیباییش طالیی و زرد نورپردازی با رستوران بیرونی رنگ کرم

 . بود کرده چندان دو

 جای قرار اولین برای. بود شهر این بهترینهای از یکی رستوران این

 .بود بکری

 متوجه که نبودم احمق هم آنقدرها. گرفت جلویم را بازویش

 با که برگردم خواستم. زدم کوری گره را ابروهایم.نشوم منظورش

 .شدم رو روبه علی و ساغر

 

 [17:40 09.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۱۶پارت#
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 پرسید؟  تعجب با ساغر

 برگردی؟ خوای می شیوا؟ شده چی :_

 داد؛  علی دست به را آلو و لبو ظرف مسعود

 .میایم هم ما االن داخل برید شما :_

 .کرد سد را راهم

 .ببینم العملتو عکس خواستم فقط.  کن گوش :_

 بود قرار کی تا.داشت برنمی آزمایشش و امتحان این از دست چرا

.  بود دوانده ریشه وجودش بند بند در شک. کند رفتار اینطور

  . آوردم زبان به را فکرهایم ناخواسته

 .نداشت جوابی
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 ...تمومش همینجا بهتره بدین ادامه رفتارتون به قراره اگر :_

 .شدم منصرف حرفم دادن ادامه از اش طوفانی نگاه با

 .نیست کنی می فکر تو که طور اون :_

 گذاشت لبش گوشه را سیگاری نخ. آورد بیرون را سیگارش پاکت

 از را دود تاخیر با.  داد فاصله لبهایش از بعد و گرفت عمیقی کام.

 . فرستاد بیرون هایش ریه

 :گفت و داد تکان سری که بودم حرکاتش خیره

 .توئه با حق_

 کم. شدم قانع زود انقدر چطور که بودم متجب خودم از.  شدم آرام

  . شدمی قلبم مغلوب عقلم کم
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 علی شوخیهای با بینمان جو خشکی. نشستیم گرد میز یک دور

 .شد کمتر

 . گرفت سمتم به را سرش مسعود

 .بشنوم حرفاتو ام آماده من خب :_

 .فهمید را منظورم.  انداختم علی و ساغر به نگاهی

 .بشینیم دیگه میز یه تونیم می بخوای اگه :_

 جدا به نیازی که کردند می پچ پچ و بودند هم غرق آنقدر دو آن

 .ناگفته حرفهای وقت. بود وقتش.   نبود شدن
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 میز روی لیوان با. ریختم لیوان داخل معدنی آب بطری از کمی

 بلند را سرم. داشت نظر زیر دقت به را حرکاتم تمام. کردم می بازی

 .شد سرش پشت مات نگاهم که بدهم را جوابش تا کردم

 

 [20:18 09.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 .عزیزان بخیر شب.  سالم

 داشتین؟ دوست ؟ خوندین رو پارتا

 .خدمتم در بنده ؛ بود نظری و نقدی ، حدیثی ، حرفی

@maryamhosseini_gp 
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 پخش حال در اینترنت کامل قطع بر مبنی خبری که روزیه چند

 بقیه مثل شدم مجبور نکنیم گم دیگرو هم اینکه برای.  شدنه

  .آیدیش اینم. کنم استفاده ایتا از  هانویسنده

@maryamhosseini22 

 

 [18:03 10.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۱۷پارت#

 را زدن پلک. کرد می چه اینجا او. بود شده گرد دیدنش از چشمانم

 .کردم فراموش هم
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 عصبانیت از که صدایی با. کشید می زبانه چشمانش در خشم

 :گفت لرزیدمی

  . نیست دوتا شما بین ربطی هیچ.  کردممی اشتباه که _

 .برد باالتر کمی را صدایش

 آره؟ :_

 .ایستاد مسعود

 کنی؟ می غلطی چه اینجا تو :_

 رحم من به. هستی یکی با لحظه هر که تویی. لعنتی تو یا من :_

 .کن رحم ات بچه به حداقل ، کنی نمی
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 چه شدم نمی متوجه من چرا زد؟ می حرف چه از بچه؟ کدام بچه؟

 .شد تکرار سرم در حرفش پژواک گفت؟ می

 کشید؛ فریاد مسعود

 نسترن ایدیوونه تو بچه؟ کدوم گی؟می چیه پرتا و چرت این :_

 .دیوونه

 کرد بود انداخته اششانه روی که بزرگی مشکی کیف در دست

 من به را سوزانش نگاه. کوبید میز روی و کشید بیرون را ایبرگه.

 داد؛

 .امحامله ازش من.  داری که سواد.  بخون بردار بیا :_
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 فریاد و شد مشت نسترن ییقه دور مسعود دست.  کشید هینی ساغر

 زد؛

 .آشغال شو خفه :_

 شنیدمنمی صدایی ولی دیدممی را لبها حرکت. شد قطع صداها

  .کند قطع را سوت صدای کسی کاش.

 .آمدند سمتمان به پرسنل از مرد دو

 واضح صداها.  شدم خارج حال آن از ، خورد صورتم به که آبی با

  .بود نگرانی از پر ساغر صورت. شدند

 خوبه؟ حالت شیوا :_

 .چکید اشکم
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 خراب خونه من...من ؟ ساغر ، کنم می غلطی چه اینجا من...من :_

 .نیستم کن

 باریدن هوای هم ساغر زده نم چشمان. شد روان اشکهایم سیل

 .داشت

 .دونممی. برم قربونت دونممی :_

 خارج رستوران از بقیه به اهمیت بی و زدم چنگ را کیفم معطلی بی

 .راندم نامعلومی مقصد سمت به. داشتم نیاز تنهایی به. شدم

 

 [18:04 10.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۱۸پارت#
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 بغض دلم. کردم خاموش را گوشی. نداشت تمامی ساغر زنگهای

 سنگینی از هایم گریه. داشت بغض گلویم. داشت بغض قلبم. داشت

  .کرد نمی کم امسینه روی بغض

 توقف خیابان کنار و کردم کم را سرعتم ماشینها بوق به توجه بی

. رفت می رژه چشمانم جلوی نسترن،حرفهایش، آمدن صحنه. کردم

. زدم زار. کردم خالی فرمان روی پیاپی ضربه چند با را حرصم

 زده کنار را منطق چرا.کند پیدا کش اینجا تا بودم گذاشته چرا،چرا

 .بود لرزیده برایش ام لعنتی قلب چرا.بودم
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 شست می را اشکهایم باران. شدم پیاده.  شکست آسمان بغض

 آرامتر کمی که آمدم خودم به وقتی. زدم هق و نشستم جدول روی.

 . نشستم فرمان پشت خنثی و حس بی. بودم شده

 صندلی روی از را گوشی. بروم خانه به حالم این با توانستم نمی

 جوابی بی تماسهای. شد سرازیر پیامها سیل.کردم روشن و برداشتم

 صحبت.  برگرداندم سرجایش را گوشی. بود ساغر از بیشترش که

 تماس یک با.رفتم خوابگاه سمت به.نبود من کار مادر با کردن

 دوید؛ سمتم به سراسیمه ساغر.دادم خبر ساغر به را رسیدنم کوتاه

 بودی کجا.شدی کشیده آب موش عین.وضعیه و سر چه این :_

 .باال بریم خاموشه؟بیا چرا تو؟گوشیت
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 .شد خیره حرکتم به تعجب با.برداشتم عقب به قدم یک

 .خوری می سرما.تو بیا :_

 زدی؟ زنگ مامانم به:_

 زنگ گفتم نسیم به. کردم می نگرانش باید چرا.نه که معلومه.نه:_

 من با بود گفته مامانت که.نه یا خونه رفتی ببینه خونتون بزنه

 .کردم می دق نگرانی از داشتم.بیرونی

 بمونم؟ اینجا شب کنی راضیش مامانم به بزنی زنگ یه تونی می :_

 .کنم می بگی هرکاری. تو بیا تو :_

 من این.افتاد راهرو وسط شده نصب آیینه به نگاهم شدم که داخل

 یک شبیه بیشتر. نبود صبحم وضع و سر آن از خبری بودم؟دیگر
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 ساغر اتاق به و زدم تصویرم به پوزخندی. بودم حال آشفته آدم

 .رفتم

 

 [18:27 11.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۱۹پارت#

 کف. بود داده جای خود در دوطبقه تخت سه که کوچکی اتاق

 اتاق بودن مرتب از. بود شده پوشیده سوخته ای قهوه موکت با اتاق

. هستند باسلیقه و بانظم خودش مثل هم دوستانش که فهمید شدمی

 از را اتاق بودند، زده دیوار به که گل برچسبهای و عروسک چند با
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 گرمی با دوستانش. بودند داده نجات روحی بی و سادگی

 .کردند احوالپرسی

 تا کرد کمک اعتراض با ساغر. انداختم تخت روی را خودم

 رخنه وجودم در آهسته آهسته سرما. کنم عوض را خیسم لباسهای

 .دادم دستش به را گوشی و گرفتم ساغر از را چای لیوان. کرد می

 حرف من با نخواد بگو جوری یه. کن راضیش شده هرطور بیا :_

 .بزنه

 را گوشی و کرد صاف را صدایش.کرد می بیداد چشمانش در غم

 مادر صدای که نشد طوالنی زیاد انتظارمان.گذاشت گوشش روی

 .شنیدم را
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 شیوا؟ الو:_

 داد؛ جواب خندان ساغر

  خوبی؟.جون خاله سالم :_

 نگرانی با.بشنوم را مادر صدای تر واضح تا بردم نزدیکتر را گوشم

 گفت؛

 کجاست؟ شیوا.شده چیزی.جان ساغر سالم :_

 اومدیم بعدازظهر از.همینجاست شیوا. نشده چیزی نه:_

 اینجا امشب بگه بزنه زنگ کردیم اصرار ها بچه با هرچی.خوابگاه

 آماده داره االنم. گذروندیم خوش ها بچه با کلی. نکرد قبول بمونه،

 .کنم سورپریزش خواستم ولی. بیاد میشه
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 .کرد آغشته خواهش چاشنی به هم کمی و گانهبچه را صدایش

 .کنم می خواهش. بمونه امشبو میشه حاال :_

 پرسید؛ مشکوک مادر

 نزد؟ زنگ خودش چرا :_

 .کنم غافلگیرش مثال خواستم که گفتم :_

 خوبه؟ حالش نشده؟ چیزی مطمئنی :_

  .میزنه حرف ها بچه با داره. بخدا آره :_

 داد؛ ادامه عجله با ساغر

 ایی؟خاله باشه. میاد شیوا عصر فردا برم دیگه من خاله وای:_



 

 pg. 592 

 کرد؛ ایخنده مادر

 .بگذره خوش باشه.شماها دست از :_

 نگاهش قدرشناسانه.  کشید ایآسوده نفس و کرد قطع را تماس

 می فراموش را امروز باید چطور.  کشیدم دراز تخت روی. کردم

 کردم؟

 سرعت به. زد می حرف کسی با  که شنیدم را ساغر آهسته صدای

 پریدن باال از را این. خورد جا حرکتم از. نشستم تخت روی

 .شود مسلط خودش به کرد سعی. فهمیدم ابروهایش

 زنی؟ می حرف داری کی با :_

 .نسیم با :_
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 .شدم نزدیکش

 آره؟داری. زنی می حرف لعنتی اون با داری. گی می دروغ :_

 .اینجام من گی می بهش

 .رفتم اتاق کنار آویز رخت سمت به

 که عصری از. نگرانته. نسیمه بخدا. شیوا کنیمی اشتباه داری :_

 یه منم. ندادی جوابشو.  بهت زده زنگ مدام ، زدم زنگ بهش

 .گفتم براش رو ماجرا از چیزایی

 

 [18:28 11.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۲۰پارت#
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 که شوم خارج در از خواستم پوشیدم را مانتوم او به اهمیت بی

 .گرفت طرفم به را گوشی

 .بشنو صداشو خودت اصال بیا :_

 روی را گوشی و شد کار به دست خودش که ایستادم حرکت بی

 .گذاشت بلندگو

 .بشنوه صداتو شیوا بگو چیزی یه. نسیم الو :_

 .شنیدم را نسیم صدای بعد لحظه چند

 خبری هر که بودم گفته ساغر به. بودم نگرانت. منم.  شیوا سالم :_

 .بگه بهم شد ازت
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 مانتو دکمه سمت به را دستم. شدم آرام.نشست ساغر روی نگاهم 

 گفت؛ نسیم که.بردم

 .نمیده خبری مسعود به ازت کسی نخوای خودت تا شیوا :_

 گوشم روی را دستم. داشتم واهمه هم اسمش شنیدن از حتی

 گذاشتم؛

 .بشنوم اسمشم حتی دیگه خوام نمی. نیار رو عوضی اون اسم :_

 اجازه بی. خوردم سر زمین روی تا و دادم تکیه سرم پشت دیوار به

 روبه و کرد قطع را تماس ساغر.کرد باریدن به شروع چشمهایم

 .نشست رویم

 .باش آروم فقط. بخوای تو چی هر. ،باشه باشه :_
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 نالیدم؛ گریه با

 بچه ساغر؟اون شدم حرفاش خام چطور. سنگینه قلبم. تونم نمی:_

 ازش نسترن دونستم نمی من بخدا.ببخشم خودمو تونم نمی. داره

 ...من. داره بچه

 .کوبیدم ام سینه به مشت با

 خواستم نمی. باشم دوتا اون وسط خواستم نمی بخدا من :_

 .بریزم بهم زندگیشونو

 من و کشید آغوشم در. کرد می نگاهم لرزانش مردمکهای با ساغر

 .زدم زار اش شانه روی
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 می چیه حرفا این. نبود این قصدت تو که معلومه. دختر دونم می :_

 این به. تخت رو بیا شو بلند. دی می عذاب خودتو داری فقط زنی؟

 .نکن فکر هم چیزا

 .گرفتم را دستش که شود دور خواست ساغر.برگشتم تخت روی

 .بمون. نرو :_

 گفت؛ خودش خاص مهربانی با

 .بخوری بیارم چیزی یه برات رم می :_

 .خورمنمی هیچی :_

 کرد؛ بسته و باز را پلکهایش حرصی و داد کش را لبهایش ساغر
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 یه حداقل. نخوردی چیزی هم ظهر. کنی می ضعف. که نمیشه :_

 .بخور آبمیوه کم

 بود خودش. آمد کش سمتش به نگاهمان موبایلم زنگ صدای با

 گرفتم دهانم جلوی را دستم ترسیده و کشیدم هینی اختیار بی.

 را گوشی معطلی بی. آمد پیامک زنگ شد،صدای قطع که تماس.

 .کردم خاموش پیامش، به نگاه بدون و برداشتم

 چی؟ نشه خیال بی اگر...اگر :_

 شد؛ بلند ساغر

 .همین.  بده توضیح برات خواد می فقط االن هرته؟او شهر مگه :_

 .زدم پوزخندی
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 رو چی.  کنه مالی ماست جور یه گندشو باید باالخره. خب آره :_

 تر واضح توضیحی آزمایش برگه از مگه بده؟ توضیح خواد می

 هست؟

 [17:33 14.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین
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 انداخت؛ باال ایشانه

. باشه داشته کننده قانع دلیل یه شاید... شاید ولی. دونم نمی :_

 .گهمی دروغ داره نسترن شایدم

 .شدم خیره چشمانش به ناباور

 کنی؟ می طرفداری ازش داری االن تو...تو :_
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 میارم چیزی یه برات االن. کن ولش. نبود این منظورم.  نه :_

 .بخوری

 

 سردرد جوابگوی هم مسکن قرصهای حتی. گذراندم را سختی شب

 .نبودند ، بود شده گریبانگیرم که مزخرفی

 ای لحظه من اشکهای که طور همان ،نداشت آمدن بند قصد باران

 خوردن به میلی.  گرفتم دوشی. کرد می درد تنم تمام. شد نمی قطع

 اولین در باید. خوردم ای لقمه ساغر اصرار به. نداشتم صبحانه

 شماره و کردم روشن را گوشی. کنم عوض را سیمکارتم فرصت

 .دادم قرار سیاه لیست در را اش
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 مهم برایم اول روزهای مثل دیگر.نداشتم را دانشگاه به رفتن حوصله

 اصرار هرچه. شد منصرف رفتن از شد حالم متوجه که ساغر.نبود

 توانستم نمی. کردم می خفگی احساس. نرفت که نرفت کردم

 آزاد هوای و روی پیاده به نیاز. کنم تحمل را اتاق ی بسته فضای

 ضعیف خواستمنمی.شوم خالص امدهنده آزار افکار از تا. داشتم

 کمک خودم به سخت شرایط این در باید خودم فقط. باشم

  .کردممی

 در همراهی این بخاطر بودم ممنونش چقدر و رفتیم بیرون ساغر با

 برای ساغر اصرارهای. بذارد تنها مرا ای لحظه نبود حاضر. سکوتش

 گرفتم پیش در را خانه راه من و ماند نتیجه بی خوابگاه به برگشتنم

 . خریدم جدیدی کارت سیم راه سر.
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 این.گرفتم آرام آغوشش در و کردم پرواز سمتش به مادر دیدن با

 :گفت خنده با مادر. بود آرامش منبع برایم زمینی یفرشته

 شوهر خوای می چطوری شدی، دلتنگ انقدر نبودی شب یه _

 کنی؟

 گفتم؛ اخم با و برداشتم اش شانه روی از را سرم

 .رمنمی تونپیش از هیچوقت هیچوقتِ من :_

 گرفت؛ قاب دستانش با را صورتم

 شیوا؟ کنیمی گریه داری :_

 کشیدم؛ باال را امبینی و کردم پاک را صورتم دست پشت با

 .بود شده تنگ برات دلم خیلی :_
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 شد؛ آب از لباب چشمانش

 نگرانت بگم ،اگه بودم بیدار صبح تا دیشب بگم اگه...اگه :_

 کار به دلم و دست بگم اگه بود، خالی خونه تو جات بگم بودم،اگه

 کنی؟ می باور حرفمو رفت، نمی

 .بوسیدمش و بوییدمش. انداختم دربغلش را خودم دوباره

 .مامان دارم دوست خیلی :_

 

 [17:36 14.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۲۲پارت#

 .رفت نمی پایین گلویم از چیزی شام سرمیز
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 کنی؟ می بازی غذات با چرا :_

 .پرسید پدر را این

 .کنه می درد گلوم کم یه.ندارم میل :_

 ریخت؛ خودش برای آبی لیوان

 مریض سخت چقدر که دونی می.دکتر ببرمت شو آماده پس :_

 .شی می

 .کردم رها ظرف در را قاشقم

 .شم می خوب.نیست چیزی:_

 کردم؛ مادر به رو

 داریم؟ قرص :_
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 زیر بری نزنه سرت به کنه خدا گفتم گرفت بارون که دیشب :_

 چیکار خودت با فهمیدم چشات پف از اومدی که در از.بارون

 .دکتر بری باید. نمیشه حل قرص با. کردی

 را رفتارت و عادتها که کسی. است بر از را تو که کسی یعنی مادر

 فهمد می را حالت نگاه یک با که کسی.داند می خودت از بهتر

 .آورد نمی رویت به ولی

 ام دلتنگی نگاه.  بیاندازم تعویق به را دکتر به رفتن توانستم اصرار با

 را دنیا نقطه ترین دنج حکم برایم اینجا.  چرخاندم اتاق در را

  . داشت
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 برایم پدر پیش سال چند که را بزرگم خرس.  خزیدم تخت روی

 صدای با گذشت که کمی.گرفتم آغوش در محکم  را بود خریده

 موعد.نشست اتاق دیواری ساعت روی ترسیدم نگاه پیامک زنگ

 به و کشیدم باال را خودم سختی به. گذشته شبهای مثل. بود مقرر

 دست لعنتی. آمد صدا همان دوباره بعد کمی. زدم تکیه تخت تاج

 نمی اجازه او به و گرفتم را تصمیمم من دانست نمی اما. نبود بردار

  .کند خودش بازیچه مرا اینها از بیشتر دهم

 گوشی صفحه به نگاهی. رفتم میز سمت به راسخ عزم با

 اگر کرد می فکر.زنم می نیشخندی. بود ناشناس شماره.انداختم

 .فهمم نمی کند عوض را اش شماره
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 شماره. کشیدم بیرون را سیمکارت و کردم خاموش را گوشی

 دیگر حاال. زدم ای پیروزمندانه لبخند. کردم جایگزینش را جدیدم

 . همیشه ،برای شد تمام. نبود او و من بین اتصالی نقطه هیچ

 

 [16:14 15.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۲۳پارت#

 نمی. نبود برزخ این از رهایی برای نجاتی راه هیچ. بود گرمم

 می آب. بودند چسبیده بهم انگار. کنم باز را پلکهایم توانستم

 می گوشم به هم دیگری نامفهوم صداهای ، هایم ناله بجز. خواستم

 ام خشکیده لبهای بین از سختی به. نداشت تمامی عطشم. خورد
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 و شد تر گلویم که نگذشت چیزی. کردم ادا را آب باری چند

 .رفتم فرو خبریبی دنیای در دوباره. کرد خاموش را آتشم

. کردم باز چشم. شد رها کسی دست اسارت از دستم که زدم غلتی

. بود گذاشته تخت روی را سرش و نشسته تخت پایین مادر

 آهسته. بود رفته خواب به بود، دستش درمیان دستم درحالیکه

 .زدم صدایش

 خوابیدی؟ اینجا چرا مامان مامان، :_

 پرسید؛ زده هول. کرد باز را چشمانش و لرزید پلکهایش

 دکتر؟ بده؟بریم حالت خوای؟ می چی شده؟ چی :_

 .کنم آرامش کردم سعی
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 خوابیدی؟ اینجا چرا گم می.  خوبم من. نیست چیزی مامان، :_

 .گذاشت امپیشانی روی را دستش. کشید ای آسوده نفس

 .پایین اومده تبت خداروشکر :_

 و آب ی کاسه و کرد دراز را دستش. شدم خیره حرکاتش به 

 .برداشت را دستمال

 نیست؟ ات تشنه بخوری؟ بیارم خوای می چیزی :_

 .آمد کش دیوار روی ساعت تا نگاهش. دادم تکان نفی به را سرم

 .میام االن نخواب :_

 جلویم را گرم شیر. شد وارد سینی بایک که نگذشت چیزی

 گرفت؛



 

 pg. 610 

 .خوبه گلوت برا. نشده سرد تا بخور :_

  .نوشیدم را شیر جرعه جرعه

 خواب تو داری باالست، تبت دیدم بزنم سر بهت اومدم دیشب :_

 نذاشتم که بیمارستان ببرت خواست می بابات. گی می هذیون

 خدارو پیشونیت، رو گذاشتم دستمال. برمت می خودم صبح گفتم.

 .پایین اومد تبت شکر

 .گرفت طرفم به را آب لیوان و قرص

 .دکتر ریم می ظهر.بخواب و بخور اینو :_

 .کشیدم خجالت بودم شده اشخوابی بی باعث اینکه از

 .ببخشید :_



 

 pg. 611 

 

 [16:15 15.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۲۴پارت#

 را پتو.  بکشم دراز دوباره تا کرد کمک. گرفت دستم از را لیوان

 شیرینش شهد و کاشت موهایم روی ای بوسه گل. کرد مرتب رویم

 .نشست جانم به

 فهمی می که اونوقته شی مادر بذار. ببخشمت که نکردی کاری :_

. جان مامان بخواب. نره ات بچه پای به خار اما بدی جونتو حاضری

 .کنم درست برات سوپ کاسه یه برم منم

 .برد  خوابم کی نفهمیدم و رفت بیرون اتاق از



 

 pg. 612 

 

 ردی که را نگاهش. شنید را حرفهایم جان گوش با همیشه مثل نسیم

 نه و سرزنش نه.  نگفت چیز هیچ. گرفت را داشت دلخوری از

  .گالیه

 با. دارد را کامل زن یک پختگی ولی نداشت چندانی سن اینکه با

. کرد می خودش ی شرمنده مرا کردنش رفتار عاقالنه و فهمیده

 دور تا دور را نگاهم. کرد ترک را اتاق و شد بلند حرف، بدون

 صورتی کچل عروسک روی آخر در و چرخاندم اش لیمویی اتاق

 .شد بود،ثابت اتاقش کنج ویترین گوشه که پوشی

 پرتاب گذشته به ناگهان و آوردم بیرون را عروسک. رفتم سمتش به

 .شدم
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 برای یادگاری مشهد از را عروسک این که بودیم ساله ۷ درست

 برایم داد،آنقدر نشان من به وقتی است یادم. بود گرفته خودش

 خودم از ای لحظه خواست نمی دلم که بود دوستداشتنی و جذاب

 سال ،همان نیاورد سوغاتی برایم نسیم که باری تنها. کنم جدایش

 من و کردیم سختی دعوای خداحافظی موقع که است یادم. بود

 گریه و جیغ کلی با هم آخر در.کندم را بیچاره عروسک موهای

 .برد خودش با مرا مادرم

 نبود اما بخرد، برایم را عروسک آن مثل تا گشت پدر را شهر تمام

 خرید برایم آن از بزرگتر عروسک یک برایم پدر اینکه با. نبود که

 هیچکدام ،ولی عروس سفید لباس با عروسک یک هم آقاجون و

 .شدند نمی پوش صورتی عروسک آن برایم
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 مادرش همراه به که بود نسیم این آخر در. بودیم قهر باهم روز دو تا

 دیدنش با. گرفت سمتم به را عروسک مهربانی با و آمد ما خانه به

  .بودم دلتنگش   چقدر فهمیدم تازه

 نسیم.بردم جلو عروسک گرفتن برای را دستم و زدم لبخندی

 :گفت.کردم بغض حرکتش از.کشید عقب را دستش

 آشتی؟_

 :گفتم و خندیدم

 .آشتی_
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 دو هر با اوهم و کردم بازی امدوستداشتنی عروسک با من روز آن

 خودم برای را چیزی هر نباید گرفتم یاد من و جدیدم عروسک

 .بخواهم

 

 [17:51 16.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۲۵پارت#

 متوجه. آمدم خودم به گرفت، دستم از که را عروسک نسیم

 .بودم نشده حضورش

 کردی؟ چیکار روز اون یادته : _

 .گذاشت جایش سر را عروسک. دادم تکان را سرم
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 نبود ازت خبری که روزی دو همون. بود شده تنگ واست دلم :_

 یه. کردم نمی بازی باهاش. خوردم می غذا بابام و مامان زور به.

 بدمش و بکنم دل ازش بودم حاضر نه. بودمش گذاشته اتاق گوشه

 بابام دوم شب اینکه تا. داشتم رو تو دوری و قهری تحمل نه ، تو به

 چیزی نباید که مهمه انقدر دوستی داد یاد بهم. زد حرف باهام کلی

. شیوا پیش برو فردا دوستداری اگر گفت بهم. بشه جدایی باعث

 که برگردونه بهت بازی بعد کرد قبول اگر.ببر هم رو عروسکت

 .خرم می واست دیگه یکی نداد ،اگر هیچی

 صبح.کردم سبکی احساس حرفاش با چقدر شب اون دونی نمی

 .پیشت بیام گرفتم تصمیم
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 کرد؛ نگاهم و برگشت

 یادته؟ که شو بقیه :_

 .بود دیروز همین انگار.بود یادم خوب خیلی

 دادم؛ ادامه

 بذارم تونستم نمی که بود چشمات تو غمی یه خداحافظی موقع :_

 مونده صورتی پیرهن پیش دلت ولی رفتی.بری خالی دست

 نرسیده سرکوچه هنوز. زدم بیرون خونه از بغل به عروسک.بود

 وایسادی زدم که صدات.بود حال بی و سست قدمهات. بودی

 خوشحالی با. گرفتم سمتت عروسکو حرفی هیچ بی. برگشتی.

  .کردی بغلم و خندیدی
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 یه.بودم برداشته دوشم رو از سنگین بار یه انگار خونه برگشتم وقتی

 .بودم نکرده ش تجربه موقع اون تا که داشتم حالی

 که میزی سمت به خنده با.بستم رو ویترین در. رفتم کنارش

 .رفتیم زد، می چشمک رویش خوراکیهای

 

 [17:51 16.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۲۶پارت#

 .کرد نگاهم

 باشه خودت به بیشتر حواست فقط. ندارم کردن نصیحت قصد :_

 پس پا راحتی به کردی تعریف تو که آدمی این کنم نمی فکر.
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 پیدا کش اینجا تا قضیه ذاشتی می نباید. نکن بازی شیر دم با. بکشه

 .کنی قضاوت زود نباید اما. کنه

 کشید؛ جلو را بدنش و گذاشت میز روی را دستش دو هر آرنج

 نداره؟ دشمنی باهاش دختره مطمئنی :_

 :دادم جواب معطلی بی

 .نذاشت ای شبهه و شک هیچ جای آزمایش جواب برگه :_

 .برگشت اولش جای به دوباره و برداشت را دستهایش

 .لنگه می کار جای یه آخه :_

 کنم؛ می ریز را چشمانم

 کار؟ کجای :_
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 .برداشت پفکی

 می دومتون ترم از ماهه یک هم االن.زدن بهم پیش ترم اینا آخه :_

 اس؟ حامله فهمیده االن تازه که میشه چطوری. گذره

  .کرد نگاهم سوالی و گذاشت دهانش در را پفک

 شب آن دوباره.  گرفت جان ذهنم در نسترن خشم از پر چشمان

 می بشکنی. زند می زنگ گوشم در ای کلمه. کردم مرور را نحس

 :گویم می و زنم

 با.اس حامله ماهه سه گفت میز رو کوبید رو برگه وقتی...وقتی :_

 رابطه از حد این من برای تازه. درسته شون رابطه شدن تموم تاریخ

 با داده اجازه خودش به چطور. شه می محسوب قرمز خط یه
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 این به تونم نمی من کنه؟ برقرار رابطه نبوده عاشقش که دختری

 تونی می حرفامو؟ فهمی می. نسیم سخته کن باور. کنم اعتماد آدم

 کنی؟ درکم

 .دهد می تکان را سرش

 بهتره.بوده درست کارت. کنم می درکت.گی می چی فهمم می :_

 .نکنی فکر بهش دیگه

 

 اویی با رویارویی از هراسیدم می. نرفتم دانشگاه به تمام هفته یک

 فرار. کردم می فرار نباید اما.بود داده بازی مرا شکل بدترین به که

 . نبود حل راه
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 دانشگاه بار یک فقط هفته یک این در هم او بود گفته تلفنی ساغر

 شرکت اندازی راه درگیر آنقدر که کرد تاکید بعد و بود رفته

 .کند شرکت را کالسها همیشه مثل تواند نمی هم علی که هستند

 به نباید و داشتم بزرگتری هدف من.گشتم برمی دانشگاه به باید

 .بکشم دست ام آینده از او خاطر

. بودم خوشحال. بود ،نیامده نبود. شدم کالس وارد نفس به اعتماد با

 .کردم می برداری نکته و بود استاد به حواسم تمام

 طبق هم او. دادم خوردن ساندویچ پیشنهاد ساغر به شکمم صدای با

 .کرد استقبال گشادی گل لبخند با معمول

 



 

 pg. 623 

 [13:20 17.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۲۷پارت#

 موبایلش زنگ صدای با. دادیم سفارش همبرگر یک و بندری یک

 که بود مشخص کردنش صحبت نوع از. شد چراغانی چشمهایش

 من از چیزی فهماندم بهش اشاره و ایما با. ست علی خط سوی آن

 . نگوید

 کرد قطع را تماس میز روی سفارشاتمان حاوی سینی گرفتن قرار با

 :گفتم و زدم محبوبم بندری به بزرگی گاز.

 کنی؟ صحبت علی مورد در خانوادت با خوای نمی تو _

 .کرد پاک دستمال با را دهانش دور و کشید خوردن از دست
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 چطور؟ :_

 .ریختم ساندویچ روی و برداشتم را سس ظرف

. بود شناخت هدف.  میشه کشدار داره تونرابطه بنظرم خب :_

 نشناختید؟ همو هنوز یعنی

 از بیش تندی به اهمیت بی و زنم می سس از پر تیکه به دیگری گاز

 .کردم نگاهش منتظر ، حد

 نمیشه روم. بزنم حرف مامانم با باید چطور دونم نمی ولی. چرا :_

 وقت موقع اون تا. خواستگاری میایم عید میگه هم علی. بگم بهش

 .بذاریشون جریان در داری

 .کرد کوتاهی مکث
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 ذاره نمی علی ولی. کنم صحبت رو در رو باهاشون باید :_

 .کافیه رفتی خبر بی که بار یه همون میگه.برم

 .گذاشت سینی داخل را ساندویچش

 بگم؟ تلفنی رو مهمی این به مسئله من میشه آخه بگو تو :_

 انداختم؛ باال شانه

 حرف مامانت با بگم مامانم به خوای می.... اومممم. دونم نمی :_

 بزنه؟

 کرد؛ نگاهم سینه به دست

 .برم خودم بهتره نه :_

 کردم؛ ساندویچش به ای اشاره
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  .نیوفتاده دهن از تا بخور :_

 گفت؛ هیجان با گذشت که کمی

 .زنن می مشکوک چقدر محمد و نیلو کردی دقت تازگیها :_

 باری چند را ابروهایش.  گفتم ای کشیده نه و پریدن باال ابروهایم

 مچاله را ساندویچ کاغذ. داد ادامه خوردنش به و انداخت باال

 :گفت که ریختم لیوان داخل را نوشابه. کردم

 .بگم بهت چیزی یه... خواستم می _

  را نگاهش.رسید نمی مشام به خوبی بوی.کردم ریز را چشمانم

 .دزدید

 .نسترنه درمورد :_
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 [13:20 17.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۲۸پارت#

 .گرفتم باال را دستم

 .بشنوم چیزی خوام نمی. نده ادامه :_

 .مهمه ولی کنم ناراحتت خوام نمی کن باور :_

 که کارم.رفتم صندوق سمت به و شدم بلند جایم از او به اهمیت بی

 خورد؛ را اش نوشابه ایستاده.برگشتم شد تمام

 .نکنه درد دستت.شدم سیر آخیش :_

 پرسیدم؛ مسیر بین در.گرفت ام خنده رفتارش از
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 گفتی؟ راست رو نیلو و محمد :_

 .انداخت غبغبش به بادی باشد کرده کشف مهمی چیز که انگار

 میاد کمتر هم محمد االن البته.کن دقت کم یه نداری باور. آره :_

 هم علی. مسعوده مال سهم بیشترین.همن با تفنگدار سه.دانشگاه

 . کارمندشونه نداشته سرمایه چون محمد ولی شده شریک باهاش

 .رفت باال لبم گوشه

 .بکشی حرف علی زبون زیر از بلدی خوب :_

 .زدم چشمکی

 .کنی می استفاده هایی شیوه چه از بگو راستشو شیطون :_

 زد؛ عریضی لبخند
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 .دیگه دیگه :_

 

 هم تا.کند غافلگیر جشنی با تولدش روز را ساغر داشت قصد علی

 هم و کند توجیه اخیر وقت چند این در را حضورش کمرنگی

 .مشترکشان آینده برای شود ای خاطره

 به اسفندماه شورانگیز هوای  در زدن قدم هوس که بود وقتی چند

 خرید برای که مردمی و خیابانها شلوغی و هیاهو. بود زده سرم

 از.بود کرده بیدار زمستانی خواب آن از را بودند،شهر آمده بیرون

 ای گوشه داشتم دوست. بودم آمده وجد به ها صحنه این دیدن

 .شوم خیره مردم زدگی شتاب به ساعتها و بشینم



 

 pg. 630 

 کوچه به رسیدن با. کردم روی پیاده خانه تا دانشگاه از را مسیر تمام

 .نداشتم ادامه برای ونایی افتاد ذق ذق به پاهایم مان

 دیر اقدامی هر برای.کردم آهسته را قدمهایم آشنایی ماشین دیدن با

 به لبخند با.شد پیاده ماشین از علی و شد باز ماشین در.بود شده

 او شوم مطمئن تا انداختم ماشینش داخل به نگاهی. آمد سمتم

 مانعی بودنش دور و ماشین دودی های شیشه اما. نیست همراهش

 .بود دیدنم برای

 مرا کسی نداشتم دوست.  چرخاندم اطراف به را نگاهم و ایستادم 

 با مدام اما. دادم را جوابش. کرد سالمی.  ببیند شرایط این در

 :گفت شد حالم متوجه وقتی.داشتم نظر زیر را اطراف استرس
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 مجبور.نداشتم توشماره. بشم مزاحمت اینجا خواستم نمی ببخشید _

 باهات مهمی موضوع مورد در خوام می سوارشو ممکنه اگر. شدم

 .کنم صحبت

 .کردم درهم را اخمهایم

 مهمی؟ موضوع چه :_

 

 [10:27 18.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

  است اکنون همین درک زندگی

  همان به رسیدن شوق زندگی

  آمد نخواهد که است، فردایی
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  فردایی در نه و دیروزی، در نه تو

  توست بودن از پر امروز، ظرف

  کردی دریغش امروز، که خنده این شاید

 .است امید با، همراهی فرصت آخرین

 سپهریسهراب#

 

 [12:50 18.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین
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 .داد جواب بالفاصله

 .ساغر :_
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 .گرفت دوانگشتش بین را گوشش الله

 .گردونم برتون زود دم می دیگه؟قول جای یه بریم میشه :_

  .کشیدم ماشینش سمت به را مشکوکم نگاه

 .نیست همراهم هیچکس. تنهام :_

 و کرد باز برایم را جلو در خودش که عقب یا بشینم جلو بودم مردد

 .نشستم صندلی روی معذب من

 ماشین داخل دادم ترجیح اما داد را خانه اطراف در ای کافه پیشنهاد

 .بشنوم را حرفهایش زودتر و بمانم

 اتاقک در موبایلش ملودی کند، زدن حرف به شروع اینکه از قبل

 ساغر عکس. نشست  اشگوشی یصفحه روی نگاهم. پیچید ماشین
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 و کرد صاف را صدایش. کرد خودنمایی جذابش لبخند آن با

 :گفت سردی با.کرد وصل را تماس

 .گیرم می تماس. هستم جایی_

 معذب اش خیره نگاه از.داد تکیه در به را کمرش تماس قطع از بعد

 .انداختم پایین را سرم و شدم

 می. کنم سورپرایزش خواد می دلم. ساغره تولد دیگه هفته :_

. دانشگاه میام کم خیلی شرکت شرایط بخاطر وقته چند این دونی

 .ریم نمی هم بیرون
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 می فکر. کشیدم راحتی نفس هایش برنامه و حرفها شنیدن از بعد

 پشیمان انتخابش از علی شاید یا و افتاده بینشان اتفاقی کردم

 کردم؛ نگاهش.شده

 .کنی حساب کمکم رو تونی می:_

 برای ساغر، برای بودم خوشحال.رفت و کرد پیاده کوچه سر مرا

 .درستی انتخاب چه. علی

 از.نبود ای ساده کار شاپ کافی به رفتن برای ساغر کردن راضی

 گفت؛ پرسیدم را علتش وقتی. انکار او از و اصرار من

 .تولدمه فردا آخه... آخه.بریم بیرون علی با شاید :_
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 اش بیهوده انتظار از ناامید. کرد می سختتر را کارم واین بود یادش

 وقتی. باشن هم با فردا تا کند دعوت علی از خودش  گرفت تصمیم

 :گفت و کرد رد را دعوتش علی زد زنگ

 .دیگه روز یه باشه. شلوغم خیلی. مهمیه روز برام فردا_

 .بماند خوابگاه در کرد قصد علی رفتار از مغموم و ناراحت
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 بگیریم نفره دو تولد تا کرد قبول و داد جواب اصرارهایم باالخره

 کرده رزرو سعدیه نزدیکی در سنتی رستوران یک علی دانستم می.
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 ولی گشتم را کمدم تمام. بزنم خاص تیپ یک داشتم دوست. بود

 که ببندم را کمد در خواستم امیدانه نا. نگرفت را چشمم چیزی

 سمت گوشه که خورد بلندم ی ساده مشکی مانتوی به چشمم

. خواستم می که چیزی همان. بود خودش. بود شده خطاطی راستش

 قطعا.داشت مانتو با جالبی تضاد که مشکی های نوشته با سفید شال

 آماده. کرد می تامین را نظرم اسپرت کفش و مشکی شلوار یک با

  .شدم

 سنگ با نقره سرویس به نگاهی و کردم باز را کادویش جعبه

 و بستم را جعبه در. انداختم درخشید می وسطش که ای فیروزه

 .زدم بیرون خانه از و گذاشتم مخصوصش ساک داخل
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 برده تعمیرگاه به پدر دیروز. انداختم ماشینم خالی جای به نگاهی

 .کردم می استفاده پدر ماشین از باید. کنند رفع را مشکلش تا بود

 ساغر زدم که زنگی تک با.رسیدم خوابگاه جلوی مقرر زمان سر

 .زدم برایش سوتی. عالی و پوش خوش همیشه مثل.آمد بیرون

 .همیشه مثل عالی :_

 .کرد نازک برایم چشمی پشت

 .ای ساده خیلی خودت انگار گی می همچین :_

 .انداختم اش گرفته صورت به نگاهی نیم.افتادم راه مقصد سمت به

 ببرمت؟ دوستداری کجا حاال خب :_

 :گفت گرفته
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 .راحتی هرجا.کنه نمی فرقی :_

 زدم؛ پایش به ای ضربه

 .گرفتی ای قیافه چه این.تولدته مثال بابا ای :_

 .نبود موفق چندان اما بزند پس را اش ناراحتی کرد می تالش

 نگاهم تعجب با. کردم پارک رستوران اختصاصی پارکینگ در

 کرد؛

 .دیگه جای یه رفتیم اینجا؟می اومدی چرا :_

 برداشتم؛ را کوچکم مشکی کیف عقب از و شدم خم

 .نباش هم چیزی نگران.شو پیاده :_
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 هم علی داشت دوست چقدر که بخوانم نگاهش از توانستم می

 .باشد کنارش

 تزیین قرمز بادکنهای با رستوران تمام. ماند باز دهانم شدیم که وارد

 .بود شده

 زده هیجان ساغر. شد پخش مبارک تولدت آهنگ ورودمان با

 .باشد من کار کردمی فکر. گرفت دهانش جلوی را دستش

 و دستش در کیکی با دیوار پشت از علی که رفتیم جلوتر قدم چند

 :گفت ساغر به رو و آمد بیرون سرش روی کالهی

 .مبارک تولدت زندگیم، همه عشقم، ساغرم، :_
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 علی کار اینها ی همه شد نمی باورش.بود زده خشکش ساغر

 .کرد محاصره را چشمانش سبز جنگل اشک حلقه.باشد
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 کشید؛ عقب را بود رویش کیک که دستی علی

 .نداریم گریه دیگه، نه :_

 کرد؛ ساغر صورت نزدیک را سرش

 ره؟ می یادم رو مهمی این به روز کردی فکر :_

 :گفت رستوران کارمند به بلندی صدای با
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 .کن شادش _

 نه مشت ساغر. شد پخش شادی مبارک تولدت آهنگ اینبار و

 زد؛ بازویم به محکمی چندان

 نگفتی؟ هیچی و دونستی می تو :_

 .نشست لبهایم روی وسیعی لبخند

 .بودم داده قول :_

 کرد؛ مداخله علی

 .بودم خواسته ازش من. عزیزم گه می راست :_

 .کرد نگاهم

 .کشید زحمت هم خیلی :_
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 صندلی از یکی روی.  رفتیم مخصوص میز سمت به علی هدایت با

 است اشخاله پسر فهمیدم علی معرفی با که بود نشسته پسری ها

.  داشت حضور هم ، نبود علی به شباهت بی اش چهره که دختری.

 کرد؛ معرفی علی

 .عطیه ، خواهرم :_

 اظهار و آورد جلو را دستش عطیه. داد سالمی زده خجالت ساغر

 گفت؛ برادرش به رو و کرد خوشبختی

 .احسنت. انتخابت به آفرین :_

  .انداخت پایین را سرش ساغر و کشید گردنش به دستی علی
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 احوالپرسی و سالم هم آنها با. بودند آمده هم محمد و نیلوفر

 روی نگاهم. کنم دقت شان رابطه به بیشتر کمی داشتم قصد. کردیم

 داشتم تصمیم. بیاید هم او بود ممکن یعنی. نشیست خالی صندلی

. کنم ترک ای بهانه با را مجلس باشد، داشته حضور هم او اگر که

  . نیاید اصال هم شاید

 ،اطوارهایش ادا با علی و گذشت می حضورمان از ساعتی نیم

 سمت آن به نگاهم در شدن باز با که بود کرده شاد را مجلس

 .شد کشیده
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 اما.بودمش ندیده دیگر ماجرا آن از بعد که شد می ای هفته سه

 دگرگون برای ای سورمه خاص تیپ آن با مکان این در حضورش

 .بود کافی حالم کردن

 های پنجه اسیر بازویش که شدم متوجه تازه آمد جلو که قدمی چند

 تا زور به بلند پاشنه کفشهای آن با قدش که شده ای دخترانه نازک

 هیچ بازویش قفل از نگاهم کندن برای تالشم. رسید می هایش شانه

 .نداشت که نداشت اثری
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 جا گلویم در کنی خراب خانه بغض و زد چنگ قلبم به چیزی

 دادممی اجازه نباید. نشست رویم ساغر ترحم از پر نگاه. کرد خوش

 .ببرد خرابم حال به پی

 :زد پچ گوشم کنار آهسته

 شیوا؟ خوبه حالت :_

 و ،سالم رسیدند که میز به. گذاشتم هم روی را چشمانم

 سالم جواب در.ایستادم بقیه از تبعیت به. شد شروع هااحوالپرسی

 تکان سری کنم نگاهش آنکه بدون مسعود، خالی و خشک

 ای قلوه لبهای صورتش،با روی غلیظ آرایش با کنارش دختر.دادم
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 را یکدستش سفید دندانهای دلبازانه و دست و زد لبخندی قرمزش

 گرفت؛ سمتم به را دستش.گذاشت نمایش به

 .هستم آیدا :_

 مشتی بگذارم دستش میان را دستم اینکه جای به خواستمی دلم

 را ساغر مجلس که بود ادب از دور اما. کنم دندانهایش حواله

 دستش کف در کوتاه را انگشتانم نوک اکراه با پس.کنم خراب

 متعجب حرکتش از.کرد رها را دستم مکث کمی با او اما. دادم قرار

 :گفتم ساغر به.شدم

 .برم باید ،من من _



 

 pg. 648 

. مهمه؟نرو برات چقدر که بفهمه خوای می شدی؟ کجا؟دیوونه :_

 .بگذری ازش همیشه برای بتونی تا ، ببین. بمون

 سرویس به و کردم ترک را جمع کوتاهی خواهی معذرت با

 از دست مادر و پدر بی حس این چرا.انداختم آینه به نگاهی.رفتم

  .داشت برنمی سرم

 به آبی. بشکند اشکم سد دادمنمی اجازه. شد تار کمی تصویرم

 همه با او به لعنت. شود خراب آرایشم نبود مهم برایم. زدم صورتم

 این به که بودم ارزشبی برایش انقدر.بود بافته که دروغهایی ی

 .بود کرده جانشینم را دختر این سرعت
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 ایزنانه کفشهای تق تق صدای با که.گرفتم را صورتم نم دستمال با

 شد؛ نزدیکم. بود غرور از پر نگاهش. چرخاندم را سرم

 کردی؟ می گریه قرمزه؟ چرا عزیزم؟چشمات اینجایی عه :_

 و زد پهلویش به دستی که شوم رد کنارش از خواستم.ندادم جوابی

 گذراند؛ نظر از را صورتم جز به جز ریزبینی با.کرد سد را راهم

 تویی؟ معروف شیوای پس :_
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 ؛ دادم باال ابرویی
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 منظور؟ :_

 .کرد رصد را پایم تا سر از نگاهش.انداخت کنارش را دستش

 .دارم دوستش خیلی که من نه؟ مگه. خوبیه پسر خیلی :_

 عبور کنارش از و کوبیدم اششانه به را امشانه.  زدم نیشخندی

 .شنیدم را صدایش شوم خارج اینکه از قبل. کردم

 .کن صبر :_

 خط اعصابم روی کفشهایش صدای. برنگشتم ولی ایستادم

 .شنیدم نزدیکی فاصله از را صدایش.انداختمی

 .نکن اطمینان چشمات به خیلی :_
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 انداختن حال در همه.  بود خالی میز دور. شدم خارج معطلی بی

. کردم حس کنارم را کسی حضور. نشستم جایم سر. بودند عکس

 :گفت که شوم بلند خواستم. شناختمش عطرش تلخ بوی از

 .بزنیم حرف هم با باید _

 سالن دور را ام ترسیده نگاه.گرفت را مانتوم پایین ی گوشه

 .نبود هم آیدا.نبود ما به حواسش کسی.چرخاندم

 غریدم؛

 .کن ولم :_

 کرد؛ تکرار دوباره اهمیت بی

 .بزنیم حرف باهم باید گفتم :_
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 .دوختم چشمهایش به را عصیانگرم چشمهای

 .نمونده حرفی.بزنیم که نداریم حرفی :_

 کردی؟ عوض شمارتو چرا.دارم حرف من ولی :_

 .ببینه کسی ممکنه.کن نداره؟ولم ربطی تو به :_

 داد؛ ادامه خردکنش اعصاب آرام لحن همان با و زد پوزخندی

 میشه؟ بد برات.ببینه خب :_

 ؛ کردم سمت آن به ای اشاره ابرو با سرویس از آیدا آمدن بیرون با

 .تو اندازه به نه :_

 .کرد رها را مانتوم گوشه
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 .گرفتیم یادگاری عکس چند و رفتم ساغر کنار

 را کیک و کرد فوت را شمع آهنگ و جیغ و دست میان در ساغر

 علی اسم که طالیی گردنِ پالک.گرفت علی از را کادو اولین.برید

 به ای هدیه ترتیب به همه. زنجیرش همراه به بود شده حک رویش

 در را ساغر خودش خاص لوندی با آیدا من از قبل. دادن ساغر

 .داد دستش به را پاکتی بعد و کشید آغوش
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 کردم؛ زمزمه گوشش در و کشیدم آغوشش در خواهرانه ایستادم
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 خوشبخت امیدوارم.دنیا خواهر دارمت،بهترین که خوشحالم :_

 .بشی

 قاب در را لحظه قشنگترین علی دوربین چیلیک صدای بعد و

 .کرد ذخیره ها خاطره

 دوستانه فضای یک در شام آیدا، بازیهای جلف از نظر صرف

 کنار گاهی و ریخت می نوشابه مسعود برای گاهی.شد صرف

 در یا. گذاشت می میز روی غذاهای از ای تکه یا دسر بشقابش

 ادای خواست می.خندید می و گفت می چیزی عشوه با گوشش

 چندمین دانست نمی بیچاره ولی دربیاورد را خوشبخت زوجهای
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 کنار زمان کمترین در و شده آدم این ی حیطه وارد که است مورد

 .شد خواهد گذاشته

 بلند را ،سرم گرفت قرار جلویم که ای نوشابه پر نیمه لیوان دیدن با

 لبانم به را لیوان و کردم تشکری.زد محجوبی لبخند آرمین. کردم

.  نشست مسعود ی شده مشت دست روی نگاهم. کردم نزدیک

 نبود؟ بد که تفریح کمی. شدم بدجنس

 ممنونمی و دادم تحویلش ژکوندی لبخند گذاشتم میز روی را لیوان

 .کردم اش چاشنی هم

 موقع. بود سفیدی به رو زیاد فشار از اش شده مشت دست

 : گفت علی خداحافظی
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 .نباشی تنها که میام سرت پشت ماشین با _

 پای سرسختانه او اما کنم رد را پیشنهادش محترمانه کردم سعی

 از را نفسی شدن آزاد صدای پذیرفتم وقتی. بود ایستاده حرفش

 .کردم نمی درک را رفتارش معنای. شنیدم سرم پشت

. کردم رد را درخواستش که کند ام همراهی خواست آرمین

 و او هم خواستم نمی. نداشت اهمیتی.شد دلخوری از پر نگاهش

 .بیندازم دردسر به را خودم هم
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 چند. داشتم آزاد هوای کمی به احتیاج. آمدم بیرون رستوران از

 مهمان هایم ریه به را اسفندماه آخر هوای و کشیدم عمیق نفس

 باز کناری در. نشستم راننده صندلی روی. بود سختی شب. کردم

 .نشست مسعود قامت روی ام ترسیده نگاه و شد

 تو؟ :_

 گفت؛ محکم و جدی

 .بدی گوش حرفام به باید :_

 داد.فشردم هم روی را چشمانم و گذاشتم گوشهایم روی را دستانم

 ؛ زدم
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 خوام نمی. حرفات نه خودت ،نه نیست مهم برام. بیرون برو :_

 .بشنوم چیزی

 زد؛ فریاد من از بلندتر و کوبید داشبورد روی دستش کف با

 نمی نکنی گوش حرفامو تا. بگم که مهمه من برای. بشنوی باید :_

 .بشه ، بشه خواد می هرچی. مونم می همینجا منم. بری ذارم

 اش پیشانی به ای ضربه. چسبیدم در به بیشتر و شدم جمع خودم در

 کوبید؛

 می اگر.آخه فهمی نمی د لعنتی؟ مهمی برام که فهمی می :_

 .نبود این وضعمون که فهمیدی



 

 pg. 659 

 در اش گرفته خش صدای گذشت می که کمی. شد سکوت

 پیچید؛ ماشین اتاقک

 تست آزمایشگاه رفتیم کردم مجبورش. گفت می دروغ نسترن :_

DNA جوابش. ببینی خود برمت می. معتبره آزمایشگاهش. داد 

 همون. من گردن بندازه رو بود کرده که غلطی خواست می. هست

 برات بیشتر یا فهمی می. بود دوم ،دست بود من با که هم موقعش

 که کنه اعتراف و بیفته پات به بیاد کنم می وادارش. بدم توضیح

 .گفته دروغ



 

 pg. 660 

 بودم کرده باور را نسترن حرفهای راحتی همین به که شد نمی باورم

 می را دلیلی چه او حضور برای. کرد می کار چه وسط این آیدا اما.

 .کند هم سر خواست

 شده مشت دست.کرد می خیس را هایم گونه محابا بی اشکهایم

 .گرفت دهانش جلوی را اش

 بدت ازم انقدر یعنی. شیوا نکن چیه؟خرابترم واسه گریه آخه :_

 .میاد

 زدم؛ نیشخندی گریه میان

 

 [17:13 23.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین
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 ۱۳۶پارت#

 با تونی می چطور کنی؟ توجیه خوای می چطور اونو چی؟ آیدا:_

 خط از که بگه اونم قراره دیگه روز چند. کنی بازی احساساتش

 نگاه سرتم پشت برو برو،. غلطه رابطه این. نمیشه شدی؟ رد قرمزش

 نمی ما نداشتی قرمزی خط هیچ که تویی کنار تجربه بی من.نکن

 .شیم

 .شدم خیره رویم به رو به. گرفتم نفسی

 .بهتره نشه شروع باشه من برای استرس از پر قراره که ای رابطه :_

 .گرفت سمتم به و کشید  بیرون کاغذی دستمال جعبه از دستمالی

 .نگذشتم کسی قرمز خط از من پیغمبر ،به پیر به :_
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 .گرداند بر شیشه سمت به را سرش

.  داشتی خبر امگذشته از تو.  کردم اشتباه چقدر که دونم می :_

 بذار. بندازه سایه رابطمون روی لعنتیم گذشته نذارم دم می قول

 خودم تونم می تو کنار فقط من.بدم نشون بهت رو واقعیم خود

 .باشم

 در گرمش نگاه زیر.  دوخت من به را نگاهش و چرخید سمتم به

 .بودم شدن ذوب حال

 ازم.بده زمان بهم کنم می خواهش. کن درکم.  شیوا امخسته :_

 .نکن دوری



 

 pg. 663 

 آمده بیرون رستوران از همه. انداختم عقب به نگاهی ماشین آینه از

 به استرس.  چرخاند  اطراف به سری مسعود دنبال به آیدا.بودند

 :گفتم لرزانی صدای با.  انداخت  چنگ وجودم

 .گرده می دنبالت داره آیدا برو _

 زد؛ فریاد عصبانیت با

 .مهمی تو فقط االن.درک به :_

 

 [16:52 24.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۳۷پارت#

 .شدمی نزدیکمان لحظه به لحظه آیدا. نخورد تکان جایش از



 

 pg. 664 

 .بود حرکت آماده ماشین. خواباندم  را دستی ترمز و زدم استارت

 هم با رو ما خوام نمی.ببینه اینجا رو تو خوام نمی.  خدا تورو برو :_

 .برو.ببینه

 را در اینکه از قبل. شد پیاده و کرد باز را در دستگیره من به خیره

 .شدم دور سرعت به و فشردم گاز پدال روی را پایم ببندد کامل

. کردممی نگرانشان نباید.  گرفتندمی تماس ساغر و علی

 می وصل میلبی را تماس. کنم خراب را خوبشان شب خواستمنمی

 بگوید؛ چیزی ندادم اجازه. کردم

 .باشم تنها باید.کنم می خواهش ساغر :_

 .....شیوا کن گوش :_



 

 pg. 665 

 و خورد فرمان به ضرب با سرم  بشنوم کامل را حرفش اینکه از قبل

  .کردم حس را گرفت راه صورتم روی که خونی رد گرمی

 صدای. نداشتم را کاری انجام توانایی. شد تار دیدم. شدم حس بی

  .شنیدممی را ساغر گفتنهای الو الو

 نمی. شد خشک شاگرد صندلی زیر شده رها گوشی روی نگاهم

 بلندی نسبتا صدای با. دهم تکان برداشتنش برای را دستم توانستم

 گفتم؛

  .باالتر... خیابون... دو...بیا ساغر :_

 تاریکی در و دادم دست از را توانم تمام ، خورد شیشه به ایضربه

 .رفتم فرو محض



 

 pg. 666 

 

 ترواضح برایم ساغر نگران صدای. شنیدممی نامفهومی صداهای

 .بود انفجار حال در سرم. شد

 به را اتفاقات همه و خورد سرم به که ایضربه ماشین، ترمز صدای

 .شد خارج لبانم بین از سختی به آخی. آوردم خاطر

 خوبه؟ حالت جان شیوا شیوا، :_

 ...سرم ، سرم :_

 خدارو. کردن پانسمان برات. کوچیکه زخم یه.نیست چیزی :_

 .نداشت بخیه به نیاز شکر

 .کردم باز سختی به را چشمانم



 

 pg. 667 

 

 [16:52 24.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۳۸پارت#

 مامانم؟...  ما :_

 شد؛ امخیره نگرانی با و زد ستون تخت گوشه را دستش

 .کنم چکار دونم نمی. ندادم ،جواب زد زنگ پیش دقیقه چند :_

 .زد جرقه سرم در فکری

 .بزنم زنگ آقاجون به باید :_

 ،دیر انداختم ساعت به نگاهی. کرد بهتر را حالم میوه آب شیرینی

 با پدر تا دادم می خبر آقاجون به بود بهتر حال این با اما بود وقت



 

 pg. 668 

 آلود خواب صدای.گرفتم شماره معطلی بی. قلبش ناجور وضع آن

 . پیچد گوشم در آقاجون

 شیوا؟ الو :_

 .سالم...س ، آقاجون...آ :_

 پرسید؛ نگرانی با

 خوبه؟ پدرت شده؟ چی :_

 .خوبه :_

 :گفت نگرانی با ، شنید که را دکتر کردن پیج صدای

 ام سکته تا بزن حرف دختر شده بیمارستانی؟چی. ابلفضل یا _

 .ندادی



 

 pg. 669 

 .بدم خبر خونه به تونم نمی فقط. خوبه حالم. کردم تصادف من:_

 .داد  بیرون را نفسش

 .رسونم می خودمو ؟االن بیمارستانی کدوم. کردی خوبی کار :_

  قطع را تماس کوتاهی خداحافظی با و گفتم را بیمارستان اسم

 .کردم

 به نگاهی.بود ایستاده تخت پایین نگرانیش از پر علسیهای با علی

 شد؛  نزدیکم علی. نبود او از خبری. انداختم اطراف

 .بیاد من با ساغر کردمنمی اصرار بری؟کاش تنها ذاشتممی نباید :_

 خواهشی یه راستش....  راستش. بود اتفاق یه. نبود تو تقصیر :_

 .دارم ازت



 

 pg. 670 

 .کرد نگاهم جدیت با

 

 [12:31 25.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۳۹پارت#

 .بده دستور شما :_

 .دزدیدم نگاه

 .نگو اتفاق این از چیزی دوستت به لطفا :_

 شلوارش جیب داخل را دستش.  فشرد هم روی محکم را لبهایش

 .داد ساغر به را چشمانش و کرد

 پرسیدم؛ نامطمئن



 

 pg. 671 

 گفتی؟ :_

 .کرد  راست و چپ و انداخت زیر به را سرش

 .میشه شاکی بعدا.نگم تونم نمی ولی :_

 گفتم؛ خواهشی از پر لحن با

 .نداشتین خبر بگین شمام :_

 کرد؛ نگاهم رفته باال ابروهای با

 .کنی دشمن هم با رو دوتا ما مونده همین فقط :_

 ای فایده او با کردن بحث. چرخاندم مخالف جهت به را رویم

 .نداشت

 .کنی قهر حاال  خواد نمی.بار یه همین فقط.بابا باشه :_



 

 pg. 672 

 بشنوم من فقط که طوری آهسته. کردم تشکر لبخند با و برگشتم

 گفت؛

 .باشه خریدار که کسی واسه ببر رو اداها و ناز این :_

 اعتراض با ساغر. انداختم ابروهایم به ایگره و کردم جمع را لبخندم

 .زد صدا را اسمش

 ببرمش فردا که برم می رو ماشین. که نگفتم چیزی بابا ای:_

 .کرده فرار مقصر تعمیرگاه

 هم روی اینکه از قبل ولی شد سنگین چشمانم. کردمی درد سرم

  . شدند  وارد سراسیمه جون خانم و آقاجون ، بیفتند

 :گفت مهربانی با و گرفت دستانش میان را دستم جون خانم



 

 pg. 673 

 خبر مامانت به چجوری دخترکم؟حاال خودت با کردی چیکار_

 بدیم؟

 .زد ام پیشانی روی ای بوسه و شد خم جون آقا

 بابا باشی مراقب بیشتر باید. کرد رحم خیلی خدا.افتاده که اتفاقیه :_

 .بزنم حرف دکترت با رم می.جان

 

 [12:31 25.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۴۰پارت#



 

 pg. 674 

 خودش به را آقاجون و جون خانم حواس داد ساغر که سالمی با

 جذبه پر نگاه با و داد باال را ابرویش ی گوشه آقاجون. کرد  جلب

 .داد تکان جوابش در سری اش

 .بیمارستان رسوند منو اون. دانشگامه همکالسی و دوست ساغر :_

 دیدن با. شد اتاق وارد کردمی قطع را اش گوشی حالیکه در علی

 جور و جمع را خودش زود ولی. خورد یکه جونخانم و آقاجون

. کرد  دراز آقاجون سمت به را دستش و زد ایسرفه تک. کرد

 و رفت در دستش و او بین بزرگ پدر ابهت پر نگاه. داد سالمی

 .بود آمد

 .شدم عمل وارد دیدم که را اوضاع آشفتگی



 

 pg. 675 

 باال را دستش بزرگ پدر. هستن ساغر نامزد آقا ،علی آقاجون :_

 .داد آهسته را سالمش جواب و داد قرار علی دست در و آورد

 پرسید؛ آمرانه علی از آقاجون

 بودی؟ اونجا هم شما تصادف، موقع :_

 .انداخت پایین را سرش شرمندگی با علی

 .متاسفانه نه :_

 بدش.  گرفت سوالهایش رگبار زیر را علی بازجو یک مثل آقاجون

 حرفهایشان میان را خودم.  دهد جلوه مقصر را علی آمدنمی

 .خریدم جان به را جون آقا غره چشم و انداختم



 

 pg. 676 

.  شد بیشتر دردم سر. دادم توضیح قسمتها بعضی حذف با را ماجرا

 من به را خودش شتابان پدربزرگ. گذاشتم سرم روی را دستم

 .کرد نزدیک

 جان؟ شیوا شد چی :_

 .کنه می درد خیلی سرم...سرم :_

 .کنممی خبر رو دکترت رممی االن :_

 خشک اش روسری پر با را چشمش ی گوشه اشک جون خانم

 نزدیک جرات و کرده کز اتاق گوشه که ساغر به نگاهی. کرد

 انداخت؛ ، نداشت شدن



 

 pg. 677 

 نشو دلخور حاجی از.  نکن غریبی. مادر بیا. جون دختر جلو بیا:_

 .اس کرده عزیز چقدر بادوم مغز این دونی نمی.

