
 [20:15 17.10.20] ,یاجبار یحاملگ

 یاجباریحاملگ#

 اولپارت#

 :  التماس  و خواهش و بغض گفتم با

 چته ؟ یبگ شهیتورو خدا م_

چنان مرا به خود چسباند و  و دستش حصار تنم بود که مرا به خود فشار و لحن  

 : زمزمه کرد میدیبار م نیکه اول یخمار

 چمه ؟ یدونینم یعنی _

 توانستمیاصال نم گریکه د هیبود قورت دادم و با گر یآب دهنم را با هر جان کندن 

 : گفتم دمیدزدیم ازشیکه نگاهم را از نگاه پر از ن یکنترلش کنم با ترس درحال

  میما همش سه روزه با هم آشنا شد _

 : گفت یبا لحن خشن ینذاشت ادامه بدم کم 

 بشه؟ قیعم یترابطه و دوس نیا  یخوایآره مگه نم _

 یهالج قایبه قلبم چنگ زد و نتوانستم حرفش را  عم یسابقه ا یواقعا وحشت ب 

 : که با ترس و لرز زمزمه کردم دمیترس ایکنم و 

 ؟ هیمنظورت چ انیرا _

 یکنم چه حس  کیو نگاهش  را به خودم نتوانستم درست تفک  نباریزد ا یپوزخند

 : را در بر گرفته بود که گفت

 ؟ هیکه منظورم چ یدونیخوب م _

 : که در خود سراغ داشتم نگاهش  کردم که گفت یترس تمام

 ... منو مونیتداوم دوست یبرا دیبا  _



 : نذاشتم حرف بزنه که با تته پته گفتم 

  ستیراهش ن نیاما ا _

 : با پوزخند گفت 

 ...هیچ ایمسخره باز نیا _

 : گفتم شتریبا ترس و لرز ب 

 : با ترس زمزمه کردم 

  رابطه نداشتم یآخه من تا حاال با کس _

 : شباهت به تمسخر نبود و گفت یو ب دیخند 

 ؟  یدست نخورده ا یبگ یخوایم یعنی _

 : گفتم هیدهنمو قورت دادم و با گر آب

 آره _

هم پوزخند زد چنان مرا به آغوش پر از هوسش فشرده بود که با ترس به  باز

بود که  دهیمرا به آغوش کش ازیو  از سر  ن یلینبود خ یزیراه گر دمیلرزیخودم م

خودم را نجات دهم با  شیاز حصار دست ها کردمیم یکه سع یدر حال هیبا گر

 : التماس گفتم

  کنمیخوهش م انیرا انیاالن بچه ها م _

 : به لب داشت و گفت یلبخند 

  کننینگران نباش همشون دارن االن عشق و حالشونو م _

 : گفتم هیبا اخم  و گر 

  ستنین ینطوریمن ا یاما دوستا _



در   یزیچ ریجز تمسخر و تحق کردمیو حس م زدیکه مدام م ییپوزخندها نیبا ا 

 : بر ندارد گفت

 ماست ؟ نیع ستین یکه دوست  یخشک و خال یواقعا مزخرفه دوست  _

 : گفتم یعصب یحرف بزنه و با لحن نذاشتم

  نبودم یمن تا حاال با کس گمیکت کنم ... دارم بهت مدر تونمیواقعا نم _

 : زد و گفت یو چشمک دیخند 

 ؟ یپلمپ پلمپ یبگ  یخوایم _

اجبار را  نیاز ا یخالص یکه باز در تقال یکه با ترس در حال  دمیچنان ترس 

 : گفتم هیداشتم  با گر

  کنمیخواهش م _

 : گفت هیو  با گر دیخند باز

  یترسونیمنو م یدار  کنمیخواهش م انیرا  _

 : کرد و باز گفت تیدست بردار نبود  منو سمت تخت هدا ایاصال گو 

  ندارم تیباشه خانوم کوچولو نگران نباش کار _

 : گفتم هیچکار کنم با گر دونستمینم 

  میزنیبذار با هم حرف م انیرا _

التماس  کرده بود که با ریتنش اس انیزد مرا م مهیخ میرو تخت بودم  و رو 

 : نگاهش کردم که گفتم

  بگذره یدوست نیاز ا یمدت هیبذار ال اقل  _

 : حس کنم که گفت شیاز  طرز لمس دستاها شدیبود م یعصب 



 دیداشته باشه با  یخوب انیعالقه  پا نیباهات بمونم و بعدش ا یخوایاگه م  _

 یخودت کن بندیمنو پا یبتون

چکار کنم  و   دانستمیبود که با ترس بود نم تمام نگاهم پر از ترس و التماسم بهش 

  بود یپسر فوق العاده جذاب انیرا

از پسران دانشگاه نتوانستند  کی چیکه ه یجذاب  و فوق العاده  خواستن  یپسر 

که  یچند روز نیها نبودم  اما ا زیچ نیو بند ا دینظرم را جلب کنند در واقع در ق

از من  انیبا او آشنا شدم ... و اکنون را یتصادف یلیبا سارا و سحر شمال خ میآمد

  ستیمن ن ندارد که در توا  یتوقع و خواسته ا

 بود زیوسوسه انگ بیتنم عج یبا التماس نگاهش کردم نوازش دستانش رو 

 

 [21:00 17.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 دومپارت#

تخت پرتاب کردم داشتم از شدت خشم به حد انفجار  یهمراهم را با خشم رو تلفن

  دمیرسیم

 ... بار هزارم شماره اش را گرفتم خاموش بود یبرا

را در بر گرفت بغض  میسر تا پا یآمده وحشت شیتخت  به ح و اتفاقات پ یاز رو 

چه کار کنم ناچاراً با خشم و  دانستمیرا چنگ زده بود نم میگلو یوحشتناک

 یسرم انداختم در حال یهوا رو یشالم را ب دمیرا پوش میبلند شدم مانتو تیعصبان

 : لب زمزمه نمودم ریز رفتمیم رونیاز اتاق ب تیکه با خشم و عصبان

  دهیچرا جواب نم یچ یعنی _

 دلم گرفته بود ریز یدرد بد داشتمیتند که قدم بر م تند



 یلیخ ستادمیناگاه ناچارم اکه به  دمیتا در اتاق تا باز کردم سحر را مقابلم د 

 در خشکش زد رهیدستگ یبودم دستم بر رو یعصبان

 :دست خودم نبود از ترس بود که سحر متعجب نگاهم کرد و گفت 

 شده چته؟ یچ _

 : دست خودم نبود که زمزمه کردم زدمینفس نفس م 

  یچیه _

بر  یوهاکرد و تمام آرز لیتبد یبه آوار میرا برا ایسحر بود که انگار دن حرف

 دمیباد رفته ام را مرگشان را تک تک د

 :گفت یوقت 

  زده بشونیالطلوع انگار غ یعجوبه  ها از صبح عل نیا نیا  _

 : و با ترس نگاهم بهش بود و زمزمه کردم دمیگز یلب

 ؟یچ یعنی _

 : متاثر گفت یداد و با لحن رونیب  ینفس

  بود یپسره اسمش چ نیا _

 : دداد ضادا،هیو با غ متفکرانه

  خاموشه نکبت زنمیزنگ م یمهرداد هرچ _

لب  یرا احساس کردم که با ناباور میرو شیپ یشرویپ یمطلق و تباه یاهیس 

 :زدم

 ده؟یمهرداد هم جواب نم _

 :زد و گفت یپوزخند 

دور و برشم که واسش له له  ینکبت فکر کرده منم مثل دخترا یبهتر  پسر  _

 داشت ییجا یدم توقع ببزنم همش سه شبه باهاش آشنا ش



اون پسره  میتقد یبا خودم گفتم خاک تو سر من احمق که خودمو دودست یلحظه ا 

 ...اما ییرها یبود و التماس و خواهش برا هیآشغال کردم هرچند تمام مدت گر

 : با بغض گفتم رفتمیم الیکه سمت و یسحر رو کنار زدم و در حال یعصب 

  دور و بران نینرفتن هم دیشا_

 :سحر دنبالم امد و حراسان گفت 

بود  یدنبال خوش گذرون هیولشون کن اون پسره نکبتم مثل بق یریآوا کجا م _

تند تند  دمیگونم د یرا رو میاشک ها دنیام گرفته بود دست خودم نبود چک هیگر

 رفتم شانیقدم برداشتم و سمت وال

 :و متعجب گفت دیمبل پر یاز رو دنمیسارا بود که با د 

 شده؟ یچ  _

سارا و سحر سمت  یتوجه به حرفها یسحر را پشت سرم  ب یمحل ندادم صدا 

 رفتم که آن سه پسر در آن اقامت داشتند یکنار یالیو

 گفتم هیدر بود با گر یکه دستم رو یدر حال 

 درو باز کن انیرا _

شد که  داریمقابلم پد انسالیم یدر باز شد که چهره مرد یعقب رفتم وقت یقدم 

 :گفت یعصب یجب و کممتع

 چه خبر خانم؟  _

 : بغضم   به ناگه فروکش کرد و آرام زمزمه کردم 

  کار داشتم انیرا دبایببخش _

 :گفت دادیقرار م بشیو داخل ج زدیرا تا م یکه ورق یدر حال مرد

 ه؟یچه خر گهید انیرا  _

 :لب زمزمه کردم  دیز



 بودن نجایبودن سه روز ا نجایسه تا پسر که ا  _

 :داد و گفت نهیمرد نفسش را به س 

 هیامروز صبح تسو نیرا اجاره کرده بودن که هم نجایا یروزیسه تا پسر د  _

 کردند و رفتن

 : عقب رفتم و زمزمه کردم یاراده قدم یحرف رو زدن زد ب نیتا ا 

  امکان نداره نیا _

 :اد و گفتد نهیخارج بشود نفسش را به س الیاز و خواستیکه ز م یدرحال 

  کردن یخال یکردن امروز هم خال هیتسو شبیبله خانوم د  _

 :زمزمه کردم هیگر با

  نیازشون ندار یشماره تلفن ای ینشان چیآقا شما ه  _

 :بود و گفت یعصب یکم مرد

 خاموش کردن رمیگینه خانوم االنم هرچه تماس م  _

 

 [08:09 18.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 سومپارت#

 : حق به جانب گفت یعصب یبهش بود که با کم انمیگر نگاه

  بده یدار یاگه ازشون آدرس و شماره تلفن_

 :من بودم که با التماس گفتم نیا

 نیلطفاً به من بد دیازشون دار یزیچ یآقا تورو خدا اگه شماره ا  _

 :زد و گفت یمرد پوزخند 



را به  انیطبق قانون اطالعات مشتر میازشون داشته باش یتلفن ایاگه هم شماره _

 میبده یکس

از شان نداشتم آب دهنم را قورت  ینشان چینداشتم ه یراه چیام گرفته بود ه هیگر 

 دادم

 رفتم نییکه مرد جلو آمد از در خارج شد پله ها را پا 

 :در حال بستن در بود که گفت 

  اهنک ریتهرون همشون آب ز یبچه ها  نیا  _

 :برگشت نگاهم کرد و گفت 

 ؟یشناسیخودت هم اونا رو نم  _

 برگشتم الیسمت و  ینگفتم بدون حرف یزیچ 

نشده بودم که سحر و سارا را  الیام گرفته بود هنوز داخل و هیکه گر یدر حال 

  دمیمقابلم د

 :گفت یمتاثر یبا لحن سحر

 شده؟ یآوا چ  _

 :زدم گفتم یکه سحر را کنار م یدر حال ختمیر یمهابا اشک م یب

 شمیم وونهیدارم د  _

 :سارا بود که دنبالم امد و گفت 

 شده؟ یچ یبگ یخوایآوا نم  _

  ستمیمبل رها کردم و زارزار گر یسمت مبل رفتم خودم را رو 

که او هم بغضش گرفته  یمبل جدا کرد در حال یبود که مرا به زور از رو سارا

 :گفت هیبود با گر

 شده؟ یچ نمیسر تو بر دار ببآوا  _



  از من انکار از سارا اسرار 

 هیکه با گر دیلرز یم میو چشمانم پر از اشک صدا سیبغل کرد نگاهم خ مرا

 :گفتم

  نامرده سه روز   اومدن و انار نه انگار یلیخ  _

 :سارا  بود که گفت 

 آشغال  یبزار برن گم بشن پسره   _

 :و گفت دیسارا لب گز 

 بودن یدنبال خوش گذرون ومدیمن که خوشم ازشون ن  _

 : به  او بود که ادامه داد نگاه،

  شدم همون بهتر که رفتن یچه حال یدونینم شبید  _

 : نگاهم به سارا بود و گفتم هیگر با

 ؟یبرنداشت نشونویشماره ماش  _

 دی_ نه بابا فکرم به اونجاها نرس سارا

 :بعد متفکرانه گفت 

  کاریخوام چ یداشتم م یبر م دیبا یواسه چ _

دلم بود  ریبود و بدتر از آن درد ز امدهیام هنوز بند  ن هیدادم گر نهیبه س ینفس

را به باد دادم که با  میهست ندهیآ یجرات حرف زدن نداشتم من احمق تمام زندگ

  بغض از آغوش سارا جدا شدم

پسرا هم اجاره  یاره ااج یکنار دست یالیو نیا دمیکه من فهم ینطوری_  اسحر

 کرده بودن

 : به ابرو داد و ادامه داد و گفت ینیچ 

 خبر رفتن یدفعه و ب هیچطور شد  دونمینم_



  دارم یزیخونر یبود که احساس کردم کم دهیامانم را بر ردلمیز

 دلم رفت ریاراده ز یو دستم ب دمیگذاشته بودم لب گز ینوار بهداشت نکهیا با

 : سحر متعجب گفت 

 ؟ یشده درد دار یچ _

 :خودم آمدم و دستپاچه گفتم به

 ستین یزینه چ  _

 سارا_ تو که تازه ماهانت تموم شده 

 

 [08:48 18.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 چهارمپارت#

سرم آمده بود و جرات حرف زدن نداشتم خودم را هزاران  ییچه بال نکهیاز ا  

 بار لعنت کردم

 بودم مقصر خودم که

 ختمیمن اشک ر انیتمام شب را بعد رفتن را 

 مبل گذاشتم یپشت یچشم بستم سرم را رو 

 زدمیکه دستش را پس م یاز خاطرم گذشت با التماس در حال شبید یصحنه ها 

 که پر از هوس در نوازش تن بود یدست

 میمن و تو همش سه شبه با هم آشنا شد 

  بگذره یاجازه بده مدت 

 دیشن یحرفم را  نم نگار



 ثمر بود یب شیمن برا یانگار تقال ها 

 : خشونت گفت یکه با التماس و پر از هوس و کم 

 رابطه ادامه داشته باشه نیمن و تو ا یخوا ینکن مگه نم وونمید _

 حس کردم میلب ها یرا رو شیلب ها یچشم بستم گرم 

 : گفتم هیتنم که با گر ینش  رو  

  نکرده یبا من کار یکنم من هنوز دخترم کس یخواهش م _

را از  راهنمیپ دمیکه در دستانش د یشد و با خشم شتریتنم ب یفشار تنش رو دیخند

  دیکش رونیتنم ب

  رمیزدم خواستم فاصله بگ یو کوتاه اریاخت یب که

و  سیو چشمان من خ زدیو پر از حرف  هوس  م دیچنان مرا به آغوش کش اما

  تماس بودزبان پر از ال

 جدا کرد یباکرگ یایاز دن انهیهوسش کار خودش را کرده وحش اما

پر از هوس پر از خواستن بود و اجابت  انیپر از التماس و خواهش بودم اما را 

  خواستیگناه من م یب یها ینفس سرکش را از دخترانگ نیا

 دمیاز دست  دادنم را د  اشینامرد  یساده  گول خوردم چه ساده خود را پا چه

 :گوشم زمزمه کرد ریو ز دیمرا به آغوش کش ختمیاشک ر

 داشت میرا خواه یدوست نیاز فردا من و تو بهتر  _

 :زدپر از هوس و ادامه داد یلبخند 

 فتهیبرات ب یاتفاق ذارمینم  _

 : کرده بود توتهیب میکه در گلو یزمزمه کردم با بغض وحشتناک 

  یخودتو کنترل کن دینبامن دخترم  یدید _

 :انداخت و گفت یکه وحشت به جان م یخندها دیخند



 بودم دهیدخترو نچش هیتا حاال از   _

 : گفتم  هیلحن گر نیبا وحشت آور تر _

 ؟ یبود ایمگه تا حاال با ک _

 :و گفت دیکش شیبه موها یدست

که پلمپ  باشه   یدختر چیسر دوست دختر داشتم  اما تا حاال با ه یاندازه موها  _

 نبودم

  پلمپتو خودم وا کردم یزد و ادامه داد حال داد حساب یچشمک

 انداخت یترس به جان م  شیهاداره حرف یچه حس دونمینم 

 : و هق هق گفتم هیکه با گر 

 ؟ یترکم نکن یتنهام نزار یدیبهم  قول م انیرا    _

 : بود و گفت میدر نوازش موها هنوز

واسم ناز  یایو هر وقت ازت بخوام ب ینکن تمیو اذ یباش یدختر خوب یقول بد  _

 کنمیولت نم ینکن

ها و نجابت  یدخترانه گ یایکه مرا از دن یدلم بود درد ریز یدرد وحشتناک 

  فاصله داد

 نیشده بود و از ا لیتبد یبه جهنم میآشنا شده بودم االن برا انهیشب بود با را سه

 نخواهد بود یزیچ ییآبرو یو ب یاهیوحشت س میبه بعد تمام زندگ

 

 [09:46 18.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 پنجمپارت#

 (انیرا)



  داشبورد  زدم یرو تیعصبان با

 :دمیغر ادیبا خشم ز و

 نگه دار گمیدارم بهت م یلعنت _

 : که با خشم گفت نیرامت 

 ؟یکرد یچته پسر چرا قاط _

 نداشتم آمدهشیرفتار پ نیا یرو یکنترل بودم و یهنوز عصبان 

 شانه مهرداد که پشت فرمان نشسته بود زدم یکه با دست رو 

 :و با خشم باز گفتم 

  به اون راه یخودتو زد ای یتوکر  _

 توقف کرد یگوشه جاده خاک یعصب مهرداد

 :و با خشم گفت 

 یکن یم وونمید یچته دار  _

 : ادامه داد ینگاهم کرد و عصب 

  میبر میب  یزده به سرت خودت صبح کشت _

 :زدم و با خشم گفتم میبه موها یدادم چنگ نهیبه س ینفس 

 شمیم وونهیدارم د  _

 :زد و گفت یپوزخند میرامت 

 االن چته ؟ یعشق و حال تو کرد شبیتو که د  _

 :با پوزخند گفت مهرداد

 ؟ یعذاب وجدان گرفت  _



 : نگاهم کرد و ادامه داد  

زبل بود  یلیخواستم پا نداد خ یبود سارا هرچ یدختر اسمش چ نیا شبید _

 :را چنگ زدم و با خشم گفتم میها قهیچشم و بسم دو طرف شق یعصب

 دخترا فرق داشت هیدختر با بق نیا  _

 :زد و گفت یپوزخند نیرامت 

  دختراست   هیدختر مثل بق نیپسر ا یما رو گرفت  _

 را در آورد میادا 

 دادم نهیسبه  ینفس  

اش قلبم به  یزیالتماسش و خونر شیها هیاش گر یو  باکرگ شبید یآور ادیاز  

  درد آمد

 : زمزمه کردم و

 اما اون دختر باکره بود _

 :متعجب گفت  نیرام

  یگیچرت م  _

 :برگردم متاثر زمزمه کردم نیسمت رامت نکهیا بدون

 اما بود  _

 :ناباور زمزمه کرد نیرامت 

 ؟یو تو پردشو زد  _

 :و با خنده گفت دیخند مهرداد

  احمق  یوا کرد پلمپشویکارو کرد نیتو واقعا ا  _

 : و گفتم دمیسمت مهرداد چرخ یعصب 



 چته تو _

 : ادامه دادم یکه عصب دیفقط خند 

 تو  حال خودم نبودم _

 :ناباور گفت  نیرامت 

  رفت میپسر بدبخت شد  _

 :  گفتم تیعصبان با

 رهیگیتورو م قهی یک _

 شدم چارهیمنم که ب 

 :و گفت دیمهرداد باز خند 

ت  کفششو نه با   شهیهم یگیهمشون جندن  ر یدخترا نیکنم ا یاصالً باور نم  _

 :خنده ادامه داد

  افته ینم یاتفاق چیبوده شور نزن ه یباور کن پر داشم تقلب  _

 :را ماساژ دادم و گفتم قهیناباور شق یعصب

  نگرانم نگران حالش   اصال خوب نبود یلیکنم خ کاریچ دونمینم  _

  داشت درد داشت یزیزمزمه کردم خون ر 

 :مهرداد با خنده گفت 

قالب کنند  یخودشونو به کس یجور هی خوانیدخترا م نینه ا لمشویهمش ف نایا  _

  کننیکه نم ادیز یزیو بکر خون ر یپرده واقع

 :  با پوزخند ادامه دا 

 دمیو شن دمید ادیکلکا ز  نیاز ا  _

 : دادم که ادامه داد و گفت نهیبه س ینفس 



 ؟یکارت و خاموش کرد میس _

 :آرام زمزمه کردم 

 رونیآره  انداختم  ب  _

 :بود و گفت نیدر حال روشن کردن ماش 

  افته ینم یاتفاق چینباش ه یچیپس نگران ه  _

 :آرام گفت نیرامت

 ارنیباشه پدرتو در م یکنه و واقع تیاما اگه ازت شکا  _

 : مهرداد با پوزخند گفت 

 بکنه تونهینم یغلط چیخودش خواسته ه_

شهوتم که  ادیکه داشت   یدرد ادیخواهش  ادیالتماسش  ادیافتادم  شیها هیگر ادی 

سره کردم در واقع  تجاوز کردم و زمزمه  کینتوانسم کنترل کنم و کارش را  

 :کردم

 . نخواستنه نخواست..  _

 : گفت یعصب نیرام 

   یکردیحواستو جمع م کمیپسر  یچکار و کارکرد   _

  بودم سرم را انداختم یگفتن نداشتم عصبان یبرا یحرف

 : گفت نیرامت که

 ؟ یچ کنهیم  داتیاگه پ _

 :که مهرداد گفت میاز جا کنده شد حرکت کرد نیماش

تو که   یاجاره ا الیازمون  ندارن و ینشون چیافته اونا ه ینم یاتفاق چیه  _

  ینداد یآدرس واقع



بود  دگانیدر مقابل د شیتنها اشک ها میدانستم چه بگو یکرده بودم نم سکوت

 :مهرداد گفت

درآمدشون از  نایا ذاشتنیدخترا خودشون همه کاره بودند واسه ما کالس م نیا  _

 نهیهم

نه اونا  خوب شد زود  میخود فروشن خودشون ما خر نایبا خنده ادامه داد ا 

 میدیفهم

 :دادم و آرام زمزمه کردم هیتک یسرم را به صندل 

 یگیباشه که م نطوریهم دوارمیام  _

 