 

 [12:32 25.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۴۱پارت#

 شد؛ بلند صندلی روی از جون خانم

 .مادر بیا. نمونده روت به رنگ.اینجا بشین جون دختر بیا ، بیا :_

 اششانه روی را دستش و رساند جون خانم به را خودش ساغر

 .گذاشت

 .بفرمایید شما نه :_



 

 pg. 678 

 خانم.  نشست صندلی روی و نشد جونخانم اصرارهای حریف

. داد ساغر منو دست و ریخت لیوان داخل را میوه آب مقداری جون

 .نخورد قندش خاطر به هم خودش

 به ماشین بردن برای علی اصرارهای. گرفت تماس مادر با آقاجون

 گرفت عهده به را کار این خودش جون آقا.ماند نتیجه بی تعمیرگاه

 مقصر را او بلکه نیامده خوشش علی از جون آقا تنها نه یعنی این و

 . دانست می هم تام

 .شدیم آقاجون خانه راهی ساغر همراه به 

 



 

 pg. 679 

 شدت به ام حوصله.بود شده تعطیل هفته اول از دانشگاه کالسهای

 با و انداختم حیاط درختان به نگاهی اتاق پنجره از. رفت می سر

 احساساتم درختان شاخه روی ی زده جوانه های شکوفه دیدن

 .کرد غلیان

 و شور با بهار که نرفته هنوز زمستان. بودم سال روزهای این عاشق

 .کند می پهن را بساطش و رسد می راه از پر دستانی و شعف

 اوج به امدخترانه رویاهای تا شد باعث شدن زنده سر و تازگی حس

 می دامن امعاشقانه پردازیهای خیال به همیشه فصل این. برسند خود

 .زد
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 روی یروییده تازه سبز برگ  انگشتم با و رفتم حیاط به زده ذوق

 چیزی اما. کشیدم نفس عمیق را بهاری هوای. کردم لمس را شاخه

 غرق رویاهایم در راحت گذاشت نمی که چیزی.بود کم میان این

 .باشم راست رو توانممی که خودم با. شوم

 چه دانم نمی که سیاهی چشمون همان تنگ دل!. بودم تنگ دل

 کرده علم خودش برای ایخانه و بود کرده پیدا راه قلبم به طور

 .بود

 همان حتی و زدمی موج رفتارش در غرور که اویی دلتنگ

 .بود صورتش از عضوی که پوزخندی

 .نشستم باغچه لب



 

 pg. 681 

 

 [12:32 25.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۴۲پارت#

 پیچید؛ گوشم در صدایش

 دروغ چی همه کنه اعتراف خودت جلوی بیارم نسترنو حاضرم :_

 .بوده خودش ینقشه.بوده

 زود یعنی.  باشم خورده را نسترن حرفهای گول که شدنمی باورم

  ؟بودم کرده قضاوت
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 همین به توانستم نمی که بود سیاه آنقدر هم مسعود گذشته اما

 که کنم اطمینان اویی به توانستم می چطور. کنم اعتماد او به راحتی

 افتادم؛ آیدا حرف یاد بود؟ کرده جایگزینم را کسی سرعت به

 .نکن اعتماد چشمات به :_

  .بود جدید بازی هم او ؟نکند بود چه منظورش

 بکاهم، ته و سر بی فکرهای از کمی تا گرفتم دستم دو میان را سرم

 از حجم این از. بودم خسته تنهایی از. نبودم موفق هم چندان اما

  . بودم خسته کرده فوران احساسات

 یک در. کردممی کاری سرگرم را خودم باید. برگشتم اتاقم به

 آمدم خودم به وقتی. کردم اتاق کردن تمیز به شروع آنی تصمیم
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 صدایم مادر باری چند. بودم کردن ضعف حال در گرسنگی از که

 .نیستم گرسنه دادم جواب بار هر ، بود زده

 بازهم اما. بود شده عالی. زدم لبخندی.  انداختم اتاق به نگاهی 

 .زدممی دوری و رفتممی بیرون باید شاید. نکرد تغییری حالم

 که بود کرده وادار مرا نیرویی انگار. رسیدم اینجا به چطور دانمنمی

 اشک از خیس صورتم. داشتم عجیبی حال. دربیاورم اینجا از سر

 گنبد به و نشستم ای گوشه. بودم کرده پیدا را آرامشم مامن.  بود

 کردم؛ زمزمه لب زیر. دوختم چشم شاهچراغ

 .چیه دردم دونی می خودت.بده حالم خیلی :_

 انداختم؛ پایین را سرم



 

 pg. 684 

 بیرون دلم از مهرشو نیست اگر.کن باز راهی صالحمه به اگر :_

 .کن

 

 [12:50 28.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۴۳پارت#

 و دادم سالمی ، گذاشتم ام سینه روی را دستم.  بودم شده آرام آرامِ

  .آمدم بیرون و شدم خم احترام برای

 زده ذوق شاهین و شایان.  رفتم خانه به خوراکی از پر های کیسه با

 به خوشرویی با مادر. شدند تنقالت وارسی مشغول و آمدند سمتم به

 آمد؛ سمتم
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 جان؟ مامان خبره چه :_

 ؛ خندیدم

 کردم؟ بدی کار کردم ناپرهیزی کم یه. هیچی :_

 که بیا کن عوض لباساتو برو. نکنه درد دستت.نه که معلومه :_

 .بریزم دم تازه چایی رممی منم. دارم تازه خبرای برات

 .کردم ریز را چشمانم

 .کنممی عوض لباسمو بعد بگو حاال خبری؟ چه :_

 کرد؛ مصنوعی اخم

 خبرو زودتر خوای می اگر پس.نمیشه عوض نظرم که دونی می :_

 .برو نکن معطل بشنوی
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 کوبیدم؛ زمین روی را پایم لجبازانه

 .مامااااان :_

 . رفت آشپزخانه سمت به و نکرد اعتراضم به توجهی

 کردم می عوض را لباسهایم که طور همین و رفتم اتاقم به 

 نرسیدم ای نتیجه هیچ به اما. کردممی بررسی ذهنم در را حدسیاتم

 بو و رنگ خوش چای استکان دو با نشسته مبل روی منتظر مادر.

 گل خوش عطر.  گرفتم امبینی زیر و برداشتم را استکانم. مقابلش

 .انداختم مادر به نگاهی. کشیدم بو را محمدی

 .منتظرم من خب :_

 .پاشید رویم به لبخندی
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 .زد زنگ ساغر ،مامان خانم فاطمه رفتی که تو :_

 

 [12:50 28.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۴۴پارت#

 پرسیدم؛ تعجب با و کشیدم سمتش به را خودم

 ساغر؟ مامان :_

 .داد تکان را سرش

 داشت؟ چکار خب :_



 

 pg. 688 

 مامانش به چیزایی یه آقا علی این از ساغر باالخره اینکه مثل :_

 هم با کلی.بپرس شیوا مامان از بزن زنگ گفته. کامل نه اما.گفته

 .زدیم حرف

 داد؛ ادامه و کرد مکثی

 برنامه کنه موافقت اگر کنه صحبت سامان با شد قرار :_

 بریم که کرد دعوت هم ما از.عید برای بذارن رو خواستگاری

 دوم هفته اونجا بریم رو اول هفته کردم فکر حساب این با.اصفهان

 .تهران بریم
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 کار علی فشارهای باالخره. کرد اماحاطه دریا وسعت به خوشحالی

 تعریف مادرش برای را چیز همه رفتن بدون ساغر و کرد را خودش

 .کرد

 نگفت؟ من به چیزی چرا پس

 خورد؛ را چایش آخر جرعه مادر. پرسیدم بلند را سوالم

 خونه زد زنگ. ندادی جواب ولی زد زنگ بهت خیلی ساغر :_

 .بیرون رفتی گفتم

 جا ماشین داخل را گوشی رفتم زیارت به وقتی که آمد یادم تازه

 .نینداختم اش صفحه به نگاهی برگشتم که هم وقتی و گذاشتم
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 هردو. شد شنیده اتاقم از موبایل ضعیف صدای که نگذشت چیزی

 : گفتیم هم با

 .ساغره حتما_

 که اشدلبرانه یخنده آن با بود خودش. رفتم اتاق طرف به خنده با

 .کردمی خودنمایی صفحه روی

 را اشگذشته تمام و آمده کنار خودش با که کرد تعریف برایم

 ساغر به حرفهایش شنیدن از بعد هم او.کرده تعریف علی برای

 انتخابش از بود گفته. ندارد برایش اهمیتی که داده اطمینان

 دست به برای باید بلکه گذشت او از نباید تنها نه و راضیست

 با که مادریست یپروده دست ساغر چون. جنگید هم آوردنش
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 بلکه رسانده اینجا به را ساغر تنها نه هایش تنهایی و سختیها تمام

 واست خودی بی قلبم دونستم می. داده جامعه تحویل هم دکتر یک

 .من عشق نلرزیده

 

 [11:50 29.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۴۵پارت#

 او.  بماند که بود آمده او.  آمد  خوشم علی بودن منطقی همه این از

 های تلخی تمام تا بود گذاشته ساغر راه سر خدا که بود کسی

 .بود میدان این مرد او. ببرد و بشورد را اش گذشته
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 هم ما. گذاشت قرار عید سوم روز برای و گرفت تماس علی مادر

 داشته حضور مجلس در ساغر خانوده از عضوی عنوان به شد قرار

 .باشیم

 به را لبم و فشردم ام سینه روی را گوشی ، کردم قطع که را تماس

 قلبم ته از. دوختم چشم شب پایان بی سیاهی به. کشیدم دندان

 .کردم خوشبختی آرزوی برایش

 

 از.کردم باز را صفحه قفل گوشی پیامک صدای با خواب از قبل

 و حس و متن نوع. افتاد تپش به قلبم ناشناس شماره با پیام خواندن

 او که بود پیامهایی طیف همان از زد می موج کلمات میان که حالی

 که بدهم جوابی خواستم. نداشت را ام شماره که او اما.فرستاد می
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 اهمیتی بی شاید. کردم می پاک ارسال از قبل و شدم پشیمان هربار

  .بود جواب بهترین

 ، زدم زل سقف به و کشیدم دراز.  گذاشتم جایش سر را گوشی

.  باشد شنیده را صدایم خدا شاید. کردم تصور را مسعود ی چهره

 استقبال به و شد گرم چشمانم. گرفت نیک فال به را پیامک این باید

 . رفتم خواب

 خانواده کنار را تحویل سال  لحظه تا رفت اصفهان به زودتر ساغر

 مورد در و بیاید شیراز به عید از قبل بود نتوانسته سامان. باشد اش

 . کرد موکول عید از بعد به را آن و کند تحقیق علی
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 جمع هم دور جون آقا ی خانه هرسال مثل تحویل سال لحظه

 بودند مشهد راهی آقاجون و جون خانم همراه به عمو و عمه.شدیم

 .بریم تهران و اصفهان به هم ما شد قرار و

 حتما که کرد می سفارش پدر به مدام آقاجون خداحافظی موقع

 کرد تاکید هم جون خانم.نیاورد فشار قلبش به زیاد و کند استراحت

 .باشد خودش و ما به حواسش و نکند فراموش را داروهایش که

 اصفهان سمت به و گذاشتیم ماشین داخل را چمدانها پدر کمک با

 .کردیم حرکت

 

 [11:50 29.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین
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 ۱۴۶پارت#

 قدیمی نسبتا ی طبقه سه آپارتمان جلوی را ماشین پدر آدرس طبق

 کردن آنالیز که بودم ساغر دلتنگ آنقدر.داشت نگه شهر وسط در

 .کردم موکول بعد به را اطرافم

 گرفته بغل را خوابیده شایان پدر. شد باز بالفاصله در زنگ اولین با

 هم من. شود وارد بود دستش که سبدگلی با مادر تا ایستاد بود،کنار

 . پدر و شاهین ترتیب به و شدم داخل سرش پشت شیرینی جعبه با

 اشکی قطره دلتنگی و انداختم آغوشش در را خودم ساغر دیدن با

 با و گرفتم قاب دستانم با را صورتش. چکید چشمم از که شد
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 من از کمی دست هم او.شدم خیره اش زده باران جنگل به دلتنگی

  ؛ گفت که فاطمه خاله صدای با.نداشت

 داخل؟خسته بیاد کنی دعوت دوستتو خوای نمی مادر جان ساغر :_

 .راهن ی

 و گرد صورت که دوختم زنی به را نگاهم و کندم دل ساغر از

 مشخص اش چهره از.  بود گرفته قاب گلدار سفید چادر با را تپلش

 روی گذشته سخت روزهای تازیانه جای اما ندارد سالی و سن بود

 مهربانی از چیزی حال این با اما.داد می نشان پیرتر را او صورتش

 .بود نکرده کم اش
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 به.داشت مادرش به زیادی شباهت چشمانش رنگ جز به ساغر

 نوبت او از بعد. بوسیدم را گوشتالودش و نرم صورت و رفتم طرفش

 را برادریشان خواهر نسبت راحتی به شد می شباهتشان از.بود سامان

 را صورتش که مردانه ریشی ته و سبزه پوستی با ،الغر بلند قد.فهمید

  صورتش روی فریم بدون عینک مهمتر همه از.بود کرده تر مردانه

 بود، اش پیشانی روی که زخمی.کشید می رخ به را بودنش دکتر

 .است اش کودکی دوران یادگار دانستم می

 

 [17:10 30.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۴۷پارت#
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 خدا فقط. دواند ریشه دلم در اول نگاه همان در برادری حس

 باشم داشته او مثل بزرگتری برادر خواستمی دلم چقدر دانستمی

.  

 سالن سمت به گرمی استقبال با کند، نگاهم خیره اینکه بدون

 دل بر درنگبی که بودند دلنشینی و گرم خانواده. کرد هدایتم

 .نشستند

 مقرر ساعت سر گذشته شب چند مثل. بودیم بیدار صبح تا ساغر با

 دریافت گرفتمی بازی به را دلم که هاییپیامک آن از یکی

  .کردم

 نگاه وقتی. است مسعود کار قطعا که بود نظر هم من ،با هم ساغر

 :گفت دید را قرارمبی
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 فکر بیشتر کم یه بهتره ولی ندارم رو نصحیتت قصد شیوا ببین _

 بهش بخوای دوباره که برات سخته اتفاق اون بخاطر دونممی. کنی

 مسعود از کمی دست هم علی که دونیمی ولی. کنی اعتماد

 راه باهاش مصممه اشخواسته روی چقدر دیدم وقتی. نداشت

 .اومدم

 داد؛ ادامه و گرفت نفسی

 باشه تو مال مقابلت طرف خوادمی دلت که نیستی تو فقط این :_

 .داشتی خبر اشگذشته از من مثل هم تو.

 .دوخت  چشمانم به را رنگش سبز مردمکهای



 

 pg. 700 

. نداشته رو حال و حس این حاال ،تا شنیدم علی از که طور این :_

 میگه علی دونی می. نبوده طوری این دختری به نسبت هیچوقت

 .نیست قبل مسعود اون دیگه. شده عوض اخالقش کال

 حال با. گرفته نشانه را قلبم چطور حرفهایش با که دانستنمی 

 .زدم قدم ساغر کوچک اتاق  در خرابی

 رو ای رابطه خواستممی روز اون. دونم نمی واقعا. دونم نمی :_

 حاال ولی. کنم می تمومش ماه یک سر بودم مطمئن که کنم شروع

 از دست لعنتیش چشمای اون. نیست خودم دست حالم و حس... 

 .دارهبرنمی سرم

 .کردم نگاهش درمانده. زدم زانو رویش روبه
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 بهش وقتی. ذهنم تو میاد بیگاه و گاه ، تنهام ، خوابممی هروقت :_

 .میشه جوری یه حالم کنممی فکر

 زدم؛ قلبم روی دستم با

 .میشه دیگه جور یه ضربانش المصب این :_

 انداختم؛ پایین را سرم

 .میشه تنگ براش...  دلم :_

 

 [17:10 30.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۴۸پارت#
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 طرف دو از لبهایش. آورد باال را سرم و نشست امچانه زیر دستش

 خواهدمی چه که خواندممی نگاهش از دانستم؛می.  شد کشیده

 . ترسیدممی هم نگفته. بگوید

 ... تو ، عزیزم :_

 .دهد ادامه ندادم اجازه و گرفتم باال را دستم

 خیلی ، زوده. بذارم اسمی هیچ روش خوامنمی. نده ادامه. نگو :_

 حس یه این.  ممنوعه بگم باید شاید دختر اون وجود با.  زوده

 .اسممنوعه

 .کشید آغوشم در

 .درمونه و درد هم. شدم درد این گرفتار منم. داره درمون دردت :_
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 اش صفحه روی زمان هم نگاهمان ، ساغر گوشی ویبره صدای با

 نتوانستم گوشی صفحه روی جان دلبر ی کلمه دیدن با.  نشست

 چشم کرد وصل را تماس که همزمان. بگیرم را امخنده جلوی

 .کرد نثارم ایغره

 او جای را خودم. کردم نگاه اشعاشقانه های پچ پچ به لذت با

 هم من ، کردم فکر. شوم حس این لذت منکر توانستمنمی. گذاشتم

  نزنم؟ جا و بپذیرم را راه این سختی ساغر مثل توانم می

 پذیرای باز آغوش با نزنم هم به را شانعاشقانه خلوت اینکه برای

 .شدم خواب
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 از. سنگک تازه نان با بود گرفته عدسی حلیم صبحانه برای سامان

 برابر چند اشتهایم بود انداخته فاطمه خاله که رنگینی سفره دیدن

 .شد

 سامان پیشنهاد از پدر. شد کاری مشغول هرکس صبحانه از بعد

 بود قرار. رفتند خرید به هردو و کرد استقبال  همراهیش برای

 .باشد شام صرف به خواستگاری

 

 [11:42 31.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۴۹پارت#
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 تمام.کرد تن را لباسهایش. کردم سشوار را ساغر دارنم موهای

 خوشش ما صمیمت از که خاله. بودم کنارش خواهرانه لحظات

 زودی به کردمی دعا و رفتمی امصدقه قربان مدام بود، آمده

  .کند جبران برایم ساغر تا شود من قسمت

 با. بود بریده را امانش دلشوره. افتاد ساغر جان به استرس کم کم

 مدام یا انداختمی خودش به نگاهی و رفتمی آینه جلوی وسواس

 گرفتم؛ را دستش. کردمی دنبال را ساعت های عقربه

 استرست از طوری این بقیه پیش بیرون بریم اتاق از بیا خواهری :_

 .میشه کم
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 با سفید روسری ، مشکی شلوار ، شیری لباس آن با ساغر وقتی

 مادرش چشمان به ،اشک شد سالن وارد چادر و مشکی خالهای

 .دوید

 سیب شدن پایین و باال. چسبید کوچکش خواهر روی سامان نگاه

 .دیدم را گلویش

 فوت ساغر به و کرد زمزمه ذکری لب زیر.  فرستاد ،صلواتی مادر

 به را خودش بلندی قدمهای با سامان.زد لبخندی دیدنش با پدر.کرد

 زد؛ ای خنده تک.رساند ما

 ماه تیکه یه خدا خودمونی؟وای کوچولوی ساغر همون تو :_

 .شدی
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 دهد؛ فرو را بغضش کرد می سعی

 بشی؟ عروس قراره حاال :_

 ی قطره اولین. زد می موج نگاهشان در پدر نبود از عجیبی غم

 بوسه و داد جا بازوانش میان در را او سامان چکید، که ساغر اشک

 .کاشت سرش روی نرمی

 

 [11:42 31.12.19(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۵۰پارت#

 داداش؟ :_

 .داداش داداش،عمر جون :_
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 .چی همه واسه... واسه... مرسی. زیاد خیلی.دارم... دوست :_

 بیشتر کمی را دستانش فشار. نکچد اشکش تا کند می جان سامان

 .کرد

 قول بهم اینو. خوام می ازت همینو.ساغر شو خوشبخت فقط :_

 .بده

 از خیس صورت به نگاهی. کرد جدا آغوشش از را ساغر سامان

 کرد؛ ای خنده.انداخت خواهرش اشک

 .خانم عروس کردن گریه وقت االن آخه :_

 .فشرد انگشتش دو بین را ساغر بینی

 بگم؟ داماد آقای به امشب اینو چطوره.بودی رو گریه اولشم از :_
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 .درآورد را کردن فکر ادای و زد صورتش کنار را انگشتش

 می دستمون رو. میشه پشیمون وقت یه. کن ولش نه اوممم :_

 .مونی

 .کوبید سامان بازوی به مشتی و خندید گریه میان ساغر

 را بود روان صورتش روی که اشکهایی و کرد نگاهش شور با خاله

 ساغر روی به را آغوشش. کرد می خشک اش روسری پر با تند تند

 .گشود باز

 :گفت پدر و چرخاند سرش دور را اسکناسی مادر

 امیدوارم. دخترم بدون پدرت مثل منم. تو پدر کنه رحمت خدا  _

 .بشی خوشبخت
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 را در سامان. آمد سمتم به دستپاچه ساغر شد بلند که زنگ صدای

 کرد احوالپرسی و سالم خوشرویی با و شد وارد علی مادر. کرد باز

 علی نفر آخرین و شدند داخل عطیه علی، خواهر و پدر ترتیب به.

 با.داد دست مردها با موقرانه. شد وارد بزرگی گل دسته با که بود

 .گرفت ساغر طرف به را گل دست افتاده سری

 خاله صدای که نگذشت چیزی. کردم همراهی آشپزخانه تا را ساغر

 .رسید گوش به

 .بیار چای مادر، جان ساغر :_

. دادم ساغر دست به را سینی و ریختم فنجانها در را چای سرعت به

 .بگوید اهلل بسم حتما کردم آوری یاد



 

 pg. 711 

 

 [17:07 01.01.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۵۱پارت#

 یاد و کردم اشبدرقه نگاهم با. آورد لبم به لبخند فنجانها لرزش 

  .افتادم امخواستگاری روز

 .شد آشپزخانه وارد سامان که گذشت چقدر دانم نمی

 .تنهاست ساغر. طرف اون نمیارید تشریف اینجایید؟ چرا شما :_

 عسلیش چشمان به خیره.  نشست می دلم به اشپوستی زیر محبتهای

 ؛ زدم لب

 .ساغر حال به خوش :_
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. شد سرخ بناگوش تا که کرد حرفم از برداشتی چه دانمنمی

 .کشید سر نفس یک و گرفت آب شیر زیر را لیوانی.  کرد ایسرفه

 عطیه با گاهی. داشتند ایصمیمانه روابط خانمها. نشستم ساغر کنار

 را علی و ساغر دزدکی نگاههای هم گاهی و شدممی کالم هم

 .کردممی شکار

 اصل سر رفت خودش قول به و گرفت دست به را مجلس علی پدر 

 .کنن خلوت هم با کمی علی و ساغر تا گرفت ای اجازه. مطلب

 پدرها همه مثل و گفت علی تاسیس تازه شرکت از شجاعی آقای

 .کرد تمجید و تعریف پسرش از
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 و سامان کنند، زندگی شیراز در باید ازدواجشان از بعد: گفت وقتی

 .کردند بدل و رد نگاهی مادرش

 با شجاعی آقای ، کندند دل شان دونفره خلوت از که ساغر و علی

 پرسید؛ خنده

 کنیم؟ شیرین رو دهنمون دخترم :_

 تا داشت اصرار علی مادر.  گذاشت رضایتش پای را ساغر سکوت

 .کرد مخالفت سامان اما شود خوانده بینشان محرمیتی صیغه

  . انداخت  ساغر باریک انگشت در علی بجای را زیبایی انگشتر
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 دوستانه و صمیمی محیط در شام سامان بیگاه و گاه اخمهای از فارغ

 روی لبخند علی باران ستاره چشمهای خداحافظی موقع. شد صرف

 .نشاند لبانم
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. بگذرانیم باهم را روز شد قرار و گرفت تماس شجاعی آقای صبح

 .رفتیم اصفهان دیدنی جاهای به جمع دسته
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 واقعا امام میدان در روی پیاده. است جهان نصف اصفهان که الحق

 انداختیم پل سه و سی روی که هم عکسهایی با. بود بخش لذت

 .کردیم ثبت خاطراتمان دفتر در را جدیدی برگ

 که میداشت بر را گامهایش طوری شیطنت و زرنگی با گاهی علی

 باز سامان اخمهای. بگیرند دونفره عکس و باشد ساغر کنار بتواند

 تیز با شجاعی ،آقای کند اعتراضی خواستمی هم وقتی.بود نشدنی

 پیش از کاری توانستنمی که گرفتش می حرف به طوری هوشی

 .ببرد

 بیشتر ،بلکه بود نشده کم امدلتنگی  از چیزی تنها نه حال این با اما

 شیراز به و شود تمام مسافرت این زودتر هرچه کاش. بود شده هم
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. شود تمام زود سفرمان باشد خواسته دلم زمانی آیدنمی یادم. بگردم

 اما. کنم سپری سفر در را زیادی روزهای داشتم دوست همیشه

 چیزی که فشردمی را گلویم چنان دلتنگی حس. داشت فرق اینبار

 که زوجهایی روی سرگردانم نگاه. بود نمانده امخفگی به

 ساغر و علی روی آخر ودر نشستمی زدندمی قدم هم دوشادوش

 کنارم نفر یک جای.شد قفل بودند ایستاده هم از کمی فاصله در که

 را قلبم تپش و کند گرم را دلم حضورش با که کسی. بود خالی

 .شد خارج لبانم میان از آهی. نامنظم

 .گدازی و پرسوز آه چه :_
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 نگاه. نیاوردم رویم به چیزی اما. خوردم جا کنارم حضورش از

 همان. نداد نگاهش در تغییری او ولی. ایستاد قامتش روی کشدارم

 رود زاینده به مستقیم بود شلوارش جیب داخل دستش یک که طور

 .نداشتم سوالش برای جوابی.بود خیره
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 .کرد اقدام شکستنش برای سامان.شد طوالنی که سکوت

 .کرده عمل موفق دوست انتخاب تو ساغر که خوشحالم :_

 .کردم نگاهش سوالی و دادم باال را ابرویم تای یک
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 .هستین ای فهمیده و عاقل دختر :_

 دکتر آقای سر به سر کمی آمد نمی بدم.آمد خوشم تعریفش از

 پرسیدم؛ و گذاشتم لبم گوشه را ام اشاره انگشت. بگذارم

 رسیدین؟ نتیجه این به سرعت این به چطور شما انوقت :_

 نگاه از دست.خورد چین چشمانش کنار و شد کشیده لبش گوشه

 .شد من به رو و کشید اش خیره

 .دکترم که اونجایی از :_

 ی خنده از هم او.زدم خنده زیر پقی و کنم کنترل را خودم نتوانستم

 .افتاد خنده به صورتم روی شده پهن
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 نگاهش با و چرخاند را سرش.شد نمایان عسلیهایش پستوی در غمی

 .گرفت هدف را علی و ساغر

 برام خیلی.شه دور ازمون خواد می کنم باور تونم نمی :_

 از دانشگاه رفت که هم ترمی سه همین.مامان مخصوصا.سخته

 برمی روز یه باالخره داشت امید خب ولی.شد داغون دوریش

 ... اما. گرده

 جلوی ریزه سنگ به کفشش نوک با و انداخت پایین را سرش

 .زد ضربه پایش
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 عشقو.پیشمون برگرده تونه نمی دیگه کنه ازدواج اگر :_

 باشم سدی خوام نمی.نیست بدی پسر هم پسره.بینم می توچشماش

 .هم به رسیدنشون جلوی

 .کشبد صورتش روی دستی

 .کنم چکار باید دونم نمی واقعا.دونم نمی :_

 در مرد این.داد بیرون صدا با را نفسش و کرد پر هوا از را لپهایش

 و خواهرش دوری غم طرف یک از. بود افتاده گیر سختی دوراهی

 .بود کرده تسخیر را خواهرش قلب که عشقی هم دیگر طرف

 

 [12:55 04.01.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین
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 او. گفت می درست سامان.  انداخت لنگر فاطمه خاله روی نگاهم

 زمانه جور از کافی اندازه به او. نداشت دوری این برای توانی دیگر

 عشق از پر چشمان و گرم های خنده توان نمی اما.بود کشیده را

 .گرفت نادیده هم ساغر

 گفتم؛ فکر بی

 .کنین زندگی شیراز بیاین هم شما خب...خب:_

 در کردم حس نگاهش از. کرد ام حواله سفیهی اندر عاقل نگاه

. کرد  عبور کنارم از حرف بی.کرده اشتباه بودنم عاقل مورد
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 موازی بلندش گامهای با را خودم بتوانم تا برداشتم تند را قدمهایم

 افتادم؛ نفس نفس به.کنم

 .وایستا لحظه...یه...کن صبر :_

 زدم صدا را اسمش و ایستادم  همانجا. داد ادامه را راهش اعتنا بی

 .پیشوندی یا پسوند هیچ بی

 .سامان :_

 کردم استفاده فرصت از.برنگشت ولی ایستاد. شد جان بی قدمهایش

 .گذاشتم ام سینه روی را دستم. رساندم بهش را خودم و

 .ری می تند چقدر :_

 ... از پر. شور از پر.بود حرف از پر نگاهش
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 .زدم پس را افکارم

 که دیگه یکسال تا حداقل. کنی فکر حرفم رو داری وقت ببین :_

 بکنی اینکارو خواهرت و مادرت بخاطر مجبوری،. کنن می ازدواج

 که چقدرم هر. کنه تحمل رو شماها از دوری تونه ،نمی ساغر.

 شماها دوری غم از دیدم خودم چشمای با من...  من. باشه عاشق

 .اومد سرش به چی

 لبهایم از ای لحظه چشمهایش. شنود نمی را حرفهایم کردم حس

 تکان چشمانش مقابل تکان را دستم و رفتم جلوتر. شد نمی جدا

 .دادم

 گم؟ می چی فهمی می.توام با هی :_
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 گفت؛ زحمت به و داد  تکان سری.کوبید هم روی را پلکهایش

 .کنم می فکر حرفت رو :_

 .شد دور سرعت به و
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 گویی که داشتم را کسی حس.  بودیم حرکت در تهران سمت به

  .بودم آب از افتاده بیرون ماهی شبیه. مانده دور وطنش از سالهاست

 سفر این کاش. بود تنگی قفس قدر به برایم اشبزرگی همه با تهران

 . شدمی تمام زودتر
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 و رسیدمی دستم به مقرر موعد سر که بود پیامهایی امدلخوشی تنها

 .کردمی متالطم را وجودم دریای

 بازگشت روز. شد تمام مسافرت هایشخوشی و سختیها همه با

 پرواز زادگاهم سمت به افراشته دوبال با که بودم ایپرنده همچون

 .کردممی

 

 روز دو. کردم هایم ریه وارد را حیاط در پیچیده بهاری عطر صبح

. خانه از رفتن بیرون برای بهانه بهترین و بود نسیم عروسی دیگر

 .زدم بیرون خانه از و برداشتم را ماشین سوییچ
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 بی قلب. دیدم را آشنایی مشکی ماشین شدم، خارج که کوچه از

 شدم دادنش چراغ متوجه آینه از. گذاشت ناسازگاری بنای امجنبه

 .دادم ادامه راهم به اهمیت بی. است خودش شدم مطمئن.

 از.بود خلوت خیابان. کرد سد را راهم و کرد استفاده غفلتم از

 آن با که شد اشمردانه و پر هیکل مات نگاهم شد پیاده که ماشین

 .بود گذاشته نمایش به را اش عضالنی اندام مشکی جذب پیراهن

 دلتنگ. شد امخیره و نشاند موهایش روی دست یک با را عینکش

 قفل را نگاهش وقتی که اشیخی چشمان با مرد همین دلتنگ. بودم

 مرد همین دلتنگ. بودم دلتنگ من. بود حس از پر ، کردمی نگاهم

 ...مغرور
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 خودم به. خورد خفیفی تکان هایمشانه خورد شیشه به که ایضربه با

 تالش مانرابطه گرفتن سر از برای دیگر یکبار اگر بودم داده قول

. کشیدم دندان به را لبم و بستم را چشمهایم. دهم فرصت او ،به کرد

 .زدم لرزانم دست با را در قفل
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 .بزنم حرف باهات خواممی :_

 ... من...  من :_

 .همینجا یا پارک ، کافه. باشی راحت تو که جا هر :_
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 .باشد نشنیده را قلبم بلند کوبش صدای کردممی دعا

 .نداره فرقی...  هرجا :_

 . ریممی من ماشین با.  کن پارک ماشینو :_

 پارک را ماشین. نبود مساعد رانندگی برای حالم. بود خوبی پیشنهاد

 روی معطلی بی من و کرد باز برایم داخل از را جلو در. کردم

 .گرفتم جا اش ماشین نرم و راحت صندلی

 خوبی؟ :_

 .ممنون :_

 داد؛ ادامه شوخی لحن با

 .خداروشکر.  خوبم منم :_
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 کردممی بازی دستم انگشتان با مدام بود پایین سرم که طور همان

 .شکست را سکوت بازهم.

 .گذشت خوش مسافرت :_

 .زدم لبخندی تهران و اصفهان خوش روزهای یادآوری از

 .بله...  ب :_

 :گفت زدمی موج آن در خنده که صدایی با

 .افتادی لکنت به که نیستم ترسناک هم انقدرا بخدا  _

 شدیم وارد هم کنار زوج یک مثل. داشت نگه ایکافه جلوی

 بی او ولی. کردمی عصبیم مسعود روی دختران چسبیده نگاههای.
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 را خیابان به رو پنجره نزدیک را ایدونفره میز آنها همه به توجه

  .کرد انتخاب

 را سرم و دادم جرات خودم به کردم، حس که را نگاهش سنگینی

 نگاهش به که نگاهم.  بود زده اشچانه زیر را دستش. کردم بلند

 گرما از پر سیاهش گودالهای. داد تحویلم مهربانی ،لبخند کرد گیر

 .شد پیشقدم او بازهم.  بود

 افتادیم؟ عروسی باالخره ؟ اصفهان از خبر چه :_

 پرسیدم؛ و دادم باال را ابرویم تای یک

 ندارید؟ خبر چیزی از یعنی :_
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 ؛ زد ایخنده تک

 بله جواب باالخره شما خانم ساغر این.  کلی خیلی ولی.  چرا:_

 داد؟

 چوبی سیگاری زیر به و گرفتم شیطنتش از پر چشمان از را نگاهم

  دادم؛ میز روی

 اما.  انراضی تقریبا هم اشخانواده. راضیه که ساغر خود خب:_ 

 .تحقیق برای بیاد سامان قراره

 سامان؟ :_
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 .دادم اخمش از پر صورت به را نگاهم

 .ساغر برادر :_

 .گذاشت میز روی شده مشت و برداشت اشچانه زیر از را دستش

 سامان؟ گیمی بهش که شدین صمیمی انقدر روز چند این تو :_

 شد؛ آرامتر کمی دید که را امگنگی.  نیاوردم در سر حرفهایش از

 فقط. حساسم ، میادم بیرون دهنت از که هم کلماتی به من ، ببین :_

 .بگی پیشوند و پسوند بدون منو اسم باید فقط ،

 :گفتم بزنم پلک اینکه بدون

 .برادرمه مثل اون ولی _

 کوبید؛ اشسینه وسط را اشاشاره انگشت
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 و نامزدت ، دوستت ، خواهرت ، داداشت ، شممی خودم :_

 .شوهرت

 اجازه و رسید موقع به چی کافه. شد آتش کوره تنم حرفش از

 .آورد آب بطری با همراه را سفارشاتمان. نداد بیشتر پیشروی

 تا نوشیدم و ریختم لیوان داخل را آب و بردم پیش را دستم سریع

 .بکاهد گرفتگیم گر از خنکایش

 برداشت؛ را اسپرسواش فنجان

 .باصفاست واقعا رود زاینده شبهای. رفتم اصفهان زیاد من :_

 .داشتم خاصی حس یه منم. درسته :_

 زد؛  اشاره ابرو با.  گذاشت جلویم را امشکالتی کیک بشقاب
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 درسته؟. دونم می رو اتسلیقه تقریبا :_

 .زد برقی چشمانم امعالقه مورد کیک دیدن با

 .امشکالتی کیک عاشق من :_

 .بشی من عاشق بشه کی :_

 حس را هایمگونه سرخی خجالت از و شنیدم من ولی گفت آرام

 .بود کرده را جانم قصد امروز پسر این. کردم
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 در فنجان و من بین نگاهش ، زدمی هم را اشقهوه که طورهمان

 .بود آمد و رفت

 باید امروز.  بدم توضیح برات رو چی همه دیگه بار یه خواممی :_

 .بیرون برم کافه از پر دست و بگیرم ازت جواب یه

 .زدممی کیک میانی بافت به ریزی هایضربه چنگال با میلیبی با

 هم ایرابطه هر. بوده زیاد زندگیم تو دختر. گفتم بهت هم قبال :_

 در نامردی هیچوقت اما. بوده خودشون خواست و میل با بوده که

 حالل هامرابطه همه. نگرفتم رو کسی عفت. نکردم کسی حق

 .داشتی فرق شونهمه با  تو اما.بوده

 داد؛ ادامه کشیدم باال که را چشمانم.  کرد مکث
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 برای من که هستی کسی تنها تو. خودمی انتخاب تو چون :_

. باشم داشته دشمن و دوست خیلی ممکنه. شدم قدم پیش داشتنت

 و من به انقدر خواممی. ببینن منو خوشبختی نخوان که نسترن مثل

 اگر که باشی داشته اعتماد کنممی اعتراف صادقانه دارم که حرفام

.  نتونن کنن خراب تو پیش منو خواستن نسترن مثل هم نفر هزار

 خالی پشتمو. کنم دفاع خودم از بده اجازه بهم.  نکن قضاوتم زود

 .نکن

.  بودم داده انجام را برعکسش دقیقا من که خواستمی چیزهایی

 تغییر خودم به نسبت را ذهنش کنم تالش تا بود من نوبت حاال

 .دهم

 



 

 pg. 737 

 [16:32 06.01.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۵۹پارت#

.  خودمم خود تو پیش من. بپرس خودم از اول داشتی سوالی هر :_

 .دروغی هر از. نقشی هر از فارغ

 دلم بر حرفهایش. بود کالمش صداقت از نشان چشمانش شفافیت

 تا کرد سکوت. آیدا.  نبود درست وسط این چیزی اما. نشست

 .کنم حالجی را حرفهایش

 پرسیدم؛ مقدمه بی 

 آیدا؟ :_

 ؛ زد چشمکی.گرفت جان لبانش روی لبخندی
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 شد؟ حسودیت بهش :_

 .شدم دستپاچه

 ...نه...نه :_

 مهمه؟ برات :_

 ...نه :_

 پرسیدی؟ چرا پس:_

 .بشم وارد دونفره یرابطه تو خوامنمی که اینه منظورم :_

 گفت؛ آهسته و کشید جلو را خودش.کرد نگاهم تحسین از پر

 .نشم عاشقت تفکرت طرز این با داری انتظار :_
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 شد گلگون صورتم و گرفت راه کمرم روی شرم عرق حرفش از

 کرد؛ بلندی یخنده هوابی.

 ...چقدر ندازهمی گل لپات وقتی دونی نمی :_

 سرکشید را شات. کردم سکوتش به دعوت تهدیدم از پر نگاه با

 .گذاشت سرجایش را نیمه فنجان و نوشید را اش شده سرد قهوه.

 نزدیکه بهم انقدر که معرفت با خواهرزاده یه. خواهرزادمه. آیدا :_

 ندارم پنهون ازش هیچی. خبره چه دلمه تو دونهمی فقط اون که

 همرام که کرد اصرار ، هستی هم تو ، ساغره تولد فهمید که اونشب.

 .ببینه رو تو خواستمی. بیاد

 .افتادم حرفش یاد
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 ".نکن اعتماد هاتدیده به :_"

 

 [16:32 06.01.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۶۰پارت#

 این بودم توانسته چطور. بودم عصبانی خودم از. کشیدم راحتی نفس

 بودم؟ نداده زدن حرف فرصت چرا. کنم متهم را او مدت

 شد؟ روشن برات چی همه االن :_

 پرسیدم؛ تردید با

 گفتین؟...  واقعی رو چی همه نسترن مورد در  _
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 صندلی به را کمرش و کرد چلیپا اشسینه روی را دستهایش

 .چسباند

 .شی مطمئن که ببینی میارم. هست مدارکشم. راست راسته :_

 .دادم هل جلو به کمی را بشقاب و انداختم پایین را سرم

 .نیست الزم.  نه :_

 .شکست را بینمان ای ثانیه چند سکوت

 .کن نگام :_

 .کشیدم باال را نگاهم نرمک نرم

 .کنیم شروع رو معقول رابطه یه که کنیمی قبول :_



 

 pg. 742 

 دوباره و کشممی آسمان سمت به را چشمانم. غردمی آسمان

 .شوم می اشخیره

 قرمزا؟ خط حفظ با :_

 کرد؛ تکرار و کوبید هم روی را پلکهایش و فهمید را منظورم

 .قرمزا خط حفظ با :_

 .نداشتم را نگاهش گرمای تحمل. کشیدم پایین را نگاهم

 .بده جوابمو و ببین منو :_

 .شدم شبش های سیاهی خیره ناچار به

 .شه...با :_
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 چند نگاههای به اهمیتبی  ، خندید. خوردمی شیشه به باران قطرات

 جان لبهایم روی لبخند. زد قهقه شده، کشیده سمتمان به که میز

 نزدیکم را سرش و گذاشت میز روی را دستش دو هر کف. گرفت

 .کرد

 .هات خنده اون قربون :_

 

 [17:13 07.01.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۶۱پارت#

 و چشم دختر آن دیگر. بود شدن شکوفا به رو درونم جدیدی حس

 صفحه. نبودم ، بود خواندن درس هدفش تمام که ای بسته گوش
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 نوزده آخر روزهای. بود شده گشوده امزندگی دفتر از جدیدی

 .بود پایان به رو جدیدی تجربه با امسالگی

 .متفاوت حسی از بودیم پر دو هر شدیم خارج که کافه از

 

 بود جریان در آه شب تاریکی توی "

 شد دودی عینکم آسمون به زدم زل

 بارید بارون یهو در زنگ صدای با

 شد داوودی گل از پر خونه دستای

 نشست پله راه توی رسید راه از ماه

 شدن شل دونه دونه من قلب های دکمه
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 آسمون به شد ست،خیره معجزه یه این گفتم

 شدن گل دونه دونه ها ستاره ی همه

 عشق ای عشق،نازنینی ای مهربونی

 ".عشق ای جورچینی این یتیکه آخرین

 .چاوشی محسن#

 

 بیشتر لحظه هر هایم خنده صدای.کرد می رانندگی هیجان با مسعود

. کرد کم را سرعتش موبایلش زنگ صدای با. گرفت می اوج

 .پیچید ماشین اتاقک در ای زنانه نازک صدای

 بشینی؟ مراد کرسی بر تونستی خبر؟ چه.پیشه عاشق مرد بر سالم :_
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 کرد؛ امحواله نگاهی نیم لبخند با مسعود

 نقش دیگه بار یه اگه بگم االن همین از. خانم آیدا سالم علیک :_

 .طرفی من با بریزی بهم عشقمو ذهن و کنی بازی دخترمو دوست

 :گفت کشداری صدای با

 .شو زلیل زن بعد بده بله بذار حاال بابا برو _

 .خانم خونه می خروس کبکم که داده :_

 ؛ کشید جیغی آیدا

 .کردی راضیش گی؟ می راست وااااای :_

 انداخت؛ غبغبش به بادی مسعود

 .گرفتی کم دست منو. کردی فکر چی پس :_
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 داد؛  ادامه که کردم نازک برایش چشمی پشت

 پیشمه؟ کی کجام؟و االن کنی می فکر آیدا :_

 

 [17:14 07.01.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۶۲پارت#

 کشید؛ هینی آیدا

 شنیده؟ حرفامو تمام و شیوایی پیش که بگی خوای نمی :_

 .زد  ای قهقهه مسعود

 .بگم خوام می همینو دقیقا چرا :_

 داد؛ تغییر را لحنش آیدا
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 بدت ازم همینجوریم دونم می عزیزم؟ خوبی. جون شیوا سالم :_

 .شد بدترم کنم ،فکر میاد

 دادم؛ جواب خوشرویی با

 جالب زیاد آشناییمون شاید. عزیزم حرفیه چه این. ممنون. سالم :_

 .شیم می خوبی دوستای که مطمئنم ولی نبود،

 :گفت مسعود بالفاصله

 .بگیر یاد کم یه.نبود الکی تعریفام دیدی _

 اینکه از بعد. انداخت خنده به را هردویمان آیدا گفتن ایش صدای

 تماس ببینیم را همدیگر فرصت اولین در که گرفت قول مسعود از

 .کرد  قطع را
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 این به زمان که شدنمی باورم.  انداختم ماشین ساعت به نگاهی

 . کرد توقف ماشینم کنار. باشد گذشته سرعت

 .امروز بابت ممنون :_

 .زد صدایم. شدم پیاده و کردم باز را در. داد تحولیم لبخندی

 شیوا؟ :_

 زبان از شنیدنش یا بود زیبا قدر این اسمم.شد پا بر دلم در غوغایی

 پرنده ، گردم می بر. زد می صدایم بازهم کاش. بود بخش لذت او

 زد؛ لب آهسته.بود گسترانده بال چشمانش در عشق ی

 .باش خودت مراقب :_

 .کردم حس صورتم به را خون هجوم 
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 .طور همین هم تو _

 نمی دور لبانم از ای لحظه لبخند. آمد سرم پشت خانه نزدیک تا

 دست حالم. بپرم پایین و باال ها بچه دختر مثل خواست می دلم.شد

 .نبود خودم

 

 [14:14 08.01.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۶۳پارت#

. کنم دور مسعود از را ذهنم کمی تا کردم سرگرم را خودم شایان با

 .کردم وصل را تماس تاخیر با. رفتم اتاق به موبایل زنگ صدای با

 ساغر؟ :_
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 ساغر؟ جان :_

 .کردم قبول :_

 دونی می خواهری... ولی.  خوشحال خیلی. خوشحالم. دونم می :_

 باید چقدر که دونی می داری؟ خمی و پرپیچ و سخت راه چه که

 .بزنی جا و بیاری کم نباید که دونی می بدی؟ خرج به صبوری

 فرو توان. زد چمبره گلویم در سرعت به بغض.  بودم سردرگم

 تا و شد جاری چشمم از و شد اشکی قطره بغضم. نداشتم را دادنش

 .رسید لبم

 پیشم کاش. حسهام همه بین سردرگمم ساغر. دونم می آره :_

 .ساغر بودی
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 :گفت دلسوزی با

 لذت کن سعی.  نخوریا غصه. پیشت میام فردا ، برم قربونت _

 .ببری

 پرسید؛ سرخوشی با

 بدی؟ خبر من به کی بود قرار زدم، نمی زنگ بهت اگر :_

  . گرفت ام خنده بغض میان

 فهمیدی؟ کجا از تو راستی :_

 خندید؛ ساغر

 .بماند دیگه خب :_
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 نیست سخت خیلی حدسش. گفته بهت علی که دونم می :_

 میای؟. نسیمه عروسی فردا پس که نرفته یادت راستی.

 .فراوونه کمرم تو قر که دونی می. نیام داری انتظار چی پس :_

. شدم خیره ابری آسمان به پنجره از و کردم قطع را تماس بعد کمی

 و ناشناس شماره همان از پیامک بازهم.  بود نشده قطع هنوز باران

 از خبری دیگر. زد می موج کلمات تک تک میان در که عشقی

 .نبود دوری و غم

 متن انتهای ، ارسال از قبل. دادم  را جوابش و دادم خرج به جرات

 .فرد فتاحی مسعود به تقدیم نوشتم

 خورد؛ زنگ ام گوشی ثانیه چند از کمتر
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 [11:36 11.01.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۶۴پارت#

 .منم دونستی می:_

 پیام بهم کی بفهمم تا دادم می جواب زودتر که دونستم نمی اگر:_

 .ده می

 .عاشقم تابلوعه خیلی پس :_

 .بودم ریزم های خنده فقط جوابش

 صداتو خواب قبل خواستم فقط.نزدم زنگ خوبی موقع دونم می :_

 .بینمت می فردا.بشنوم
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 .هستم پیامهات منتظر شب هر من : _

 .عزیزم ذارم نمی منتظرت :_

 ...خدا :_

 .کنم کامل را حرفم گذارد نمی

 خودت مراقب یا بینمت، می یا.دیدار امید به بگو فقط :_

 باشه؟.باش

 .باشد احساساتی انقدر شد نمی باورم. آمد کش لبهایم

 .دیدار امید به :_

 بینمت می.خجالتت حساب به ذارم می که انداختی رو عزیزمش :_

 .عزیزم



 

 pg. 756 

 قلم از چیزی تا کنم می بایگانی ذهنم در را اتفاقات تمام وسواس با

 با را خاطراتم کنم می نگاه عقب به وقت هر خواستم می. نیفتد

 .بیاورم یاد به جزییات

 

 ولی بود دعوت علی اینکه با.شد برگذار عالی خیلی نسیم عروسی

 که کرد اصرار خیلی هم مسعود.نیامد شناخت نمی را کسی چون

 را او آشنایی خواستم نمی ولی کند شرکت جشن در علی همراه

  .ببیند

 .رفتیم جشن به تنها ساغر و من.  نیامد شایان تب بخاطر مادر
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 میان در ای ستاره تک همچون دارش دنباله لباس آن با نسیم

 فردش به منحصر تیپ آن با محسن کنار در. درخشید می جمعیت

 چشمان در نفرت و کینه از خبری دیگر.بودند شده محفل شمع

 پرواز آماده که دید را شاپرکهایی نگاهش در شد می. نبود نسیم

 مطمئن ولی.گذاشت عشق را اسمش که بود زود هنوز شاید.بودند

 پرورش آنقدر را زده جوانه تازه حس این توانست می او که بودم

 .درآورد تسخیر به را قلبش تمام تا دهد

 

 [11:36 11.01.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۶۵پارت#
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 از محسن. کرد بلند را جمع سوت و جیغ صدای شان نفره دو رقص

 اش چهره شوق سر از لبخندی و بود خیره نسیم به تر عاشق همیشه

 .بود کرده مزیین را

 در را همدیگر خداحافظی موقع. رفتیم دنبالشان را مسیر تمام ساغر با

 دوران یادگار او. کنم رهایش خواست نمی دلم. کشیدیم آغوش

. هایم لحظه تمام همدم و نوجوانی روزهای رفیق. بود ام کودکی

 یک معنی فهمم می حاال. بود من خود خود. نبود خواهرم نسیم

  .چیست بدن دو در روح



 

 pg. 759 

 های قطره وقتی. کنم بختش خانه راهی گریه با خواست نمی دلم

 لرزانی صدای با و شکست اشکم سد ، کرد خیس را ام شانه اشکش

 گفتم؛

 .خوشبخت.  نسیم شو خوشبخت فقط :_

 دهانم جلوی را دستم و شدم جدا او از کنم نگاهش آنکه بدون

 از و رفتم ماشین سمت به.  بگیرم را زدنهایم هق جلوی تا گرفتم

 توانستم نمی. نشستم تماشایش به خیابان طرف آن شمشادها میان

 .بگذارم ،جا اینجا را وجودم از ای تکه بود قرار. بروم
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 جوب ی لبه رنگم کرم مانتوی خیال بی من و بودند رفته همه

 بغض با. نشست ام شانه روی دستی. زدم زل بسته در وبه نشستم

 کردم؛ زمزمه

 .دارم دوستش خیلی. شدم تنها. رفت نسیم ساغر، :_

 .دهد می ام شانه به فشاری

 قوی باید تو ولی سخته خیلی. کنم می درک. دونم می. عزیزم :_

 می. داره دوسش محسن باش مطمئن. کنی دعا براش باید. باشی

 .بزنی سر بهش بیای روز هر تونی

 . زدم هق
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 خوشش...  من از زیاد...   شوهرش. باشیم قبل مثل نمیشه دیگه :_

 .نمیاد

 گرفت؛ جلویم را گوشی ساغر

 .دادم جواب شدم مجبور. زد زنگ بار چند مامانته، :_

 وصل را تماس شود قطع اینکه از قبل و قاپیدم دستش از را گوشی

 .پیچد می گوشم در مادر نگران صدای. کنم می

 دنبالت میایم بابات با االن کجایی؟ مامان؟ خوبه حالت جان شیوا :_

 .دخترم

 می تنهایی دلم. برگردم خانه به سرعت همین به خواست نمی دلم

 .خواست
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 [20:10 12.01.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۶۶پارت#

 کم یه... خوام می. بیاین خواد نمی. خوبم. نیست چیزی مامان نه :_

 .خونه میایم باهم. پیشمه ساغر. باشم تنها

 .خطرناکه شب؟ موقع این آخه :_

 .کنم می خواهش.  مامان مراقبم :_

 .بیاین تا مونم می منتظر.  باشه :_



 

 pg. 763 

 کرد سد را نگاهم مسیر پایمان جلوی دقیقا ماشینی ترمز صدای با

 نزدیکترین از را صدایش که گرفتم دستانم میان را دردناکم سر.

 .شنیدم فاصله

 خوبه؟ حالت عزیزم :_

 ناباور. داشتم نیاز حضورش به چقدر. شدم مست عطرش بوی از

 با. دیدم می تار را تصویرش اشک پس از.  کردم بلند را سرم

 پرسیدم؛ لرزید می بغض از که صدایی

 کنی؟ می کار چه اینجا تو...تو :_

 و نشست جوب یلبه مارکش شلوار خیال بی. زد مهربانی لبخند

 .کشاند سمتم به را خودش
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 نباشم؟ کنارت حالت این با شب موقع این که نداری انتظار :_

 می دو دو چشمانم و لب بین چشمهایش.  کرد دنبال را اشکم رد

 .زد

 .شدی تر خواستنی همیشه از امشب دونی می :_

 گرمش نگاه زیر من و بزند پلک آنکه بدون کرد،می نگاهم عمیق

 .بودم شدن ذوب حال در

 .کنهمی پا به دلم تو ایزلزله چه خیست چشمای دونی نمی :_

 برد؛ باال را راستش دست کف

 می ساقطش هستی از دربیاره اشکتو کسی اگر قسم شرفم به :_

 .کنم
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 .بیشتر چشمانم بارش شدت و شد مورمور حرفش از دلم

 .ایستاد 

 نیست مهم برام.  ،بشه خواد می هرچی.  بیرون میارمش رممی :_

 .نبینمت طوری این که مهمی برام تو فقط.

 .کرد النه دلم در برداشت،ترس که را قدم اولین

 .کنم نمی گریه دیگه.  نرو :_

 .برداشت دیگر قدم دو.زدم پس را اشکهایم دست با

 .کنم می خواهش...مسعود :_

 

 [21:38 13.01.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین
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 ۱۶۷پارت#

 میان در وقتی کرد سقوط بلندی ارتفاع از قلبم ، قلبم. ایستاد زمان

  .گرفتم جا اش مردانه بازوان

 به را روحم و گوشم که شد دلنوازی موسیقی قلبش تپش صدای

  .کرد می دعوت آرامش

 فقط ، کمی ای سرفه صدای با که گذشت زمان چقدر دانم نمی

 .شدم خارج هوا و حال آن از کمی

 اینجا. ندارید خونه مگه. آخه کاریه چه این خیابون وسط آقا :_

 شب وقت این هایی صحنه همچین که کفر دیار نه اسالمیه مملکت

 .باشه نداشته ایراد خیابون وسط اونم
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 صورت با خجالتزده. شوخی دنده به بود زده هم باز که بود علی

 با و کشیدم ام روسری به دستی. کندم دل مسعود آغوش از سرخ

. کردم می حس را مسعود گرم نگاه هنوز. دادم سالم افتاده سری

 .گرفت سمتم به را بطری ساغر

 .بخور آب کم یه :_

 از را بطری حرکت یک در مسعود.کردم راست و چپ را سرم

 جرعه ناچار به.  گرفت سمتم به و کرد باز را درش. گرفت دستش

 .نوشیدم  را آب از ای

 بهتری؟ :_

 زدم؛  لب آهسته. نداشتم را چشمانش در کردن نگاه روی
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 .خوبم :_

 کرد؛ علی به رو

 .بیاین شیوا ماشین با شما :_

 :گفت آمرانه و گرفت سمتم به را دستش

 .سوییچ _

 داد؛ جواب ساغر

 .منه دست :_

 .سالمت به برید پس خب :_

 :گفت خنده با علی
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 .ندی دستمون کار رید می تنها داداش _

 غرید؛ اش شده کلید دندانهای الی از مسعود

 .ندادم دستت کاری یه تا شو دور چشمام جلو از فقط. علی برو :_

 .گرفت جا کنارم هم خودش و کرد باز برایم را ماشین در

... ولی بودم داده قول دونم می. شد چی دونم نمی شیوا ببین :_

 فهمی؟ می.شد چی ،نفهمیدم شنیدم زبونت از اسممو وقتی

 

 [13:32 15.01.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۶۸پارت#

 .خونه برسون...  منو...  لطفا :_
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 .کوبید فرمان روی را مشتش

 .ببخشید.  شد چی دونم نمی:_

 .باش پایبند قولت به.نکن تکرار کارو این دیگه :_

 .بفهمد را رضایتم خواستم نمی ولی نبودم ناراحت واقعا دلم ته اما

 .موال به نوکرتم :_

 

 روز چند داشت اصرار سامان. آمدند شیراز به فاطمه خاله و سامان

 خانه به شد قرار و نداد اجازه پدر اما کنند سپری هتل در را اقامتشان

 .بیایند ما
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 می سعی اینکه با. شد عصبانی نهایت ،بی شد متوجه مسعود وقتی

 .نبود موفق هم چندان اما کند، کنترل را خودش کرد

 از و کرده باد غیرتش رگ من بخاطر که بودم خوشحال طرفی از

 .بگیرم ندید را سامان برادرانه حضور خواست نمی دلم هم طرفی

 را مثبتش نظر سامان خانوادگی جمع در تحقیقات روز سه از بعد

  . کرد اعالم

 دست تا ندهد نشان را اش خوشحالی کرد می سعی که ساغر بیچاره

 .نشود رو این از بیش دلش

 حق عشق و دلدادگی این. دارد حالی چه که دانستم می من فقط

 .بود ساغر
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 از هم که اشکهایی. کرد می پاک را اشکهایش تند تند فاطمه خاله

 همه از بیشتر مادر را حالش.داد می دلتنگی بوی هم و بود شوق  سر

 .شد می خالی و پر مدام چشمانش که کرد می درک

 دعوت شام صرف به را همه مراسم ریزی برنامه برای شجاعی آقای

 تا شود خوانده بینشان محرمیتی صیغه تا خواست می علی پدر.کرد

 جشن فرصت سر بعد و بروند کارهایشان دنبال راحت خیال با بتوانن

. بودند مخالف خاله و سامان. بگیرند برایشان شیراز در را عقدی

 می که جایی تا خواستند می اما نداشتند اصفهان در را کسی بااینکه

 شد قرار. بگذارند تمام سنگ ساغر برای و کنند آبرو حفظ توانند

 .شود برگذار اصفهان در عقد مراسم
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 ترتیب دورهمی یک علی ، سامان برگشتن از قبل روز یک

 سامان به را مسعود باید چطور دانستم نمی و داشتم دلشوره.داد

 .نکند بدی فکر موردم در که کنم معرفی

 چشمانش در خشم آتش سامان و ساغر کنار  در من دیدن با مسعود

 کامال نزدیک چندان نه فاصله از گردنش متورم رگ. کشید زبانه

 رساند؛ من به را خودش بلند و محکم قدمهای با.بود مشخص

 .عزیزم سالم :_

 .بود آمد و رفت در مسعود و من بین سامان تعجب از پر نگاه

 

 [20:01 16.01.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین
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 ۱۶۹پارت#

 .آمد کمکم به ساغر. کردم مصنوعی خنده

 .هستن علی صمیمی دوست مسعود آقا :_

 باالجبار. انداخت ما نزدیک فاصله به مشکوکی نگاه اخم با سامان

 بود رفته فرو خشکش و جدی قالب در مسعود. آورد جلو را دستش

 خودش علی. کرد سامان ی شده دراز دست به نگاهی غرور از پر.

 . رساند مهلکه به را

 .هستن خانم ساغر برادر سامان آقا جان مسعود :_

 پر چهره به نگاهی. نکرد ایجاد پوزیشنش در تغییری هیچ مسعود

 .داد قرار سامان درست در کوتاه را دستش آخر در و کرد اضطرابم
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 .جناب خوشبختم :_

 شده رزرو تخت روی همه علی دعوت به.  داد تکان سری سامان

 سامان و بود رسانده حداقل به من با را اش فاصله مسعود. نشستیم

 .داشت نظر زیر را رفتارهایش چشمی زیر مدام

 استکان اولین و شد کار به دست سامان آمد، چای سرویس وقتی

 به مسعود خشم.گذاشت مقابلم و کرد پر من برای را باریک کمر

 می حس فاصله این از را تنش گرمای که رسید ای درجه

 گذاشت خودش مقابل و برداشت جلویم از را استکان مسعود.کردم

 .کنم گریه یا بخندم باید دانستم نمی. ریخت برایم دیگری چای و
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 قبول را دعوتشان کاش. کردم می فکر که بود آن از تر سنگین جو

 .کردم نمی

 گفتم؛ مسعود گوش در آهسته

 .بشورم دستامو رم می :_

 غرید؛ جوابم در مسعود اما

 .خوری نمی تکون جات از :_

 گفت؛ که.کردم نگاهش خورده یکه

 .بلندشو :_

 را دهانم بزاق. باشد داشته را ام همراهی قصد که شد نمی باورم

 .دادم پایین
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 .شدم ،پشیمون خواد نمی :_

 

 [20:12 18.01.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۷۰پارت#

 سه آن و باشم مسعود با من شد قرار معمول طبق خداحافظی موقع

  .برگردند من ماشین با هم نفر

 بین از سرعت با و کرد خالی گاز پدال سر را حرصش تمام مسعود

 خرج به جسارت. کردم می سکوت نباید. کشید می الیی ماشینها

 گفتم؛ و دادم
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. شناسی نمی منو مگه. باشی حساس انقدر... نباید مسعود، ببین :_

 ...سامان

 .شد قفل زبانم تندش نگاه با

 چی؟ پسره اون گفتی، می داشتی خب :_

 .گفتم بهت...  بهت هم قبال که... اینو. برادرمه مث...مث :_

 چیز چشماش تو من باش مطمئن ولی باشه برادرانه تو حس شاید :_

 .دیدم ای دیگه

 .زدم لب را اسمش ناباورانه

 لبهایش روی اشاره انگشت با و داد قرار شیشه ی لبه را آرنجش

 .گرفت ضرب
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 .نداره مسعود :_

 .کردم می آرامش شده طور هر باید

 ندارم بهش نسبت برادری جز حسی هیچ که منم مهم ببین :_

 جز کسی به من. باش آروم کم...یه. متعهدم رابطه این به من...من.

 .کنم نمی فکر تو

 اتوبان کنار ماشینها، ممتد بوقهای خیال بی. شد کمتر و کم سرعتش

 چشمانش در  خشم های شعله از خبری دیگری. داشت نگه

 .بود کرده نور پر را چشمانش که بود عشق تشعشعات تنها.نبود

 داده قرار رام سر رو تو اینکه بخاطر فقط رو خدا بار هزاران اگر :_

 نشد؟ تو عاشق میشه مگه.کمه کنم شکر
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 با دانست نمی. کرد نمی حالم به رحمی و زد می را حرفهایش

 چطور بود بلد او.بودم شدن ذوب حال در لحظه به لحظه حرفهایش

  .کند آشنا عشقش با را قلبم

 

 چشم ستاره پر آسمان به و بود نشسته حیاط های پله روی سامان

 پر شب تمام.کرد می فکری چه موردم در دانستم نمی. بود دوخته

 را اشارپم.کشید می را آخرش نفسهای هوا سرمای. بودم دلشوره از

 .رفتم حیاط به و کردم مرتب ام شانه روی

 از.چرخاند طرفم به را سرش و شد حضورم متوجه پایم صدای از

 دوباره و پرید باال لبش ی گوشه دیدنم با.کرد نگاهم شانه روی

 .گرفت آسمان به رو را سرش
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 .داره دوست خیلی معلومه :_

 ...سامان آقا ببین :_

 .زد پوزخندی

 

 [19:50 19.01.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۷۱پارت#

 سامان؟ آقا بگی بهم خواسته ازت :_

 کلمات و شد فلج ذهنم کردم حس اش رحمانه بی قضاوت این از 

 .شدم مسلط خودم به طوالنی مکث از بعد. شدند فراری ذهنم از

 . نیست کنی می فکری تو که طوری اون نه... نه :_
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 پرسید؛ خونسرد

 .دیدم چشمام با واضح چیزو نیست؟همه چطوری دقیقا :_

 قصد موقع اون ولی خواستگاریم اومده بار یه اون.کن گوش :_

 فرصت یه خواست ازم...ازم. دادم منفی جواب. نداشتم ازدواج

 .بشناسیم بیشتر همو تا بدیم هم به کوتاه

 .رفتم جلوتر قدم چند

 .کردیم شروع رو رابطه این تازه ما :_

 .کرد رفتن راه به شروع و ایستاد

 کردین؟ شروع تازه :_
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 جدیت با.  زد زل چشمانم در گستاخی با و ایستاد رویم به رو

 :گفت

 .باشه تازه خورد نمی دیدم تون رابطه توی من که صمیمیتی این _

 ایستاده مقابلم که آدمی این شد نمی باورم.  شدم عصبانی حرفش از

 .باشد سامان ، کند می متهمم و

 می برادرم مثل رو تو من.کنی توهین بهم نداری حق تو ، تو :_

 .بدم توضیح برات نداشت دلیلی اال و.دونم

 بی. زد پله کنار نرده به ای ضربه.شد سرخ آنی به صورتش رنگ

 پشت از را صدایش که رفتم خانه سمت به روزش و حال به توجه

 .شنیدم سر
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 .گم نمی چیزی کسی به باش مطمئن :_

 درسته؟ بگی همینو بودی اومده

 

 [18:22 20.01.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۷۲پارت#

 چشمم که.بخریم لباس جشنش برای تا رفتیم پاساژ به ساغر همراه به

 و سنگ از پر اش سینه جلوی که شیری بلند مجلسی پیراهن یک به

 .خورد شد، می گشاد کمی پایین به  کمر از و بود پولک
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 را ساغر دست.کردم نگاهش و ایستادم ویترین جلوی زده ذوق

 که بود جوانی دختر فروشنده.شدیم مغازه داخل هم با و گرفتم

 .بود کرده دفن آرایش زیر را صورتش

 رگالهای به بیاورد،نگاهی را نظر مورد پیراهن سایز تا رفت وقتی 

 مخاطبش که ای زنانه صدای سمت به را سرم.انداختم مغازه داخل

 .برگرداندم بودم من

 گره ام سینه در نفس و شد گشاد حد آخرین تا چشمانم دیدنش با

 .خورد

 .ای سلیقه خوش چی همه تو میاد خوشم :_
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 جمع لبانش روی از را مضحکش لبخند و کرد نگاهم آمیز تحقیر

 حرص با و کوبید ام سینه به را دستش ی شده کاور لباس.کرد

 گفت؛

 .طرفی کی با بفهمی خوای نمی شایدم یا دونی نمی اما:_

 داد؛ ادامه تهدید با ، کینه از پر چشمانی با

 گلوت تو باش مطمئن.جون دختر برداشتی دهنت از بزرگتر لقمه :_

 از نماییت مظلوم با ذارم نمی.منه مال منه، حق مسعود. کنه می گیر

 .نره یادت حرفامو و امروز. بیاری درش دستم

 پرسید؛ که فروشنده صدای با

 خانم؟ به دادی لباسو جون نسترن  :_
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 گفت؛ و کرد عوض را لحنش

 .عزیزم آره :_

 .شد دور سرعت به و

 حال با و کردم آویزان دستم کنار رگال به را لباس حواس بی

 .شدم خارج مغازه از بود گرفته را گریبانم دیدنش با که خرابی

 .بود برگشته نرفته زمستان یا بود سردم من دانم نمی

 پشت از نسترن.نشستم مغازه روی به رو.نداشتم رفتن راه برای نایی

 از تا بستم را چشمانم. بود ام خیره مضخرفش لبخند آن با ویترین

 پشت حتی تصویرش.باطل خیال زهی اما.شوم خالص نگاهش شر
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 چشمان آن با او به لعنت.داشت نمی بر سرم از دست ام بسته پلکهای

 .حسادتش از پر

 بیرون مغازه از بود چسبانده گوشش به را گوشی حالیکه در ساغر

 .آمد

 .کجاست دونم نمی :_

_:... 

  .بودیم باهم چرا:_

_:... 

 .دوم ی طبقه:_

 .گفت سریع دید مرا تا
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 .کردم پیداش :_

 

 [19:20 21.01.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۷۳پارت#

 پرسید؛ نگرانی با و نشست زانوهایش روی

 خوبه؟ حالت بیرون؟ اومدی خبر بی چرا اینجایی؟ شیوا_

 .او و من بین شد سدی که بود خوب چقدر

 .کردم زمزمه حال بی

 .بیرون...  بریم :_

 شی؟ بلند تونی می. باشه :_
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 نگرانی با.دیدم مقابلم را مسعود که بودیم نرفته قدمی چند هنوز

 پرسید؛

 وضعیه؟ چه شده؟این چی:_

 داد؛ جواب ساغر

 .اینجا بود نشسته بود اومده بیرون مغازه از.دونم نمی :_

 .شوم مسلط خودم به کردم سعی

 بریم بهتره. رفت گیج سرم...لحظه یه.  نیست چیزی. خوبم :_

 .بیرون

 روی مسعود گذاشتم می نباید. نگفتم چیزی نسترن با مالقاتم از

 دانستم می. کردم می بیشتر را کینه این هیزم نباید. شود آوار سرش
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 این به را مسعود ندارد قصد که است سر هزار افعی مار دختر این

 باعث خودش که زخمی. بود خورده زخم نسترن. کند رها راحتی

 .بود آمدنش بوجود

 :گفت علی

 .شده گرمازده حتما :_

 داد؛ ادامه مسعود روبه و

 .بگیرم آب رممی ماشین سمت برید شما تا :_

 روشن را کولر ،مسعود گرفتم قرار ماشین راحت صندلی روی وقتی

 .کرد تنظیم سمتم به را هایش دریچه و کرد
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 رفته رفته و پیچید کمرم در دردی. زد دامن بدم حال به سردرد

 . گرفت شدت

 محکم را در ی دسته. آمد می سراغم به االن درد این نباید لعنتی

 هر بلکه شد نمی کمتر تنها نه اما. بکاهم هرماهه درد این از تا فشردم

 .شد می بیشتر لحظه

 .کرد نگاه حالم بی و پریده رنگ چهره به مسعود

 بیمارستان؟ شدی؟ببرمت اینطوری چرا ؟ شیوا چته :_

.  کرد دنبال را دستم حرکت مسعود.  گذاشتم شکمم روی را دستم

 :نالیدم آب از پر چشمانی با

 .خوام می...مسکن یه : _



 

 pg. 793 

 نرم دستش گرمای. گرفت دستش در را سردم دست.افتاد دوزاریش

 .داشت نگه ای داروخانه جلوی بعد کمی. شد می بدنم وارد نرمک

 باز را چشمانم الی زور به خورد شیشه به که ای ضربه با

 نگاهش مستقیم توانستم نمی.گرفتم  آب همراه به را قرص.کردم

 پرسید؛ مالیمت با و کرد ستون پنجره ی لبه را دستانش. کنم

 بگیرم؟ برات نداری الزم چیزی :_

 .فرستادم لعنتی شانسم به.گرفت گر تنم تمام حرفش از

 

 [20:24 22.01.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۷۴پارت#



 

 pg. 794 

 گفت؛ تر آهسته

 .طبیعیه چیز یه. نداره خجالت اینکه :_

 بود پایین سرم که طور همان.بردم باال سکوت نشانه به را دستم

 نالیدم؛

 خونه؟... برسونی... منو...میشه :_

 ذوب حال در نگاهش زیر.ایستاد صاف و زد جذابی ی خنده تک

 .بودم شدن

 گفت؛ شد خم دوباره

 .بشم خجالتت این قربون من که آخ :_

 .گرفت جا راننده صندلی روی



 

 pg. 795 

 درمونگاه؟ یا بیمارستان ببرمت جان شیوا :_

 .نیست نیازی.نه :_

 سختی به.داشت نگه کوچه سر بعد کمی.داد تکان نرمی به را سرش

 چرخاندم قفل داخل را کلید. رساندم خانه رنگ کرم در به را خودم

 تکان برایم دستی. بود همانجا هنوز. انداختم کوچه سر به نگاهی.

 .داد

 داخل که را پایم. نبود کسی.گذراندم نظر از را اطراف هول با 

 .شنیدم را بوقش تک صدای گذاشتم حیاط

 



 

 pg. 796 

 برای جایی دیگری.شد برگذار اصفهان در ساغر و علی عقد مراسم

 من و هستیم کالسی هم ما ی همه فهمید وقتی پدر. نبود انکار

 با رفتارش اما.شد دلگیر ام، نداده بروز مسعود با ام آشنایی از چیزی

 ولی.بودش دیده بار اولین برای که بود روزی مثل درست مسعود

 در هم محکمی گارد بلکه داد بروز را اش ناراحتی تنها نه مادر

 .گرفت مقابلش

 در را ماندنی یاد به شبی پل سه و سی روی مسعود با زدن قدم

 .زد رقم خاطراتم

 دانشگاه در را او نبود قرار و کرد تمام را آخرش ترم مسعود

 شده گیر بهانه.بودم کرده گم را چیزی انگار داشتم بدی حس.ببینم



 

 pg. 797 

 هر بود قرار اینکه با.نداشتم دانشگاه به رفتن برای شوقی و شور.بودم

 چون.نیست پذیر امکان دانستم می ولی ببینیم را همیدیگر روز

 .بود پیشرفت روبه و بود شده زیاد شرکت کارهای

 

 [20:06 24.01.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۷۵پارت#

 می قبل روزهای یاد که گاهی. بودم شده رابطه این دلبسته عجیب

 قولش به مسعود. باشم گذشته شیوای همان شد نمی باورم افتادم

 .بود کرده ثابت من به را خودش و بود کرده عمل



 

 pg. 798 

 را ام زندگی سکان بودم حاضر که بود ناخدایی ترین اعتماد قابل او

  .بسپرم دستش به راحت خیال با

 او به شد می زندگی سختیهای و نامالیمات برابر در که بود کوهی

 .گذاشت سر پشت را آنها راحتی به و کرد تکیه

 

 های زمزمه کم کم که بود گذشته علی و ساغر عقد از یکماهی

 دخترانه حیای و حجب.شد شروع دوباره خواستگاری برای مسعود

 .دهم خاتمه دوری این به راحتی به که شد می آن از مانع ام

 

 احاطه را وجودم شورانگیزی حس.رفتیم حافظیه به مسعود دعوت به

 دوباره خواست دلم افتاد، حافظ ی بقعه به نگاهم وقتی. بود کرده
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 افکارم در. ،بشنوم گرفت می بازی به را قلبم که را دلنشینش صدای

 .شنیدم را مسعود صدای که بودم غرق

 تا باشیم باهم کوتاه مدت یه که بود این قرارمون ما شیوا ببین :_

 درسته؟. بشناسیم همو

 .دهد ادامه تا کردم صبر. شدم منظورش متوجه

 همه برای خواستم، می رو تو. بود روشن تکلیفم اولم از من خب :_

 فکر. کنم ثابت تو به خودمو خواستم می فقط هم مدت این. عمر

 درسته؟. باشی رسیده شناخت یه به زمان این تو کنم می

 داد؛ ادامه و گذاشت رضایتم مبنای بر را سکوتم

 ...برای کنیم اقدام ما باشی موافق اگر :_



 

 pg. 800 

 زد؛ لب چشمانم در خیره و ایستاد

 .خواستگاری :_

 ریشه و بود داده برگ  و ،شاخ زده جوانه حس آن که این در

 .نداشتم شکی ، بود کرده تسخیر را قلبم هایش

 رصد را صورتم جز به جز که پروایش بی نگاه از را نگاهم شرم با

 .انداختم پایین را سرم و گرفتم ، کردمی

 رو تو. کنه پیدا رسمیت رابطه این خوام می من. شیوا کن گوش :_

 در یکی روز یه ممکنه که لعنتی استرس این. خوام می کمال و تمام

 این معنی که نیستی مرد تو. کنه می دیوونم داره بزنه رو خونتون

 .بفهمی رو حرفا



 

 pg. 801 

 حرکاتش از را این. بود کالفه. شد دور قدمی دو و گرفت را رویش

 .فهمیدممی

 می. ندارمت هم ، دارمت هم. لعنتی بالتکلیفی این از ام خسته :_

 .باشی شریک باهام ها لحظه همه تو خوام

 

 [19:56 25.01.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۷۶پارت#

 که نزدیک آنقدر. شد نزدیکم و برگشت را رفته راه. کرد سکوت

 .داد می قلقلک را صورتم نفسهایش گرمای
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 ، ام خسته وقتی. کنم نوازش موهاتو.  کنم بغلت راحت...  بتونم :_

 تا هامون خنده صدای خوشحالم، وقتی. شم آروم تو با داغونم

 .بره عرش

 شنود می را صدایش هم او دانستم می. بود کننده کر قلبم کوبش

 یکبار که زندانی همان. خواست می را آغوشش تنگ حصار دلم.

 را خوشایندی حسی بی و رهایی یک و بود کرده حبسم آن در

 تمام. خواست می را زندان این در ابد حبس دلم. بودم کرده تجربه

 که دید چشمانم در چه دانم نمی. گرفت نبض حرفهایش از وجودم

 :گفت
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 تو ،طوری قرارام و قول همه زیر میزنم که نکن نگام اینطوری _

 .نزنه سرت به آزادی فکر که کنم می حبست بغلم

 .بود خوانده چشمانم از را دلم حرف راحت چقدر

 این فاصله، این بذار. نداشتن عین در داشتن سخته چقدر بینی می :_

 .باشیم هم کنار بذار. شه تموم دوری

 .دیگه بگیر دونه یه خدا رو خری؟تو می فال یه آقا :_

 پاکتهای از پر چوبی جعبه یک که بود دستفروشی پسرک صدای

 نشسته انگشتش روی هم رنگی سبز عشق مرغ و بود دستش فال

 .بود

 خوای؟ نمی فال آقا :_
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 فال. بود دوخته من به را منتظرش سیاه چشمان پسرک به اهمیت بی

 .گرفت نگاه شد دور که فروش

 .اینجا بیا جون پسر :_

 و زرد دندانهای که لبخندی و مندرس لباسهای با چهره سیه پسرک

 .آمد سمتمان به بود گذاشته نمایش به سخاوت با را اش گرفته جرم

 : گفت و کرد فالها به ای اشاره ابرو و چشم با مسعود

 .گفت حافظ هرچی. بردار _

 .گرفت مقابلم را فالها جعبه پسر

 .آبجی بفرما :_
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 را رنگی پاکتهای از یکی و کردم نیت. آوردم باال را لرزانم دست

 پول روی ای بوسه پسر. داد پسر به درشتی اسکناس مسعود. برداشتم

 .شد دور زده ذوق و چسباند اش پیشانی به و زد

 

 [19:56 25.01.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۷۷پارت#

 از ای سکه. نشستیم نیمکت روی و رفتیم آرزوها حوض سمت به

 حوض داخل را آن بعد و بستم را چشمانم. آوردم بیرون کیفم

  .انداختم



 

 pg. 806 

 خوشش صدای آن با و کرد باز.  گرفت دستم از را پاکت مسعود

 .کرد خواندن به شروع

 را ما دل آرد دست به شیرازی ترک آن اگر:_

 .را بخارا و سمرقند بخشم هندویش خال به

 کردم نگاهش خیس چشمان با.بود زده حافظ حضرت را دلم حرف

 .کردم اعالم را رضایتم و کوبیدم هم روی را پلکهایم. 

 

 سینه چپ سمت روی دستش همیشه از بیشتر پدر که بود وقتی چند

 خبری کرد مطمئنم لبهایش کبودی و حوصلگی بی.نشست می اش

 غرق افکارش در مدام. بود شده زیاد هم قرصهایش مصرف.است
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 دیگر هایش خنده. زد می قدم حیاط در وقت دیر تا شبها.  شد می

 کاش.رسید نمی مشامم به خوبی بوی.  بودم نگرانش. نبود دل ته از

 .زد می حرف و شکست می را زبانش قفل

 رفت می راه حیاط در سرگردان. کردم نگاهش اتاق پنجره پشت از

 را دلم اش خمیده های شانه.  نشست می پله روی هم گاهی و

 . کرد می آشوب

 و بیدمشک شربت رفتم آشپزخانه به صدا و سر بی. نکردم صبر

 تصور حتی. شود دردش مرهم کمی تا ، کردم آماده برایش گالب

 پدر خلوت یک در شاید. کشید می جنونم به نبودش لحظه یک

 .بشکند را سکوتش مهر دختری



 

 pg. 808 

 را اش خیالی بی ماسک. شد حضورم متوجه قدمهایم صدای از

 لبخند با.  برداشت قلبش روی از را دستش و نشاند صورتش روی

 .کرد نگاهم ای پدرانه

 نخوابیدی؟ :_

 .گرفتم سمتش به را لیوان

 .مشغوله فکرم.  نه :_

 .نوشید را شربتش از ای جرعه

 چرا؟ :_

 .کردم نگاهش طوالنی و عمیق

 



 

 pg. 809 

 [19:57 25.01.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۷۸پارت#

 .داد تکان صورتم جلوی را خالی لیوان

 مشغوله؟ فکرت چرا نگفتی. بود موقع به.دخترم نکنه درد دستت :_

 می شدن لوس کمی دلم.  گرفتم  دستش از را لیوان و کشیدم نفسی

 .خواست

 .بابایی جونت نوش :_

 .پیچید فضا در ام خنده صدای. شد انگشتش دو اسیر ام بینی نوک

 .هات خنده قربون بابا :_



 

 pg. 810 

. فشرد خودش به و کرد حلقه ام شانه دور را دستش و نشست کنارم

 و کرد بلند را دستش. چسبید ستاره از پر آسمان به نگاهمان

 .داد نشانم را ستاره پرنورترین

 کیه؟ اون دونی می :_

 .کرد دادنش ادامه به وادار سکوتم

 .منم اون :_

 کمی اینکه با. داد نشان را دیگری ی ستاره تر طرف آن کمی

 .درخشان اندازه همان به ولی بود کوچکتر

 .مامانته یکی اون :_

 .رفت نوری کم و کوچک ستاره سمت به انگشتش



 

 pg. 811 

 ...اونم :_

 ؛دادم جواب زودتر

 .شایانه :_

 .دادم نشان خودم را بعدی ستاره

 شاهینه؟ اونم حتما :_

 چهار این میان در. ام زده حدس درست داد می نشان لبخندش

 بود؛ زن چشمک ی ستاره ستاره،یک

 خوشگله؟ و  ناز چقدر که بینی می رو وسطی اون :_

 .کرد جدا خودش از مرا 

 .ملوسیات و شیطنتات همه با.ادات و ناز ی همه با.تویی اون :_



 

 pg. 812 

 

 [19:33 26.01.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۷۹پارت#

 و کند اش خورده خاک خاطرات میان در و کشید عمیقی نفس

 کرد؛ کاو

 فهمیدم وقتی. شد دیگه رنگ یه دنیام ، اومدی دنیا به که روزی :_

 مامانت منو... دونی می. دادن بهم جا یه رو دنیا تمام انگار دختری

 دوری و غربت غم روز هر. کردیم ازدواج که بود کم سنمون خیلی

 تمام. بود شده فروغ بی چشماش. دیدم می مامانت توچشمای رو

 ترسیدم می.  بدم عشق ، بدم گرما زندگیمون به که کردم می سعیمو



 

 pg. 813 

 داشت دوستم. شه تموم طاقتش و بیاره کم روز یه ترسیدم می... 

.  بود شده تموم برام دنیا نداشت اگه که. خوندم می نگاهش از اینو.

 خیلی جون خانم و جون آقا. خونه میومدم دیدنش عشق به روز هر

 .داشتن هوامونو

 یا ، بود خواب یا مامانت خونه یومدم می وقتی که بود روزی چند

 ببرمت بیا کردم می اصرار بهش هرچی. بود نشسته حال بی گوشه یه

. کردم صحبت جون خانم با. بودم نگرانش. داد نمی گوش دکتر

 .کنه راضیش بتونه اون شاید کردم فکر

 داد؛ ادامه و گرفت نفسی
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 بذار دستته آب گفت و زد زنگ جون خانم که بودم شرکت:_

  .برسون خودتو زمین

 داد؛ من به را نگاهش

 بار هزار راه تو. خونه رسوندم خودمو حالی چه با دونی نمی :_

 یه اش انداخته گل لپای با مامانت رسیدم وقتی. شدم زنده و مردم

 پرسیدم؛ ترس با.  بود نشسته گوشه

 .کن نگاه من به جان؟ سمیه داری تب شده؟ چی :_

 پشت از جونو خانم صدای. نیاورد که نیاورد باال سرشو مامانت اما

 گفت؛ که شنیدم سرم

  .پسر نکن اذیتش جان حمید بابا ای :_



 

 pg. 815 

 پرسیدم؛ و برگشتم مامان سمت به

 زنه؟ نمی حرف سمیه چرا مامان شده چی :_

 گفت؛ و کرد نگاهم لبخند با جون خانم

 .شدی بابا که جان حمید بده گونی مژده :_

 شل زانوهام. خدا طرف از بود معجزه یه این.بود نشدنی وصف حالم

 تو تولد با. کردم سجده اشک با. افتادم زمین روی و شد

 .شد تکمیل خوشبختیمون

 

 [19:34 26.01.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۸۰پارت#
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 برگشته روزها آن به دوباره انگار.داد ستاره پر آسمان به را نگاهش

 .نشد طوالنی زیاد انتظارم.دهد ادامه تا بودم منتظر صبرانه بی. بود

 .ریز های دونه از پر و سرخ لپهای اون با. اومدی دنیا به تو :_

 آقاجون خونه بیشتر نداشت سنی و بود تنها دست مامانت چون

 به تونو همه االنم. بودی کرده جا همه دل تو خودتو جور بد. بودیم

 ...تو ولی دارم دوست اندازه یه

 .زد قفل چشمانم به را نگاهش

 .ببینم عروس لباس تو رو تو که اینه آرزوم تنها دونی می :_

 به را سرم.برسی آرزویت به نمانده چیزی بگویم توانستم می کاش

 ؛ دادم تکیه بازویش



 

 pg. 817 

 شدی؟ خسته دستم از مگه حرفیه؟ چه این.بابایی عععععع:_

.  هایش خنده برای دهم جان حاضرم کنم می اعتراف و خندد می

 .کردم باز را حرف سر من اینبار. شد سکوت

 گی؟ می بهم راستشو بپرسم چیزی یه بابایی :_

 .اوهوم :_

 که اومده پیش برات مشکلی یه که وقتیه چند کنم می حس :_

 گم؟ می درست.بفهمیم چیزی ها ما خوای نمی که...

 پرسید؛ جدیت با و برگرداند سمتم به را سرش

 زده؟ حرفی همچین کی :_

 شدم؛ دستپاچه



 

 pg. 818 

 بیشتر قلبت درد. فهمیدم خودم...خودم.خدا به هیچکی :_

 کالفه. خوابی نمی راحت همیشه مثل.شده کبودتر لبات رنگ.شده

 .ای

 . دوید چشمانم به اشک

 حداقل ولی کنم کمکت نتونم شاید.بگو من شده؟به چی بابایی :_

 .شی می سبک کم یه

 .شد روان صورتم روی اشکم قطره اولین

 .کشی می عذاب داری ببینم تونم نمی من :_

 .چسباند اش سینه به را سرم



 

 pg. 819 

 آروم.  باش آروم.  بابا دختر نیس چیزی.  عروسکم نیس چیزی :_

 .دکتر رم می.  بت دم می قول.  شم می خوب. 

 .دهد بروز چیزی که بود آن از تر تودار

 

 به لحظه هر عشقم که شد می سپری حالی در تابستان گرم روزهای

 ،گرمای که بگویم طور این باشد بهتر شاید. شد می بیشتر مسعود

 قلبم به عشق این که گرمایی حجم برابر در تابستان فرسای طاقت

 .بود هیچ هیچ کرد می سرازیر



 

 pg. 820 

 را زمانی پایش نو شرکت کارهای کنار در کرد می تالش مسعود

 حرف باهم ساعتها شبها هم گاهی.دهد قرار بودنمان هم کنار برای

 .زدیم می

 

 [19:06 27.01.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۸۱پارت#

 که شدم ،مطمئن داشت مسعود برای قلبم و دل که هاییقراری بی با

 .گذاشت او به حسم روی توان نمی عشق جز اسمی

 شده جاگیر قلبم در طوری. نبود انکاری جای.بودم شده عاشق من

 .کنم بیرونش توانستم نمی که بود



 

 pg. 821 

 برای دادم قول خودم به.بود دنیا این تمام از من سهم مسعود

 .کنم تالش آوردنش دست به و داشتنش

 جا هر.داشت دیگری بوی و رنگ دنیا زدم، می قدم او کنار وقتی

 را مسافری حس. دیدم می را آنجا که بود اول بار انگار رفتیم، می

 .آمده شیراز به است بار اولین که داشتم

 

 را دستهایم.  شدم بیدار خواب ،از چشمانم به خورشید نور تابش با

 با و کشیدم ای خمیازه.دادم بدنم به کششی و کردم قفل هم در

 چنگش پاتختی روی از و کردم دراز را دستم گوشی زنگ صدای

  .گرفت بازیش قلبم مسعود اسم دیدن با. زدم



 

 pg. 822 

 را لبم فکرم از. شوم بیدار خواب از صدایش با بشود کی کردم فکر

 آن قطعا اما. کردم خودم نثار حیایی بی لب زیر و کشیدم دندان به

 .بود خواهد زندگیم روز بهترین روز

 دستی پیش خودش که بگیرم را اش شماره خواستم. شد قطع تماس

 زود حاال ولی کنم ذخیره قلبم فاتح را اسمش داشتم دوست. کرد

 .بود

 جواب آنکه بدون. دادم سالم او از زودتر و کردم وصل را تماس

 :گفت باشد آرام کرد می سعی که صدایی بدهد،با را سالمم

 .االن همین. ببینمت باید :_

 .شدم جدی.کشید پر لبم روی از خنده



 

 pg. 823 

 شده؟...  چیزی :_

 .شرکت بیا.  آره :_

 بیاورم؛ حرفش به باید. زد می شور دلم. شدم بلند تخت روی از

 .مسعود شده چی گم شنوی؟می می صدامو الو :_

 :گفت قاطعش لحن همان با مصرانه

 .باش شرکت دیگه یکساعت _

 ... تونم نمی من ولی :_

 پرید؛ حرفم میان

 .منتظرتم :_



 

 pg. 824 

 .شدم خیره گوشی به ناباور. کرد قطع را تماس خداحافظی بدون

 

 [19:06 27.01.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۸۲پارت#

 شرکت به خواست می که داشت مهمی کار بود؟چه شده خبر چه

 .بودم نرفته آنجا به حال به تا که منی هم آن. بروم

 نگاهی. کشیدم افکارم از دست صبحانه صرف برای مادر صدای با

 وقت دقیقه ۴۵ فقط من و بود گذشته ربع یک. انداختم ساعت به

 .برسانم شرکت به را خودم تا داشتم



 

 pg. 825 

 تلفن اما ، بودم کشیده نقشه شرکت در حضورم اولین برای بارها

 .آنها ی همه روی کشید بطالنی خط مسعود آور دلشوره

 که بودم فهمیده مدت این در. رفتم می باید. بود عصبانی شدت به

 دور موضوع از را ذهنش و کنم آرامش باید عصبانیت، موقع در

 .کنم

 .فرستادم برایش پیامکی

 دم می قول ولی.برسونم خودمو دیگه ساعت یک تا تونم نمی :_"

 ". باشم پیشت ظهر تا

 از.نداشت دادن جواب قصد هم او و گذشت می کندی به ها لحظه

 .رفتم صبحانه میز سر و کندم دل گوشی



 

 pg. 826 

 زدی؟ می حرف کی اومدی؟با دیر انقدر چرا :_

 از.نوشیدم را چایم از ای جرعه و گذاشتم جواب بی را مادر سوال

 از چیزی هم من و بودیم دانشگاه یک در مسعود با بود فهمیده وقتی

 .بود داده قرارم اش بین ذره زیر بودم، نگفته موضوع این

 گفت؛ کنایه با و برداشت جلویم از را شده سرد چای

 .کرد یخ که شد طوالنی انقدرصحبتت :_

 کردم؛ جدا نان از ای تکه

 .پیشش برم کرد اصرار. نبود خوب زیاد حالش. بود ساغر :_

 .نشست مقابلم صندلی روی.گذاشت جلویم را استکان

 علی؟ بری؟خونه کجا :_



 

 pg. 827 

 تا بود کرده اجاره کوچکی ی خانه بودند،علی کرده عقد وقتی از

 همه که مواقعی بجز ساغر اما.باشد راحت خوابگاه بند و قید از ساغر

 عطش در را علی خواست می او.ماند می خوابگاه ،در بودیم آنجا

 .بماند نخورده دست و بکر هم خودش و دارد نگه خواستنش

 بود مان نفره چهار پاتوق اوقات بیشتر بود گرفته علی که ای خانه

 .ساخت می را استرسی پر زمانهای من برای که

 .خوابگاهه نه :_

 

 [18:41 28.01.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۸۳پارت#



 

 pg. 828 

 حرکت یا حرف منتظر و بود نشسته رویم روبه بازپرس یک مثل

 .بود من از ارادی غیر

 .اینجا بیاد بگو.کنم می درست دارم ناهار من :_

 دل از بودم پر خودم. چرخاندم کاسه در را چشمانم

 .بود شده علت بر مزید هم او بازی مشغولی،کاراگاه

 .کردم می حساسش نباید

 .گم می بهش باشه :_ 

 .شدم بلند میز پشت از

 .که نخوردی چیزی بابا ای :_

 .نکنه درد دستت :_



 

 pg. 829 

 .ایستادم در چارچوب در صدایش با

 همش.خوری می کم غذا.شیوا نیست بهت حواسم نکن فکر :_

 پچ تلفن با و بیداری وقت دیر تا.کنی می حبس اتاقت ،تو خودتو

 .اس دیگه جای یه فکرت.کنی می پچ

 .شدم شدنش نزدیکتر متوجه پایش صدای از

 شدی؟درست،ولی بزرگ گی؟ نمی من به چیزی شده؟چرا چی:_

 این اگر.خوام می صالحتو و غمخوارتم،خیر مادرتم، هنوز من

 .منتظرتم شه؟من می همدمت نزنی،کی حرف بامن موقعها

 .چرخیدم سمتش به و کردم باز را ام شده مشت دست

 .هست چیز همه به حواست که مامان ممنونم :_



 

 pg. 830 

 روی نگاهم و کشم می باال را کنم،ابروهایم می غنچه را لبهایم

 .خورد می سر قامتش

 دنیایی؟ مادر بهترین تو گفتم بهت حاال تا.اومممم :_

 نمایش به را اش صدفی دندانهای و شود می کشیده کم کم لبهایش

 .گذارد می

 شدی؟ لوس دوباره تو :_

 .برگشتم دوباره بعد کمی و آمدم بیرون آشپزخانه از خنده با

 شانه روی را دستم.  بود زده زل ام خالی جای به و بود همانجا هنوز

 با. خورد خفیفی تکان ام ناگهانی حرکت از.  گذاشتم اش

 گفتم؛ خوشرویی



 

 pg. 831 

 .نذارم منتظرت زیاد دم می قول :_

 .گردم می بر اتاق به من و گذارد می هم روی پلک

 

 [18:42 28.01.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۸۴پارت#

 داده اختصاص مسعود به را هایم لحظه تمام من.بود او با حق

 فکرم و ذهن اما داشتم فیزیکی حضور بودم خانه  وقتی حتی.بودم

 را رفتارم و فکرم باید.داشتم مدیریت به نیاز من.بود دیگری جای

 .کردممی مدیریت



 

 pg. 832 

 به حواسش خواستم و گذاشتم جریان در را ساغر کوتاهی تلفن با

 .باشد چیز همه

 سرم روی ام همیشگی وسواس با را روسری.شدم آماده سرعت به

 و باریک چشم خط یک به و زدم ادکلن پاف چند. کردم مرتب

 .کردم اکتفا لب برق

 نگه گلفروشی جلوی. بروم شرکت به خالی دست خواستم نمی

 را چشمم آبی و قرمز رزهای از بود پر که بزرگی گل سبد. داشتم

 لبخند. گرفتم اش عالقه مورد های شیرینی از هم جعبه یک. گرفت

 .رفتم شرکت طرف به و زدم رضایتمندی



 

 pg. 833 

 پیدا مسعود درخواست برای علتی توانستم نمی کردم می فکر هرچه

 . بروم شرکت به بود خواسته من از که بود افتاده اتفاقی چه. کنم

. داشتم نگه را ماشین خیابان گوشه و زد ذهنم به ای جرقه

 آدمی اینطور اون نه... نه.باشد داشته شومی فکر...نکند...نکند

 در هم دیگری کارکنان مسعود از غیر به روز وقت این.نیست

 را ساغر شماره. نشد راضی دلم هم باز اما. دارند حضور شرکت

 .گرفتم

 شرکته؟ علی.  ساغر الو :_

 داد؛ جواب تعجب با

 مگه؟ چطور. آره :_



 

 pg. 834 

 هست؟ هم شرکت منشی:_

 ...ی دختره اون که معلومه. ایشششش :_

 .است حساس شرکت منشی روی حد چه تا دانستم می

 .فهمیدم باشه،باشه :_

 شیوا؟ خوبه حالت وا :_

 خجالت بودم کرده مسعود مورد در که موردی بی فکرهای از

 .کشیدم

 نه؟ یا هست شرکت کسی بدونم خواستم می فقط هیچی :_

 .شنیدم را بلندش نفس صدای



 

 pg. 835 

 کنی؟هنوز می که مضخرفیه فکرای چه این دختر؟ شدی دیوونه :_

 نداری؟ اطمینان بهش

 .کشیدم ام گونه تا پیشانی از را دستم

 ...خب...ولی... چرا :_

 .نشه دیرت برو.کنم می درک.بگی چیزی خواد نمی :_

 .کردم قطع را تماس خداحافظی بدون

 انگشت دو با و انداختم آینه به نگاهی.ایستاد هفتم ی طبقه آسانسور

 تا کنم حفظ را سازم دست لبخند کردم سعی و کشیدم را لبهایم

 .کنم مخفی پشتش را استرسم بتوانم

 .چسبید در باالی سفید تابلوی به نگاهم



 

 pg. 836 

 .شدم وارد و گفتم لب زیر الهی بسم... مهندسی شرکت

 

 [18:45 29.01.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۸۵پارت#

 زودتر کرد می کاری قطعا. افتادم ساغر یاد میز پشت دختر دیدن با

 می اقدام شرکت به آمدن برای یا شود اخراج دختر این

 .نشست لبم روی لبخندی.کرد

 .نشد حضورم متوجه و بود رویش به رو مانیتور در غرق



 

 pg. 837 

 سرش کرد، حس که را نگاهم سنگینی. ایستادم مقابلش و رفتم جلو

 سالم و داد باال انگشت با را صورتش روی گرد عینک. آورد باال را

 .کرد

 کنم؟ کمکتون تونم می :_

 اول برخورد در را نظرم که بود خصوصیاتش از یکی ومتانت وقار

 باشد؟ تشنه خونش به توانست می ساغر چطور. کرد جلب

 با مسعود.چرخید سمت آن به هردویمان سر در شدن باز صدای با

 بود ام خیره که طور همان و شد ظاهر اش خورده گره ابروهای

 :گفت

 .دارن کار من با _



 

 pg. 838 

 شلوار و آبی پیراهن آن در. رفت ضعف اقتدارش همه آن برای دلم

 این یبرازنده عجیب مدیریت. رسید می بنظر تر مردانه همرنگش

 .بود جذبه با و پوش خوش مرد

 یا بود خشم دانم نمی. لرزاند می را دلم که بود نگاهش در چیزی

 اشتیاق با من و برداشت سمتم به قدم دو. کردم می فکر اینطور من

 .کردم پرواز سویش به

 :گفت منشی به رو اتاقش به ورود از قبل

 .تو بیاد کسی نه و کن وصل تلفن نه_

 .چشم :_

 



 

 pg. 839 

 که شدم مطمئن. شد کور ذوقم گل و شیرینی جعبه گرفتن نادیده با

 گذاشتم میز روی را شیرینی. نیاوردم خودم روی به. ست عصبانی

 .گرفتم سمتش به را گل اما

 .نداره قابلتو :_

 دادم؛ ادامه بود نشسته لبهایم روی که وسیعی لبخند و چشمک با

 .موفقیت امید به :_

 یکی یکی قلبم های ستاره رفتارش سردی با. گرفت دستم از را گل

  .رفتند خاموشی به رو



 

 pg. 840 

 و نشستم چرخدارش صندلی روی. انداختم اتاق به اجمالی نگاه

 را حرکاتم و بود ایستاده سینه به دست.کردم چرخاندنش به شروع

 .کرد می نظاره

 

 [18:45 29.01.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۸۶پارت#

 .کردم مشت ام چانه زیر را دستم

 نشدی، خوشحال دیدنم از بگی؟ بهم خوشامد یه خوای نمی :_

 درسته؟

 .انداخت کنارش و کرد باز سینه روی از را دستانش گره



 

 pg. 841 

 شد؟ تموم بازیات بچه :_

 اوضاع. کشیدم جلو کمی را ام روسری لبه. کردم نگاهشم رفته وا

 .کردم می فکر که بود آن از خرابتر

 تهی قالب بود نزدیک ترس از. شد نزدیکم صالبتش پر قدمهای با

 .ایستادم. بودمش ندیده عصبانی اینطور هیچوقت. کنم

 شده؟... زی...چی :_

 رگه ی احاطه در که را سیاهش مردمکهای و کرد بلندی ی خنده

 دوخت؛ من به بود، خشم از سرخ های

 شده؟ چی پرسی می تازه :_



 

 pg. 842 

 که قدمی هر با. داشت فوران امکان هرلحظه که بود آتشفشانی کوه

 .داشتم می بر عقب به قدم یک من شد می نزدیکتر

 دی؟ می بازی منو که رسیده جایی به کارت حاال :_

 زد؛ فریاد بلندتر و کوبید میز روی را دستش

 آره؟ :_

 بازی کدام از.فهمیدم نمی را حرفهایش.افتادم سکسکه به ترس از

 زد؟ می حرف

 شیوا؟ بده منو جواب:_

... میگی؟چرا...داری چی...  چی...فهمم... نمی... نمی :_

  .ترسونی می...می...منو...داری...دا شدی؟... طوری...این



 

 pg. 843 

 به که کمرم.  رفتممی عقب قدم یک من آمدمی جلو او قدم هر

 این. نبود من کار او از گریز. خواندم را خودم فاتحه خورد دیوار

 گردنش روی ی برجسته رگ.  بود شده دیوانه امروز شک بی مرد

 زد؛ فریاد بلندتر. بود کرده ترسناکتر را اش چهره پوستش سرخی و

 بود؟ منفی جوابت چی نه؟واسه گفتی چی واسه :_

 نمی حرف درست چرا خدایا مورد؟ چه بود؟در منفی جوابم من نه؟

 زبان به او یا بودم کرده فراموش را ام مادری زبان من زند؟یا

 را حرفهایش از هم کلمه یک حتی من که زد می حرف دیگری

 نیش چشمانم به اشک.بود کرده را جانم قصد.فهمیدم نمی



 

 pg. 844 

 دستم دو تماسی هر از جلوگیری برای که ایستاد نزدیکم آنقدر.زد

 .گرفتم مقابلش و آوردم باال را

 

 [20:46 01.02.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۱۸۷ پارت

 گفتم؛ لرزید می بغض از که صدایی با

 .نیا...جلوتر... نیا :_

 بیشتر را ترسم که صدایی تن همان با و کرد کج کمی را گردنش

 گفت؛ کرد می

 .ندادم خودت خودمو دست کاری یه تا شیوا بده منو جواب :_
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 .شد روان اشکم

 .میزنی حرف چی... از...دونم نمی...بخدا :_

 ام ترسیده چشمان در خیره. کوببد هم روی را پلکهایش عصبی

 :گفت قبل از آرامتر

 خواستگاری قرار هفته آخر برای زد زنگ آقاجونت به پدرم _

 .منفیه جوابت گفت بزرگت پدر که بذاریم

 را اتاق فریادش و کوبید سرم پشت دیوار به محکم را دستش کف

 .کرد پر

 .بودیم نزده حرف هم با ما شیوا؟مگه چرااااا :_
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 تا فشردم دهانم روی محکم را دستانم.بود شده بلند هقم هق

 گرفت؛ فاصله کمی. کنم خفه را صدایش

 نه؟ دی نمی جوابمو :_

 ی همه حرکت یک با و رفت ریاستش بزرگ میز سمت به

 صدای. شد برابر چند وحشتم.ریخت زمین روی را وسایلش

 .کشاند در پشت را منشی وسایل شکستن

 خوبه؟ ؟حالتون رئیس فاتحی؟جناب آقای :_

 بی را در.دادم تشخیص در پشت همهمه میان از را علی صدای

 بهم اوضاع و مسعود و من بین بهتش از پر نگاه. کرد باز معطلی

 .بود گردش در اتاق ریخته
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 ...کار خبره؟چه چه اینجا مسعود :_

 گفت؛ بلند.نداد شدن داخل اجازه مسعود

 .بیرون :_

 گفت؛ منشی به عصبانیت با

   .بیرووون.نیاد داخل کسی نگفتم مگه :_

 .چرخاند قفل در را کلید و رفت در سمت به

 روی. نداشتند را نگهداشتنم توانایی زانوهایم.شد سست پاهایم 

 اتاقش تمیز و سفید سرامیکهای به را جانم بی مشتهای. افتادم زمین

 .کوبیدم
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 نمی...من.نگفته...چیزی من به کسی.ندارم خبر هیچی از من :_ 

 .گرفته... تماس پدرت... دونستم

 .کردم بلند را سرم. نشست زانوهایش روی و آمد طرفم به

 .گم می راست بخدا :_

 بود؛ نکرده باور را حرفم

 نگفته؟ که خودش میشه؟از دونستی؟مگه نمی:_

 حرفی اصال...گم می. گم می چی... فهمی نمی... چرا...لعنتی :_

 .نیستن جریان... در...خانوادمم...حتی...حتی.نبود خواستگاری از...
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 ۱۸۸پارت#

 .کشیدم باال صدا و سر پر را ام بینی

 .نه...  بگم...  باید...  چرا...  آخه...  آخه :_

 فکر دارم همش حاال تا دیشب از. همینه منم مشکله المصب د :_

 نه؟ گفتی چرا کنم می

 هق هق را بینمان سکوت.  رفت اتاقش پنجره طرف به و شد بلند

 .شد چه و کردم می فکر چه. شکست می ام گریه

 شک...احساسم به...من به...تونستی... چطور :_

 بودی؟ نشناخته منو...مگه...کنی؟مگه...
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 قبلیش جای به.  دوخت من به را اش طوفانی نگاه شانه روی از

 .برگشت

 گرفت؛ صورتم مقابل را اش اشاره انگشت

 .منی سهم. منی حق تو :_

 .کوبید اش سینه به را شصتش انگشت نوک

 از.  ندارم شوخی احدی با تو سر.  منی خود خود انتخاب تو :_

 بهم ما رسیدن مانع که رو کسی کنممی نابود.  ترسم نمی هم کسی

 .بشه
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 را تردیدش توانستم نمی اما کردمی گرم را دلم حرفهایش اینکه با

 شدن دور صدای. انداختم پایین را سرم. بگیرم نادیده حسم به نسبت

 .ایش نقره زیپوی فندک صدای بعد کمی و شنیدم را قدمهایش

 خوش جا لبهایش بین که سیگاری همان با.  کرد باز را در قفل

 :گفت بود کرده

 .بشین مبل روی بیا ، شو بلند اونجا از _

 .ندادم جوابی

 شکالتی کیک و چای سفارش و برداشت را میزش روی گوشی

 .بیاورند قند آب آن از قبل کرد تاکید.  داد

 .خواستم نمی را توجهاتش این من ، خواستم نمی



 

 pg. 852 

 :گفت تندی با. شد زده در به ای تقه

 .شو بلند اونجا از گفتم _

 .زدم نیشخندی.  کردم بلند را سرم

 بره؟ آبروت ترسی می چیه :_

 .کشیدم خیسم صورت به دستی

 ؟ تو بودن اومدن همه پیش دقیقه چند نرفته که یادت :_
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    ۱۸۹پارت#
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 روی سیگاری زیر داخل را فیلترش و داد بیرون را سیگارش دود

 .تکاند میزش

 .کنم بلندت نیومدم خودم تا شو بلند.  نگو چرند :_

 .شد نمایان در میان از علی کله متعاقبش و آمد در صدای دوباره

 هست؟ اجازه رئیس :_

 بشقابی با منشی سرش پشت و شد وارد آهسته.  نگرفت جوابی وقتی

 .آمد داخل بود، مسعود درخواستی قند شربت از لیوانی که

 روی را سرم.  بود گرفته نشانه را قلبم دختر ترحم از پر نگاه

 .شوم دور نگاهش رس تیر از تا گذاشتم زانوهایم

 .بیرون برو میز رو بذارش :_
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 . چشم.  بله :_

 .مبل رو بیا پاشو. دختر؟پاشو نشستی اینجا چرا شیوا :_

 .شد بلند مسعود صدای گرفت که را مانتویم آستین لبه

 .کن ولش :_

 لب زیر علی از او به اهمیت بی ، دربیاورم را حرصش اینکه برای

 .رفتم مبل سمت به کمکش با و کردم تشکری

 .کنن تمیزش بیان گم می کرده؟االن چه رو اینجا ببین اوه اوه :_

 .بیاد کسی نکرده الزم فعال :_

 .گیرد می سمتم به را لیوان علی

 .پریده رنگت بخور :_
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 .زند می غر لب زیر

 کنی؟ می روح قبض رو دختره گی نمی. وحشی پسره :_

 .انداختم باال را سرم

 . برم خوام می.  خورم نمی :_

 .برمت می خودم. بیاد جا حالت کم یه کن صبر :_

 .بود ما به حواسش چشمی زیر

 .کشه می توبره به رو اینجا خاک میاد بفهمه ساغر :_
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     ۱۹۰پارت#
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 داخل محتویات به همی قاشق با.کردم اش حواله جانی بی لبخند

 .گرفت سمتم به دوباره و زد لیوان

 .انداخت طنین گرفته دود اتاق در صدایش که زدم چنگ را کیفم

 .بخورش :_

 دوباره چشمانم هوای و حال. بود دعوا با هم کردنش محبت امروز

 .گذاشت میز روی را لیوان و کرد نچی علی.  شد بارانی

 .بکش سیگار پشت سیگار هی هم تو نیست خوب حالش دختره :_

 .رفت پنجره طرف به

 .کن باز اینو الاقل :_

 .شد متوجهم علی که ایستادم
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 .رسونمت می خودم کن صبر :_

 .دارم ،ماشین ممنون :_

 .نکنی رانندگی حالت این با بهتره باشه :_

 .شدیم متوقف صدایش با ، رفتیم که در سمت به

  .باشه خودت کار به سرت بهتره علی :_

 .برداشت صندلی پشت از را کتش

 .رسونمش می خودم :_

 میز پشت دختر به آمرانه. شد خارج ما از جلوتر و کرد باز را در

 گفت؛

 .شه تمیز اتاق:_



 

 pg. 858 

 

 با و بود گرفته را فرمان دست یک با

 من به اجمالی نگاهی گاهی. داد می ماساژ را گردنش آزادش دست

 .انداخت می بودم، نشسته کنارش حال بی که

 پدربزرگ چرا. نداشتم برایشان جوابی که سوالهایی از بود پر ذهنم

 نگفته ما به مسعود پدر تلفن مورد در چیزی بود؟چرا نداده اجازه

 .بود کرده شک عشقم ،به حسم به مسعود بود؟چرا

 به و هستم ناآشنایی مسیر در شدم متوجه که آمدم خودم به زمانی

 .رویم نمی خانه سمت
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 حال بی بودم داده بیرون به ماشین پنجره از را نگاهم که طور همان

 :گفتم

 .خونه رم می :_

 .شدم متمایل سمتش به.  گرفت حرصم.  نداد جوابی

 .خونه برم خوام گفتم؟می چی شنیدی :_
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         ۱۹۱پارت#

 .داد تکان را سرش

 .برمت می زدیم حرف اینکه از بعد.  ری می:_
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 .برگشتم قبلم حالت به و زدم نیشخندی

 نگفته که مونده چیزی. زدی حرفاتو که تو ؟ بزنیم حرف :_ 

 باشی؟

 خواستم. کردم می نگرانش نباید.  بود ساغر.  خورد زنگ گوشیم

 در ساغر صدای و خورد بلندگو روی دستم که کنم وصل را تماس

 .پیچید ماشین

 کرده؟ چیکارت گودزیال خوبه؟ حالت شیوا:_

 دستم از را گوشی سریع و شد متوجه که کنم قطع را تماس خواستم

 گرفت؛
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 بالیی چه گراز اون که گفت علی وقتی زنی؟از نمی حرف چرا :_

 پیشته االن نکنه...  شیوا الو...  الو.  رفت راه هزار دلم آورده سرت

  بزنی؟ حرف تونی نمی که

 : گفتم بلند

 .نیست چیزی ساغر خوبم :_

 .آمد  علی پچ پچ صدای

 گذاشتی رو چی همه رفتی که زنک خاله مرتیکه توچه به آخه :_

 زنت؟ دست کف

 داد؛ ادامه.کشید هینی ساغر

 ؟ نه خوره نمی خیس دهنت تو آلو :_
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 شد؛ واضح علی صدای

 می خودش دیگه ساعت یه گفتم نمی من. باهم دوستن بابا؟ چیه :_

 .پایین بیار صداتو اون ضمن در. گفت

 .بابا خفه :_

 ساغر که القابی از. انداخت بغلم در را گوشی و کرد قطع را تماس

 عصبانی وقتی. گودزیال گراز،. گرفت ام خنده بود داده نسبت او به

 .بود اش برازنده واقعا شد می
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          ۱۹۲پارت#
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 خواستم نمی. کنم برخورد باهات تند انقدر خواستم نمی:_

 نرسید، مغزم به خون منفیه جوابت گفت بابا وقتی. بترسونمت

 خواستم  بار صد. کردم صبح شبو چطوری دونی نمی. شدم دیوونه

 ... بزنم زنگ بهت

 کشید؛ پوفی

 جبران اشتباهمو. کنه می دیوونم نبودت فکر. آرومم تو با من :_

 .دم می قول. کنم می

 .نداشتم جوابی

 کنی؟ ترم شرمنده سکوتت با خوای می گی؟ نمی چیزی چرا :_



 

 pg. 864 

 خواستم نمی. بردی همکارات جلوی منو آبروی امروز تو...تو :_

 .باشه طوری این حضورم روز اولین

 .باشم مهم برات باید من. همشون بابای گور :_

 میان من انگشتان کاش و کشید اش مشکی و پر موهای میان دستی

 .دادمی جالن ابریشمیش تارهای خرمن

 .کنم می درست رو چی همه من.کن فراموش امروزو تو :_

 .شد می بزرگتر لحظه به لحظه گلویم در نشسته بغض

 رفته آبروی کنی؟ درست خوای می رو چی دقیقا رو؟ چی :_

  شکستمو؟ دل منو؟یا

 .نکن سرزنشم این از بیشتر. کردم اشتباه دونم می :_
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 .شد سکوت

 شیوا؟ :_

 .کنم می نگاهش

 کرد؟ کارو این پدربزرگت چرا :_

 کرده درگیر را ذهنم ، بودم شنیده وقتی از که بود چیزی همان این

 .بود

 .دادم جواب صداقت نهایت در و انداختم باال ای شانه

 .نگفت ما به چیزی هم شما تماس از حتی.  دونم نمی :_

 دست. گرفت زیرش که را فندک.گذاشت لبش گوشه را سیگاری

 .کردم پرت ای گوشه و جدا لبانش میان از را سیگار ، بردم جلو
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 ۱۹۳پارت#

 تا ، کنه آرومت بود قرار اگر. دیگه بسه:_

 .بود کرده حاال

 .کنی آرومم تونی می تو فقط :_

 چطور بود بلد لعنتی. کرد سقوط بلندی ارتفاع از قلبم حرفش با

 عاشق چطور. بگیرد بازی به کلماتش با را قلبم چطور. کند شیداترم

 زد؛ لب اش شیفته نگاه همان با. کند ترم

 .آرومم آروم تو کنار من :_
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 .نبود قبل لحظه چند ناراحتی از خبری

 برامون چی رو سختی این دونی می.داریم پیش در سختی راه ما :_

 کنه؟ می آسون

 .ماندم حرفش ادامه منتظر حرف بی

 امید نا هم لحظه یه حتی. سخت و سفت. باشیم هم پشت اینکه :_

 بهم. نکشیم پس پا. نشیم خسته. کنیم حمایت همدیگرو. نشیم

 می فقط. نکردم شک بهت ام لحظه یه حتی من. کنیم اطمینان

 .بدونم دلیلتو خواستم

 .شد نمی قطع نگاهمان تماس ای لحظه
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 همیشه که بدی قول بهم باید.نمیارم دووم تو بدون من شیوا :_

 .بمونی کنارم

 .دادم می جان مرد این برای من.خواستم می را مرد این من

 .مسعود دم می قول :_

 

****** 

 بلند آیفون زنگ صدای که کردم می صحبت نسیم با دست به تلفن

 زنگ صدای دوباره که دادم ادامه زدنم حرف به ، اهمیت بی.  شد

 مادر؛ بلند صدای بندش پشت و شنیدم را

 .کنه باز درو اون یکی بابا ای :_
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 .شدم دستپاچه زن تصویر دیدن با

 شنوی؟ می صدامو هستی؟ شیوا الو :_

 دادم؛ حرکت را زبانم زور به

 .زنم می زنگ بهت.  مسعوده مامان نسیم :_

 .کردم صدا بلند را مادر

 .بیا مامان ، مامان :_

 به ای اشاره با و کرد نگاهم مشکوک.آمد سمتم به غرغرکنان مادر

 زد؛ آیفون سمت

 خبر؟ بی اونم ؟ کنه می کار چه اینجا این :_
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 به من و فشرد را شاسی مادر.شد بلند سوم بار برای زنگ صدای

 و شد باز ناگهان در که پوشیدم مناسبی لباس. دویدم اتاقم سمت

 داد؛ هشدار درهمش اخمهای با مادر
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 ۱۹۴پارت#

 .اتاقت تو میای و کنی می ساده پذیرایی یه. باشه حواست :_

 تایپ تند تند و برداشتم را گوشی. آمد می شان احوالپرسی صدای

 .کردم

 ".اینجاست مامانت":_
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 داد؛ جواب بالفاصله

 ".رسوندمش خودم. دونم می" :_

 "نگفتی؟ چیزی چرا":_

 ".زنیم می حرف بعدا. کن پذیرایی شوهرت مادر از برو فعال ":_

 اما.کردم باز را در آهسته. کند مصدای مادر بودم منتظر. خندیدم ریز

 .نداشتم سالن به دیدی اتاقم از

 و سالم از بعد.شدم خارج اتاق از تعلل کمی با زد صدایم مادر وقتی

 .رفتم آشپزخانه به کوتاهی احوالپرسی

 .شنیدم می را فرد فاتحی خانم صدای
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 ما باشه هرچی. بزنیم حرف باهم بیام حضوری دیدم بهتر راستش :_

 براتون چقدر شما دختر دونم می. فهمیم می بهتر همو حرف خانمها

 خاطر منم پسر. کنه ازدواج روز یه باید باالخره خب ولی. عزیزه

 وقته چند این تو شکر خدارو که شرکتشم. خواد می رو شما دختر

 این و بشیم مزاحمتون دیگه بار یه ما بدین اجازه اگر. شده سرپا

 .کنیم خواستگاری خوشگلمونو دختر

 زد؛ بندی نیم لبخند مادر

 ...واال :_
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 گرفتم مقابلش که سینی داخل از را شربتش لیوان فاتحی خانم

 که بگذارم تنهایشان خواستم.کرد تشکری خوشرویی با و برداشت

 گفت؛

 .همینجا بشین بیا مادر؟ کجا :_

 مادر؛ به کرد رو

 خودت ماشاال. بدیم هامون بچه نشون بدو و خوب باید مادرا ما :_

 می خدمت شب فردا ما. خودت مثل دخترتم. خانمی پارچه یه

 .رسیم

 داد؛ جواب زده هول مادر

 .بده اجازه باید اونم.کنم صحبت پدرش با باید آخه :_
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 و زد مادر پای به دستی. داد  فاصله لبانش از را لیوان مسعود مادر

 :گفت آهسته

 .کن راضیش.  دستمونه شوهرامون خواب رگ خانما ما_

 .شد بلند جایش از و کرد مرتب سرش روی را چادرش

 .حاال داشتین تشریف ؟ زودی این به کجا :_

 سر یه بیام که بود این قصدم االن شیم می مزاحمتون شب فردا :_

 .ببینمتون
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 داد؛ ادامه و انداخت من به نگاهی

 .بود شده تنگ خوشگلمون عروس برای دلم :_

 .انداختم پایین را سرم شرم از و گرفت رنگ آنی به هایم گونه

 

 را پدر شماره و کرد رها مبل دسته روی را چادرش عصبانی مادر

 .رفتم ام گوشی سر و اتاق به هم من.گرفت

 ".بزن تک شدی تنها"_

 بستم را چشمهایم. بود کشیده مسعود که ای نقشه از بودم خوشحال

 .نبود رسیدنمان بهم تا ای فاصله. گرفتم دندان به را لبم خوشی از و
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 .بود نشسته مجلس باالی اخم با پدربزرگ

 را نگاهم توانستم زور به. نبود خوشحال آمدنشان از من جز به کسی

 شلوار کت قبل ی دفعه خالف بر اینبار. بگیرم جذابش تیپ آن از

 چقدر برایش جلسه این دهد نشان تا بود پوشیده دوختی خوش

 .است مهم و رسمی

 .بود جدی و خشک بسیار قبل، سری خالف بر فضا

 مسعود خانواده هرچه. کردم نمی درک را  ام خانواده رفتار معنی

 نمی ،موفق کنند بیرون سرمازدگی آن از را جو کردند می سعی

 .دانستم می را رفتارشان علت کاش. شدند
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 است بهتر و شود نمی پیدا برایم مسعود از بهتر که اصرار همه آن

 آنها بودم شده راضی من که شد؟حاال چه بدهم مثبت جواب

 .بود مشکل برایم رفتارشان هضم. کردند می مخالفت

 با کرد می سعی بود، شده استرسم متوجه کامال که مسعود

 .کند آرامم نگاههایش

 .مطلب اصل سر بریم بهتره خب :_

 داد؛ ادامه و گفت مسعود پدر را این

 منم پسر.داد منفی جواب درسش بخاطر گلمون دختر قبل سری :_

 رو شرکت خداروشکر که حاال.بود شرکت اندازی راه درگیر که
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 جواب دخترمون از تونیم می ببینیم تا اومدیم دوباره افتاده غلتک

 .بگیریم مثبت
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 سردی با و داد دستش درشت دانه تسبیح به را نگاهش آقاجون

 داد؛ جواب

 به که جان حاجی کردم عرض خدمتت تلفنی هم قبال من :_

 .نیفتین زحمت

 .داد من به و کشید باال را نگاهش
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 درسش. کنیم نمی مجبورش هم ما. منفیه جوابش هنوزم ما دختر :_

 .کنیم می ازدواجش درمورد هم فکری ،یه شد تموم

 پاشید؛ رویم به لبخندی

 عجله دادنش شوهر برای که سالشه چند ما دیده نور این مگه :_

 باشیم؟ داشته

 خانواده با مخالفت و او. زد می جون آقا که بود چه حرفها این

 این از کسی خواست می دلم. بود سخت برایم باورش فتاحی؟

 .کند بیدارم شوم خواب

 کرد؛ داری میانه مسعود مادر
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 انگشتر یه ما باشید موافق اگر خب ولی نداره سنی شما دختر بله :_

 می رسمیش دیدین صالح شما وقت هر کنیم جون شیوا دست

 .راحتتره مسعود آقا خیال هم ما خیال هم اینطوری. کنیم

 تازی یکه تنهایی به و داد نمی نظر اظهار اجازه کسی به جون آقا

 .کرد می

 اگه.پایین میاد خوره می چرخ هزارتا باال بندازی سیبو یه خانم :_

 ما دختر رو اسم که شه نمی چی؟ شدن پشیمون دیگه روز دو

 .میوفته خطر به اش آینده.بمونه

 در تکانی. برخورد فتاحی خانم به داد پدربزرگ که جوابی از

 خورد؛ جایش
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 امر. دارن جوابی یه آقا حاج گیم می هرچی ما ماشاال ماشاال :_

 .بندازیم سنگ بزرگترا ما نباید خیره

 مبل دسته روی را آرنجش و گرفت مشتش در را تسبیح بزرگ پدر

  .گذاشت

 فاتحی آقای. بعیده شما از حرفها این. خانم حاج چیه سنگ :_

 تصمیم یه با رو ها بچه آینده که نمیشه خب ولی. ماست عزیز

 .انداخت خطر به عجوالنه

 داد؛ جواب مسعور پدر

 که هم خونه. داره که ماشین. داره که کار. مومن مرد چیه خطر :_

 چیه؟ مشکل دیگه. گرفته که مدرکشم. گیره می
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 .نیست قسمت :_

 دیگر نیست قسمت. زدم یخ پدربزرگ قاطع جواب از. شد سکوت

 جواب. بگیرد تصمیم من جای به تواند می چطور بود؟ ای صیغه چه

 آخر دانستم می. بودم داده مرد این به که دلی. داد می چه را دلم

 .گیرد می را ام یقه روز یک اش مستبدی
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 سختی به که انداختم مسعود برآشفته ی چهره به نگاهی ناامیدی با

 این از وضع تا نکند کاری او کند خدا. کرد می کنترل را خودش

 .شود بدتر

 اما کند کنترل را خودش کرد می سعی حالیکه در فاتحی خانم

 :گفت. نبود موفق هم چندان

 جواب این دخترم؟ چیه؟آره جون شیوا نظر ببینیم بدین اجازه_

 خودته؟

 عصبانی جون آقا. کرد می سنگینی رویم مسعود خشمناک نگاه

 .شد
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 حرف بزرگترش حرف رو شیوا که معلومه. سوالیه چه این خانم :_

 .زنه نمی

 اال و کردین تحمیل دخترتون به که شماس نظر این پس آهان :_

 .کرد برداشت ای دیگه جور رو سکوتش این میشه

 به که بود نمانده چیزی و بود شده خارج عادی حالت از مجلس

 وارد بود کرده سکوت االن تا که عمو. شود تبدیل جنگ میدان

 :گفت مسعود مادر به و شد بحث

 .کنید می توهین ما به دارید. باشید زدنتون حرف مواظب خانم_

 داد؛ جواب آرامتری لحن با فاتحی خانم
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. هم دست تو بذاریم جوون دوتا دست اومدیم ما. آقا چیه توهین :_

 کنیم؟ چکار بفرمایید شما حاال. کنیم دعوا که نه

 .داد جواب آمرانه بزرگ پدر

 راست و رک ماهم آوردین، تشریف کشیدین زحمت شما :_

 .اس شده تموم ما نظر از مسئله این. دادیم جوابمونو

 نمی مرا نظر کسی چرا خودش؟ برای گفت می اس؟چه شده تموم

 خودم نباید چرا پس نیست؟ من برای مجلس این مگر پرسید؟

. کردم ثابت پدر روی و چرخاندم را نگاهم. بدم نظری بزنم، حرفی

 تصمیم برایمان پدرش دهد اجازه باید کی تا. گفت نمی چیزی چرا

 .بگیرد



 

 pg. 886 

 مخالفت از نداشت مسعود به نسبت مثبتی نظر هم اول از که مادر 

 .بود خوشحال بزرگ پدر

 بیرون را آنها داشت کارش این با. ایستاد حرفش از بعد پدربزرگ

 او از ادب از دور رفتارهای این. نشست چشمانم به اشک. کرد می

 .شدند بلند هم اش خانواده و مسعود. بود بعید
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 .شد نزدیکم مادرش خداحافظی موقع

 .نمیام کوتاه نشنوم منفی جواب جون شیوا خود از تا :_
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 صندلی روی حال بی. کردند شان بدرقه میزبانی رسم به مادر و پدر

  .زد دستش خیار به گازی عمو.  نشستم

 مادر. برسه عروسش داد به خدا. شوهراستا مادر اون از واه واه :_

 .شد خشک گلومون بده چایی یه پاشو پاشو. اس زره فوالد

 .نشست کنارم جون آقا

 این. کنم می درستش خودم. نباش چیزی نگران ، بابا جان شیوا :_

 .اومدن که بود باری آخرین

 که ای آینده نگران نگرانم،. زدم حرفهایش به دلم توی نیشخندی

 بود قرار که دلم نگران. بگیرید تصمیم برایش بود قرار شماها

 . بزنید زخمش



 

 pg. 888 

 باید. کردم می دفاع انتخابم ،از حقم از باید. نبود سکوت وقت االن

 .سهیمم ام آینده در هم من فهماندم می جماعت این به

 :گفتم درگلویم ای کننده خفه بغض با و ایستادم

 .مثبته جوابم من اما _

 زد؛ صدا را اسمم پدر. خورد جا حرفم از وضوح به پدربزرگ

 .اتاقت تو برو.  کافیه! شیوا :_

 هست منم حق این. کنم دفاع حقم از خودم، از نباید چرا چرا؟ :_

  .بگم تصمیم از که

 .ببارند چشمانم خواستم نمی. کشیدم عمیقی نفس
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 راضی قبل سری ها شما همه ؟مگه مخالفین که شده چی :_

 بدم بله جواب که اینه به صالحم و خیر گفتین نمی مگه نبودین؟

 نه؟ گید می چرا حاال. بهش

 .کردم پ مشت را دستانم. چکید اشکم

 باز فاتحی خانواده جز به خواستگاری هیچ به رو خونه این در :_

 .شه نمی

 .کشاند اتاقم سمت به و فشرد اش پنجه میان را بازویم خشم با مادر

 

 [17:52 09.02.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین
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 روی تو دی می اجازه خودت به که شدی گستاخ انقدر تو کی :_

 این به نسبت نظرم سری این چه ، سری اون چه وایسی؟ بزرگترت

 رو هم رو تو جنازه من. مونه می هم منفی ، بود منفی ازدواج

 .ذارم نمی دوشش

 .داد تکان صورتم جلوی تهدیدوار را انگشتش و کرد رها را بازویم

 تو برو. خانواده این عروس بشی تو که باشم مرده من مگه :_

 .اتاقت
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 در را غریبه یک حس.  شناختم نمی را جمع این من.  شناختم نمی

 .بودم تنها چقدر.  داشتم میانشان

 . شنیدم رو آقاجون صدای که رفتم می اتاقم طرف به گریه با

 .شرکت بیا فردا شیوا :_

 .کوبیدم بهم را در و شدم اتاق وارد اهمیت بی

 با.  نرود بیرون زدنهایم هق صدای تا دادم فشار بالشتم به را سرم

 .رساندم بهش را خودم تاب بی گوشی پیامک صدای

 "خوبی؟":_

 کشم نمی عقب من. داریم رو پیش سختی راه بودم گفته بهت":_

 ".راحت خیالت.
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 .تابید نوری بود، زده چنگ قلبم به که غمی میان در

 تنها من. بفهمم را مخالفتشان علت توانستم نمی کردم می فکر هرچه

 کوتاه قصد من نه. مقابلم آنها و بودم ایستاده گود این طرف یک

 . بودم کرده را انتخابم من. آنها نه داشتم آمدن

 عادت سالها این همه در. بود دشوار برایم تنهایی از حجم این باور

. بیاورم دست به راحتی به خواستم می که را چیزی هر بودم کرده

 عقب همه ام زندگی خواسته و تصمیم ترین مهم برابر در حاال اما

  .دادند نمی ام خواسته به اهمیتی کوچکترین و بودند کشیده

 ام بچگی خوش خواب از مرا تا بود محکمی سیلی مخالفتشات

 .کند بیدار
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 و پیچ پر راه این در بود قرار. بودم مطمئن احساسم و خودم به من

 . باشم تنها تنهای خم

 گذشته همه با که بود شده زده ورق ام زندگی از جدیدی ی صفحه

 .داشت فرق برایم

 بودم کرده پیدا نزدیکانم همه به نسبت بدی احساس چنان شبه یک

 .کردم فراموش هم را هایشان خوبی که
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. شدم بیدار بود، گرفته هدف را چشمانم مستقیم که خورشید نور با

 کشاندم پاتختی روی تا گوشی کردن پیدا برای را دستم عادت طبق

 .انداختم اش صفحه به نگاهی. برداشتم و

 ".خانمم بخیر صبحت" :_

 زیاد خوشم حال. دوید پوستم زیر خوشی حس پیامش دیدن از

 شدن خانمش تا دانستم می دیشب اتفاقات آوری یاد با.نداشت دوام

 .مانده خیلی

 ".آقایی بخیر هم شما صبح":_
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 فکر. لرزید دستم در  که برگردانم جایش سر را گوشی خواستم

 ابروهایم آقاجون شرکت شماره دیدن با اما. باشد باید مسعود کردم

 .نکردم توجهی. پرید باال

 رفتار با. شوم رو روبه مادر با و برم بیرون اتاقم از خواستم نمی 

  .شد ایجاد بینمان عمیقی عاطفی شکاف دیشبش

 به تا جون آقا.کشیدم پوفی شد بلند که خانه تلفن زنگ صدای

 می اتاقم در به شاهین. داشت برنمی دست رسید نمی هدفش

 کوبید؛

 .داره کارت جون آقا ؟ بیداری. شیوا ، شیوا :_

 .گفتم بلند بشنود را صدایم که طوری



 

 pg. 896 

 .زنم می زنگ بعدا بگو. دارم کار االن :_

 باز را در اجازه بی که نگذشت چیزی. شنیدم را پچش پچ صدای

 .انداخت بغلم در را گوشی و کرد

 .ضروریه.  بگیر بیا :_

 اتاق از سرعت به و انداخت باال ای شانه که کردم نگاهش خشم با

 کاسه در را چشمهایم. کردم معوج و کج را لبهایم. رفت بیرون

 گفتم؛ سردی با و دادم تکان را زبانم سختی به و چرخاندم

 الو؟ :_

 .باشد افتاده اتفاقی انگار نه انگار.بود همیشه مثل پدربزرگ

 بودی؟ خواب بابا؟ خوبی. چشمم نور سالم :_
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 .شدم بیدار تازه :_

 .دارم کارت شرکت بیا سر یه پاشو ، جان بابا پاشو :_

 می حتما. گشت می بر دیشب ی قضیه به بود چه هر کارش

 فکر موضوع آن به کند راضیم قبل سری خالف بر اینبار خواست

 شکالت یک با که نیستم بچه دیگر من که کرده فراموش اما. نکنم

 من.بکشم پس پا و شوم منصرف تصمیمم از حرف کلمه چند یا و

 .استوار و لجباز ، مغرور قدر همان ، هستم مصطفوی یک هم
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 .لرزیدم هم خودم کالمم سردی از

 .دیگه وقت یه واسه باشه :_

 داد؛ ادامه آمرانه و کرد عوض را موضعش

 .بزنیم حرف درموردش باید. مهمیه مسئله :_

 نمی فکر دیگه. گفتم رو گفتنیها منم زدین، دیشب حرفاتون شما :_

 .باشه مونده حرفی کنم

 :گفت دوستانه

 .عزیزم مونده. دخترم مونده _

 عوض نظرتون حاال تا دیشب از انگار زنین می حرف جوری یه :_

 .شده
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 .منتظرتم. بیا :_

 تن و برداشتم را دستم جلوی مانتو اولین. شستم را صورتم و دست

 تازه. درآمد شکمم صدای افتاد، صبحانه میز به که نگاهم.  کردم

 تحریک را اشتهایم تازه نان بوی. نخوردم چیزی دیشب از افتاد یادم

 .کرد

 را شاهین پیراهن دکمه من به اهمیت بی و بود نشسته مبل روی مادر

 بگوید؛ و بزند صدایم بودم منتظر رفتم که در سمت به. دوخت می

 .بخور چای یه ،بیا نخوردی چیزی که تو _

 بپرسد؛ یا

 ری؟ می کجا :_



 

 pg. 900 

 که بغضی با. بود کشیده ته اش مادرنه های نگرانی که افسوس ولی

 .زدم بیرون خانه از نشست گلویم در اش تفاوتی بی از

 در مرا و گرفت من از را هایش ،مادرانه را خودش زود چقدر

  .شدنم عاشق جرم به فقط هم آن. گذاشت داشتنش حسرت

 نمی تنها سخت مسیر این در مرا که کسی تنها کردم می فکر

 بردارد هایم شانه از را خستگیهایم گاهی و شود می همدم گذارد،

 اما. باشد صبورم سنگ بودنش مادر حکم به و اوست فقط

 .کردم می اشتباه درموردش

 

 [17:22 10.02.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین



 

 pg. 901 

 ۲۰۲پارت#

 اتاق دستش با. زدم ناصری خانم به لبخندی. شدم شرکت وارد

 داد؛ نشانم را مدیریت

 .هستن منتظرتون :_

 به ای تکیه مقتدرانه پدربزرگ. کردم باز را در و زدم در به ای تقه

 آمد سمتم به و شد بلند جا از دیدنم با. بود داده اش صندلی

 هم ادب از اما.کنم برخورد صمیمی بتوانم که بودم آن از دلگیرتر.