 [10:27 18.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 ششمپارت#

 بدون اراده به فکر فرو رفتم 

  را با آنها گذرانده بودم یادیز یها بودم و  لحظه یادیتاکنون با دختران ز 

 یبه پست من نخورده بود که باکره باشد و من با او رابطه ا یدختر چیه اما

 تجربه اش را با او گذرانده باشد نیداشته باشم و اول

 :دادم که مهرداد گفت نهیبه س ینفس 

 چه خبر ؟ ایاز لع  _

که دست خودم هرگز نبود و منشا از  یعصب یکم یدادم و با لحن رونیب ینفس

 : آن  بود گفتم   لیو حال امروزم دل شبید

بکنه فقط   خواستیم ینکبت اخاذ یازش ندارم برن گم شه دختره  یخبر چیه _

 : برداشت و گفت زیسمت من خ نیرامت



 یلینگاهش خ دمید شبیدختره من د نیا ینبود یهم با کس ایکه رفت بعد لع ایلع _

 وم بودپاک و معص

 : دادم که گفت رونیحرفش ب ینفسمو همزمان با ادامه  

  باشه یشک دارم دختر شارالتان  _

 یم رونیب نهیاز س یاراده اه یافتادم که  ب شبید ادی یبود وقت نیحق با رامت دیشا

  دادم

 :مهرداد بود  گفت 

 پسر دختر ساده کجا بوده دختر معصوم مال قصه هاست  یساده ا  _

 : تر کرده و سمت مهرداد گفتم یلب 

د دختره  دست نخورده بود  من جنس خوب و دست نخورده  یکن ینه اشتباه م _

 کنمیبدم و اشتباه نم صیتشخ تونستمیدخترها رو خوب با هم م  ی

 : بود  که هنوز هم صحبت بود و گفت نیرامت 

 شما افتاد؟ نیاتفاق ب نیپس چرا ا _

  گهید خواستیحتما اون م  _

  حرف را  مهرداد زد نیا

 :گفتم تیبا عصبان یکم

 نه اون نخواست من بودم که اصرار کردم _

 :گفت یمهرداد عصب 

  بابا  خودتو جمع کن کار دست خودت نده   یچ یعنیکارا  نیا  _

 : نگاهم بهش بود که ادامه داد 

 باشه ادتی شهیهم نویا افتهیطرف نم تیبدون رضا یاتفاق چیالبته ه _



م مهرداد مرا از عذاب  یهاطرف حرف کیاز  میبگو یدانستم چ ینم واقعا

 کرد یوجدان و فکر کردن به آن دخترک  منصرف م

در عذاب  آن دختر  یکم داشتیوجدان  بود   که دست از سرم بر نم یاز طرف 

  خودم را سرزنش کردم

  حق با مهرداد بود دیکردم شا سکوت

  بارش بود نیبار اول یاما ان دختر برا 

 اریخود را در اخت میساده هنوز  سه شب نبود با هم آشنا شده بود یلیخ یاما  وقت 

  کردمیبه او شک م دیمن گذاشت با

 من نگذاشته بود اریبه افکار  زدم  او خود را در اخت یپوزخند

ام  تسلط  زهیشب  ب  غر کیاصرار کردم و نتوانستم    یلیمن بودم  که خ نیا 

 باشمداشته  یا

سمت او   خواستمیم    ایبودم واقعا خودم بودم  که  لع خبریب ایها بود از لعمدت 

و همخوابم  خواستیپول نم یبود مرا برا یبیاگر  دختر و نج   ایبروم اما   لع

 کرد یو بارها از من اخاذ  نکارشیبا ا شدینم

بودم  دهید یا گهیزده بود و بارها او را با کسان د بیاز من به ج یو پول هنگفت 

  کردیکه انکار م

 :برداشتم و با حسرت گفتم یصندل یپشت یدادم سرم را از رو نهیبه س ینفس

 ؟ شهیم دایهم پ بیواقعا دختر پاک و نج  _

 :با خنده گفت مهرداد

 اهایمگه تو رو  _

 : خشم گفت یبا کم نیرامت  _

  برو بابا _

 :با خنده گفت مهرداد



 یدون یخودتم خوب م یزنیحرفا رو م نیا  یخورد یحاال که شکست عشق  _

 شهیم دایدختر خوب کم پ

 زدم میبه موها یچنگ

 افتادم دخترک قصه تنها شبیدختر د ادی 

  که با التماس هزار بار تکرار کرد من هنوز دخترم 

  من ساده و من احمق باور نکردم و

که هزار بار به تختم آوردم و مرا  یدر چشم دختران دمیدیم ایرا در چشم لع  همه

 خواستندیپول م یبرا

 از پول  نزد یاما او حرف 

 میشناخت گرویفقط هزار بار گفت ما تازه همد 

 یزاریو التماس گفت تنهام نم هیکه با گر یلحظه آخر 

  گرفتم یاو را به باز بکارانهیو من  احمق فر 

 :دادم و زمزمه کردم نهیبه س ینفس

 فتهیبراش ن یاتفاق شبیبعد د دوارمیام  _

  داشتم  یدانستم چرا عذاب وجدان  بد ینم 

 :که مهرداد  گفت 

  ایپسر به خودت ب  _

دست  دیوگرنه با میقرارداد را ببند نیحتماً ا دیبا میدار یمهم یقرار کار یا امشب

 که اونم دندونش گرده میبش یبه دامن محب

 نزدم و سکوت کردم یحرف 

 

 [11:12 18.10.20] ,یاجبار یحاملگ



  یاجباریحاملگ#

 هفتمپارت#

شرکت  یشرکت و کارها ریگذشتن و من درگ یپشت سر هم م نطوریهم روزها

  بودم

 نداشتم خصوصاً از بعد آن شب و دخترک تنها حیخود و تفر یبرا یوقت

  نداشتم یرابطه با دختر چیبه ه یلیم 

 چیبه به ه گرید یلیبعد از آن شب که به تهران برگشتم بارها زنگ زد اما تما ایلع

  دادمیاز خود نشان نم یدختر

 عذاب وجدان بود دیبودم کالفه بودم شا خسته

شرکت بودم و به کل آن دخترک را  یکارها ریدو هفته گذشت و من سخت درگ 

  فراموش کردم گرید

 کند یدانستم االن کجاست و چه کار م ینم

 رفته بود ادمیاز  گریو آنقدر سرگرم کارها و شرکت بودم که د 

 یخبر چیبه او فکر نکنم چون ه گریاتفاق خوب  بود که د کیخود  نیا دیو شا 

  از او نبود

  رفت  ادمیکه از  دیمهم نبود و شا میهم برا دیشا و

که  یو قرارداد کردمیپروژه بزرگ کار م کی یبلند شدم داشتم رو زیپشت م از

  میبسته بود یبه تازگ

 شرکت را تحت الشعاع قرار داده بود یمال سرنوشت

 دیرس یکار به سرانجام م نیا دیبا 

 کردند یمن کار م یهم پا به پا نیمهرداد ورامت 

 میکه بسته بود یطبق قرارداد دیرسیبه اتمام م گریدو سال د دیپروژه با نیا



  دمیکش ازهیدادم خم یبدنم کش و قوس به

 به در بود یضربات  تقه  آروم ییصدا 

 پشت در است؟ یدانستم که چه کس ینم 

 در باز شود حس کردم نکهیبدون ا یعطرش را حت یاما بو 

  زدیکه در م یبود کس ایلع 

  پشت در ظاهر شد ایبلند شدم تا من بلند شدم در باز شد و قامت  زیاز پشت م 

 :گفتم  یعصب دنشیبا د 

 ؟یکن یم یچه غلط نجایتو ا  _

 شهیلبخند به لب داشت پر از عشق و ناز بود مثل هم 

  بست یم تمیکه در بدون توجه عصبان 

 :با لبخند گفت و

 یطلبکار شهیچته بازم مث هم  _

 :گفتم تیسمتش رفتم با عصبان 

 تو؟ یایبهت اجازه داد ب یک یکن یم یچه غلط نجایتو ا  _

 : گفتم فتمریکه سمتش م یدر حال 

 رفته؟ یکدوم گور یمنش نیا  _

 :  تمام گفت یدستم را  گرفت و اجازه نداد را باز کنم و  و با ناز و عشوه  

 دلم برات تنگ شده  _

 : داد، نگاهم بهش بود و با خشم گفتم نهیبه س ینفس 

 شده؟ یخال  بتیج هیچ _

  نازک کرد یپشت چشم 



  دیپر از رژ لب را به هم مال یلبها

 کند خوب راه و چاه را بلد بود کیدانست چگونه مرا تحر یکه م دیمال  یآرام به

  نداشت تیجذاب میبرا گرید

هر وقت  دانستیپول م یکیالکترون فیک کیدختر مرا به  صورت  نیا چون

دستم را از دستش  یبا عصبان  آمدیسراغ من م خوردیم گیش به ته د ریکفگ

  عقب رفتم یو قدم دمیکش

قدم را کم کرد مرا به آغوش  کیشانه جابجا کرده و سمتم آمد آن  یرا رو شفیک

  دیکش

 : او را در هل دادم و گفتم یعصب که

  یکن کیمنو تحر گهید یتونیکارا نم نیبا ا یدونیخوب م _

 : زد و گفت یچشمک دیخند

 یکن یکتمان م یدار شناسمیمن تورو خوب م انیرا یاشتباه کرد _

داشت که  یتنم را به خروش وا م یسخت در حال نوازش تنم بود ود سلول ها 

 :او را عقب راندم  و هل  دادم و گفتم یعصب

 حوصلتو ندارم  رونیبرو گورتو گم کن ب  _

 : زد و گفت یبا عشوه لبخند دیگوشه لبش را چنان گز 

  بلدم تکونم اتویخستگ یخسته ا دونمیم هیچ یبرا تیهمه عصبان نیا _

 ادامه داد حالو روزو رو به راه کنم یبا چشمک 

بستم رو ازش گرفتم دستانش در دستم بود که باز او را با  زحم از خود جدا  چشم

 : کردم و گفتم

 یخوایپول م _

 :گفت ادیناز ز با



 خوام یاالن ازت پول م یکنیچرا فکر م  _

 :زدم و گفتم یپوزخند 

 یای یسراغم م کشهیوقت پولت ته مچرا فکر نکنم تو هر   _

  زدم و ادامه دادم یپوزخند 

 :اشاره به در کردم و گفتم یبار و کور خوند نیا گهیاما د _ 

بندازمت   یزیمن با  آب رو ر نکهیقبل از ا رونیب یبهتره خودت با تو بذار  _

  بهتره یخودت بر  رونیب

 :تمام گفت ییبا پرور 

  ادیبار ب ییکه رسوا یخوایکارمندا نم یجلو  _

 :زدم و گفتم یپوزخند

چه کاره  دوننیم شناسنتیم نجایهمه ا یجا فلنگ رو ببند نیبهتره زودتر از ا  _

 ییا

 

 [12:02 18.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 هشتمپارت#

 : لب زد ادیو با عشوه  ز دیخودش کش  مراسمت

 ستمین یستنهام با ک یکنم مدت یخواهش م انیرا _

 :تمام نگاهم بهش گفتم کهیپوزخند  زدم در حال 

دوباره سراغم  یواست خرج کنه حاال اومد ینکرد دایمثل من پ یکس گهیآره د  _

 :لبخندش  پر از اشک شد و گفت



 کس مثل تو نبود واقعا من اشتباه کردم چیاشتباه نکن ه انینه را  _

 :گفتم یزدم عقب رفتم قدم یپوزخند 

  یاشتباه کرد گهیآره د  _

 : ادامه دادم یپوزخند کشدار با

منم که اشتباه کردم بهت اعتماد کردم و دارو ندارم رو  به تو دادم  نیالبته ا _

   یزد بیدر قبل من تو چقدر پول به ج یدونیم

 : اشاره به خودم کردم و گفتم  تیبا عصبان 

  ایلع سمیاحمق ن گهیمن د _

 زدم تیحرفا رو با عصبان نیا

 :و با انگشت اشاره سمت خودم اشاره کردم   و گفتم 

که به  یهست ییدختر هر جا هیتا  کنمیاشتباه را تکرار نم نیبه بعد ا نیو از ا  _

 یکن یم یخاطر پول همه کار

  یکن یبا حرفات منو ناراحت م یندار یدار  نیبب _

 : پوزخند و حق به جانب گفتم تیعصبان با

 نهیا از ریمگه غ هیچ _

 به در زد شد یهمان لحظه تقه ا 

 شد که در باز شد دهیکه نگاه هردومان سمت در کش 

ام پر از ترس و   نهیمهرداد با چند برگه به دستش در آستانه درب و قفسه س 

 که  جانیه

  ما خواست برگرده که گفتم دنیمهرداد با د 

  برگه ها رو یبده به معن _



 :کرد و گفت ادیبه  یمهرداد نگاه 

  طرفا نیبه به   خانوم از ا _

 : رو به مهرداد گفتم یعصب

 افتاده انیرا  ادیخورده االن  گیته د رشیخانم کفگ _

  کامال حق به جانب  به خود گرفت یلحن ایلع 

 : که پر از عشق بود گفت یدر حال و

  دلم برات تنگ شده گمیدارم بهت م یزنیحرف م ینجوریچرا ا  انیرا _

  و تکان  دادم یعصب یرم را خلس 

  به مهرداد  کردم ینگاه 

 : گفتم کردمیم ایکه اشاره با دست به لع یحال در

 نکرده دایاحمق تر از من پ یکس خوادیم  یخانم دلش سکس  پول نیا  _

 :دلخور گفت یبا لحن ایلع

  ینبود ینجوریتو که ا انیرا ستیطرز حرف زدن درست ن نیا  _

 : گفتم یعصب

 شدم ینجوریحاال ا _

 :زد و گفت یچشمک مهرداد

 در خدمت میشلوغه هست یلیسرش خ انیروزا را نیا  _

 :رو به من گفت ایلع ی

  بابت گذشته منو ببخش  _

 :پوزخند گفتم با



 ؟یکه ازم گرفت یونیلیم ۵۰۰منظورت همون   _

  گم کن میگورتو از زندگ بخشمتیگردون م برش

 : و با عشوه گفت دیگوشه لبش را گز 

 بچه مجبورت نکردم یخودت داد _

سمتش حمله  یپرت کرد و عصبان یشدن برگها را به گوشه ا یدفعه عصبان هی 

  کردم

 :دمیغر میدندان ها یچنگ زدن به و با خشم از ال کهیحال در

 یکه چ یکرد تیبه شکا دیهزار بار منو تهد یکرد یتو از من اخاذ ایمن دادم   _

پول  ایلیترفند از خ نیکه من باهات رابطه داشتم تو خودت بارها و بارها با ا

 یگرفت

سبز شد و دستم  میمهرداد بود که با شتاب  جلو شدیدستم داشت انگار خفه م ریز 

 : گفت تیرا گرفت و با عصبان

  به خودت به خودت مسلط باش کمی یکن یچه کار م انیرا _

 داشتمرفتار  ن یرو یکنترل اصالً 

 : ادامه دادم شتریب تیبود و با عصبان شیهنوز چنگم در گلو 

 یاز من پول گرفت  یحاملگ یتو دختره هرزه هر بار با هزار سند قالب _

 ریز یکن سهیاونو سرک یکه با که باز بخوا ینکرد دایاالنم احمق تر از من پ 

  مثمن خر نبود یچکیاماه یخواب هزار بود

 :با التماس گفت سرفه افتاده بود و به

 میزنیخورده آروم باش با هم حرف م هیکنم  یخواهش م انیرا  _

 یدر حال تیو با عصبان دمیکوب وارید یجدا کردم دوباره رو واریاونو از سر د 

 زدم  ادیفر  زدیشده بودم م وانهیکه   د



و  یحامله ا یگفت یبا اون کاغذ قالب شمیخامه  حرفات و حقه هات  نم گهید  _

  جنده یاماتو اصال حامله نبود  یکه سقطش کن  یاز من پول گرفت ونیلیم ۵۰۰

  شدیدستم داشت خفه م ریکه ز یدر حال دمیغر شتریب ادیبا فر 

همش دروغ بود تو اون دوست  دمیاحمقم نفهم یفکر کرد شمیخامت نم گهید _

 نیمنو عذاب بد یخواستیاحمقت فقط م

 :گفت هیبا گر شیسرفه ها یافتاد البال هیبه گر 

 اما من واقعا حامله بودم  _

 :زدم ادینکردم و باز فر شیها هیگر یبودم محل یعصبان اریمن بودم که بس نیا 

  ؟یکه  آره تو حامله بود _

 : با پوزخند ادامه دادم 

 یزدینفس نفس م یکدوم کثافت ریاما من مطمئنم از من نبود معلوم نبود ز  _

 یحاملگ یقالب یشایآزما   نیشما دخترا ا یکن اهیس میزندگ یباز دوباره اومد 

 راه  درامده براتون یساختگ

 

 [13:46 18.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 نهمپارت#

 هرگز دست خودم نبود تمیعصبان

 گرفته است یدختر مرا به باز نیا 

  پرداختم ینیتاوان سنگ 

 ردیبگ یمن آمده که بازم مرا به بازاکنون باز سراغ  



  ها نخواهم شد یحرف ها و باز نیخام ا گریاما د 

 مرا از او جدا کرد مهرداد

  دستم نجاش دهد ریرا گرفت ا از ز ایکه لع یدر حال 

 رونیاوا  ب کردیم یو سع بردیم رونیرا گرفته بود و او را سمت در ب دستش

  کند

 : با التماس بود گفت شیها هیگر انهیو م  انیلع اما

 .... اما من انیرا _

 دادیاجازه حرف زدن را به او نم مهرداد

 :گفت ایبرد و مهرداد بود که خطاب به لع رونیاو را ب 

 نکن تشیکنم اذ یخواهش م خوادیتورو نم گهید انیبرو  را ایلطفاًب  _

 میدانستم چه بگو یبودم نم یعصبان یلیخ 

 :مپشت سرش گفت ادیکه با فر 

 تینشه ازت شکا داتیپ نجایا گیگورو گمکن مگه بهت نگفتم  د  گهیبرو د  _

 کنم یم

 زدم یبرد نفس نفس م رونیمهرداد او را به ب 

 کوتاه مهرداد برگشت یبعد از لحظات 

 : گفت یستادعصبیا   مقابلم

_  

  خودتو کنترل کن 

 :گفتم تیزدم و با عصبان ،یموها یچنگ

 رو ندارم دنشیاصالً چشم د  _



 : داد و گفت رونیب ینفس 

 یخفه شو کرد یباشه اما داشت _

 : تر  گفتم یعصب

 یگفتیبهش م نویا نمشیبب خوامینم گهید _

 :مهرداد ابرو باال انداخت و گفت 

 ادیسراغت نم گهید دیفهم گهیخودش د  _

 :گفتم تیبا عصبان 

 سراغ پدرش رمیم زارمیبراش نم ادابرویاگه ب  _

 :با پوزخند بوو گفت 

 یکردیکارو م نیاز اول ا دیبا  _

 :گفتم تیبدون کنترل کردن خودم  با عصبان باز

  گفتز  من حامله است من احمق باورم شد یداد م شیبرگه آزما  _

 :گفت یعصبان  

 ایبه خودت ب کمیپسر  یتوچقد  احمق یتو هم باور کرد  _

 :بردم و گفتم میبه موها یدست یکالفه و عصب 

 گفت از من حامله است  یواقعاً جور دونستمینم  _

 هم رابطه داشت یا گهیاز من با کس د ریو مطمئن شدم  غ دمیاما من  بعدش د 

 : رفت آنها را برداشت و گفت نیزم یافتاده رو یمهرداد سمت برگ ها 

  برو خونه فردا بمون خونه استراحت کن ایب یخسته ا _

 دادم رونیاه ب به حالت  ینفس



 :گذاشت و گفت زیم یدستش بود که رو ینگاهم به برگها 

 هست زیخودم هستم که حواسم به همه چ ایب رترید کمیفردا   _

 : دادم و گفتم نهیبه س ینفس

 کنم یم یکم احساس خستگ هیروزا سرم شلوغه  نیا _

 :بود جابجا کرد و گفت زیم یبرگه ها رو رو 

نگران  گهید ایب رترید کمی یفردا بهمون خونه استراحت کن گمیمن  که م  _

 گهید یکه تو باهاش داشت یرفتار ادیسراغت نم گهیدختر د نینباش ا یزیچ

 دومش و گذاشت رو کولش و فلنگ بست

  دانستم چه مرگم است یخودم هم نم 

  و قرار نداشتم آرام

بر علت شد  دیش هم مزا یدختر و آمدن ناگهان نیوجود ا دیبهانه بود شا یخستگ

 :که مهرداد گفت

 خسته و کالفه یشد یطور یروزها نیکنم ا یحس م انیرا  _

شلوغه اومدن  یلیکه سرم خ ینیبیم ادهیفقط فشار کار ز ستین یزینه چ  _

 به هم ختیهم اعصابمو ر ایلع یناگهان

 :نگاه مشکوفانه اش به من بود که گفت 

 یکرد یخال ایسر  لع ویاست که دق  دل یزیچ هی  _

را برداشتم و  چیو سوئ دمیرا کش زیم یرفتم آن را برداشتم و کشو فمیسمت ک 

 : گفتم

 ستین یزیگفتم که چ_

  مهرداد



در آورد با فندک هر دو را روشن کرد که   بشیج گاریاز جعبه س گارینخ س دو

 : داد و گفت  رونیزد و دودش را ب  گارهایبه س ییقیپک عم

  یبگ یخوا یهست که نم یزیکنم چ یچرا حس م دونم ینم 

  ها را سمت من گرفته است از  دستش گرفتم گاریاز س یکی

 زدم  با حرص سکوت کردم گاریبه س یبزنم و پک یحرف نکهیا بدون

خارج شد  میبا حرص از لب ها گاریبود دود س بیمن عج یسکوت هم برا نیا 

 : زمزمه کردم میدندان ها یکه از ال

 حوصله خودم رو هم ندارم هیمدت _

 :زد و گفت گارشیبه س یقیپک عم  زین او

همه  یرو هم ندار یدختر چینه تنها حوصله خودت حوصله ه یمعلومه مدت  _

  یرونیرو از خودت م

 یخود نم دیرا هم شا نیا لیبود دل میکه دودش مهمان گلو یگاریکردم با س سکوت

 . یو مشغله کار دانستم و گذاشته بودم به حساب پروژه و

 

 [14:00 18.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

  دهمپارت#

 (آوا)

 نداشتم یهفته بود که تهران بودم اصال حال خوب دو

 شدمیم داریو با وحشت از خواب ب دمیدیشب ها را کابوس م 

 رابطه داشتن یبا وحشت برا 

 نکرد  یتوجه چیکه ه میمن و  المتماسها یها هیبا من و گر 



  دمیخودم بود که از خواب پر ینفس نفس ها یبا صدا 

 به ساعت کردم یکردم ته زبانم تلخ است نگاه احساس

 نصفه شب بود ۳ساعت  

  بود و بر سر آرامش من آوار شده بود یمن با وحشت آن شب  اانون  کابوس 

 بند نبود ییجا چیدستم ه دمیخواب پر از

 دمیو دوستانش را ند انیوقت را چیاز آن روز به بعد ه 

که با آن به شمال آماده  بودن هم اجاره  ینیماش یاز او نبود حت یرد و نشان چیه 

  بود یا

 کنم دایاز آنها پ ینشان نتوانستم

  آمده نییتخ پا یدرمانده و عاجز بودم با بغض از رو 

  خشک خشک  بود میآب را برداشتم گلو وانیل و

  لب زمزمه کردم ریز

  مونهیجواب نم یتو ب هینامرد نیا رهیگیتقاصمو ازت مخدا   _

 میبرا یاتفاق آخر توان نیاما ا کردمیتمام تالشم را م دینامه ام با انیپا یبرا

  را به باد داده بود میها زهینگذاشته بود تمام انگ

  گذاشته بود میبرا یو حال حس

  است میرو شیپ یچه راه دانستمینم

  به باد رفت میاهایاتفاق تمام رو نیدختر   همم غصه ها با ا من

غصه خوردم اشک  دمیدوهفته قد تمام عمرم من کابوس د نیساله بودم اما ا ۲۳

 از ته دلم خبر نداشت یدر خفا و کس  ختمیر

  اطالع بودند یسحر و سارا هم از اتفاقات ب حتا

 نزده بودم جرات گفت نداشتمم یحرف



  و تفحص قیبودند در حال تحق نامهانیپا یت مشغول کار روآن دو هم سخ 

اخذ مدرک  یکار نداشتم اما مجبور بودم برا یبرا یلیگذشت با آنکه دل یروز چند

  کار کنم نامهانیپا یهم رو یدانشگاه

 که چهار زانو رو مبل  نشسته بودم  میپاها یتاپ رو لپ

 :مامان بود و گفت یکه صدا 

 ا ارمیبرات ب یخوا ینم ییآوا دخترم چا _

 آن بودم یهاتاپ و دکمهبودم انقدر غرق در لپ دهیرا نشن شیصدا 

  که دکمه ها سکوت را شکسته بود یزیچ یو صدا 

 :گفت یسرم که و با ناباور یمادر را باال هیسا که

 ؟یشنویمصدامو یخانوم  _

 :به خودم آمدم دست شکسته گفتم 

  حواسم نبود دیببخش  _

 : زد و گفت یبخندل مادر

 ارم؟یبرات ب یخوا ینم یزیچ ستینحواست یغرق  لپتاپ شد _

 :زدم و گفتم یتصنع یلبخند 

 نه دستت درد نکنه  _

  که در دلم بود یمادر رفت و من ماندم و اندوه 

 باعث  شده بود کمتر من غصه  بخورم نامهانیپا نیا دیشا

 اطالع بودم یدر بود که در باز شد و خاله داخل شد ب یصدا یک 

 مادر سرم را برداشتم یها یخاله  احوالپرس یکه با خنده ها 

 شهیبود داخل شد شاد و شنگول مثل هم دیخاله مهش 



 برداشتم میپاها یتاپ را از روکردم لبخند بزنم لپ یسع 

 :که سمت من آمد و گفت 

  لیستاره سه یشد دایبه به  آوا و خانوم کم پ  _

 :گذاشتم و گفتم زیم یتاپ را رودادم لپ نهیبه س ینفس

 نامه هستم انیپا ریسرم شلوغه درگ یلیروزا خ نیکه خاله ا یدونیم  _

 :زد و گفت یچشمک دمیو من متقابال او را بوس دیگونه ام را بوس  خاله

 انیو پا دانشگاه و درس نیا ریخودتو سخت درگ دهیدونم خبرش رس یبله م  _

 یکن یدست به سر م یمنو ه ینامه کرد

 

 [14:28 18.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 ازدهمیپارت#

که سرمو انداختم و با خجالت  تمام    دمیمقصود و متلک خاله را فهم یخوب به

 : گفتم

  رو تموم کنم نامهانیپا نیسرم شلوغه بذار یدونیکنم خودت م یخاله خواهش م _

 :و گفت دیبه شانه گرفت مرا به آغوش کش یدست

  دو هفته هم روش نیباشه خاله ا  _

 : و گفتم کردمیبه چشمانش م یداشتم با التماس نگاه 

 کنم دستمو تو پوست گردو نزار من که فرار نکردم یاما خواهش م _

 :و گفت دیخند 

 یرد کرد اونا رو که رهیاما طرف از دستم در م یتو فرار نکرد دونمیم  _



 : ادامه داد یجد یبا لحن 

 دیاونم ند یرد کن دمیاذبه بهت نم گهید یکی  نیا   _

  التماس نگاه مادر کردم 

ناز  نقدیکردم وگرنه ا دایبرات پ یسیچه  ک یدونیواال نم انیب  یذاریبچه م  _

  یکنینم

  کردیم فیبا ذوق و آب تاب داشت تعر 

چقدر ذوق زده شد  یدونیعکس تو رو نشون مادرش دادم نم یپسر دوستمه وقت  _

 تازه خدا شونم بود

  رسهیپسر شرکت داره دستش به دهنش م 

 :رو به من گفت مامان

 فکراتوبکن  آوا خانم  _

 : نگاه مامان کرد و گفت دیخاله مهش 

  پسره نزار از دستمون در بره نیا فیواقعا به خدا ح _

  ادرم انداختمنگاه با التماس به م باز

 : خاله ادامه داد که

  کنه یچقد رو مادره کار کردم که پسرش رو راض    _

 :زدم و گفتم یپوزخند

  نهیمنو بب ستیپسر هم حاضر ن یعنیآها   _

 :نازک کرد و گفت یحق به جانب و پشت چشم دیمهش خاله

ن  خواد برداش ز یسالشه مادرش م ۳۱پسر فعال قصد ازدواج نداره  رمینخ  _

 نیوصلت کنن به قول مادر ا یدوست نداره با هر خانواده ا یاونم سنت رهیبگ

  اعتماد کرد یبه کس شهیروزا نم



  زدم یپوزخند ند 

 :و گفت دیگونه ام کش یرو  دست

  تاب شده یدختر خواهر من ماهه و نجابت داره  که  نادره هم ب   _

  چه کنم دانستمینم ختهیدهانم را قورت دادم آوار آوار بود که به دلم ر آب

در انتظارم بود  یو چه سرنوشت فتدیب میرو شیقرار اس  پ یکار کنم چه اتفاق چه

  زنندیپس حرف  از نجابت م

  و صداقت یاز پاک حرف

 ستین یجز تباه یزیمن چ یزندگ 

 زندیاست که االن حرف  ازدواج م افتاده یچه اتفاق دانستینم دیخاله مهش 

 خاستگارا هم رد  کنم نیا دیمن با 

 بزنم یحرف یبه کس توانمینم 

با  ۰رفتن   یادکتر مناسب بروم  و بهانه  کیسراغ  دینامه ام با انیاز پا بعد

  گند را جمع کنم نیسارا و سحر خودم را آماده کنم  و ا

دکتر خوب و با  کیکنم و  قیداد تحق یام را تحت الشعاع قرار م ندهیکه آ یزیچ

 کنم دایتجربه پ

اشتباه آن شب  ستمیقصه ن نیام را نجات دهم من دختر خطاکار ا ندهیو آ یزندگ 

 هم خواهد بود ندهیآ رهیدامن گ

 :مبل نشستم و  دستم را گرفتو کنارش نشاند و گفت یرو خاله

  چقدر خوبه یدونیپسر بگم کم گفتم نم نیاز ا  زمیهر چه عز  _

 یکه فکر کن یهر لحاظ  از

 : با پوزخند گفتم 

 یکنیم یبازارگرم گهید _



 :کرد و گفت یاخم

 یتونینم گهیپسره د نیا زنمیمن دارم شور تو رو م گمینم خودینه جونم من که ب  _

 آلدهیا یکه فکر کن یاز هر نظر نظر یرد شکن

 :سمت آشپزخانه رفت و گفت مامان

نامش تموم بشه خودم بهت خبر  انیبزار تا پا دیدو هفته فرصت بده مهش یکی  _

 دمیم

 : گفت  رفتیبلند که سمت آشپزخانه م یرو به مامان با صدا دیخاله مهش 

 یکن یات  کار م انهیبه پا یمنم بهشون گفتم که دار _

 :مادر گفت 

نه  نهیالبته مطمئنم اگه تو رو بب یخواستگار ادیکنه که ب یاونم پسرشو راض  _

 گهینم

 : نگاهم کرد و گفت 

 جواهر کهیت هیقرص ماهه  هیکه   _

 

 [14:40 18.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 دوازدهمپارت#

 (انیرا)

 : تخت جابجا شدم و گفتم یرو

 راحت بخوابم؟ یذاریامروز رو خونه بودم چرا نم هیکنم  یمامان خواهش م  _

 :مامان با التماس گفت 



  یبا من حرف بزن یو وقت ندار یروز خونه ا هیحاال خوبه   _

 : با اخم ادامه داد 

 یدیخواب یتو اتاقت گرفت یراست وفت  هی یاومد شبید _

  بالش برداشتم یاحساس سردرد داشتم کال سرم را از رو یکم 

 : را باز کردم نگاهم به نگاه لبخند مادر بود که گفتم چشمانم

 رم؟یبگ یو خودم خونه مجرد چبرمی یخوایخوبه که امروز خونه هستم  م _

 :گفت  یمصنوع یاخم یساختگ یتیبا عصبان 

 یرو ندار یکار نیحقم همچ یکن یغلط م  _

 : ادامه داد دیلبش را گز ی گوشه

   یخونه  رو اجاره نداد دونمیخودم م نکهیبا ا _

 :دادم و گفتم نهیبه س ینفس 

   مامان خستمه واال   _

 : الماس ادامه دادم با

  ایاالن اومدم خونه اونم بزار استراحت کنم نذلر برم همون خونه مجرد  _

 یم یتو داشته باشه اما االن کارت دارم حاال که خونه هست یباشه خونه مجرد  _

 خوام باهات حرف بزنم

 :و گفتم دمیسرم کش یمالفه رو 

 شنومیبگو مامان م  _

 : و گفت دیسرم کش یملحفه   را از رو تیعصبان با

 ملحفه؟ ریز یباهات حرف بزنم سرتو گذاشت یخوایم ینجوریا _

 : تمام گفتم یحوصلگ یبا ب 



 ؟یبگ یخوایم یچ شنومیباشه م _

 :که گفت دمیکش ازهیخواب آلود خواب آلود بودم خم 

 ماه جواهر کهیت هیکردم  دایبرات پ یدختر  _

 داشت یاش سرم بر نم یقصه تکرار نیا 

  گشت یمن دنبال دختر م یهر روز برا 

 : گفتنم تیعصبان یبا کم که

 ؟یداریکارات برنم  نیتو دست  از ا_

 : بود گفت شیکه در لحن و صدا یفراوان اقیذوق و اشت با

 بهم گفت یاهه وقتم یلیدختر خ هیکرده  دایپ دیمهش _

 که عکسشو نشونم داد نیاول تو دل بودم اما هم 

 کنهیکار م نامشانیپا خونهیخوشگله داره درس م یلیخ نمشیخودم مشتاق شدم بب 

  میرو بزار یقرار خواستگار گهیدو هفته د یکیگفته   دیمهش 

 حوصله بحث و جدل را با مادر نداشتنم 

تک چشمانم را  یدیق یکه در مقابلمگرفت  که با ب لیمادرم با روشن کردن موبا 

  لیباز کردم نگاهم به صفحه موبا

  زد یکه لبخند م یدخترک و

 : نماند که  گفتم ادمیدادم چهره اش در  رونیب ینفس 

  هیبکنه بدون اما  من جوابم  مثل بق خوادیدلت م یهر کار _

 : به اعتراضم نرد و گفت یمادر وجه 

 م؟یبزار یخواستگار  _

 :و گفتم دمیسرم کش یملحفه  رو 



  دخترم  منو نخواد نیخود ا دوارمیام  _

 ستین شیتو زندگ یدختر کس نیگفته ا دیمهش یعنیکردم  قیکه من تحق ییتا جا  _

 هیبیدختر نج

 :زدم و گفتم یپوزخند 

 کرده دایآره حتما  از تو قصه ها حتما پ _

 : گفت یبا دلخور 

 ؟ینیبد ب نقدریتو چرا نسبت به دخترا ا  _

به ذنم  آوردم اسمش خاطر من  یآن دخترک فشار یآور ادی  یبرا  یلحظه ا  

 رها سنا آوا ندا ؟  اینبود مه

  در ذهن من نمانده بود نامش

 :مادر زمزمه کرد 

  دختر خواهرشه کردیم فشویتعر یلیخ دیمهش  _

 : آوردم و با پوزخند گفتم رونیمالفه ب ریسرم را از ز نباریا

 کرده؟ یکه دختر خواهر خودش معرف  _

 : تخت بلند شد و گفت یمادر از رو 

دختر خواهرش هم خودم عالقه دارم  ینکرد تو رد کرد یکم دختر معرف _

 هیکم لطف گهید یرد کن لیدل یب یحاال اگه تو بخوا نمشیبب

 :چشم بستم و که گفتم 

تو قرار  دییته اما بدون من اون دختر چه مورد تاباشه حاال  که دلت خواس  _

  وقت بهتون بر نخوره هیکنم  یمن رد م رهیچه نگ رهیبگ

  گرفت دهیحرفم را نشن مامان

 :گفت رفتیم یکه سمت در خروج یحال در



جا  چیدختر ه نیگرفتم با تو بعد ا ممویمن هم تصم یکن یم خودیتو ب _

  امینم یخواستگار

 :بالش گذاشتم چشم بستم و گفتم یرا رو سرم

 ینیبیحاال م  _

 

 [15:06 18.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 زدهمیسپارت#

 (آوا)

  نامه بودم انیپا ریبود سخت درگ یمدت

 نداشتم یاطالع یلیاطراف خ از

 کرده بود  ک رمینامه ام درگ انیفقط درده پا 

  دادیاتفاق   آرامش  را به چشمانم  راه  نم نیدرده ا یگهگدار 

 که خوابم را آرامشم را بهم زده  بود یشبانه ا یکابوس ها و

  بود یوحشتناک کابوس

 کنم نییو تز پیخودم تا قهیام  را با سل انیدادم خود پا حیترج 

  خود باعث شده بود که کمتر فکر کنم نیو ا 

  آن نمانده بود لیبه تحو شتریب یروز چند

  بدهم لیاز آن مانده بود که تمام شود و تحو یمن مقدار کم و

 آن مانده بود لیبه زمان تحو شتریهفته ب کی

 به در بود در باز شد یتقه ا یدر اتاقم بودم که صدا 



  داخل شد دیو خاله مهش 

 :گشاده لبخند و  بود گفت یرو با

  یریگوقت  دنشید یبرا دیبا  لیبه خانم  وک  _

 زدم یلبخند

 :بلند شدم و گفتم توریاز پشت مان 

 یخاله خوش اومد   _

 بود از خودم خبر نداشتم یچند روز 

 تمام شده بود  گریصبر خاله د دانستمیاما امروز م 

 زمیدستش بر یرا رو یآمده بود که آب پاک  

 _: تخت نشست و با لبخند گفت یلبه  

 خب الوعده وفا_

 :و گفتم دمیکش یپوف

 نیبه ازدواج من دار یچه اصرار دونمیواال من نم  _

  با پشت چشم نگاهم کرد  

 : گفتم طنتیبا لبخند ش که

 رسهیبه تو م یراستشو بگو خاله چ _

  تیکرد با جد یاخم نباریا 

 :گونه اش زد و گفت یدست رو با

 زنمیخاله من دارم شور تو رو م هیچه فکر نیخدا مرگم بده ا  _

ها را به هم رسانده بود و  یلیداشت و خ ریدانستم خاله دست به خ ی نکهیبا ا 

 مشکوک بود یازدواج با من کم یاصرارش برا نینداشت اما ا یاز کس یتوقع



  که مدتها بود در خودم سراغ نداشتم طنتیکه با خنده و ش 

 : نمانده بود گفتم میبرا یبعد از آن شب حال 

  یزنیمشکوک م گهید _

 : نازک کرد و با اخم گفت یپشت چشم الهخ

دست از سرت  رمیمن تابله از تو نگ یفکر کن ول یهر جور دوست دار _

 دارمیبرنم

 : داد و ادامه داد رونیرو ب نفسش

  شده عکس یکه نداره  تازه از خداشه خوده پسرم که راض  یمامانش حرف _

 : اداه داد ادیذوق ز با

  یکن یناز م یدار یتو ه یخواستگار ادیب خوادیعکستو نشون خوشش اومده م _

 : ادامه داد نباریبا اخم بودو ا

 یتو همش دار ستیشوهر ن  کشهیروزا خودش رو م نیمردم ا یبابا دخترا _

  یکن یناز م

 : خنده گفتم با

هست  یازدواج کردن دارم  چه عجله ا یبرا یادیسالمه وقت ز ۲۳من هنوز  _

  دونمیبخدا نم

 شه ؟ دیموهات سف نیدندونات ع یبذار دهیبا _

 : گفتم دمیخند

  شهیم دیدندونام سف نیموهام ع _

 :گفت تیاز عصبان یکم با

نگات کنه  ستین یکس چیباال ه رهیواال فردا سنت م یذاریهوش حواس نم  _

 یبله   رو بد یخوشگل یبهتره تا بر رو دار



 : کردم ییبا خودم در دلم  واگو 

  توانمیچطور م یبا چه احساس میبگو دیمن با یبود  زده شد با چه حال ادهایفر _

 را آغاز کنم میزندگ

  ام ندهیدر آ  یحادثه شوم کابوس نیاست  ا یمدت یوقت 

 ندارم ندهیآ یبه زندگ ندهیبه آ یدیام من

  بر باد رفت میبعد از آن شب تمام هست 

  باشم میترمگرفتم که اول دنبال  مینامه تصم انیبعد از پا 

 ریرا اس یام را با دروغ آغاز کنم و کس ینتوانم زندگ میهم بعد از ترم دیشا 

خود  نیا دیرا آغاز نکنم شا یتباه شده ام کنم و صادقانه با او زندگ یهایبدبخت

 خوشبخت نباشم یشود که هرگز در زندگ یباعث م

 

 [15:18 18.10.20] ,یاجبار یحاملگ

 یاجباریحاملگ#

 چهاردهمپارت# 

 (انیرا) 

  فشار دادم یگاریرا داخل س گاریته مانده س 

 : اخم گفتم یبا کم و

  دارهیدست از سرم برنم _

 :با خنده گفت مهرداد

 بازم ؟ هیچ  _

  خورد یداشت زنگ م  میلحظه بود که  گوش همان



 : صدا کرد و گفتم یآن را ب که

  کرده لهینه بابا مامانم پ _

 : دادم و گفتم رونیحرص بنفسم را با  

 میدار یامشب قرار خواستگار  _

 :و گفت دیبار خند نیا 

 ؟ یباالخره دم به تله داد   _

 :بلند شدم و گفتم زیپشت م از

 خوام دست از  سرم برد داره ینه بابا فقط م  _

  هیازدواج   چ  

 : با خنده ادامه دادم و گفتم 

  قصد ازدواج داره یک _

 :دستم کردم و گفتم یبه ساعت مچ ینگاه

  رفتن ندارم یحوصله خواستگار شگاهیبرم آرا دیبا گهیساعت د مین  _

 : هم بلند شد و گفت مهرداد

 ؟یدیدختره رو د _

 : را برداشتم و گفتم فمیک 

   به اصرار مادرمه رمیهم اگه  دارم م نیا نمیخوام بب ینم دمینه  ند _

  کردم همون اول بهش گفتم رد وگرنه

 :خنده گفت با

  یدیخوشت اومد و پسند دیشا نیبرو بب  _



 :زدم و گفتم یپوزخند

 نه بابا یما رو گرفت  _

 :بار گفتم نیبود ا طنتیکه با خنده و ش دیخند 

 صبح برو دمیآدرس م دمیاگه خوشگل بود بهت خبر م  _

 : و گفت دیخند 

  خبر بده ومدیخوشت ن هیبه چ یچ نیبرو بب ایحاال ب _

 کنهیم یداره شوخ دونستمیم

  عجله پشت فرمان نشستم و سمت خانه حرکت کردم با

 : داخل شدم مادر با توپ و تشر بود گفت تا

 االن وقت اومدنه ؟ _

  سمت اتاقم رفتم و عیسر یبدون حرف 

 : باره برگشتم و گفتم کی 

  شد رید  شگاهیمامان لباس آماده کن وقت آرا  _

 زود خودتو برسوننگفتم   مگه

  مبل انداختم یرو  فمویک 

 :سرعت پله ها باال رفتم و گفتم با

 کنم؟ کاریچ گهیشد د رید  _

 توئه ریهمش تقص  _

 :پشت سرم اومد که من گفتم 

  خودشون هول کردن نایا گنیحاال م یتو چرا  هول کرد  _



 گفت ؛ رفتیپشت سرم راه م 

 میز دست بدا فهیح یخوب نیچرا نباشم دختر به ا _

  کنهیدخترم فرار نم شهینم ریعجله نکن د  _

 سمت حمام رفتم میاتاق شدم مستق داخل

 با سرعت دوش گرفتم 

آماده سمت  دمیکت و شلوارم را پوش  عیآمدم  با حوله تن پوش سر رونیب 

 حرکت کردم شگاهیآرا

 را که سفارش گرفته بودم را آوردم یسر راهم دسته گل 

  مادر و پدر هر دو آماده بودند 

  نشسته بودم نیماش داخل

  هم کردم یساعت مچ نگاه

 سابقه بود یب میبه جانم افتاده بود که برا یدانستم چه دلهره ا ینم یبود ول میون نه

  بار مکرر بود زنگ خانه  را فشار دادم چند

 : گفت یو م دمیرا شن شیدر خانه باز شد و مادر با اخم  صدا که

 یچه خبره همه اهل محل رو خبر دار کرد _

 سکوت کردم بابا اومد جلو نشست 

 :کنار زد و نشست و گفت یمادر دسته گل را کم 

 مییایممیزنگ زدم گفتم دار  _

  سکوت کردم 

 در راه است یطوفان دانستمیکه نم یسکوت 

 :بابا بود که گفت یصدا 



  مشهد خانم هستش  _

 :تمام گفت تیمادربا  رضا  

 آره اونم هست  _

 :بابا بود که گفت 

 میشناسیدرسته ما که اونا رو نم  _

 

 [16:03 18.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 پانزدهمپارت#

 (آوا)

  داخل اتاق شد عیدر  بزنه سر نکهیبود که بدون ا دیمهش خاله

  تخت بلند شدم یاز رو یدستپاچگ با

  دمیچیحوله را دور تنم پ 

 :خاله بدون توجه به من گفت که

  دنیساعت تو اتاق رس هی یکن یم کاریچ یدار  _

 :و گفتم دمیکش یپوف

 نیهست یهول ک نقدریچه خبره ا  _

 : دادم و ادامه دادم رونینفسمو ب 

  هستن دهیخواستگار ند گنیحاال م  _

 :کرد و گفت یاخم خاله



 یآماده بش دیبابا با هیحرفا چ نیا  _

 زشت خوب نییپا یایب یخوایم انیب یوقت

 تخت برداشتم یرا از رو میدست بردم لباسها 

 :گفتم رفتمیو سمت حمام که م 

  ندارم یمن عجله ا  _

  ستادیدنبالم امد مقابلم ا عیبود سر خاله

 : کرد و گفت یرا وارس میبه من بود که ابروها قشینگاه دق 

 ؟ینرفت شگاهیچرا آرا _

 :تب کردم و گفتم یلب 

 ندارم شگاهیبه آرا یاجیحالت ابروخوبه احت  _

 : کرد و گفت یخاله اخم 

 بکن شیآرا یحتما  _

 همش الزمه نایواقعا ا یعنی  _

 : و گفت دیخند 

 مردم عقلشون تو چشمشونه _

  زدم یپوزخند

 :آوردم و گفتم رونیدر حمام ب یسرم را از ال و

  خورهیجرز م یباشه به درد الپسره که عقلش  تو چشش  نیا  _

  کرد یاخم

  زدم لبخند

 :گفت  و



  باش رادیو ا بیتو مردم دنبال ع یتو ه  _

 دمیرا پوش مینگفتم در حمام را بستم لباسها یزیچ

 که خاله و مامان دستور داده بودند یآراسته و منظم طور 

  راه پشت سرم کامل جمع کردم میموها ستادمیا نهیمقابل آ 

  کنم شیآرا خواستینم ولم

 را پنهان کنم میو غصه ها یرنگ لعاب گرفتگ نیا ریز دیشا اما

  زنمیمن لبخند به ندردت  م میماه و ن کی نیبودم اما ا یمن دختر شاداب 

 تنها باشم یوقت

  زدیر یعالم به دلم م یتمام غصه ها 

 کندیم سیرا خ میاشک گونه ها اریاخت یب 

 : داخل اتاق بودم که مامان خودش را به اتاق رساند و گفت یطوالن یقیدقا

 دختر جون؟ یکن یم کاریچ یمعلومه دار چیه _

  ساعات به خودم کلنجار رفتم که آرام باشم نیا یلیبلند شدم خ شیآرا زیاز پشت م 

  بزنم یالیخ یب یو هوا زمیان شب  اشک نر ادی با

 امکان ندارد اما

 :لب زمزمه کردم ریبغض گرفته آرام ز ییبا صدا 

 نیوقت دلخور نش هیکنم اگه رد  کردم  یمامان ازتون خواهش م  _

 گفت یمامان  عصبان 

 میتو دلت بگو حداقل بدون یچ یکن یرد م ادیم یخدا مرگم بده تو چته هر ک  _

  کردمیکردم بغض نکنم آرام زمزمه م یسع

 یدوست دارم ناراحت نش _



 : شتم و ادامه دادمرا بر دا سرم

 کنم یفکر م ندهیدارم درس بخونم من به آ میفرداها تصم یاما من هنوز برا  _

از اونا _  یکیهمه زن ازدواج کردن و درس خوندن تو هم  نیهمه دختر ا نیا  _

  اجازه نده دیخب شا

 _ تر کرد و گفت یلب مادرم

  ستنین  دهیبهشون بگو  مطمئن باش تازه به دوران رس  _

  اصرار  کرده بودند  نقدریبابا چرا ا یدانستم مادر خاله و حت یواقعاً نم 

  من  یپسر از آسمان افتاده بود و سط زندگ نیآسمان باز شده بود و ا انگار

  بودند که مبادا از دستشان برود دهیاو را گرفته بودند چسب یهمه دودست که

  دانستم یشناختم نه اسمش را م ینه او را م 

است  یچه شکل نمیباز نکردم بب یفرستاده بود که حت  میکه خاله از او برا یعکس

 دارد یشرکت مهندس کیدانستم  یمهم نبود فقط م میبرا

 دارد ییایو کارش برو ب 

 داشتم میخود ب یمهم نبود من از فرداها زیچ چیمن ه یاما برا 

 بودم دنیر حال تراشرا بدهم با هزار بهانه که در سر خود  د یجواب منف دیبا 

 

 [18:35 18.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

  شانزدهمپارت#

 بود که آمده بودند یساعت مین

 . و من از همان اول خودم را در آشپزخانه حبس کردم 



  طفره رفتم دیایمادر اصرار کرد ب هرچه

  هم گرفته است یمن لجباز دید یوقت دیخاله مهش که

 : ام  به مادر گفتآشپز خانه خود را  حبس کرده   ودر

  ادیب گهیآوردن مجبور د یاشکال نداره راحتش بذار وقت چا  _

 .دیکشیخط و نشان م میبرا مامان

 حرفها نبود نیاما من گوشم بدهکار ا 

 دادمیمحل نم دمیشنیرا  نم شانیصدا نکهیدر مقابل گرفته بودم و با ا لیموبا

  دادند یم امیبودند که پسارا و سحر   

  کردیم چمیسوال پ  یراجع به خواستگار و

  ام دهیکالم هنوز اورا  د کیمن  و

 :با تعجب گفت سارا

 شهیمگه م  _

  دمیکه برن جواب رد م نیهم ستیاصال برام مهم ن دمشینوشتم آره هنوز ند 

 :بود که نوشت سحر

 ؟یکرد قیباشه راجبش تحق یپسر خوب دیخب شا  _

 : دادم و  نوشتم رونیب نفس

  کرده  قیدونم خاله که تحق ینم _

 :شد و گفت یانقره یپا یدر فنجان ها ییچا ختنیمشغول ر خودش

 افته یاتفاق م نیزود ا ای ریبه هرحال د  _

 :بود که سارا نوشت لینگاهم به صفحه موبا 

 یازش ندار یزیچ یدختر عکس  _



 :نوشتم 

  نه _

 : سحر بود که نوشت  

 میافتاد به من خبر بده ما منتظر یهر اتفاق _

 خاموش کردم لیصفحه موبا 

 :بود و گفت ستادهیمقابلم ا ییچا ینیخاله با س 

  شهیسرد م یبلندشو  چا االی  _

  و دستور بود دیتهد حرفش

 یخواستگار نیدادم و با اکراه بلند شدم واقعا از سر اجبار بود ا نهیبه س ینفس

  فاتیامشب و تشر

داشتم دلهره ترس و  یبیحس عج دیلرز یرا که مرتب کردم تمام تنم م شالم

 وحشت

  دادیآزارم نم نقدریکاش امشب نبود و کابوس آن شب ا 

نشان  یخواستگار نینسبت به ا یواکنش بهتر دیشا افتادیمن م یاتفاق برا نیا 

 دادمیم

 : را از دست خاله گرفتم و آرام زمزمه کردم یچا

 دلهره دارم  _

 :زد و گفت یلبخند 

 ادیم شیدخترا پ یهمه  یبرا هیعیطب نیا  _

 کرد یم شتریلبخند دلهره مرا ب نیدر  دل من چه خبر است و ا دانستینم خاله

 :به شانه ام زد و گفت یکه دست 



 یپسر هم جذاب همه چ یگینه نکه نم  شینیاگه بب رهینگران نباش انشاهلل که خ  _

  یکه بخوا یبه شرط سازهیبرات م یدار یندگز هیداره 

  لرزندیکردم دستتانم م احساس

 : دست خودم نبود آروم زمزمه کردم 

 بگذرونه ریخدا بخ _

 : گذاشت گفت شیکه قدم پ یخاله در حال 

  ایمن دلم روشنه با متانت ب _

 پشت سر خاله رفتم آرام

 اوردمیخودم ن یخاطرم سخت آزرده است  اما به رو 

 :که جلو رفتم خاله بود و گفت 

 از عروس خانوم نمیا  _

مهمان ها پسر جوان افتاد  نیزدم  نگاهم ب یاجنمال یتا سرم را برداشتم و لبخند 

ً یکه دق  بود میروبرو قا

 دست خودم نبود گرید 

  را احساس کردم میگلو یحس کردم خفگ یلرزش دستانم را به خوب 

  شودیم زیو سرر زیلبر شانیالرزند چ یم ینیداخل س یاستکانها

  اراده قدم عقب رفتم یب

 : بود و گفت دیمهش خاله

  آروم دختر  _

 : لب زمزمه کردم ریز

  امکان نداره نینه ا _



اراده کراوات گردنش را شل کرد  یمن ب دنیپسره جوان مقابل نشسته بود با د و

  سرش را انداخت درست اس خودش بودنامرد آن شب شوم

استکان را از دستم گرفت و با  ینینگاه مادر و مامانم به من بود که خاله س  

 :تمام گفت یدستپاچگ

 دخترا دلهره است نیهم یبرا گهید ادیم شیپ  _

 جهیرفتم  احساس سرگ یبهداشت سیبزنم با سرعت سمت سرو یحرف نکهیبدون ا 

 داشتم یوحشتناک

 دارم یدیدانستم چه بکنم احساس کردم حالت تهوع شد یحبس بود نم نهیبه سنفسم 

دارم  رمیمیآب را باز کردم احساس کردم دارم م ریبودم ش نهیخودش بود مقابل آ 

  شوم یخفه م

  لحظات دنبال من است نیکابوس ا 

آب به صورتم زدم حالت تهوع دست از سرم بر  یآب را باز کردم مقدار ریش

  داشت ینم

 عده ام بود را  باال آوردمم اتیچه  محتو هر

 : لب زمزمه کردم ریو ز زدمیو تند با آب به صورت م یعصبان 

 فقط تشابه  ستین انیرا نیامکان نداره ا نیا _

 