 .نکنم را سنش رعایت که بود دور به

 حفظ همچنان را بود مشخص کامال بودنش مصنوعی که لبخندی

 .بود فراری چشمانش از پا گریز آهوی همچو نگاهم و بودم کرده
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 در هم من و کرد زدن حرف شروع او. نشستیم هم روی روبه

 .دادم می گوش بود، مقابلم کیک و قهوه فنجان به نگاهم حالیکه

. خوام نمی بدتو که دونی می.  شناسی می منو تو جان شیوا ببین :_

 خوشبختی ما همه آرزوی.خواد نمی شو بچه بد مادری و پدر هیچ

 ...با اما. توعه

 .کشیدم باال چشمانش تا را نگاهم.کرد مکث

 نه. باشه پاک خودت مث که کسی.باشه صالحت به که کسی با :_

. نداشته ابا هم کاری هیچ از. کرده خواسته که هرکاری که کسی

 رو چیزی بخوام که نیستی بچه دیگه. نیست تو کف هم آدم این
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 بتونم که شدی بزرگ انقدر. اته آینده بحث. کنم مخفی ازت

 درسته؟.بزنم حرف باهات کنده پوست و صاف

 .دادم تکان سری

 .بخور چیزی یه :_

 دهانم در و کشیدم چنگال به را کیک از کوچکی تکه

 جرعه.داد میز روی سرخی گل سفید، فنجان به را نگاهش.گذاشتم

 .نوشید را چایش از ای

 بیان دوباره که گرفت تماس پدرش پیش هفته اول :_

 رفتم اما.بدم اطالع بهتون تا خواستم وقت ازش منم.خواستگاری

 .باشه پر کردنت راضی برای دستم تا کردم تحقیق
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 چشمانم بند را نگاهش.شنیدم می را قلبم تپش صدای.پرید رنگم

 .کرد

 می فکر موردش در تو که نیست چیزی اون پسر این :_

 به حتما اونه پسر چون کردم می ،فکر خوبیه مرد خیلی حاجی.کنی

 دختر یه. بگم چطوری...یه...یه اون. کردم می اشتباه اما. رفته پدرش

 .خوره نمی دردت به. نیست زندگی مرد اون. هوسبازه آدم یهبازه،

 می چطور دانست؟ می کجا از را اینها او. بود شده گشاد چشمانم

 چیز همه از من و نیست سابق آدم آن مسعود که کنم قانعش توانستم

 .دارم خبر

 



 

 pg. 905 

 [16:50 12.02.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۰۳پارت#

 و بودین همکالس هم با بگی خوای می که دونم ،می دونم می:_

 احساسات ،از معصومیت و پاکی از داره اون ولی شناسیش می

 می دلشو دیگه مدت یه. جدیدی سوژه یه براش.کنه می سواستفاده

 گلی مث تو. کردم بزرگت رو تو من. دیگه یکی سراغ ره می زنی

 .کنه می ات پژمرده توجهی بی. محبت به. داری نیاز توجه به.

 .خورد چرخ صورتم روی مهربانی با نگاهش. کرد مکث

 برات لحظه هر. باباجان رسی نمی آرامش به آدم این کنار تو :_

 مهمونی یه تو تونی می.نزنی دم و ببینی رفتارشو تونی نمی تو. عذابه
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 طاقت دختر یه روی نگاهشو زنین می قدم هم با که خیابون تو نه یا

 که ؟کسی کنی تحمل نبود پایبند تو به فقط اگه تونی می بیاری؟

 همه از دفعه یه تونه می چطور بوده آزاد انقدر که ،کسی طلبه تنوع

 بشه؟ متعهد نفر یه به و بکشه دست چی

 دستگیرش چیزی وقتی. بفهمد حرفهایش تاثیر تا کند می سکوت

 دهد؛ می ادامه شود، نمی

 و ببینش خیابون تو دفعه یه بوده باهاش که دخترایی از یکی اگه:_

 احساساتت و عشق همه این سر چی دونی می بگه چیزی یه جلو بیاد

 جز چیزی آدم این کنار زندگی. باش بین واقع کم یه شیوا. میاد

 خامی، جوونی، االن  تو دونم می.نداره واست دلشکستگی و عذاب
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 غلت تصمیم یا اشتباه یه با ممکنه ولی. شدی احساسات درگیر

 فهمیدی؟ رو ما مخالفت علت حاال. بندازی خطر به تو آینده

 ثابت را داشتنش دوست خودش روش به کرد می سعی همیشه

 از بیشتر مرا بود داده خرج به که مسئولیتی احساس با هم اینبار.کند

 .بود کرده مدیون خودش، به همیشه

 بپرسم؟ سوال یه تونم می :_

 کرد؛ باز طرف دو به را دستانش

 .بپرس دوستداری که چندتا ؟هر نه که چرا :_

 گفتین می موقع اون چرا نداشتین؟ نظرو این قبل سری چرا...چرا :_

 ... مس از بهتره
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 دادم؛ ادامه و خوردم را حرفم

 نکردین؟ تحقیق موقع همون چرا. نیست برام اون :_

 داد؛ جواب و خندید بلند

 پرسیدی؟ سوال چندتا کردی دقت :_

 

 [16:52 12.02.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۰۴پارت#

 .انداختم پایین را سرم خجول

 می فکر. تحقیق رفتم می بود مثبت جوابت اگه هم موقع اون :_

 دادم؟ می کسی هر به چشممو نور و زدم می آب به گدار بی کنی
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 نبود تحقیق به نیازی پس دستم، رو بودی ریخته رو پاکی آب تو

 .کشم می ماست از رو مو بخاطرت که مهمی برام اونقدر.

 .دادم پایین را بزاقم

 جون؟ آقا :_

 تو من یا امروز. بگو بگی خواد می دلت ،هرچی بگو. بابا جونم :_

 این باید. باشیم دلگیر هم از خوام نمی. منو تو یا کنم می راضی رو

 و عمیق زخم بخواد اینکه از قبل کنیم، فصلش و حل رو مسئله

 .بشه چرکینی

 .چینم می هم کنار را کلمات سختی به

 .باشین کرده اشتباه ممکنه گم می...گم می :_



 

 pg. 910 

 .کوبید رانش روی را دستش و زد لبخندی

 .باشن داشته دشمنی باهاش شاید...شاید :_

 گذره می سرت تو چی دونم می. بخیر یادت که کجایی جوونی :_

 اما. کنی پاک رو مسئله صورت بتونی که راهی یه دنبال دونم می.

 پسر، این پرونده توی سفید نقطه یک از دریغ. جان دختر نیست

 .داره دشمن چندتا آدم یه مگه. سیاهه سیاه هست هرچی

 به خیره و انداختم پایین را سرم. گفتم می باید. نبود فراری راه هیچ

 ام؛زده گره دستان

 چشمای با دانشگاه تو حتی من. دونستم می رو اینا همه من :_

 ...ولی.دیدم خودم



 

 pg. 911 

 .پرید حرفم میان

 به ازدواج این. خوام می صالحتو و خیر من. نداره ولی دیگه :_

 .نیست صالحت

 :نالیدم رفته وا

 تغییر تونن می آدما. نیست گید می شما که طور این. جون آقا :_

 دین نمی اجازه چرا...چرا. شناسمش می من. کرده تغییر اونم. کنن

 ولی کرده کارا خیلی دونم می آره. بگه خودش از. بزنه حرفاشو

 نبوده متعهد کسی به که موقع اون. نیست سابق آدم اون دیگه االن

 مورد در اما.. اما.نبوده خودش پیشنهاد دوستیاش و روابطش همه.

 .کنه می فرق من
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 [18:00 14.02.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۰۵پارت#

 .کردم بازی شالم شده بافت های ریشه با و انداختم پایین را سرم

 کنه؟ می فرقی چه تو مورد در. بده ادامه خب :_

 بگم؟ چطور...  که... که بودم کسی تنها من خب... خب. امممم _

 .بزن حرفتو. باش راحت _

 به را امکرده عرق دست کف. شد نمی کم خجالتم از چیزی بازهم

 .دادم ادامه و کشیدم شلوارم



 

 pg. 913 

 و اومده خوشش...من از...  اون. پسندشم مورد...  دختر...  تنها من _

 .کنه ازدواج باهام خواد می... خواد می

 .بود صورتش روی لبخند از ردی. گرفتم باال را سرم

 .جون بابا زده گولت حرفا این با :_

 .گرفتم رو و کردم نچی

 باید که معلومه. نکردم سفید آسیاب تو رو موها این من منو، ببین :_

.  مونی می گل برگ مث.  پاکی ، لطیفی تو.  بگیره رو تو چشمش

 به کنه؟ اعتماد کی به نسپره تو دست زندگیشو ، نکنه اعتماد تو به

 برش؟ و دور دخترای همون خودش قول
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 نبود قرار اینکه از بود رفته سر ام حوصله. نداشت تمامی ، بحث این

 دل و بود شده وارد نصیحت در از بزرگ پدر.  برسیم نتیجه یک به

 حرفها این با نبود قرار دلم بهار.  شد نمی سرش حرفها این من عاشق

 گفتم؛ کالفه.شود خزان

 این که دل جون آقا ولی درسته گید می شما هرچی. باشه ، باشه :_

 شه؟ می. شه نمی سرش حرفا

 .دوید چشمانم به اشک

 تو همیشه برای یا کردم انتخابمو من.  آرومه اون کنار فقط قلبم :_

 .کنم می ازدواج مسعود با یا مونم می خونه

 . رفت اتاقش پنجره کنار.شد سرخ خشم از صورتش
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 تا بچرخ پس باشه،. گرفتی تصمیمتم کردی فکراتو پس :_

 .بچرخیم

 را اتاق خداحافظی بدون و زدم چنگ را کیفم شکسته دل و بغض با

 .کردم ترک

 

 [18:03 15.02.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۰۶پارت#

  .برگرداند وجودم به را آرامش حضورش با مسعود

 می پسم پا نه یه با کردی؟که فکر خودت پیش چی تو دختر :_

 .همیم مال کشم؟ما،
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 گرفت؛ ضرب اش سینه چپ سمت روی دستش با

 منم تو بدون. نمیشه سرش هم حرفا این. زنه می تو برای فقط این :_

 .باشم که زنه نمی المصب این یعنی. نیستم

 .آفتابی گاهی بارانی، گاهی ، بهاریست دلم حال. خندیدم اشک با

 

 یکی همراه به گاهی. آمدند می اشخانواده همراه به مسعود ماه هر

 پر و  محکم" نه" اما ، میانی در پا و وساطتت برای فامیل بزرگان از

 .نشد که نشد رنگ کم مادر رنگ
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 به نسبت. بود روح بی و سرد برایم مسعود حضور بدون دانشگاه

 روی توانستم نمی چون بودم کرده پیدا تحصیلی افت قبل ترمهای

  .کنم تمرکز درسها

 قرار سایه در مسائل ی بقیه که بود اهمیت با برایم آنقدر مسعود

 . گرفت

 هم از وضوح به و شد می سردتر و سردتر روز هر مادر با ام رابطه

 قلبمان جادوییش چوب آن با سرما ی ملکه گویی. شدیم می دورتر

 .بود کرده تسخیر را
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 هم مسعود و من. شدند می عروسیشان جشن ی آماده ساغر و علی

 حسرتم پر نگاههای متوجه مسعود که گاهی. کردیم می همراهیشان

 ؛ زد می پچ گوشم در ، شد می علی و ساغر روی

 که بگیرم عروسی یه واست خودم. ها باشه ناراحت خانمم نبینم :_

 واست بهتریناشو. نیست چیزی که اینا. بمونن دهن به انگشت همه

 .خرم می

 .زدم می رویش به که بود تلخی و غمگین لبخند تنها جوابش و

 جمع بین کمتر و بود شده تر جدی روابطشان نیلوفر و محمد

 .داشتند حضور مان چهارنفره
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 شاید کردم می حس گاهی. بود شده بیشتر پدر های مشغولی دل

 می اش شبانه های خوابی بی شاهد وقتی. شده من موضوع درگیر

 عقب موضعم از توانستم نمی ولی. کردم می لعنت را خودم شدم،

 .کنم نشینی

 

 [18:04 15.02.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۰۷پارت#

 خاله دختر از یکی رسید خبر تهران از. بود شده کم همه با روابطم

 خواست نمی دلم. برویم تهران به جشن برای باید و کرده عقد هایم

 .بود سخت برایم مسعود از دوری. بروم
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 اسارت از دل دوری این با کرد می فکر بود خوشحال جون خانم

 کند باور خواست نمی یا دانست نمی اما. رهانم می مسعود عشق

 در لحظه به لحظه من و بود شده تنیده دورم پیله مثل مسعود عشق

 .رفتم می فرو عشقش باتالق

. بیاورم طاقت روز دو از بیشتر نتوانستم. کرد نمی درکم هیچکس

 شد راضی پدر تا تراشیدم بهانه آنقدر. بود بریده را امانم دلتنگی

 .برگردیم

 به نگاهم که بار هر.  کوچکتر هم خیلی.  بود من از کوچکتر ندا

 .بودم او جای من کاش کردم می آرزو افتاد می دلش ته از لبخند
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 در. باشد من نوبت بعد سری تا کردند می دعا همه خداحافظی موقع

 ما و کوزه در آب دانستند نمی. کردم می نثارشان پوزخندی دل

 . لبانیم تشنه

 .بودند مخالف هم آنها و داشتند خبر مسعود قضیه از بیش و کم

  .کشید پس پا کم کم ، بود حسرتم پر نگاههای شاهد که پدر

 پدر. بودم بیدار هنوز و بود گذشته نیمه از شب. بود روشن اتاقم برق

 .آورد داخل را سرش و کرد باز را در ،آهسته در به ای تقه با

 خانم؟ شیوا بیداری :_

 انداختم؛ ساعت به نگاهی ، متعجب

 افتاده؟ اتفاقی شده؟ چیزی. بیدارم بله :_
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 .شد داخل

 پدر خلوت یه هوس. شده تنگ دخترم برای اتفاقی؟دلم چه نه :_

 داره؟ ایرادی کردم دختری

 نصیحتهایی همه این از دست کاش ای. نصیحت هم باز حتما وای

 را دیگری راه و داشتند برمی کند حل را مشکل نبود قرار که

 .کردند می امتحان

 اشکالی؟ چه ،نه نباشه نصیحت برای اگر :_

 .برد باال را دستانش و کرد ای دوستانه ی خنده

 تو منم بگم اومدم اتفاقا. باالست صلحمم پرچم. تسلیمم من :_

 .توام جبهه
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 [17:57 16.02.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۰۸پارت#

 کنارم تخت، لبه و آمد جلو. شدند گرد چشمهایم حرفش از

 برای دلم.داشت کالمش صدق از نشان نگاهش شفافیت. نشست

 .بود شده تنگ آغوشش

 کرده رهایم همه گذشت می جدید ماجرای از که یکسالی این در

 گاهم تکیه همیشه که اویی. نداشت قرار و آرام دلش او اما. بودند

 ام تنهایی ی شیشه به ترکی و شد طاق طاقتش بقیه از زودتر بود،

 .انداخت
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 :گفت خشداری صدای با چشمانم در خیره

 تهران وقتی. کنه می دیوونم داره چشمات غم شیوا دونی می _

 تو رو تو اینه آرزوم همه. بودی ندا جای تو خواست می دلم بودیم

. گرفته بازیش که وقتیه چند مریضم قلب این. ببینمت عروس لباس

 ...مردن از نه ، ترسم می

 :شد خیره نامعلومی نقطه به

 .بذاره دلم به عروسیتو حسرت و نزنه روز یه ترسم می _ 

 شد می کاش. بود مریض من قلب کاش. شدم ویران حرفش از

 نبودنش فکر. کنم پیشکش او به را قلبم و ببرم ام سینه میان را دستم

 .کرد می ام دیوانه هم
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 چیه؟ حرفا بابا؟این گی می چی :_

 .انداخت می جانم به لرز کالمش سرمای

 پیش مشکل سری یه هم دفتر تو. کرده اضافه قرصامو دکتر :_

 زمین قلبمو تو غم. نیست هیچی تو ناراحتی برابر در اینا اما. اومده

 .زنه می

 خون ،دلم نه. گرفت دلم. دهد فرو را اش مردانه بغض تا کرد مکثی

 .نداشتم را مرد این خمیدگی طاقت. شد

 پیچه نمی خونه تو شادت صدای اینکه از. متنفرم خونه سرمای از :_

 دیر تا اتاقت چراغ اینکه اتاقتی،از تو همش اینکه از. میشه بد حالم

 .شیوا کنه می پاره پاره قلبمو هات گریه روشنه،صدای وقت
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 .کرد نگاهم عمیق

 پای ، کنی اشتباه اگه حتی. همیشه مث پشتتم من بگم اومدم :_

 .نخور غصه. بخند فقط. مونم می اشتباهت

 دادم پایان دوری این به و گذاشتم اش مردانه سینه روی را سرم

 نشود متوقف ایلحظه که دادم قسمش و زدم قلبش روی ای بوسه.

 بدون را دنیا.اس بسته مرد این نفس به من نفس.بزند هستم من تا و

 .خواستم نمی او
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 از بعد پدر.  کنند صحبت هم با مردانه تا ، رفت پدر دفتر به مسعود

 مردانه داده که قولهایی روی تا بود خواسته او از حرفهایش شنیدن

  .نکند شرمنده را پدر نه و را خودش نه و بایستد

 امیدوار و باالست هنوز مادر مخالفت پرچم ، بود کرده تاکید پدر

 .کنیم راضی هم را او بتوانیم که است

 آنقدر مسعود. گرفتیم ای دونفره جشن پدر موافقت مناسبت به

 .بگیرد را همه موافقت توانسته انگار که بود خوشحال

 .کنم می شون راضی نفر یه ، نفر یه :_

 نگاهش زده شوک. گرفت سمتم به را رنگی قرمز کوچک ی جعبه

 .کرد دستش داخل جعبه به ای اشاره ابرو با. کردم
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 هستی؟ چی معطل. دیگه بگیرش :_

 منه؟ برای...  برا :_

 .گذاشت هم روی را پلکهایش

 .زدم ای خنده تک. گرفت جان لبخندم

 مناسبت؟ چه به :_

 باشه؟ داشته مناسبتی باید حتما گرفتم؟ کادو خانمم برای بدِ :_

 .گرفتم را جعبه و بردم پیش دست

 واست بهترشو موقعش به دم می قول ، اس ساده که ببخش :_

 .دیگه کن بازش. بگیرم
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 لرزید دلم. افتاد جعبه داخل سفید طال ظریف رینگ روی نگاهم

  .آالیش بی و ساده.

 اما بودم، کرده شماری لحظه ، لحظه این برای چقدر. شد نمی باورم

  .کور و سوت اِنقدر نه

 حلقه خودش دخترها همه مثل خواستم می هم من.شد تار چشمانم

 .حیف صد و حیف ولی بیاندازد انگشتم در را

 رسمیت تنها نه که ای حلقه. کردم دستم را او ی حلقه غریبانه چقدر

 .کرد نمی کم ها دلشوره و دوری این از هم چیزی بلکه نداشت

 نیومد؟ شد؟خوشت چی :_

 .داد نشانم را انگشتش و گذاشت میز روی را چپش دست
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 .بهش کن دقت کم یه حاال.خودمه دست هم اش لنگه ببین :_

 چیز چه به دانست می. ست بارانی هوایم و حال چقدر بود فهمیده

 تا نشد بلند دوربینها فلش چیلیک چیلیک صدای چرا. کنم می فکر

 دست صدای چرا پس کند؟ ثبت برایم دختری هر مثل را لحظه این

 آرزوی برایمان کسی چرا ؟ شنیدم نمی را مهمانها سوت و

 نکرد؟ خوشبختی
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 سرم که طور همان. داد نشانم را داخلش و آورد بیرون را اش حلقه

 .کردم نگاه انگشتش حرکات به نشود اشکهایم متوجه تا بود پایین

 . M نوشته هم تو برای sh نوشته التین به رو اینجا ببین :_

 را اشکم تا کشیدم دندان به را لبم. داد تکیه صندلی به را کمرش

 .کردم حس را خون شوری آوردم لبم به که فشاری از. بزنم پس

 خوام نمی ،ولی کنی دستت همیشه که بخوام ازت دارم دوست :_

. حتما کن دستت بیرون میای که خونه از اما. بشی اذیت خونه تو

 باشه؟

 پرسید؛ ناباور. دادم تکان سری

 نیومده؟ خوشت ازش یا شیوا؟ شدی ناراحت _
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. کرد دنبال را اشکهایم رد نگاهش. شدم اش خیره سکوت در

 .گرفت ضرب زمین روی انگشتانش با کالفه

 چی؟ برای کنی؟ می گریه :_

 زدم؛ زورکی لبخند. کردم خشک را صورتم دست با

 .نیست چیزی :_

 .کشیدم بیرون جعبه داخل از را حلقه

 .قشنگه خیلی :_

 .گه نمی اینو اشکات اما :_

 می بغض از که صدایی با. آورد هجوم چشمانم به دوباره اشک

 :گفتم لرزید
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 ازدواجو این همه کاش. بود واقعی چی همه کاش میگن اشکام _

 .شه تموم دوری این کاش. کنن قبول

 بی اشکهایم که باشم ضعیف انقدر خواستم نمی.نبود خودم دست

 .بگیرند راه اراده

 همه بینه؟چرا نمی رو ما هیچکس چرا کنیم؟ صبر باید کی تا :_

 یعنی...  یعنی ما؟ عشق ی ریشه به بزنن تیشه که بستن همتو کمر

 هم از ما کنن مخالفت اگر که دونن می سست رو ما رابطه انقدر

. کنن نمی درکم اینکه از ام خسته ، ام خسته من. کشیم می دست

 همه این با چرا. ؟باشه کنم می اشتباه دارم اصال. فهمن نمی حرفمو

 کنم؟ تجربه اشتباهو این ذارن نمی اصرار
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 دادم؛ ادامه دوباره. گرفتم نفسی

 ام آینده به بزنم گند دوستدارم من. اونا نه منه آینده این مسعود :_

 کنن می فکر. گیرن نمی جدی منو اونا. وایمیستم چیش همه پای.

 سردی کنن، محلی کم کنن، قهر اگه کنن می فکر. ام بچه هنوز من

 .میام کوتاه تصمیمم از من کنن

 .کرد پر بطری آب از را میز روی لیوان. بودم افتاده هق هق به

 .شی آروم کم یه بخور اینو :_
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 .زد موهایش به چنگی کالفه

 االن. بشی خسته نباید. جلومونه سختی راه دونستیم می ما عزیزم :_

 رو بقیه باش مطمئن. داریم باباتو االن ما ببین. خستگی برای زوده

 .خوام می فرصت کم یه. کنم می راضی هم

 داد؛ ادامه شیطنت با و زد چشمکی

 میاری؟ چایی برام اینکه از شدی خسته نکنه چیه :_

 .گرفت را اشکهایم جای لبخند. کند عوض را بحث چطور بود بلد

 آماده قهار خور چایی یه برای خودتو باید نیست چیزی که اینا :_

  کنی؟

 رفت؛ فرو اش جدی قالب در
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 می تعریف هامون بچه برای بعدها و شن می خاطره روزا این :_

 بچه تا دو که ، نمیاد خوشم بازیا سوسول این از من بودم گفته. کنیم

 که درو خونه میام دارم دوست. خوام می بچه جینی دو ، یه من. بسه

 .شدم کودک مهد وارد کنم حس کنم می باز

 کریستالی گلدان داخل سرخ گل همرنگ صورتم حرفهایش از

 :گفت آهسته و آورد جلو را سرش. شد میز روی

 .فعالم خیلی زمینه این تو من که نداره خجالت _

 حال در پرواییش بی از.  نداشت را بحث این کردن تمام قصد. نه

 صدا را اسمش اعتراض با و کردم مشت را دستم. بودم شدن ذوب

 .زدم
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 .مسعوووود :_

 .بگی شما هرچی ؟چشم ندم ادامه. مسعود جان :_

 و سفید دست به. بود کننده خیره برقش. بردم انگشتم داخل را حلقه

 .آمد می بلندم کمی ناخنهای با ام کشیده انگشتان

 

 بیرونش. دوختم ام حلقه به را نگاهم و کشیدم دراز تخت روی

 پشت  از و. زدم لبخندی. کشیدم Mحرف روی دستی و آوردم

 .شدم خیره پرستاره و تاریک آسمان به شده جمع پرده
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 قرار و خوای نمی اگر مامان قول به. کن کمکم خودت خدایا :_

 زودتر همیم، مال اگرم. کن بیرون دلم از مهرشو برسیم بهم نیست

 .برسونمون بهم

 .کشید آغوشم در خواب و شد گرم چشمهایم کم کم

 

 خوشحال برایش.  شد برگذار شکل بهترین به علی و ساغر عروسی

 را شدن خوشبخت لیاقت او.بود شادی از سراسر وجودم.  بودم

 و سفید پیراهن رنگ، ذغالی شلوار کت آن در علی. داشت

 ساغر. بود شده همیشه از تر برازنده گردنش دور مشکی کراوات

 .درخشید می جمع میان در الماسی همچو
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 تند تند.شد نمی قطع فاطمه خاله لب زیر ذکرهای ای لحظه

 .کرد می خشک اش روسری پر با را اشکهایش

 را پدر نقش هم ، سامان. کرد می بیداد چشمانشان در پدر نبود غم

 .بود برادر هم و کرد می ایفا

 گاهی.شد نمی جدا من از ای لحظه مسعود عاشقانه و گرم نگاههای

 کنار برای فرصت کوچکترین از.کرد می اش چاشنی لبخندی هم

 از هم او.رساند می من به را خودش و کرد می استفاده بودنمانهم

 .نداشت کم چیزی امشب داماد

 .کشید می پر سمتش به بال تیز ای پرنده همچو دلم دیدنش هربار با
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 مجلس آخر بود قرار و بود شده گرفته بزرگی باغ در عروسی

 پیراهن با را لباسم.بپوشم تری پوشیده لباس شدم مجبور.شود مختلط

 برای لباس خود جنس از شالی.کردم عوض بلندی مشکی ی لمه

 پر نگاه.بستم سرم روی ماهرانه موهایم رنگ مشکی آبشار پوشاندن

 .کنم نمی فراموش را دیدنم از بعد مسعود تحسین از
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 کرد؛ زمزمه شورش پر نگاه آن با و شد نزدیکم
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 که نابی گوهر یه تو. داری فرق همجنسات همه با تو که بخدا :_

 .گذاشته راهم سر رو تو خدا خود

 را مادر طوفانی نگاه. دوید پوستم زیر حرفهایش از خوبی حس

 تا بود داده من به را حواسش تمام. ندادم اهمیتی ولی کردم حس

 .نشوم نزدیک مسعود به ای لحظه

 با و شست شب آخر خداحافظی ی گریه را سرشب خوشی ی همه

 .برد خودش

 سپرد؛ علی دست را ساغر متالطمش های عسلی با سامان

 بهتون حواسم خودم. نه. غریبه شهر این تو و نداره بابا نکن فکر :_

 تکیه ولی دیده زیاد بودنو نر.کن مردونگی باشو مرد واسش. هست
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 کمتر که باش داشته هواشو طوری. ندیده بودنو کوه بودنو گاه

 انتخابت بخاطر هیچوقت. نکنه غربت احساس که. بشه ما دلتنگ

 .نشه پشیمون

 شانه روی آزادش دست با بود قفل هم در دستانشان که طور همان

 .زد علی ی

 مراقبش. دستت دادمش همینم واسه. داری جنمشو که دونم می :_

 .باش داشته هواشو. باش

 پر نفس و کرد آسمان به رو را سرش شود، رها اشکش اینکه از قبل

 .زد سامان بازوی به ای ضربه علی. کشید دردی

 .راحت خیالت. داداش هست بهش حواسم :_
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 داد؛ شد، نمی قطع ای لحظه اشکش که ساغری به را عاشقش نگاه

 بگذره بد بهش ذارم می ،مگه منه ،قلب منه چشم خانم این :_

 .کنه غربت احساس باشه مرده علی مگه. بگذره ،سخت

 .بشید خوشبخت :_

 صدایش بغض پر ساغر که بود نداشته بر قدم از قدم هنوز برگشت،

 زد؛

 .داداش:_

 اشکهای به و نکند باز سر بغضش تا کند می جان. برگشت مکث با

 بغضش دادن فرو برای گلویش سیبک تند حرکت. نزند دامن ساغر

 داد؛ جواب خشداری صدای با.بود
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 .عروسکم داداش جان :_

 سالها که انداخت اویی آغوش در معطلی بی را خودش ساغر

 سامان درد پر سینه در را اش هق هق و برادر هم بود پدر هم برایش

 .نداشت آرایشش ریختگی بهم از ترسی دیگر. کرد خفه

 .بودم دیده که بود خداحافظی ترین سخت
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 شاهد و ریخت می اشک مادر آغوش در دورتر کمی فاطمه خاله

 .بود برادر و خواهر این های عاشقانه
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 .کرد حلقه ساغر کمر دور را دستش علی

 .وایستادن پا سر مهمونا.ها میشه بد حالت عشقم، بسه خانمم، بسه :_

 مقاومت سد بود نمانده چیزی. گرفت فاصله سامان آغوش از ساغر

 .بشکند درهم سامان

 .داد جای آغوشش در را ساغر دلتنگی با فاطمه خاله

 هوای. باش شاد کن، زندگی. دخترم شو خوشبت :_

 .باش داشته...زندگیتو

 روی را دستش متواضعانه علی.کرد علی به را ساغر سفارش

 کرد؛ ساغر روبه خنده با.گذاشت چشمش

 .باال بریم نیوفتاده راه سیل تا بهتره :_
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 شان خانه به تا کرد کمک ساغر به و داد تکان همه برای دستی

 .بروند

 آهی ناخواسته و کشیدم خیسم چشمان زیر دستی شد، بسته که در

 گوشم نزدیک را آشنایی صدای. شد خارج لبهایم شیار میان از

 شنیدم؛

 ،تو تو گریه که زودیاس همین به.ماییم بعدی نفر باش مطمئن :_

 .ببینم بابات مامانو بغل

 .انداخت چنگ دلم به غریبی حس
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 شرکت پدربزرگ خانه های دورهمی در دیگر که بود وقت خیلی 

 سر رفتن از و کردم می بهانه را درد سر یا درس بار هر. کردم نمی

 .بگیرم نادیده را جون خانم هایخواهش نتوانستم اینبار. زدم می باز

  .بروم اجباری مهمانی این به بقیه از دیرتر گرفتم تصمیم

 عمه های صدقه قربان. نداشتم را عمو زبونیهای شیرینی ی حوصله

 .نداشتم آقاجون داشتنهایدوست به اعتقادی اما نشست دلم به

 همه از تا کردم انتخاب نشستن برای را سالن قسمت ترین گوشه

 شامی مختصر. بود امسرگرمی برای گزینه بهترین گوشی.باشم دور

 .برگشتم جایم سر به دوباره و خوردم
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 به و آمدند بیرون آشپزخانه از عموزن با چای سینی همراه به مادر

 .پیوستند جمع

 و بود دستش تسبیح به نگاهش. بود آقاجون به حواسم چشمی زیر

 هم من که صدایی با. کرد می رها انگشتانش بین از را آنها دانه دانه

 :،گفت بشنوم

 .شرکت بود اومده قاسمی آقای امروز _

 همچنان اعتنا بی اما کردم حس را نگاهش سنگینی. کرد سکوت

 .بودم گوشی کردن رو و زیر مشغول

 .خواستگاری بیان جمعه شب خواست اجازه :_
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 بودند دوخته من به را چشمهایشان همه. آوردم باال ضرب با را سرم

 .بودند العملم عکس منتظر و

 تا شدم منتظر. دادم تکان تند تند را پایم و دادم باال را لبم گوشه

 .دهد ادامه

 

 [16:55 19.02.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۱۴پارت#

 . کرد ام برافروخته صورت به نگاهی اش طبی عینک باالی از

 .دادم اجازه منم :_

 بود؟ داده اجازه.شد اکو سرم در حرفش
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 .عمو گفتن( ابلفضل یا)صدای جز. نشنیدم چیزی دیگر

. برداشتم را مانتویم. رفتم در کنار جالباسی سمت به و شدم بلند

 متوقفم پدر صدای که.زدم چنگ کلیدی جا روی از را سوییچم

 .کرد

 .میام باهات منم شب؟ وقت این میری کجا. شیوا کن صبر :_

 :گفت جون خانم.دادم بیرون ام بینی های پره از را نفسم حرص با

 .بشینین بیاین زودی؟ این به کجا _

 .زدم خندی نیش

 نه. کنید تنم بدوزید و ببرید همیشه مثل بشه؟ چی که بشینم بیام :_

 بار هزار. سالمه ۲۰ من. نیستم شیوا اون دیگه من. شد تموم دیگه
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 تو پاشو نداره حق کسی فاتحی ی خانواده بجز. گم می بازم گفتم

 .کنید می بازی خودتون آبروی با صورت این غیر در. بذاره ما خونه

  .کرد نداشت شدن بلند خیال که مادر به رو پدر

 .دیروقته پاشو. خانم پاشو :_

 .کرد بزرگ پدر به رو و

 که نباشه هم ،اگر چشم سر قدمشون باشه راضی شیوا اگر :_

 .شرمنده

 .انداخت پایین را سرش

 کم ، مدت این تو ما. کنه انتخاب خودش ،باید خودشه زندگی :_

 از اینکه جز داشت چی مخالفتمون. نکردیم نصیحتش و راهنمایی
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 حبس اتاقش تو خودشو یا کتابه تو سرش همش.  کرد دورمون هم

 .کرده

 کرد؛ نگاهم مهربانی با

 قائلم براتون که احترامی همه با. هاش خنده واسه زده لک دلم :_

 .پشتشم منم. خودشه با انتخاب ولی

 .زد اش گونه به ای ضربه مادر

 بود کم همین حمید؟ گی می چی هست معلوم. سرم بر خاک :_

 بگه بیاد بغل به بچه فردا که پشتشی. کنید یکی به دست هم با که

 کردم؟ اشتباه

 .کرد نمایشی ی خنده
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 جیگر و کنی اطمینان پسره اون به تونی می چطور. بعیده تو از :_

 دستش؟ بدی توگوشه

 روز دو باشم؟ هاش غصه و غم شاهد خانم؟ کنم چیکار گی می :_

 کردم نمی لج باهاش موقع اون کاش بگم دستم پشت بزنم هم دیگه

 عقد؟ سفره سر بشونمش نیست باهاش دلش که یکی با یا.

 زد؛ قلبش روی را دستش

 کی تا نیست معلوم. مریضه قلب این که کنی قبول خوای نمی :_

 میام هربار که خارجه تحملم از. دارم بدبختی جور هزار خودم. بزنه

 ما درصد یه  فقط اگه کردی فکر اصن. ببینم غمگین بچمو خونه

 چی؟ باشیم کرده اشتباه
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 ؛ نرود باال صدایش کرد می سعی مادر

 آدم این که گفتن ،دونفر نفر یه مگه زنی؟ می که چیه حرفا این :_

 چی؟ که دی می دلش به دل داری. نیست زندگی ،آدم

 بخاطرت حاضرِ. کشیدی زحمت کردی، پدری براش سال همه این

 کنار؟ بکشه

 

 [10:36 22.02.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۱۵پارت#

 داد؛ جواب تریمالیم لحن با. برداشت سمتش به قدمی پدر

 .بکشه دست آیندش از من بخاطر خوام نمی من :_
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 زد؛ پوزخندی مادر

 عشقی.  میوفته سرش از عاشقی ندی، اهمیت بهش کم یه وقتی :_

 چه میگه سوم روز عشق میشه دوروزش ، بدبختیه آخرش که

 .بود کجا عشق کردم، اشتباهی

 داد؛ تکان هوا در را دستش

 نداشته آزاد روابط تجربه حاال تا. سنشه زدگی جو کن قبول آقا، :_

 .الکیه عاشقی و عشق انگار.  شده جنبه بی دانشگاه رفته

 کرد؛ من به رو

 چی بفهمی بشی مادر تا مونده. کردم بزرگت ،من مادرتم من :_

 بهش که آدمی دست بدم موگوشه جیگر نیستم حاضر من. گم می
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 دونم می. باشم بدبختیات شاهد که نکردم بزرگت. ندارم اطمینان

 کوتاه دنیا آخر تا من. وایمیسم جلوت پس ، کنی می اشتباه داری

 .تمام. نه.نیستم بیا

 آلود عتاب صدای که کند عوض را چادرش تا رفت اتاق طرف به

 کرد؛ متوقفش پدربزرگ

 .عروس کن صبر :_

 .آمد طرفمان به و گرفت مشتش درون را تسبیحش

 .نداریم حرفی ما اینطوریه اگر باشه :_

 .ها شروطه و شرطها به اما.شد ثابت من روی نگاهش

 .چرخید پدر سمت به. شد روشن دلم در امیدی سوی کور
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 .کردی موافقت اش خواسته با تو پس :_

 .انداخت من به نگاهی شانه روی از

 .بکشی دست ات خواسته از نیست قرار هم تو :_

 انگشت. گذاشت شلوارش جیب داخل را مشتش میان تسبیح

 :گفت قاطع و محکم لحنی با ، گرفت  باال را کوچکش

 اشتباه فهمید هروقت که. باشه شیوا با باید طالق حق اول؛ شرط_

 .خودمون پیش برگرده مشکلی هیچ بدون کرده

 .گرفت باال را دومش انگشت

 خوام می نگه دیگه دوروز. باشه تو با باید مسکن دوم؛حق شرط :_

 .نباشه تو شان در که جایی ببرت یا کنم زندگی دیگه شهر یه برم
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 .کرد سکوت

 .حالجه مرده چند ببینیم بیاد حاال. وقتشه به باشه سومم شرط :_

 کرد؛ بزرگ پدر به رو ناراحتی با مادر

 نیستم؟حقی مادرش من نیست؟ مهم من رضایت چی؟ من پس :_

 .بده آدم شدم تیمش،من تو رفتین تون همه حاال ندارم؟ گردنش به

 .زد رویش به مهربانی لبخند جون آقا

 .کن صبر.دخترم کن صبر :_
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 به مسعود ولی بودند شروط مخالف شدت به مسعود مادر و پدر

 مراسم ناراحتی با اش خانواده و پذیرفت عقد شروط عنوان

 .کردند ترک را خواستگاری

 

 [17:23 22.02.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۱۶پارت#

 تا گفته که شده ناراحت آنقدر مادرش گفت تلفن پشت مسعود

 از قدم است محال دیگر است مثبت جوابمان نشود مطمئن زمانیکه

 .بردارد قدم
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 را توهینها و آمدها و رفت سختیها، این ی همه بود گفته مادرش

 .کشیدم می پس پا اوایل همان اال و کنم می تحمل شیوا و تو بخاطر

 درواقع.  پایمان جلوی بود بزرگی سنگ پدربزرگ سوم شرط

 شرطش.  بود کرده پنهان ممکن غیر شرط این پشت  را مخالفتش

 .بود مادر رضایت

  ؛ رفتم وا. برآمد نهادم از آه حرفش، شنیدن با

  آره؟ بود؟ بازی همه اینا پس :_

 نالیدم؛ اشکی چشمان با

 قبول شرطو دوتا این اگه گفتین. نمیشه راضی مامان دونستین می :_

 .برنیان پسش از که ذارم می شرطی یه کردن
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 جواب بود دستش زیر مشکی کن زوم به نگاهش که طور همان

 داد؛

 نه گه می اگه. مادرت. مادرته اون. نکردم فکری همچین من نه :_

 .داره دوست چون

 .گفتم بلندی صدای با و ایستادم

 .خوام نمی پیغمبر ،به پیر به خوام، نمی دوسداشتنو این من :_

 .شد امخیره و کند دستش زیر لعنتی پرونده آن از دل

 جز چیزی ولی کرده انتخاب بد راهشو شاید.خواد می صالحتو :_

 .نگرفته نظر در صالحتو و خیر

 کردم؛ نچی
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 همون.بود بسته یقه ریشوی آدم یه اگر صالح؟ صالح؟کدوم :_

 مامان که آدمایی اون از من ولی.خوبه همین گفت می اول روز

 من مزاق به باید باطنش و ظاهر. نمیاد خوشم من میاد خوشش

 .چیه مخالفتش علت دونم نمی کنه می فکر.مامان نه بیاد خوش

 .کرد کورتر ابروانش میان گره

 .نه گفت محکم انقدر تحقیق از بعد اون گی؟ می چی :_

 زدم؛ ای خنده تک

 ایراد تیپش از که کسی رو؟ خواستگاری اولین نیست یادتون :_

 .بود مامان نَشست دلم به شکلش و سر بخاطر گفت و گرفت

 .زدم قدمی کالفه
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 مامان ولی موافقه بابا. برگردونم نظرشو دارید انتظار من از چطور :_

 .نه

 کشید؛ عمیقی نفس

 .پشتتم منم...منم. بربیای پسش از باید تو :_

 

 ،التماس خوشرویی نیاز، ، نذر. کردم توانستم هرکاری.نبود شدنی

 .نبود که نبود بیا کوتاه اما غذا اعتصاب حتی و دعوا ، ،قهر

 و درس حوصله خودش گفته به.گرفت مرخصی را ترم این ساغر

 آور عذاب برایش سامان و مادرش از دوری. نداشت را دانشگاه

 اصفهان به را هفته آخر روز سه علی، همراه به هفته هر اینکه با.بود
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 مخالف علی. بود الینحل برایش مشکل این بازهم ولی رفتند می

 .بود اش تحصیلی مرخصی

 

 [17:24 22.02.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۱۷پارت#

 لحظه هر و است بدتر برایش مراتب به خانه در ماندن بود معتقد

 .زند می دامن اش افسردگی به بیشتر

 در تغییری اما بودیم آنها ی خانه بیشتر ساغر حال شدن بهتر برای

 مشخص کامال اش مصنوعی های خنده.شد نمی ایجاد اش روحیه

 .بود
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 پناه اتاقشان به و کرد می ترک را جمع عذرخواهی یک با گاهی

 .بود نگرانش شدت به علی. برد می

 .نداشت چندانی تاثیر هم ایشان هفته یک عسل ماه

 مادر با که تماسهایی در. نداشت او از کمی دست هم مادرش وضع

 .کرد می دلتنگی اظهار داشت

 

 به تواند نمی کاریش جلسه بخاطر که داد اطالع پیامکی با مسعود

 .برساند من به را خودش موقع
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 و ساغر نبود. برگردم پیاده را مسیر گرفتم تصمیم همیشه از تر خسته

 راه در. بود کرده کننده کسل برایم را ترم این دانشگاه در مسعود

 .کنم راضی مادر توانم می چطور کردم می فکر

 و سخت برایم جدایی. شدم می تر وابسته من و گذشت می روزها

 .بود ممکن غیر

 ادامه ام زندگی به و بکشم بیرون سینه از را قلبم توانستم می چطور

 .بودم متحرک مرده او بدون من. دهم

 می جدایی به صحبت یا گفتم می مسعود برای ترسهایم از وقتی

 ترسیدم می که شد می برافروخته و عصبی طوری مسعود کشید

 .بیاید سرش بالیی
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 عروس انتظار که بودم ای بچه دختر همان کردم می آرزو گاهی

 .کشید می را شدنش

 در و پوشید می را دارش چین سفید پیراهن که دخترکی همان

 .کرد می تصور را دامادش رویایش

 تنهایی این از من.بودم تنها تنهای.نبود کنارم کسی هم روزها آن

 .شدمی تمام شوم کابوس این کاش. بیزارم بیزارِ

 تعجب روز موقع این پدر دیدن از.شدم خانه وارد کرختی با

 داخل را قاشقی حالیکه در مادر. بود بدتر همیشه از حالش.کردم

 جواب کند نگاهم اینکه بدون.  رفت سمتش به چرخاند می لیوان

  .داد سردی به را سالمم
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 در را دستش.بارید می رویش و سر از آشفتگی. نشستم  پدر کنار

 پرسیدم؛ نگرانی با و گرفتم دستم

 .دکتر ببرمت پاشو بده؟ حالت شده؟ چی بابایی :_

 هم مردها مگر کردم فکر گرفت، راه چشمش گوشه از که اشک

 .کنند می گریه

 خوره می غصه که کوه کنه، می گریه که مرد

 پره خیلی دلش یعنی عاشقه، هنوزم یعنی

 محمدعلیزاده#

 

 [17:00 23.02.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین
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 ۲۱۸پارت#

 بغض. زدم پس را اشکم. شد تار و تیره برایم دنیا اشکش دیدن با

 ؛ انداخت لرزه به را امصوتی تارهای

 گی؟ نمی چیزی شده؟چرا چی :_

 .شدم خیز نیم

 .اورژانس زنم می زنگ االن :_

  .رسید گوشم به سختی به صدایش. داد دستم به خفیفی فشار

 .بابا بشین :_
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 شوره دل. دزدید من از را نگاهش و نوشید را شربتش از ای جرعه

 نگرانی و تشویش از پر. داد می بد گواهی دلم. بود بریده  را امانم

 .بودم

 دندان با را ناخنم کنار پوست و بردم دهانم به را انگشتم عادت طبق

 .ندادم اهمیتی سوزشش به. کردم جدا

 .انداخت پایین را سرش و نشست صاف  جایش در سختی به پدر

 .زدم فریاد دل در.  نداشتم را دیدنش ضعیف طور این طاقت

 .ای گسسته هم از طور این چرا.من کوه بگیر باال را سرت :_

 و شرمزدگی ، ناتوانی ، درماندگی ، شکست از مملو که را صدایش

 شنیدم؛ سختی به را بود خستگی
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 و برداشت رو پوال دفتر حسابدار. شدم ورشکست...  ور من :_

 .رفت

 صدای بی حرکت روی نگاهم و شد ثابت چیز همه.ایستاد زمان

 .شد  قفل پدر لبهای

 .برگشتم عادی حالت به مادر جیغ صدای با

 دست از چیزو همه راحتی همین به حمید؟ میشه مگه چییییی؟ :_

 .شه نمی ؟باورم دادی

 در را ،خودش ترسیده شایان. کرد می ریش را دلم اش گریه

 .انداخت آغوشش

 جریانن؟ در جون آقا و جون خانم نگفتی؟ چیزی حاال تا چرا :_
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 .بود شده مات قالی گلهای روی هنوز نگاهش

 پسش از خودم کردم می فکر. بدونه کسی خواستم نمی. نه :_

 .نشد که. برمیام

 .کشید رویش و سر به دستی

 .زندان برنم می. گرفتن جلبمو حکم :_

 و الغر دست. فهمم می را قراریهایش بی و بیداریها شب علت حاال

 و زدم رویش ای بوسه. کردم نزدیک لبهایم به را اش چروکیده

 دستش روی و شد رها کمان چله از سمجی اشک ی قطره همزمان

 .افتاد

 .شرمندتونم :_
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 اشکهایم اختیار بی. شکافد را قلبم رحمانه بی و شد چاقویی حرفش

 .شدند روان

 من چته؟ نفهمیدم که شرمندتم من. بابایی نگو اینطوری :_

 .دردت روی شدم درد اوضاع این تو که شرمندتم

 .زدم هق

 نمی من... من. باشه راهی یه باید...  باید کنیم؟ چیکار باید االن :_

 .زندان بری ذارم

 .گذاشتم مقابلش و برداشتم را طالهایم جعبه. دویدم اتاقم سمت به

 می خودمم. هست ماشینمم...  ما.خودت مال همش جونم بابا بیا :_

 .زنم می حرف کارات...طلب با. سرکار رم
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 .رفتم تلفن سمت به

 .کنه می کمکمون اون...دم می خبر آقاجون به االن :_

 .شد چنگ قلبش روی دستش

 ...قلبم آخ... زنگ...نه :_

 را اورژانس یشماره معطلیبی.  گذاشت زبانش زیر را قرص مادر

 .گرفتم

 [17:01 23.02.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۱۹پارت#

 ای هفته یک باید و بود کرده رد را قلبی حمله پزشکش تشخیص به

 .ماند می یو سی آی در را
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 در که همین اما باشد کنارش کسی دادند نمی اجازه اینکه با

 .بود کافی برایم بودم بیمارستان

 نماز در شبها.نکرد ایجاد تصمیم در تغییری هیچ مادر اصرارهای 

. شد می قلب قوت برایم حضورش با مسعود شب هر. ماندم می خانه

 همیشه مثل. پدر برای هم و من برای هم بود، نگرانی از پر چشمانش

 تنها او پدر از بعد. دردم روی شد می مرهمی و داد می دلداریم

 .شد می گرم حضورش به دلم که بود کسی

. کرد قربانی گوسفندی سالمتیش برای پدربزرگ ترخیص، از بعد

 همان به هم پدر ماشین و طالها. بفروشیم را خانه گرفتیم تصمیم

 .باشد امان در زندان به رفتن از پدر تا.شدند دچار سرنوشت
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 سختیها این کی تا نبود معلوم و گذراندیم می را سختی روزهای

 .داشت خواهد ادامه

 .رفت فروش کوتاهی زمان در خانه

 را ام کودکی خاطرات تمام باید. انداختم ام خالی اتاق به نگاهی

  .رفتم می و  گذاشتم می

 شاهد که جایی. ام همیشگی پناهگاه.کشیدم اتاق دیوار به دستی

 .بود ام عاشقی و خواندنم درس ، بازیها ، ها گریه ها، خنده

. دادم خانه سرسبز حیاط به را نگاهم پنجره از و زدم غمگینی لبخند

 در عروسکی با اش صورتی شلوارک تاپ با که دیدم را دخترکی

 خواند؛ می بلند بلند نشسته تاب روی بغل
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 بابا بغل بندازی منو اگر.نندازی منو خدا عباسی تاب تاب :_

 قهقه صدای و انداخت می پدرش آغوش در را خودش. بندازی

 .رفت می آسمان تا شان

 راه و شد می بزرگتر لحظه هر گلویم در بغض شده جمع یتوده

 .نبود من کار دادنش فرو.  آوردمی بند را نفسم

 خواستم نمی.شد می حالم متوجه پدر نباید.کردم می گریه نباید

 .کشیدم دردناکم گلوی به دستی.شود شرمنده این از بیشتر

 .افتاد راه کامیون ؟بدو موندی کجا شیوا،شیوا :_

 اجازه پدر به دکتر.شوم مسلط خودم به تا کشیدم عمیق نفس چند

  .بود نداده رانندگی
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 با پدر.نشستند عقب مادر و شایان همراه به گریبان در سر شاهین

 را ماشین. بود داده تکیه صندلی پشتی به را سرش بسته چشمان

 .افتادم راه به و کردم روشن

 .گذاشتیم سر پشت را معروف خیابانهای و لوکس ساختمانهای

 شهر پایین شلوغ محله در را خانه این رهن پول بودیم توانسته زور به

 .کنیم جور را بودند کبریت قوطی اندازه ها خانه همه که

 

 [18:00 24.02.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۲۰پارت#
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 پدر. بود سخت برایمان کردیم می زندگی اینجا باید اینکه باور

 کرد نمی تالشی شدن پیاده برای و بود بسته را چشمانش همچنان

  .کرد می متالشی را وجودم درون از هایش مژه خیسی.

 را بینمان آور عذاب و تلخ سکوت که بود صدایی تنها مادر فین فین

 :گفت تعجب با شاهین. شکست می

 چرا؟ آخه کنیم؟ زندگی اینجا همیشه برای باید _

 .رسید مشام به جوب آور تهوع بوی و کشید پایین را ماشین شیشه

 برگردیم روخدا تو بابا.  خورد بهم حالم. بدی بوی چه اه اه :_

 دوستام؟ شه؟ می چی ام مدرسه. دوره خیلی اینجا. همونجا



 

 pg. 980 

 خم خجالت بار زیر پدر های شانه این از بیشتر دادم می اجازه نباید

 .شود

 خیلی اونجا. اس محله اون از بهتر خیلی اینجا که من بنظر اتفاقا :_

 بیاین. باشی داشته هم بیشتری دوستای تونی می اینجا. بود خلوت

 .دیگه پایین

 می خوب. شیوا بزنی گولم حرفات این با که نیستم بچه من :_

 .داره فرق خیلی اونجا با اینجا که فهمم

 تکانی هایم شانه صدایش از.کوبید بهم محکم را در و شد پیاده

 .بشیند گل به زده بحران کشتی این گذاشتم می نباید. خورد
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. شد چیده کردیم می فکر که آنچه از زودتر نقلیمان کوچک خانه

 .کرد پیدا انتقال جون خانم خانه انبار به ضروری غیر وسایل

 تا کردم می تالش من. نداشت رفتن سرکار برای توانی دیگر پدر

 .کنم پا و دست خودم برای کاری

 غرورم اما کنم کار به شروع شرکتش در تا بود خواسته ازم مسعود

  .داد نمی اجازه

 من اما داد پیشنهاد باال حقوق با را شرکتش در کار هم بزرگ پدر

 از بیشتر برایم پدر غرور. بروم کسی ترحم بار زیر که نبودم آدمی

 .داشت ارزش اینها
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 شاید که بود این بود، کرده درگیر را ذهنم میان این که چیزی تنها

 وضعمان ریختگی بهم بخاطر اش خانواده و مسعود وقت هیچ

  .نشوند وصلت این به راضی

 پس اینکه از قبل کردممی بیرون دلم از قلبم، از را عشق این باید

 .شوم زده

 کم رفته رفته بنفسم اعتماد. کم هم ،خیلی بودم کم مسعود برای من

 حالت سردترین با یا و دادم می کمتر را تلفنهایش جواب. شد می

 و بکند دل سرانجام بی عشق این از هم او تا کردم می رفتار ممکن

 .برود
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 اوضاع این در شیراز به همیشه برای سامان و فاطمه خاله آمدن

 .بود خبر بهترین برایم نابسامان

 بخاطر. ما از باالتر محله چند کرد پیدا ای خانه علی کمک به سامان

 یک با بود گرفته تصمیم ،سامان خاله قراریهای بی و شیوا بد حال

 خبر اتفاق این از ساغر البته. برساند بهم را دختر و مادر انتقالی

 .نداشت

 

 [18:01 24.02.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۲۱پارت#

 .است ساغر مخاطبش شدم متوجه سامان زدن حرف نوع از
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 .خرابه تلفن شاید کنی؟ می فکر اینطوری چرا بابا، نه :_

_:.... 

 خیالت کن صحبت خودش با بیا بگم؟اصن دروغ باید چرا :_

 .شه راحت

_:... 

 ...الو....الو چی؟ واسه بلیط. درنیار بازی دیوونه چی؟ :_

 علی؛ و من به کرد رو

 .کرد قطع :_

 چشم علی.  شد بلند علی موبایل زنگ صدای که نگذشت چیزی

 .رفت سامان به ای غره
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 .میفته راه االن بفرما :_

 خانمم؟ جانم :_

 .کشیدمی نشان و خط سامان برای تیزش و تند نگاه با

 کنی؟ می گریه چرا شده؟ چی :_

_:.... 

 .زنم می زنگ سامان به االن بذار :_

 فاصله را گوشی علی. شنیدم فاصله این از را ساغر گوشخراش جیغ

 .داد

 .دنبالت میام االن. فهمیدم باشه ، باشه :_

 غرید؛ سامان به عصبانیت با
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 .اصفهان بره میفته راه االن :_

 .برداشتم کانتر روی از عجله با را کیفم

 .کنیم تمومش بازیو این بهتره. دنبالش رم می :_

 باز رویم به را در متورم پلکهای و قرمز چشمهای با ژولیده ساغر

 .انداخت آغوشم در را خودش و کرد

 کردی؟ درست خودت واسه وضعیه و سر چه این :_

 .بود افتاده سکسکه به زیاد ی گریه از

 جواب... مانم...ما... خونه...خو...زنم...می...زنگ...زن...چی... هر:_

 ....ده...نمی...

 .گرفتم سمتش به را آب لیوان
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 .عزیزم بخور :_

 .برگرداند را رویش

 .پیشش برمت می خودم ، بخور :_

 .گی می...دوروغ...دو :_

 .ریختم دهانش در را آب زور به و برگردانم را صورتش دست با

 .دیگه برم ،می برمت می گم می چیه؟ دروغ :_

 .شود خشک اشکش ی چشمه نبود قرار انگار

 .شو آماده پاشو حاال :_

 .شد چراغانی چشمانش
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 بری؟ می منو واقعا :_

 نه؟ که چرا شی آماده زود اگر :_

 روی سرسری را چروک شالی. زد تن را اش مانتو ترین دستی دم

 . انداخت سرش

 .پاشو امآماده :_

 پوشش به ساغر نداشت سابقه حال به تا. شدم اش خیره باز دهان با

 .باشد اهمیت بی

 ساغر؟ پوشیدی چیه اینا_

 .داد جواب حوصله بی

 .میزنه شور دلم پاشو ، دیگه خوبه :_
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 .دادم هلش اتاق سمت به

 .بدم خبر علی به من تا بپوش حسابی و درست لباس یه برو :_

 .کردم نچی.  بود ایستاده همانجا هنوز. رفتم گوشی سمت به

 .نمیام من خیال بی پس :_

  .شم می آماده االن باشه ، باشه :_

 بپوشاند، کرم با را چشمانش پف از کمی بود کرده تالش اینکه با

 .نبود موفق هم چندان اما

 .بریم ام آماده من خب :_

 زد؛ می غر راه در مدام

 .ری می اشتباه داری ری؟مسیرو می طرف این از چرا :_
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 ایستادم؛ شان خانه در جلوی

 .بگیرم دوستم از چیزی یه باید ، باال بریم دقیقه یه شو پیاده :_

 شد؛ عصبی

 .کردم می باور حرفتو اولشم از کردی؟نباید مسخره منو :_

 و شد باز خانه در که نگذشت چیزی. گذاشت تنها مرا و شد پیاده

 .آمد می بیرون فاطمه خاله

 .،مامان جان ساغر :_

 

 [16:56 25.02.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۲۲پارت#
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 شک انگار.  ایستاد سرجایش. دادند انصراف رفتن از پاهایش

 .رفت جلو قدمی چند فاطمه خاله. باشد شنیده درست داشت

 .ببینم ماهتو روی برگرد. جان ساغر شه فدات مامان :_

 زد؛ لب ناباور و چرخید ساغر

 مامان؟ :_

 .کرد پر را میانشان فاصله عطش با ساغر و کرد باز را آغوشش خاله

 ساغر. بردیم خانه  داخل را دختر و ،مادر سامان و علی کمک با

. بود آشنا برایش چیز همه. کرد می نگاه خانه وسایل به واج و هاج

 .بود عاجز مسئله درک از ولی

 خبره؟ چه اینجا :_
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 انداخت؛ گردنش دور دست علی

 .خوب خوب خبرای :_

 .گرفت انگشت دو با را اش بینی نوک سامان

 پیشت همیشه واسه آوردم مامانتو رو، گریه لوس ی دختره :_

 .بمونه

 داد؛ تکان طرفین به را سرش

 .ننه بچه انقدر دخترم آخه. بردی آبرومونو :_

 کرد؛ مادرش به رو

 .واال نوبره :_

 کشید؛ جیغی ساغر
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 همیشه؟ همیشه ؟برای داداش؟واقعا گی می راست :_

 .گذاشت روی را پلکهایش و کرد نگاهش مهر با فاطمه خاله

 .همیشه همیشه برای :_

 

 فروشیهای روسری از یکی در سامان و مسعود نارضایتی خالف بر

 از اما نداشت آنچنانی حقوق. شدم کار به مشغول معروفی پاساژ

 .آمد برمی خانه مخارج پس

 مجدد خواستگاری بحث. نداشت را سردم رفتارهای تحمل مسعود

 را دستش.کردم مخالفت شدت به و برآشفتم کشید پیش که را

 کوبید؛ داشبورد روی محکم
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 چند فهمم نمی کنی می فکر تو؟ چته هست معلوم نه؟ چرا نه؟ :_

 .شده عوض اخالقت وقته

 زد؛ فریاد بلندتر.برایش نداشتم جوابی

 گی؟ نمی چیزی چرا ساکتی؟ چرا توام؟ با:_

 گفتم؛ شد می شنیده سختی به که صدایی با.چسبیدم در به

 .که...  که هردومونه صالح به :_

 با. بود داده تکیه آن به را سرش و ستون فرمان روی را دستش یک

 پرسید؛ انداخت می اندامم بر رعشه که لحنی

 چی؟ که. گفتی می داشتی :_

 .چسباندم سینه به را  ام چانه
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 بهتره. خورم نمی دردت...به...دیگه...من...من بگم؟ چطور :_

 .نکنی تلف وقتتو...