 [18:44 18.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 هفدهمپارت#

  بودم  سیداخل سرو یقیدقا 

 :گفت تیچپاند  و با عصبان سیکه خانه خودش را داخل سرو 



 یچته چه خبرته آبرومونو برد  _

  دیلرز یچشم بستم هنوز احساس حالت تهوع داشتم که دستانم م 

 : به صورتم آب زدم و گفتم 

  ستیحالم اصال خوب ن _

  یا دهیخواستگار ند کننیدفعه چه مرگت شد حاال فکر م   هیچت شد  _ 

  نگاهمش کردم با دلهره 

 ه؟یمه اضطراب ترس واسه چه نیا _

 :داشتم که گفتم یوحشتناک جهیاحساس سرگ 

  چه شد دونمیدفعه نم هی ستیخاله حالم خوب ن دونمینم  _

 : گفت یبا دستپاچگ خاله

 ؟یاریباال م یچرا دار _

 که  ن یخوب بود   _

 دونمینم  _

 : خاله نگران گفت 

  نبود تیزیچ شیتا چند لحظه پ ینکنه مسموم شد _

 :ا اضطراب گفتم 

 ؟ هیپسره اسمش چ یا  _

 : مشکوک نگاهم کرد و گفت 

 .... مهندسه شرکت  داه صاحب منصبانیرا _

  بود  انیکه اسمش را نیمهم نبود هم میها برا نیاز ا زیچ چیه 



  شد و که  خودش است لیتبد نیقیشکم به  

 : تر کردم و گفتم یلب میشب کابوس ها انهیرا همان

  خالهیپس ازش  آدرس دار _

 : کرد و گفت  زیت یچشم

  یخواستیکه نم روزیسواالت تا د نیا دنیمنظور از پرس _

 :دستپاچه شدم و گفتم 

  چه کاره است هیفقط خواستم بدونم چ یچیه  _

 : زد و گفت یلبخند خاله

 اومده نیریش یآهان  پس  علف به دهن بز _

 :تچپ زدم و گف یخودم را به کوچه عل 

 هیک نمیخوام بب یهست م ینجوریم حاال تو فکر کن ا _

 :داد و گفت رونینفسش را ب خاله

 سالن میبرگرد ایباشه حاال که هر  حالت خوبه ب  _

  چرا احساس کردم فشارم باال رفته اس دانستمینم 

  تنم گر گرفته است 

 : گفتم که

 امیباشه خاله االن م _

که  نیخدا باشد که ا دیکردم احساس کردم شا نهیبه آ ینگاه رونیخانه رفت ب 

  باز شده  است نجایا شیپا

 رمیرا از او بگ میها یو انتقام دخترانگ 

  را ترک کردم سیسرو یکردم  خونسرد باشم و با خونسرد یسع



  به لب گرفتم و آرام به سمت سالن قدم برداشتم یلبخند

  ماشاال گفتن مادر بود و پدرش یصدا 

  شانیلبها یرا رو یمصنوع یلبخندها  و

  دادم آرام سالم

 دمیرا ند انیاما را دیچرخیآنها م  نیب   نگاهم

 :  کرد و گفت یدست شیپ دیخاله مهش 

 تازه کنن ینفس هیگفتن  اطیتو ح رونیبردن ب فیتشر  انیآقا را _

 است بیعج ریجا خورده اما کار تقد دنمیکه  آقا از د زدمیم حدس

خودش به  یو اکنون او خود با پا گشتمیبنازم حکمت خدا را در آسمانها دنبالش م 

  خانه امان آمده بود

 : با لبخند رو به بابام  گفت عیکه مادرش سر نمیمبل بنش یخواستم رو تا

 یبا آقا  داماد چند کلمه ا اطیعروس خانوم برن تو ح نیدیاجازه م یدیجناب سع _

  حرف بزنن

 : دادم که مادرش ادامه داد نهیبه س ینفس 

 دوتا جوون هم با هم کم کم آشنا بشن نیا _

 

 [08:27 19.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

  هجدهمپارت#

 . دهانم را قورت دادم آب

 به جانم افتاده بود یو ترس وحشتناک دلهره



 . تمام نگاه ها سمت من بود 

 : د که گفتپدرم بو یانداختم صدا نییسرم را پا 

 ستین یآوا جان دخترم از طرف من مانع _

 بروم اطیکه اجازه داد من به ح نیا یعنیحرف پدر  نیا 

 . را نداشم دنشیبود  و چشم د  لمیبرخالف  م نکهیبا ا 

 .نداشتم یاحساس خوب دنشیاصال  از د نکهیا با

کنم با گفتن  یرا سرش خال میماه و ن کی نیا  یآنکه بتوانم از عقده  یاما برا 

گذشم  رونیرفتم  قدم ب اطیاز بزرگترها با تمام ترس و وحشت سمت ح یاجازه ا

  پشت به من داشت دمشید اطیجان ح مهین یکیدر تار

  دیکش شیبه موها یدست کالفه

 خودش هم دچار شوک شده است نجایمن ا دنیاز د دانستمیم

  شناخته است یدانستم که مرا به خوب یخوب م 

 شدیبر من قالب م شتریترس ب گذاشتمیم یقدم جلو  شتریچقد  ب هر

  کردمیحس م یبا عطر تلخ به خوب گاریدود س یبو 

 آورد یدر من به وجود م یناشناخته ا یها حس

  سمتش قدم برداشتم یبه آرام 

  لرزد یرا مشت کردم احساس کردم تمام تنم  م دستم

  دمید یم یصورتش به خوب یشدن دود را از جلو متصاعد

 دینمانده بود که با وحشت سمتم چرخ یسمتش قدم برداشتم هنوز چند قدم که

  زدم یپوزخند

  کردم آرامش خود را حفظ کنم یسع یلیخ

 من قدم جلو برداشتم تا



و  اطیح یها کییموزا یپا رو ریزد و آن را انداخت ز گارشیبه س یقیپک عم 

 پا لهش کرد ریز

 بودم  ستادهیاس ا یقدم کیدر  

 عقب  رفت یکه قدم 

من  یو شبها اهایمرد کابوس رو نیها بود اکه مدت نیهم میچه بگو دانستمینم 

  خواستم ینم چیاز خدا ه گریبود د ستادهیشده بود و اکنون در مقابل من ا

 :لب باز  کرد و با منو تته پته  گفت یلحظه ا یبستم وقت چشم

 ....من _

  اجازه حرف زدن را به او ندادم 

  اراده دستم باال رفت یب

 لحظاتم بود به صورتش زدم نیا یجان تر از لحظه ها یکه ب یلیس 

 هیبا گر دیلرزیکه به شدت م ییکار را کردم قدم عقب رفت که با صدا نیتا من ا 

 : و بغض گفتم

 خورهیحالم ازت بهم م _

 :داشت گفت شیدر کنترل صدا یکه سع یتیشد و با عصبان یچنان عصبان بارکی

  یخودت باش  کنمیباور نم  _

  زدم یپوزخند

 : داشتم و گفتم میدر پاک کردن اشک ها یکه  تا سع یدر حال هیبا گر 

نامرده   یتو  نمتیمن بب یتو خونه  نجایکنم که ا یمنم که باور نم نیا نیا_

 آشغال

 بود یعصبان یلیخ 

 :انگار حق به جانب بود و گفت 



  تو دختر هرزه یخواستگار امیدونستم قراره ب ینم  _

  شدم یحرف را زد چنان عصبان نیا تا

 : باال نرود گفتم میکردم تن صدا  یتمام که سع تیبا عصبان 

 یآشغال یعوض هیتو  خورهیحالم ازت بهم م _

 :زد و گفت یپوزخند 

باز  نجایچطور شد که  پام به  ا دونمیاالن نم یدختره خودفروش آشغال هیتو   _

 شده

 : ادامه داد یپوزخند کش دار با

 شیمثل تو پا پ یدختر یقدم برا کیلحظه  کی یحت ستمیوگرنه من حاضر ن  _

 بذارم

ام بفهمن  تو چه نسبت به تو و خانواده ات  ندارم اگه خانواده یشناخت چیاصالً ه 

  کشمیمنم که پا پس م نیمطمئن باش که ا یهست یدختر

 ادیبودم که با خشم ز یحرفارو در چنان عصبان نیا تا

  انداختم تو صورتش  تف

باال  میکردنش داشتنم و صدا یدر مخف یتو لحنم که سع ادیو داد و فر تیعصبان با

 :گفت هیبا گر مینرود رسوا نشو

 رهیگیبرو که  خدا تقاصمو ازت م  یلعنت  _

 

 [08:36 19.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

  نوزدهمپارت#

 :زد و گفت یپوزخند



  احمقم که با تو ازدواج کنم هیمن  یفکر کرد  _

ما تو شمال هم اصالً  دارید دمیرس جهینت نیکنم به ا یکه دارم خوب فکر م االن

 نبود یتصادف

 نیدینقشه کش شیاز پ 

 : و با دست اشاره به سمت خانه کرد خانه کرد و گفت 

 یبش کیکه دتو شمال به من نزد نیکرد یتو و آن خاله حق باز کار _

 یمن قرار داد اریراحت خودت رو در اخت یلیو بعد خ 

اونم  یبه خواستگار میایمن خونه شما ب نکهیگذاشت ا شیو االن با نقشه پا پ 

  که هرزه و خودفروشه یدختر

 : در کالمش ادمه داد شاریبا حرص ب 

  نیهست یحقه باز یچه آدما ستیشما و خالت  معلوم ن _

  کارتونه یو االن چه کلک  نیچکارا کرد  گهید ستیمعلوم ن 

 من گذاشته یخوب من و شناخته که دست رو  خالت

 : ادامه داد تیبا عصبلن 

 از رفتن من به شما اطالع نداشته یچکیه  _

  نیما  ساکن شد یالیاما  تو  با دوستا دققا  کنار و 

ً یو دق  خودتو  یو حاضر شد ینشد که خودتو به من به من داد شتریچند شب ب قا

 یبذار ارمیدر اخت

 :ادانه داد دیکشیکه جانم را به آتش م یبا پوزخند 

 میماه و ن کیاالن  نیدینقشه هاشو کش شیهمش از پ نایا نمیبیکنم م یفکر که م _

سرم کاله بذاره  تونهیم دناشیکاراش و نقشه کش نیگذشته و خالت فکر کرده با ا



زد و وجودم را به  یرا با حرص م شیبود و تمام حرفها یکه عصبان یدر حال

 :با خشم ادامه داد دیکش یآتش م

 خورهیحالم از تو و خانوادت بهم م  _

 :با پوزخند ادامه داد 

پرورش داده  نشیتو آست یچه دختر دونهینم سوزهیم چارتیاون پدر ب یدلم برا  _

 ییدختر هرجا هی

 (انیرا)

 را دوست نداشتم یمجلس خواستگار نیا اصال

 بااکراه تمام نشسته بودم 

 پا گذاشته بودم و فقط شنونده بودم یپا رو 

  زد یوصلت حرف م نیبا آب و تاب از ا دیمهش 

 کردیم دییتا گفتیو م دادیمدام سر تکان م شیحرف ها دییمادرم در تا 

که  ینگذشته بود که باالخره عروس خانم را به اصطالح همون دختر یساعت مین 

  آوردند فیبودم تشر دهیاصالً ند

  بود نییسرم پا دیخاله مهش با

  آمدند ییچا ینیبه دنبالش رفت که با س دیمهش خاله

 داشتیافتاد  سمت سالن قدم   برم میسرم را برداشتم نگاهم به دختر روبه رو تا

  سم بند آمدانگار نف

  نفس از جانم رفت میرو  شیلحظه تصور آنچه پ کی

 چه خبر است نجایدانست ا ینم یدرست بود کس زدیم یکس حرف هر

  است نیسنگ میبرا نجایا یهوا 

  دوست مادرم بود دیمهش خاله



  داشت یاوباما رابطه خانوادگ 

 دمیدر سرم دارم به آنها بال و پر م ییدانستم چه فکرا یبود نم بیعج میبرا

 دهمیم

رفت خودش بود   عیرا دست خاله داد و سر ینیدختر نفسم گرفت که س دنید با

  هماندختر شمال

  امکان نداشت نیا شدمیم وانهیشناختم  داشتم د 

 : اراده بلند شدم و آرام زمزمه کردم یب 

 رونیببرم  ب  فیلحظه تشر کیمن  دیاجازه بده _

  نگاهم کرد خانهیتو م مادر

 :است که گفت یکامال مصنوع دانستمیزد و م یلبخند دیمهش خاله

  دیراحت باش _

 به در کرد اشاره

 رفتم اطیسمت ح عیسر گرانیو بدون  توجه پچ  پچ د یو من بدون حرف 

 

 [10:20 19.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 ستمیبپارت#

در آوردم و  بمیرا از داخل ج گاریجعبه س عیداشتم سر یوحشتناک یخفگ احساس

 با فندکم روشن کردم

  زدم  یقیگوشه لبم قرار دادم و پک عم یگاریس 

 شوم یکردم دارم خفه م احساس

 توانستم باور کنم یرا نم زیچ چیه 



 آمده شیوجود آن دختر در شمال آن شب پ 

  ار دادمن قر اریخود را در اخت ارشیراحت خود را در اخت 

  دیخوابیحرصم نم گاریبه س قیعم یبا پک زدن ها 

 افتادم شیها هیگر ادی 

  التماسش ادی 

 وجود من  فرامش کرده بودم توانستم از تو بگذرم نیا با

بود وقت خاله اش  بیعج میبود  برا یمدت که  از او هم خبر نیاما  سکوتش  ا   

  شناخیمرا خوب م

  دهد یچرا مغزم ارور م دانمینم نمیچیهم م را که کنار عیوقا نیاما ا  

 ستین لیدل یعلت ب زشیچ چیه عیوقا نیا

  در کار است  یو  کلک لهیح دیشا 

 اش با مادرم یو دوست  دیخاله  مهش وجود

  یخواستگار نیا یو االن ا التماسش  به مادرم برا 

  دختر نیجز ا یآن هم دختر و

  نمیچیفکرها را کنار هم  نیچگونه ا دانستمینم دانستم،ینم

  لنگدیکار  م یجا کیواقعا   نمیبیم  نمیچیها  را که م  پازل

 بدام انداختن من یترفند برا کیکلک  بود  هیفقط  نیو ا 

 بودم اطیدر ح یچندان طوالن  یقیدقا

 نهایا دمیرس جهینت نیو به ا دنیپازل ها را کنار هم چ نیپشت  به در بودم و تمام ا 

 و حقه است بیهمش فر

  زارمیاز تمام دختر ها ب 

 شیها  هیگر ادهیافتم  یم  ادشی



 تمام یدختر با سادگ نیو اکنون ا 

 نبود یزیچ بیکه در نگاهش به من نشان داد که جز فر یتیبا معصوم 

  کرد که من   را به دام افکند یحقه کار نیاکنون با ا 

 دادم نهیبه س ینفس 

  ما هیبود ر گاریپره دود س 

به دام انداختن من به کار  یراه را برا نیمن به او تجاوز کردم و اکنون ا یعنی 

  برده اند

 زدم میبه موها یچنگ

 بودم یکالفه و عصب 

 ها افتادم ؟ نیواقعا من به دام ا یعنی 

 در چشمانش بود تیدختر که به ظاهر معصوم نیو ا دیمهش خاله

 و من ساده و احمق 

  زدم گاریبه س یترقیپک  عم 

  کردم یآن شب خود را کنترل م کاش

  نبودم نجایاکنون ا و

  خانواده مرا به دام انداخند نیها ا نیا دمیرس یم جهینت نیبه ا کنمیفکر م هرچه

 ستیامر چ قتیدانست  حق یبه چشمان معصومش که بود نم نگاه

 به جانم افتاده بود یواقعا ترس بد 

 ستمیمن ک دانندیال که محاال که او مرا شناخته است حا 

 رقم خورده است ؟ میسر نوشت چگونه برا یعنی 

 دختر ؟ نیدست ا به



 کارش؟ بایخاله فر و

 رودیبه باد م تمیثیتمام ح 

  به  وفکارم زدم یپوزخند 

  بکارتش را هم باور ندارم یحت

 است؟ نیکارشان ا نهایا نکند

کردم دستم به  سیمن گذاشته است که تازه شرکتم را تاس یدست رو دیخاله مهش 

  رسد یدهنم م

 کنند ؟ یخواهند از من  اخذا یبا  دوز و کلک  م اکنون

 کنم یفکر م نگونهیا من

نتوانستم تحمل کنم و هرچه که بار شان  گریبه صورتم زد د یمحکم یلیس یوقت

 بود کردم

  گناه یر جلوه کنم و من بتبرئه خودم بتوانم او را گناهکا یبرا دیبا 

 دستشان را رو کنم دیبا

 نخواهم افتاد نهایمن ساده و احمقانه به دام ا 

بار مثل گذشته ها احمقانه  نیبخواهند از من بکنند ا یاخاذ نیکوچکتر اگر

 برخورد نخواهد کرد

 خود قرار داده اند چهیخود من خواهم بود که از آنها طلبکار هستم که مرا باز نیا 

 

 [10:34 19.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 کیستیبپارت#

 (آوا)



   بعد از رفتن مهمان ها داخل اتاقم شدم 

  میآن مدت که داخل سالن نشسته بود مام

 مقابلش نشسته بودند و من

  دیکشیمن خط و نشان م یبا نگاهش برا 

 تو نگاهم بود یترس وحشتناک 

 ختمیر یاگر پدر و مادرم ننشسته بودن زار دار اشک م 

 داشتم یاما چه صبر 

 کردمیفقط خدا خدا م دانمیتمام لحظات م 

 که بتوانم تحمل کنم 

 رمیاز او انتقام بگ دیکه با دمیشیاند یم نیدلم به ا یتمام مدت تو 

  رمیسراغش بروم و تقاصم را از او بگ 

  رمیشده ام را  بگ  مالیحق پا و

 باز شد یاتاق نشستم که همان لحظه در اتاقم با تقه ا یصندل یرو

  را داشتم دیانتظار خاله مهش 

 :به من انداخت و گفت یا  خانهیتو ب نگاه

 ؟یشناسیتو اون پسر رو م _

 :دادم و گفتم نهیبه س ینفس 

 نمشناسم  _

 :جلو آمد سرش را تکان داد و گفت 

 یشناسیتو اون پسر را م گهیاما احساسم م  _

 :حق به جانب بودم گفتم 



 شناسمیمن اصال اون رو نم یکنیفکر رو  م نیچرا ا  _

  سرم را برداشتم نگاه خاله کردم و گفتم 

  دمیبار هم ند کی یحت  _

 :را متفکرانه تکان داد و گفت سرش

  یشد یجور هی یدیاونو د یکنم وقت یاما حس م  _

تو  دنیاون هم از د یو حت یدیدر گذشته اونو د دیم شاکن یچرا حس م دونمینم

 متعجب شد

 : با منو من و دست و پا شکسته گفتم 

  دمیبار بود اونو د نیچون اول دیخب شا _

 :گفتم یکامال مصنوع یکنم و با لبخند ینقش باز یکردم کم یسع

 جذابه یلیپسر خ کیاون  قتشیحق  _

 :تخت نشست و با لبخند گفت یرو دیخاله مهش 

  رد نکردن داره یرو برا نهیگز نیآها خوبه پس حداقل اول  _

 : کردم باز در نقش خودم فرو بروم و آرام زمزمه کردم یانداختم سع سرمو

اما خود جذاب بودن هم شرط  ستین یمالک واقع کیانتخاب  یبرا تیجذاب _

خوب و مطمئن هم  یلیاده خخانو کیاون پسر از  نکهیممکنه باشه و ا یخوب

 نیکرد دیشما اونو تا نکهیا

 فعالً نگو حق با شماست یزیاما به مامان چ  کنمیفعال رد نم  

 گمیبهش نم یزیمن هم فعالً چ  _

 باهاش قرار بزارم ه یچند بار هیکنم و  قیچند ازش تحق هیاول برم   _

 : و گفت دیخند 



از من  یعنیخودش  خواستیزد مها را حرف نیمهم ا انیاتفاقا مادر را _

و با هم شام  یقرار بذار انیبا را یچند بار هی یلیخواست که بهت بگم اگه ما

 نیبر

  دیبا هم آشنا بش شتریو ب رونیب 

 :را تکان دادم و در دلم گفتم سرم

 رمیحقمو ازش بگ دیآره با  _

 :تمام گفت یبا شاد خاله

 یکن یرد نم گهید نویپس خدارو شکر انشاهلل که ا  _

 : دادم و گفتم رونیب ینفس

و باهاش حرف بزنم و تمام خواسته هامو  نمشیبب یچند بار هیفعال بزار من  _

 و  طبقبه نظر من باشه لمهیباب م دمیبهش بگم اگه د

 : نگاه خاله کردم و ادانه دادم 

  نگو یزیاش چفکرامو بکنم اما فعالً به خانواده دیمن باز هم با  _

 :تمام گفت تیا رضاب خاله

بهش بزن شماره  یدار یهر حرف دییتو بگو ماتیفکراتوبکن تصم زمیباشه عز  _

 فرستمیتلفن و آدرس شرکت شب برات م

 : و گفتم دیعجوالنه بوده خواسته ام   ناخواسته از دهانم پر 

 یاالن بهم بد نیهم شهیخاله م _

 :خاله با خنده گفت 

خوشت اومده ها  افهیو ق ختیامشب  از ر نیدختر  هم یشد یجور هیعجب    _

 : کردم و گفتم ریحرفش را تعب لیتقل یحرفش را شوخ

 رمیدر نظر بگ دیمالک ها را با هیخوب معلومه خوش بر و روه  حاال بق _



 

 [10:59 19.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 دوستیبپارت#

 (انیرا)

 :بلند شدم و گفتم زیاز پشت م یعصب

  ستین یچیولم کن دست از سرم بردار ه _

 :بود که گفت مهرداد

 یگذشته انگار برج زهرمار شد یخواستگار انیهفته از جر کی  _

 یدیدرست انجام نم یکارم که ول کرد 

  دمیکش یکشور یدادم عصب نهیبه س ینفس 

 : را در آوردم و گفتم گاریس جعبه

  خوام که نشه ولم کن یم _

 :بود که گفت نیارمات

 چته ؟  _

 : با خشم ادامه داد 

  یخودتو خفه کرد یدیکه باکش گارتهیس   نیچندم  _

 یدیخودتو به کشتن م یدار 

 : نگاهش کردم که ادامه داد 

 . میچه مرگته حداقل کمک کن یبگ شهیم  _



 :را روشن کردم و گفتم گاریس

  نیراحتم بذار نیولم کن ستین یچیه  گمیم تهیحال _

 :نگاهش به من بود و گفت مهرداد

  یکرد دایبا خانواده مشکل پ  _

  زدم گاریبه س یقیعم  پک

  بودم ستادهیا

  بود ابانیعقب رفتم کنار پنجره نگاهم به خ یقدم

 : دادم و گفتم نهیپردود به س ینفس و

  که هست مشکل خودمه یحاال هرچ _

  حداقل اگه بشه کمکت کرد یزنینم یچرا حرف _

  به دوردست ها بود نگاهم

   دانستم به کجا ینم

 یبود و  شلوغ ابانیخ 

 رو ادهیها به  پ نیبه ماش ابانیبه  خ نگاهم

 به آن دختر 

  آوا

  گذردیم یهفته از  خواستگار کی

  طبق  آن تا چه مادرم خبر داد آوا  گفته است 

 با من آشنا شود شتریب خواهدیم

 میبگذار یقرار هیند ک یو قرار  که مادرم مرا راض 

  حقه و نقش است هانیتمام ا دانستمیم 



 ندازندیمرا  به دام  ب که

  و مرا رسوا کنند 

  کردیم یفشارها داشت  مرا  روان نیدانستم که چه  کنم  ا ینم واقعا

 نداشتم یارتباط  یزن چیبود هم با ه هامدت

  کرده بود یمرا کالفه و عصبان شتریب نیو ا 

 :سمت پسرا برگردم آرام لب زدم نکهیا بدون

 کنم کاریچ دونمیخستم نم یلیخ  _

 :مهرداد بود که و گفت 

  خوبه یلیهم خ تیروح یبرا یارتباط ندار یدختر چیوقته با ه یلیخ  _

 :گفتم یعصب

 خراب کنه؟ مویزندگ ایباز مثل لع یکیکنم  کاریچ  _

 :پرد  وسط حرفم و گفت  نیرامت 

 نیهم خوبه اما همون اول دومشو بچ ایتو جمع کن همون  لعبار حواس نینه ا _

 یحواستو جمع کن دیکنه تو خودت با ینذار ازت اخاذ

  عجوالنه بود گرفتم که با خودم گفتم میتصم دیدانم شا ینم 

  میباهم بزار یقرار هیزنگ بزنم  ایبه لع دیبا

  به فشار آورده بود ییتنها یلیمدت خ نیا

  آوا را هم فراموش کنم ینجوریا دیشا

 دیایب شیکه قراره پ یاتفاقات 

  آماده کنم زیهمه چ یخودم را برا دیبا 

  را به بادفنا بدهند میگذارم زندگ ینم من



 را جمع کردم لمیدادم که وسا نهیبه س ینفس

 :گفت یمهرداد بود و عصب 

  یرفت یباز کجا ول کرد  _

  را برداشتم فمیک

 خاموش کردم یگاریسریرا داخل ز گاریس ته

 : را برداشتم و گفتم لیموبا 

 تازه کنم ییهوا هی رونیخوام برم ب یدونم م ینم _

 : بود که پشت سرم گفت نیرامت 

 حواست به خودت باشه انیرا _

 نشستم نیداخل ماش 

 بود ۱۰هم کردم ساعت  یبه ساعت مچ ینگاه 

 را گرفتم ایتمام شماره لع یکه با دودل 

 : دیچیپر شورش در گوشم پ یانتظار صدا قهیبعد از چند دق 

 یفقرا کرد ریاز فق یادی امیبه به آقا را _

 

 [11:32 19.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 سهستیبپارت#

  مقدمه بدون

 : گفتم یو رسم یخشک و جد یلیخ

 منتظرت هستم یآپارتمانم هست یتو گهیساعت د کیتا  _



  دمیعشوه و پر از خنده اش را شن یصدا 

 ام حرکت کردم یمجرد یتوجه  نکرده و ثبت آپارتمان  اما

  سفارش شام دادم دمیمن زودتر رس 

 حوصله بودم یب یلیخ

  بود به هم ختهیاعصابم ر 

 دانستم چه کار کنم ینم

 گریاز جانب آوا و آن شب د یحرف چیگذشته و ه یهفته از شب خواستگار کی 

  دمینشن

  دیایآن منتظر بودم به شرکت ب هر

 را از پشت تلفن بشنوم شیصا ای

که قرار شده بود  ییکه مادرم  از  قرارها یینشد جز حرف ها یخبر چیاما ه 

  ردیصورت بگ

   زنگ در بود یصدا 

 :با پوزخند گفتم رفتمیکه سمت  درم همانهمانطور

  کشهیمنو م نافکاریا _

  وددر را باز  کردم پشت در ب 

  تمام  شیخودش بود   با آرا  

  معلوم بود شیسکس یامشب  خوب آناده بود از خنده  یاز لعبت برا پر

  از عشوه بود پر

 تمام  نگاهم به او بود ازیبا ن 

نرا از تنش  شیکه داشت  مانتو یدر را بستم داخل که شد سمت جلو رفتم  در حال 

 :گفت اوردیب رونیب



  یبهم زنگ بزن یخوا یم گهید کردم یچه عجب فکر نم  _

 :دادم و گفتم نهیانداختم نفسم را به س یپا یمبل نشتم  پا رو یرو 

  داشتم اجیآخره چون واقعا بهش احت یهم برا نیا  _

انداخت و  یمبل  م یکه  نگاهم به او بود   مانتو را رو یابرو داد در حال 

 :کرد: گفت انیبرهنه اش را نما مهیو اندام ن دیشالگردنش را سرش کش

 ...فکر کردم یچ یعنی  _

 :حرفش رفتم و گفتم انیم 

  بار آخر را با تو نگذرونم نیآخه قرار ازدواج کنم گفتم ا  _

 چنان که دیبعدش خند  یچشمک 

 به من د دست داد یکرد بد جور  و حال خراب کمیتحر   

  اوردمیخودم ن یاما به رو 

 :اهم بهش بود که گفتنگ یخشک و رسم  اما

 یپس بگو قرار ازدواج کن  _

 فقط نگاهم بهش بود 

 :چانه هم گرفته بودم که با خنده ادامه داد ریدست  در ز 

 کنمیباور نم یول  _

 :به او دادم و گفتم ینفس 

خوام ازدواج کنم امشب اگه  ینداره من م یمن فرق یبرا ینکن ای یتو باور کن  _

  یایفقط واستم فقط ب یدبهم ب یحال هیخواستم 

  رو بچشم گهید یکیندارم از  دوست

  کنه یکه بخواد از اخاذ گهید یخوشگلترش هست وصله کس وگرنه



 :باال انداختم و ادامه دادم ییابرو

 ندارم گهیرو د یکس چیدر واقع حوصله ه  _

 آمد جلو 

  کردیم کیبدنم را تحر یبغلم بود که تمام سلولها 

 دیمال ینشست خودش را به من م میپاها یرو

 و دستشو دور  گردنم گرفت و 

 :گفت چ ادیز ییبا عشوه  

  یازدواج کن یخوایم  ادیدلت م یطور _

 منم دستت دور ر گردنش گرفتم یدرون زهیاراده غر یب

 دادمیکه فشار م یاش در حال نهیس یدست رو کیو  

   که آه  از نهادش بلند شده 

  کرد کیرمرا به شدت را تح و

  اراده به وجد آمد یهم ب یمردانگ که

 :پوزخند گفتم با

 ومدهیبه تو ن گهیاونش د  _

  تر کرد یلب 

 د باره  نتوانستم تحمل کنم کی که

  زدم مهیخ شیمبل چرخاندن رو یرو 

 :و گفتم دمیتاب را از تنش کش یتن بود که عصب نیب و

 خش..نم امشب یلیتحملم ک...ن تحملم کن که خ  _

 



 [11:40 19.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 چهارستیبپارت#

 (آوا)

  گذرد یم یاز آن شب خواستگار یروز چند

 به پا بود یمن در دلم آشوب و

 آتش به جانم زد انیکه  را  بیبس عج یآشوب 

 زدم ادیو بارها فر 

 شناسمیزد من او را نم ادیدلم فر 

  مت زد  تهمت نارواتا هم  ه دیاما به خاله مهش 

  کنم کاریچ دونستمینم

  دنبال به دنبال انتقام بودم فقط

  رمیو حقم را از او بگ کردمیم یکار دیبا

 انیبا را یقرار دیدانستم چه کار کنم فقط به خاله گفتم که به مادرش بگو ینم

 بگذار،

  هفته من دلم آشوب بود کی نیتمام ا نمیو او را بب 

 به فکر آن پسر که آتش به جانم زد و

 آرام و قرار نداشتم یدادنم ول لینامه ام را تحو انیپا 

 بودم ریآنقدر درگ 

 گذاشتم یها م یقرار یب نیا یرا به به پا گاهیگاه و ب  یحالت تهوع  ها نیکه ا 

 اجاق گذاشته بود یکه مادر رو یمرغ  یاما آنقدر حالم بد شد از بو 



 دمیدو سیسمت سرو عیسر 

  دانمیکجا بود نم دانستمینم دمیمادر را در خانه ند 

 نبود یحالم هم حالت عاد 

  آنقدر باال اوردم که چشمان از حدقه زده بود 

  کردم نهیبه آ ینگاه رونیب

 ....  تر و من هنوز شیو چه بسا ب میماه و ن کی

  گاز گرفتم اریرا در اخت لبم

 : لب زمزمه کردم ریبه صورتم زدم و ز یدست ناباور

 امکان نداره نینه ا _

  شبانه ینامه و کابوس ها انیپا ریآنقدر درگ 

  نبود هنوز ماهانه نشده ام ادمیخودم  اهیس یروزها نیا و

 گذشته است خشیتار از

 وقتش رفته 

 ؟ دهدیم  یدر ماهانه  چه معن ریحالت تهوع ها را با تاخ نیا 

 :کنم یلب زمزمه م ریز

  امکان نداره نیا ایخدا  _

  گردمیبه اتاقم برم عیسر

 کنم یرا خشک م صورتمیعصب  یروتخت با

 کنم یدارم  و به سمت داروخانه خانه را ترک م یرا برم فمیدوباره ک 

 زمیریخود فقط اشک م ییو تمام لحظات را من در تنها 

 را باور ندارد نیقلبم ا یحت 



 دهدیکه مغزم که ارور م 

 ها دور از باور من است نیا 

 کوبد یبر بر سرم پتک م نیمدام ا میماه و ن کی میماه و ن کی 

  رمیگیچک را م یب یب یلرزان و پر از شرم از دخترک متصد یبا صدا 

 گذارمیبا دستان لرزان م فمیعدد درون ک دو

  کنم یحرکت م ادهیو به سمت خانه پ 

  رسمیم یراه به پارک کوچک نیب

  کنمیراه کج م رایاخت ب

  زنمیمقدم شومیداخل پارک م 

  شودیم دهیکش زیبه کودکان در حال جست و خ نگاهم

 است امدهین ایام هنوز به دن هیگر

 :کنم یلب زمزمه م ریز 

 امکان نداره نیامکان نداره ا نیا  _

 شود ینابود م امیتمام زندگ 

 زدم یدارون پارک قدم م یتا چه ساعت دانمینم

 کند یمرا از خود جدا م لمیزنگ موبا یکه صدا 

 یمادر رو ریو شمار ه و تصو آورمیدر م فمیرا از ک لیلرزان موبا یبا دست ها 

 افتد یم لیموبا

  است  اما در درونم ادیهم هنوز فر هیگر 

  دهم یبغض گرفته جوابش را م ییبا صدا 

 :میگویم عیبزند سر یاجازه بدهد حرف نکهیبدون ا 



 کمیخونه نزد امیاومدم دارم م  _

 

 [11:44 19.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 پنجستیبپارت#

  دمیدیشب را تا صبح کابوس م تمام

 بر من حرام بود خواب

  چشم بر هم ننهاده ام یلحظه ا 

 آمدم یرفتم و م یطول عرض اتاق را م و

  ابمی ییافکنده است رها هیکه بر من سا یکابوس نیچگونه از ا دانستمینم 

 روم یم سیقبل از طلوع آفتاب به سرو صبح

 کنم یم شیچک را آزما یبیو ب 

 نم؟یبیچه م 

 زدیر یبر من م یسال زندگ یسالها یهاانگار خرابه 

 میشود من آرزوها یو من مدفون م 

 تمیثیام آبرو و ح ندهیآ میفرداها 

 رودیتمامش بر باد م 

 ه من باردارمک شودیمعلوم م یوقت 

  اندازمیم یچک را داخل توالت فرنگ یب یلرزان ب یبا دستها 

  کشم یرا م فونیس یعصب

  زنمیبه سر و صورتم م یآب



 چه کار کنم دانمینم

 داند چگونه از شر آن خالص شوم یراز مرا نم نیا یکس 

 در انتظار من است یچه سرنوشت داندیداند که خدا م یخدا م 

  دهدیمرا به باد م یو آبرو ندهیتمام آ یاجبار یحاملگ نیا 

 رود یساله به باد م ۲۳ تیثیح اوردیخبر از راز من سر در ب یکس اگر

  کنم تمام آن دو ساعت را درون تخت خواب یکار هی دیبا 

  ختمیاشک ر  من

 سرصدا خانه را ترک کردم یمادر خواب بود و من ب ۹ساعت  صبح

 هدفیب

  زدمیپرسه م ابانیدر خ یساعت هدفیب 

  کجا بروم دانستمینم ختمیر یم اشک

  مطب   در حرکت بودم سمت

 اس پله ها را باال رفتم یال ۱۱ یکار ساعت

 مانیپزشک زنان و زا 

 : لب زمزمه کردم ریز 

 خالص شوم یاجبار یحاملگ نیاز شر ا دیبا _

  رفتم یو طب آنقدرها هم شلوغ نبود سمت منش 

 را گرفت میسر تا پا ینگاه

 که احساس کردم با سرزنش است 

 : و گفتم یزدم  ه سخت  یلبخند

 امروز یخوام برا ینوبت م کی _



  بود آنقدر سرش شلوغ بود یعصبان یلیزن خ 

 :گف یعصب

  گهیدو روز د یبرا شاهللیخانم ا میت امروز وقت ندار _

 بودم ریبه او  بود مات و متح  نگاهم

 :که گفت 

 سرمون شلوغه میامروز وقت ندار گهیدو روز د یبرا یخوا یم  _

 :آب دهانم را قورت دادم و آرام گفتم 

 رو  االن پرداخت کنم تشیزیپول و یدیباشه خانم  به نام  آوا سع  _

  دیباش نجایا کیو ساعت  دیاریب فیتشر گهینه  خانم همون دو روز د _

 کردم تشکر

  و مطب را ترک کردم یمصنوع اریبس یو با لبخند 

 بلند شد لمیزنگ موبا یخارج نشده بودم که صدا یاز ساختمان اصل هنوز

  فکر کردم مادرم پشت خط است 

  در آوردم فمیرا از داخل ک لیموبا عایسر

 بود لمیموبا یسارا رو ریتصو

  حرف بزنم نداشتم یبا کس نکهیاصال حال و حوصله ا 

 ور و نشاط نبودمسابق و پر از ش یآن آوا گرید من

  انداختم فمیصدا  کردم و داخل ک یرا ب لیموبا

  دانم یگذشت نم یم یسرم چه افکار در

 ساختمان چند طبقه هستم کیاالن من مقابل  دمیبه خودم آمدم د یوقت

  بود انیشرکت را نجایآب دهانم را قورت دادم ا 



 دانمیرسانده م دنم نجایمن چگونه خود را به ا و

  دادم نهیبه س ینفس 

 شدم ادهیآسانسور شدم و طبقه چهارم پ سوار

 دادیرا نشون م نیبود  دم دستگاه ش ا یشرکت بزرگ 

   دارد ایبروب یلیکه خ 

 شرکت معروف اسم رسم  دارم کی

 را محکم گرفتم فیک یدسته   

 رفتم یداخل شدم سمت منش 

 بود شلوغ بود ایبرو ب 

 میستم چه بگودان یدادم  من نم نهیبه س ینفس 

  آمده ام نجایچه من ا یاصالً برا 

  کنم یم کاریچ نجایا من

 انهیاون بچه مال را انیسرم اکو شد  را در

 :رفتم آرام زمزمه کردم یسمت خانم منش 

 خانمسالم  _

 :سرش را بردارد گفت نکهیبدون ا 

  دییبله بفرما  _

 یفیشر انهیکار دارم را  انیمن با را دیببخش _

 

 [12:30 19.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#



 ششستیبپارت#

 : کرد و گفت یسر تا پا یدستش  نگاه یگوش با

 خانوم نیداشت یوقت قبل_

  آب دهانم را قورت دادم و 

 :گفتم ادیترس و استرس ز یکم با

 کنندیاومده بدون شک قبول م یدیخانوم آوا سع دینه اما بهش بگ  _

 لب زدم ادیمالت را با ترس استرس زج نیتمام ا 

 : گفت یعصب 

 دمیبهشون اطالع م دینیبنش _

سمت مبل ها رفتنم که گوشه سالن   یزدمو به سخت یدادن لبخند رونیب ینفس 

  بودن

  یطوالن یقینشستم  دقا 

  نشسته بود زیهنوز پشت م یمنش اما

  آن اطالع نداده بود انیبه را و

 شد دهینگاهم به سمت در کش اریاخت یباز شد ب یگذشت که در اتاق یقیدقا

 از همان پسرها بود یکی شناختم

 به ذهنم فشار آوردم مهرداد؟ مهرشاد ؟ 

 : را خوب شناختم که گفت شیاما صدا دانمینم

  بدم لیلطفاً اون چک را امضا کن من تحو انیرا _

 دمیلبم را گز گوشه

  بلند شدم پسر در اتاق رو بست 



  اصال حواسش نبود زدیبود که داشت با تلفن حرف م یم منشمن بلند شد 

  هم به من ننداخت ینگاه مین یرفت حت یسمت اتاق  

 شمردم متیفرصت را غن پس

درون آن اتاق  انیکردم را دایپ نیقیواقعاً  گریو سمت اتاق که هر که اکنون د 

  است حرکت کردم

  هنوز سخت در حال تلفن و حرف زدن بود یمنش

 خودم را به سمت اتاق کشاندم که

  باز کردم یدر بزنم در را به آرام نکهیبدون ا 

  داخل شدم 

 : که گفت دمیرا شن انیرا یصدا

 ؟یشد مهرداد برگشت یچ _

 بستمیدر را م  

  جلو برداشتم  که سرش را برداشت یقدم 

  بلند شد  زیاز پشت م کبارهی دیبه من کرد تا مرا د ینگاه

 و به شدت جا خورد 

  دادم نهیبه س ینفس 

 به لب زدم در واقع پوزخند یمصنوع یجلو رفتم لبخند قدم

 داد و آرام من جلو رفتم نهیبه س یکه نفس 

 :بلند شده  و گفت یعصبان  زیم شتیاز پ 

  تو یکن یم کاریچ نجایتو ا  _

 :گفتم دمیبا حرص خند نباریا 



 یدار یالیخوش خ یچه  منش _

 خواب مبره تویر و آب ببره منش انجیا 

 : جلو آمد و گفت یقدم یعصبان 

  یکن یم کاریچ نجایتو ا دمیپرس _

 کردم آرام باشم یدادم سع نهیبه  س ینفس

  کرد یدرون داشتم مرا خفه م یفقط حس  وحشتناک 

 :جلو آمد و گفت یقدم یعصبان

 ؟یکن یم یچه غلط یکن یم کاریچ نجایتو ا دمیپرس  _

 حس وحشتناک  ا فرو خوردم نیدادم  ا نهیدر س ینفس 

  باشم یقو دیمن با 

 : جلو رفتم و گفتم یقدم

 کنم یم کاریچ نجایبه نظرت من االن ا_

  شد سمتم آمد یعصبان

 :تمام گفت تیبا عصبان 

تو  زنمیم دیمدت رو  و سکوت کردم من حرفامو به خاله مهش هی نیفکر نکن ا  _

 نیدستتون برام رو شده شما  کالش و شارالتان هست دیخاله مهش

 یکه من رو نابود کن نیمن شد یشما با نقشه وارد زندگ 

 من آبروتو ببرم نکهیقبل از ا نجایاز ا یبهتره گوره تو گم کن 

 : خونسرد زمزمه کردم یلینگاهم بهش بود که خ تمام

هم  ییبودم تا قبل از اون شب تهمت ها دهیبار هم ند کی یمن اصال تو رو حت _

 خودتو داره اقتیفقط ل یزنیکه م



 

 [16:01 19.10.20] ,یاجبار یحاملگ

 یاجباریحاملگ#

 هفتستیبپارت#

 بود ستادهیبود که مقابل مگ  ا یعصبان کامال

  با نفر  نگاهش کردم 

  زدمینفس م نفس

  را گرفت میبا حرس بازو 

 :گفت مرا تکان داد و تیعصبان با

 دختر دست تو حالت برام رونیب نجایبرو گمشو از ا  _

  رو شده 

  کنمیم  تیشکا زتون

 : گفتم هیبا گر تشیعصبان انهیکه م شکستیبغضم داشت م 

 دمیتو نکش یبرا ینقشه ا چیمن ه _

  یکرد اهیمنو س یکه زندگ یتو بود نیا 

 یو روز بعد فرار کرد یشب منو به باد داد هی

 : ادامه دادم شتریبا بغض ب 

  باز  شد یخواست خدا بود که پاتو خونه  نیا  _

 کنم داتیبخوام پ نکهیمن بدون ا 

 ستین رید یلیو اون روز هم خ یدیاالن فقط اومدم بهت بگم  تقاصمو پس م 

 ینیرو نب یوقت رنگ خوش چیخوام ه یبهت بگم از خدا م نویا دیاما فقط با 



  دمیند شناسمیمن تورو م 

 بودم دهیچند  روز  بود که تو شمال بود فقط د همون

 تصادف بوده کیهم  نیاگه هم اومدن تو به خونه ما باعثش خاله بوده ا 

  نمیخوام االن هم بب ینم دمیوقت تو رو ند چیوگرنه من ه 

  خورهیاز تو و امثال تو به هم م حالم

 یهست یپسر  آشغال  دختر باز عوض هی که

  بودم یعصب یلیخ  

  ختمیریبه شدت اشک م 

  حرف را  زدم سمت من حمله کرد نیتا ا 

 از پشت شال زد میبه موها یچنگ

 : و مرا هل   داد و گفت 

  آشغال هیحوصلتو ندارم دختر  رونیبرو ب رونیگمشو برو ب _

 نشه داشیدور خونه ما و من پ گهیخالت هم بگو که د به

 رمیگیکه بد ازت انتقام م 

 مرا چنان محکم  هل  داد دمید به خودم آمدم تا

 خوردم میکنار ا زیم  یکه به لبه  

بود که دست  غیو با ج دیکش ریخورد که تمام کمر و دلم ت زیهمچنان به م یپهلو 

 دلم بردم و ناخودآگاه به زبان آوردم ریز

 خدا بچه 

  بود دهیدرد چنان امانم را بر 

  از درد مدیچیبخورم به خود پ یتا خواستم تکان یسخت  به



  بود ستادهیسرم ا یباال

 نه اما با ای دیحرف مرا شن دانمینم

مانتو م گرفته بود خواست   نیکه مرا از لبه آست یخشونت تمام و با اکراه در حال 

 :بلند کند  و با خشونت تمام گفت

 رو باز کن لمایف رونیبرو ب ایب  _

  دارم یزیخون ر _ 

 : زمزمه کرد تیو با عصبان ستادیمقابل من ا 

  یزد یچه زر _

  شودیم شتریهم دارد ب یزیدهانم را قورت دادم احساس کردم خونر آب

 شتریو ب شتریدرد ب و

 دلم بود ریدستم همچنان ز زدمینفس نفس م 

 : تکرار کرد شتریمراحل داد و با خشم ب تیکه که با عصبان 

  رونیبرو ب ایب _

 زدم یپوزخند

  بود نیسنگ میتحمل درد برا نکهیبا ا 

  انداختم نیینفس زدن سرم را پا بانفس

  بود نگاه کردم نیزم یکه رو یو به رد خون میبه پاها و

خشونت در لحنش  ینگاهم را گرفت سرش را برداشت و آرام و با ترس و کم رد

 :زمزمه کرد

  چه خبره نجایا  _

  کنم یریگرفتم تا از سقوط کردن جلوگ واریرا به د خودم



 :بستم زمزمه کردم یکه چشم م یآرام در حال و

 تو  یبچه  نیا  _

 

 [16:10 19.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 هشتستیبپارت#

  حرف را  زدم نیمن ا تا

  به سمتم حمله کرد کبارهیبه  

  بودم دهیرا محکم چسب  وارید 

 شده بود وانهیکه د 

 دیدهانم کوببار پشت سر هم بر  نیکه محکم و چند 

ً یو خشم و تقر تیعصبان انیو م   : زد یم ادیفر با

 یگیم یچ هیدختر و بچه  چ یزنیم یچه زر _

 ؟ یزنیحرف م یکدوم بچه از چ 

  دستش و ریزدم ز ینفس م نفس

ً یتقر  دست خودم نبود  گریدادم د یداشتم جان م با

  سقوط کرده بودم نیزم یرو 

  بود یزد  که  جان دادنم حتم یم ادیبود و فر ستادهیسرم ا یباال چنان

 نیا یزنیحرف م  یاز چه بچه  ا دمیتورو ند شتریبار ب کیکدوم بچه من که  _

 یگیم یدار هیمزخرفات چ

 : گفتیم  ادیها را  خشم ز نیا  



  رونیبرو گمشو ب ایدختر ب  _

  به باد کتک گرفته بود شیخو یدست و  با پا ریو مرا ز زدیمرا م همچنان

  نمانده بود میبرا  یرمق 

  زدم ادیدلم فر ریو از شدت درد ز هیآخرم که با گر ادینم ادمی یزیچ چیه گرید

  یمن از تو حامله ام لعن _

 (انیرا)

 کرد یداشت تمام م میمشت و لگد ها ریز

 :گفت یوقت  دیبود و بر سرم کوب ادیکه حرف آخرش چنان فر 

  یمن از تو حامله ام  لعنت  _

  بسته شد کبارهی به چشمانش

  اما دستان مشت شده اش را گرفته بودم زدینفس نفس م و

 :لب زدم یبه چشمانش بود که با ناباور نگاهم

 چه؟ یعنی  _

  بود هوشیاما ب 

   پشت در جمع شده بودند یما باعث شده بود کههمگ ادیداد و فر یصدا

  جرات داخل شدن نداشت یاما کس 

  دادم یتکانش م تیبا  عصبان 

 : گفتم ادیبا خشم و فر و

 ؟یزنیحرف م یآشغال از چ  یدختر ه  _

 دنیاز  او  ند یعکس العمل چیجواب و ه چیاما ه 

  شده بود هوشیمن ب یدست و پا ریز رایز 



 که دستانم پر خون شده بود دمیکش شیپا یناباور دست  ال  بال آنقدر

  همه جا پخش بود شوکه شدم نیزم یو به خون رو 

  دمیبا سرعت  سمت  در دو 

  پشت در بودند یهمگ یشمیو خانم ابر نیرامت یمنش مهرداد

 :گفتم تیبا عصبان 

 مهرداد زنگ بزن آمبوالنس  _

 :بود که گفت نیرامت یصدا 

 افتاده؟ یچه خبره چه اتفاق نجایا انیرا _

 :بود یشمیکنجکاو خانم ابر یصدا 

 ؟ هیخانوم ک نیا _

  رفتم یسمت منش تیکه با عصبان یو منش 

 : زدم ادیبا حرص  فر و

  دختر ها اشغال زنگ بزن آمبوالنس  _

  سمت آوا رفته بود یک دانمیمهرداد نم 

 : گفت ادیگرفت با فر یکه او را م یحال در

  شده هوشیدختر ب نیرو روشن کن ا نیزودباش بپر ماش نیرامت _

  زدم ینفس م نفس

 : بودم گفتم ستادهیسرمهرداد ا یکه باال یا حرص در حالاتاق برگشتم و ب سمت

 رهیمیاالن م _

 :مهرداد با عصبانت تمام گفت 

 داره یزیدختر خونر نیپسر   ا یچه کار کرد  _



 :که نگاهش به من گفت یمتفکرانه در حال نیرمات  ........