 اونوقت؟ چرا :_

 چشمان در و دادم خرج به جرات کمی. بود طوفان از قبل آرامش

 .شدم خیره اش نشسته خون به

 .نیستم تو حد در دیگه...  من بینی؟ نمی رو ما وضعیت :_

 .افتادم وحشت به بلندش ی خنده از

 آررررره؟. نیستی من حد در که :_

 .چسبیدم در به بیشتر و شدم مچاله خودم در
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 یه حاال که کردی؟ فکر خودت پیش چی احمق ی دختره :_

 می بابات پول واسه رو تو من کشم؟ می پس پا اومده پیش مشکلی

 کردی؟ می ولم تو میوفتاد من واسه اتفاق این اگر یعنی خواستم؟

 زند؛ می حرف خودش با که انگار آورد پایین را صدایش

 اشتباه درموردت ؟ موندی می القبا یه من با نه پس. دیگه آره :_

 اشتباه؟ شیوا؟ کردم می فکر

 .راند خیابانها در هدف بی و چرخاند را سوییچ

 .کنی ترحم بهم...  خوام نمی من :_
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 غرید؛ خشم با

 ترحمی؟ چه ترحم؟ :_

 زد؛ ام پیشانی به ای ضربه انگشت با

 هنوز کنم؟ ترحم تو به من خالیه؟ تو این یا کنی می فکرم تو :_

 تو. کنم ثابت بهت باید چطوری دیگه. دارم دوست من نفهمیدی

 کردی داغونم بد بزنم؟ جا که آدمیم من نشناختی؟ منو سال سه این

 باشی؟ رحم بی انقدر تونی می چطور شیوا؟

 می بیشتر سرعتش لحظه هر. کرد خالی گاز پدال روی را حرصش

 هیچ بی.  داشت نگه کوچه سر. بود انداخته کار از را زبانم ترس.شد
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 را صدایش که بودم نشده دور هنوز. شدم پیاده ماشین از حرفی

 .شنیدم

 شیوا؟:_

 .برگشتم

 .باش منتظرمون هفته این تو :_

 .رفت و کرد رها اشجمله میان سرگشته همانجا مرا

 

 با فاتحی خانم و آقا.  آمدند شیرینی و گل دسته با همیشه مثل

 و ترحم از ای ذره نگاهشان در. شدند پدر حال جویای خوشرویی
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 پادر تا بود همراهشان هم فاتحی خانم برادر. شد نمی یافت دلسوزی

 .کند میانی

 برخورد گرم اش خانه مهمان احترام به پدر اما بود سرد مادر رفتار

 .کرد می

 بود، بحث کننده شروع مسعود داییِ

 به و کنیم وساطتت اینکه هم بود احوالپرسی هم ، ما قصد :_

 بهم جوون دوتا این ، بدین رضایت شما ما سفید ریشِ حرمت

 از گردنش ما مسعود آقا باشه هرچی هم شما شروط و شرط. برسن

   .کنه می قبول رو همه باریکتر، مو

 داد؛ جواب رویی ترش با مادر
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 همه این دونم نمی حاال. آقا حاج دادیم اول همون جوابمونو ما :_

 ، مریضه پدرش. بینید می رو ما وضعیت که االنم چیه؟ واسه اصرار

 اختالف. نداریم دادنشو شوهر قصد فعال. تنهام دست منم

 .زیاده طبقاتیمونم
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 .گرفت  دهانش جلوی را مشتش فاتحی خانم
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 پیش همه برای. نیفتادین که اصل از خانم؟ چیه حرفا این. اِوا :_

 خود االن چه موقع اون شماس؟چه پول به چشممون ما مگه. میاد

 .مهمه ما برای جون شیوا

 داد؛ من به را نشانش و خط از پر نگاه مادر

 .نیوفتن زحمت به انقدر کن، روشن رو خداها بنده این تکلیف :_

 واقعا مادر رفتار. بلعید می مرا و کرد می باز دهان زمین کاش

 .نداشت گفتن که هم اش پذیرایی. بود آور خجالت

 کاش.شد شرم عرق از خیس تنم. انداختم پایین خجالت از را سرم

 .کردم می تقدیمش را جانم مشتاقانه من و رسید می راه از عزراییل
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 که ایی فاطمه خاله و اش مادرانه احساسات میان بود تفاوت چقدر

 .بود داده ساغر دل به دل

 شکست؛ را سکوت پدر

 .ناقابله. کنید پذیرایی خودتون از بفرمایید :_

 .کرد مرتب را چادرش و ایستاد فاتحی خانم

 دوتا این بخاطر فقط و فقط ما مزاحمت. نکنه درد شما دست :_

 میایم پسرمون دل بخاطر هم ما. شماس با جون شیوا اختیار. جوونه

 بیاین راه ما با ندارید قصد شما اینکه مثل ولی. شه نرم شما دل بلکه

 .اجازه با. ما پای جلوی ندازید می سنگ یه هربار.
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 در جلوی تا پدر اما.نخورد تکان جایش از اشان بدرقه برای مادر

 .کرد همراهیشان

 بی با مادر.سوخت می خودم حال به دلم.بود خون مادر رفتار از دلم

 را شخصیتم کارهایش با. بود گرفته نشانه را آبرویم و غرور رحمی

 .کرد می لگدمال سنگدلی با

 گفت؛ تندی با

 رو اینا ی حوصله دیگه من. رو بازیا مسخره این کن تمومش :_

 برو همیشه برای و کن عقد محضر برو مثبته جوابت اگر. ندارم

 باز درو بعد دفعه من. نیان دیگه بگو بهش خوای می رو ما اگرم.

 .کنم نمی
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 تا کرد می تالش پدر.  گذاشت انتخاب راهی دو بین مرا عمال او

 را خودم. ببرم پناه آن به که نداشتم اتاقی حتی دیگر. کند آرامش

 آنقدر و کشیدم سرم روی را پتو. انداختم شاهین با مشترک اتاق در

 نفهمیدم که کردم خفه بالشتم میان را هقهایم هق و ریختم اشک

 .برد خوابم کی

 

 از حوصله بی. کردمی تابترمبی لحظه هر و داشتم دلشوره صبح از

 کند بهتر را حالم آدمها با برخورد شاید کردم فکر. زدم بیرون خانه

 حس این ولی بود گذشته نیمه از روز. رساندم مغازه به را خودم.

 .کرد نمی رهایم گزنده و تلخ
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 و گرفتم گوشی صفحه از چشم سقف از آویزان زنگوله صدای با

 .دادم مقابلم پوش خوش زن به را نگاهم

 

 [17:14 26.02.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۲۵پارت#

 پیشخوان شیشه روی را اش انتخابی روسریهای از مورد دو ، یکی

  .کردم پهن

 خرید قصد کسی چه دادم می تشخیص دیگر وقت چند این از بعد

 . بود آمده گذرانی وقت برای کسی چه و داشت
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 نگاهی فقط و نداشت خرید نیت که بود افرادی دسته آن از هم او

 و بودم کرده باز روسری زیادی تعداد. انداختمی ها قفسه به گذرا

 با آخر در.   خورد می چرخ ها قفسه روی نگاهش همچنان او

 .گذاشت تنها باز روسریهای از کوهی با مرا عذرخواهی

 مغازه در که کردم زدن تا به شروع و دادم بیرون را ام کالفه نفس

 را وارد تازه مشتری تا کشیدم باال را نگاهم حوصله بی. شد باز

 .ببینم

 سایه مثل چرا. نبازم را خودم کردم سعی اما. خوردم جا دیدنش از

 ؟ بردارد ام زندگی منو سر از دست بود قرار کی بود؟ دنبالم همیشه

 کرد؟ نمی رها خودم حال به مرا ، عذاب ی فرشته این چرا
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 تا دور را نگاهش تمسخر با. شد نزدیکم خبیث و شیطانی لبخندی با

 .چرخاند مغازه دور

 کنی؟ می کار اینجا :_

 روی نگاهش. افتاد می کار از زبانم او مقابل در چرا دانم نمی

 در را مسعود حلقه نداشتم عادت. کرد خوش جا چپم دست انگشت

 .بود آویزان گردنم دور زنجیر با همیشه. بیندازم انگشتم

 پرسید؛ تمسخر پر

 مجردی؟ هنوز :_

 . انداختم پایین و کردم مشت را دستم

 .رفت می پاتیناژ اعصابم روی کفشش های پاشنه تق تق
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 لقمه مسعود. کنی خودت مال اونو تونی نمی هیچوقت تو :_

 .کرد می گیر گلوت تو قطعا. بود دهنت از بزرگتر

 رقص به چشمانم جلوی را انگشتانش و گرفت باال را چپش دست

 در که ای حلقه روی تا اش زده الک ناخنهای از نگاهم. درآورد

 .آمد کش بود  کرده خوش جا انگشتش

 گی؟ نمی تبریک بهم :_

 آتش به را قلبم اش مسخره ی خنده با. انداخت پایین را دستش

 .کشید

 .برسه یارش به نتونسته چهارسال از بعد هنوز کالس مظلوم دختر :_

 داد؛ ادامه و زد چشمکی
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 واسه وقتی دونی می. برسن بهم هیچوقتم نکنم فکر البته :_

 و کرد تجاوز بهم مسعود که کردم تعریف عموت و پدربزرگت

 که بودم مطمئن کنم، سقط کرد مجبورم بعدش و شدم حامله ازش

 ی برگه.  کنی ازدواج مسعود با که بینی نمی خوابتم تو حتی

 اثبات برای بود امضایی و زدم هدف به که بود تیر آخرین آزمایش

 حاال. کردم اول مث چیزو همه کوچیک عمل یه با بعدشم.  حرفم

 ... و کنم می ازدواج دارم هم

 .درآورد را کردن پرواز ادای دستش با

 بی عشق و مونی می تو.  خارج رم می همیشه واسه بعدشم :_

 .سرانجامت
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 فرو درون از. شد مچاله مشتم میان روسری مثل حرفهایش از قلبم

 گسسته هم از را ام زندگی اش کینه و خودخواهی با چطور.  ریختم

 .بود

 زدم؛ فریاد. دوید چشمانم به اشک

 رحم بی انقدر تونستی چطور.  بهت لعنت.  نسترن بهت لعنت :_

 .بیرون برو. بیرون برو.  باشی

 .میشه خراب پوستت نخور حرص :_

 .رفت بیرون مغازه از و فرستاد برایم ای بوسه
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 ۲۲۶پارت#

 و گذاشتم زانوهایم روی را سرم. نشستم زمین روی بیچارگی با

 من. دادم باریدن اجازه چشمانم به. کردم حلقه پاهایم دور را دستانم

 . دادم می پس را چیزی چه تاوان

 جرمی چه به. بود گرفته من از را مسعود نخواستن انتقام نسترن

 تازیانه رحمانهبی چقدر بود؟ شدنم عاشق گناهم شدم؟ می مجازات

 .بود کوبیده نحیفم جسم بر را خشمش ی

 همه مخالفت علت چینم می هم کنار را جورچین های تکه که حاال

 .بود عمیق و کاری نسترن ضربه. فهمم می را
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 این دست باید. نبود زاری و گریه وقت االن. زد ذهنم به ای جرقه

 را مادر نظر توانستم می شاید. کردم می رو را خال و خط خوش مار

 .کردم می راحت مسعود بابت از را پدر خیال باید. برگردانم

 های قطره آخرین و ماندم اسفناک وضعیت آن در چقدر دانم نمی

 .ریختم را اشکم

 از سختی به و کشیدم خیسم صورت به دستی در شدن باز صدای با

 .شدم بلند جایم

 پرسید؛ ام آشفته قیافه دیدن با. بود مغازه صاحب احمدی آقای

 افتاده؟ مصطفوی؟اتفاقی خانم خوبه حالتون :_
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 لرزید می گریه از هنوز که صدایی با.دادم تکان طرف دو به را سرم

 گفتم؛

 .مونم می بیشتر فردا. برم باید...من :_

 بگیرم؟ آژانس براتون خواین می.  نداره ایرادی :_

 .ممنون...  نه :_

 .شدم خارج در از کنم نگاهش آنکه بدون

 شانسم آخرین این. کردم می رو را ام برنده برگ شده طور هر باید

 .کردم می تبرئه نکرده گناه از را مسعود باید. بود

 می دلم در چیزی.  دویدم اتوبوس ایستگاه تا.  بارید می باران

 آمدن قصد اتوبوس. دلشوره و استرس نگرانی، از مخلوطی. جوشید
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 می خانه سمت به مرا چیزی. گذشت می کندی به زمان. نداشت

 .کشاند

 نه دیگر که آنقدر. کردم دویدن به شروع و شدم اتوبوس خیال بی

 کسی. گرفتم خانه با تماسی. پاهایم در جانی نه و ماند برایم نفسی

 طبق. انداختم ام گوشی ساعت به نگاهی درمانده.  داد نمی جواب

 با هم شاهین. رفت می قرآن جلسه روز از موقع این مادر معمول

 .داد نمی جواب پدر چرا پس. بود دوستانش

 ذهنم از را منفی افکار. کردم بلند رنگ سبز تاکسی برای را دستم

 . زدم پس
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 زنگ. دویدم را کوچه تمام. پرداختم را کرایه رسیدم که مقصد به

 .کردم باز کلید با را در زنان نفس نفس.  نشد خبری. فشردم را
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 ۲۲۷پارت#

 از قلبم. کردم طی سرعت به را ها پله گلویم خشکی به اهمیت بی

 .کوبید می تند تند زیاد استرس

 کردم  صدا را پدر و زدم خانه رنگ ای قهوه چوبی در به مشت با 

 با. انداخت می چنگ روحم و قلب به بیشتر لحظه به لحظه نگرانی.

  .چرخاندم قفل در را کلید لرزان دستان
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 .فرستادم می صلوات تند تند لب زیر

 ی خیره واج و هاج. نبود مورد بی ام نگرانی. گفت نمی دروغ حسم

 ،روی مانده سقف به رو که چشمانی و کبود لبهای با که شدم پدر

 .بود افتاده زمین

 با. کشیدم بلندی جیغ.  گذاشت نمی تنهایمان پدر.نداشت امکان نه

 .کشیدم سمتش به را خودم و افتادم زمین روی زانو

 بابایی خوابیدی؟ اینجا چرا. شو بلند.  خوبم بابای. جونم بابایی :_

 بلند تو فقط مونم می پیشت دیگه اصن. گذاشتم تنهات کردم غلط

 .شو
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 مثل. بود سرد سرد. لرزیدم تنش سرمای از گرفتم که را دستش

 .زدم فریاد. زمستان

 .خداااااا. نهههههه :_

 از مرا توانستند زور به و شدند خانه وارد ها همسایه جیغم صدای از

 . کنند جدا پدر جان بی جسد

 می تاب چطور را نبودنش.  کردم می باور را رفتنش باید چطور

 .آوردم

 کنار چشمانم جلوی از ای لحظه کبودش لبهای و مهتابی صورت

 .رفت نمی

 .کردم سرایی مرثیه برایش
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 منو ی غصه دیگه. نداره درد دیگه.خوابه می راحت دیگه امشب :_

 اینه آرزوت نگفتی مگه بذاری؟ تنهام اومد دلت چطور. خوره نمی

 گذاشتی؟ تنهام زود انقدر چرا رفتی؟ چرا. کنی عروسم

 شبه یک.شد فروغ بی چشمانش چطور دیدم شد، وارد که شاهین

 .دیدم چشم به را شدنش مرد

 تکیه و گذاشت کنار و بوسید را اش نوجوانی روزهای چطور دیدم

 .پناه بی ی خانه این برای شد گاهی

 را صورتش تمام. شد نمی قطع لحظه یک مادر جیغهای صدای

 .کرد می عزاداری جوانش شوهر برای و بود انداخته چنگ
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 می تر شلوغ لحظه هر خانه. شد خم کمرش اوالد داغ از پدربزرگ

 . شد

 کنارمان سخت روزهای این در تا بودند آمده تهران از ها خاله

 .باشند

 این از خواستم می فقط من اما دادند می دلداریم مدام نسیم و ساغر

 .ببینم گرمش لبخند آن با را پدر و شوم بیدار لعنتی کابوس

 می شایان برای دلم. بود سخت برایم بودم شده یتیم اینکه باور 

 پدر نبود درد. بود نچشیده را داشتن پدر طعم هنوز او. سوخت

 .بود زود برایش
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 دوستهایش با اش نوجوانی با شبه یک که بود زود شاهین برای

 .خانه شود اش دغدغه تمام و کند خداحافظی
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 ۲۲۸پارت#

 شدم می خود بی خود از گاهی. بود تار و تیره برایم پدر بدون دنیا

 ساعتها هم گاهی دادم، می دست از را توانم تا زدم می جیغ آنقدر و

 این هضم. نداشتم اطرافم از درکی و شدم می خیره نقطه یک به

 .بود سخت برایم اتفاق
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 را شاهین ای لحظه علی و سامان. شد آماده سرعت به ها برنامه همه

  .گذاشتند نمی تنها

 مردانه غرور. کشید می آتش به را دلم شاهین بغض و غم از پر نگاه

 امید دانست می.  شود جاری چشمانش از اشکی داد نمی اجازه اش

 خانه مرد. شود گاهمان تکیه بود قرار امشب از که اویی. بود او به ما

 .شود مان حامی.شود مان

 آمدند تسلیت عرض برای آیدا و دخترش همراه به مسعود مادر

 نزدیک آنها به ای لحظه تا گرفت نظر زیر مرا دیدنشان با مادر.

 . دلم روی بود شده باری هم مادر رفتار بود، کم خودم غم. نشوم
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 دلداریم آلودش بغض صدای با گوشم زیر و کشید آغوشم در آیدا

 .داد

 آغوش آن به. داشتم نیاز مسعود حضور به وضعیت این در چقدر

 .گرمش

 .نگرانته خیلی مسعود. نکن اینطوری خودت با عزیزم :_

 من از را خوشش روی زندگی که بود حکمتی چه این دانم نمی

 زدم؟ می پا و دست آشفته وضعیت این در باید کی تا.بود گرفته

 را تلخیها و سختیها این باید که بودم شده محکوم جرمی چه به من

 نمی را شده تحمیل و جبر از پر زندگی این من.  پذیرفتم می

 .بندش نیم لبخندهای آن با خواستم می را پدرم فقط من.خواستم
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 نگاه بود گرفته مقابلم ساغر که لباسی به اشکی چشمان با

 کسی چه عزادار پوشیدم؟ می مشکی باید کسی چه برای.کردم

 .کشید آغوشم در ساغر بودم؟

 من به چیه این. بپوشم عروس لباس براش بود قرار. ساغر نه...  نه:_

 دی؟ می

 زدم؛ ضجه 

 .خوام می بابامو من ساغر :_

 را خودش سامان. شد بد حالم که ریختم اشک آغوشش در آنقدر

 آورد، بیرون کتش جیب از که سرنگی دیدن با. رساند من به
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 نمی. بخوابم خواستم نمی. گذاشتم دهانم روی را دستم دو ترسیده

 .روم فرو خبری بی دنیای در خواستم

 .نزن... من... به... رو...  لعنتی...  اون...  نزن...  کنم نمی...  گریه :_

 و کرد نگاهم بود کشیده عسلیهایش روی که اشکی ی پرده پس از

 گفت؛ خشدارش صدای با

 .نمیاری دووم فردا.بخوابی کم یه بهتره جان شیوا :_

 اتاق بعد کمی و انداخت پایین را سرش.ریختم نگاهم در را التماس

 .کرد ترک را
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 خودش در را رشیدم پدر توانست می چطور گورستان سرد خاک

 کنم باور توانستم نمی. لرزاند می را عرش فریادهایم. دهد جای

 .دید نخواهم خانه در را او دیگر و اینجاست پدر ابدی خانه
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 ۲۲۹پارت#

 را بغلهایش زیر دونفر.  نداشت رفتن راه برای توانی بزرگ پدر

 .بودند گرفته

 . بود دلگرمی برایم لحظات تمام در مسعود حضور
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 دنیای و ماندم من و داد جای خودش در را پدر جان بی پیکر ، قبر

 پدر حضور بدون بود قرار که ای زندگی و ماندم من. پدر بدون

 .پناهی بی و ماندم من. باشد داشته جریان

 ولی دید می چشمهایم. رفتم فرو خال در و شدند خشک اشکهایم

 خبری بی دنیای به. داشتم سکوت به احتیاج. شنید نمی گوشهایم

 خواب به پدر کنار و کنم فرار زمانه جبر این از توانستم می کاش.

 پوستم و گوشت با و ماندم می باید. شد نمی اما. روم فرو ابدی

 .چشیدم می را هاسختی و هاستم

 کرد؛ نجوا گوشم زیر آیدا

 .بگه تسلیت بهت خواد می مسعود بیای، تونی می عزیزم :_
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 و نسیم آغوش در گوشت تکه یک مثل. چرخید نمی کامم در زبان

 را حواسم عمو بلند صدای. شدم می طرف آن ، طرف این ساغر

 کرد؛ جمع

 بابا کردی فکر. کنی نمی نگاه هم سرتو پشت دیگه ری می :_

 به حاال از. نکن درست شر. برو بکش راتو نداره؟ هم عمو نداره،

 .نبینمت داداش زن خونه بر دورو دیگه. منه دست اختیارش هم بعد

 جلو را دستش ادب کمال در و نداد را احترامیش بی جواب مسعود

 .برد

 .باشه آخرتون غم.  گم می تسلیت :_

 .کرد کج را راهش و زد دستش به ای ضربه عمو
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 تنها نه حاال. بزند حرف اینطور او با بود داده اجازه خودش به چطور

 به رسیدن بلکه کردم می نرم پنجه و دست پدر نبود غم با باید

 .دیدم می خواب در هم را مسعود

 گفت؛ مهربانی با و بوسید را ام گونه.شد نزدیکم مسعود مادر

 غم.داره نگه برات مادرتو خدا.گم می تسلیت بهت دخترم :_

 .باشه آخرت

 زد؛ فریاد خشم با و رساند من به را خودش سراسیمه مادر

 شما همدردی به من دختر دارید؟ برنمی ما سر از دست چرا :_

 به تونید می نیست پدرش که حاال کردید فکر اگه. نداره احتیاجی
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 ، سرشم باال شیر مث من. خوندین کور بیارید دستش به راحتی

 .بشید نزدیک بهش دم نمی اجازه

 .رفتم فرو خبری بی دنیای در تا چرخید و چرخید سرم دور دنیا
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 ۲۳۰پارت#

 خانه و ماندیم ما.  شدند می دور همه کم کم و گذشت می روزها

 .بود شده پاشیده آن در مرده خاک که ای

 گیر گوشه آنقدر. بود اوضاع وخامت متوجه کمش سن آن با شایان

 می پدر بهانه شبها گاهی. بودیم نگرانش که بود شده ساکت و
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 شبها بعضی.  رفت می خواب به که کرد می گریه آنقدر و گرفت

 .زد نمی دم و سوخت می تب در

 را مدرسه شاهین. زد می شایان به سری و آمد می روز هر سامان

 ساز سرنوشت برایش امسال. گشت می کار دنبال و بود کرده رها

 درس به رغبتی ولی کرد می آماده کنکور برای را خودش باید. بود

 .نداشت خواندن

 را دیپلمش مدرک تا رفت مدرسه به هم سال آخر ماه سه زور به

 .شود مشغول بیمارستان در توانست سامان کمک با. بگیرد

 گاه تماسهای به و بودم کرده حبس خانه در را خودم مدتها هم من

 می او. دادم می جواب بود امیدم ی روزنه تنها که مسعود بیگاه و
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 همه آن از شده که هم ای لحظه برای حتی حرفهایش با توانست

 .کند دورم ناامیدی و یاس

 زده جانم و دل بر زخمی نابسامان اوضاع این در مادر های مهری بی

 .بود کرده پر را جا همه عفونتش تعفن بوی که بود

 نمی ولی کنیم زندگی آنها با داشتند اصرار جون آقا و جون خانم

  . بدهیم دست از هم را استقاللمان و باشیم بار سر خواستیم

 نگران تا بخرد برایمان ای خانه زودی به تا داد قول بزرگ پدر

 خوابهایی و روزگار بازی از کس هیچ اما. نباشیم ماه هر ی اجاره

 .نداشت خبر بود دیده برایمان که
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 ، بود آویزان دیوار به مشکی ربان با پدر عکس قاب به را نگاهم

 زنگ صدای با. کردم می سیر گذشته خاطرات در و بودم  دوخته

 .کردم وصل را تماس و  کشیدم آهی گوشی

 بشم؟ قربونت خوبی.  سالم شیوا الو :_

 .شد خارج دهانم از سختی به که بود ای دوکلمه تنها جوابش

 . خوبم.  سالم :_

 مسعودم ما یخونه میان ها بچه امشب ، بگم زدم زنگ :_

 .باشه بیا حتما حتما.هست

 .ندادم جوابی
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 خونه از باید.  بخوری غصه و خونه تو بشینی خوای می کی تا :_

 همه. درمیای پا از جوری این.  بشه بهتر حالت کم یه تا  بیرون بیای

 .بیا اون بخاطر حداقل.  مسعود همه از بیشتر.  دلتنگتیم

 حسرت با  گاهی که خاطراتمان همه دلتنگ ، بودم دلتنگ هم من

  .کردم می مرور و زدم می ورق را یکشان به یک ذهنم در

 که بودم آن از تر حوصله بی اما. بود دور برایم روزها آن چقدر

. کنم تحمل را انگیرشان ترحم نگاه و بشینم جمعشان در بخواهم

 .شد می نیافتنی دست خیال یک به تبدیل برایم مسعود کم کم
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 که فروغ بی چشمان با دختری دیدن.  بودم فراری ها آینه تمام از

 کشیدم آهی. نداشت برایم جذابیتی هیچ افتاده گود چشمانش پای

 .رفتم آشپزخانه به تلفن زنگ به اهمیت بی و شدم خارج اتاق از و
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 ۲۳۱پارت#

 زد؛ خورشت به همی مادر

 .بدم جواب برم باید من حتما. تلفنو زنگ صدای شنوی نمی:_

 .شد قطع تماس و بود شده دیر اما برداشت را گوشی غرغر با

 .شد قطع بیا :_
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 بلند دوباره تلفن زنگ صدای که برداشتم کابینت داخل از را قندان

 گذاشت؛ گوشش روی را گوشی. شد

 .بفرمایید:_

_.... 

 .سالم علیک :_

 می خوب را لحنش این. کرد کنجکاوم کالمش خشکی و سردی

 را گوشهایم. کرد می برخورد اینطور خانواده یک با فقط. شناختم

 .دادم تکیه یخچال به و کردم تیز

 چیزی آمدها و رفت این با. منفیه ما جواب بگیم بار چند خانم :_

 .نمیشه عوض
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_:.... 

 نمی عروسی اجازه که شدم نمی راضی من تا خدابیامرز باباش :_

 .داد

_:.... 

 تشریف.  بزن خودتو حرف شما بگیم چی هر ما حاال بابا ای :_

 .بیارید

 .کرد قطع را تلفن خداحافظی بدون

 بود؟ کی :_

 پرسی؟ می چی واسه بود کی دونی می وقتی :_

 .چرخاندم دستانم میان را لیوان
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 میان؟ کی :_

 داد؛ جواب تندی با کند نگاهم اینکه بدون

 باهاشون چطوری دونم می اینبار. جمعه شب. دیگه دوشب :_

 .کنم برخورد

 ای ذره که اش سنگدلی از.ام کسی بی حجم این از گیرد می دلم

 .آورد حجوم گلویم به بغض.ندارم اهمیت برایش

 مامان؟ :_

 .هوم :_

 اهمیت برات من نظر میاد؟ بدت ازشون...  انقدر چرا...  چرا :_

 نداره؟
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 .بود من به پشتش

 .خوام می صالحتو و خیر بفهمی که نیستی مادر تو :_ 

 .کرد نگاهم خیسش چشمان با و برگشت

 قو پر تو.  نیست راضی ام مرده صاب دل این فهمی نمی چرا :_

 مهم تو برای من چرا.  باشم بدبختیات شاهد که نکردم بزرگت

 چراااا؟ شیوا؟ نیستم

 .زدم ام سینه به

 کوفتی صالحه و خیر چه این نیست؟ مهم من دل چی؟ من پس :_

 منو که خیری چه این.شدیم دور هم از همه این بخاطرش که ایه

 .کنی می له پات زیر
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 .کرد باز سر بغضم

 من بگم؟ زبونی چه به بگم؟ کی به.  صالحتو و خیر خوام نمی :_

.  ننداز سنگ بابا روح به رو تو.خوام می اونو فقط من. باهاشه دلم

 .نکن مخالفت

 .کردم باز هم از را دستانم

.  نگیر ازم اونو دیگه خدا رو تو.نمونده ازم هیچی دیگه منو ببین :_

 خواد می منو گفت می دروغ اگر.  رن می و میان دارن ساله چهار

 نشد؟ خسته ؟چرا نکشید پس پا چرا

 .زدم زار

 .نمیای کوتاه که شمایی این.مامان کرده ثابت خودشو اون :_
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 ۲۳۲پارت#

 .،نه ،نه نه:  گفتم که همونیه حرفم:_

 علت کاش ای.دیدم را هایش شانه لرزش من و گرفت را رویش

 .دانستم می را مخالفتش و لجاجت همه این

 

 هم عمو و عمه ، جون خانم ، جون آقا. بودیم پدر پوش سیاه هنوز

 که هایی عقربه روی طاقت بی نگاهم. بودند آمده مادر دعوت به
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 اویی ،دلتنگ بودم دلتنگ.  نشست بودند همیشه از تر خسته انگار

 .برسیم بهم نیست قرار داد می گواهی قلبم که

 را موضعش و شد عصبی مادر که بود نمانده آمدنشان به چیزی

 داد؛ تغییر

 .کنیم نمی باز درو. شدم پشیمون. اتاقت تو برو:_

 از کوهی او اما ، کنند آرامش کردند می سعی جون خانم و عمه

 .شد معرکه بیار آتش وسط این هم عمو.  بود فشان آتش

 .عزاداریم هنوز ما چی؟ یعنی. موافقم منم آره :_

 .کرد ام حواله را خشمش از پر نگاه
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 تنته مشکی هنوز. بنداز لباسات به نگاه یه ؟ کشی نمی خجالت :_

 دی؟ می راه خواستگار اونوقت

 پدر فوت از بعد. نبود ثابق عموی آن دیگر عمو که بود وقتی چند

 دشمن انگار.بود شده رو آن به رو این از اخالقش و انداخته پوست

 می در هم برای جانمان زمانی بود رفته یادش. بودم اش خونی

 .رفت

 زد؛ فریاد مادر که رفتم آیفون سمت به ، شد بلند که زنگ صدای

 .رم می خونه این از همیشه ،برای رم می کنی باز درو :_

 کردم؛ بلند را دستم شد زده که دوم زنگ

 .شیوا رم می بابات روح به :_
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 .خورد لیز سرم از وچادر شد خشک هوا در دستم

 .رساند من به را خودش گریه با

 ... کنیم می تموم رو مسئله این امشب همین. شیوا کن نگاه منو :_

 .کشید تیر قلبم و انداخت طنین سوم زنگ

 اونو؟ یا کن انتخاب منو یا :_

 بود انداخته راه که ایمعرکه به و بودم ایستاده همانجا حرکت بی

 خانم. شکست را خانه سکوت تلفن زنگ صدای اینبار. شدم خیره

 .کرد می نگاهم دلسوزی با جون

 .گذاشتی قرار باهاشون.  بخدا زشته :_

 شیوا؟ کن انتخاب :_
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 روحم اما زد می هنوز قلبم شاید. است همین گویند می که مردن

 دیوار به. شنیدند همه را قلبم شکستن صدای. مرد آیفن پای همانجا

 من با آغوشی هم از هم مرگ. خوردم سر زمین روی تا و زدم تکیه

 .بود فراری
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 ۲۳۳پارت#

 و شده له غروری ، شده تلنبار حسرتهای از پر شدم دختری به تبدیل

 .شکسته قلبی
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 مانتویم. چپاندم داخلش لباس دست چند. برداشتم را امپشتی کوله

 سد عمو که برداشتم کلیدی جا از را سوییچ حرف بی. زدم تن را

 .شد راهم

 شب؟ وقت این کجا :_

 .ایستادم اش سینه به سینه. زدم پوزخندی

 بکش. کنی دخالت کارام تو باشم داده اجازه بهت نمیاد یادم :_

 .کنار

 آدمت بلدم خوب که ندار بر دور من برا. بچه سرجات بشین برو :_

 .بذارم الالت به لیلی هی که نیستم خدابیامرزت بابای اون من. کنم

 .کرد مداخله نگرانی با جونخانم
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 گاوگل یه واست برم من تا مادر اینجا بشین بیا ، جان شیوا بیا :_

 .سرجاش بیاد تحوصله کنم دم زبون

 .رهاندم جونخانم دست میان از را بازویم

 جلومو خوادمی کی ببینم بیرون برم خواممی جون،خانم نه :_

 .بگیره

 .داد باال تمسخر با را لبش یگوشه و انداخت غبعبش به بادی عمو

 .بیرون برو بیا تونیمی اگه. غلطا چه :_

 کشیدم؛ فریاد و شدم منفجر عصبانیت از

 هایعقده داری. کنی بزرگتری من برای داده اجازه تو به کی :_

 تونیمی نیست بابام که حاال کردی ؟فکر کنیمی خالی سالتو چند
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 به دادی نشون خودتو خوب وقت چند این شی؟ ما باالسر آقا

 دلت خیلی. دیدمی رو روزا این و بود بابا کاش. عمووو اصطالح

 نه؟ ، کنم حسابت بزرگترم خوادمی

 گرفتم؛ سمتش به را اماشاره انگشتم

 غرورم و آبرو قاتل جز. هیچی هیچیِ. برام نیستی هیچی تو ولی :_

 که روزی ،همون مردی واسم تو. کنار برو. گرفتی ازم رحمبی با که

 نشده خشک کفنش هنوز که بابام و من جای دادی اجازه خودت به

 .کردی رفتارو اون مسعود با و بگیری تصمیم بود

 باز را در ، کند حرکتی اینکه از قبل و کوبیدم بازویش به را ام شانه

 .زدم بیرون خانه از و کردم
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 که ایساده دختر آن با فرسنگها من که فهماندممی همه به باید

 این حاال و گرفتم فاصله بگیرند تصمیم برایش همه دادمی اجازه

 پای دنیا آخر تا قیمتی هر به کرده علم قد روبرویشان که آدمی

 .ایستد می اشخواسته

 .ترسید خراب حال آن با دیدنم از ساغر

 کنی؟مسعود؟خواستگاری؟می چیکار اینجا تو:_

 .گرفت را کیفم علی

 .کن پیچش سوال انقدر بعد تو، بیاد بذار خانم :_

 .اینجا بیاد بگو بزن زنگ مسعود به بگویم توانستم زور به
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 ۲۳۴پارت#

 جسارتی همچین مادر شدنمی باورش. بود حرفهایم شک در ساغر

 .من با عمو رفتار بدتر همه از و نداده راه را آنها و داده خرج به

 .زدمی قدم را اتاق عرض و طول عصبی و کالفه مسعود

 که ما. کنه کارو این تونست چطور ،مامانت شیوا شهنمی باورم :_

 انتظار از دور واقعا کارش این ولی. رقصیدیم ، زدین سازی هر به

 خونتون پاشو دیگه خورد قسم. وضعیه چه تو مامانم دونینمی. بود

 این تو کردیم مونوتالش تمام گهمی. بیام ممکنه محاله گهمی.نذاره

 .دادنمی بدن دختر خواستنمی اگر. سال چند
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 پایین را سرم زده خجالت. نداشتن گفتن برای حرفی. بود او با حق

 .دادم باریدن اجازه چشمانم به و انداخته

 غرید؛ مسعود به حالم دیدن با علی

 .زنیمی سرکوفت هی بینی؟نمی حالشو. کن تمومش دیگه بسه :_

 . فشرد را هایشچشم انگشت دو با و داد دیوار به را اشتکیه مسعود

 .راه یه فهمیمی ، داریم راه یه فقط ما شیوا :_

 .دوختم لبهایش به منتظر را خیسم نگاه

 ، ترسیدممی چشمانش از.  زد زانو زمین روی مقابلم و شد نزدیکم

 .نباید که بشنوم را چیزی ترسیدممی

 زد؛ کنار را تردیدش
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 که بگیریم برگه دادگاه از باید. کنیم عمل قانونی باید...باید :_

 مجبور مامانت بعدش. کنیم عقد محضر بریم و کرده فوت پدرت

 .بیاد کنار ازدواج این با شهمی

 نه. بود نشناخته را مادر هنوز او. شدند گرد حرفهایش از چشمانم

 انکار بلکه پذیرفت نمی رسمیت به را ازدواج این هیچوقت تنها

 آخر تا را خفت این توانستمنمی. هستم فرزندش من که کردمی

 .بیایم کنار آن با و بپذیرم عمر

 می پیشنهادی همچین که مسعود کنیمی فکر چی من مورد در :_

 فکر بعدش به کنی؟ عقدم صدا و سر بی که ارزشمبی انقدر دی؟
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. بزنم قیدشونو عمر آخر تا باید.  امبرادرام؟خانواده ؟ مادرم ؟ کردی

 .پذیرننمی رو ما هیچوقت اونا

 قرمز های رگه و سرخ خشم از صورتش. شد متورم گردنش رگ

 .کرد محاصره را چشمانش مردمک

 کردیم هرکاری که ما. بده حل راه تو ؟ شیوا کنیم کارچی پس :_

 آخرین این نداری ایایده اگه.  بده نشونم حل راه یه.  نه گفتین شما

 .راه آخرین راهه،

 زد؛ موهایش به چنگی

 .دهنمی من به رو تو ،مامانت کنیم صبر هم دیگه سال صد :_

 غریدم؛ خودش مثل. شد لبریز صبرم
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 یگذشته اون بخاطر دونی؟ده؟مینمی تو به منو چرا دونی می :_

 .سیاهته و لعنتی

 کرد؛ رها زمین روی را خودش و زد نیشخندی

 به تقی تا نشدی؟ خسته خودت سرم؟ تو بزنی اینو قراره کی تا :_

 دونستینمی مگه. وسط کشیمی منو گذشته پای خورهمی توقی

 ؟بودم نگفته بهت خودم ؟مگه

 

 [16:48 04.03.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۳۵پارت#

 :دادم جواب داد،می جوالن صدایم در که خشمی همان با
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 اونا ولی اومدم کنار باهاش من. نه خانوادم ولی دونستممی من :_

 نشون عموم آقاجونمو و بابام به برده آزمایششو برگه نسترن وقتی. نه

 دستی دو بیان. ازشون داری انتظاری چه بافته بهم دروغ کلی و داده

 من مورد در خزعبالتی همچین تو یخانواده اگر. کنن تقدیمت منو

 خواستگاریم؟ بیان بار یه ،فقط بار یه بودن حاضر فهمیدنمی

 دادم؛ ادامه آرامتر و ماندم خیره ناباورش نگاه به

 کارچی خودت منو با مسعود؟ دممی پس روچی تاوان دارم من :_

 کردی؟

 زد؛ لب سختی به. شد سالح خلع هایمحرف شنیدن با

 دونی؟می کجا از رو اینا تو :_
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 را مشتش. کردم تعریف برایش را نحس روز آن اتفاقات تمام

 کوبید؛ رانش روی محکم

 .رو عوضی یدختره کنم کارچه باهاش دونممی :_

 .زدم ،صدایش شد بلند که جایش از

 فقط قصدش. رفت ایران از نامزدش با. نکن خسته خودتو! مسعود:_

 هدفش به کنم فکر. نرسیم بهم ما که کرد کاری هر.  بود همین

 .رسید

 خودش بلندی قدمهای با. افتاد فرو چشمم از که شد ایقطره بغضم

 دادن فرو برای گلویش سیبک شدن پایین و باال. رساند من به را

  . بود اشمردانه بغض
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 مال ما.  منی مال تو.  لعنتی کن تمومش.  نگو چرند دیگه بسه:_

 .چی هیچ کنه، جدا هم از رو ما تونهنمی چی هیچ. همیم

 

 جونخانم و عمه هایتماس.  ماندم فاطمه خاله یخانه روزی دو

 را آرامشی نبودم حاضر اما. برگردم داشتند اصرار.  نداشت پایانی

 .بدهم دست از داشتم که

 رادیوی صدای با صبحها و رفتممی خواب به خاله نوازشهای با شبها

 . شدممی بیدار خواب از ، بود تنهاییش همدم که کوچکش مشکی
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 برایم دلبازی و دست با او و بودم کرده پر برایش را ساغر جای 

 که محبتی.  بود کرده دریغ من از مادرم که چیزی. کردمی مادری

 .نبود ترحم جنس از

  بود؟ کرده محروم آغوشش از مرا مادر که بود وقت چند

 داده سنگینی بهای چه شدنم بزرگ برای. زدم ورق را خاطراتم

 .گذشت کودکی شاد روزهای زود چقدر. بودم

 

 [20:00 05.03.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۳۶پارت#

 .شنید را حرفهایم یهمه صبوری با سامان
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 .کنیم عقد مادر اطالع بدون که بود اشتباه هم او نظر از

 هم کمک با باید خوایدمی همو واقعا اگه. کنید صبر بازم بهتره :_

 پشت باید. بکشید پس پا. بیارید کم نباید. کنید هموار مسیرو این

 اشتباه رسهمی ذهنتون به عصبانیت تو که راههایی این. باشید هم

 برای برگشتی راه و کنید خراب سرتونو پشت هایپل نباید. محضه

 .نذارید خودتون

 .نداشتم که بود بزرگتری برادر سامان

 .شدم اشخیره رضایت روی از لبخندی با

 .انداخت غبغبش به بادی

 ندیدی؟ خوشتیپ و جذاب دکتر یه حاال تا ؟ چیه :_
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 .کردم نازک برایش چشمی پشت

 .خودراضی از چه. ایششش :_

 یخیره و گرفت باال را سرش. کرد ستون و برد عقب را دستانش

 .شد ستاره پر آسمان

 چیه؟ کار سر بری کهاین مورد در نظرت :_

 کمکش باید. بست نقش چشمانم جلوی شاهین یخسته یچهره

 بزند تفریحاتش و هاخوشی یهمه از او که بود انصافیبی. کردممی

 حال به  را او حسابداری مدرک با من و بیاید خانه به خسته هاشب و

 .کنم رها خودش
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 دست اما سوزهمی شاهین برای دلم. ندارم شو حوصله. دونمنمی :_

 از. خوامنمی من ولی شرکتش برم داره اصرار مسعود. نیست خودم

 .کنهمی واویال کنممی کار اونجا بفهمه مامان اگه بدتر همه

 با دونممی. منشیه دنبال زده مطب بیمارستان دکترای از یکی :_

 بهتره هیچی از کنی پیدا خوب کار یه تا اما. نیست جور مدرکت

 .شهمی مشغول فکرتم.

 مطب به سری فردا شد قرار موافقتم از بعد. بود خوبی پیشنهاد

 .بزنیم همکارش
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 هم یکبار حتی مادر بودم آمده بیرون خانه از کهروزی چند این در

 نا ، مرد پدرش وقتی. بودم سیندرال شبیه هم من. بود نگرفته تماس

 شاید. داد نشان یتیم دختر به را ظالمش و زشت یچهره مادریش

 .کندمی دوری من از طور این که نیستم دخترش واقعا هم من

 وقتی. برنگردم خانه به دادم ترجیح اما. بود زده لک شایان برای دلم

 .رفته تهران به شایان با مادر فهمیدم ، رسیدم آقاجون یخانه به

 

 [17:04 07.03.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۳۷پارت#
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 شده خانه آورنان زود چقدر. شد خانه وارد خسته ایچهره با شاهین

 نرفته تهران به که داشت ارزش برایش کارش و هدف قدرآن. بود

 .بودیم مهم برایش ما درواقع. بود

 باز روی با را بود گذاشته دوشش روی جبر به روزگار که را نقشی

 کشیدممی خجالت که بود شده بزرگ قدرآن نظرم در. بود پذیرفته

 چرخ باالیش و قد روی نگاهم که طورهمان. بکشم آغوشش در

 .رفتم اشصدقه قربان دل ،در خوردمی

 هم من داشت اصرار و بود سپرده عمو به را شرکت پدربزرگ

  .شوم مشغول همانجا
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 به عمو با خواست و کشید پیش را بحث دوباره آقاجون شام سرمیز

 ؛ کردم رها بشقاب داخل را چنگالم و قاشق. بروم شرکت

 امروز که مطبی همون دممی ترجیح. رمنمی اونجا من آقاجون نه :_

 .باشم پسرتون کنار املحظه یه حتی خوامنمی. برم رفتم، سامان با

 توی چیزی یه حاال. عموته اون. چشم نور حرفیه چه این :_

 تونمنمی دیگه که من.شماهاس مال شرکت اون. گفت عصبانیت

 .بیام

 .زدم پوزخندی

 .کنهنمی فکر طوراین پسرتون ولی :_
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 پزشکش دستور به اینکه تا. شدمی بدتر پدربزرگ حال روز هر

 .کنیم اشبستری روزی چند شدیم مجبور

 کششی دیگر. رفتممی خانه به شایان دیدن برای روزی چند ماه در

 .نداشتم انگیزشغم فضای آن با خانه به

 عمه و جونخانم آن جای به ، کردمی مهریبی و سردی مادر هرچه

 .بود باز رویم به شانخانه در و کردندمی برخورد محبت با

 کردممی دعا شب و روز. آوردیم خانه به را او پدربزرگ اصرار به

 .نگذارد تنهایم هم او که



 

 pg. 1065 

 ما به را داراییش از بخشی. کرد تنظیم اینامه وصیت جون آقا

 و محضری زودتر تا گذاشت عمو اختیار در را آن و بخشید

 .کند اشقانونی

 .تراشیدمی ایبهانه ، گرفتمی را سراغش پدربزرگ که بار هر اما

 

 دیدارمان و قرار هر در.بود کرده تغییر مسعود اخالق که بود مدتی

 .کشیدمی ازدواج به را بحث

 .کنیم صبر باید کی تا.کنیم رابطه این حال به فکری زودتر باید :_

 آقاجون با زودتر چههر باید. نداشتم اشخواسته برای جوابی هیچ

 این در دلخوشیم تنها مسعود که گفتممی باید.کردممی صحبت
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 فقط کند کمکم موقعیت این در توانستمی که کسی تنها. دنیاست

 .بود پدربزرگ

 

 [17:04 07.03.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۳۸پارت#

 شدم خیره بود شده پارک در مقابل که آمبوالنسی به ترس با

 خشک دهانم. کشیدم زمین روی را لرزانم و سست قدمهای.

 .شد خشک

 تحمل دیگر. کن رحم خودت. ندارم گنجایش دیگر خدایا نه

 .شده پر ظرفیتم. ندارم را امتحاناتت و آزمایش
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 غم از حجم این زیر و نداشت را پدر نبود تحمل پیرمرد این قلب

  .کرد سکته

 

 .زدممی پدربزرگ به سری  باید مطب به رفتن از قبل روز هر مثل

 پدر وقتی از. زدم تلخندی. افتاد اجاق روی سرد کتری به نگاهم

 صبحانه از خبری هاصبح دیگر.  نشد قبل شبیه چیزهیچ دیگر ، رفت

 .زدم بیرون خانه از صدا و سربی بخورم چیزی آنکه بدون. نبود

 باال را سرم.انداختمی خط اعصابم روی هاکالغ غار غار صدای

 کردم؛ زمزمه لب زیر. انداختم شوم هایکالغ به نگاهی و گرفتم

 .خوش خبر ، خوش خبر :_
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 منحوس صدای رسیدم که بیمارستان به.دادمی بد گواهی دلم اما

 .بخشیدم سرعت هایمقدم به.بود انداخته طنین محوطه در کالغها

 شکسته را بیمارستان سکوت عمه گوشخراش هایجیغ صدای

 .نبود خوش خبرشان که بدشگون هایکالغ به لعنت.بود

 .کسیبی گس طعم و ماندم من.شدم تنهاتر و رفت پدربزرگ

 از بعد ماه شش و بیاورد تاب را پسرش هجران غم نتوانست آقاجون

 .کشید پر پدر فوت

 را او هم من خواست،نمی مرا او که حاال. شدم دورتر و دور خدا از

 .کنممی رها ذهنم هایکوچه پس در
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 اما کردممی فکر خودکشی به گاهی. نامرد دنیای این از بودم بریده

 .کنم اشعملی که بودم آن از ترسوتر

 دل درد برایشان و زدممی پدربزرگ و پدر به سری روز هر

 .کردممی

 

 [17:07 08.03.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۳۹پارت#

 رسیدنمان راه تنها بود معتقد همچنان و نبود بردار دست مسعود

 هم لحظه یک نبودم حاضر اما. است خبربی ازدواج و قانونی اقدام
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 فکر کرد،می ترنابسامان این از را اوضاع که مسخره حل راه این به

 .کنم

 گریزان و فراری نگاهش. نبود همیشگی مسعود همان دیگر مسعود

 دست از شبیه ، ترس شبیه حسی. بود نگاهش در جدیدی حس.بود

 قبوالندممی خودم به و زدممی نفهمی به را خودم هربار اما.  دادن

 .کنممی اشتباه که

 ازدواج که کنهمی اصرار. بالتکلیفی این از شده خسته مامانم :_

 .نیستین هم قسمت حتما گهمی. کنم

 میان از ماهی یک مثل هم باز کنی تالش هرچه.  رودمی رفتنی

 .خوردمی لیز دستانت
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 آسمون از برگم یه نخواد خدا تا: گفتمی همیشه جونخانم

  .افتهنمی

 هم مال. نبودیم هم سهم ما. گفتمی راست که فهمممی حاال

. برسیم بهم وقتهیچ نبود قرار که بودیم موازی خط دوتا ما. نبودیم

  .برسیم بهم که خواستنمی خدا جونخانم قول به شایدم

 نشدیم نزدیک بهم ایذره تنها نه کردیم صبر ، کردیم تالش هرچه

 .شدیم دورتر و دور بلکه ،

 دل و کندن دل بوی. جدایی تلخ یلحظه بوی. آمدمی رفتن بوی

  .سپردن
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 دادن دست از این تحمل من. خواستمنمی را تحمیلی جدایی این من

 خواستندمی رحمانهبی چه و بود امزندگی امید تنها او.  نداشتم را

 .کنند سلب من از را حق این

 داره حکمتی حتما. خدا رضای به باش راضی: گفتمی فاطمه خاله

. نخواه خدا از زور به رو چیزی. نیست حکمتبی خدا کار. مادر

 .بده بهت خودش بذار

 آتشی چنان مسعود عشق. شدنمی سرش حرفها این که عاشقم دل

 بدون من. کنم خاموشش توانستمنمی که بود کرده پا به دلم در

 بینینمی چرا. کنینمی نگاهم چرا خدایا. رسیدممی پوچی به مسعود
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 نزدیکتر گردن رگ از مگر. زنممی پا و دست برزخی چه تو

 کنی؟نمی کمکم چرا گیری؟نمی را دستم چرا نیستی؟

 جواب.  بود شده گیربهانه.  بود شده عصبی شدت به مسعود

 گفت؛می کردممی اعتراض که بار هر و داد می کمتر را تلفنهایم

 .دستمه ،پروژه دارم جلسه ، شلوغه سرم :_

 در من اما. کندمی دوری من از دارد نفهمم که نبودم احمق انقدر

 داشتم احتیاج حضورش به تنهایی انگیزغم و سخت روزهای این

 .بودم شده معتاد بودنش به من.  بود دشوار برایم رفتارهایش تحمل.

 زوربه. بودم دیدارش مشتاق عجیب و بود شده تنگ برایش دلم

 .کنیم مالقات را همدیگر تا کنم اشراضی توانستم
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 [17:07 08.03.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۴۰پارت#

 خیره خورشید غروب رنگ نارنجی تاللو به و نشسته آالچیق زیر

 دوباره را بودن او با روزهای.  زدم ورق را ذهنم خاطرات دفتر. بودم

 گذشته توانستممی چطور.  نبود من کار او از ،بریدن نه. کردم مرور

 با من.  نداشت را بردنش بین از قدرت کنیپاک هیچ.  کنم پاک را

 .شدم عاشق و شناختم را عشق ، شدم وادی این وارد او

 و تلخش عطر بوی از. شکست درهم خلوتم شخصی حضور حس با

 .نبود سخت زیاد ست،کسی چه اینکه حدس قلبم نامنظم تپشهای
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 برق از خبری. شدیم خیره بهم سکوت در. چرخاندم را سرم

 سردی از. بود حسی بی و تاریکی از پر چشمهایش. نبود نگاهش

. زدندمی فریاد را غریبگی اشلعنتی چشمهای. لرزیدم نگاهش

 ریش ته ، بلندش نسبتا لخت موهای. خورد سر پایش تا سر از نگاهم

 آتش به را قلبم روزی که نافذش و براق مشکی چشمان آن با مردانه

 را حالم مشکی پیراهن آن در اشتراشیده اندام. بودند کشانده

  .کردمی دگرگون

 شلوارش جیب در دست. بود داده تکیه آالچیق ستون به را اششانه

 .بود دوخته من به را نگاهش و کرده
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 چشمم یگوشه از و شد اشکی قطره امدلتنگی.  زدم لرزانی لبخند

 .افتاد فرو

 را اشکهایم دیدن طاقت هم هنوز. گرفت را نگاهش و کرد نچی

 یفاصله. لرزید ،می شدمی نزدیک که قدمی هر با دلم. نداشت

 .نشست رویم به رو. کرد پر را بینمان

 گریه؟ چرا :_

 .تو دلتنگ ، دلتنگم :_

 بینمان چوبی میز روی و کرد قفل هم در را دستهایش

. لعنتی نکن. کشید پایین را نگاهش و دزدید چشم.گذاشت

 . نکن دریغ من از را چشمهایت
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 خوبی؟ :_

 . زدم پس را اشکهایم دست با

 .خوبم بینممی که رو تو :_

 شیوا؟ کردی فکراتو :_

 .کشید باال را نگاهش. ندادم جوابی

 باید فقط ، گفتم بهت هم قبال. نداریم ایدیگه راه هیچ ببین :_

 پیش پا دیگه که من مامان. بذاری شده انجام عمل تو مامانتو

 .یادنمی کوتاه حرفش از که هم تو مامان. ذارهنمی

 .کرد مکثی

 داری؟ ای دیگه پیشنهاد :_
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 [17:59 09.03.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۴۱پارت#

 .ترسم می.  تونم نمی :_

 .کشید اشمشکی پرپشت موهای میان در دستی

 ؟ چی از ؟ خانوادم از من؟ از ؟ ترسی می چی از:_

  .افتادند می هم روی پلکهایم بلندش صدای از

 نمی. کنم خراب را سرم پشت هایپل سامان قول به خواستم نمی

 .بکشم دست شاهین و شایان از   توانستم



 

 pg. 1079 

 و گرفت عمیقی دم ، زد آتش سیگاری. ایستاد من به پشت. شد بلند

 داد؛ بیرون را دودش طوالنی مکثی از بعد

. رومه فشار خیلی مامان طرف از. شیوا کنم صبر تونمنمی دیگه :_

 دختر یه روز هر. ذاریمی دل به آرزو منو تو آخرش گهمی همش

  وایسم؟ جلوش کی تا. کنهمی انتخاب برام

 فکر به چرا نگو لعنتی نگو. شد ویران قلبم هیچ که دلم حرفهایش با

 نیستی؟ حالم

 .چرخاندم کام در زبان سختی به. شد خشک دهانم بزاق

 گی؟می چی داری فهمیمی خودت ؟ مسعود گیمی چی :_

 ؛ داد ادامه رحمیبی با
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 بره؟می کی قراره بابات دونستیمی تو. شیوا سالمه ۲۶ االن :_

 خب کنه؟می فوت ببینه عروسیتو اینکه از قبل بزرگت بابا دونستی

 .بمونن دل به آرزو ترسنمی هم اونا. دارن حق منم یخانواده

 با را واقعیت و تازاندمی همچنان مسعود.  نده ادامه.  لعنتی نگو

 .کوبیدمی صورتم در رحمیبی

 .موازییم خط دوتا مث ،ما دونی می :_

 تلخندی. رفتم نزدیکش. شدم بلند و کردم بند میز یلبه به را دستم

 .زدم

 طفره چرا بگو راستشو موازی؟ ؟خط زنیمی جدید حرفای:_

 شدی؟ خسته زدم؟ دلتو ری؟می
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 .دادم ادامه نشسته پلکهایم پشت که اشکی به توجه بی

 می هم تو ، بگو. بزن اول همین آخرتو حرف بری؟ خوای می :_

 ، مسعود دهمی رفتن بوی حرفات بذاری؟ تنهام خوای می...  خوای

 .وفایی بی بوی

 .بود شرمندگی از پر نگاهش

 

 [18:00 09.03.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۴۲پارت#

 .لرزید بغض از صدایم
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 بگو.  بری خواینمی بگو.  بزن زل چشام تو. مسعود کن نگام :_

 .ذارینمی تنهام که

 سرم از دست.  نه خدایا ، نه. درید را قلبم و شد خنجری سکوتش

  . تنهایی از پرم من. ندارم را اشتوانایی من. بردار

 بار هزاران که ایخنده.  خندیدم.  دادم باریدن یاجازه چشمهایم به

 .بود گریه از ترتلخ

 .آمدند فرود اشمردانه سینه در جانمبی مشتهای

 رحمبی انقدر تونیمی چطور.  کنینمی من با کارو این تو. نه :_

 . باشی
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 ستبرش سینه به را امپیشانی ناتوانی اوج در و گرفت اوج هقم هق

 .چسباندم

 .بگو چیزی یه نامرد.  میرممی تو بدون من :_

. نگیر من از را آغوش این خدایا. کشیدند حصار دورم دستهایش

 .نخواهم چیزی دیگر دهممی قول

 .درآورد زانو به را قلبم خشدارش صدای

 .بجنگیم سرنوشت...  با...  تونیمنمی... ما.  شیوا باشی قوی باید :_

 .کرد ترمحکم را دستانش حصار. شدند سست زانوهایم حرفش از

 .ندارم طاقتشو من. نزن رو حرفا این....  نگو :_

 .زدم قلبم روی محکمی مشت. آمدم بیرون آغوشش از
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 ولم تونیمی چطور.  فهمی می. نداره طاقت دیگه لعنتی قلب این :_

 . کردی عاشقم.  راه این تو کشوندی منو لعنتی توی...  تو.  کنی

 .زدم پس را اشکهایم دست پشت با

 فقط دلت گفتی نمی مگه.  شدی عاشقم گفتینمی مگه...  مگه :_

  . شد چی پس لرزیده؟ من واسه

 .بود متالطم دریایی نگاهش

 با فقط من.  گممی امدیگه سال صد.  گممی االنم.  عزیزم آره :_

 گوشه یه هم همیشه.  لرزید تو واسه فقط دلم. کردم تجربه عشقو تو

 .توعه مال ذهنم و قلب از
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 راست همه.  بودم بازیچه برات من. گیمی دروغ.  گیمی دروغ:_

 داری ، نرسیدی  اتخواسته به که حاال.  هوسبازی  تو که گفتنمی

 .ریمی

 متوجه وقتی. نشست صورتم روی و رفت باال دستش کی نفهمیدم

 .شد حسبی صورتم طرف یک و کشید سوت گوشم که شدم

 پوست. باشد زده مرا شدنمی باورم.  کردم نگاهش واج و هاج

 .زدمی نبض گردنش رگ و بود شده قرمز خشم از صورتش

 به چی حرفات با داری فهمی می. شیوا زدیمی حرفو اون نباید :_

 همه از دست تو بخاطر من و پاکی تو میاری؟ غرورمون عشقو سر

 .کشیدیمی وسط رو گذشته پای نباید.  کشیدم کثافتکاریام
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 اشک صدابی و نشستم زمین روی.  شد دور قدمی چند و گرفت رو

  .ریختم

 اشخواسته بخاطر که بود محکم انقدر شناسممی من که شیوایی :_

 .نذاره پاش زیر غرورشو

 که آوردی قلبم سر بر چه که دانیمی چه تو. لعنتی دانیمی چه تو

 را جانم بلکه دهم تاراج به را غرورم تنها نه داشتنت برای حاضرم

 .کنم فدایت

 بود گرفته را اشکهایش جلوی که سدی. زد زانو زمین روی کنارم

 .افتاد پایین چشمش از مرواریدی و شکست

 .کنی فراموشم بده قول. شی خوشبخت بده قول :_
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 [17:02 10.03.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۴۳پارت#

 .کرد نوازش را صورتم دست پشت با

 انقدر. نیستم ، ریزیمی که گوهرایی و دُر این الیق که من :_

 بلند سرخ گل گلبرگ این روی که بشکنه دستم. نده عذاب خودتو

  . شیوا نکن سخترش دیگه تو. داغونترم تو از من بخدا. شد

 .افتادم سکسکه به گریه شدت از

 .بمونم...  پاک... دمنمی... قول... بری... اگه...  اگه :_

 . نشست لبم روی انگشتش
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 این با خوایمی دونممی. نکن خرابترش.  نگو هیچی. هیسسسس :_

. نشه خراب ذهنم تو تصویرت آخرین بذار ولی ، داری نگهم حرفا

 .جان شیوا زاللی و پاک تو

 . رفتم در کوره از

 می من به... یادته.  نیار...  زبونت به منو اسم.  جان نگو من به :_

 . رهمی...  کنهمی...  ول...  زنشو مردی کدوم ؟ خانمم... گفتی

 .کرد فرو موهایش الی را دستش دو هر

 .امعوضی من.  نامردم من آره :_

 را تصویرم خواستمی. چرخاند صورتم روی وسواس با را نگاهش

  . بسپرد خاطر به جزییات با
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  . کشید عمیقی نفس

 .من عشق...  باش خودت مراقب :_

 رساندم بهش را خودم کشان کشان. شد خارج آالچیق از معطلی بی

 .زدم ضجه و گرفتم را شلوارش یلبه و

 .نذار تنهام خدااااا رو تو...  مسعود نرو...  نه :_

 آخرین قساوت با نشد موفق وقتی. کنم رهایش تا داد تکان را پایش

 .کرد شلیک را تیر

 عروسیمه دیگه دوهفته.  کنم زندگی بذار.  برو داری دوسم اگه :_

 .نیا سراغم.  نزن زنگ بهم دیگه.  بود دیدارمون آخرین امروز. 
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 شد می دور که طور همان و برداشت قدمی.  خورد سر دستم

 :،گفت

 .قوی.  باش قوی _

 هم را خدا عرش دلم ته از هایضجه.  کرد رها همانجا مرا و رفت

 ".رودمی رفتنی". لرزاندمی

 

 کردمی وا جوری یه بادبادکمو نخ

 بکشم پر بتونم خواستم هرجا تا که

 رو دریا شدمی که کرد تشنم جوری یه

  بکشم سر نفس یه آب لیوان یه مث
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 بره زود اومده دونستممی چه من

 آخرش هایخنده داشتن غروبی چه

 قلبم از تپش یه خدافظی موقع

 سرش سنجاق روی نشست پروانه مث

 چاووشی_محسن#

 

 [17:03 10.03.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۴۴پارت#



 

 pg. 1092 

 چطور دانم نمی. رسانند را خودشان علی و ساغر چطور دانم نمی

 عوض که است سرم چندمین دانم نمی. شدم کش دراز تخت روی

 .ماند ثابت آالچیق آن در من برای زمان دانممی فقط ، شده

 کنار چشمانم پیش از رفتنش یلحظه.  نبود اشکهایم برای پایانی

 .گذاشت تنها مرا و رفت هم او که کنم باور توانستمنمی. رفتنمی

 

 سخن نوعی هر گویند بدن از جان رفتن در)

 (رودمی جانم که دیدم خویشتن چشم به خود من
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 ، عمه. خریدممی جان به را سامان و علی ، ساغر غمگین نگاه شالق

 چه.  نبود او بازهم اما. دادندمی دلداریم فاطمه خاله و جون خانم

 دوست.  کردمی را آغوشش طلب دلم بلبشو اوضاع این در قدر

 الالیی برایم و بذارم پایش روی را سرم دنیا یهمه از فارق داشتم

 تحمل را درد این توانستممی ترراحت بود او اگر شاید.  بخواند

 را قلبم و شدمی تیری سخت روزهای این در خالیش جای اما. کنم

  .گرفتمی نشانه

 ، دردم سنگینی از آمدنش با تا شده سنجاق اتاق در به چشمانم

 در آمدنش از ناامید. خواهدنمی مرا او.  آیدنمی.  نیست اما ، بکاهد

 .زدممی پا و دست تنهاییم
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 این برای دانستممی کاش ؟ بریمی لذت دادنم عذاب از چرا خدایا

 . نه یا هست پایانی سخت روزهای

 دیر اما. بودند شرمنده بودند نکرده کمکم اینکه از جونخانم و عمه

 مانده من و بود رفته مسعود.  بود شده دیر چیز همه برای دیگر ، بود

  . زده یخ احساسی و مرده دلی با.  زده خزان قلبی با بودم

 ساغر دست. بود نمانده عروسیش به چیزی که آمدم خودم به زمانی

 ؛ گفتم التماس با و ریختم نگاهم در را خواهش.  گرفتم را

 هیچی دیگه کیه؟ عروسیش بگو بهم کنممی خواهش ساغر :_

 از فقط. شه باورم تا ببینم چشمام با باید. خدا رو تو. خوامنمی ازت

 .ساغر خدا رو تو.نکنم کاریهیچ دممی قول ، دور



 

 pg. 1095 

 .کشید بیرون را دستش و کرد نچی

 بگی هرکاری درخواستیه؟ چه این شیوا؟ گیمی چی معلومه :_

 شده بهتر حالت کمیه روزه دو تازه. کار یه این جز کنممی

 بکشی؟ خودتو خوای،می

 بگی چی هر. توعه با حق دونممی.  کن گوش ساغر ، ساغر :_

 .نکنم گریه دممی قول.  گیمی راست

 .زدم پس را اشکهایم

 پس ؟ نیستی خواهرم تو مگه...  مگه.  کنمنمی گریه دیگه ببین :_

 کنی؟نمی کمکم چرا

 .کشید فریاد
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 کن رحم خودت به.  کن بس.  بیا خودت به. بابا خوادتنمی:_

 تمومش چرا رسیدیم؟ بهت وقتی بودی حالی چه تو دونیمی.

 . بفهم اینو ، شهنمی شیوا؟ کنینمی

 باال را صدایم خودش مثل و کشیدم را امژولیده و پریشان موهای

 .بردم

  ؟ نمیشه چرا آخه چراااا؟ :_

 .نشست کنارم تخت روی وار بیچاره

 بهت چیزی کرده تاکید.  نفهمی تو که خواسته خودش چون :_

 . رهنمی هم علی. رمنمی منم.نگیم

 .رممی خودم پس باشه :_
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 .کرد ، کردنم راضی برای را آخرش تالش و خورد جا جدیتم ضاز

 اال و.  خودته بخاطر گممی هرچی. من عزیز ، من خواهر آخه :_

 داغون. نداره دیدن آدم اون نامردی. تو بردن نداره کاری  من برای

 .شیوا شیمی

 .شد باریدن آماده چشمانش

 اون بابای گور ، منی خواهر تو. نرو گممی که مهمی برام :_

  ؟ روکرده ولت اینکه ببینی؟ خوایمی رو چی. نامرد یمرتیکه

 .چکید اشکش

 خودت به نگاه یه ؟ گذاشتی جاش کجا شیوا؟ شده چی غرورت :_

 .حالیه چه تو ،اون هستی حالی چه تو االن تو.  بنداز
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 .زدم هق را امتنهایی یهمه من و باردمی

 مظلومیتت اون قربون. خواهری بشم اتغصه پر دل اون قربون:_

 .بشم

 

 [17:40 11.03.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۴۵پارت#

 همراه به لباس بهترین کردن پیدا برای امناتوانی و ضعف یهمه با

  . گشتیم را پاساژها ساغر

 وسواس با.  بود عشقم عروسی.  گذاشتممی تمام سنگ برایش باید

 کیف ساغر کمک با. دادم رضایت رنگ شیری شلوار کت یک به
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 سرازیر قلبم به که غم از اندوهی با.  خریدم هم روسری و کفش و

 .برگشتیم خانه به بود شده

 پر و زده حسرت هاینگاه از. بودند شدنم آب ذره ذره شاهد همه 

 .بودم بیزار ترحمشان از

 غصه و گریه خوراکم و بود فراری چشمانم از خواب که بود روزها

  .بود

 گریه اشعروسی روز عروسی هیچ.  نبود گریه روز دیگر امروز

 افکارم غرق.  او عروس مثل.  نشستم آرایشگر دست زیر. کندنمی

 خودم به زن صدای با که کردممی تصور او جای را خودم و بودم

 .آمدم
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 .شدی خوشگلتر عروس از کن باور. گلم شد تموم :_

 داده قول خودم به. دادم فرو سختی به را گلویم در نشسته بغض

 .نکنم گریه را امشب بودم

 دست با که شدم منتظر چه هر. انداختم خودم به آینه در نگاهی 

 که نیامد کنیم خلق ایعاشقانه هایلحظه و بیاید استقبالم به گل

 تصویر به را لحظه این صبح تا خیالم در که شبهایی چه.  نیامد

 .بودم کشیده

 کردم اشحواله جانیبی لبخند. کشیدمی را انتظارم در جلوی سامان

 .داد تکان برایم سری کوتاه. 
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 فکر به اصال شیوا؟ کنی ثابت خوایمی چیو کارات این با :_

 هستی؟ خودت

 بود پوشیده ساغر که ایساده مانتوی دیدن با.نداشتم برایش جوابی

 .زدم تشر

 بقیه. عروسی ریممی داریم مثال ساغر؟ وضعیه و سر چه این :_

 معرفتبی چرا تو کرده نامردی اون ری؟می طوریاین هم عروسیا

 .برس خودت به برو ، برو. شیمی

 پشت سیگار علی. جلو هم سامان و علی.  نشستیم عقب ساغر و من

 .کردمی روشن سیگار
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 برایش ،دلم شد پیاده که ماشین از. رسیدیم عروس ماشین با همزمان

 روی که دستم.  کرد قراریبی به شروع قلبم و رفت ضعف

 .شد مانعم  ساغر ، نشست در دستگیره

 ندیده خوشتیپی این به دامادی عمرم در. بود ایبرازنده داماد چه

 آتش به را دلم لبش روی یخنده.  زد را چشمم اشحلقه برق. بودم

 . کشید

 

 [17:40 11.03.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۴۶پارت#
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.  خورد گره امسینه در نفس ، کرد باز عروسش برای که را در

 که اسپند.  شد تار چشمانم ، نشست عروس کمر دور که دستش

 چه اینجا من.  شد رها کمان چله از اشکم ، چرخاند سرش دور

 چه ایستاده کنارش که او پس.  نبودم عروسش من مگر ؟ کردممی

  .بود کسی

 هاینگاه ، رقصیدنشان. کردم تصورش و بستم را چشمانم

 که  هاییعکس و دونفره شام. کردنمی بدل و رد که ایعاشقانه

  . بود عمرشان شب بهترین یادگاری

 یاد به مرا اصال. بودم شده دفن ذهنش ینقطه تاریکترین در هم من

 فراموش را هایمانعاشقانه یهمه زود چقدر مسعود آخ آورد؟می
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 ماتم و بدبخت قلب سر بر چه وفاییت بی با فهمیدی اصال. کردی

 آوردی؟ من یزده

 شماها چرا. هاعشقمه عروسی مثال.  بذار شاد آهنگ یه سامان :_

 .گرفتین ماتم

 .بود رفته در دستم از زمان.  ریختم ،اشک رقصیدم ، زدم دست

 در. دوختم تاالر در به را امزده حسرت ،نگاه دست و جیغ صدای با 

 در دست ، شد فرستاده هوا به که بادکنهایی و بلند هایفشفشه میان

 کرده حفظ را اشلعنتی لبخند هم هنوز.  آمدند بیرون هم دست

 .کرد حرکت و نشست فرمان پشت. بود
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 شاهد و امزنده من چطور کرد؟می صبح چطور را امشب خدایا وای

 .هستم گزنده و تلخ هایلحظه این

 .شدیم جدا آنها از و کرد عوض را مسیرش سامان راه درمیان

 

 [17:32 12.03.20](, حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۴۷پارت#

 شدم پیاده ماشین از بیابان تاریکی میان در و داشت نگه شهر اطراف

 .کشیدم فریاد بلند دادم سر گریه راحت خیال با. 

 . خداااااا :_
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 بر و کردممی مشت را خاکها.  ندادم شدن نزدیک اجازه ساغر به

  .بود نشدنی تمام شب سیاهی.  ریختممی سرم

 آن موهای نوازشگر اشمردانه دستهای با امشب اینکه به فکر با

  در من جای دیگری کس بود قرار امشب.  زدم ضجه بود دختر

 امدخترانه بکر دنیای در من امشب.  باشد امنش و گرم آغوش

 .بردمی حجله به را عروسش او و ماندممی

 .خداااااا :_

 .زدم زار امرفته دست از عشق برای را شب تمام

 . دیدم را آفتاب طلوع 

 . مبارک جدید زندگی من عشق :_
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 مال دیگر او.  کردم دفن همانجا و کشیدم بیرون قلبم از را عشقش

 .کنم فکر او به ایلحظه حتی نباید کردم عهد خودم با.  نبود

  .رفتیم خانه به و شدیم ماشین سوار ساغر کمک به 

 خاله خانه به ، رفت رحمیبی با مسعود که نحسی روز همان از

 برای عمه و جون خانم اصرارهای به توجهی و بودم رفته فاطمه

 .نکردم برگشتن

 در ، کرد تزریق سامان که بخشیآرام با و کشیدم دراز تخت روی

 .رفتم فرو خبریبی دنیای
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 ایچهره با مسعود. دویدممی تشنه برهوتی بیابان در آفتاب زیر

 سرم از دست و آمدمی دنبالم شیطانی هاییخنده و کریح

 .شدمی نزدیکتر لحظه به لحظه پوشش سفید عروس. داشتبرنمی

 ام؟کی من بدونی خوای می :_

 به.  شدنمی باورم. شد نمایان صورتش و زد کنار را سفیدش تور

 زدم؛ فریاد نسترن دیدن با.  نداشتم اعتماد چشمهایم

 .نهههههههه : _

 الی توانستم سختی به ، صدایش و فاطمه خاله دست تکانهای با

 .کنم باز را سنگینم پلکهای

 . اینجام من نترس.  دیدی خواب.  نیست چیزی :_
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 از بود مشخص اشآشفته وضع و سر از. شد وارد آبی لیوان با سامان

 .شده بیدار خواب

 بهتری؟ :_

 را عطشم آب خنکای. دزدیم نگاه و دادم تکان سری.لرزید لبهایم

 .کرد فروکش

 

 [17:10 13.03.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۴۸پارت#

 .کرد نگاهم افسوس با خاله
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 غصه با. مادر کن رحم خودت به.  جوونا شما دست از امان:_

 تو ، زندگیش سر رفت که اون.  شهنمی درست چیزی که خوردن

 خدا مصلحت و صالح بشه؟ چی که کنیمی داغون خودتو داری

. کنه آرومت خودش تا خدا رضای به باش راضی. بوده طوراین

  . نداره خوبی عقوبت که درنیوفت باهاش

 هوابی که برود بیرون تا شد بلند سامان شد بهتر حالم که کمی

 .گرفتم را دستش

 .بود حرکت در دستم و من بین اشزده شوک و متعجب نگاه

 بود؟ نسترن... نس... عروسش... بگو...  بگو فقط :_

 . شد امخیره سکوت در
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 .نه: _

 رها را دستش.  کشیدم ایآسوده نفس جوابش شنیدن محض به

 راه به رو اوضاعم شدن مطمئن وقتی. زدم تکیه تخت تاج به و کردم

 .گذاشتند تنهایم شده

 آبشار این داشتن دیگر. نشستم آینه جلوی. بود پریده سرم از خواب

  . برقصد میانشان دستهایش نبود قرار وقتی خوردمی درد چه به

 کمرم پایین تا موهایم بلندی فهمید وقتی.  بود بلند موهای عاشق 

  .کنم کوتاه آنها از سانت یک حتی نباید کرد تهدیدم رسیدمی

 و کنم فرو موهات تو سرمو خواد می دلم چقدر شیوا دونی نمی :_ 

 .بکشم نفس
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 .باشد بلند عروسش موهای کند خدا

 قیچی ناگهانی تصمیم یک در کردم جدا را موهایم تار دسته دسته

 . قرچ صدای بعد و کردم نزدیک ریشه به مو اتصال ینقطه به را

 من.  خوردمی دردم چه به موها خرمن این نبود اویی وقتی

 .کنم دلبری او برای فقط و فقط آنها با خواستممی

.  پوشیدم را بودم خریده ساغر چشم از دور به که ایمشکی لباس

.  نبود من برای دیگر او.  زدم تن را عاشقی و عشق این سیاه  من

 .گنجید نمی قاموسم در هم او به فکر حتی

 مرثیه و کشیدم آغوش به را خودم وار جنین.  نشستم زمین روی

 .کردم سرایی
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 [16:56 14.03.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۴۹پارت#

 مثل ساغر دانستممی. ندادم اهمیتی ، خورد در به که ایضربه به

 گاهی. داشتم را او که بود خوب چقدر. باشد کنارم تا آمده همیشه

 .بدهم دست از هم را ساغر ترسیدممی

 . کرد باز را در ، نگرفت جوابی وقتی و زد دیگر یضربه چند

 ...سل :_

 زمین روی موهای دیدن با. زد خشکش وضعیت آن در دیدنم با

 .زد صورتش به ایضربه شده ریخته
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 توام؟ با تو؟ کردی چیکار ؟ شیوا.  خدا یا :_

 به را سرم روحمبی صورت دیدن با. نشست زمین روی نزدیکم

 .زد هق و کشید آغوش

 سر بالییه چه این.  بشم غصت پر دل اون قربون.  برم قربونت :_

 . نداره ارزششو اون ؟ آوردی خودت

 هم را خودم کالمم سردی. رفت باال لبم گوشه حرفهایش از

 .کرد متعجب

  .جونخانم خونه برم خوام می...  ساغر :_

 .خودم پیش برمت می خب گذره؟می سخت بهت اینجا ؟ چرا :_
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 مدت یه خواممی. میام بازم. گیرهمی موبهونه جونخانم...  نه :_

 .باشم اونجا

  . شیفته شبا اکثر سامانم. تنهاس مامان که دونیمی :_

 .گردمبرمی که گفتم.  دونممی :_

 

 رفت کم خیابان به اتاق پنجره از و بشینم ایگوشه بود شده کارم

 هم او.  بود نگرفته من از سراغی مدت این در مادر. بزنم زل ، آمد

 . خواستنمی مرا

 لذت کشیدنم عذاب از تا کرده خلق مرا خدا کردممی فکر گاهی 

  بود؟ چه خلقتم از هدفش این از غیر اال و ببرد
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 تا کردمی سعی بار هر و گرفتمی تماس بار چند روزی سامان

.  نداشتم ایانگیزه هیچ من اما.  برگردم کارم سر دوباره کند قانعم

 آورده پناه اتاق دنج یگوشه به و چی همه از. دنیا از. بودم بریده

 مطلق سیاهی برایم دنیا. کردمنمی زندگی. بودم زنده فقط من.  بودم

 .بود

 را بارداریش آخر ماههای که نسیم و آمدمی دیدنم به روز هر ساغر

 . گرفتمی تماس مدام گذراندمی

 

 [16:56 14.03.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۵۰پارت#
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 مواقع تنها.  بگیرم دوش تا برداشتم را حوله ، نشینی یکجا از خسته

 .شدممی خارج اتاق از ضروری

 . فهمیدم ، بود انداخته سایه که سکوتی از را این ، نبود خانه کسی

 رحمانهبی خاطرات.  چرخاندم خانه دور تا دور را نگاهم دلتنگی با

 فقط حاال و بود شلوغ همیشه خانه این.  انداختند چنگ ذهنم به

 دیوار روی آقاجون و پدر عکس قاب دیدن.  سکوت و بود سکوت

 .کشیدمی رخ به را شانخالی جای

 کلید چرخش صدای با که زدممی پا و دست دلتنگی و گذشته میان

.  شد خشک ، گرفت قاب را شاهین قامت که در روی نگاهم

 را اشمردانه یچهره  ولع با چشمانم.  بود خستگی از پر صورتش
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 مدتها از بعد اینکه از انگار.  بود امخیره حرفبی هم او.  کرد رصد

 جدا در از را کلید. بود متعجب بودم کشیده عزلت کنج از دست

 . کرد

 . سالم :_

 آشپزخانه را صدایش بعد کمی.  انداختم پایین را سرم خجالتزده

 . شنیدم

  خوری؟می چایی :_ 

 .ریزممی برات من. بشین بیا ایخسته تو : _

 ، گذاشتم میز روی که را سینی. بود اشپی حواسم چشمی زیر

 . کند دل میز روی قندان از نگاهش
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. بود کرده النه نگاهش پستوی در غم.  بود مادر شبیه چشمهایش

  . بودم غافل او از چقدر

 بهتری؟ :_

 هم روی پلک و زدم لرزانی لبخند. زد چمبره گلویم در بغض

 را چایش. خورد چرخ نامرتبم کوتاه موهای روی نگاهش. گذاشتم

  .رفت و کرد تشکری ، خورد

 دوش به را مسئولیت سنگین بار این از بیشتر دادممی اجازه نباید

 .گردممیبر سرکارم فردا از گفتم و گرفتم تماس سامان با. کشد

 و نداشتم کردن فکر برای زمانی دیگر که شدم کار سرگرم آنقدر

 .گرفتم فاصله گذشته از کمکم
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 [16:52 15.03.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۵۱پارت#

 آخر فصل

 کار نفرشان دو هر برای بود قرار و بود آمده مطب هم دیگری دکتر

 . کنم

 دستی تا بریم آرایشگاه به کارم پایان از بعد کردم هماهنگ ساغر با

 . بکشم نامرتبم موهای به
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. بود خبر بهترین هایمروزمرگی میان در نسیم دختر آمدن دنیا به

 لپهای و قرمز پوست آن با زهمی ریزه عروسک این شدنمی باورم

 .باشد نسیم دختر گوشتالود

 اعتراض نسیم ، زدممی صورتش روی محکمی یبوسه که بار هر

 .کردمی

 . نکن کنی؟می تو که کنهمی بوس نوزادو صورت کی آخه :_

 هایعروسک جای به که بودیم شده بزرگ انقدر شدنمی باورم

 .بودم گرفته آغوش در را نسیم یبچه مانکودکی

 بود جا همه. بود شده پررنگتر امزندگی در روزها این سامان حضور

 سر از و زدیممی قدم باران زیر.  رفتیممی بیرون.  کردمی همراهیم و
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 کنارم حوصله و صبر با کنم تجربه خواستممی را چه هر لجبازی

  . بود

.   خندید حرفم به کنم سواری موتور خواهدمی دلم گفتم که روزی

 زده ذوق کشیدمی را انتظارم مطب جلوی موتور با بعد روز وقتی

  .شدم

 یادم سواری موتور تا رفتیممی شهر اطراف به موتورش با روزها

 یک تنهاییم مرداب میان از.  کردمی دیوانگی پایم به پا سامان.  دهد

 از کمی فقط کمی تا شد ایانگیزه و بود روییده گل شاخه

  . بگیرم فاصله هاتاریکی
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. بود انکار غیرقابل دیدمی کنارم را او که هربار مادر نگاه برق

 تصوراتش به پوزخندی دلم در.  گذردمی ذهنش در چه دانستممی

 .زدممی

.  شنیدم که بود ایکننده خوشحال خبر دومین ساغر بارداری خبر

 .بود نمایان رفتارش در علی خوش حال

 دور دوباره و گرفت جشنی شدنش پدر مناسبت به علی مدتها از بعد

 رفت فرو چشمم در و شد خاری خالیش جای. شدیم جمع هم

 اممصنوعی هایخنده. نداشت ثمری بغضم دادن فرو برای تالشم.

  . بود چیز همه گواه خودش
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 از انگار که کردمی تعریف خواستگارم از تاب و آب با مادر طوری

  . شده خسته هستم چشمش جلوی دق آینه شبیه اینکه

 با خواب از قبل شب. حسرتم پر نگاه و بود سکوت تنها جوابش

 موقع آن.  کارهااین و او.  زدم نیشخندی.  آمد اتاقم به شیری لیوان

 دریغ من از را خودش سنگدلی با ، داشتم احتیاج حضورش به که

 . بود کرده

 . بخور شیرو لیوان این پاشو :_

 .دادممی خاتمه داستان این به همیشه برای باریک باید

 

 [16:52 15.03.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین
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 ۲۵۲پارت#

 .شدم خیز نیم تخت روی

 تو خوایمی خوای؟ می جونم از چی چیه؟ قضیه شدی؟ مهربون :_

 چی دنبال.  مامان کن تمومش رو بازیا مسخره این ؟ نباشم تخونه

 پس ؟ پسندته مورد که کسی اون به بدی؟ شوهر منو که ؟ هستی

 زندگی باهاش عمر یه قراره که منی نظر نیستم؟ مهم من چی؟ من

  ؟ نداره اهمیتی  کنم

 :دادم ادامه ترجدی و ترمحکم
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 به نفر یه پای اگه.  کنمنمی ازدواج دیگه وقت هیچ نه ، االن نه :_

 رد ازم نتونی وقتهیچ که رممی جوری یه بخدا ، شه باز خونه این

 .رممی بابا روح به. کنی پیدا نشونی و

 .چکید اشکش

 تنها خوایمی کی تا ؟ سالته چند دونی می.  دارم آرزو منم :_

 لج کی با.  لرزونی می باباتم تن داری کارات این با ؟ باشی

 سر اون. رفت شد، تموم نبود قسمت خودت؟ یا من با کنی؟می

 یه که نشستی ؟ خوریمی غصه کی برای داری اینجا تو زندگیشه

 ؟ بگیرت بیاد روز

 .گرفتم دستانم میان را سرم
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 منو بیاد چطوری.  داره زن اون گی؟می چی مامان وای... وای :_

 کسی با عمر یه تونم نمی ؟ زنیمی که چیه حرفا این ؟ آخه بگیره

 با بخوام یا.  کنممی خیانت بهش دارم ذهنم توی که کنم زندگی

.  طوریه این منم سرنوشت.  خوامنمی ، شهنمی. کنم اشمقایسه اون

  کنی؟ جبران خوای می حاال نذاشتی ، ذاشتیمی باید که موقع اون

 پشیمان ؟ نشستنمی دلم به ایذره اشمادرانه هایدلسوزی چرا

 .فهمیدم نگاهش از را این ، نبود

 آن در حسرت که صدایی با و گذاشت تخت کنار را شیر لیوان

 :گفت ، بود انداخته موج
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 ، ببین نسیمو. دارن بچه ، کردن ازدواج ساالت همسنو یهمه _

 خونه رفتن کوچیکترن ازت که هاتمخاله دختر.  ببین رو ساغر

 کارات این با دونممی.  ایگذشته تو هنوز ؟ چی تو.  شوهر

 .بدی دق منو خوایمی

 غریبم من ننه رسیدنمی اشخواسته به وقتی. بود طور همین همیشه

 ؛ دادم جواب ته و سر بی بحث از کالفه.  کردمی گل اشبازی

  . بردار سرم از دست.  کردم گیر گذشته تو من آره :_

. رفت بیرون اتاق از و کشید آهی ، بردنمی جایی به راه دید وقتی

 . کشیدم سرم روی را پتو ، شیر لیوان خیالِبی و کشیدم پوفی
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 او.  کندمی اداره تنهایی به علی را شرکت که بودم شنیده ساغر از

 ، باشد الزم که گاهی.  شده کار به مشغول پدرش شرکت در هم

.  بود کرده را جایش همه فکر لعنتی.  زند می شرکت به سری

 را خاطرات تمام و کند فراموش خواستمی دوری با را اشگذشته

 !رحمبی.  کند جدا ذهنش دفتر از

 کرده اساسی فرق گذشته با.  بریم خانه سفره به سامان با بود قرار

 نگه کوتاه را موهایم.  انداختممی سرم روی آزادانه را شالم.  بودم

 رفتن بیرون ثابت پای قلیون. کردممی رنگ گاهی هرز و داشتممی

 .بود شده هایمان جمع و
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 ۲۵۳پارت#

 معنای. بود کرده فرق نگاهش در چیزی.  نبود همیشه ،سامان سامان

 درگیرش سالها که منی برای داد می جوالن چشمانش در که حسی

 هاینگاه  از. باشم کرده اشتباه بودم امیدوار.  نبود سخت زیاد ، بودم

.  بدهم دست از هم را او خواستنمی دلم.  بودم معذب اشخیره

 همان من.  شود تمام زودتر امشب کاش.  نگوید چیزی کاش

 پایم برادرانه اندی و سال یک این در که خواستممی را سامانی

  . ایستاد



 

 pg. 1131 

 دریغ من از را هایشحمایت.  گرفت را دستم ، خوردم زمین وقتی

 که سامانی.  شناختمنمی نشسته جلویم که را جدید سامان این. نکرد

 . شانفهمممی هم نگفته که حرفهایی.  بود حرف از پر چشمانش

 .بزنیم حرف باهم جدی کم یه خواممی امشب :_

 .زدم چپ علی کوچه به را خودم و زدم امچانه زیر را دستم

  ؟ شدی عاشق.  بزنم حدس بذار اوممم مورد؟ چه در :_

 موهای. کنم براندازش سکوت در تا داد فرصت و دزدید را نگاهش

 قاب فریمش بدون عینک با که رنگی عسلی چشمان ، کوتاه مشکی

 بلند.  کشیدمی رخ به بیشتر را جذابیتش اشمردانه ریش ته.  گرفته

  .بود کوتاهتر مسعود از کمی ، ورزیده هیکلی با قامت
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 را مردی هر که او به لعنت ؟ ؟مسعود گفتم چه. آمدم خودم به

  .کردممی مقایسه او با ناخودآگاه

 فقط او.  من جز ، باشد دختری هر آرزوی تواندمی که مهربانی قلب

 .کمتر نه و بیشتر چیزی نه است برادر برایم فقط و

 .شدم عاشق آره :_

 .دادم نشان مشتاق را خودم

 ، نبینمش من تا ؟ خوشگله ؟ بیمارستانه هایبچه از کیه؟ خب :_

 . باشم گفته.  کنیا نمی قبول نپسندمش
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 ته از و دادم خرج به خالقیت.  دادمی گوش حرفهایم به لبخند با

 شاهکارم به افتخار با و دادم بیرون حلقه حلقه را قلیون دود گلو

 .شدم خیره

 . دیگه بگو :_

 چیه؟ من به حست...  بپرسم...  تونممی...  شیوا :_

 . نده ادامه ، لعنتی نگو.  شد نواخته خطر اعالم زنگ

 . گرفتم دیگری کام.  نباختم را خودم و کردم مشت را دستم

 چرا.  بزرگم داداش هم و دوستمی بهترین هم تو. معلومه خب :_

 دونی؟ نمی هنوز وقت همه این بعد یعنی ؟ پرسیدی سوالی همچین
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 که داد فشار آنقدر و کرد مشت را دستش. شد تند نفسهایش

 .زد بیرون رگهایش

 ریختی؟ بهم که گفتم بدی چیز :_

 صدای با. داد نامعلومی نقطه به را غمگینش نگاه و زد تلخندی

 :گفت خشداری

 . خواهم زیاده کم یه من. نه که معلومه.  نه _

 . چرخاندم چای فنجان داخل را چوبی نبات. افتاد دوران به سرم

.  نشی ناراحت زنممی که حرفی از ،که خواممی ازت شیوا ببین :_

 ؟ باشه

  .دادم تکان سری
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 تاثیری ،رفاقتمون دوستیمون روی نباید باشه که چی هر جوابت :_

 باشه؟ بذاره
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 .ترسونیممی داری سامان :_

 .شد تخت روی قالی گلهای قفل نگاهش

 ... بگم باید چطوری دونمنمی شیوا ببین :_

 . کردم رها را قلیان شلنگ

 .راحت خیلی.  بگو :_
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 ؟ نباشم داداشت میشه ؟ کنی عوض من به نسبت حستو میشه :_

  کنی؟ فکر من با ازدواج به میشه

 .شد امخیره.  گفت نباید که را چیزی. کردم نگاهش واج و هاج

 می.  شکسته دلت دونم می.  خوردی زخم دونممی.  کن گوش :_

 ... ولی...  ولی. کنینمی فکر ازدواج به دونم می. بودی عاشق دونم

.  شد تمام هم رابطه این یقصه.  شد تمام.  بمانم که نباید. مانمنمی

 شدم دور و زدم پا را کفشهایم تند او به توجه بی و برداشتم را کیفم

 .ندادم زدنهایش صدا به اهمیتی.

 . شیوا کن صبر. کن صبر :_

 .کرد ایستادنم به مجبور و کشید را کیفم بند شب تاریکی میان
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 هرچی اصال.  کنم ناراحتت خواستمنمی خودت جون به ، بخدا :_

 .همین ، کنم امتحان شانسمو خواستم فقط.  بگی تو

 . بود شده روان اشکهایم سیل کی از فهممنمی

 فکر ازدواج به دیگه من.  ندارم احتیاج شوهر به من...  من :_

 . زدم سرم به ایضربه انگشت با. کنمنمی

  . کنهمی فکر دیگه یکی به هنوزم اینجا :_

 . کوبیدم امسینه چپ سمت دست با

...  اگه.  زد یخ رفتنش با که ، تپید می دیگه یکی واسه اینجا :_

...  خودتو...  نمون... برو نه اگر.  بمون ، بمونی برادرم تونیمی

 .گردمبرنمی حرفم از من...  نکن معطل
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  چرا؟ خدایا ؟ چرا.  دادم ادامه راهم به هقهق با

 همان با ، بود خودش.  کرد سد را راهم و شد رد کنارم از کسی

 یمرده دل برای نه اما.  کردمی دلبری امشب که طوسی شلوار کت

 . من

 منم و بشی خواهرم تو که دممی قول ، دممی قول.  شیوا باشه :_

 فقط.  بمون.  نرو.  شد تموم. برام ایدیگه ساغر یه تو. برادرت

  . بمون

 رفتنم برای نایی اشدرمانده نگاه ، خواهشش از پر لحن

 .زدم هق درد پر. گذاشتنمی

 ....سامان :_
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 .کرد باز را دستهایش. زدمی آتش را دلم پرآبش هایعسلی

 ... سامان جانِ :_

 . رفتم آغوشش در قراربی

 .خسته امخسته :_

 .جونم به دردت دونممی :_

 نمیشه؟ تموم چرا :_

 داد؛ جواب خشدارش صدای با

 . باش مطمئن. میشه تموم :_ 
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 برایم هیچکس را او خالی جای و گذشتمی هم سر پشت روزها

  .بود پوش سیاه نبودش اندوه از قلبم.   کردپرنمی

 همان را بود گرفته پا تازه چشمانش میان که جدیدی حسی سامان

. دادمی جوالن نگاهش در حسرت گاهی اما.  خشکاند ریشه از شب

 .شود تباه من کنار زندگیش خواستمنمی
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 پای.  نداشتم را بودن او کنار لیاقت من.  بود اینها از بیشتر حقش

 پشتم استوار و محکم.  کرد حمایتم برادرانه.  ایستاد مردانه حرفش

 .کند کم امکسیبی حجم از تا ایستاد

.  بود سرگرفته از را تهران به همیشه برای رفتن یبهانه بازهم مادر

 با را شهر این خواستمی دلش.  ما وفاییبی از ، تنهایی از بود خسته

 ایبهانه دیگر.  برگردد زادگاهش به و کند رها هایشتلخی یهمه

 این از شدن دور ولی.  نداشت وتنهایی غربت این در ماندن برای

 . بود سخت بدیهایش و خوبیها همه با شهر
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 شدمی مگر.  بذارم تنها  سن این با را مادربزرگ خواستمنمی 

 هم من با هم شاهین.  شد وفابی و کرد فراموش را هایشخوبی

 .بود عقیده

 حال به را او که بود انصافیبی نهایت این و بود کنارمان همیشه او 

 مخالف رفتن با و داشت پا یک مرغم همچنان. کنم رها خودش

 . شهر این در بود شده خالصه زندگیم تمام. بودم

 

 نگاه مچ گاهی.  بود شده اضافه جمعمان به عطیه که بود وقتی چند

.  گرفتممی ، نشستمی سامان روی که را اششیفته و زیرکی زیر

 از پر آه و گرفتمی نادیده سامان که مهری پر و گرم نگاههای
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 اجازه که بود محجوب آنقدر اما.  سوزاندمی را ،دلم دختر حسرت

 .ببردپی دلش راز به کسی دادنمی

 طرفی از و نبود شدنی تمام مشهد به رفتن برای جونخانم اصرارهای

  . کردندمی تشویقم سفر این به رفتن برای همه ، هم

 سفر و کجا من اما.  بودم نرفته مسافرت به که بود وقت خیلی

 سراغش دیگر و بودم کرده قهر خدا با سالها که منی کجا؟ زیارتی

 .بروم رضا امام زیارت به توانستممی چطور رفتمنمی

  . دادم تن اجباری سفر این به و.  شدم رفتن به راضی باالخره

 در ریشخندی تنها گفتندمی مانبدرقه موقع که دعاهایی التماس به

 خوشحال.  کنمنمی فراموش را مادر اشکی چشمان.  زدممی دلم
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 خوشی خیال چه. شد خواهم متحول سفر این با کردمی فکر. بود

 !داشت

 برای همیشه عادت به.  شد دگرگون حالم آقا طالیی گنبد دیدن با

  . شدم وخم گذاشتم سینه روی دست سالم

 که داشت ایجاذبه ، شدنمی بگیرم نگاه کردممی سعی چه هر

 صورتم که آمدم خودم به وقتی.  کردمی خودش مسخ را چشمانم

 با.  بود سفر این یتشنه روحم.  سبک دلم و بود اشک از خیس

 .نبود من کار رئوف امام این با کردن قهر اما ، بودم کرده قهر خدا
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 باد که قاصدکی سبکی به.  حرمش کبوترهای سبکی به. بودم سبک

  . دریا مثل بودم آرام.  کشاندمی طرف آن و طرف این

.  کنم همراهیش ، داشت آمدن قصد جونخانم هربار گرفتم تصمیم

 . بودم محتاج بود شده دور من از بود مدتها که آرامشی این به من

 

 هجوم. داشتم خاصی  هوای و حال ، بودم شده بیدار که صبح از

 ذهنم و آوردمی فشار جسمم و روح به رحمانهبی گذشته خاطرات

 رویپیاده برای دادمی جان پاییزی ابری هوای.  بود کرده آشفته را

  . گذشته مرور و
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 شانه به شانه که زوجهایی شده چفت دستهای روی اختیاربی نگاهم

 . فشردمی را قلبم تنهایی اندوه و نشستمی ، زدندمی قدم هم

 دور که تنهایی پیله از مرا و بگیرد را جایش بود نتواسته هیچکس

  . برهاند بودم تنیده خودم

 فاصله تلخ حال این از تا کشیدم عمیقی نفس و نشستم میزم پشت

 همراه که بارداری زنان ، آمدندمی مراجعین یکی یکی. بگیرم

 معصومی دکتر به بارداریشان ماهیانه چکاپ برای شوهرانشان

  .کردندمی مراجعه

 و کردندمی نگاه همسرشان به غرور و عشق با آنقدر مردها از بعضی

 .بودند کرده بزرگی فتح گویی که رفتندمی شانصدقه قربان
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 بودیم نشسته صندلیها این از یکی روی هم ما شاید. بود نرفته او اگر

.  

 حسرتی پر آه.  بگیرم را اشکم ریزش جلوی تا کشیدم عمیقی نفس

  . دادم وارد تازه شوهر و زن به را نگاهم و شد خارج لبانم میان از

 یچشمها.  بودند آشنا برایم زیادی.  شدم زن کرده باد شکم خیره

  . بود تعجب و بهت از پر هم آنها

 وقت.  دادم فشار محکم را میز یلبه.  نشست گلویم در بغض

 و خریدم جان به را محمد انگیزترحم نگاه.  نبود ، بودن ضعیف

 .آمد جلو وار اردک نیلوفر.  دادم تحویلش جانیکم لبخند

  خودتی؟ شیوا :_
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 و شر دختر.  بود گذشته روزها آن از چقدر.  زدم هم روی پلک

 آرامترین کنار ، نداشت قرار و آرام ایلحظه که دانشگاه شور

  . بود ایستاده رویم روبه ، شناختممی که پسری

 نگاه توانستمنمی اما. زدندنمی مسعود از حرفی که بود خوب چقدر

  . بگیرم نادیده نشستمی امحلقه از خالی انگشت روی که را نیلوفر

 حس. زدمی دامن بیشتر حالم خرابی به آنها دیدن و بود بد حالم

 سالهایم و سن هم و دوستان یهمه.  دیدم را خودم تازه کردممی

 به طوری من و بودند کرده آغاز را زندگی از جدیدی ایدوره

 .نبود ممکن آن از رهایی که بودم متصل گذشته روزهای

 



 

 pg. 1149 

 [16:47 19.03.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۵۷پارت#

 کنار در شاید او اما باختم را امزندگی تمام او رفتن حسرت در من

  . بود کرده تجربه هم را شدن پدر حس همسرش

 هاییبچه به و بروم خیابان طرف آن پارک به تا کرد وادارم نیرویی

  .کنم نگاه ، کردندمی بازی خیالبی که

 خواستمی دلم.  نشستم بازی زمین به نیمکت نزدیکترین روی

 که بودم شده دور خودم از چقدر.  بود من مال هافرشته این از یکی

 که بود آمده سرم بالیی چه.  بودم کرده گور به زنده را احساساتم



 

 pg. 1150 

 تواندمی زن یک که حسی ترین ناب و بهترین از شدم حاضر

  .بودم کرده پوشی چشم ، کند اشتجربه

 این یا ؟ بود شده دنیا تارک من بخاطر هم او  ؟ داشت را ارزشش

 تمام روی و بودم کشیده دست زندگی از که بودم من فقط

  ؟ بود چه دنیا این از من سهم. گذاشتم سرپوش آرزوهایم

 بود بسته خرگوشی را موهایش که دخترکی روی و چرخید نگاهم

 حالی در کودکان به حسرت با که معصومش ایقهوه چشمان با و

  . شد ثابت ، بود خیره بازی

 بقیه مثل تا کردنمی یاری پاهایش اما. بود کننده خیره اشزیبایی

 .کند خیز و جست
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 و کرد حس را نگاهم سنگینی.  آمد درد به صحنه این دیدن از دلم

 و زدم لبخندی.  رسیدمی بنظر ساله ۴. چرخاند سمتم به را سرش

 مرا چشمهایش. گرفتم سمتش به و کشیدم بیرون کیفم از شکالتی

 .نرسید ذهنم به چیزی کردم فکر چه هر.  انداختمی کسی یاد

  ؟ کوچولو خانم چیه اسمت :_

 با شدن کالم هم برای ایعالقه.  چرخاند مخالفم سمت به را سرش

 جلوی را شکالت.  زدم می بهم را خلوتش نباید.  نداشت من

 فاصله ازش تا شدم بلند.  گذاشتم اشرفته در زهوار یکالسکه

  . شد نگاهش قفل چشمانم که بگیرم
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 یریشه به تیشه طوری که کسی.  امزندگی قاتل.  عذابم یفرشته

  .کنم ترمیمش نشد جوره هیچ که زد امزندگی

 کنار هایچین.  نبود شده نقاشی صورت آن از خبری دیگر

 جای مندرسش و کهنه لباسهای. شدمی دیده وضوح به چشمش

 اشروسری زیر از وارشلخته و رنگبی که موهایی.  داشت تعجب

 من که نسترنی.  باشد نسترن این نداشت امکان نه. بود زده بیرون

 فراموش ایلحظه را اشکینه از پر چشمهای.  نبود ایران شناختممی

  . بودم نکرده

 ؛ زد لب سختی به.  بود شده خشک خشک دهانم.  بود خودش

 ؟ تو :_
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 برای چیزی اینکه با. ماندممی نباید. بود خودش.  بود درست حدسم

  . رسیده هدفش به بداند خواستم نمی ، نداشتم دادن دست از

 ، بود التماس و خواهش از مملو که صدایی با.  شد نیتم متوجه

 : گفت

 . لحظه یه فقط...  فقط.  کن صبر خدا رو تو. کن صبر _
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 سرم پشت را قدمهایش شتاب پر صدای.  دویدم.  ندادم گوش

 نفس.  کرد ایستادنم به مجبور و گرفت را امشانه پشت از.  شنیدممی

 .زدمی نفس

 . لحظه یه...  فقط.  کن صبر...  صبر :_

.  گرفت راه هایشگونه روی اشک.  کشید عمیق نفس چند

 . گریه و او.  زدم تلخندی

 دوباره نزدی؟ که داری حرف ؟ نکردی که مونده ایدیگه کار :_

 ؟ کنینمی گم زندگیم  از گورتو چرا کشیدی؟ برام اینقشه چه

 به ، لعنتی باش خوشحال.  باش خوشحال بشنوی؟ خودم از اومدی

 االن.  رفت ؟ فهمی می.  رفت و کرد ولم مسعود.  رسیدی آرزوت
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 میون شدم گم من. رسیدی هدفت به تو.  کرده ازدواج.  ساله چهار

 . هامروزمرگی

 تا کوبیدم کتفش به را امشانه.  بود شده تبدیل هقهق به اشکهایش

 . شد هایشپنجه اسیر دستم مچ که بزنم کنارش

 . کردم غلط. کن حاللم...  بخش...ب :_

 : گفتم تمسخر با و خندیدم

 باید که تو.  بعیده ازت ؟ حرفا این نسترنو ؟ گفتی چی ؟ چی :_

  . باشی خوشحال

 . کشید فریاد
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 کشیدممی نقشه تو برای که موقع اون.  لعنتی نیستم د.  نیستم :_

.  کنممی نابود زندگیمو خودم دستای با دارم که بودم  این از غافل

 پس منو خودخواهیای و اشتباهات تاوان داره اون ؟ دیدی دخترمو

  . نه ؟ شناختیمی که امنسترنی همون من.  ببین منو. دهمی

 برممی گفت.  زد گولم. داد باد به زندگیمو عوضی کالهبردار یه

 داشتمو چی هر.  رفت و کرد ولم شکمم تو بچه یه با ولی خارج

 که فهمیدم بعدشم.  آوردم دنیا به یاسمینو تنهایی تو.  برد نداشتم

 .بره راه پاهاش رو تونهنمی وقت هیچ.  گیره زمین

 .زد پس را اشکهایش دست با
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 لحظه هر.  دادم تاوان منم.  نگذشته خوش منم به فهمیدی حاال :_

  . شد بچم پاگیر من ظلم.  گیرهمی آتیش قلبم بینممی دخترمو

 خیس را دستم اشکهایش.  بوسید را دستم. زد زانو زمین روی

 . کردمی

  . ببخش یاسمین بخاطر  _

 ؟ را امشده تباه زندگی ؟ ببخشم را چیزی چه.  داشت توقعی چه

 عشق دادن دست از را؟ هایممردگی دل را؟ اممانده دل به آرزو پدر

  . باطلی خیال چه را؟ زندگیم و

 کشیدم را دستم.  زدمی شالق بدنمان بر رحمانه بی باران تند قطرات

 .شدم دور معطلیبی و
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 شدت از پاهایم.  دویدممی هدفبی.  کجا دانمنمی.  رفتممی باید

 کم دلم سوزش از چیزی اما ، کردمی ذوق ذوق خستگی و درد

 بلند آمدمی طرفم به که رنگی زرد تاکسی برای را دستم.  بود نشده

 از دلش هم آسمان انگار.  باریدمی وقفهبی و تند باران.  کردم

  . بود پر بودم خورده که هاییزخم و کسیبی

 . نشستم پدر قبر کنار زمین خیسی به توجهبی
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 اشکینه بخاطر دیدی.  گفتممی راست دیدی.  بابا دیدی :_

 امخسته ؟ تنهام چقدر ببین کجایی؟ جونم بابا.  کرد خراب زندگیمو

 . پیشت بیام خواممی. خسته

 سرما شدت از.  بودم کرده لرز.  چسباندم سردش سنگ به را سرم 

 زنگ توانستمنمی که بودم حالبی آنقدر.  خوردمی بهم دندانهایم

  . بخواهم کمک و بزنم

 انگار که را سامان صدای که ماندم حال همان در چقدر نمفهمیدم

 .شنیدم زد،می صدایم دستها دور از

  . دختر کن باز چشماتو. کن نگا منو شیوا ، شیوا :_
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 جانیبی لبخند و کردم باز را امچسبیده بهم هایپلک الی سختی به

  . سختم روزهای قهرمان.  زدم سامان تار تصویر به

 داد دست بهم بخشی لذت حس دوید پوستم زیر که ماشین گرمای

 .باریدمی رویش و سر از نگرانی. 

   . شیوا بزن حرف باهام :_

 دست.  بودم کرده دلواپسش امفکریبی و خودخواهی با بازهم

  . گذاشتم گرمش دستش روی را سردم

 .نداره آفت بم بادمجون. شهنمی چیزیم نترس :_

 .پیچید ماشین اتاقک در بلندش صدای
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 کی تا ؟ کنی ثابت چیو خوایمی.  احمق یدختره دهنتو ببند :_

 باور.  بفهم رفته؟ اون.  باشی انگیز ترحم و ضعیف انقدر خوایمی

 یادش اینکه بدون.  کنهمی زندگیشو داره اون.  بیا کنار باهاش.  کن

  . داشتی وجود تویی باشه

 .دهدمی ادامه آرامتر

 دور به نگاه یه.  باشی اترفته دست از عشق داغدار قراره کی تا :_

 باید کی تا.  برادرات ، مادربزرگت ، مامانت به.  بنداز برت و

 .زندگی.  شیوا کن زندگی.  باش خودت فکر به. باشن نگرانت

  . کند یادآوریشان کسی داشتم نیاز.  بود محض حقیقت حرفهایش
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 از که ماشینهایی به را غمم از پر نگاه و دادم تکیه شیشه به را سرم

 .دادم ، کردندمی عبور کنارمان

 . خونه سمت برو :_

  . بیمارستان بری باید حالت این با:_ 

 خواهش. کنهمی خوب حالمو گرم آب دوش یه. نیست چیزی :_

 .کنممی

 . کشدمی پوفی

  . لجباز ، لجبازی :_

 : گفتم سامان به خداحافظی موقع.  رفتیم خانه به سامان کمک به

 . باش مطمئن.  گیرممی ازش رو روزا این تمام انتقام من _
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 .رفت بیرون خانه از و داد تکان تاسف روی از را سرش تنها سامان
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 و باعث از را سختم روزهای تاوان باید.  بودم گرفته را تصمیمم

 باید. شدمی تباه اشزندگی من مثل هم او باید.  گرفتممی اشبانی

 شود خاکستر و بسوزد آتش در من مثل زندگیش تا کردممی کاری

 من.  کند زندگی آرامش در و راحت خیال با دادم نمی اجازه. 

 را امجوانی و زندگی و شدم او ناپاک و تاریک یگذشته قربانی
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 دوا دردهایم از دردی خوردن غصه.  رسیده انتقام وقت حاال.  باختم

 .کردنمی

 منتظرم در جلوی آژانس.  چپاندم کوله داخل داشتم نیاز که وسایلی

 چیزی شوم مطمئن تا چرخاندم اتاق در دیگر یکبار را نگاهم.  بود

  . باشم نکرده فراموش را

 در صدایش.  کرد شکار را آینه جلوی قرمز رژ نگاهم آخر یلحظه

 . پیچید گوشم

 قرمزم؟ رنگ عاشق من دونیمی :_

 فشردم مشتم میان در و زدم شیطانی لبخند.  برداشتم را رژ خباثت با

.  
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 را ماشین کرایه.  روممی اشخانه به که بودم نداده خبر ساغر به

 . فشردم را خانه زنگ.  شدم پیاده و کردم حساب

 برای که بود کاری تنها این.  کردممی راضیش بود هرطور باید 

 را در ساغر تا کشید طول.  دهم انجام توانستممی آرامش به رسیدن

.  رفتم باال هاپله از سرعت به و نماندم آسانسور منتظر.  کرد باز

 که ایخنده با ساغر.  کرد جلب را نظرم در جلوی یزنانه کفشهای

  . ایستاد جلویش و کرد باز را در ، زدمی داد را بودنش مصنوعی

  خبر؟بی چه خوبی؟.  جان شیوا سالم :_

  . بود مشخص کامال رفتارش و لحن از اشدستپاچگی

  ؟ داری مهمون.  سالم :_
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 . آره چیزه...  یعنی...  نه ؟ مهمون :_

  . باشد معذب من بخاطر خواستمنمی

  . میام دیگه وقت یه رممی من پس باشه :_

 . کرد باز کامل را در. بود شده رفتارش متوجه تازه انگار

 .نیست غریبه.  تو بیا ؟ کجا :_

 این که کیست مهمانش بفهمم اینکه برای خواسته خدا از هم من

 .شدم وارد و کندم را کفشهایم حرفبی شده عوض رفتارش طور

 مشکی چشمان و سفید پوستی با جسته ریز دختر روی نگاهم

 را دستم و رفتم نزدیکش.  ایستاد دلنشینی لبخند با.  نشست معصوم

 . گرفتم سمتش به
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 . اومدم زده سر ببخشید.  هستم شیوا سالم :_

 . داد دستم به خفیفی فشار

 زحمت رفع دارم من.  اومدین خوش خیلی ؟ حرفیه چه این :_

 . کنممی
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 . کرد معرفی ساغر

 . علی دوست همسر دوستم، جون ریحانه :_
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 چرا.  نداشت دیگری دوست من بجز که او.  دوست کدام ، دوست

 نبود درست میان این چیزی.  بودم ندیده را جون ریحانه این بحال تا

 روروبه از ساغر که بود که او.  کردمی مخفی را چیزی ساغر. 

 .داشت واهمه من با شدنش

 قرمزی.  چرخاندم دختر صورت روی دیگر بار را امموشکافانه نگاه

 . بود گریه از اشبینی نوک و هاچشم

  . شدم ناراحت ، بودم زده بهم را شاندونفره خلوت اینکه از 

 از را اشمشکی چادر ریحانه.  باشین راحت شما اتاق تو رممی :_

  . برداشت مبل روی

 .رفتممی داشتم دیگه من ، حرفیه چه این :_
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  . بودی نشسته حاال ؟ جون ریحانه کجا :_

 .انداخت سرش روی را چادر کش ریحانه

 .خونه نیومده مسعود تا برم :_

 امزندگی که نامردی همان ؟ زدمی حرف مسعود کدام از ؟ مسعود

  . کرد سیاه را

 عشقم پوش سیاه را من و بودی شب آن پوش سفید عروس تو پس

 قعر در من و رفتی آسمان به مسعود با که بودی تو پس.  کردی

 . رفتم فرو سیاهم زندگی
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 را رفتنش که شدم افکارم میان زدن پا و دست مشغول قدرآن

 به که صدایی با و نشست رویمبهرو زیر به سر ساغر.  نفهمیدم

 :گفت.شدمی شنیده سختی

 سر بهم وقتا گاهی.  ببینید همو خواستمنمی.  مسعوده زن ریحانه _

   .نداره کسوهیچ.  زنهمی

 ؛ پرسیدم سختی به

 دونه؟می منم از :_

 .گذاشت هم روی پلک ساغر

.  ازدواجشون از قبل ، بود گفته اوایل همون مسعود.  دونهمی :_

 معتاده پدرش.  نداره مادر. بشه زنش کنهمی قبول پدرش بخاطر ولی
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 براش ساقی از بره ، کنه کار کردمی مجبورش موادش خرج برای ،

.  شه مسعود زن کنهمی قبول زندان اون از فرار برای.  بگیره مواد

 جای نکرد سعی.  نکرد کنجکاوی موردت در هیچوقت ، دونیمی

 .بگیره مسعود برای رو تو

 . بود نشسته غم از ابری چشمانش روی

 اون تو داره اونم.  نه ، گذرهمی خوش بهش داره خیلی نکن فکر :_

 مظلومه خیلی.  زنهنمی دم صبوره انقدر ولی کشهمی سختی زندگی

  . خیلی شیوا

 . نیست کنیممی فکر ما که اونجوری چیزهیچ
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 زندگی با خواستممی من.  بود لرزانده را دلم چشمانش مظلومیت

 هم را کوچک خوشیدل همین خواستممی کنم؟ بازی دختر این

 من به لعنت ؟ کنم قربانی خودن مثل را او خواستم می ؟ بگیرم ازش

 . اممسخره تصمیم این با

.  نبودم نسترن من.  رفتنمی یادم از ایلحظه چشمانش زاللی 

 . بدهم را اشتباهم تصمیم تاوان عمر یک خواستمنمی
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  . کنم سر وجدان عذاب با عمر آخر تا توانستمنمی
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 بیرونش پوچم افکار تمام با و کشیدم بیرون جیبم از را قرمز رژ

  . خاطراتش و گذشته آن از کشیدممی دست باید.  انداختم

 را رویش زمان غبار تا کردممی دفنشان ذهنم پستوی در دوباره باید

 . کنم زندگی که رسیده وقتش.  بگیرد

 دعوت را سامان و عطیه.  کردیم آماده را شام ساغر کمک با

 قرار آینده یهفته.  دادیم ترتیب نفره چهار دورهمی یک و کردیم

  . شود اضافه جمعمان به کوچولو فرشته یک بود

 مقدمهبی.  خوردممی حرص عطیه به نسبت سامان هایتوجهیبی از

 : گفتم

  . میشه پیر داره دیگه.  بزنیم باال آستین سامان واسه وقتشه دیگه_
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 . خورد جایش در تکانی ساغر

.  بوسهمی خودتو دست دیگه.  درآورد مو زبونمون که ما واال :_

 ... خوبم مورد یه اتفاقا

 بود افتاده عطیه دست از لیوان.  برگرداندم را سرم شکستن صدای با

 ... زمانی هم من.  کردممی درک را حالش. 

  . زد خیمه عطیه روی سامان نگران نگاه

  ؟ حرفاس این وقت االن آخه :_

 شده سفید موهات ؟ انداختی خودت به نگاه یه وقتشه؟ کی پس :_

. 

 : گفت قاطع و کرد مشت را دستش



 

 pg. 1175 

 . راحت خیالت.  گیرمنمی زن ، ندم شوهر رو تو تا _

 . رفتم وا حرفش از

 . کنم ازدواج نخوام هیچوقت من شاید چرا؟ آخه: _

 طوریاون.  باشه بهتون حواسم االن مث نذاره زنم ممکنه چون :_

  . مراقبتونم دور از.  داری یکیو که راحته خیالم حداقل

 . رفت عطیه طرف به و شد بلند جایش از

 کنیممی جمع رو اینجا ما دخترا پیش برید شما نشد؟ تونچیزی :_

.  

 .زد برایم که بود چشمکی ، ساغر به من لبخند جواب

 



 

 pg. 1176 

 .زد غر ، کردمی جمع را چای استکانهای درحالیکه شایان

.  نَشست دلم به.  نه گیمی میاد هرکی.  شدم خسته دیگه من ، اَه :_

 بگو بله یه.  کنم پذیرایی که خونه مونمنمی بعد سری از دیگه منم

 .کن خالص روهمه

  . دادممی گوش اعتراضاتش به خنده با و زدم سیبم به گازی

 امکوله و کج یقیافه از.  آمد که بود خواستگاری پنجمین این

 با که کسی هنوز.  چیست جوابم که بود مشخص ورودشان یلحظه

 .بود نیامده کنم آرامش احساس آمدنش
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 ۲۶۳پارت#

 هندوانه شاهین.  رفت در سمت به حواسمان کلید چرخش صدای با

 به. شد دستگیرش چیز همه شایان یقیافه بادیدن.  شد وارد دست به

 .رفت آشپزخانه سمت

  نه؟ بازم :_

 و پخته مردی که ایساله ۲۵ پسر.  خورد چرخ قامتش روی نگاهم

 . بود کرده پر سال چند این در را پدر خالی جای.  بود کامل

 را مدرکش سختی به توانست و داد ادامه را درسش سامان زور با 

 فروغشبی هایچشم.  شود مشغول بیمارستان حراست در تا بگیرد

 و تمام.  زدندمی فریاد را اشآینده برای برنامه نداشتن و هدفیبی
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 که سونامی آثار هنوز.  بود کرده خانه این وقف را خودش کمال

  .جابود بر پا ، زد زندگیمان به پیش سال هشت

 .کرد دستیپیش مادر

 . خوردنمی شیوا به. بود زیاد سنش :_

 .کرد خشک میز روی کاغذی دستمال با را خیسش دستهای 

 دهنش باشه قسمتش وقت هر.  نیست قسمتش جونخانم قول به :_

  . شهمی بسته

 .انداختم سطل داخل را سیبم ماندهته

 داداش این به اینو.  زدی حق حرف که دهنت قربون.  آفرین :_

  . نزنه غر انقدر که بگو کوچیکت
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 شدت به شایان بود، کشیده مادر به چهره لحاظ از شاهین چقدر هر

 از که بود بلندشان قامت برادر دو این شباهت تنها.  بود پدر شبیه

  . بودند برده ارث به پدر

 . شد آشپزخانه وارد پر توپ با شایان

  . کار سر.  من داداش کاریم سر.  اسبهونه همش اینا بابا نه :_

  . کرد پرتاب دهانش داخل را انگور یحبه

 خودتون.  بیرون رممی دوستام با.  نیستم بعدی یدفعه از من :_

  . کنید پذیرایی

 .گذاشت ظرفی جا در را شسته بشقاب آخرین مادر

  . زنیمی غر چقدر شایان دیگه بسه :_
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 . داد جواب جدیت با شاهین

 .بگیرم دوش رممی. ایخونه این مرد تو نیستم من وقتی :_

 

 اموال تمام با و بود کرده رها سال چند این در را ما رحمیبی با عمو

. گذراندمی خوش ، بود مانده برایش آقاجون از که هایدارایی و

 . نبود مهم برایش شاهین یآینده

 ببینم اشخانواده کنار در را شاهین که برسد روزی بود ممکن یعنی

 همچین  به و شود همسرش است قرار که کسی حال به خوش ؟

 .کند تکیه مردی
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 ۲۶۴پارت#

 با تونهنمی داره دکتر وقت فردا پس: گفت ، زد زنگ عمت :_

 .بری تو بجاش ، مشهد بره جونخانم

  .گرفتم شاهین خالی جای از چشم

 از هم فردا.  رممی. اسبسته مطب.  نیست دکتر هفته این. باشه :_

 . باراناس تولد ، ساغر خونه رممی صبح
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 باشکوهی جشن درازشان زبان دختر برای سال هر مثل ساغر و علی

 کند غافلگیر را علی اشبارداری خبر با خواستمی ساغر.  گرفتند

.  

 هردویشان حق خوشبختی.  بردممی لذت شانخوشبختی دیدن از

 این تمام.  بودند ایستاده شانخواسته پای و بودند خواسته آنها.  بود

 . داشتم را آنها که بودم شانسخوش خیلی.  بودند کنارم سالها

 مشخص کامال سامان به هایش توجهیبی.  آمد همه از دیرتر عطیه 

 شدن گرفته نادیده این از سامان چقدر دیدممی زیرکی زیر.  بود

 . بود عطیه نوبت باشد که هم نوبتی ، بود حقش. خوردمی حرص

 . کرد همراهیم خانه تا سامان شب آخر
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 ؟ نداری حسی هیچ عطیه به واقعا تو سامان :_

 . بود سکوت من جواب ولی ، فشرد محکم را ماشین فرمان

 تو که اینه حداقلش.  کن فکر بهش.  خوبیه دختر خیلی کن باور :_

 .کنهنمی  دور ما از رو

 راحت خیالم تو بابت از تا.  دونیمی خودتم.  دادم جوابتو قبال :_

  . نیست کار در ازدواجی نشه

 .بود نگاهم تیرس در اشمردانه رخنیم

 اومدم کوتاه دیگه من ببین ؟ من پای بذاری زندگیتو قرار کی تا :_

 نیست معلومم.  نشده که حاال تا ، خب ولی.  دممی راه خواستگار. 

 خودتم.  باش مامانت فکر به. کنی صبر من بخاطر نباید تو.  بشه کی
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.  باش خودت فکر به کمیه.  توعه دامادیه آرزوش تنها که دونیمی

 تار دونه چندتا همین که نمونده چیزی ؟ کردی موهات به نگاه

 .دهنمی دختر بهت کسهیچ دیگه اونوقت.  بشه سفید هم مشکیت

 . گرفتم نفسی

 . داره دوست خیلی عطیه سامان ببین :_

 ؛ داد جواب بمش صدای با

 . کنه صبر باید ولی.  دونممی :_

 . بنداز شناسنامت به نگاه یه.  کنه صبر سامان کی تا ، کی تا :_

 در عسلیهایش.  چرخید طرفم به کامل و نگهداشت خانه جلوی

 .داشت خاصی برق تاریکی
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 درگیرش فکرتو انقدر.  نیست موضوع این ناراحت اصال مامان :_

 تو داش دوست زمانی یه.  دونهنمی مقصر رو تو کسی.  نکن

 ولی نیستیم خون یه از اینکه با که فهمیدیم بعد ولی. بشی عروسش

 .دونهمی ساغر مث رو تو مامان.  برادریم خواهر عمرمون آخر تا
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 .گرفت انگشتش دو بین را امبینی نوک

 .نباش هیچی نگران :_

 .داشتم را او که بود خوب چقدر.  زدم لبخندی
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 .بخیر شب برو :_

 .کشیدم را در یدستگیره

 .بخیر هم تو شب :_

 از دست پاهایم صدایش با که بودم نشده دور ماشین از قدمی چند

 .کشیدن رفتن

  ؟ شیوا :_

 .ببینم را اشچهره ماشین شیشه از تا شدم خم

 . دعا التماس.  برسون آقا به منم سالم.  باش خودت مراقب :_

 .باش خودت مراقب هم تو :_
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 حرکت باید عصر فردا که بود خوب.  شدم اتاق وارد آهسته

  .بود قطعی ماندنم خواب اال و کردیممی

 را بودم گرفته برایش که ایهدیه بارانا وقتی.  کردم فکر امشب به

 و آبی گلهای با سفید سارافون و کیتی عروسک دیدن از ، کرد باز

 .بود عروسکش سرگرم شب آخر تا که شد زده ذوق آنقدر بنفش

 هایی عاشقانه.  گشتمی عطیه دنبال که سامان جستجوگر هاینگاه

 ساغری و کردمی ساغر نثار همچنان سال چند این از بعد علی که

  . بود گذاشته زندگیش درخت پای را عشقش تمام که
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 به را گلدانهایش سفارش همچنان جونخانم. شدیم رد قرآن زیر از

 .رفتیم آهنراه به بود گرفته شاهین که آژانسی با. کردمی مادر

.  گرفت آغوشم در خاص آرامشی ، افتاد طالیی گنبد به که نگاهم

 زبانم قفل همیشه برخالف اینبار.  شد دعا و نماز مشغول جون خانم

 برایم هنوز داغش که عاشقی سال چهار از.  گفتم و گفتم.  شد باز

 در که سالی ده و او وفایی بی از.  تنهاییم و کسیبی از.  بود تازه

 .نزدم دم و سوختم نبودش

 از را فرجامبی  و سوز خانمان عشق این خواستم که بار هر گفتم 

 و کرد فرو قلبم در محکمتر را هایش پنجه ، کنم بیرون دلم
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 و زدم هق ، گفتم سال چهارده این تمام خستگی از. شد ماندگارتر

  . ریختم اشک

 آن و سو این به و شودمی جدا گلش از که قاصدکی مثل شدم آرام

 بار این سنگینی دانممی فقط ، گذشت چقدر دانمنمی.  رودمی سو

 و درد این به داشتم نیاز چقدر. شد برداشته دوشم روی از ساله چند

  .کردن دل

  .خورد امشانه به دستی

.  دیدمت دوباره شهنمی باورم.  جون خدا وای ؟ خودتی شیوا :_

  .اینجا اونم



 

 pg. 1190 

.  کردم مرور را ذهنم خاطرات دفتر.  قدیمی آشنای یک.  بود آشنا

 .بود صفحاتش میان جایی

  نشناختی؟ :_

 .زد ایجرقه ذهنم

 تویی؟ آیدا...  آی :_
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  .خودمم عزیزم آره :_

  . کشید آغوشم در
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 شدم مطمئن جلو رفتم.  کردم شک دیدم که بزرگتو مامان:_

 .کوچیکه دنیا چقد بینیمی.  اومده تو با گفت. خودشه

 . او دیدن و زبانم قفل شدن باز بین بود حکمتی چه

  کنی؟می کار چه.  بگو خودت از خب :_

 .خورد زنگ اشگوشی

 .لحظه یه ببخشید :_

 .کرد وصل را تماس

 دوستای از یکی.  دیدم اینجا کیو شهنمی باورت احسان وای :_

 .باشه.  باشه.  قدیمیم
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 با ایحلقه. نشست چپش دست یکشیده انگشت روی نگاهم

 . بود انگشتش در ، ریز نگینهای

. شیطونیه چه دونینمی.  برده خوابش پسرم میگه.  بود شوهرم :_

 . کرده کارم توبه میشه باورت

  . انداخت کیفش داخل را گوشی

.  بزنم بات که دارم حرف کلی بمونیم؟ همینجا یا هتل بریم میای :_

  . کردم پیدات سال چند بعد دونیمی

 شماها.  بودم همیشه.  بودم من. بگردی دنبالم که بودم نشده گم :_

  . نکردین نگاه سرتونم پشت رفتین

 .شدم رفتن آماده و کردم جمع را چادرم
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 ؟ بشنوی خوایمی چی ؟ بگی خوایمی چی از حرفی؟ چه :_

 وفاییبی که.  رفتین خبربی که شد تموم موقع همون حرفامون

 منه نامردی با طور اون که.  کردین ولم تنهایی توی که.  کردین

  . گذاشتین تنها رو دیده داغ

 به و کردم محکم بغلم زیر را چادرم اششرمنده نگاه به اهمیتبی

  .رفتم جون خانم سمت

 ؟ بریم جونخانم :_

 .عزیزم بریم :_

 .نشست جونخانم ویلچر روی دستش
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 منم بذار ولی...  ولی.  داری حق بگی هرچی. گیمی راست آره :_

  . بگم برات

 .گرفت لرز صدایش

 خواینمی.  بگم کردیم ضایع ازت که حقی تاوان از بذار: _

 . شی آروم تا بشنوی

 .زد پس را اشکش.کوبیدم هم روی پلک

 گیردامن که آهت از.  بدبختیاش از.  برات بگم بذار.  شیوا بشنو :_

  . بود

 آرامش دیگران بدبختی شنیدن از که کسی است بدبخت چه

  .گیردمی
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 نذار.  آیدا برو.  ندارم هم ایعالقه.  بشنوم چیزی خوامنمی. نه :_

.  کنهنمی خوشحال منو هیچی دیگه. شن خراب هامونخاطره

 خودم به اینو تا کندم جون.  مونده گذشته تو من برای گذشته

  بزنی؟ شخم رو گذشته خوایمی چرا تو؟ چی دنبال.  بفهمونم

 .پرسید بغض از پر.داد کش امحلقه بدون انگشت روی تا را نگاهش

  نکردی؟...  ازدواج :_

 .بردم مانتوم جیب داخل را دستم
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 مگه؟...  چطور :_

 . کرد جبران بشه شاید ، شاید...  شیوا کن گوش :_

 ؛ غریدم خشم با. شد بپا طوفانی درونم

 ؟ منو یشده تباه عمر ؟ آیدا کرد جبران شهمی روچی ؟ روچی :_

 که پدربزرگی ؟ خاک خروارها زیر رفت دل به آرزو که بابایی

 . برو فقط. برو ؟ کدومو ؟ آیدا روچی ندید؟ عروسیمو

 از زودتر هرچه تا برداشتم تندتند را هایمقدم و دادم هل را ویلچر

  . نبود بردار دست آیدا اما.  شوم دور جا آن

 جونخانم چرخدارصندلی جلوی زدمی نفسنفس که طور همان

 .شد دامنش به دست گریه با و نشست
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 کنید پادرمیونی شما.  بگید چیزی یه شما توروخدا خانمحاج :_

 شما دونممی.  نگیرم وقتتونو زیاد دممی قول.  بزنم حرف باید من.