  همون دختر است با دوتا دوست داشت نیا  _

 :گفتم تیکه با عصبان زدمینفس م نفس

  خودشه   _

 :گفت تیبا عصبان مهرداد

  داره یزیچرا خونر کنهیچه کار م نجایا  _

  هیچ یخواستگار هیچ انیجر فهممینم اصال

  دانستمیخودم هم نم 

 :کردم و گفتم یرا وارس فشیک تیعصبان با

 یدونم کدوم آشغال یهمون دوستاش  که نم  ادیب یکیدونم بزار زنگ بزنم  ینم  _

 بود

 : بود که گفت نیا نیرامت 

 زنمیمن شماره دوستش رو دارم االن خودم بهش زنگ م _

 :گفت تیمهرداد بود که با عصبان 

 شیخواستگار یرفته بود یگیمگه نم کنهیم کاریچ نجایا فهممینم یچیمن ه  _

 زدم یم  میبه موها یچنگ 

  و سرم را به چپ و راست تکان دادم 

 :تمام گفتم تیبا عصبان 

  مادرم در نظر گرفتهک هیهمون دختر نیا  _

  که  شمال بود یدختر همون

 :گفت تیرامتن  دست به او اشاره کرد و با و با عصبان  



 باکره بود یکه گفت یهمون دختر نیا  _

 : لب تر کردم  دهانم خشک  خشک  بود و با ترس زمزمه کردم    

 االن حامله است گهیم _

 :گفت تید که با عصبانمهرداد بو 

 هیچ انیبه تو داره اصال جر یحامله است چه ربط یچ یعنی  _

 

 [16:18 19.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 نهستیبپارت#

  بودم یعصبان

  کرده بودم سکوت

 : گفت تیباز با عصبان مرداد

 شده یچ انیچه خبره را نجایا _

 :فتمدادم و با خشم گ نهینفس نفس به س 

 دونمینم یچینپرس من خودم ه یچیه  _

 : با حرص گفتم 

 از من حامله است  گهیدختره اومده م نیا  _

 :تمام گفت تیمهرداد با عصبان 

 ؟یمگه  تو باهاش بعد اون شب رابطه داشت _

 : گفتم ادیبا فر 



 دمیند گهیروز  د نیبار  بعد  از ا هینه نه همون  _

 : با خشم و حرص ادامه دادم 

  یاز شب خواستگار دمشونیوقت ند چیه گهیبعد د  _

 :نگاهم کرد و گف مهرداد

حامله است اومده که  گهید یکیاز  دیحامل است خب شا یگیم یچ یعنیت پس  _

  و بهم بزنه  یبهت بگه که خواستگار

 : تمام گفتم تیبا عصبان میداند چه  بگو یسکوت کرد م خودم  هم نم 

 نو؟یا یفهمیبچه منه م گهیاز من حامل است م گهی _

 : زد و گفت یبار پوزخند نیمهرداد ا 

چرا جلو رابتطتو  یباور کن دیاحمق با یبگه حامله است بچه تو یهر ک یعنی _

  همه کاندوم نیاخه احمق  ا یریگینم

 : گفتم تیزدم و با عصبان میبه موها یچنگ

  نه من که باور نکردم  _

 :که گفت  نیرامت 

 وفتهیدختر رو خونش م یآش و الشش  کرد  یچرا زد یحاال باور نکرد  _

 چارهیگردنت بدبخت ب

 :تمام گفتم تیعصبان با

 ادیب یکیزنگ بزن    _

 :مهرداد بود و گفت 

  فتهین یخدا کنه اتفاق دهیشد یلیخ شمیزیاز هوش رفته خون ر  _



تمام نگاهم از ربه مهرداد دادم  که دختر را در آغوش گرفته بود  تیعصبان با

 :بود که با خشم گفت نیدختره ا نیاز ا نمیا ایزدن اون از لع

از تو حاملت تو چقدر  گهیم رسهیاز راه م یخاک تو سرت کنم احمق هرک  _

  یواسه خودت ساخت یچه زندگ نیآخه ا یاحمق

  بود که مرا سرزنش کند نهایحق  ا دیشا

 : بود که گفت مهرداد

 یزنیباشه چقدر حرف م یحواست به راندگ _

 میدیرس مارستانیکه به ب دیطول کش یساعت 

 گذشت یچطور شد که او را داخل بخش بردن ساعت دمینفهم 

  هوشهیکه دکتر خبر داد که حالش خوبه و فعالً ب 

 که حامله است باورم شد گریحال بچه اش هم خوبه االن د و

 : گفت یبعد از لحظات گرفتیشماره م تیبود که با عصبان نیرامت 

 دهینکبت شماره ناشناس جواب نم _

 : مهرداد بود که گفت 

 جواب بده ینطوریا دیشا یاز طرف دوستش هست سیبده بنو امیپ _

  بلند شد مکتین یاز رو 

  آمدکه مهرداد  دیطول کش یقیرفت دقا اطیداخل ح رونیسمت ب 

 ظهر بود کینزد زدمیقدم م اطیح داخل

 :آوا را دستم داد و گفت فیمهرداد ک 

 میستیکدوم از ما ن چیو ه ادیم یپسر من برم من برم شرکت االن جناب محب  _

 : به شانه زدم و گفتم یدست



 ادیباهات ب نبگویبرو خودتو برسون به  رامت _

 :آمد و گفت نییپله ها پا نیهمون لحظه رامت 

  شرکت رهیداره م گهیزنگ زده م یمحب نیایب    _

 :زدم و گفتم میموها به

داشت  یکار ضرور هی نیخودت رو برسون اگه سراغمو گرفت بگ عیسر  _

 ادینتونست ب

 

 [16:25 19.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 یسپارت#

 :بود که گفتم نیبه رامت نگاهم

  دوستش یشد زنگ زد یچ  _

 :داد و گفت رونیرا ب نفسش

 یچیاتفاق ه نیدختره و ا یبرسه از حاملگ دیفکر کنم با گهیساعت د هیآره   _

 بگو تصادف کرده نجایبهش نگفتم  اگه اومد ا

  شر شه دیشا ینگو حاال اگه بفهمن تو کتک زد یچیه 

  در آوردم بمیاز داخل ج یگاریس تیعصبان با

 :کردم و گفتم روشن

  کنم یم یباشه خودم هم سع یباشه برو حواستون به همه چ  _

  رو زودتر برسونم خودم

 : به مهرداد رفت که گفت نگاهم



 ؟یالزم ندار یزیچ _

 : دادم گفتم رونیرا با ب گاریدود س 

  تو شرکته لیپولم وسا فیپول ندارم ک یچیه _

  آورد رونیپولش را ب فیبرد ک بشیمهرداد دست در ج 

 تراول درآوردچند  و

 :و چپاندم و با خشم گفتم یازش گرفتم داخل 

 یزندگ نیلعنت به ا  _

  گذشت یساعت مین

 بود نشسته بودم یکه در آن آوا بستر یاتاق یروبرو 

 بودم یعصبان 

  توانستم بکنم ینم یکار چیه 

  کردیفکر م شیبه حرفها فقط

 حرف دکتر که واقعاً حامله است و

  داند یحامله است خدا م یحاال از چه کس 

  که از من است دیگویاکنون آمده در شرکت و م و

  به  افکارم زدم یدیپوزخند

  من شیببندد  به ر خوادیحامله است که م  یاز چه کس  ستین معلوم

 مرا احمق فرض کرده خودش و خاله اش 

 داخلش نبود یچیانداختم ه فشیبه ک ینگاه 

  کوچک شیآرا فیک کی 

  رو فیو خر و پرت دخترانه ک لیموبا با



  با حرص بستم 

 سرم را برداشتم آمدیسمت   من م ییقدم ها یبا صدا که

  بودم دهیافتاد که به ذهنم فشار آوردم درست بود او را د ینگاهم به دختر 

  مشکوفانه و متعجب نگاهش به من بود آمدیجلو م که

  بلند شدم یصندل یمن هم از رو که

 : لب زد یو با ناباور ستادیهم ا یقدم کیآمد در  جلوتر

 افتاده ؟ یچه اتفاق _

 :دادم و زمزمه کردم رونیب ینفس

  دو ستون حالش بد شده  _

 ن؟یشناس یبراش افتاده شما اونو از کجا م یچه اتفاق _

 : آب دهانم را قورت دادم و زمزمه کردم 

 ... من من _

 : خند زدهنوز به من بود که ناباور لب نگاهش

  دمید ییمن شما را قبال جا _

 : عقب رفتم و گفتم یقدم

درسته من خواستگار آوا هستم و االن هم اون حالش بد شده نتونستم به خانواده  _

  زنگ بزنم

  دیذهنم به شما رس فقط

 شده یبراش افتاده چ یچه اتفاق _

 دینگ یزیفعالً چ یاون تصادف کرده لطفاً به کس  _

  دخترک سمت اتاق رفت 



  در اتاق را باز کرد یبه آرام 

  شد دهیبه اتاق کش اریاخت یهم نگاهم  ب من

 بود دهیتخت دراز کش یکه رو یدختر به

 : در واقع خواب بود که برگشت نگاهم کرد و گفت 

 آوا تصادف کرده ؟ _

 : را سمت دختر گرفتم و گفتم فشیک

 نیانوادش خبر بدآواست لطفاً خودتون به خ فیک نیا _

  بمونم نجایاز ا شتریتونم ب ینم گهیمن د 

کنم لطفاً به آوا  یازتون خواهش م یگرفته شده ول یلیکار دارم تا االنم وقتم خ یکل

  نینگ یزیچ

 از دستم گرفت دیرا با ترد  فیک

 : رفتم گفتم یکه قدم عقب م یدر حال 

 زنمیحرف م یخودم با آوا تلفن _

 

 [16:36 19.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 کییسپارت#

 (آوا)

 با احساس درد و سر درد چشمانم را باز کردم 

  را به خاطر آوردم زیهمه چ مارستانیب جیپ یالکل صدا یبو 

 دلم خواست  بگذارم ریدلم که آرام دست به ز ریدرد ز و



 من وصل است که سرم به دادیم نیکه با سوزش سوزن داخل آرنج نشان از ا 

  سارا بود یتا چشمانم را باز کردم صدا 

 :لب زد یبود و با ناباور ستادهیسرم ا یباال که

 یخدا رو شکر باالخره چشماتو باز کرد یوا  _

  چنگ زده بود میدر گلو یبغض وحشتناک 

 :آرام زمزمه کردم که

 کنم یچه کار م نجایمن منه ا  _

  زدیبود لبخند م ستادهیسرم ا یباال 

 : لبخند گفت با

 خواستگارت بهم خبر داد و اومدم شیپ یساعت میمن ن _

 به مادرت خبر ندارم گهیمنم د 

  نگم یزیبهشون چ یایحس کردم تا به هوش ن 

 بهش بود بغضم گرفته بود نگاهم

 :بعد آرام زمزمه کرد 

 افتاده ؟ یچه اتفاق یکجا تصادف کرد  _

 آنها نگفته است به یزیچ  انیخبردار شد که را شستم

 که داخل اتاق شد دمیسحر را شن یکه همان لحظه صدا 

 :که چند کمپوت دستش بود گفت یدر حال 

 دختر نیباالخره به هوش اومد ا  _

 : زدم که زمزمه کردم ینفس نفس م 

 ن؟یدیرو د انیشما را _



 ستادیسرم ا یباال یسحر عصبان 

 تیبا عصبان گذاشتیکنار دست تختم م زیم یکمپوت را رو یظرفها کهیدر حال 

 : گفت

  یفرستادیعکس خواستگار تو بفرست نم گفتمیبهت م یکثافت چرا هرچ _

 هیچ انیبگو جر پس

 بغضم گرفته بود 

  میدانستم چه بگو یبغضم گرفته بود نم 

  به آنها گفته بود یزیمن چ یراجع به حاملگ انیرا دانستمینم اصال

  دانستند ینم یزیچ ای

 :گفت یمثالً عصبان یبا لبخند و کم سارا

 انهیخواستگار ت همون را یدارم برات دختر چرا نگفت  _

 : به ابرو داد و گفت ینیچ 

چرا  یبعد از اون شب مگه باز باهاش حرف زد یشناسیو از کجا م انیتو را  _

 یبه من نگفت یزیچ

  جابجا شوم که با احساس درد گفتم یکردم کم یسع 

  شناسم ینه به خدا من اصال نم _

 میبا هم آشنا شد یتصادف یلیشونه خ یخانوادگ یدوست خالم

 : نازک کرد و گفت یسارا پشت چشم 

 یگیآره جون عمت تو راست م _

  نگه دارم یکردم بغضم را مخف یم یسع

 :با بغض گفتم اما



که  شیهفته پ کیهمون شمال بود و تا  شناختمیرو نم انینه واقعاً من اصالً را  _

  اومد  آن هم خاله ام باعث شده بود یبه خواستگار

 : در حال باز کردن در کمپوت بود گفت سارا

 افتاده یچه اتفاق یکه االن  کجا  تصادف کرد _

 تر کردم که لبانم خشک  بود یلب 

 دادم نهیبه س  ینفس 

 :و آرام زمزمه کردم 

 افتاد یفاقچه ات دمیبود نفهم نیمقابل شرکتشون ماش  _

 :اتاق نشست و گفت یتک صندل یسحر رو 

 انینگم جر یزیبود موقع رفتن گفت به خانوادت چ یجوریبود  یچقد عصبان   _

 شما دیزنیمشکوک م هیچ

 

 [18:07 19.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 دویسپارت#

  شوم  ادهیپ  یتخ یاز رو یکردم به سخت  یسع

 :و آمد و گفت  عیسارا سر 

 بهت سرم وصله ینیبیدختر مگه نم یکن یچه کار م  _

 : گفتم رمیسرم را به دست بگ خواستمیم زدمینفس نفس م 

 خوام برگردم خونه یبمونم  م نجایا تونمیکنم من نم یخواهش م _

 :گفت یسحر عصب 



  یشد وونهیتو دختر د  _

 مارستانیحتماً ب دیامشب باحالت بده دکتر گفت  ینیبینم هیچ ایمسخره باز نیا

 نه ایحالت خوبه  ننیتا بب یبمون

 : بود جدا کردم و گفتم زانیکه به آن آو یا لهیسرم را از م 

  خوام برگردم خونه یتا مرخص بشم م میبر دیمن حالم خوبه فقط با  _

 شدم ادهیکمک سحر از  تخت پ با

 :با التماس در لحن گفتم رفتمیکه م یسمت در خروج 

 شهیبمونم بدتر م نجایبمونم حالم اصال ا نجایا تونمیواقعاً نم  _

 رمیخودم م تیبرگردم با رضا دیبا 

 آرام و قرار نداشتم دیسارا هم دنبالم دو 

  متوجه بشود یبودم که مبادا کس  تمینگران وضع شتریب 

 میدر حرکت بود رشیپذ سمت

 آمدند یسارا و سحر دنبال م 

 :بود که گفتسارا دستم را گرفته  

 یشد یچه حال نیبب یراه بر یتونیدختر تو نم  _

  الزمه نجایموندنت ا یدونیم 

و اصرار خودم مرخص  تیرفتم با رضا رشیتوجه به  حرف سا سمت  پذ بدون

 شدم

 کردند یسمت خانه رفتم  تمام طول راه سارا سحر مرا سرزنش م 

  چشمانش جمع شد حالم    اشک در دنیمادر با د دمیبه خانه رس یوقت 

 کالم من تصادف کردم کی فقط



 بهشان  بگم یزیتوانستم چ ینم 

  شدیمتوجه وضعم  م دینه مادرم نبا 

خبر تصادف خودش را به خانه رساند  دنیآرام و قرار نداشت پدر هم با شن مادر

  سارا و سحر ماندن یساعت

و  جهیکه واقعا سرگ یگفتند و از شب خواستگار انیآنقدر حرف زدن و از را 

 شد شتریسردردم  ب

 :گفتم تیکه با عصبان 

بعد  شناسمیاون پسره رو نم گمیمن دارم بهتون م یکرد وونمید دیبابا بس کن  _

  گمیدارم بهتون دروغ م  نیکنیچرا فکر م دمشیاصال ند گهیاون شب د

  واال خوم هم  

 دمیفهم تازه

 میگویمن واقعاً با آنها دروغ نم 

 یاتفاق چیزودتر بروند و بدانم که  و  دکتر گفته بود ه خواستمیم شتریباما  

 افتاده بود شیبرا

  رودیم نیکاش سقطش کرده بودم کاش بچه از ب  

  بچه در بطنم نیاکنون راحت بودم حاال با وجود ا 

  دیمرز جنون خواهم رس  شکیب

خواهد  یاهیو س یآن را تحت شعاع تباه ندهیو آ یزندگ یاجبار یحاملگ نیا

 کشاند

 رفتن سارا و سحر با

 یزیدلم درد و خونر ریبه خودم کردم هنوز ز ینگاه ستادمیا نهیبلند شدم مقابل آ 

 هنوز داشتم

 بند آمده بود میزیکرده بود خونر زیتجو میکه دکتر برا ییبا  توجه به داروها  



 و بچه خوب بود 

  تدانس یراز وحشتناک مرا نم نیا یکس چیاما ه 

 : دلم بردم و آرام زمزمه کردم ریبه ز یدست

 شمیم چارهیمادرش بگه من ب ایبه خاله  انیاگه ا ادیب ایبه دن دیبچه نبا نیا _

شب در شمال مالقات  کیو فقط  انیمن را کنهیباور م  یک شهیم یپدرم چه حال 

 من یزندگ نیو آن شب شد شب کابوس تمام ا میکرد

 

 [18:17 19.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 سهیسپارت#

 (انیرا)

 : بلند شدم گفتم زیپشت م دیبا  

  گهیم یدختر چ دونمیمن چه م یکرد وونمیبابا د _

 بود زنهیم یزرر چه

 :و گفت دیبار خند نیا 

 حامل است یگفتیم ادیم  رسهیاز راه م یحاال هر ک  _

 ؟یراه انداخت یپسر بچه جوجه کش 

 : گفتم تیش را به تمسخر گرفتم  با  عصبانحرف 

 بهم ختهیاعصابم ر یتو زر نزن شهیم _

 : زد و گفت یچرخدار چرخ یداد بود با صندل مهر

 یتو با اون دختر رو مشخص کن فیتکل دیبا _



 ؟ خوادیم یچ هیحرف حساب چ نیبب 

 دادم رونیب ینفس

  بلند شدم یاز پشت صندل 

 پنجره رفتم  سمت

 :به پنجره انداختم و گفتم ینگاه 

وقت  چیه گهیهمون شب فقط باهاش بودم د هیچ انیجر دونمیحاال من نم  _

 دمشید یشب خواستگار نکهیتا ا دمشونیند

 هفته بعد اومد برگشت به من گفت که از من حامله است هی 

  که همون شب دکتر گفت حامله  است یدیمهرداد د 

 :نگاه مهرداد کردم و گفتم برگشتم

  شناسم یمعلوم کنم من اونو اصال نم  فمویباهاش تکل دیبا دونمینم  _

  که اونم  مادرم باهاش ارتباط  داره شناسمیاش رو م خاله

 شده است نییتع شیهمش انگار از پ نایا نمیب یکنم م یهر چه فکر م یول

  اومدنشون به شمال یحت دنیانگار نقشه کش 

 من قرار داد اریراحت خودشو در اخت یلیخ نکهیاون  شب و ا 

 باشه که منو به دام انداخته باشن تونهیپاپوش م هیهمش  نایا 

 :و گفت دیمهرداد خند 

  رهیگیم لیبرو بابا که خودشو تحو  _

 :نگاهم کرد و گفتم 

  رفتنتون شمال باهاش بودن گهیرامتن م  _

  باشه یتصادف تونهینم چکدومیه نایا خالش اب ییآشنا یخواستگار نیا یحاملگ



 :مهرداد کردم  و ادامه دادم نگاه

  هیتصادف یکن یتو فکر م هینظر تو چ  _

  دادم نهیبه س ینفس

 : انداخت و گفت نییمهرداد سرش را پا 

باهاش  یاما به هر حال اگه واقعا از تو حامله باشه مجبور دمیشا دونمینم _

 یازدواج کن

 :زدم و گفتم یپوزخند 

 بار باهاش بودم از من حامله شد ؟ هیچون  یعنی یچ یعنی  _

 : داد و گفت رونیبود و نفسش را ب نیرامت

دختر  یعنیاون دختر باکره بود  یگفت یاز تو حامله باشه خصوصاً وقت  دیشا _

 دختر سالم گهیبوده د  یخوب

 : زدم و گفتم یبار من بودم پوزخند نیا 

  یکجا بوده  دختر سالم تو چقدر ساده ا  یعنی یچ یعنی _

 باشه یساختگ ممکنه

حقه ها  نیکنن از ا یاخاذ یدخترا که با حقه و دوز و کلک بخوان از کس میترم 

کرده و چند نفر را  یدختر تا حاال چند بار اخاذ نیا ستیکنن معلوم ن یسوار م

 کرده سهیسرک

 : و گفت مهرداد

 یبش ریگیخودت پ دیبه هر حال با _

  اصال اگه واقعا ازت حامله باشه هیچ انیجر ینیبب 

 یبکن یخوایم کاریچ

 : برداشتم و گفتم  فمویک 



 ایبه دن دیبچه رو سقط کنه و نبا نیا دیاون با زمیریتو سرم م یخاک هی دونمیچه م _

 ادیب

 :نگاه مهرداد کرد و گفت نیرامت

  داشت یگاه معصومشارالتان باشه ن ای یدختر بد ادیبه نظر نم یول  _

  چشمانش افتادم ادیرا انداختم به  سرم

  شیآب  چشمان

  من یتر از احساس ها یآب 

 دیکوب یکه در قلبم  شیو التماسها شیها هینگاه معصومانه اش و گر 

 :و آرام زمزمه کردم دیگوشه لبش را گز نیرامت 

 درسته چهره معصوم داره  _

 لمهیهمش نقشه ف نایاما ا 

 :مهرداد 

 کنن یدخترا خوب بلدن نقش باز نیا  _

 بار برنده شدن نیانگار اسکار چند کندیم یباز لمیف یجور 

 سوزهیکه آدم دلش براشون م زنیریچنان اشک م 

 

 [18:29 19.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 چهاریسپارت#

 (آوا)