 . مهمه حرفام ولی.  اینخسته هم

 . کشید سرش به دستی جونخانم

 دل ، اسخورده زخم شیوا.  نکن گریه انقد.  دخترم پاشو ، پاشو:_

  ؟ داری توقعی چه شکستهدل آدم یه از.  اسشکسته

 .شد امخیره نمدارش چشمان با و کشید آهی

  .دخترم کرده زخمی پرشو و بال جور بد روزگار :_

 . کشید باال را اشبینی. زد پس را اشکهایش دست پشت با آیدا
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 راضیش شما دقیقه چند فقط ولی.  دونممی بخدا.  دونممی :_

  . کنید

 .گذاشت هم روی پلک مهربانی با جونخانم

 نماز منم کنید اختالط باهم کلوم دو شما تا نیستی خسته اگه :_

 . بخونم حاجت

 کاسه در چشم حرص از ، کردم معوج و کج را هایملب

  . نبود فراری راه.  چرخانممی

 دست جون خانم آخر یلحظه.  بردم فرشها کنار تا را جونخانم

 .گرفت را آیدا
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 خاکسترو زیر آتیش. حرفات با نده زجرش.  نکن اذیتش فقط :_

  . نکن ورشعله

 .گذاشت جونخانم دست روی را دستش آیدا

 .کنمنمی فراموش لطفتونو این.  چشم.  چشم :_

 سرمای هنوز. وزید خنکی نسیم.  دادم طالیی گنبد به را نگاهم

  .کرد استفاده سکوتم از آیدا. بود نشده شروع زمستان

  . نه یا کردی ازدواج نگفتی :_

 .دادم جواب خشک و سرد

 بود؟ همین مهمت حرفای بپرسی؟ اینو خواستیمی فقط :_

 .زد ایدستپاچه لبخند
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  .کنم ناراحتت خواستمنمی نه...  نه :_

 .کشید عمیقی نفس

 . اومد مسعود سر بالهایی چه نمیدونی :_

 هم شاید و کرده ازدواج که او ؟ بود شده بال دچار هم او مگر بال؟

 و زدم پوزخندی.  مرادش وفق بر هم زندگی.  باشد داشته بچه

 .شدم حرفش یادامه منتظر

 .گممی راست بهت دارم ولی سخته برات باورش دونممی :_

 باشه مهم واست انقدر زندگیت تو نفر یه شاید زمانی یه دونیمی :_

 ولی.  باشه مهم برات بیفته براش که هم اتفاق کوچیکترین حتی که

 ... بیفته چشمت از ، بیرون بندازیش قلبت از که روزی از امان
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 .کرد پاک را اشکهایش و کشید بیرون کیفش از دستمالی

 .باشی عصبانی ازش هنوزم دممی حق بهت :_

 .شد پررنگتر پوزخندم

 اصرار به که دونیمی.  گذشته روزا اون وقته خیلی نه ؟ عصبانی :_

 ...اال و نشستم اینجا االن خودت

 .دهم ادامه نگذاشت

 . دونممی.  دونممی:_
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.  کند شروع کجا از باید نمیدانست انگار. بود سردرگم.  کرد مکثی

 .نداشتم شنیدن برای اصراری هم من

 خوشحال چقدر دونینمی. شد حامله پیش سال دو ریحانه :_

 سختی ماه نه. بود رسیده آرزوش به باالخره سال هشت از بعد.بود

 گفتن دکترا اومد دنیا به بچه وقتی. بود مطلق استراحت. داشت

 آمپول جور یه روز هر.  دستگاه تو بمونه باید نشده تشکیل اشریه

 به.  خون چشمش یه بود اشک چشمش یه ریحانه. زدنمی بهش

  . کنه استراحت خونه میاوردیمش بیمارستان از زور

 .داد ادامه بود لبریز بغض از که صدایی با
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 رفت اومدنش دنیا به از بعد ماه یک.  نبود بدنیا عمرش اما :_

  .بود اومده ازش که همونجایی

 .دوخت چشمانم به را خیسش نگاه

 اومدنو زمین تحمل که بود آسمونی فرشته یه اون دونیمی :_

 .نداشت

 .نداشت دنیا این در را هیچکس. گرفت دلم. افتادم ریحانه یاد

.  بود شده اشتها کم.  داشت درد سر مدام ریحانه ، بعد ماه سه :_

 بیگاهش و گاه تهوع حالت از. عصبیه فشار کردیم فکر اولش

 تو شب یه. نبود هم بیا دکتر. نبود اما بارداره دوباره شاید گفتیم
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 و کنهنمی صبر مسعود.  شد دماغ خون درد سر شدت از خونه

  .گیرنمی آزمایش ازش و کننمی بستریش.  بیمارستان برشمی

  .گذاشت دستم روی را سردش دست

 که بود کرده پیشرفت انقد خون سرطان بگم اگه شهمی باورت :_

 .نداشتن بهبودیش به امیدی دکترا

 دلشوره.  گرفت جان چشمانم ،پیش مظلومیتش ، معصومش چشمان

 .شد جانم خوره

 شدمی شنیده زحمت به که صدایی با و انداخت پایین را سرش

 :گفت
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 پیش رفت. کشید پر مسعود بغل تو ، خونه تو ریحانه بعد دوماه _

 تحمل نبودشو نتونست.  شیوا نداشت بچشو دوری تحمل.  اشبچه

 . دیگه همینه مادر. کنه

 ریحانه.  شدنمی باورم.  خوردمی گره سینه میان نفسم.  زد خشکم

 وای.  بود مرده ، بودم دیده ساغر یخانه که نقشی ریز دختر همان

  . نداشتم اعتماد گوشهایم به.  خدایا

 مرده؟ ریحانه...  ری گی؟می داری چی...  چی :_

 :پرسید ناباور

  بودیش؟ دیده شناختیش؟می :_

 .دادم تکان سری
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 .بودمش دیده ساغر خونه...  پیش سال...  چند :_
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. شد دیوونه مسعود رفتنش از بعد. بود مهربون چقد دونینمی :_

 خودشو. گرفته دامنشو تو آه گفتمی.  کرد حبس خونه تو خودشو

  . گرفته روریحانه دامن اشتباهش که کنهمی سرزنش

 . داد بیرون درد پر را نفسش

 ساغر و علی ولی بزنه حرف باهات بیاد خواست باری چند :_

 آرامبخش مدام.  بریزه بهم زندگیتو دوباره نباید گفتنمی. نذاشتن
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 ببینیش اگه.  شد داغون سال یه این تو.  کردمی تزریق یا خوردمی

 .نمیشناسیش

 و خواهش رنگ لحنش و نگاه.  کرد اسیر دستانش میان را دستم

 .گرفت التماس

 تو به اون. کن حاللش مقدسات همه به رو تو.  شیوا ببخشش :_

  .باشه راهی یه شاید.  کمکت به.  داره نیاز

 جلوی نوابی دختر آن تصویر هنوز.  کشیدم خیسم صورت به دستی

 روی دنیا انگار.  شدم بلند خمیده هاییشانه با. رفتمی رژه چشمش

  . بود شده آوار سرم

  .کشیدم بیرون دستانش از را دستم
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  . کن گوش.  شیوا نرو :_

 . دادم تکان سختی به را زبانم.  دهد ادامه ندادم اجازه

 برو.  برو حاال.  شنیدم منم.  زدی حرفاتو.  کن گوش  تو نه :_

 دنبالم دیگه.  دیدی منو کن فراموش برو.  موندنم از نکن پشمونم

 . نیا

 .زد لب ناباور هایشلب شیار میان از

 !شیوا؟ :_

 .دادم جواب سنگدلی درنهایت و معطلی بی

 .پیش سال ده همون. مرد :_

 .چرخیدم سمتش به پا پاشنه روی و ایستادم.  شدم دور قدمی چند
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 .نریز بهم زندگیمو.  کردم نامزد :_

 .زد حلقه نحیفم بازوی دور را دستش و. کرد تند پا سمتم به

 تو منو خواینمی یعنی.  هان باشیم؟ دوست که تونیممی :_

 کنی؟ دعوت عروسیت

 :گفتم رحمیبی با

 . سال چند این مثل. نباشیم بهتره.  نه _

 بود وقت چند. گرفت بازی به را دلم اذان صدای.شدم رد کنارش از

  بودم؟ کرده فراموشش که

.  بگیرم وضو.  بروم بهداشتی سرویس سمت به کرد وادارم نیرویی

 به را سحرگاهش عطر.  گرفتم عظمتش با آسمان سمت به را سرم
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 برگشتن وقت شاید.  بود دوباره آشتی وقت شاید.  کشاندم هایمریه

.  بودم کرده فراموش را او که بودم من این شاید. وصال وقت. بود

 و خندیدم. زدم چرخ و گرفتم محکم را گلدارم چادر طرف دو

 و گذاشتم سجده به سر.  ریختم اشک و زدم زانو.  ریختم اشک

 .ریختم اشک
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  بده پناهم شاه ای آمدم

 بده گناهم ز امانی خط
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 درماندگان ملجا حرمت ای

 بده راهم درو از مرا دور

  عشق گلستان خاربی گل ای

 بده گیاهم چو مکانی قرب

  نیستم من که تو وصل الیق

 بده نگاهم لحظه یک به اذن

 رهایم که نبودی تو این.  آمدم سویت به دوباره.  برگشتم ، من

.  شدم دور و شدم دور.  کردم فراموشت که بودم من این.  کردی

 تو تا کردم فراموش مغرور من.  شدم غرق هاسیاهی در ، خودم در
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 تو ولی گرفتم اتنادیده که بودم من. شودنمی که شودنمی نخوای

  . کشیدی آغوشم در حاال و زدی لبخند ، ماندی ، نرفتی

 : کردم ناله ، زدم زجه

.  هستم آن به متعلق که جایی به برگشتم من. من معبود ببخش :_

  ؟ دهیمی پناهم

 بخشش طلب و بودم افتاده سجاده روی هنوز اما زد آفتاب

 سبزی پارچه.  ایستاد مقابلم اشمشکی چادر  با دخترکی. کردممی

 .رفت و گفت دعایی التماس. گرفت طرفم به
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. بودم کرده پیدا را خودم من. داشت فرق سفرهایم یهمه با سفر این

 .برگشتیم بود، برپا دلم در که خوشی حال با ، پروانه سبکی به

 را خوابش گاهی. شنیدممی شده ضبط نوار مثل را آیدا حرفهای

 کمک طلب و زدمی فریاد ، بزرگ آتش یک وسط تنها. دیدممی

 کمکش باید زدمی نهیب عقلم گاهی ولی ؟ چرا دانمنمی.  کردمی

 به لعنت. کنم رهایش نامردی نهایت در و باشم او مثل نباید.  کنم

 .احساساتم این با من

 رفتن برای پایی دلم اما. نبود کار در خیانتی پس.  تنهاست بود گفته

 و برداشتم را امگوشی. شدم سردرگم دوباره حسهایم میان. نداشت

 .کردم وارد بودم حفظ هنوز که را اشلعنتی رند یشماره
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 با قدیمی سیمکارت آن هنوز اما.نداشت را جدیدم یشماره

 .بودم داشته نگه را اشگوشی

 روی را دستم.  رفت باال قلبم ضربان.شدم تلگرامش صفحه وارد

 یزمینه.  بود پروفایلش روی عکس یک تنها.  کردم مشت قلبم

 .بود شده نوشته متنی رویش که ایمشکی

  . خوردم را پایش پشت و کردم نامردی :_

 همان.  بود من مسعود همان این.  جوشید اشکم چشمه.  گرفت دلم

  بود؟ کرده نامردی من حق در بودم؟ من منظورش غرور؟ کوه

 گیر من پیش سال ده وضعیت در که بود او حاال. بود برگشته ورق

 .بود داده دست از را عزیزانش. بود افتاده
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 وجدان عذاب.  دانستمی مقصر را خودش او که بود این فرقش اما

  . بود گرفته را گلویش بیخ

 برای.  شد بارانی چشمانم.  کوبیدم امپیشانی به باری چند را گوشی 

 کاش.  رفته دست از روزهای برای ، ریحانه برای ، او برای ، خودم

 پر دیدنش دوباره برای دلم. داشتم احتیاج بودنش به چقدر. بود پدر

  . کشیدمی
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 اسمش حروف روی را انگشتم.  نشستم پدربزرگ و پدر قبر میان

  . کشیدم

 روی رفتنتون با که داغی هنوزه که هنوزم.  تنگتونه دلم چقدر :_

 خونه.  بیای که درِ به نگاهم شبا هنوزم. ستازه تازه گذاشتین دلم

  . نداره صفایی هیچ  تو بدون

  . کشممی پدربزرگ عکس روی تا را نگاهم

.  بمونه تنها شبم یه نذاشتیم حاال تا.  هست جونخانم به حواسم :_

 کنار نبودتون با هنوزم اما. مشهد رممی باهاش دونیمی که دونممی

  . نیومده
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 تاری و شود آزاد چشمانم تُنگ میان شده جمع آب تا زنممی پلک

 .کند کم را دیدم

 و کنهمی بغض میوفته دیوار روی عکس قاب به نگاش وقتی :_

 تکرار برام داره روزا اون دوباره.  بودین کاش. شهمی روون اشکش

  . نیستین دارم نیاز کمکتون ، بودنتون به که االن. میشه

. کشممی دست و ریزممی قبر سنگ روی و دارمبرمی را آب ظرف

 قبر روی گل شاخه چند که شودمی ایمردانه دست مات نگاهم

  . گذاردمی

 چشمانش مشکی مخمل قفل چشمانم و آورممی باال نرم را سرم

 کسی کاش. دادممی جان برایش روزی که چشمانی همان. شودمی
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 او به آیدا حرفهای از بعد انقدر.  کند بیدار لعنتی کابوس این از مرا

  . شدم توهم دچار که کردم فکر

 تا فشارممی هم روی را هایمپلک محکم اندازممی پایین را سرم

 باز را هایمچشم دوباره ترس با.  شود محو اشلعنتی تصویر

  .کنممی

 و سیاه پیرهن ، کشیده اتو مشکی شلوار ، براق مشکی هایکفش

 کنار سفید موهای گذشته با فرقش تنها. آشنا صورت همان بعد

.  شدمی دیده اشزده شانه موهای میان که تارهایی و اششقیقه

 .بود عمر گذر از نشان چشمش کنار چینهای
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 .بود شده ترپخته اشچهره

 خوبی؟ :_

.  نبود توهم.  نیستم خواب بفهمم تا بود کافی کلمه یک همین

 شده لمس.  نزد ایلحظه برای قلبم.  واقعیش خود.  بود خودش

 از سختی به را بزاقم و آمدم خودم به.  کرد قراریبی دلم.  بودم

 مانتو به اهمیتبی.  شدم بلند. فرستادم پایین گلویم خشکی میان

 . دویدم قبرها میان از امخاکی

  . بزنیم حرف باید. کن صبر _
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 چه ، بزنیم حرف که برگشته حاال.  بود گذشته رفتنش از سال ده

.  افتاده من یاد ؟ شده کسبی که حاال ؟ شده تنها که حاال حرفی؟

 و کرد رهایم زندگیم روزهای بدترین در چطور کرده فراموش

  . رفت

 کرد گیر قبری سنگ یگوشه به پایم که برگرداندم عقب به را سرم

  .خوردم زمین و

 کالفه.  داشت را اشهمیشگی عادت همان هم هنوز.  شد نزدیکم

 .کشید اشگندمی جو موهای میان دستی

  ؟ کنیمی فرار من از داری ؟ کردی چیکار _

 .گرفت سمتم به را دستش
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 .کنم کمکت بذار :_

 سوزش به اهمیت بی.  را کمکش نه را خودش نه.  خواستمنمی

 .کشیدم عقب را خودم زمین روی دستم کف

  .عقب برو ، برو.  نشو نزدیکم ، جلو نیا ، نه :_

 .گرفت راه اشکم و شکست بغضم اختیار بی

  . بودی که همونجایی برو.  لعنتی برو :_

. بود کرده جمع را نفر چند حواس و گرفته اوج صدایم خواسته نا

 . آمدند طرفم به مرد سه

  . شده مزاحمتون. خانم اومده پیش مشکلی :_

 .شد مانعش آنها از یکی که کند پر را فاصله خواست
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 کجا؟ :_

 .بزند کنارش کرد سعی

 ؟ چیه مزاحمت.  آشنامه.  کنار برو :_

 .آمد فرود صورتش در و شد بلند مشتی

 خودت ؟ مردم دختر دنبال افتادی قبرستون تو ناموسبی مرتیکه :_

  نداری؟ مادر خوار

 خودش از دفاعی هیچ. بود زده من قلب در را مشتش انگار

.  بود افتاده لگدشان و مشت زیر. شدنمی خنک دلم چرا. کردنمی

 تنه یک را شانهمه کاریش ورزش هیکل آن با خواستمی اگر

  . خواستنمی ولی.  بود حریف
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 از لنگان لنگان.  نشود بلند هقم هق تا گرفتم دهانم جلوی را دستم

  .کردم بلند تاکسی برای را دستم و گریختم مهلکه

 بخاطر نباید که هم ساغر.  بروم خانه به حالم این با توانستمنمی

 .شدمی استرس دچار وضعیتش

 .شنیدم را صدایش که نگذشت چیزی. گرفتم را اششماره
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 ؟ کردی ما از یادی عجب چه.  خانم شیوا سالم :_

 ؛ پرسید نگرانی با شنید که را فینمفین صدای
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  ؟ دختر شده چی کنی؟می گریه شیوا الو :_

 .بود شده خشدار صدایم

 فرار.  دیدمش. بود اونجا.  بابام خاک سر بودم رفته.  سامان :_

 .کردم

 . شد دستپاچه

 ؟ کجایی االن ؟ زنیمی حرف کی از ؟ شیوا کی :_

 .تاکسی تو :_

 ؟ باشه.  بیمارستان بیا خب خیل :_

 .باشه :_
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. گذاشتم هم روی را چشمهایم و دادم راننده به را بیمارستان آدرس

 را کرایه.  کردم باز چشم راننده صدای با  ، نشدم زمان گذر متوجه

 .شدم بیمارستان وارد و دادم

 را قلبم.  بود بریده را امانم پایم و زانو درد. سوختمی دستانم کف

 .فشردمی مشتش میان کسی انگار

 به را رسیدنم و نشستم بیمارستان محوطه نیمکتهای از یکی روی

  .دادم خبر سامان

 به چرا. داشتنمی بر زندگیم و من سر از دست چرا ، لعنتی ، لعنتی

 . کردنمی رهایم خودم حال
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 تصادف ؟ خاکین لباسات چرا ؟ خوبه حالت جان، شیوا ، شیوا :_

  ؟ کردی

. شدم اشخیره لرزانم مردمکهای با.  کردمی امخفه داشت بغض

 امنیت، گرمای.  کشید آغوشم به که دید چه چشمانم در دانمنمی

  .کرد پیدا جریان امبسته یخ رگهای میان

 .زدم هق و کشیدم چنگ به کمرش پشت از را سفیدش روپوش

 .نیست چیزی. کنارتم من. باش آروم ، هیششش :_

  . کرد جدا خودش از مرا شدم آرام که کمی

 شده؟ چی بده توضیح برام حاال :_

 . شکستم را سکوت
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 نفر یه که بود پایین سرم.  آقاجونم بابامو خاک سر بودم رفته :_

. بود خودش.  دیدمش.  کردم بلند سرمو.  قبر رو گذاشت گل

  .بود مسعود... مس

 .داشت شک حرفهایم به انگار

 کرد گیر پام. کنم فرار ازش تا دویدم.  گممی راس...  بخدا :_

 . زمین خوردم

 دست.  کشید شعله چشمانش در خشم. شد عوض نگاهش رنگ

  . کوبید دیگرش دست کف را اششده مشت

 . کنممی آدمش ، عوضی مرتیکه :_
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 ۲۷۴پارت#

 .گرفت عمیقی دم و ایستاد

 استراحت کم یه بعدش کنم پانسمان دستاتو.  اتاقم بریم شو بلند :_

  . کن

 به او و دادم لم اتاقش راحتی مبل روی.  افتادم راه دنبالش حرف بی

 به بود کرده درست خودش که قندی شربت از قاشق چند زور

 را مادر خواستمنمی.  کند پانسمان را دستم ندادم اجازه. داد خوردم

  . بود سطحی خراشها. کنم نگران

  . رساند خانه تا مرا شد بهتر که حالم
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 الزم.  من به بسپرش. کنممی درستش خودم.  نباش هیچی نگران :_

  .بگی چیزی کسی به امروز مورد در نیست

 .کردم تشکر و زدم لبخندی

 :گفت کردم باز که را در

 وقت هر.  بزنی سر بابات به بری تنها نیست الزم بعد به این از :_

  . میام باهات بگو خودم به خواستی

  . هایششدن غیرتی این برای دادممی جان

 .گذاشتم چشمم روی دست

 .چشم :_

 : گفت خنده با
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 .کن استراحت برو. بال بی :_

.  کشید آشپزخانه از سرکی در صدای با که بود آشپزی مشغول مادر

 .زد صورتش به امخاکی لباسهای دیدن با

 ؟ شیوا شده چی.  بده مرگم خدا وای :_

 .زمین خوردم نیست چیزی :_

 .کشید ایآسوده نفس

 ؟ بود کجا حواست ؟ زمین خوردی :_

 .رفت آشپزخانه سمت به غرغرکنان

 نیست معلوم اونوقت ، دارن بچه دوتا ساالت و سن هم االن :_

 .زمین خوردی که بوده کجا حواست
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 به. گرفت دلم. شکست را قلبم اما نداشت حرفش از قصدی شاید

  .کوبیدم محکم را در و بردم پناه اتاقم

 دوباره کردممی حس مدام.  بروم بیرون خانه از ترسیدم می

 بروم خواستممی که هرجا.  کندمی تعقیبم سایه مثل یا و بینمشمی

  .شوم رو به رو او با مبادا تا رفتممی آژانس با

 عطیه و سامان. شویم جمع هم دور خواست و گرفت تماس ساغر

 ساغر گرفتم را سراغش وقتی.  نبود بارانا.  بودند رسیده من از زودتر

 : گفت

 .مامان خونه گذاشتمش باشیم راحت شب اینکه برای :_
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. نباشد مانجمع در بارانا نداشت سابقه هیچوقت.  کردم تعجب

 استرس.  نبود همیشه مثل ساغر رفتار. بود کاسه نیم زیر ایکاسه

 خانه زنگ صدای. بود مشخص رفتارش در دستپاچگی و داشت

 .شد بلند

 [16:46 28.03.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین
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 .انداختم علی و ساغر به نگاهی

  بودین؟ کسی منتظر :_

 .زد لبخند مصنوعی ساغر

 .کن باز درو جان علی....چیزه...نه...امممم :_
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  .زدم قفل در روی و گذراندم نظر از را همه مشکوک

. گرفت اشبازی قلبم ، شد گرفته قاب در چارچوب در که قامتش

 روی هنوز من ولی بودند ایستاده همه. شد خشک خشک دهانم

  .بودم نشسته نفرهتک مبل همان

 نگاهی رنجیده.  رسیدمی مشام به خیانت بوی.  نشست سامان کنار

 نگاه ساغر و علی.  انداخت پایین را سرش که.  انداختم سامان به

 به و ایستادم.  شدمی بزرگتر هرلحظه گلویم بغض.  دزدیدندمی

  . رفتم در سمت

 .شود مانعم خواست ساغر

  .کن گوش حرفاش به بارو یه همین فقط. شیوا کنممی خواهش :_
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 روی که دستم. زدم پوزخندی و کردم نگاهش شانه روی از

 .داد نشان خودی سامان نشست دستگیره

  . تواییم با همه ما. شیوا بشه عوض چیزی نیست قرار حرفاش با :_

  .دادم عسلیهایش به را نگاهم و برگشتم نیاوردم طاقت

 .بذاری تنهام روز یه هم تو کردمنمی فکر :_

 .لرزید تنم بلندش صدای از که رفتم در سمت به افتاده هایشانه با

 .رینمی جا هیچ نشنوی حرفامو تا :_

 به رخ. کردم مشت را دستانم و فشردم هم روی محکم را هایمپلک

 .ایستادم رخش
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 خوایمی کردی؟ اشتباه بگی خوایمی حرف؟ کدوم ؟ حرف :_

 همیناس حرفات ؟ آره ؟ خوایمی دوباره فرصت یه ؟ برگردم بگی

 تو پیش سال ده همون شیوا اون.  نه فرد فاتحی مسعود آقای نه ؟

 . مرد کردی ولش که آالچیق همون

  .کردم باز را دستهایم

 شبیه ؟ مونده ازم چیزی.  کن نگاه من به خوب.  کن نگاه من به :_

  ؟ هامم موقع اون

 .انداختم را دستانم

 .کردم فرق. نه که معلومه ، نه :_

 .گرفتم سمتش به را انگشتم
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  .نشدم عوضی تو مث ولی شدم عوض :_

 . کشیدم مبل سمت به و شد اشمردانه پرقدرت هایپنجه اسیر مچم

 باید...  ولی.  هستم بگی که هرچی. نامردم من ، عوضیم من آره :_

 .کنی گوش حرفام به

 سیگاری.  کرد باز را پنجره و زد کنار را پرده. رفت پنجره سمت به

 صدای با و گرفت عمیقی کام. کرد روشنش و گذاشت لبش گوشه

 .کرد زدن حرف به شروع اششده بم
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.  رهمی یادش رو چیزایی یه مامان که شدم متوجه روزا اون :_

 حدسم.  دکتر بردیمش زور به. کردمی فراموش مکانو زمانو گاهی

 گفتمی.  بود ترسیده.  گرفتمی آلزایمر داشت.  بود درست

 سال ۴ نرفته که یادت. مونهمی دلم به دامادیت حسرت آخرش

 پا و کردیم تحمل خانوادتو احترامیبی و رفتارا ، رفتیم و اومدیم

 واسطه.  اومدیم پنجره از کردین بیرونمون در از. نکشیدیم پس

  .داشت پا یه مامانت مرغ ولی. فرستادیم

 بود برداشته میز روی از که سیگاری زیر داخل را سیگارش خاکستر

 .تکاند
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 خوادنمی خدا شاید.  نکن کاری به اصرار انقدر گفتمی مامانم :_

 کردمی معرفی جدید دختر یک روز هر.  نیستید هم قسمت شاید. 

  . کنم فکر ایدیگه کس به تو جز به تونستممی من مگه ولی

 .زد سرش کنار انگشت با و چرخید سمتم به

  ... اینجا تو :_

 . زد قلبش روی دست با بعد و

 راحتی همین به شدمی مگه.  بودی کرده تصرف رو اینجا و :_

  بذارم؟ جات رو دیگه یکی و بندازم بیرونت

 .نشست پنجره کنار ، صندلی روی و کشید پفی
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 ترسیده. بود گذشته تو بیشتر.  بود پیشرفت به رو مامان مریضی :_

 . بودم

 .داد من به را نگاهش

 مامانم خواستمنمی.  بودم ترسیده فردفاتحی مسعود ، من آره :_

 تو همیشه برا حسرت یه با خواستم نمی.بمونه دل به آرزو بابات مث

  .بمونه گذشته

 .باشه خودم انتخاب ، دختر که شرطی به اما کردم قبول

 پشت دستی.گرفت خودش به حسرت و غم از رنگی نگاهم

 .کشید گردنش
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 فکر تو که چیزی اون منظورم. نه.  باشم داشته دوستش اینکه نه :_

 .نبود کنیمی

 .دوخت چشم نامعلومی نقطه به و کشید پرسوزی آه

. میومد خونمون نظافت برای گاهی که بود دختری من انتخاب :_

 یا گفتممی من ولی.  نیست من حد در گفتنمی ، بودن معترض همه

  . هیچکس یا اون

 .زد کوک چشمانم به را نگاهش

 از بتونه تا بود پناه سر یه دنبال فقط ریحانه چون ؟ چرا دونیمی :_

 لحظه هر و خطره در جونش دونستممی.  بیرون بزنه شده خراب اون

 زندگی مرد منم. بیفته براش اتفاقی یه باباش خماری موقع  ترسیدمی
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 راضی رو همه باالخره.  بود دیگه جای قلبم و فکرم من.  نبودم

 اینکه از.  خودم از.  گفتم تو از.  زدم حرف باهاش خودم. کردم

 از کمتر چیهمه. کرد قبول اونم.  باشه داشته ازم نباید انتظاری هیچ

 .افتاد ،اتفاق کردیممی فکر که چیزی اون
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 انگار.شنیدممی دستها دور از را صدایش.انداخت پایین را سرش

 .بود شده غرق دوباره روزها آن میان

 ساتی و سور و جشن خواستمنمی :_
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 تو حرف اینجا تا گفت می. شدنمی راضی بابام ولی. باشم داشته

  .منه با بعدش به اینجا از بوده

  .زدمی دو دو چشمانش مخمل در حسرت.  کشید آهی

 بودم کشیده نقشه چقد.  داشتم برنامه کلی عروسیمون شب برای:_

 کنارم سفید لباس اون تو ، تو وقتی شد دود آروزهام همه اما. 

 واقعیت شدنمی ولی کردممی تصور رو تو جاش لحظه هر.  نبودی

  .بودم عاجز درکش از من که بود دیگه چیز یه

 .بگیرد را سمجش اشک قطره افتادن جلوی تا کشید عمیقی نفس

 سیگار صبح تا شب اون.  کشیدم زجری چه بفهمی تونینمی :_

 تا. نداشت اصراری اونم.  بشم نزدیکش تونستمنمی.  کردم دود
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 که بود این داشتم که شانسی تنها.  بودیم خونه هم دوتا مث دوسال

 آلایده شوهر یه ازم یا بیاره راه به منو کردنمی سعی اصال ریحانه

 شوهرای و زن نقش ، شدیممی دعوت مهمونی  اگه. بسازه

 کردم خیانت تو به اینکه فکر با بعدش اما کردیممی بازی خوشبختو

  .داشتم وجدان عذاب روز چند تا

 .داد بازی میز روی ، سیگارش پاکت

 از اونم انگار.  زدنمی غر.  کردنمی گله.  نبود ناراضی هیچوقت :_

 اتاق یه تو منم  خوابیدمی اتاق یه تو اون.  بود راضی وضعیت این

 به وقتی.  بخیر شب یه و بود سالم یه بینمون مکالمه تنها. دیگه

 من. بودم کرده عادت بودنش به ، وجودش به که اومدم خودم
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 زندگی خودخواهی با نداشتم حق ، بودم کرده خراب رو تو زندگی

  .کنم خراب هم دخترو این

 کردممی ثبت ذهنم کنار گوشه در را حرفهایش.  بودم شنونده فقط

 .نداشتم را حرفهایش تحلیل تجزیه قدرت. کنم مرورشان بعد تا

 به دیگه جور یه کردم سعی کردمو بایگانی قلبم تو رو تو :_

 توعه پیش فکرم وقتی تا کردم عهد خودم با.  کنم نگاه زندگی

 که باشی کسی کنار سخته چقدر کن فکر.  نشم نزدیک بهش

  ؟ چرا دونیمی.  کنی درک تونینمی. نیست پیشش قلبت و ذهنت
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 هایحفره میان از را دودش و گرفت عمیقی دم.  زد آتش سیگاری

 نخ که دستی.  شد امخیره سرخش چشمان با.  داد بیرون اشبینی

 .داد تکان بود گرفته اسارت به را سیگار

 کنیمی فکر.  کشیدی سختی خودت فقط کنیمی فکر چون :_

  . نبودم که واهلل به.  نبودم نه.  بودم خوشی تو من

 .داد ادامه و زد پکی. گرفت نگاه

 بدم خودم از دیدممی هابچه روی حسرتشو از پر نگاه وقتی :_

 کی ؟ ندارین بچه چرا که دراومد همه صدای یواش یواش.  میومد

.  زنکی خاله حرفای این از.  میشه دیر داره ؟ شید داربچه خواینمی

 از. بود نخورده دست و بکر دختر یه اون که دونستنمی کسی اما
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 ما مامان قول به شاید.  گرفتم تصمیمو. کشیدممی خجالت خودم

  .نبودیم هم قسمت واقعا

  .فشرد سیگاری زیر داخل را سیگارش مانده ته

 کمکم خواستم خدا از ، کردم دعا ، کردم گریه صبح تا شب یه :_

 از بعد.  خونه رفتم گرفتم شیرینی جعبه یه.  نکنم فکر تو به تا کنه

 از شب یه. خواستمنمی بچه اما. شدیم شوهر و زن باالخره دوسال

 یه من.  ترسیدم.  نیست تخت رو ریحانه دیدم که شدم بیدار تشنگی

 اشتجربه دوباره خواستمنمی ، بودم چشیده دادنو دست از طعم بار

 .کنم
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 .بیرون رفتم اتاق از سراسیمه :_

 .دوخت منتظرم چشمان به را نافذش نگاه. کرد مکث

 خوشبختی برای ، تو برای.  کردمی دعا و بود نشسته سجاده سر :_

 خدا از.  من زندگی تو اومده که کردمی بخشش طلب خدا از ، تو

 نده هیچوقت ، نه اگر ، بده بچه بهش بخشیدش اگر که خواستمی

 که کنی زندگی مردی کنار. سخته تصورشم.  داشت بزرگی روح. 

 یه  عاشق ولی شوهرته حال عین در و اسدیگه یکی پیش دلش

  .اسدیگه دختر
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 قرار و آرام گذشته خاطرات مرور از انگار. رفت پنجره کنار

 .نداشت

 دکترا.  نشد ولی. شیم داربچه گرفتم تصمیم شب همون از :_

.  بود شده افسرده ریحانه. خواستنمی خدا ولی سالمید گفتنمی

 که دختری اون ، نه گفتم می منم.  زندگیمونه پشت تو آه گفتمی

 به دلم ته اما. کنه نفرین بخواد که نبود طوریاین شناختممی من

 بود حقم. بودم کرده زخمیت جوری بد من.  نداشتم اعتماد حرفام

 این آدم ترینگناهبی اون.نه ریحانه اما. کردیمی نفرینم اگه حتی.

 و علی ولی بیفتم پات به ، کنم التماست بیام خواستم. بود ماجرا

  .بریزم بهم آرامشتو ، زندگیتو دوباره نباید گفتنمی. نذاشتن ساغر
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 از بعد آمدنمی یادم.  ذهنی از دور کلمات چه زندگی ، آرامش

 همان.  باشم داشته آرامشی یا باشم کرده زندگی را روزی رفتنش

 .برد خودش با را آرامم زندگی رفت که روز

 بارداری. شد مادر ریحانه و اومد رحم به دلش خدا اینکه تا :_

 به بچه که روزی.  کردمی صبر ، کردمی تحمل ولی داشت سختی

 ریحانه.  بمونه دستگاه تو باید نشده تشکیل هاشریه گفتن اومد دنیا

 بیمارستان از زوربه.  خون چشمش یه و بود اشک چشمش یه

  .خونه میاوردیمش
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 آمد مبل سمت به سنگین قدمهای و افتاده هایشانه با. کرد سکوت

 دیگری دنیای در.  سوخت اشناتوانی همه این برای دلم.  نشست و

 .شکست را سکوت بمش و خشدار صدای. کردمی سیر

 به بده رو بچه. بیرون بره زندگیم از بشه خوب بچه اگه کرد نذر :_

 قبولت تا میفتم پاش به ، خواستگاریش رممی خودم گفتمی.  ما

 .کشید پر بچه نشد ولی. بچم مادر بشه و برگرده و کنه

 تار تمام کردم حس که محکم آنقدر. کشید موهایش به چنگی

 دستانش میان طورهمان را سرش. کرد جدا ریشه از را موهایش

  .گرفت
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 اگر شاید. شدمی بزرگتر و بزرگ گلویم میان گردو اندازه به چیزی

 ... اما دادممی دلداریش بودم قبل شیوای همان

 خبر و زدن زنگ بیمارستان از وقتی. روز اون بود روزی چه :_

 نشد ریحانه اون دیگه من صبور یریحانه.  شد دیوانه ریحانه ، دادن

 گریه.  خوندمی الالیی.  کردمی حبس اتاق تو خودشو. نشد که

 .نداشت قرار و آروم.  زدمی خودشو.  کردمی

 

 [16:55 29.03.20(, ]حسینی مریم)عشق جورچین

 ۲۷۹پارت#
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. میومد بینیش از خون گرفتمی که شدیدی دردای سر از گاهی

 .باال رفته حتما فشارم گفت می ، خوردمی قرص

 اومدم روز یه اینکه تا.  دکتر بیاد کردنمی قبول کردممی هرکاری

.  بود بسته سرش دور روسری یه.  شدم شوکه دیدنش از ، خونه

  .بود افتاده مبل روی حال بی.بود خونی لباساش تمام

 ، کردن بستریش.  بیمارستان بردمش و ماشین تو انداختمش

 .داره خون سرطان گفتن آخرشم.  آزمایش پشت آزمایش

 مرور.داد پایین سختی به را بزاقش. داد بیرون درد پر را نفسش

 .زدمی تازیانه وتنش روح بر رحمانهبی گذشته خاطرات
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 بیام مرگش از بعد که داد قسم ، مونهنمی زنده زیاد فهمید وقتی :_

 برام ازش برو بود کرده ازدواج اگه حتی گفتمی.  سراغت

  .بکشم عذاب نذار.بگیر حاللیت

 بود خوشحال ، ترسیدنمی مردن از اال و بود همین ناراحتیش تنها

 .نداره دوریمو طاقت بچم.بچم پیش رممی:  گفتمی

 رنگ.  چیده روصبحونه میز دیدم پاشدم خواب از که صبح روز یه

 ، بده نشون خوب خودشو کردمی سعی اما بود جوری یه صورتش

 .کنم کمکش نذاشت. بودم شده حالیش بی متوجه من ولی

 : گفت صبحانه بعد

  .کردم انار هوس مسعود :_
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 پوشیدم لباس معطلی بی. خواستمی چیزی ازم که بود باری اولین

 وقتی.  داشتم استرس.  زدمی شور دلم.  بیرون زدم خونه از و

 وقتی.  افتاد دستم از انار نایلون. افتاده دستشویی کنار دیدم برگشتم

 .رفتمی سردی به رو بدنش گردوندم برش

 دوانگشت با.  شد رها اشکی قطره. بود سرخ سرخ چشمانش

 من.  بودن کشیده چه. تنهاییش برای زد پر دلم. فشرد را چشمانش

  .داشتم را دادن دست از سخت تجربه هم

 . بود نشکسته بغض از پر صدایش. شود طوالنی سکوت نذاشت

 مسینه به مهتابیشو صورت گرفتم گرمم دست بین سردشو دست :_

 .زدم داد و فشردم
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 .نکن تنهاترم.  بمون.  ریحانه نرو :_

 : گفت بازش نیمه لبای بین از زور به

 .سراغش برو _

 .شد آسمونی و کشید پر هم ریحانه. بست همیشه برای چشماشو و

 .شد امخیره لرزانش مردمکهای همان با

 عشقو ازت نیومدم.  برگرد بگم.  شو زنم بگم نیومدم االنم :_

  .کشیدم سختی منم بگم اومدم. کنم گدایی

. بود شکسته درهم مقاومتش سد.  دومی ، اولی. چکید اشکش

 آوار سرم بر را دنیا طور چه اشکش قطره هر با دانستمی کاش

 .کندمی
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 .ببخشش.  کن حاللش. اینجام ریحانه بخاطر :_

 .کوبید اشسینه به

 حالل منو.  کن نفرین منو.  همه زندگی به زدم گه نامرد من :_

 ...بگم اومدم. نکن

 سرعت به اشک قطرات ، بود فایده بی ،ولی کرد پاک را صورتش

  .آمدندمی پایین

 ، نخوای تو اگه حتی. همیشه واسه بمونم که اومدم ، بگم اومدم :_

 .نیستم رفتنی بار این. کنم جبران اومدم ، بزنی پسم

 پ.شد خارج خانه از و زد چنگ را کتش

 [17:05 30.03.20, ]دیگری آن /عشق جورچین
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 ۲۸۰پارت#

 نزدیکی یفاصله از را علی صدای که بود خالیش جای مات نگاهم

 .شنیدم

 بودیم اونم کنار ، بودیم تو کنار سال ده این تو که طورهمون ما :_

 به چیزی اون از. دیدیم چشم با کشیدیدو دوتون هر که سختیایی. 

  . اون به هم تو از گفتیمنمی تو

 داد؛ ادامه اشگرفته صدای با

 محرمته قانونا و شرعا که زنی به دست دوسال و باشی مرد سخته :_

 زندگی دیگه یکی کنار و دارینگه قلبت تو عشقتو سخته. نزنی

 .گممی بت دارم مَردم که منی اینو. کنی
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 .آمد حرف به سامان.نکردم ایجاد پوزیشنم در تغییری

 باید کن قبول ولی.  بگیری که تصمیمی هر.  تواییم پشت ما :_

 .شنیدیمی حرفاشو

 و سختیها ، زجرها از نشانی هرکدام.  نبود دلیلبی موهایش سفیدی

  .بود کشیده سال چند این در که بود دردهایی

 و شهر این از شوم دور ، بروم تا کردمی وادارم نیرویی

 و خوب خاطرات همه با دیار این از کندممی دل باید.خاطراتش

 .بود رسیده رفتن وقت. بدش

 بود گزینه بهترین نسیم.  کردم رزرو را اصفهان سمت به بلیط اولین

 کرده مهاجرت اصفهان به محسن کار بخاطر که بود چندسالی. 
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 چمدان داخل و برداشتم لباس دست چند سرعت به.  بودند

 . نوشتم و برداشتم کاغذی. گذاشتم کوچکم

 تماس باهات خودم.  دارم نیاز تنهایی به. نشو نگران لطفا مامان"_

 " .گیرممی

 خانه صدایی و سر هیچبی و آهسته. چسباندم آینه قاب به چسب با

 ترمینال سمت به و شدم سوار. بود منتظرم آژانس. کردم ترک را

 .کرد حرکت

 دور شهر از لحظه به لحظه و شکافتمی را شب سیاهی اتوبوس

 یک به یک خاطراتم و دادم تکیه کنارم شیشه به را سرم. شدمی

 .زدم ورق
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 حکایت و مسعود. کردم مرور را گذشته تلخ و خوش روزهای

  . زندگیش

 تاوان شکل بدترین به که بود داستان این آدم ترینگناهبی ریحانه

 سر او با زندگی. ندید دنیا این از خیری بیچاره دختر.  داد پس

 .داشت جنگ

 نداده خبر سامان به. کرد علم قد افراشته کوههای پشت از خورشید

 . کندمی مخالفت دانستممی.  بودم
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.  بود شده سخت برایم شهر آن در کشیدن نفس ، نداشتم ایچاره

  .استراحت به نیاز. داشتم دوری به نیاز

 را دستم شدم پیاده که اتوبوس از.  دادم خبر نسیم  به پیامکی با

 .کشیدم عمیق نفس چند. کردم نقاب امپیشانی روی

 منتظرت ، نخوابیدم حاال تا دیشب از.  شهنمی باورم وای ؟ شیوا :_

  . بودم

 . کرد باز دوطرف از را دستانش

 کندی؟ دل شهر اون از باالخره :_

 همان شدنمی باورم.  نشست لبهایم روی وسیعی لبخند دیدنش از

 او با را امجوانی و ،نوجوانی امکودکی دوران که باشد نسیمی
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 زمان گذر از ردی اشپیشانی روی نازک خطهای.  بودم گذرانده

 . دادمی نشان ترپخته را اشچهره که بود

  . کردم پرواز امگذشته همدم و رفیق آغوش سوی به معطلی بی

 بزرگ و کشیدم قد کنارش که بود خواهری همان برایم هم هنوز

 .بودم شده غافل او از چقدر. شدم

 .خواهری سالم :_

 .کرد نجوا گوشم در و کرد قفل کمرم پشت را دستانش

 دونینمی.  آوردی صفا.  خوشگلم خواهر ماهت روی به سالم :_

  . بودم دلتنگ چقد

 .زد بهم را ماندونفره خلوت ایمردانه صدای
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 سرپا کنی؟می پذیرایی مهمونت از طوریاین خانم :_

 .اسخسته رسیده تازه داشتی؟نگهش

 مردانه یچهره روی نگاهم.  شدم جدا آغوشش از میلی بی با

 .کردم سالم و زدم لبخندی. نشست محسن

 .داد را جوابم گرمی به محسن

  . کردی ما از یادی عجب چه. خانم شیوا اومدی خوش خیلی :_

 حد در نسیم با رابطم که بود وقت خیلی. کشیدم خجالت خودم از

  .بود تلفنی صحبت

 .شدین خسته حتما بوده طوالنی مسیر ، ماشین تو بفرمایید :_

 .افتاد راه به ما از جلوتر کمی و برداشت را کوچکم چمدان
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 باورم. چرخاندم خانواده اعضای تکتک روی را نگاهم شام سرمیز

 دختر به تبدیل که باشد روییگریه دخترک همان پریسا شدنمی

 سپری یکییکی را اشسالگی سیزده روزهای که شده خجالتی

 .شده شیطانی و تخس پسرکی حاال که آرام پرهام  و کردمی

 شاهین و خودم یاد.شدم خیره پرهام و پریسا کلکل به لبخند با

  .بودیم شده دور روزها آن از قدر چه. افتادم

 دلت روی که حسرتهایی با شدی بزرگ زود چقدر شاهینم آخ

 .بود شده تلنبار
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 ۲۸۲پارت#

 چه. نچشید را نفرمانپنج یخانواده طعم هیچوقت که شایانی

 برای حاال و گذاشت سر پشت پدر بدون که سختی روزهای

  .شده مردی خودش

 .کشیدم کردن فکر از دست نسیم صدای با

  نداری؟ دوست شیوا؟ خورینمی غذاتو چرا :_

 دوست رو تو خوشمزه پخت دست میشه مگه. عالیه. نه ، نه :_

 .نداشت

 .انداخت غبغش به بادی تعریفم از

 .نموندی گشنه تا بخور پس :_
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 .کرد دوغ از پر را نسیم لیوان محسن

 تو نیست قرار فردا از ولی کردن استراحت خانم شیوا امروزو :_

 ؟ درسته ، بمونن خونه

 .داد تکان سری جویدمی را غذایش که طور همان نسیم

 .کنیم شروع کجا از بدید پیشنهاد پس خب :_

 و پل سه و ،سی ستون چهل ، جهان نقش. گفتمی چیزی هرکس

 ... رود زاینده

 وسی روی دیگر یکبار خواستمی دلم.  بودم موافق پریسا نظر با من

 عقد روز بودم آمده شهر این به که باری آخرین. بزنم قدم پلسه

 .برگشتم خاطره از باریکوله با که بود ساغر
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 .دادم او به را نگاهم محسن بلند صدای با

 خودت نظر خانم شیوا خب.  پرسیممی خودش از کنید صبر :_

 چیه؟

 .زدم لبخندی

 .موافقم جمع نظر با. نداره فرقی برام :_

 .گذاشت میز روی و کرد قفل درهم را انگشتانش

 .کنید کمکی یه خودتون بهتره.  نرسیدیم توافق به ما خب :_

 .گذاشتم دستش روی را دستم. چرخاندم پریسا سمت به را سرم

 روی زدن قدم و پل سه و سی از بهتره.موافقم جان پریسا با منم :_

 .کنیم شروع رود زاینده
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 ایخفه جیغ و کوبید بهم را دودستش هر کف خوشحالی با پریسا

 .کشید

 .رود زاینده ریممی فردا.  شد تصویب جون آخ :_

. درآورد خواهرش برای شکلکی آویزان ایلوچه و لب با پرهام

 روی محکمی یبوسه و ریختم بهم را اشمشکی و لخت موهای

  .زدم لپش

 و گرفت عهده به را میز کردن جمع مسئولیت داوطلبانه محسن

 .کنیم کمکش نسیم یا من نداد اجازه

 عذرخواهی با.رفتیم باال طبقه بزرگ تراس به نسیم پیشنهاد به

 .بیاورد چای تا گذاشت تنهایم کوتاهی
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 هانرده نزدیک و شدم بلند رنگ سفید فلزی صندلی و میز پشت از

  .شدم خیره آسمان سیاهی به و ایستادم

 به نتواست اینکه از نسیم روزها آن چقدر کردممی فکر این به

 دادن دست از با.  داشت را ارزشش اما.  بود ناراحت برود دانشگاه

  .باشد داشته را خوشبخت خانواده این آرزو آن

 دست آرزوهایت از باید بهتری نتیجه آوردن دست به برای گاهی

 .بکشی
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 حلقه هایمشانه دور که دستهایی و کمرم روی چیزی گرفتن قرار با

 .بود انداخته هایمشانه روی را اشارپش نسیم.  برگشتم عقب به شد

  .میشه سردت وقت یه ، خنکه هوا :_

 .دادم تکیه نرده به و زدم لبخندی مهربانیش به

 دلت حال که خوشحالم. نسیم خوبه زندگیت که خوشحالم :_

 .داشتی رو خوشبختی این لیاقت تو. خوبه

 .شد خیره دوردستها به و گرفت را نگاهش

 خندم میوفتم قدیم یاد وقتی دونیمی.  خوبیه پسر محسن:_

  .نرفتم دانشگاه اینکه از خوردممی غصه چقدر.گیرهمی

 .کندمی مکثی
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 بهم خودش گذشت زندگیمون از که سال یک از بعد دونیمی :_

.  کنممی کمکت خودم گفتمی.  داد رفتن دانشگاه داد پیشنهاد

 رفتنو دانشگاه انقدر محسن کنار بودن اما.  کردمی تشویقم همش

 آرزوم همه دانشگاه روز یه که این فکر که بود کرده کمرنگ برام

 .مینداخت خندم بود

 .چرخاند سمتم به را سرش 

 ثابت بهت خودمو بتونم تا داشتم احتیاج زمان به من گفتمی :_

. بدم دستت از و بری ترسیدممی.  نبود من با دلت روزا اون تو.  کنم

 بچه تا بخون درس برو ، بمونه دلت رو حسرتش خوامنمی حاال

 .یادبگیرن ازت هامون
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 .گیردمی نفسی

 کنی فکر شاید. نبودم جنگیدن آدم وقت هیچ من دونیمی :_

 بتونم تا کنممی پیدا راهو بهترین گردممی.نیستم ولی ، ضعیفم

 وقتها بیشتر. بدم وفق افتادم گیر توش که جدیدی شرایط با خودمو

 .شممی موفق هم

 .برگشت قبلش حالت همان به

 .زندگیم به دادم دل و کردم توکل :_

 .نشست لبهایش روی عمیقی لبخند

. داشتم حالی و حس چه دونینمی ، شدم مادر فهمیدم وقتی :_

 که پریسا. کردمی کمکم خیلی محسن. بگم برات تونمنمی اصال
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 کمکت خودم دانشگاه برو گفت محسن بازم ، شد ساله چهار

 که پریسا. محسن و پریسا بود شده زندگیم تموم ولی. کنممی

 بیارم درش تنهایی از بود وقتش.  تنهاست کردم حس شد بزرگتر

 .اومد دنیا به پرهام بعدش.

 .کرد نرده بند را دستش و چرخید سمتم به کامل

 اومدن دنیا به از ماه شش که یادته. بود سخت خیلی شرایطم :_

 ولی. بچه دوتا با غریب ، تنها ، اینجا اومدیم که بود گذشته پرهام

.  خوندم کتاب ولی نرفتم دانشگاه.  مهربونیاش همه با بود محسن

. دارم اطالعات بخواد دلت تا ولی ندارم مدرک. رفتم کالس
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 میوفتم روزا اون یاد که گاهی ، نیستم ناراحت اصال االن ، دونیمی

 .خندممی گانمبچه افکار به

 

 [16:43 01.04.20, ]دیگری آن /عشق جورچین

 ۲۸۴پارت#

 به که فهمممی االن اما کنم قبول که بود سخت برام خیلی موقع اون

 .بود صالحم

 .زد مهربانی لبخند ، گرفت را دستانم

 دیر خودت نظر از شاید.  میاد هم تو سراغ خوشبختی مطمئنم :_

 .کن باز براش درو زد، در اگه فقط.  میاد ولی.  باشه
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 .کرد رها را دستانم

 .کشیده دم.  بیارم چایی رممی :_

 گذاشت میز روی را چای سینی. گذاشت تنها افکارم با مرا و رفت

 .نشست صندلی روی هم خودش و

  . بشین بیا :_

 .نشستم رویش روبه

 ما از یادی شدچی نگفتی ؟ خبرا چه. بگو خودت از خب :_

 کردی؟

 مقدمهبی و دادم شدمی بلند چای فنجان از که بخاری به را نگاهم

 :گفتم
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 .برگشته مسعود. برگشته _

 از اششده گرد چشمانش. کشیدم باال را چشمانم. گرفت اش سرفه

 .زدم کمرش پشت ضربه چند. بود نشسته آب به سرفه شدت

  برات؟ بیارم آب ؟ شدی چی :_

 زد؛ لب ناباور.نوشید را داغش چای از کمی و گرفت باال را دستش

  نه؟ ، دیگه کنیمی شوخی گفتی؟چی چی؟ :_

 و گذاشت میز روی را دستش کف.  کردم راست و چپ را سرم

 .کشید جلو را خودش

 شایدم داره زن که اون ؟ ازت خوادمی چی برگشته؟ چی واسه :_

 .شیوا کن نگاه من به.  بچه
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 .شد نگاهش قفل نگاهم

  . کنم باور تونمنمی که زدی حرف باهاش که نگو :_

 . داد تکیه صندلی به را کمرش. دادم تکان را سرم

 چرا. نبودی اینطوری که تو. شیوا کردی چیکار تو وای ، وای :_

 .بشه نزدیک بهت گذاشتی

 دادم؛ جواب خشداری و گرفته صدای با

 .کردن فوت بچش و زن. نیست کنیمی فکر تو که طوریاون :_

  .کردم تعریف برایش را ماجرا تمام من و گفت ایکشیده چی

 .کشید باال را ابروهایش و داد جلو را لبش نسیم

  . بگمچی دونمنمی :_
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 .گذاشت سینی داخل را فنجانها نسیم.  کشیدم ایخمیازه

 .زنیممی حرف مفصل موردش در فردا. بخوابیم بریم بهتره :_

 از قبل و گرفتم وضو.  رسید گوش به محل مسجد از اذان صدای

  . خواندم نماز خواب

.  بود ناشناخته برایم محیط ، کردم باز چشم هابچه صدای و سر با

 .آمد یادم چیز همه و زدم پلکی
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 داد؛می تذکر هابچه به مدام که شنیدم را نسیم صدای
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 .خوابه شیوا خاله ، یواشتر ، هیس :_

 قرار هیچوقت که حسی.  رفتمی ضعف گفتنهایش خاله برای دلم

  .بودند کرده هدیه بهم پرهام و پریسا ، بارانا را کنم تجربه نبود

 .شنیدم را پریسا صدای

  .دیگه کنیممی بیدارش ریممی ما مامان خب :_

 :گفت پرهام بعد و

 .گهمی راست ، مامان میگه راست :_

 هیچ. انداختم گوشی صفحه به نگاهی. نشستم تخت روی و خندیدم

 از بعد. کنم رها خبریبی در را سامان بود نیامده دلم.  نبود خبری
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 سامان به گرفتم فاصله شهر از شدم مطمئن وقتی اتوبوس حرکت

 .دادم پیام

 تماس باهات خودم.  شممی دور مدت یه.  دارم تنهایی به احتیاج"_

 ".گیرممی

 .نوشت برایم و

 ".باش خودت مراقب "_

 خوشحال. بزند بهم را خلوتم نباید مواقع جور این در دانستمی

 .کردمی درکم اینکه از بودم

 زانوهایم روی. شد پرت داخل به پرهام کردم باز را اتاق در تا

 .شوم قدش هم تا نشستم
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 آره؟ وایمیسی گوش فال دیگه حاال! شیطون پسر :_

  .کرد نگاهم ترسیده

 .کنم بیدارت بیام خواستممی ، بخدا نه...  نه :_

  . انداخت پایین را سرش خجالتزده

 .پیشت بیاییم ذاشتنمی مامان.  بود رفته سر حوصلم آخه :_

 .بزنم نسیم به سری تا شدم بلند و کشیدم را لپش

 نگی؟ چیزی مامانم به...  میشه...  خاله :_

 .ریختم بهم را لختش موهای

 .خوب پسر که نکردی کاری :_
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 شدن سرخ حال در ماهیتابه  در که زمینهاییسیب به همی نسیم

 .زد ، بودند

 که کردن صدا و سر انقدر هابچه این دست از ؟ شدی بیدار :_

 .بخوابی نذاشتن

 .دادم ، بود چیده میز روی که کاملی صبحانه یسفره به را نگاهم

 .شدممی بیدار باید دیگه.  بابا نه :_

 .ریزممی چایی برات االن بشین بیا :_

 .کردم جدا را نان از ایتکه و نشستم میز پشت

 نیست؟ محسن آقا :_

 .گذاشت مقابلم را چای استکان
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 .میاد شه آماده ناهار تا.  کوه رهمی جمعه صبحهای نه :_

 خوشانه سر هابچه. شدیم پل سه و سی راهی که بود عصر حوالی

. کشاندندمی دنبالشان به را نگاهم و کردندمی بازی و خندیدندمی

 پرسید؛ نسیم که

 کنی؟ چیکار خوایمی :_

 تازه که روزا همون مث  ، شدم گیج. دونمنمی واقعا.  دونمنمی :_

  .شدم آشنا باهاش

 .گذاشت تنهام بار یه اون
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 هدیهپارت

 .دوید حرفم میان.  شود کامل امجمله نداد اجازه نسیم

 که مردی.  مادرش بخاطر ، بوده مجبور اون. نگو اینطوری. نه :_

 آدمی باش مطمئن مهمه براش و دهمی اهمیت خانوادش به انقدر

 .بکنه دل عشقش از راحتی این به که نیست

 .کرد کوتاهی مکث

 داشته سختی شرایط تو مث اونم که کنممی فکر شیوا دونی می :_

 که کرده ازدواج کسی با اونم.  گذرونده رو بدی روزای و

 کنی فراموش نباید. نشده نزدیک بهش سال دو ، خواستشنمی



 

 pg. 1285 

 و کن فکر عاقالنه. نشد راضی مامانت و خواستگاریت اومد چقدر

 دوری این به ، زمان این به هردوتون شاید...  شاید. بگیر تصمیم

 .داشتین احتیاج

 .شد حرفش دادن ادامه از مانع پریسا صدای

  .بندازیم عکس یه اینجا بیا مامان ، مامان :_

 .میام االن :_

 .کرد من به رو

 درو ، زد خونتو در خوشبختی اگه.  نره یادت دیشبمو حرفای :_

 .بدین بهم دیگه فرصت یه وقتشه شاید.  نزن پسش. کن باز براش

 مامان؟ اومدی :_
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 .اومدم ، اومدم :_

 . زد چشمکی

 .اومدم ، کنی فکر حرفام به و کنی خلوت خودت با کم یه تا :_

 اینجا او با که افتادم روزی یاد و شدم خیره رودزاینده به پل روی از

 وصف شعر این چقدر.  بود دور روزها آن چقدر.  بودیم زده قدم

 . بود من االنم حال

 زدم پرسه تو بی ، خودم خیال تو ، من تو هوای به

 زدممی زل تو چشای به که شبی همان به برد منو

 کردم عادت ناب احساس این با تو دنیای به من

 کردم عبادت را تو نگاه هر سرد شب آن از بعد
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 زد جان آتش من به نبودت که آه

 کرد وفا بی را تو که عشق این از سوختم

 مستی پی روم که کس آن شدم من

 شکستی تو مرا قلب

 برهانی غمم که دادم تو به دل

 بکشانی درد به که کس همان تو نشوی

 .بمانی و بیایی تو روز یه که باز شود که کاش

 فرزادفرخ#
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 سمتش به. کردم تصور کنارم را او که شدم غرق خاطراتم در آنقدر

  .چرخیدم

 عاشقانه طور همان هم هنوز. کردم نگاهش دلتنگی و بغض با

 نکرده کمرنگ او به را حسم از ایذره دوری این و داشتم دوستش

  .بود

 جز به جز. بودم آورده دوام سال همه این حضورش بدون چطور

 از را قلبم تمام که همانی بود خودش. گذراندم نظر از را صورتش

  . قرارمبی دل صاحب ، قلبم نشین شاه. بود کرده خودش آن
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 اشکهایم نریختن برای که سدی. شد تمام صبرم. شکست مقاومتم

 روی تا بردم باال را لرزانم دست.  شکست درهم بودم ساخته

 و جذاب صورت آن از چیزی که چشمش زیر و  کنار چینهای

 تصویر این ترسیدم ، ترسیدم اما.  بکشم ، بود نکرده کم اشمردانه

 نبودنهای و بمانم من.  هایمدلتنگی و بمانم من باز و بکشد پر خیالی

 آهسته. شوند تمام نبود قرار که هاییغصه از کوهی و بمانم من.  او

 .زدم لب و کردم حس را اشک شوری.  کردم جمع را انگشتانم

 کاش ای ، رفتینمی کاش ای ، بودی واقعی کاش ای :_

 . موندیمی

 .نشست گوشم در اشگرفته خش و بم صدای
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 که اومدم. باشم کنارت همیشه برای که اومدم. بمونم که اومدم :_

 بسازم نو از که اومدم.  گاهت تکیه بشم اومدم.  کنم جبران تنهاییاتو

 .کنم جبران که اومدم. 

 با. کردمی امدیوانه صدایش بغض. چرخاند رود سمت به را سرش

 .کرد نگاهم دوباره و گرفت را چشمانش خیسی انگشت دو

 .زد تلخندی. کرد خم گردن روی را سرش 

  . واقعیم واقعیه شیوا ببین _

  . زد صورتش به ایضربه

 . ببین :_

 . صورتش سمت آن دیگری یضربه و
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 . ببین _

 هم روی محکم را هایمپلک. نداشتم را صحنه این دیدن طاقت

 .گرفت را دستم. دادم فشار

 از دلت که.  بگیره آروم دلت که بزن انقدر. بزن خودت بیا اصال:_

  .بره یادت نامردیامو که. شه پاک کینه

 سبقت هم از تندتر اشکهایم. زد صورتش به ایضربه دستم با

  .بود خیس هم او صورت. گرفتندمی

 .نکن داغونترم هاتگریه با اما ، بزن محکمتر :_
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 همین به توانستممی مگر داشتم، را اشکهایش دیدن طاقت مگر

 صورتش به بعدی ضربه برای که را دستم بزنم؟ ضربه او به راحتی

 .کردم سفت را عضالتم کرد نزدیک

  میای؟ کوتاه ببخشید بگم گذری؟می ازم کردم غلط بگم اگه :_

 .زد زنگ گوشم در نسیم صدای

 این به شماها. کن باز خوشبختی روی درو ، کن فکر عاقالنه "_

 ".داشتین احتیاج دوری

.  جدایی این دوری، این به دادن پایان وقت ، بود وقتش. بودم خسته

 .کنم تکیه و بذارم زمین روی را تنهاییهایم بار کوله بود وقتش
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 هم جون خانم بذارم نباید شاید.برسم آرامش به بود رسیده وقتش 

 مادر نگاه از را حسرت باید.  شود دچار آقاجون و پدر سرنوشت به

. کردممی راحت خودم از را شاهین و سامان خیال باید. زدممی خط

 این استقبال به باز آغوش با باید. داشتم نیاز آرامش این به من

  .رفتممی آرامش

. انداختم درخشیدمی آسمان وسط در تنهایی که ماه به نگاهی

. گذاشت هم روی را چشمهایش لبخند با که دیدم را پدر تصویر

 ، بودم مانده اشدوری حسرت در سالها که آغوشی در بعد کمی

  .زدم هق و گرفتم آرام



 

 pg. 1294 

 آرام. رفت امصدقه قربان گوشم در و کرد نوازش آهسته را کمرم

  .خندیدم ، خندید.  گرفتم فاصله ، شدم که

  .بود خیره ما به خیسش نگاه با نسیم طرفتر آن کمی

 به تا بود گرفته اجازه محسن از که داد توضیح مسعود برگشت موقع

 خبر چیز همه از سامان البته ، بزند را حرفهایش و شود نزدیک من

 .داشت
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 و نداد نتیجه محسن و نسیم اصرارهای. ماندیم اصفهان دیگر روز دو

  .ماند هتل در مسعود

.  زدیم حرف. گذراندیم هم با را روز تمام خوابیدن از غیر به 

  . ریختیم برنامه.  گرفتیم تصمیم

 شیوای همان.  نبود غمگین و افسرده شیوای آن از خبری دیگر

 به کردن صبر با.  شاد های خنده همان با ، بودم شده گذشته

 خواست با جنگیدن و بوده این خدا خواست.  بودم رسیده امخواسته

 دعاهایم تا شد ضامنم هم رئوف امام.  کردنمی  عوض را چیزی او

 .برسد اجابت به
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 مانبدرقه تا بودند ایستاده در جلوی درهم اخمهای با پرهام و پریسا

 را دستانم و نشستم هردویشان بین.  باشن ناراحت خواستمنمی. کنند

 .گذاشتم کمرشان پشت

 قول هم شما. بزنم سر بهتون بیام زود که قول قولِ دم،می قول :_

 .بیاین منم پیش باید شیراز اومدین وقت هر که بدین

 .نشست زانوهایش روی کنارم مسعود. ندادند جوابی

 برید؟ عروسی یه ندارید دوست شماها ببینم :_

 :پرسید پریسا. شد باز اخمهایشان. افتادم خنده به حرفش از

 کی؟ عروسی عروسی؟ :_

 داد؛ جواب جدی کامال مسعود
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 برگردیم زودتر باید ما. دیگه شیوا خاله عروسی ، معلومه خب :_

  .بشه عروس شیوا خاله که

 : پرسید قلدری با و زد کمرش به دستی پرهام

  کیه؟ داماد اونوقت :_

 .درآورد کردن فکر ادای مسعود. زد قنج اشمردانه غیرت برای دلم

 چطورم؟ من بنظرت خب....اومممم :_

 . کشید درهم را اخمهایش پرهام

  .میشم دامادش خودم.  نخیر :_

 .شد بلند هوا به همه یخنده شلیک حرفش این با
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 کنار از و شد خم نسیم. شدم جاگیر صندلی روی مسعود کنار

 .کرد نزدیک را سرش پنجره

 خیالتون ، کنید عقد زودتر. ندین طولش زیاد. باشید هم مراقب :_

  .شه راحت

 پشت آبی کاسه نسیم.افتاد راه بوقی تک با مسعود و گفتم چشمی

 . ریخت سرمان

 گرفتم دندان به را ناخنم گوشه. بود سامان. شد بلند امگوشی صدای

 :گفت مسعود که

  دی؟نمی جواب چرا :_

 . سامانه :_
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 :گفت بود جاده خیره که طور همان

 .میشه نگران. بده جواب.  باشه خب _

  آخه...  آخه :_

 بلندگو روی و کرد وصل را تماس کشید، دستم از را گوشی

  .پیچید ماشین اتاقک در سامان صدای.گذاشت

 رو ما شدی عروس.  کنینمی ما از یادی.  خانم عروس سالم :_

 .معرفتبی خواهر ای.  رفت یادت

 .خندید بلند صدای با مسعود

 ما؟ زحمتای با خوبی؟چطوری.داداش سالم :_
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 .کندمی خودنمایی سامان لحن در خنده

 چیهمه گذشت؟ خوش زحمتی؟ چه شمایی؟ جان مسعود :_

  خبر؟ چه ما آبجی این از روبراهه؟

 .کرد امحواله نگاهی نیم لبخند با مسعود

 .کشهمی خجالت خب ولی شنوه،می صداتو داره ، اینجاس :_

 .پیچید ماشین اتاقک در سامان قهقه صدای

 ، بشه عروس هرکی دونستمنمی کشی؟می خجالت ؟ شیوا آره :_

 .میشه هم خجالتی
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 .سالم :_

 باشم نفری اولین خواستممی. خانم آبجی ماهت روی به سالم :_

 باشه الزم هرکاری. شیوا نیستی تنها اینبار تو.گهمی تبریک بهت که

 برگشتِ ، صبرت پاداش.برسی اتخواسته به تا کنممی واست

 . بود عشقت

 باش همیشه.  بمون بازم.  بودی همیشه که. هستی که ممنونم :_

  .سامان

 .شکندمی قاطعش و محکم لحن با را کوتاه سکوت

 . بمونم داداشت امزنده که وقتی تا دممی قول بهت :_

 .نشست گوشم در ساغر صدای
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. خوشحالم برات خیلی ، عزیزم. ..  شیوا الو.  گوشیو ببینم بده :_

 .شماهاس حق خوشبختی.  گممی تبریک

 .چی همه بخاطر خواهری ممنونم :_

 .دهدمی ادامه هیجان با ساغر

 توضیح برام روچی همه اینجا بیاین باید.  منتظرتونما شام من :_

 .بدی

 .زدم لبخندی کنجکاویش به

 فردا دممی قول. خونه برم باید.  نمیشه ولی.  ساغر تو دست از :_

 .بیام

 .کندمی سالحم خلع قاطعش لحن
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 رات تنها بعد به این از ضمن در.  امشب همین.  نه فردا.  نه :_

 .بینمتونمی. باشید باهم باید همیشه دمنمی

 .خواندمی نگاهم از را حرفم.دهممی مسعود به را ملتمس نگاه

 .میایم فردا یعنی.  نه یعنی نه گهمی خانمم وقتی ساغر :_

 .شما هستی زلیلم زن چه ایششش :_

 .دهدمی جواب و خنددمی مسعود

 هم رو ما خانم این. علی مث میشه دارم تازه دیدی؟ کجاشو :_

  .نکن اذیت انقدر

 .برویم شانخانه به فردا تا دهدمی رضایت ساغر
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 مسعود از تردید با.بیزارم انداخته سایه ماشین در که سکوتی از

 پرسیدم؛

 چی؟ نشه راضی بازم مامانم اگه...اگه :_

 داشته نگه را فرمان یکدست با و بود جاده به نگاهش که طور همان

 .کرد امحواله نگاهی نیم.بود

 .کنم راضیش تا کنممی باشه الزم هرکاری :_

 .زندمی ایکننده دلگرم لبخند

. کنممی اقدام قانونی.باشه الزم اگه.عزیزم نباش هیچی نگران تو :_

 .هستم آخرش تا اینبار باش مطمئن
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 جدیت از.  شودمی قلقلکم دهدمی نسبت من به که عزیزمی لقب از

 .شد قرص دلم کالمش

 .درآمد صدا به موبایلم ملودی دیگر بار

 .شنیدم را مادر نگران صدای و کردم وصل را تماس استرس با

 بیای؟ خواینمی دیگه ؟ مادر کجایی شیوا :_
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 چند. بود شده تنگ اشصمیمی و گرم لحن این برای دلم چقدر

 .دواند ریشه گلویم در بود؟بغض نزده صدایم اینطور که بود وقت
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 پیش برم شاید.رسممی دیگه ساعت چند.مامان میام دارم :_

 .جونخانم

 .بزنیم حرف باهم باید.  دارم کارت.  خونه بیا.  نه :_

 .نبرد پی خرابم حال به تا کنم کنترل را صدایم لرزش کنممی سعی

 مامان؟ شده چیزی :_

 .دممی توضیح برات خونه بیا.  آره :_

 .شد جانم خوره شوره دل

 کردی؟ نگرانم شده چی :_

 .کرد مکث

 داری؟ خواستگار. خیره امر.  نباش نگران :_
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 .کرد خوش جا کلماتم میان بهت

  خواستگار؟ :_

 .شنیدم را فینش فین صدای

.  قدیمی آشنای یه.  شناسیشمی.  نیست غریبه. خواستگار آره :_

 .زنیممی حرف اومدی

  .کرد رها خبریبی از دنیایی در مرا و قطع را تماس خداحافظیبی

 دلم. شد تکرار برایم تاریخ. ماند مات گوشی صفحه روی نگاهم

 .چکید اشکم و زمانه رحمیبی  از گرفت

  .دارم خواستگار گفت مامان :_

 .بود شادی از پر اشزمزمه
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 .شدن موفق پس :_

 را آهنگ و برد ضبط سمت به را دستش. کردم نگاهش واج و هاج

 .انداخت طنین ماشین در چاووشی محسن دلنشین صدای. کرد پلی

 و پلی را جورچین آهنگ دیگر چندبار. بود حالمان وصف چقدر 

 .کردیم همخوانی آن با بلند صدای با

 

 سرمای از خبری. بود کرده تغییر نگاهش در چیزی. بود منتظرم مادر

 در را حس این کی از. زالل و بود گرم بود هرچه.  نبود چشمانش

 با و گرم نگاه این دلتنگ چقدر بود؟ کرده سرکوب چشمانش

 .بودم احساسش
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  شدم؟ غریبه آغوش این با کی از.  کرد باز رویم به را آغوشش

 در بود وقت چند. نشست سرم روی اشمادرانه و نرم هایبوسه

 بودم؟ مانده هایشبوسه حسرت

 .دخترم بخیر رسیدنت :_

 عوض را لباسهایم.  کردندمی نگاهم دلسوزی با شایان و شاهین

 را سرم.  کرد حلقه امشانه دور را دستش. نشستم مادر کنار. کردم

 .گذاشتم اششانه روی

 بخوره رقم برات هرچی ، جنگید سرنوشت و تقدیر با نمیشه :_

 جواب. نبود باهاش دلم اومدن که پیش سال چند. میشه همون

 راضی بقیه و بابات ، خودت اصرار بخاطر اما. بود منفی هم تحقیق
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 فکر. کردم جفا حقت در بدم رضایت منم اگه کردممی فکر.  شدن

 نرسید بهم اگه کردممی فکر. شهمی قسمتت اون از بهتر کردممی

 عاشق یه دخترم دونستمنمی اما.  پرهمی سرت از عاشقی و عشق

  .واقعیه

 .فشرد خودش به بیشتر مرا و کرد تنگتر را دستش حلق

 .درمیاره زانو به صبرش با منو که یکی :_
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 اششانه روی از را سرم.  کردمی اعتراف داشت شدنمی باورم

 .برداشتم

 ...مامان :_

 اششانه روی دوباره را سرم دست با.  بگویم چیزی نداد اجازه

 .گذاشت

 دورتون ازهم. پاتون جلوی انداختم سنگ کردم اشتباه من :_

  . کردم

 .لرزیدمی صدایش

 وقتی. رسهمی حقدار به حق. نقطه همون سر برگشتیم دوباره اما :_

  .نذارم که امکی بنده منه بخواد خدا
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 .گذاشت دستم روی را آزادش دست

 شدم خوبت روزای مانع که ببخش. کردم تباه عمرتو که ببخش :_

 .نکردم اعتماد عشقت به که ببخش. 