  بالشت  برداشتم یرا از رو سرم



  شتمدا جهیاحساس سرگ 

 بعد از آن شب بند آمده بود یزیخونر

 عذاب آور است  یو حالت تهوع ها جهیبهتر بود اما سرگ یحالم کم 

  کردمیم یسع یلیو هم آزاردهنده بود خ 

 کنم یمادر و پدر مخف دگاهیرا از د خودم

  میو ن ازدهینگاه ساعت کردم  

 بودمیدر مطب م دیبا کی ساعت

 دادم  بلند شدم آماده شدم نهیبه س ینفس 

 رونیکه از خانه زدم ب دیطول کش یقیدقا 

 :مادرم قبل رفتن گفت 

 وقت روز ؟ نیا یریکجا م  _

 :تمام گفتم یحوصلگ یب با

 حتماً امروز برم دیکار دارم با یلیدانشگاه خ رمیم  _

 نگفت یزیچ مادر

 :گذاشت و گفت مییپالتو  بیپول در ج یمقدار 

 یحوصله شد یب  یباش رنگ  به رو ندارمراقب خودت  _

 نگاهم به او  لبخند زدم 

 :گونم گذاشت و گفت یکه با لبخند بوسه رو 

 یخودت و اونا رو مشخص کن فیتکل گهید یخوایامروز خالت زنگ زد نم  _

 اونا منتظرن

  است انیها از جانب ما در راحرف نیدانستم ا یم



 :گفتم که

   کار دارم یچند روز هیبزار فعال امروز برم  میزن یباشه مادر با هم حرف م  _

 سقط بچه ؟ یدور از خانه بگذرانم و کجا برا  دیبا  یچند  روز رایز 

  توانستم به خانه بروم ینم

  شد یما در صد در صد متوجه م چون

 شد یاوضاع خراب م 

  گرفتم شیفعالً راه مطب  در پ 

 پدر و مادرم را نابود خواهد کرد من یو ناخواسته زندگ یاجبار یحاملگ نیا

  را به باد دهم میمتوجه بشود و تار و پود آرزوها یبگذارم کس دینبا 

 نجات دهم ییآبرو یپدرم را  از ب و

  اتفاق بودم نیمن مقصر ا دیهرچند شا 

  خودم را سرزنش کنم دیمنم که فقط با نیاما اکنون ا 

  دیایب الیو دادمیاجازه نم انیآن شب به را کاش

  فراتر از بگذارد مشیرا از گل شیو پا  

  دهد یو هرزه بودن را م ییآبرویب ینجابت یگونه به من لقب ب نیاالن ا که

  مطب شدم چقدر هم شلوغ بود داخل

  بودم ستادهیا یطوالن یقیدقا

سمت   یشد آرام دایمن پ یبرا یخال یرا صدا زد جا مارانیاز ب یکی یمنش که

 دلرفتم  و نشستم  یصندل

 که چشمانم را بستم کردیسرم درد م آنقدر

 :بود گفت یمنش یبه خودم آمدم که صدا یوقت 



  یدیآوا، آوا سع  _

  بلند شدم میاز جا عیسر 

 را که قبل از حساب کرده بودم تیزیو پول

  داخل اتاق شدم مارانیآمدن ب رونیبعد از ب 

 : زد و گفت یلبخند دنمینشسته بود با د زیدکتر پشت م خانم

  نیخوش آمد _

  جلو رفتم یکردم و به آرام سالم

 :کرد و گفت یاشاره به صندل 

ً  دینیبنش  _  لطفا

  دستپاچه بودم 

  دست خودم نبود 

 :داد و گفت رونیمقابلش رفتم نشستم که نفسش را ب یصندل سمت

 مشکلتون؟ دییبفرما  _

 :آب دهانم را قورت دادم و آرام زمزمه کردم 

 :زد و گفت یمن حامله ام لبخند  _

 نیتنها اومد اوردنین فیتشر ستنیانشاهلل همسرتون ن یبه سالمت  _

 : آرام گفتم دمینگاهم را از دکتر دزد 

 خوام سقط کنم یم _

 : تمام گفت تیدکتر سرشو انداخت و با جد 

 خانم یاشتباه اومد_

 :گفتم عیسر یبرداشتم با دستپاچگسرم را  



 ... اما خانم من  _

 :کرد و گفت اشاره

 دمیانجام نم یرقانونیخانم  ما  کار غ یخوش اومد یلیخ  _

 

 [18:34 19.10.20] ,یاجبار یحاملگ

 پنجیس#پارت یاجباریحاملگ#

 :شدم با التماس گفتم بلند

  بچه را سقط کنم نیا دیمن با دیخانوم تو رو خدا کمکم کن  _

 :تمام گفت تیدکتر باز با جد خانم

 دیاریب فیبا شوهرتون تشر دیببر فیخانوم لطفاً تشر  _

  نیاجازه سقط دار یداشته باشه اونم با حکم  پزشک قانون یاگه بچه مشکل 

 شما بکنم یبرا یکمک تونمیمن نم ینجوریا

 : التماس گفتم با

 کنم یخانم دکتر خواهش م _

 ارمیب ایبچه رو دن نیا تونمیمن هزار تا مشکل دارم نم 

 : آرمانه گفت یبا لحن بایداد و تقر رونینفسش را ب 

 یاریب فیاگه مشکل داره لطفاً  با شوهرتون تشر _

 :آب دهانم را قورت دادم و گفتم 

 ... اصال اون خوادیبچه رو نم نیخود شوهرم هم ا  _

  تمام گذاشتم مهیرا ن حرفم

 :انداخت و گفت نییکتر سرش را پاد که



 دیگفتم که لطفاً مزاحم نش  _

 تونهیم یقانون یو پزشک دیاریب فیلطفاً با شوهرتون تشر دیدار یاگه مشکل 

 کمکتون کنه

  اشک  را از گوشه چشمانم احساس کردم دنیچک 

  انداخت نییتفاوت سرش را پا یملتمس آخرم به دکتر بود که ب نگاه

 مطب را ترک کردم ینگفت سکوت کردم و بدون حرف یزیچ

  دانستم چه کار کنم ینم 

 بچه را سقط کنم نیا یقانون ریو از راه غ رمیآخرم را بگ میتصم دیبا

 ردیجان بگ ردیتو وجود من شکل بگ دیبچه نبا نیا 

 یبه سرم هجوم م یرقانونیو غ یپرسه  زدم هزار افکار قانون ابانیدر خ یساعت

  آورد

ً ینها و   پزشک مشورت کنم کیبا  دیبا تا

  را بتواند انجام دهد یرقانونیغ یکه کارها یپزشک

  آمدم و نه جربه اش را داشتم یکار بر نم نیاز پس ا ییخود به تنها من

 چه کار کنم دانستمینم 

 را هم نداشتم یکس چیجرات  حرف زدن با ه یحت  

  لحظات مرا تلخ و کام را خشکانده بود یاجبار یحاملگ نیا 

حرف بزنم  یاتفاق با کس نیبخواهم راجع به ا  نکهیدانستم چه کار کنم از ا ینم

 دمیترسیم یزیفقط از آبرور

  افتادم یم روزیاتفاق د انیرا ادیب یوقت

 در چشمانم حلقه زد اشک

  زندیم یرحمانه به من تهمت هرزگ یب یلیآن نامرد خ 



  تان بودنشارال تهمت

 رفتمیکاش هرگز شمال به دعوت سارا نم دمید یهرگز تورا نم کاش

  چگونه درست کنم  دانستمیاتفاق را نم نیمن ا 

  خودم برگردم یو روال عاد یبه زندگ و

نوزاد  یکه به ناگاه چشمانم سمت مغازه  لباس  فروش زدمیرو قدم م ادهیدر پ داشتم

 شد دهیکش

  کوچک افتاد یهانگاهم به لباس یدادم وقت رونیب نهیاز س  یآه 

 یآب یصورت دیرنگارنگ سف یهالباس

 : و آرام زمزمه کردم دیگوشه لبم را گز 

 ندارم یخودت کمکم کن من گناه ایخدا _

 بلند شد لمیزنگ موبا یلحظه بود که صدا نیهم

ه در آوردم و نگاهم به شمار فمیرا از داخل ک لمیتمام موبا یحوصلگ یبا ب 

 افتاده بود لمیموبا یبود که رو یناشناس

 

 [09:07 20.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 ششیسپارت#

 دهانم را قورت داد آب

  تمام نگاهم به شماره بود 

 :دادم و گفتم نهیبه س یآشنا نبود نفس میبرا نیا

 دانشگاه باشن یهااز بچه دیشا  _



 :و آرام گفتم دمیرا کش یدکمه لمس 

 پشت خط حاکم بود یسکوت دییالو بفرما  _

 :تکرار کردم هیبار دوم پس از چند ثان یکه برا 

  دییبله بفرما _

 خودش بود یصدا

 پر از اقتدارش یصدا 

 اشیجد یمحکم و استوار ش صدا یصدا 

  انداختیکه  لرزه بر اندام م ییصدا 

 کشانده است یتباه نیها به ا یاهیکه مرا  به  س ییبود صدا خودش

 و محکم یجد یلیخ 

 : و گفت دیچیمحکمش در گوشم پ یصدا یحرف چیبدون ه 

 نمتیخوام بب یم _

 خودش بود یآر 

  ا داشتم دیترد 

 : کردمیبود با ترس و دلهره آرام زمزمه م خودش

 شما؟ _

  خودم را قانع کردم نگونهیشک داشتم که ا دیشا 

 :گفت یمقدمه بدون حرف باز بدون ستیاو ن که

 کنم یم امکیکه برات پ یبه آدرس ایب گهیساعت د کی  _

  دیچیبوق قطع شدن در گوشم پ یو صدا 

 بودم دهیترس آنقدر



  گرفته بودم نیتریآنقدر اضطراب استرس داشتم  که دست به و 

 دانستمیخودم نم 

  بود لیعقب رفته بودم نگاهم به صفحه موبا یقدم 

 نبود که قبال از او داشتم نیشماره ا نیشماره ناشناس ا و

  صفحه خاله را باز کردم عیسر 

 ارسال کرده بود انداختم میبه شماره و آدرس که قبالً برا ینگاه 

  اش یشماره خودش بود شماره اصل نیدرست بود ا 

  طور زل زده بودم به صفحه تلفن نیهم

  را باز کردم امیآمد با دستان لرزان  پ میبرا یامیپ

 بود یمجتمع مسکون کی آدرس

 آب دهانم را قورت دادم 

 ظهر بود کیبه ساعت کردم نزد ینگاه 

  راه بود شتریب دیشا یساعت کیتا آنجا  

  گرفتم و آدرس را دادم یتاکس عیسر که

 کردمیرفتم تمام طول راه را من خدا خدا م 

 را بزنم میاو من بتوانم خودم را کنترل کنم و حرف ها دنیکه با د 

 کند رییسرنوشتم را دچار تغ  دیکه شا ییحرفها 

   هرزه ام کیمن در نگاه اول  دانمیم 

 هستم یدختر الابال کیخود فروش  کی 

 باشدیکودک او م نیمن در گروه ا یاما زندگ 

 را به او بزنم میحرف ها دیکه با 



 را پاک کردم میاشکها یآنقدر که وقت دلم گرفته بود یلیخ

 شدم ادهیپ یمقابل مجتمع مسکون 

  درون وجودم به صدا درآمد یقتینتوانستم تحمل کنم و حق 

 شدم ادهیپ نیبا اضطراب از ماش که

 در وجود من شکل گرفت یافتاده بود و ترس ینگاهم به مجتمع مسکون 

 کنم؟ یچه م نجایمن ا 

  تمع بودبه ارتفاع مج یهنوز نگاه 

 بلند شد لمیزنگ موبا یصدا که

بر من غالب شد  شتریترس و اضطراب ب لیزنگ موبا دنیدانم چرا با شن ینم 

  در آوردم فمیرا با استرس از ک یگوش

  جواب دادم عیبود سر خودش

 :گفت تیبا عصبان که

 ؟یکجا موند یکرد رید نقدریچرا ا  _

 :هنوز نگاهم به مجتمع بود که با تته پته و ترس گفتم 

  ذارمیمجتمع نم نیمن پامو داخل ا  _

 :که گفت تیبا عصبان ادیفر چنان

 باال کارت دارم ایزود ب اریتنگارو در ن یواسه من ادا  _

 

 [09:14 20.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 هفتیسپارت#



  زندیآتش به جانم م شیبا حرف ها نیا

 قطع شد 

  آب دهانم را قورت دادم 

  مجتمع رفتم یسمت ورود و

  آسانسور طبقه ششم سمت

 شدم ادهیتا سوار انسور پ دیطول کش یلحظات

  داشتمیبا ترس قدم  برم 

 اضطراب وحشت تمام وجودم را گرفته بود دلهره

 لرزند یم میکردم پاها یاحساس م 

 تمام وجودم را گرفته بود یمانیپش کبارهیتا از آسانسور خارج شدم  

 کند یم ییحاال او راجع به من چه فکر ها نجایبا آمدن من به ا 

  افتاد باز بود ۱۲که نگاهم به واحد  

ً یتقر   ورود من باز است یهم قرار گرفته بود و حدس  زدم  در برا یرو با

 : گفتمدلم خدا خدا کردم و هزار بار  در

  ندارم یفقط خودت کمکم کن من گناه ایخدا _

  لرزان سمت در رفتم یرا به خدا سپردم و با گام ها دلم

 در راه هل دادم یو آرام  به

 : و گفت دمیشن یخوبرا به شیصدا 

 در رو ببند عیسر _

 دمیانقدر هول کردم از ترس که در را محکم کوب 

 : گفت بود و تیرا با عصبان ادشیفر یکه صدا 



 احمق یدختره  یکن یچه کار م _

 : نگاهم به در بسته بود که با تته پته گفتم 

 حواسم نبود دیببخش _

  بودم ستادهیهنوز در مقابل در بسته ا 

  مشامم را پر کرده بود گاریدود س یبو که

  مجلل کیش اریبس یبه داخل ساختمان بود ساختمان نگاهم

 باشد ییبایو ز نیآپارتمان به ا نیا کردمیهم بزرگ بود فک نم چقدر

 و مجلل کیمدرن ش یآپارتمان 

ً یمبل نشسته بود و تقر یرو دمشید    رخش به من  بود  مین با

 :انداخته بود و گفت نییرا پا سرش

 جلو ایب  _

 زد یانگار داشت با خدمتکارش حرف م 

 : که ادامه داد 

  جلو ای... گفتم بیسادیاحمقا اونجا وا نیع _

 به شدت ناراحت شدم انشیز برخورد و بطر از

  دستانم جابه جا کردم انیرا م فمیک اوردمیخودم ن یاما به رو 

  شرفتمیلرزان پ یبا گام ها 

  تر کردم یلب ستادمیقدم مانده به او  ا چند

  بهش بود نگاهم

 سرش را برداشت نگاهم کرد 

 شدیاز  لبانش  خارج م گاریدود س 



 پا انداخت یزد پا رو گاریبه س یقیدوباره پک عم 

 :به مبل داد و با پوزخند گفت هیتک

  یدختره حق باز با ش هی ادیبهت نم  _

 :دهانم را قورت دادم و آرام زمزمه کردم آب

 ستمینه ن  _

 :زد یبار پوزخند کشدار نیا 

 به لب گرفت یزیتا بناگوش باز شد و لبخند تمسخر آم ششیکه ن  _

  انگشتانش بود نیما ب گاریبا انگشت دست که  س 

 : را اشاره کرد و گفت میسرتاپا

 یکرد سهیمعصوم و تا حاال چند نفر رو سرک افهیق نیبا ا _

 زندیتنها آتش به جانم منه شیها حرف

 کند یسوزاند و خاکستر م یبلکه مرا به طور کامل م 

 :بغض دار آرام زمزمه کردم ییبا صدا 

 ستمین یدختر نیمن همچ  _

 :چکاند او گفت یگاریس ریرا در ز گارشیشد به سمت جلو و خاکستر س خم

 اما نه واسه من یکن یباز یخوب بلد یلینقشتو خ _

 

 [09:30 20.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 هشتیسپارت#



 کند ریمرا تحق نیاز ا شتریب خواستینم دلم

  نشان دادم یکه به خودم جرات دادم که من خودم را قو 

 :گفتم دیلرز یم میصدا نکهیا با

  نجایا امیاز من که ب یخواست یواسه چ  _

 بود نییسرش پا هنوز

 :روشن کرد و گفت یدوم گاریس 

تا شر تو کم   یخوایکه اصالً دوست ندارم بهت باج  بدم اما بگو چقدر م نیبا ا  _

 یکن

 زدم یپوزخند کمرنگ 

  را  ببازم زمزمه کردم بخوام خودم نکهیو آرام بدون ا 

 :که بشنود و گفتم یطور

دخترا به طورت  خوردن که تو رو  نیاز ا یلیکه معلومه فکر کنم خ نطوریا  _

  مضحکه خودشون کردن

 ازت باج گرفتن و

 درست زدم وسط خال دانستمیساکت بود م 

  خواست یبه اصطالح خودش نبود که از او باج م یمورد نیاول نیو ا 

 : زدم و گفتم یپوزخند که

 ستیبارت ن نیاول نکهیا یعنیسکوت تو  _

 کنم تتیخوام اذ یمنم م یکن یفکر م نیهم یبرا 

 : زد و گفت یپوزخند نباریا 

  یخانم کوچولو اشتباه فکر کرد رینخ _



  باج بدم یکه بخوام به کس ستمین یآدم من

 ینداره ول یارزش چیه برام یدختر چیبودن اما ه میتو زندگ یادیز یدخترا دیشا

  تو دختر خانم کوچولو افتادم ریاالن گ

 یه ااز من حامل یگ یو وقاحت تمام م یدیق یبا ب که

 :تر کردم و گفتم یلب 

 یتجربه ام تو بود نیو آخر نیکه نرفته اول ادتیدرسته من حامله ام اونم از تو   _

  زد یپوزخند

  زد گارشیبه س یقیعم پک

 :ادامه دادم هیبغضم ناخواسته شکست و با گر که

من تازه با تو آشنا شده بودم  یتو وادارم کرد خواستمیمن اون شب نم  _

 یهست یکه آدم شارالتان حقه باز و آشغال دونستمینم

اون آدم که دوماه بود منو  یاالنم به خواست خدا بود که شب خواستگار 

  یمون گذاشت.... تو بودکرده بود پاشو به خون اهیروزگارمو س

 بلند شد شیاز سر جا کبارهی  

 است یعصبان یلیحس کردم خ 

 : تمام گفت تیکه با عصبان 

 ستین میخرم حال یفکر کرد نیدیمن نقشه کش یتو و خاله ات برا _

  هیبار من بودم که با گر نیا 

ً یتقر تیعصبان و  : داد زدم با

شناسم  یو نم دمیوقت اصال تورو ند چیمن ه گمیآشغال دارم بهت م یعوض _

 یتهمت ها رو بزن نیبه من ا یحق ندار

 عقب رفتم یاراده و با ترس قدم یبود که ب ستادهیمن ا یقدم کیدر  



 با ترس و لرز و

 :نگاهش به من بود که گفت تمام

 یمن گورتو گم کن یچقدر بدم  از زندگ  _

 :تر کردم و گفتم ینگاهم بهش بود لب 

  خوامیازت نم یچیمن ه  _

زود  ای ریباشه تقاص گناه من بدون شک د ادتی نویفقط ا یستیتو برام مهم ن اصال

 یدیپس م

  با  نفرت  نگاهش کردم سکوت کرده بود 

 :رفتم و همزمان گفتم یسمت در خروج که

 یافتاد اهیکه خبر برسه  به روز س یروز ادیم  _

 یکرد یکیگرمت بزنه که شب و روزمو  نیخدا به زم یاله 

 تا خواستم درو باز کنم دمیسمت در رس 

 :کرد و گفت خکوبیم میبود که مرا سر جا تشیبا عصبان یصدا 

 نمیصبر کن بب  _

 

 [10:06 20.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 نهیسپارت#

 مهم نبود میبرا گرید ادشیفر یحت 

 :در را باز کردم و گفتم 

  با تو ندارم یحرف چیمن ه  _



 تا خواستم از در خارج بشوم 

 دیکه  سمتم دو دمید تیبا عصبان 

  در را باز کردم دنشیو دو تیاما من بدون توجه به عصبان 

  از در خارج شدم و

  خارج نشده بودم شتریب یچند گاه هنوز

 ؟ دانمینم دیبه من رس یگرفت ک میمرا از بازو که

 متوقف کرد میسر جا میم مرا از بازو تیبا عصبان که

 زدم یغکوتاهیتا او مرا گرفت  ج  

  دهانم گذاشت یدست بر رو کبارهیکه  

 و داخل خانه کشان کشان برد دیمرا از پشت به آغوش کش و

  با لگد  بود که در را بستن 

  بر دهانم گرفته بود دست

  دور کمرم گرفته بود یگرید دست

  دست و پا افتاده بودم به

 چنان مرا محکم گرفته بود اما

  که جرأت تکان خوردن نداشتم 

  شدند ریسراز میباز اشکها اریاخت یب

  داشتم یدر آغوشش چه حال دمینفهم

 آورد نییسر ش را کنار گوشم پا تیبا عصبان 

 :تمام در گوشم زمزمه کرد تیو با عصبان 

 میزنیباش با هم حرف مساکت   _



  هنوز در حصار تنگ دستانش بودم 

 او زمزمه کردم یو نامفهوم برا هیبه تقال  افتادم با گر که

 تورو خدا ولم کن بزار برم  _

  شود یحرفم را متوجه نم دانستمیم 

 :باز در گوشم زمزمه کرد 

  آروم باش خانوم کوچولو نترس  _

 جدا شوم شیکردم از حصار دست ها یسع

 من پر از دلهره بود یبرا یکیهمه نزد نیا 

 دهانم برداشت یدستش را از رو یزدم که به آرام ینفس نفس م 

 : و گفتم هیتا دستش را برداشت با گر 

 ؟ یکن یم کاریآشغال چ یعوض _

  ما بود نیب یافاصله اندک

به ظاهر آرام و خونسرد  یلبانم گذاشت و با و با ژست یانگشت اشاره اش را رو 

 : گفت

  نگو یچیه سسسسیه _

  لبانم بود یانگشت اشاره اش رو هنوز

 : رفتم و با ترس گفتم  عقب

 دست از سرم بردار یخوایاز من م یچ_

 ?تو ایبگم  نویا دیمن با _

 پاک کردم تیام گرفته بود و اشک چشمانم را با عصبان هیگر 

 :گفتم شتریب هیبا گر دارد یاما هنوز دست از سرم بر نم 



برس اما بدون به خدا تقاص  تیندارم من که گفتم برو به زندگ یمن که کار  _

  رهیگیهامو ازت م هیگر

 :تر کرد و گفت یلب

ً  نکهیاما ا دونمیم  یکه حامله ا نیا  _  .... از من واقعا

 : تمام گفتم تیادامه بده با عصبان نذاشتم

  چه نه  به درک یقبول کن یتوعه  چه  بخوا یبچه   نیا_

 : خنده با پوزخند گفت با

 ؟یاریب ایرو به دن هیپدرش ک یدونیبچه که نم هی یتو حاضر یعنی _

 : گفتنم تیو با عصبان هیبا گر 

  هیکه و پدرش ک یبچه  دونمیچرا خوب م _

 قدم فاصله را کم کرد کی 

  شدنش به عقب رفتم کیاز شدت ترس نزد 

  ما نبود نیب یفاصله ا گریدخوردم  واریبه د که

 فرار کردن هم نبود که یبرا ییجا

 ستون کرد واریکرد دو دستش را به د ریو خودش اس وارید نیمرا ب 

 :آرام گفت یو تن صدا یاما لحن تیو با عصبان 

 ؟یاریب ایبچه رو دن نیا ییبا رسوا یخوا یتو م یعنی  _

 زدم از ترس ینفس نفس م 

 :آرام زمزمه کردم یول

 تینه تو برو به زندگ ای ارمیب ایبچه رو دن نیکه ا ستیبه تو مربوط ن گهیاون د  _

 به عشق و حالت برس



 

 [10:21 20.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 چهلپارت#

 نگاهش به من بود تمام

 و اشک نگاهم بهش بود هیگر انیم زیکه من ن 

  داشت ییبایچقدر چهره ز 

 بودم زاریدل من که از او ب ینه برا اما

 :نگاهش کردم که گفت هیبا گر 

  یخراب کن تویبچه زندگ نیآوردن ا ایبا بدن یخوایچرا م  _

   یهنوز  مجرد   یوقت

 داد رونیرو تو صورتم ب نفسش

 زدیش حالم داشت بهم م زییهمه چ گارشیس یعطرش بو یبو 

 داشتم یدیاحساس حالت تهوع شد 

  کردم هلش بدهم یسع یکه به   سخت 

 :توانستم با هق هق گفتم ینم اما

 ستیتورو خدا بزار برم حالم اصال خوب ن  _

حالم  گارشیس یعطر تلخ خوشش و بو یهمچنان بو  میبدون  توجه به التماسها 

 کرد یرا بد م

 : که زمزمه کرد 

 بچه منه چرا؟ نیا یبگ یچرا اصرار دار _



  کردم یم هیمن گر 

 توانستم تحمل کنم ینم گریرا انداختم د سرم

  اراده نفسم را گرفتم و عق زدم یکه ب 

 بار دوم عق  زدم که چنان مرا به آغوش گرفته یبرا زدمینفس م نفس

 شیها یدستها یو بلندم کرد رو 

 زدمیو من همچنان داشتم  اوق  م 

  دهنم بود یدستم جلو 

  برد یبهداشت سیسمت  سرو مرا

 :تمام گفت تیو با عصبان 

 یسقط کن دیبچه را با نیا  _

 دستانش بودم بلندم کرده بود یرو 

  دادیآزارم م یکیهمه نزد نیا 

 : گفتم غیو ج هیدستش زدم و با گر یبازو یبر رو تیبا عصبان که

  راحتم بذار _

 پشت بندش باز  عق زدم 

  شد یبهداشت سیسرو داخل

  اصالً نداشتم یو احساس خوب دستانش بودم یمن هنوز رو و

 گذاشت نیزم یرو یمرا به آرام که

خم  یدست خ خودم نبود سمت روشو نکهیاراده  با ا یو  آب  را باز کرد و من ب 

  شدم

  را گرفته بود شرتشیلرزان  که محکم کنار ت یدست و



  هم از پهلو که عق زدم چند بار پشت سر هم آن

  نبود باال آوردم یزیبا آن که چ معده  ام را به  حرص  اتیمحتو 

  نداشتم یخوب حال

  آب باز بود زدمینفس م نفس

 شدیگونه حالم بد م نیدر مقابل ا نکهیاز ا و

  مینبود برا ندیاصالً خوشا 

  مرا سمت خودش چرخاند یخودش عصبان که

 دیسرم کش یبار پشت سر هم به صورت زد شالم را از رو چند

 : گفت تیو با عصبان 

 حالت بد باشه ینجوریحاال خوبه ا _

  یبچه رو سقط کن نیا دیبا 

 بود شرتشیو ت یهنوز چنگم  به پهلو زدمینفس نفس م 

 :که با نفس نفس گفتم 

 ستیبزار برم خونمون حالم اصال خوب ن ترسمیم ترسمیم  _

 :گفت تینگاهش به من بود بود که با عصبان 

 یخونه زنگ برو اصال ندار یبر یخوایحال م نیبا ا  _

 هلش دادم تیعصبان با

 :گفتم هیقدم هم عقب نرفت و با گر کیاما  

 دارم اصال به توچه ارشویخودمه اخت یزندگ ستیمربوط ن یچیبه تو ه  _

 خارج شد یبهداشت سیسرو از

 :و همزمان گفت 



  باهات حرف دارم ایبه دست و صورتت بزن ب یآب  _

حالم  گارشیعطر تلخش و س یدر باز ماند و نگاهم به در بسته بود هنوز بو رفت

 زد یرا به هم م

 درون معده ام نبود یزیدادم و باز چ نهیبه س یکه نفس 

 کرد یحالم را بد م شتریتلخ ب یروزها نیاما تصور ا 

 