 سنجاق آبش از لبالب چشمان به را نگاهم و کردم بلند را سرم

 .کردم

 زنی؟می چیه حرفا این ؟ مامان گیمی چی :_

 :گفت گلویش در کرده خوش جا بغض همان با

 روزی دو ، یکی همیشه مث کردم فکر دیدم یادداشتتو وقتی _

 خواسته که طورهمون. نداشتم کاریت. اینا سامان یخونه رفتی
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 اینجا بیا پاشو که زد زنگ جونخانم دیروز. نزدم زنگم بودی

  .بود هم اتعمه رفتم. دارم مهمون

 پرسید؛ چشمانم در خیره

 بود؟ کی مهمونش کنیمی فکر :_

 .انداختم باال ایشانه.  نبود سخت زیاد حدسش

  .آیدا اشخواهرزاده با مسعود خواهرای دوتا :_

 .دادم پایین سختی به را بزاقم

 کردن؟می کارچی اونجا ، اونا :_

 .گذاشت جواببی را سوالم
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 وقتی. دیدین ، بودین رفته که مشهد رو آیدا گفت جونخانم :_

 که اوناهم. دهمی اطالع مامانش به نکردی ازدواج هنوز فهمهمی

 خواهرش. نداشتن ما از ایدیگه شماره جونخانم خونه شماره بجز

 بهتره گهمی. جونخانم با ، من با ، داره حرف گهمی و زنهمی زنگ

  . نباشی تو

 و کرد قطع را چشمیمان ارتباط.  چرخاند را سرش و گرفت نفسی

  . داد پیوند نامعلومی نقطه به را نگاهش

 جونخانم که بیرون بیام خواستم. خوردم جا دیدمشون وقتی :_

 سر پشت که سختی روزای از خواهرش. بشنو و بشین گفت. نذاشت
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 به روضربه این خودخواهیم با من شدنمی باورم. گفت برام گذاشته

  :گفت جونخانم رفتن وقتی. باشم زده دوتا شما

 ذارمنمی. کنممی اقدام قانونی پسرم روح به بشی مانعشون بازم اگه_

 کمکش. شممی حامیش. وایمیسم پشتش. کنی اذیتش این از بیشتر

 سد که ذارمنمی ولی. کنممی دعا خوشبختیش واسه.  کنممی

 هامشونه روی که غم دنیا یه با.  بود خراب حالم. بشی خوشبختیش

. باشم آورده سرتون بال همه این شدنمی باورم. خونه اومدم ، بود

 چادرمو. کنم تحمل تونستمنمی روخونه فضای ، بود گرفته دلم

.  کردمی سنگینی امسینه روی چیزی. بیرون زدم خونه از و پوشیدم

 گفتم انقدر. بودم وایساده شاهچراغ جلوی که اومدم خودم به وقتی

  .شدم سبک که کردم گریه و
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 با روز چند این.  بود سخت برایم ، مادر از هم آن حرفا این باور

 .بود گذشته عمر یک اندازه به ما یهمه برای اتفاقاتش همه
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 من به را اشبارانی نگاه.  کشید خیسش چشمان زیر را دستش

 .زد لبخندی نیمچه. دوخت

 تا بگذره زمان باید شاید. نه ، هاباهاشه دلم االنم نکنی فکر :_

 شیوا همون بشی تو دوباره اگه شاید دونیمی. کنه ثابت بهم خودشو

 بتونه اگه. شه صاف باهاش منم دل ، دل ته از اونم بخندی دوباره ،
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 منم نظر شاید ، گاهتتکیه بشه ، کنه جبران برات سالو ده این

 .شد عوض

 .گرفت دستانش میان را دستانم

 خوشبختیت مانع خوامنمی دیگه. بشم راهت سد خوامنمی دیگه :_

 .کردممی اشتباه کن ثابت بهم فقط.  بشم

. شوممی جاگیر آغوشش در و کشدمی خودش طرف به را دستانم

 اششانه روی که سرم اما بود شکسته کی از اشکهایم سد دانمنمی

 .پیچید خانه در مانآمیخته درهم هقهای هق صدای گرفت قرار

 این از بود وقت چند.  بودم مهربانی از پر آغوش این دلتنگ چقدر

 تاب را دوری این بودم توانسته چطور بودم؟ شده دور آرامش منبع
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 این به گرما دوباره بود وقتش.  بود آمده سر به هادوری این بیاورم؟

 دست از چیزها خیلی سالها این طی اینکه با.  برگردد خانواده و خانه

 لطف این استقبال به باید ولی کشیدیم سختی خیلی و بودیم داده

 .برویم الهی

 چقدر. بود شده تمام سختیها مطئنن و کرده نگاهمان دوباره خدا

 .بود خالی آقاجون و پدر جای

 

 سکوت در و گشود رویمان به را در اشبرآمده شکم آن با ساغر

  .شد مان خیره

 :گفت که مسعود صدای با
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 .تو بیایم کنی دعوتمون خواینمی خانم ساغر_

 .رفت کنار در جلوی از و شد دستپاچه

 .تو بفرمایید ، ببخشید :_

 .بود شده قاطی اشگریه و خنده.کرد باز رویم به را دستهایش

 چقدر شیوا...دونینمی.  شکر...  خدارو...  گممی... تبریک :_

 .بودم لحظه این منتظر...

 .کردم پایین و باال کمرش روی را دستم

 .دونممی.  خواهری دونممی :_

 .خوشحالم برات... خیلی :_

 .آمد جلو علی
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 .نداریما گریه خانم :_

 .کشید باال را اشبینی و گرفت ایفاصله ساغر

 . بفرمایید ، بفرمایید. گیمی راست آره :_

 پرسید؛ کالمش شیطنت با و زد لبخندی علی

 جان؟ خواهرزن رسیدی آرزوت به باالخره :_

 .برد باال را دستانش و خرید جان به را امغره چشم

 آرزوش به باالخره ما داداش کنممی اصالح ببخشید ، ببخشید :_

 .رسید
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 به. گرفت دستم از را گل سبد ساغر. شد بلند جمع خنده صدای

 امخیره اشبرادرانه لبخند با و گرفته را بارانا دست که سامان سمت

 .کردم پرواز ، بود

.  بود زنجیر درهم همچنان نگاهمان. ایستادم اشقدمی یک در 

 .انداختم ابروانم میان ایگره

 .اصفهانه مسعود که دینمی خبر بهم دیگه حاال :_

 .گذاشت هم روی پلک

  .بود بهتر برات طوریاین :_
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 کرده تمام حقم در را برادری که مردی دست از توانستممی مگر

 .باشم ناراحت بود

 .داداش ممنونم ازت... ازت :_

 .کرد پر را میانمان فاصله و رها را بارانا دست

 بگیری تصمیمی هر.  عزیزی واسم ساغر اندازه که دونیمی :_

 یه خودم نباشه کس هیچ اگه حتی. وایمیسم پشتت کوه مث خودم

 .کنممی حمایتت دنیا آخر تا نفری

 برم مسعود سمت به حرکت یک با و انداخت امشانه دور را دستش

  . گرداند
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 در کنه حس اگه ، بشه بارونی چشماش بار یه اگه...  اگه :_

  . ببینی زندگیت تو خوش روز یه ذارمنمی ، کرده اشتباه موردت

 روی که متورمی رگ و پاهایش کنار شده مشت دستهای با مسعود

 نگاه. داد ریزی تکان را سرش ، کردمی خودنمایی اشپیشانی

 .زد لب سختی به و دوخت من به را سرخش

 .نشه پشیمون انتخابم از که کنم کاری دممی قول :_

 کمبی ساغر خواسته طبق.  گرفت عهده به را پذیرایی مسئولیت علی

 فهمید وقتی. کردم تعریف برایش را اصفهان ماجرای کاست و

 . شد زده ذوق است فرداشب خواستگاری مراسم

 .بزنیم باال آستین براش تو عقد از بعد داده قول سامان :_
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 .شدند گرد چشمانم و پریدند باال ابروهایم حرفش شنیدن از

  چی؟ :_

 .کردم سامان به رو

 ؟ گهمی راست :_

 ترک را جمع چای آوردن بهانه به علی و زد محجوبی لبخند سامان

 .شدم سامان نزدیک. کرد

 .زودباش.  کیه خوشبخت دختر اون بگو باش زود :_

 .شد امخیره شیطنت با

 .بینیشمی عروسی شب :_

 .نیامدم کوتاه
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 .نکن اذیت.دیگه بگو سامان اِاِاِاِ :_

 .دادمی جواب سامان جای به ساغر

 .نیست غریبه ، شناسیشمی :_

 .کردم زمزمه لب زیر

 عطیه؟ :_

 .گذاشت هم روی را پلکهایش سامان
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 .کشیدم آغوشش به هوابی
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 .عالیه انتخابت. برات خوشحالم خیلی. من خدای وای:_

 :گفت ساغر به که مسعود صدای با

 . تراس رممی _

 و افتاد سرخش صورت به نگاهم. شد شل سامان کمر دور از دستانم

 نظاره را رفتنش واج و هاج. زدمی نبض اینبار که متورمی رگ

 .برگشت چای سینی با علی.  کردم

 یهو؟ شد جنی چرا شد؟ چی :_

 .زد امشانه به ایضربه سامان

  .کن برطرف سوتفاهمو و پیشش برو :_

 .داد ادامه که ایستادم
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 .کنی مراعات کم یه کن سعی ضمن در :_

 عمیقی پکهای و بود داده دیوار به را اشتکیه. رفتم تراس سمت به

  .زدمی سیگارش به

 خواستمنمی. کردمی  ترتاببی را دلم قاب این در تصویرش

 سامان و من رابطه به نسبت نداشتم دوست اما بزنم بهم را خلوتش

 شب تاریکی به را نگاهم و ایستادم کنارش. باشد حساس اینقدر

 .دادم

 ناراحتی؟ :_

 .کردم استفاده سکوتش از. نداد جوابی
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 ، کنهنمی تغییر هیچوقت و چیه بهش حسم فهمید وقتی از سامان :_

. بود هم برادرانه ، بود ،اون نبودی و رفتی تو وقتی. شد برادرم

 نزدیکی این از. بده تغییر منو حس نکرد سعی هیچوقت هیچوقتِ

 همخون شاید ، کرد عمل داد که قولی به. نکرد سواستفاده هیچوقت

 کنی فکر هم تو خواممی. دارم دوسش برادرم مث ولی نباشیم

  .بیشتر نه ، کمتر نه برادرمه

 داد؛ جواب ایشده بم صدای با

 که ناراحتم خودم از. سامان از نه ، ناراحتم تو از نه من.  دونم می :_

 ... آدم یه گیر سامان جای به اگه ، اگه.  گذاشتم تنهات که ، نبودم

 . نداد ادامه
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 درک سامانو و تو رابطه تا بدی فرصت بهم کم یه باید ، باید :_

 .کنم

 خودش به مرا خشونت کمی با و زد کمرم به چنگی دست یک با

 .کرد نزدیک

 .دارم اعتماد هردوتون به...  تو به من :_

 

 به که روزی اولین ،یاد شدم سالن وارد که چای سینی با

 و پدر خالی جای که تفاوت این با. افتادم ، بودند آمده خواستگاریم

 به و نشسته مسعود خواهر کنار مادر. آمدمی چشم به آقاجون

 سالها که آلزایمری بخاطر را مسعود مادر.  دادمی گوش حرفهایش
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 که هم فاتحی آقای. بودند نیاورده همراهشان بود، شده گرفتارش

 .بود خالی عزیزانی چه جای امشب.  بود بیماری بستر در

 محضری عقد داشت اصرار و بود مخالف محرمیت صیغه با مسعود

 .باشد
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 با اما باشد روز یک در عروسی و عقد که بود این خواستار البته

 تکتک خواستمی دلش مادر. شد رو روبه مادر مخالفت

 .بود برزمان جهیزیه تهیه هم و بگیرد برایم را مراسمات
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 خیال با مسعود تا شود انجام محضری عقد شد قرار عمه پیشنهاد به

 این از ناچار به مادر. کند برپا را عروسی مراسم بعد ماه سه راحت

 .کرد استقبال پیشنهاد

 

 ریحانه خاک سر عقد از قبل روز یک شد قرار من خواست به

 .برویم

. خواندم لب زیر ایفاتحه و زدم سفیدش قبر سنگ روی دست با

 در و باشد خوابیده خاک خروارها زیر ریحانه اینکه باور هنوز

 .بود سخت برایم باشد گرفته آرام ابدیش جایگاه

 :آمد حرف به خشداری و گرفته صدای با مسعود
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 ، بود نکرده پیشرفت آلزایمرش هنوز مامان که اوایل اون جز به _

 شاید. دیدمی ریحانه جای رو تو همیشه. زدمی صداش شیوا همیشه

 اعتراض هیچوقت اون اما ، شدمی ناراحت بود ایدیگه کس هر

 براش دلم ، دیدممی هابچه روی حسرتشو از پر نگاه وقتی. نکرد

 دست از من با ازدواج با کردمی فکر. افتاده من گیر که سوختمی

 تو افتاده دراومده چاله از دونست نمی ولی میشه راحت پدرش

  .چاه

 .دهد فرو را بغضش خواستمی کار این با. کشید عمیقی نفس
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 خواستمی همیشه ، بگیره رو تو جای نکرد سعی هیچوقت _

 به ، تو به ، زدم ضربه همه به اشتباه تصمیم یه با من. باشه خودش

  .خودم حتی و بچم ، ریحانه

 .کرد نگاهم عمیق

 خوشبخت من. داشتنو دوست ریحانه با شناختم عشقو تو با من :_

 قول تو به هم همینجا.  بدهکارم ریحانه خودمو به رو تو کردن

 کنم خوشبخت رو تو تا بکنم سعیمو همه که ریحانه به هم ، دممی

.  

  .کشیدم قبر سنگ شده حکاکی اسمی روی را دستم

 . کن دعا برامون :_
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 .تکاند را شلوارش خاکی یگوشه و شد بلند مسعود

 ... کرده ظلم حقت در کردمی فکر همیشه :_

 .داد ادامه و کرد مکثی

 .کن حاللم.  شیوا کن حاللش :_

 .شد دور سرعت به و گفت را این

  زدم؛ لب و گرفتم خالیش جای از را نگاهم

 که تو. بود ناراحت تو از میشه مگه ، نبخشید رو تو میشه مگه :_

 .نبودی مقصر که تو.  نکردی کاری
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 . کردم پرپر را گلها

 فکر که حاال دونیمی. بودی داستان این آدم ترینگناهبی تو :_

 جدایی این. مامانم حتی نبود مقصر هیچکس بینممی کنممی

 که دممی قول. اونه خواست رسیدنم این و بود خدا خواست

 کن حاللم. باشم کنارش همیشه که دممی قول.  نکنیم فراموشت

 کرد دوری ازت که.  ندید رو تو من بخاطر که کن حاللم.  ریحانه

 . کن دعا خوشبختیمون برای.  بود من پیش قلبش که. 

 برداشته دوشم روی از سنگینی بار انگار.  کردممی سبکی احساس

 .رفتم ماشین سمت به لبخند با. بود شده
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 شدنمی باورم. انداختم مسعود و خودم تصویر به نگاهی آینه از

 سال چهارده گذشت از بعد حاال و شده تمام هادوری و هاسختی

  .باشم نشسته امنوجوانی عشق کنار

. کردمی خشک دستمال با را اشپیشانی روی عرق تند تند مسعود

 را نور سوره هایآیه لب زیر من و کرد خطبه خواندن به شروع عاقد

 .کردممی زمزمه

 وکیلم؟ خانم عروس :_

 .شد بلند نسیم صدای

 .بچینه گل رفته عروس :_
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 وکیلم؟ خانم عروس. کنممی عرض دوم بار برای :_

 .بیاورد گالب رفت عروس ساغر دستور به اینبار

 موج حرکاتش تمام در استرس. کشید گردنش به دستی مسعود

 .زدمی

 وکیلم؟ خانم عروس. کنممی عرض سوم بار برای :_

 پارچه روی سرم باالی که افتاد عمه به آینه از نگاهم. شد سکوت

 ، بود گرفته نسیم را دیگر طرف و ساغر را آن طرف یک که سفید

 .ساییدمی قند

 .خوادمی لفظی زیر عروس :_
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. کشید بیرون ایجعبه و برد کتش جیب داخل را دستش مسعود

 .زد پچ گوشم زیر. گرفت من به رو و کرد باز را درش

 .عزیزم نداره قابلتو : _

 رویش خدا اسم که پالکی. نشست تنم به و شد جان عزیزمش

 روی را نگاهم. بود کنندهخیره زنجیرش همراه به بود شده حکاکی

 آقاجون شانه به شانه گرمی لبخند با پدر. چرخاندم حاضر جمع

 بود ایستاده در جلوی بغلش در نوزادی با ریحانه.   بود امخیره

 ، استرس فرط از که صدایی با. گذاشت هم روی را پلکهایش

 .شکستم را سکوت لرزیدمی شرم و هیجان
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 ، عزیزم عمه ، مادربزرگم و مادر ، پدربزرگم و پدر اجازه با :_

 یریحانه و ساغر و نسیم خواهرام ، شایان و شاهین ، سامان برادرام

  .بله... عزیزم

 کرد؛ زمزمه و کشید ایآسوده نفس مسعود

  .خداروشکر :_

 یهمه ها،دوری یهمه.  شد تمام.  شد بلند جیغ و دست صدای

 روزهایی و ماندم من و شد تمام حسرتها و هاتنهایی یهمه سختیها،

 کنار در بود قرار که روزهایی.  شود تلخیها همه جبران بود قرار که

 او عشق از ماالمال قلبم.  بود قلبم صاحب که اویی.  شوند سپری او

 .بود
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.  کند شیرین را کاممان تلخی تا گذاشتیم هم دهان عسل رسوم طبق

 بودیم کرده انتخاب خودمان یسلیقه با که بود هاییحلقه نوبت بعد

.  

 تازه.  زد چنگ دلم به عجیبی حال نسشت انگشتم در اشحلقه وقتی

.  بودم روزها این ، دقایق این منتظر چقدر. شدیم ما او و من فهمیدم

 را او دیگر یکبار حتی کردمنمی فکر ریحانه با ازدواجش از بعد

 کند دستم به را تاهل و تعهد حلقه و بدهم بله اینکه به برسد چه ببینم

 .شود ثبت اسمش کنار اسمم و
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 شودمی همان بخورد رقم برایت که هرطور.  ستجالبی چیز تقدیر

 .ایکارههیچ تو و

 به را عکسی و دادند ایهدیه. شدند نزدیکمان مهمانها نوبت به

 جلو را دستش. بود سامان نفر آخرین. انداختیم کنارشان در یادگار

 که بودند نکرده باز را دستانش قفل. گفت تبریک مسعود به و آورد

 :گفت سامان

 روزایی چه که دونیمی ، روزی همچین واسه کرده صبر خیلی _

  . بگم برات نیست الزم و گذاشته سر پشت رو

 .دهدمی من به را نگاهش
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 بریز آب. میشه پژمرده زود.  ظریفه و حساس گل گلبرگ عین :_

 که ریشه.  بده ریشه تا کن صبوری.  گرفته جون تازه عشق این پای

  .نشه خشک باش مواظب ، شد که قطور ، داد

 نگاهش و گذاردمی شانشده چفت دستهای روی را آزادش دستش

 .دهدمی کش مسعود چشمان تا را

 از شیوا.  بوده اشتباه بهش نسبت حسم فهمیدم بعد به زمانی یه از :_

 همیشه. مونهمی هم همیشه.  ساغر مث. بود خواهر برام اولشم

 سر اونوقت دیگه که شه بارونی چشماش نذار. هست بهش حواسم

 واسه فقط گمنمی رو گذشته. وایسا پاش مردونه. منه با کارت و
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 روتون پیش خوبی روزهای. کن جبران دوتون هر برای ، شیوا

 .ندین دستش از خودتون که شرطی به هست

 .کوبید هم روی پلک مسعود

 .دممی قول ، داداش راحت خیالت :_

 ؛ خندیدمی براقش عسلیهای. آمد نزدیکم

 منم نشی عروس تو تا گفتم دیدی. شدی عروس هم تو باالخره :_

 .کنمنمی ازدواج

 به تواندمی که او حالبه خوش. بداند را مرد این قدر عطیه کاش

 دست به را زندگیش سکان و کند اعتماد و تکیه مرد این به راحتی

 .ماندمی ابد تا بیاید وقتی.  نیست رفتن اهل سامان.بسپرد او
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 .دیدممی تار اشک پرده پشت از را تصویرش

 مردای همه. بودی کنارم که سالها این همه بخاطر ازت ممنونم :_

 مونیمی تهش تا بده قول.  موندی تو ولی رفتن یکی یکی زندگیم

 .رینمی و

 زد؛ لب و دوخت هم به را پلکهایش

 .دممی قول.  مونممی :_

 .کرد طوفانی را صدایم گلویم در خورده گره بغض
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 .باشی داداشم همیشه بده قول :_

 .شد ترپهن لبخندش

 .نخوای خودت اگه حتی هستم. نباشم شهمی مگه :_

 .شد رها بند از سمجم اشک

....  داداشم تو...  نخوام هم...  لحظه...  یه اگه.... بکنم غلط...  من :_

 .باشی

 آورد باال را دستانش تاخیر با.  چسباندم ستبرش سینه به را امپیشانی

 .کرد نجوا گوشم در. کشید حصار دورم و

 حاال.  ببینم رو تو خوشبختی خواممی فقط. شو خوشبخت :_

 ببینم.  میکنی چکار ببینم.  داشتی که آرزوهایی این و تو این وقتشه،
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 همه به باید خودتو. نه یا بود راست عاشقیت و عشق ادعای همه اون

  .کنی ثابت ما

 .زدم لب براقش هایعسلی خیره و برداشتم را سرم

  .داداشی...  دم می قول :_

 .مردانه و بلند خنددمی

 .بشم گفتنت داداش اون قربون من که آخ :_

 داشتنش برای که اویی و من. شدیم تنها. گذاشت تنها را ما و رفت

 دوباره خاکسترش زیر عشق آتش که اویی.  نکشیدم زجرهایی چه

 مردی خواهان. هستم خواهانش گذشته از بیشتر حاال و کشید شعله

  .گذشته از ترپخته و تجربه با
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 با خنده های شکوفه از پر لبهایی و استوار و محکم قدمهایی با

 هم هنوز من.  کردمی تابیبی دلم.  آمد سمتم به چراغانی چشمانی

 هم بیشتر بلکه بود نکرده تغییر برایم چیز هیچ. بودم مرد این عاشق

  . بود شده

 لرزاندمی را دلم که بمش و جذاب صدای با ایستاد رویم به رو

 :گفت

  .آخرم و اول عشق اومدی خوش زندگیم به _

 . تنم دور شد پیچکی بازوانش

 حکمت دونیمی محکومی؟ عمرت آخر تا االن از دونیمی :_

 چیه؟
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 کوبش.  گرفت قرار قلبش روی دقیق گوشم و چرخاندم را سرم 

 . بود دنیا سمفونی بهترین برایم قلبش

  .قفس همین تو. هستی که همینجایی ، ابد حبس :_

 .دادم جواب گریه و خنده از ترکیبی با کردم مشت را پیراهنش

 حکمم دل و جون با.  بودم زندانبان و زندان این منتظر سالهاست :_

  .پذیرممی رو

 زمزمه را آهنگ این لب زیر و داد تکانم آرام آرام آغوشش در

 .کرد

 عشق ای نازنینی ، عشق ای مهربونی "

 "عشق ای جورچینی این یتیکه آخرین
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 و افسرده شیوای آن از خبری دیگر.  گذشت سرعت به روزها

 همان. نداشت وجود سخت و دور روزهای اصال انگار. نبود مردهدل

 . حال و حس همان با ، بودم شده ساله ۲۰ شیوای

 از بعد عقدشان روز. داد مثبت جواب سامان خواستگاری به عطیه

 با همانجا از و شد شروع ساغر زایمان درد داد، را بله عطیه اینکه

 . آمد دنیا به باربد بعد ساعت چند.  رفت بیمارستان به علی کمک
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 به البته.  شد مقرر ما عروسی از بعد ماه یک سامان عروسی تاریخ

  .نباشد مشترک هامراسم تا کنیم راضی را سامان توانستیم سختی

 همه به خواستممی.  باشم من مجلس عروس تک خواستمی دلم

 وقتی که بودم دختری همان من. دهم نشان افتخار با را صبرم نتیجه

 در سالها را عشقش سرسختی با ، گذاشت تنهایم مسعود

 رفتن پای من. بودم کرده مخفی قلبم پستوی در ایصندوقچه

 صبر ، ماندم آنقدر. بزنم پا پشت خاطراتم به توانستمنمی. نداشتم

  .برگرداند من به را او خدا دوباره تا کردم

 شاید که کردم کسب هاییتجربه اما ، دادم دست از چیزها خیلی

 .بیاورم شانبدست توانستمنمی هیچوقت
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 به را عشقم راحتی به من. آوردم دست به را او ، دادن دست از با من

  .نیاوردم دست

.  داد سفارش برایم را عروس لباس روزترین به و بهترین مسعود

 .کردمی انتخاب را بهترین چیزی هر از.  گرفت را سالن ترینمجلل

 من هم گاهی.  بود جهزیه خرید دنبال به عمه کمک با مادر

  .کردممی همراهیشان

 اجازه و بود خریده خانه شهر هایمحله بهترین از یکی در مسعود

 بدون.  بمانم منتظر عروسی شب تا باید گفتمی. ببینم دادنمی

 .چیدند را جهزیه عمه و مادر من، حضور
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 و عشق از بیش و کم که صبا.  آمدند مراسم برای تهران از ها خاله

 داد فاصله خودش از کمی.  کشید آغوشم به داشت خبر امدلدادگی

 زد؛ لب چکید که اشکش.  شد امخیره آبش از پر چشمان با  و

 . زد کف و ایستاد عشق این افتخار به باید  _

 اشک از خیس صورت و بود نشسته لبانمان روی لبخند حالیکه در

 .رفتیم فرو هم آغوش در

 

 ، زندگی شوق از پر چشمانی با آینه داخل دخترک شدنمی باورم

 ملیحی آرایش خودم خواسته طبق. باشم من عشق از پر ، نور از پر

 تور با و بسته سادگی به را موهایم. بود شده انجام صورتم روی
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 آمدن تا هنوز. کشیدم تور به دستی. کرد فیکس رویشان را سفید

 چند بود مکیده را جانم شیره که استرسی با.  داشتم زمان مسعود

 سالن کنار قدی یآینه در را خودم و رفتم راه سالن داخل قدم

  .کردم برانداز

 صدای با.  بگیرم تنم دوخت خوش سفید لباس از نگاه توانستمنمی

 .کندم آینه از دل آیدا زدههول
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  ای؟آماده ، شیوا بدو ، اومد :_
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 که روزی رسید باالخره واقعیست؟.  نیست خواب اینها یعنی خدایا

  .شد نمایان اشمردانه قامت و شد باز در.  داشتم را آرزویش

 که پاپیونی و مشکی شلوار کت آن در که چسبید مردی به نگاهم

 .رسیدمی نظر به جذابتر و ترمردانه همیشه از بود بسته گلویش زیر

 بود چه هر. شدن رها پیله از که شاپرکهایی از شد پر قلبم تمام

 برایم مخمورش و گرم نگاه زیر کشیدن نفس. بس و بود سکوت

 .بود سخت

 من به را ،سفید قرمز رز گل دسته خواست که فیلمبردار صدای با

  . شد ،نزدیکم دهد
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 عروس کردیمی ما شیدای دل این حال به رحمی امشبو یه :_

 .خانم

 .انداختم پایین را سرم

 زیر بزنمت ، بشم مهمونا مراسمو و جشن خیال بی گهمی شیطونه :_

  .کنم اتلقمه یه ببرمت بغلم

 کردم صدایم چاشنی ، بود خودش مخصوص که عشوه و ناز کمی

 با و گرفتم دندان به را لبم گوشه. کردم تلفظ کشدار را اسمش و

 .کردم اطراف به ایاشاره چشم

 . داد گیر امخورده رژ لبهای به را بارانش ستاره مشکی چشمان

  . نکن اینطوری دلم با. المصب نکن ، نکن :_
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 نگاهم عشق از پر. زدنش حرف اینطور برای رفتمی ضعف دلم

 :گفت احساس با و گرفت طرفم به را گل دسته. کرد

 برای ، بامن زندگی شروع برای ، دوریها همه به دادن پایان برای _

 من؟ ملکه ایآماده خودت قصر به گذاشتن پا

.  گذاشتم نمایش به را یکدستم و سفید دندانهای وسیع لبخندی با

 را پلکهایم. کشیدم بو عمیق و گرفتم را گل ، بردم جلو را دستم

 .فشردم هم روی

 .امآماده :_

  .شد بیشتر و بیشتر ترتیب به و شد بلند آیدا زدن دست صدای
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. رفتیم جشن سالن سمت به دونفره عکسهای و باغ به رفتن از بعد

 پیاده هم من کرد کمک و کرد باز برایم را در ، شد پیاده مسعود

  .شوم

 را دستم خواسته خدا از من و گرفت مقابلم را بازویش جنتلمنانه

  .کردم حلقه دورش

 بود کننده کر جیغ و دست ، هلهله صدای. داشتیممی بر قدم غرور با

 با و شد نزدیکمان مادرش. بود کرده پر را فضا اسفند بوی. 

 :گفت روییخوش

 انقدر گفتم بهت. شدی خودم عروس باالخره جون شیوا دیدی _

  .کنم راضی باباتو تا رممی میامو
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 اما.  بودم شده ثبت او گذشته دنیای در من.  داشت یاد به مرا او

 نیاز فراموشی این به هم من. دانستنمی را سال ده این اتفاقات

 .داشتم

 چند خالی جای اما.  گفتیم آمدخوش مهمانها به هم دست در دست

 حس را حضورشان اما. چشمم در بود خاری لحظه آخرین تا نفر

 .بود قلب قوت برایم این و کردممی

 دیدن با. شدیم بلند دونفره رقص برای ساغر و آیدا خواست به

 .رفتم اشصدقه قربان بار هزاران دل در ، اشمردانه حرکات

 کرشمه و ناز از پر.  دادم حرکاتم به بیشتری لوندی شیطنت با 

. ایستاد ایگوشه و کشید رقصیدن از دست کمکم. رقصیدم برایش
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 عرق و کشید بیرون جیبش از دستمالی.  زدمی سرخی به پوستش

 جانش به آتشی چه دانستممی. کرد پاک را اشپیشانی روی

 بدنم به که بود قوسی و کش محو.  نیامدم کوتاه اما. انداختم

. کرد شل کمی را گردنش دور پاپیون و انداخت دست. دادممی

 .شدم نزدیکش
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 فقط همهمه آن میان در.  زدم چرخی من و گرفت باال را دستم

 .شنیدم من را تبدارش صدای
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 هم دادنش تاوان فکر ، خانم عروس کنیمی دلبری انقدر :_

  هستی؟

 .بود من مستانه خنده تنها جوابش

 خداحافظی عمه و جونخانم ، مادر سفارشات و اشک میان در

 روی نگاهم. رفتیم مشترکمان زندگی شروع نقطه طرف به و کردیم

 .زدم لب ناباور.  شد خشک مقابلم برج

 !!.مسعود :_

 خانمم؟ دیدی کجاشو :_
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 ترسیدممی ارتفاع از اینکه با. رفتمی باالتر و باال ایشیشه آسانسور

 با. شد حلقه کمرم دور مسعود دست. بودم هیجان از پر او کنار اما

  .آمدم خودم به کرد اعالم را بیستم طبقه که زنی صدای

 . ایستاد کنار. کرد باز را رنگ مشکی در و رفت جلوتر مسعود

  . خونمون اینم.  بانو بفرمایید :_

. زدم بلندی یخنده تک. درشت و ریز شمعهای از بود پر خانه تمام

  . گرفتم دهانم جلوی را دستانم شوق از

 . من خدای :_

 چرخ سالن دور امزده ذوق نگاه. شدن روشن یکباره به چراغها

 که کالسیکی رنگ همان ایقهوه و شیری رنگ ترکیب. خورد
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 زیبا اما ، نبود من نظر و سلیقه طبق چیدمان اینکه با.  بودم عاشقش

  .بود شده چیده

 را حرکاتم و بود داده دیوار به را اشتکیه. کردم نگاهش و برگشتم

 .رفتم سمتش به. داشت نظر زیر

 . عالیه خیلی ، عالیه چیهمه.  بگم چی دونمنمی ، مسعود وای :_

 :گفت بود کرده حفظ را ژستش که طورهمان

 .کنیم عوضش تونیممی نداری دوست اگه _

 .نمیشه بهتر این از :_

 .ایستاد صاف
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 جبران کمه تو برای دنیا آخر تا االن از بکنم برات هرکاری :_

 .نمیشه کردم حقت در که نامردی

 .نشست لبانش روی انگشتم

 درمورد دیگه بدیم قول بیا.  نزن حرفو این دیگه هیششش،: _

 آینده هم با االن از. رفت شد تموم بود هرچی. نزنیم حرف گذشته

 باشه؟. سازیممی رو

 .گذاشت هم روی را پلکهایش و زد انگشتم به ایبوسه

 که گنجشکی مثل قلبم کردم حس کمرم روی که را گرمش دست

 نجوا دارشتب چشمان با. کرد تقال به شروع باشد افتاده دام در

 کرد؛
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  خانمم؟ دیمی اجازه بهم :_

 شکار را لبهایم ثانیه از کسری در و گذاشت رضایتم پای را سکوتم

 تزریق وجودم به لذت و رفت کنار خجالت.  بودم زده شوک. کرد

 .شد

 حرکتم این با. شد چنگ موهایش الی به ال دستانم نابلدیم همه با 

 فتح را تنم تمام مهارت با دستهایش.  داد رفتارش به خشونت کمی

 محرمی هر از و بود شوهرم او.  کشیدممی خجالت نباید. کردمی

 .محرمتر
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 عشق، جنس از آرامشی.  رسیدیممی آرامش به هم کنار در باید

 تجربه این از را خود امدخترانه شرم با نباید.  داشتن دوست محبت،

 . کردممی محروم ناب

 را سرش.  دادم اشسینه به فشاری دست با آوردم کم که نفس

 .کاشت لبم کنار ایبوسه و داد فاصله کمی

 .عسل مثل شیرین :_

 سقوط سفیدم لباس و کشید پایین را لباس زیپ حرکت یک با

. کرد بلندم زمین از پرکاهی مثل و انداخت زانوهایم زیر دست. کرد

 .کردم ایدلبرانه یخنده
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  . میوفتم.  زمین بذارم :_

 .کرد وارد بدنم به کوچکی فشار

 .همینجاس جات :_

 اتاق سمت به و کرد مهر امپیشانی به را پرعطشش و داغ لبهای

 امشب بود قرار. بود کرده را جایش همه فکر. افتاد راه به مشترکمان

 .ببرد و بشورد را گذشته تلخ خاطرات که کند کاری

 وسط بزرگی قلب شکل به که رزی گلبرگهای از بود پر تخت روی

 .بود داخلش اسممان حرف اول و بود درآمده تخت

 و دونفره عکسهای از بود پر دیوارهایش و بود قرمز سفید اتاق رنگ

 . ماننفره تک
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 فراموش داری ازم بدی خاطره هر مردونه قول ، بت دممی قول :_

 روی ازم سیاهی نقطه هیچ دیگه هروقت بده قول بهم فقط. کنی

  .بگی بهم نبود قلبت

 حرف چه از ببخشم؟. کندمی چه عشق معجزه دانستمی چه او و

 در سر حرفهایش از که من ؟ بخشش کدام ؟ گذشته کدام زد؟می

 .آوردمنمی

 در تا کردم تالش و کرد دگرگون را حالم اشعاشقانه نجواهای با

  . بود شدنمان یکی شاهد امشب هم خدا. کنم همراهیش معاشقه

 روی را دستم. شدم بیدار خواب از پیچید دلم زیر که دردی با

 .کردم باز را پلکهایم و گذاشتم شکمم
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 را سرم خفگی حس با.  انداختم اطراف به نگاهی گنگی با 

 آغوشم در محکم که برهنه تنه باال با مسعود دیدن از و برگرداندم

  .گرفت جان چشمانم پیش دیشب اتفاقات بود گرفته

 جدیدی دنیای به پا و کردم خداحافظی امدخترانه دنیای از او با من

 و بود کرده نوازشم چقدر. کردم مرور را دیشب تمام. گذاشتم

 فکر به فقط. بود داده دلم به دل. کنم درد احساس بود نداده اجازه

  . نبود خودش

 از هرگز که کند تزریق من به را حسی محبت با بود کرده سعی

  . نکنم بدی احساس یادآوریش
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 اشپیشانی روی تار چند که کنارم تخس پسرک چهره به لبخندی

 .زدم بود ریخته

 

 [17:08 09.04.20, ]دیگری آن /عشق جورچین

 ۳۰۳پارت#

 .خورد تکانی پلکهایش

 .ندادی خودت دست کار دوباره تا بخواب :_

 .کنم آزاد کمرم دور از را دستش کردم سعی و کردم ریزی خنده

 .نکن تالش الکی پس.  رسهنمی زورت که نخوام من تا فنچول :_

  . بگیرم دوش خواممی پاشو.  نکن اذیت مسعود اِاِاِ :_
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 .شد جدا هم از پلکهایش

 بریم پاشو موافقم. دادی صبحی اول انگیزی وسوسه پیشنهاد چه :_

  .حموم

 .داد بدنش به قوسی و کش و نشست تخت روی

 .چسبهنمی دونفره حموم یه از بهتره هیچی عروسی صبح واقعا :_

 .کوبیدم بازویش به ایضربه

 .مسعود بکش خجالت :_

 .داد ماساژ را ضربه جای

.  خانمم چیه خجالت. دونستمنمی من و داشتی که بزنم دست :_

 .باشیم داشته زیادی دونفری هایتجربه قرار
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 .کردم عوض را بحث. بیاید کوتاه موضعش از نبود قرار!  نه

 .گشنمه خیلی که کنم آماده صبحونه واسه چیزی یه برم :_

 .زد اشپیشانی به ایضربه

 .نگفتی زودتر چرا آخ :_

 .رفت حمام سمت به و شد بلند

 آماده روصبحانه بیای تا بگیر دوش یه برو شد گرم حمام :_

 .کنممی

 جانم به شدیدی درد دل شوم بلند تخت روی از خواستم همینکه

 پرسید؛ نگرانی با.شد متوجهم آخم صدای با مسعود.  افتاد

  . دکتر بریم پاشو ؟ داری درد شیوا؟ شد چی :_
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 .زدم امزندگی مرد به لبخندی

  . شممی خوب بخورم مسکن یه.  نیست چیزی :_

 تخت کنار کثیف هایملحفه روی نگاهم ، رفت بیرون که اتاق از

  .رفتم حمام به و زدم لبخندی.  افتاد

 منتظرش تا کرد اصرار کلی اینکه با.  بود چیده مقوی و رنگین میز

 او کنار را صبحانه اولین تا کردم صبر و نرفت دلم و دست اما نمانم

  . بخورم

 دید با را خودم. کردم پلی را آهنگی و رفتم صوتی سیستم سمت به

  .بیاید حمام از مسعود تا کردم سرگرم خانه اطراف زدن
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 نگاه ، ایستاد مقابلم جذب مشکی شلوارک تیشرت آن در وقتی

 گرفتن گاز برای دادمی جان که عضالنیش بازوهای روی امخیره

 .خواند چشمانم از را نیتم. نشست

 .ها تره خوشمزه من از کردم آماده که ایصبحانه :_

 .کردم نازک بودنش راضی خود از همه این برای چشمی پشت

  .گرسنگی از مردم که بفرمایید خوشمزه آقای :_

 دهانم در مسعود که هاییلقمه و شوخی و خنده میان در صبحانه

  .شد خورده گذاشتمی

 مسافرت به جمع دست سامان عروسی از بعد شد قرار عسل ماه برای

 .برویم
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 به نگاهی. کشیدم لبانم روی محکم و برداشتم را قرمزم لب رژ

  ... جز به بود عالی چیز همه.  کردم امآبی بلند پیراهن

 . بردارد را کفشهایش تا شد اتاق داخل مسعود

 .هامیشه دیر.  جان شیوا ایآماده :_

 .رفتم سمتش به خرامان
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  .بودم گرفته یاد بیشتر را زنانگی رسم و راه وقت چند این در
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 بریم؟.  امآماده که معلومه :_

 چه تا دانستممی. شد ثابت لبهایم حد از بیش قرمزی روی نگاهش

 در و خودش برای  جز بود گفته. است حساس رنگ این روی حد

 .نکنم استفاده آن از ماندونفره خلوتهای

 و زدم کمرم به دستی.  کشیدم خودم طرف به و گرفتم را کراواتش

 پرسیدم؛ عشوه و ناز با

 آقامون؟ چطورم :_

 را تنش گرمای.  بود شده تند نفسهایش. کاشتم لبش کنار ایبوسه و

 .کردم حس نشست کمرم پشت که دستی از
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 بازی به را اشمردانه هورمونهای تا بودم شده موفق همیشه مثل

 برخورد از که طوری.  کرد نزدیک گوشهایم به را لبهایش.  بگیرم

  . شد مورم مور لبهایش

 .همیشه از ترعالی :_

 .گرفتم فاصله

 .بریم تونیممی پس خب :_

 .کرد پرت تخت روی را کتش

 کنیمی همراهیم یا.  داره عواقب کردن بازی شیر دم با. دیگه نه :_

  .بگیرم سرد آب دوش برم کنیمی صبر یا

 .کوبیدم زمین بر پا. کردمی تالفی داشت
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 .کنممی خواهش مسعود میشه دیر :_

 .کن انتخاب خودت باش زود :_

 .کنم جبران برگشتیم دممی قول :_

 .بود حرکت در لبهایم و چشم میان نگاهش

 ؟ کنم کار چی االن.  خودش سرجای که اون :_

 .نالیدم

  .عروسیشه ناسالمتی.  شهمی ناراحت سامان بریم دیر ، مسعود :_

 :گفت اشگرفتهخش و بم صدای با. کرد پر را میانمان فاصله

 .هست امدیگه راه یه :_



 

 pg. 1378 

 .کرد کج را گردنش و گذاشت سرم باالی را دستش

 ...را چه خب :_

. برد لبهایش ضیافت به را لبهایم و کنم کامل را حرفم نداد اجازه

 به دقت با. نبود لبهایم سرخی از اثری که کشید عقب وقتی

 .شد خیره شاهکارش

 .بریم نشده دیر تا بزن کمرنگا رژ اون از برو حاال. راه این :_

 .رفت ضعف مردانگیش و غیرت همه این برای دلم.  خندیدم
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 متوجه کسی خواستمنمی ولی رفت سیاهی چشمانم باری سه ، دو

. شناختمی خودم از بهتر مرا او.  نبود کسی هر سامان اما.  شود

  .شوم نزدیکش تا کرد اشاره

 . پریده روت و رنگ شیوا؟ نیست خوب حالت :_

  . زدم اشدلواپسی به لبخندی

  .باش عروست خودتو فکر به امشبو یه.  نیست چیزی.  خوبم :_

 .گرفت طرفم به و برداشت شیرینی میز روی ظرف از

 راحت خیال با منم بودی خودت فکر به کم یه اگه.  اینو بخور :_

 .رسیدممی عروسیم به
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 دور خواستم کههمین.  گرفتم دستش از را شیرینی.  زدم لبخندی

 .لغزید پایم و شد تار چشمانم ، رفت گیج سرم شوم

 خوبی؟ ؟ شیوا شد چی :_

 

 [17:09 09.04.20, ]دیگری آن /عشق جورچین

 ۳۰۵پارت#

  . سامان خوبم ، خوبم. هیسسس :_

 .رساند را خودش ساغر

 ؟ شده چی :_

 .نیست چیزی :_
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 .غرید سامان

 یه زنهمی داد فرسنگی صد از اشقیافه فقط ، نیست چیزیش آره :_

 .سالن سمت اون ببرش کن بلندش.هست چیزیش

 نزدیکی همان که اتاقی به و شدیم خارج سالن از ساغر کمک به

 . کرد ساغر روبه. پیوست ما به سامان که نگذشت چیزی. رفتیم بود

 .بشه متوجه کسی نذار مهمونا پیش برو تو :_

 .باشه ، باشه :_

 نبضم روی را انگشتش دو.  گرفت دستش در را سردم دست سامان

 .گذاشت

 خوبه؟ چی همه :_
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 .نشدم منظورش متوجه

 .نخورده بهم تاریخت یعنی :_

 .داد دستم به فشاری که انداختم پایین را سرم

 نه؟ یا آره :_

 . روز دو فقط :_

 ستاره عسلیهای خیره و بگیرم باال را سرم تا کرد وادارم سکوتش

 .شوم بارانش

 .شممی دایی دوباره دارم :_

 ... من...  من دایی؟. کردم نگاهش گنگ

 .شنیدم سرم پشت از را مسعود صدای
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  شیوا؟ شده چی :_

 .گرفت قاب دستانش با را صورتم

  گه؟می چی ساغر خوبه؟ حالت :_

 .زد اششانه روی سامان

  . نباش نگران :_

 .شد منظورم متوجه. دادم سامان به را خواهشم از پر نگاه

 .کردی لوسش زیادی کم یه :_

 .نبود چیزیم که دیدی.  برس مهمونات به سامان برو :_

  .ایستاد مسعود رخ به رخ.  داد تکان سری
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 .باش مراقبش بیشتر کم یه :_

 .بریم بپوش لباس پاشو :_

 سخت برایم باورش. بودم نیامده بیرون سامان حرف شوک از هنوز

 .ماندممی لحظه آخرین تا باید. بروم خواستمنمی. بود

 شلوغش الکی شناسیمی که سامانو.  مسعود خوبم بخدا :_

  .کنهمی

  کجاس؟ مانتوت. شهنمی سرم حرفا این من :_

 .گرفتم را دستش

 شاید. نکردم استراحت صبح از. همین فقط.  پایینه فشارم کم یه :_

  بمونیم؟.  نکن تلخ امشبو. خستگیه بخاطر
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 .کرد نگاهم مشکوک

 ؟ این شده روزت و حال که شیوا نخوردی ناهار نکنه :_

 .کردممی پرت را حواسش باید

 . نمونده شام به چیزی  _

 .شد دور قدم چند و زد کمرش به دستی

 .شیوا تو دست از وای وای :_

 .بمانیم مجلس آخر تا بگیرم را رضایتش توانستم سختی به
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ای دورنم غوغایی درونم بپا بود . سخت بود باور کنم موجود زنده

و حس شیرین مادر شدن را به من داده . زیباترین   پا گذاشته

  تواند داشته باشد همین است.ای که یک زن میتجربه

خواستم تا مطمئن نشدم مسعود چیزی دادم . نمیباید آزمایش می

 بفهمد.

صبح زود به آزمایشگاه رفتم. دو ساعت بعد جواب حاضر بود. دو 

ساعتی که به اندازه دو قرن گذشت. جواب مثبت بود . بی توجه به 

 گرفتم.اطرافم روی زمین نشستم و سجده کردم. باید جشن می
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روم. اما نرفتم . سر راه به مسعود زنگ زدم و گفتم به خانه ساغر می

خریدم ، کیک خریدم. روی کاغذهای  برای تزیین خانه بادکنک

 رنگی با ماژیک نوشتم؛

به دیوار زدم . ” تون.سالم بابایی ، مامان و بابا من دارم میام پیش” 

کارم که تمام شد با ذوق به شاهکارم نگاه کردم . حسابی خسته 

 شده بودم. دستی روی شکم صافم کشیدم.

ت کنم.قول : ببخشید کوچولوی من که نتونستم امروز استراح_

 دم از فردا بیشتر هواتو داشته باشم.می

دوش سریعی گرفتم .نگاهی به کمد لباسها انداختم. چشمم به 

 رسید ،خورد.که بلندیش تا باالی زانو می  پیراهن قرمزی
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  معطلی پوشیدم و آرایش مختصری کردم.بی

 فراموش کردم به مسعود زنگ بزنم و اطالع دهم به خانه

اش را بگیرم تلفن را برداشتم قبل از اینکه شمارهبرگشتم.گوشی 

ی جذابش روی زنگ موبایلم بلند شد. تصویر مسعود با آن خنده

  صفحه افتاد.

 : سالم عزیزم.آماده باش دارم میام دنبالت._

 ام. بیا خونه.: سالم مسعود جان.من خونه_

 ای؟ مگه قرار نبود بری پیش ساغر؟: خونه_

 دم.می: بیا برات توضیح _
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نیم ساعتی گذشت . زنگ خانه زده شد. از شوق لبم را به دندان 

العملش را ببینم. دوربین گوشی را گرفتم . دوست داشتم عکس

روی در تنظیم کردم.برای بار دوم زنگ را فشرد. همیشه دوست 

اش به در شود. اما داشت در را برایش باز کنم تا با دیدنم خستگی

کردم.صدای انه بودم اما در را باز نمیبار فرق داشت من خاین

 ی ضبط فیلم را زدم.چرخش کلید در قفل را که شنیدم دکمه

 …: شی_

 نگاهش مات شد.

 …: اینجا چه خبره؟ تولدم که نی_
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ها نشست. نخندید . خوشحال نشد. ناباور لب نگاهش روی نوشته

 زد؛

 کنی؟: دروغه مگه نه؟ بگو داری شوخی می_

م. بغض کردم. انتظار هر واکنشی را داشتم اال این فیلم را قطع کرد

 هایم تکان خورد.یکی.از فریادش شانه

  : با توام شیوا؟ این مسخره بازیا چیه ؟_

 نیشخندی زدم.

 شی؟کردم خوشحال می: مسخره بازی؟ فکر می_

 اش زد.ضربه محکمی به پیشانی
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 : لعنت به من که حواسم نبود._

. اما کشدمکردم در آغوشش میچرا خوشحال نشد ؟ فکر می

اش قلبم را شکست . او فرزندمان را ، سردی رفتارش و نگاه طوفانی

خواست. باورهایم فرو ریخت . چقدر امروز در ثمره عشقمان را نمی

اش خیالم او را به تصویر کشیدم و اعتراف کردم پدر شدن برازنده

 است.

 یصال نالید.روی نزدیکترین مبل نشست. با درماندگی و است

خوام دوباره اون روزا ی خوبی ندارم. من نمی: من ، من خاطره_

خوام دل ببندم خوام تو بشی یه ریحانه دیگه. نمیبرام تکرار شه. نمی

  ای که قرار نیست برام بمونه و جلوی چشمام قد بکشه.به بچه
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کردم. به اتاق پناه بردم و در را پشت سرم بستم. روی درکش نمی

 تخت دراز کشیدم و شکمم را نوازش کردم.

  : اون دوست داره کوچولو. اون بهترین پدر دنیاس. فقط ، فقط_

 اشکم از گوشه چشم تا گوشم راه گرفت.

 : فقط یه تجربه تلخ داره. باید بهش فرصت بدیم._

غوش گرفتم . چشمانم گرم شد و به خواب وار خودم را در آجنین

ای کردم و رفتم. با حس بوی آشنایی آمیخته با سیگار سرفه

  چشمانم را باز کردم.

 : باالخره بیدار شدی؟_
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 گرفت.از دستش دلگیر بودم. نباید ذوقم را نادیده می

  : ازم دلخوری؟_

 دستش روی شکمم نشست.

ردی . شوکه شدم . یه دونم برخوردم بد بود. غافلگیرم ک: می_

 لحظه به عقب پرت شدم. همون روزای سخت .

 بازهم سکوت جوابش بود.

شه من بچه ازت نخوام ؟ مگه میشه این فندوق رو : مگه می_

  دوست نداشت؟

 نفس عمیقی کشید.
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 خواستم.: ولی قبول کن برام زود بود .خیلیم زود. فرصت می_

 ه.: قرار نیست دوباره اون اتفاق تکرار ش_

 دونم عزیزم.دونم . می: می_

ای روی ام برد. بو کشید و بوسهسرش را جایی میان گردن و شانه

 گردنم زد.

 خواد دختر باشه اونم شبیه تو. با همین چشما .: دلم می_

 هنوز هم هوای دلم ابری بود و چشمانم آماده باریدن.

باشه خوام سختی بکشه. کاش پسر خوام شبیه من بشه. نمی: نمی_

  عین تو .
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 روی چشمانم را بوسید.

: منم زیاد سختی کشیدم. ولی به خودم قول دادم چه دختر باشه _

هاشون وایسم. پای آرزوهاشون. حتی اگر چه پسر ، پای خواسته

  اشتباه باشه.

 ای کنار لبم نشاند.بوسه

: حاال پاشو بریم به جشنمون برسیم. دل کندن از آغوش گرم و _

  رایم سختترین کار بود.اش بمردانه

: سامان زنگ زد حالتو پرسید. ازش خواستم برای فردا یه وقت _

  دکتره بگیره .
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 : دوسش داری؟_

 جوابم سکوت بود.

 دی دوسش داشته باشی؟: قول می_

 صدایش به را سختی شنیدم.

 دم.: قول می_

روز مسیر را بلد بودم . مطبی که سالها در آن کار کرده بودم. هر 

کردم. نشستم و گاهی با حسرت به زنان باردار نگاه میپشت میز می

امروز اما در کنار مسعود روی صندلی در سالن انتظار نشسته بودم. 
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منشی هرچه اصرار کرد تا مرا زودتر داخل بفرستد قبول نکردم. 

  آخرین نفر به همراه مسعود وارد اتاق دکتر شدیم.

بلند شد و با لبخند گرمی به  دکتر معصومی با دیدنم از جا

استقبالمان آمد. بعد از تبریک گفتن به من و مسعود ، خواست روی 

  تخت دراز بکشم تا سونوگرافی را انجام دهد.

صدای گروم گروم دوقلب در اتاق پخش شد. از خوشحالی ملحفه 

کنارم را چنگ زدم . دوقلو بودند.غمی که در چشمان مسعود بود 

 بود.غیر قابل انکار 
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کردم. یا تمام روزهایم را با مطالعه کتاب روانشناسی کودک پر می

رفت و دیگر خبری از آن بیشتر اوقات خواب بودم. وزنم باال می

 اندام تراشیده و موزون نبود.

کرد نمک مصرف نکنم و بیشتر استراحت کنم. دکتر سفارش می

مسعود پر بود کردم. روزهایم را در انتظار به دنیا آمدنشان سپری می

از دلشوره ، نگرانی و استرس. از حجم کارهایش کم کرده بود تا 

 بیشتر در کنارم باشد.

 اش برپا کرد.جون طبق هر سال مهمانی شب یلدا را در خانهخانم

و همه را دور هم جمع کرد. ساغر و علی، عطیه و سامان ، خاله 

  اش.فاطمه، مامان ، شاهین و شایان، عمه و خانواده
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کردم اما برای آمدنشان زود بود از سر شب دردی زیر دلم حس می

 ، خیلی هم زود. سه ماهی وقت داشتم.

شد و از تحملم خارج .با جیغ بلندی درد لحظه به لحظه بیشتر می

همه را به آشپزخانه کشاندم. درکی از اطرافم نداشتم. صداها 

 . شنیدمنامفهوم بود . صدای پر از تشویش مسعود را می

دونستم یه : االن که وقتش نیست. چی شدی تو؟ لعنت به من . می_

  اتفاقی میوفته.

خواستم آرامش کنم اما شدت درد آنقدر زیاد بود که اجازه می

 داد.هیچ چیز را به من نمی

  مرا درآغوشش کشید و داخل ماشین گذاشت.
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 رسیم بیمارستان.: چیزی نیست شیوا. االن می_

هایم را از دست بدهم. به کمک تخت روان به خواستم بچهنمی

بخش زایمان منتقلم کردند. دکتر معصومی خودش را رساند. بعد از 

 معاینه و دیدن جواب آزمایشات تشخیص مسمومیت حاملگی داد.

: جون مادر مهمتره. پایان حاملگی. اتاق عمل رو سریع آماده _

 کنید.

از آنها بگذرم. حاضر  توانستم برای زنده ماندنمنه . نه چطور می

  نبودم .

 .کنم …می …هش …خوا … دکتر …: نه_
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اهمیتی به حرفم نداد. با امضای مسعود به اتاق عمل رفتم و بعد در 

 دنیای تاریکی غرق شدم.

هام. خدایا خودت کمکم کن. اینجا آمد . بچهصدای گریه نوزاد می

ی را کجاست ؟ میان جنگل سرسبزی سرگردان بودم و صدای نوزاد

که چشمم به زنی خورد که  گشتمشنیدم. با گریه دنبال صدا میمی

 خواند. به سمتم برگشت .پشت به من ایستاده بود و الالیی می

 : ریحانه تویی ؟_

 هایم افتادم.ی در آغوشش یاد بچهبا دیدن بچه

  : ریحانه بچه هام . دعا کن برام ._
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 لبخندی زد .پلک روی هم گذاشت.

  شیوا .صبر. : صبر کن_

 .و بعد در تونلی محو شد. به دنبالش دویدم ولی نبود، رفته بود

 : نرو ریحانه. تنهام نذار._

 همه جا تاریک شد.

ام اصوات نامفهومی خارج شد و تشنه بودم . از شیار لبهای خشکیده 

 دوباره به خواب رفتم.

  درد داشتم . پلکهای سنگینم را باز کردم.

 : آب ._
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  اش را دیدم.های مشکی پر از نگرانیتصویر تیله

 : شیوا ؟ شیوا . وای خدارو شکر بهوش اومدی._

 حال روی صندلی کنار تخت افتاد.بی

 : کشتی منو که تو دختر._

 هام ؟: بچه_

نگاهش کم سو شد. سرش را پایین انداخت. مادر با چشمان سرخ از 

 اش نزدیکم شد.گریه

  : شیوا جان ،مادر؟_

 : بچه هام؟_



 

 pg. 1404 

اشکهایش صورتش را خیس کردند. دستم را روی جای خالیشان 

 ؛کشیدم و از ته دل ضجه زدم

 : نهههههههه._

  سامان همراه دکتر معصومی وارد اتاق شد.

: چی شده؟ چرا بیمارستانو گذاشتی رو سرت؟ بعد از دو روز _

  بهوش اومدی . این چه وضعیه درست کردی برا خودت؟

  …هام بچه …: سامان _

 دکتر نگاهی به سامان انداخت و سری از روی تاسف تکان داد.

  کردی؟که ازش تعریف می : این بود اون دختر قوی_



 

 pg. 1405 

 سامان نگاهم کرد.

 : هنوزم هست._

 مشتم را روی تخت کوبیدم.

 که مونده ازم چی ؟ داری ازم انتظاری چه.نیستم دیگه …: نه _

  باشم؟ قوی

 دکتر دستم را گرفت.

: ببین شیوا جان ما مجبور بودیم تو رو نجات بدیم. جون تو برامون _

 …هات موندن. اماتو الویت بود. ولی خدا خواست و بچه

 با نگاهش از سامان کمک خواست. زنده بودن ؟
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 سامان ادامه داد؛

: هردو سالمن اما باید این چند ماهی که زود به دنیا اومدن تو _

 دستگاه بمونن.

  هایم اعتماد نداشتم.به شنیده

  : فقط باید صبر و تحمل داشته باشی ._

 ام خندیدم.اشکهایم را پس زدم . درمیان ناباوری

 خوام ببینمشون.ان ؟ می: هستن ؟ زنده_

ملحفه را کنار زدم و نیم خیز شدم. دکتر دستش را روی قفسه 

 ام گذاشت و فشار داد.سینه



 

 pg. 1407 

ال.تا دو روز دیگه هم مهمون کنی فع: شما استراحت می_

چی بینی.ان شاهلل همهها رو میمایی.بعدش هر روز میای اینجا و بچه

 تونی برای عید ببریشون خونه.خوب پیش بره می

رفتم و گاهی هم به بعد از مرخص شدنم هر روز به بیمارستان می

 خواستم برایم دعا کند.زدم . ازش میریحانه سر می

عید با مسعود وسایلی را که مادر خریده بود در  دو هفته مانده به

 اتاقشان چیدیم.

سمر در آغوش من و سمیر در بغل مسعود دور سفره هفت سین 

 نشسته بودیم که با صدای توپ سال تحویل شد.

 پایان.