 [11:01 20.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 کیچهلپارت#

 بودم سیه در سروکوتا یلحظات

  نکردم دایبه اجبار خارج شدم شالم را پ 

 رفتمیکه سمت سالن م 

 نگاه کردم ترقیبه اطراف انداختم تازه االن دق ینگاه 

  و باشکوه بود بایآپارتمان بزرگ  ز  نیا چقدر

  کردمیبزرگ که واقعا فکرش را نم اریبس یآپارتمان

نگاهم به سمت  اریاخت یبود که ب وانیبه هم زدن قاشق درون ل یبا  صدا که

 شد دهیآشپزخانه اش کش

در دستش بود و  وانیکه ل یشد در حال یداشت از آشپزخونه خارج م دمشید 

 زدیآن را  هم م اتیمحتو

 دادم نهیرا به س نفسم

  ستادمیهمان وسط سالن ا 

 :گفت آمدیکه جلو م یدر حال 



حال و  روزا    نیبا ا زیرانگتو شک ب تیوضع نیا یاصالً رنگ به رو ندار  _

 خونه یبر شهینم

 : سرش را برداشت و ادامه داد 

  گم یدرست نم _

  فقط نگاهش کردم 

 هم دارد ؟ یدل رحم یعنی 

  کنمیباور نم 

 : که ادامه داد 

 خانواده متعصب و متعهد هیخانواده تو  _

 :را گرفت و گفت وانیآب دهانم را قورت دادم جلو آمد ل 

 ادیازش بخور حالت  جا ب یکم کی  _ 

 :را پس دادم و گفتم وانیتر کردم ل یلب 

  ندارم  یازین نیبه ا  _

 :زد و گفت نگران نباش یپوزخند

  به حماقتت  سوزهیمن دلم به حال خودت م ستیتوش ن یزیچ  _

 :زدم و گفت یپوزخند

 تو یحال منو تو مقصر نیم ا _

 :بود قرار داد و گفت ستادهیکه ا یدر گوشه ا زیم یرا رو وانیل 

اونم از  یحامله باش  یتونیبا تو رابطه نداشتم چطور م شتریبار ب کیاما من  _

 :دادم و گفتم نهیمن نفسم را به س

  که من باکره بودم یدیبار من بود د نیو آخر نیاول یبرا کباریهمون   _



  بهت التماس   کردم  چقدر

 بغضم شکست ناگهان

 : گفت کردیکه حالم را بدتر م ییبود   خنده ها میحرفهاادامه    هیو گر 

 خورهیمثل تو به هم م یساده و احمق یحالم از دخترا  _

  یدیقرار م  گرانید اریساده   دراخت یلیخ یاحمق یلیتو خ 

 : کرده بودم قدم عقب رفتم و گفتم بغض

 یو االن حاملگ یکه مجبورم کرد یتو بود دونمینم ستمیمن احمق و ساده ن _

 کنهینابود م مویداره زندگ یاجبار

 داد رونینفسش را ب 

  وسط سالن رفت زیبه سمت م 

  برداشت پشت به من داشت یگاریس

  به او بود انمینگاه گر تمام

 برداشت روشن کرد یگاریس که

 :شد و گفت یسرش متصاعد م یکه دود از باال یدر حال 

 یو  بچه رو سقط کن یتونیهم راه داره م نیا  _

 بود دیمرد جوان بع نیاز ا دنیکش گاریهمه س نیکرده بودم ا سکوت

 است یکالفه و عصبان یلیمعلوم بود خ 

 : که با هق گفتم 

 ندارم برو خوش باش تیبه تو و زندگ یکار گهیمن د  _

  زد گارشیبه س قیباز پک  عم 

  کرد یرا از لبانش خارج م گاریکه دود س یحال در



 :داد همزمان و گفت نهیبه س ینفس

 یبچه رو سقط کن نیتو ا دیاما با رمیم یباشه من  دنبال زندگ  _

 : گفتم هیبودم و با گر یعصبان  بایتقر 

برس اصال  تیبرو به زندگ ستیبه من به تو مربوط ن گهیمن د یگفتم که زندگ _

  داره یدر پ یشه و چه سرنوشت یم یبچه چ نیبرات مهم نباشه ا

 کنم کیاو را تحر یکم میخواستم با حرفها یم دیشا

ً یتقر یکه عصبان   :گفت ادیبا فر با

 یکن یبچه رو سقط م نیتو ا  _

 

 [11:21 20.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 دوچهلپارت#

ً یتقر  :زدم ادیفر یهق هق و عصب هیبا گر با

چرا  ستیبچه از خون تو ن نیا یگیتو مهمه تو که م یبرا یچ یاصال برا  _

 یبه سقط کردن بچه اصرار دار نقدریا

 :زد و گفت یپوزخند

 ینابود کن مویبچه زندگ هیبا  دیایکه فردا ب  _

 :زدم و گفتم یمنم بودم که پوزخند نیا 

  نابود کنم تویزندگ امیچرا ب ستیبچه از تو ن یگیتو که م  _

 ستیبرام مهم ن یچیه گهیآوا د _

 :آمد گفت یو جلو آمد همزمان که جلو م زد یپوزخند 



 خانم کوچولو  نیبب _

 ستادیمن ا یقدم کیدر  

 :سرم زد آرام و گفت یبا انگشت اشاره رو 

بچه رو سقط  نیا یفتیبا من در ب یکه بخوا رونیب اریب  تیاز مغز فندوق نویا  _

  گمیبار آخر دارم م یبرا یکن یم

 : و گفتم ستادهیا شیروبرو 

به کارت ندارم برو خوش  یکار گهینگران من نباش نگران خودت نباش من د  _

و به  یشناسینه  تو منو م شناسمیمن تو را م گهیلحظه به بعد د نیباش از هم

 نداشته باش یکار چیبچه هم ه نیوجود ا

 :داد و گفت رونیب گاریرا پر دود س نفسش

 نیا نمیلحظه اصالً برام مهمه که بب نیخانم کوچلو  اتفاقاً از  ا یکن یاشتباه م  _

  هیبچه از ک

 : وا کردم و گفتم چشم

 چرا برات مهم شده؟ _

  زد گارشیبه س یقیعم  پک

 :گوشه لبش بود و گفت یزیتمسخر آم خنده

 تو ای شمیمنم رسوا م نیا نمیخوام بب یم  _

  آب دهانم را قورت دادم 

 :تمام وجودم را گرفته بود که گفت ترس

 یبچه تو و ورسوات  م ای شمیبچه من و من رسوا م اینداره  شتریدو حالت ب  _

 یدختر هرزه و آشغال هیکنم که تو 

  دمیگوشه لبم را گز 



 : و گفتم دیغلط میگونه ها یاشک  رو 

 یاگه بچه تو باشه چ _

 :سکوت کرد و گفت یالظه

باهات  ای یکنیو خودت سقط م یریبچه رو م نیاالن ا ایدو حالت داره   _

 کنم یازدواج م

 :سرم را برداشتم نگاهش کردم و گفتم 

 ؟یچ گهیو د  _

 : قرار داد و گفت یگاریس رینصف را داخل ز گاریداد س رونینفسش را ب 

 ؟ یخودت رسوا بش یدوست دار ای یمنو رسوا کن یخوایم _

 :کرده بودم که با خنده گفت سکوت

 ؟یخوایم یچ یرا برا یاجبار یحاملگ نیا   _

 :نم به او  بود که با خنده ادامه گفت  انینگاه گر 

با  یاجبار یحاملگ یخودت برا ییبا رسوا یاریپول در ب ینجوریا یخوایم  _

 :گفتم هیو گر تیعصبان

برات مهم  گهیاالن که د یکارو با من کرد نیحامله بشم تو ا خواستمیمن نم  _

 وفتهیمن م یبرا یپس بر رو و کک  نگزه چه اتفاق ستین

 :تر کرد و گفت یلب

  هیبچه از ک نیواقعاً ا نمیخوام بب ینه اتفاقاً برام مهمه م  _

 :دهانم را قورت دادم که بعد از چند لحظه سکوت گفت آب

دارم اگر از بچه از خون منه که  یکنم اما شرط یباشه من باهات ازدواج م  _

اگه بچه از   دمیو طالقت م یاخاذ یخوایکه م یزیچ زنمیخونه رو به نامت م نیا



که تو  گمیکنم و به همه م یرسوات م یمنو رسوا کن یو بخوا گهید یخون کس

 یزن هرزه ا کی

 : گفتم هیدادم و با گر نهیرا با هق هق به س نفسم

کنم و  یازدواج قبول نم نیبچه از تو  من ا نیو اگه بپه  خون  از تو باشه و ا _

  بچه از توعه نیخوام بهت ثابت کنم ا یط مفق رمیگیمن ازت طالق م

 :و گفت دیخند 

مرگ  یشب و روز آرزو زارمیباشه م گهید یکی یاگه بچه از یباشه قبول ول  _

 دمیبهت م یبخوا یاگه بچه از من باشه هر چ یول یکن

 چند لحظه سکوت ادامه داد بعد

 

 [11:58 20.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 سهچهلپارت#

  زنمیخونه رو به نامت م نیو ا رمیگیبچه رو ازت م _

  شدم یحرف را زد چنان عصبان نیا تا

 : گفتم یو عصب ادیبا بغض و فر 

 یرو ندار یکار نیتو حق همچ _

 :سر داد و گفت یقهقه ا دیخند 

 چه کار یخوا یم گهیبچه رو د نیا ستین یمگه تو هدفت اخاذ  _

 یرسیمن و به خواسته هات مبه  یدیبچه رو م 

 :گفتم هیبا هق هق و گر 



و درد  یاجبار یحاملگ هی یازدواج اجبار هیدر ضمن من  ستیمن هدفم پول ن  _

 کنم؟ متیتقد یرا تحمل کنم و بچه را دو دست

  یکار کن نیمنو مجبور به ا یتو حق ندار کنمینم یکار نیمن همچ 

 :تر کرد و گفت یخونسرد لب یلیخ

انجام  گمیمن م یهرچ ای یکن یبچه رو سقط م نیا ای یندار شتریدو تا راه ب  _

 یدیم

 : گفتم هیبا هق هق و گر 

بعد  خوامیهم ازت نم یچیبچه مال توئه ه نیخوام بهت ثابت کنم ا یمن فقط م _

 دمیاما بچه رو بهت نم رمیگیازدواج ازت طالق م

 :خونسرد گفت یلیخ

از من طالق  یاحمقم که قبول کنم فردا اگه بخوا رنقدیا یمن هم فکر کرد  _

دلم بد به  یفکر کرد نکهیا ای  ستیبچه از من ن نیا کنهیفکر م یک یو بر یریبگ

 ؟ زنمینم یحرف ستیو بدونم بچه از خون من  ن سوزهیحالت م

 کنم یمن رسوات م یخانم کوچولو کور خوند  نیبب 

 : و هق هق گفتم هیبا گر 

که معلوم بشه بچه  نیهم دمیبچه رو بهت نم نیدلت خواست بکن من ا یهر کار _

  شمیازت جدا م عیاز خون توعه سر

 :محکم و آرمانه گفت یلیخ

 یذارم با خودت ببر یباشه جدا شو اما بچه رو نم  _

 :گفتم غیو ج هیبا گر 

  یبکن یمنو مجبور به کار یتو حق ندار  _

 :داد و گفت رونیرا ب نفسش



  رو تموم کن هیقض نیرو بچه را سقط کن و اپس ب  _

 :بودجه گفتم هیگر با

بچه  نیبرم ا تونمیم یشوهر چه جور یزن ب هیمن   هیراحت نیبه ا یفکر کرد  _ 

   رو سقط کنم

 : خنده گفت با

 ینبود نجاشیفکر ا یکرد یغلطا رو م نیا یداشت یوقت _

دستم به سر و  فیدفعه سمتش حمله کردم چنان با مشت و ضربات ضع هی 

 هیاز من قد بلندتر بود زدم و با گر شتریسر و گردن و چه بسا ب کیصورتش که 

 :گفتم غیو ج

 تو تو یکرد نکارویتو با من ا یعوض  _

هوا  یراحت بود که ب شیدستانش بلند کرد آنقدر برا یمرا رو کبارهیهم به  باز

 :بود و گفت تیزدم با عصبان غیج

 یبعد از معلوم شدن پدر بچه م دمیبهت نم یچیاما ه خودت یباشه بچه برا _

باشه من به همه  ادتی نویچه از من باشه چه نباشه اما ا یریراحت طالق بگ یتون

بچه از خون   یهم شرط منه حت نیا یزن ناپاک هست هیکه تو  گمیطالق رو م لیدل

  طالقت بدم خوامیو م ستین گمیمن باشه م

 :گفتم هیلباسش زدم سرم را به آغوشش بردم و با گر قهیاراده با حق چنگ به  یب

 بچه از تو باور کن نیآشغال ا یعوض  _

 :گفت تیکه در آغوشش بودم با عصبان نطوریهم

 فردا خودتو آماده کن دمیامشب به خالت  خبر م  _

 میعقد کن دیو هرچه زودتر با شیآزما میبر 

  ادیشکمت باال ب  نکهیقبل از ا 



ها بود و  هینگفتم و همچنان من در آغوشش بودم و گر یزیهق کردم و چ هق

مرد کابوس ها در خاطراتم در شب ها  نیمن با ا میها یناصبور یها یصبور

 بود ساختم

 

 [16:33 20.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

  چهارچهلپارت#

 در آغوشش بودم هنوز

  ختمیریاش را با دست محکمگرفته بودم و سر در گربانش   و اشک م قهیو     

 : گفتم هیبود که با هق هق و گر بانشیو سرم در گر 

  خوام برم خونمون یم نیمنو بزار زم _

  سر داد یچنان قهقه ا بارکی

  م دیاز ترس به خود لرز 

 دمیاش را کش قهیاو را به آغوش گرفتم و محکم  شتریب 

 :گفت شیخنده ها انیکه م 

  یلرز یبه خودت م یدختر کوچولوها دار نیع  _

 : گفتم شتریام با ترس و لرز ب هیگر انیم

 نیلطفاً منو بزار زم _

 گذاشت یبدون حرف نیزم یمرا رو 

 گشتم یاز شدت ترس عقب رفتم با هق  و با نگاهم دنبال شال م 

 :که گفت 



 رسونمتیخودم م   _

 دانستم یاخالقش را نم رییتغ کبارهیو  به  یهمه   مهربان نیا لیدل  

 :گفتم هیکه با گر 

دفه رفتارت نسبت به من عوض شد تو که  کیشد  یمن بهت اعتماد ندارم چ  _

  نسبت به من دختر هرزه و ناپاکه  دتید

 :به خودش گرفت و گفت یجد یلحن باز

به تو االن  نسبت تونمیبه رفتار و رابطه مون شک نکنه نم یخوام که کس یم  _

 کنم یبد اخالق

  بچه معلوم بشه شیکه آزما یتا وقت 

 مبل  بود سمت شالم رفتم برداشتم یرو شالم

  سرم انداختم یرو 

  کردم یم هیگر هنوز

 :  پشت به او داشتم که گفت و

اگه   یریبه خودت سخت نگ ادیکن ز یو سع یمدت رو آروم باش نیکن ا یسع _

 یاتفاق باش نیرفتار و ا نیمنتظر عواقب ا دیبا گهیکه داگه نه  یچیحق با تو که ه

  سرم مرتب کردم یشالم را رو 

 افتاده بود رفتم آن را برداشتم نیزم یکه رو فمیک سمت

 :زدم که گفت یهنوز هق م 

 خوامینم شگاهیآزما میتا بر نییپا ایب عیسر زنمیفردا صبح منتظرتم بهت زنگ م  _

  طول بکشه ادیز

  خودت گمیرو به مامان و خالت م یهمه چ امشب



به پدر و  میریآماده کند که جشن ازدواج را بگ ندهیچند روز آ گریهفته د یبرا رو

 مادر اطالع بده

  داشتم یبیو دلشوره عج ینگران حس

  کردن بود یبه خانه رفتم مادرم در حال آشپز که

  زد یلبخند دنید با

 کردم آرام باشم یسع

 : و با لبخند گفتملبخند زدم جلو رفتم  

 مامان خاله زنگ زد؟ _

 :حرف را زدم مامان با لبخند گفت نیتا ا 

به توافق  انیتو با را نکهیهم خوشحال شده بود مثل ا یلیزنگ زد خ زمیچرا عز _

 یدیرس

 :گفتم رفتمیآب دهانم را قورت دادم سمت اتاقم که م 

  میدیم شیآزما میریفردا باهم م  _

 :گفت ادیمادر بود که با ذوق و شوق ز یصدا

عجله داره  یلیآقا مهندس خ نیا نکهیجهازت که خداراشکر آماده است مثل ا  _

  رهیزودتر جشن ازدواج را بگ خوادیم

  هیچ دونمیهمه عجله رو نم نیا  لیدل 

 :قبل از باز کردن در اتاقم گفتم رفتمیاتاقم که م سمت

هرچه تقال کردم که فعال ممانعت کنم نتونستم که  اصرار کرد یلیخاال به منم خ  _

 عجله داره

 :با لبخند گفت آمدیتمام سمت مگکه م تیبا رضا  مادر



 چیه میباش یهولک ادیز دیآماده است فقط نبا زیهمه چ زمیاشکال نداره عز  _

  میبا عجله انجام  بد دیرو نبا یکار

 : رفتم گفتم یکه داخل اتاق م یزدم در حال یلبخند

 فقط نگرانم کمی _

 : تمام مادر گفت تیبا رضا 

 ادیم شیپ رهیخ ینباش هرچ یچینگران ه _

 

 [16:40 20.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 پنجچهلپارت#

  دمیدیشب را کابوس م تمام

  میرو شیپ یروزها یو وحشت ها کابوس

  ردیو او را از من بگ دیایب ایبچه که مبادا فردا دن نیکابوس ا و

 زدیام  را به هم بر ندهیداشت و آ یاجبار یحاملگ نیا

 چه کنم دانستمینم 

 یحاملگ نیا ییو رسوا ردیازدواج سر بگ نیا عتریدوست داشتم هر چه سر 

 را برباد ندهد میزندگ

  نگران بودم یلیخ نکهیبا ا 

  ستین انیجز را یمطمئن بودم مطمئن بودم پدرش کس اما

  نبود نیهم جزء ا یزیواقعاً چ یعنی

 ارتباط نداشتم انیجز را یکس چیچون من با ه 



  شب شوم کیشب همان  کیفقط همان  

  دمیغلتیتخت م یشب را در بستر خود رو تمام

  ختمیریو اشک م 

 از راز درون من خبر نداشت یو کس 

  کردم یم ییها با خودم وا گوساعت 

  خودم را لعنت کردم و

  آن روزها من به شمال نرفته بودم کاش

 ستین یزندگ بندیاصالً پا دانستمیم 

 مرد خوش گذران است کی 

  دهدیم  حیترج زیرا به همه چ شینفس خو یکه هوا 

 ستیاصالً وفادار ن او

 چند روزه خوب متوجه شدم نیرا از ا نیا  

 کردمیبه او شک م دیبا میهمان شب اول که در شمال بود 

 خوش گذران است یکه مرد 

 نخواهد بود ینوع رابطه و وفادار چیه بندیو پا 

 گرفته بودم بعد از ازدواج حتما از تو جدا شوم میتصم 

 صبح زود بلند شدم کینزد 

  گرفتم یبه حمام رفتم دوش مختصر 

 خودم را سر حال نشان دهم یبتوانم کم نکهیا یبرا فقط

 دبو ۷به ساعت کردم ساعت  یآماده شدم نگاه 

 زنگ تلفن بلند شد یکه صدا 



 دانستم خودش است یخوب م 

 توالت برداشتم زیم یتلفن را از رو 

 دادم آرام خط تلفن را وصل کردم نهیکه به س یبا نفس 

 دیچیآرمانه پ یلیدر گوشم خ شیکه صدا 

 بدون سالم کردن یعادت داشت محکم و جد 

 :گفت یدادم وقت نهیبه س ینفس 

 شهیم ریداره د نییپا ایب  _

  سرم انداختم یباسرعت شالم را رو 

 خواب بود مادرم

 دم در منتظر بود نشیتر کردم با ماش یلب نییرفتم پا 

  زدم از ترس از دلهره اضطراب ینفس نفس م 

 شدم نیسوار ماش یبدون حرف 

 :و محکم گفت یجد یلیکمربند را که خواستم ببندم خ 

 یسالم تو خورد  _

 :قورت دادم و گفتم آب دهانم را 

 یسالم کن یاثر کرده نه که خودت خوب بلد ینیکمال همنش  _

  از جا کنده شد نیماش 

 :گفت تیبه من انداخت و با عصبان ینگاه و

 ؟یخبر دار یکن یم یزبون دراز یلیخانم کوچولو خ  _

 :کردم آرام باشم گفتم  یکه سع یبستم با لحن یکمربند را که م 

  یخوب شد بهم گفت نه خبر ندارم  _



 : تمام گفت تیبهم انداخت و با جد ینگاه مین

 خانم کوچولو نمیچیدوم تو م  یکن یو  زبون دراز نمینب گهید _

 ۳۱ساله بودم و  ۲۳آمد من  یخوشم نم ادیز   شیخانم کوچولو گفتن ها  نیاز ا 

 جالب نبود میبرا ادیز یسال اختالف سن ۸ یعنیسال 

 :که آرام زمزمه کردم دیایاما مجبور بودم و کنار ب 

 شمیمنم ناراحت م یکن یخودت سالم نم ینداشتم وقت یمن منظور _

 مبهم خفقان و گذشت یدر سکوت شگاهینگفت سکوت کرد و تا آزما یزیچ 

 

 [17:00 20.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 ششچهلپارت#

 وارد شدن سرنگ سوزن در در آرنج دستم با

  دمیزدم و آه کش یکه کوتاه اریاخت یب 

 : گفت یعصبان یکم یپرستار با لحن 

  یزنیم غیچه خبره چه خانوم چرا ج _

  بود ادیخودم نبود درد سوزن ز دست

  کم تحمل شده ام نقدریدانستم چرا ا یدل من نازک اصال نم و

 :گفتم هیاشکم درآمد و با گر  

 ادیخوب دردم م  _

ً یتقر   : تمام گفت تیو با عصبان ادیبود ز یعصبان با

  ستیکه ن خیسوزنه م  هیتحمل تحمل کن خانم چه خبره همش  _



  بود انیرا یعصبان یهمان لحظه بود که صدا 

 :تمام داخل شد و گفت تیبا عصبان 

  نیشما کارتون انجام بد یزنیچه  خبره خانم چرا داد م  _

  نیشیم یعصبان راچ

 دمیگوشه لبم را گز 

 دیسرنگ را از دستم کش تیپرستار با عصبان 

 دست همچنان فشار داد یو پنبه را رو 

  بلند شدم هیکه باز دردم  گرفت با گر 

 :تمام گفت تیبا عصبان انیرا و

 با پرستار خوش اخالق نوبره  _

  آورد رونیگرفت و مرا ب یدستم را عصبان 

 :گفت تیبا عصبان و

 اخالق گندتون نیتونو  با ا شگاهیآزما نیا رنیگل بگ  _

  پاک کردم یاشکاهام  را به به سخت 

 :آرام گفتم هیبا گر 

  من دردم گرفت ستین یزی....  لطفاً آروم باش چایخدا  _

 :گفت دیکش یکه ما را دنبال خودش م یدر حال تیعصبان با

  رهیدست درد  بگ دیاگه کارشو خوب بلد باشه نبا  _

  نگفتم یزیچ

  کردم سکوت

 دیدنبال خودش کش مرا



  مینشده بود نیهنوز سوار ماش میشد نیسوار ماش 

 مادر باشد دیزدم با یزنگ تلفن بلند شد حدس م یصدا که

  در آوردم بمیرا از ج لیبا عجله سوار شدم و موبا 

 مادرم بود که

  کردم لبخند بزنم یسع 

  م آب دهانم را قورت داد متلفنش را داد جواب

 :و گفت دیچیشاد مادر در گوشم پ یصدا که

 مادر یفدات بشم خوب یاله  _

 :کردم لبخند بزنم و گفتم یسع 

  میداد شیاالن آزما نیآره مامان خوبم هم  _

 :گفت ادیز یبود که با خوشحال مامان

 نیخونه صبحانه بخور نییایب یخوا ینم  _

 را حرکت داد نیکردم که ماش انینگاه را 

  بستیداشت کمربندش را م 

 : بود و گفتم انیهمزمان نگاهم به را 

  میاونجا صبحانه بخور میبر گهیمامان م _

 : و محکم گفت یجد یلیخ

  میخوریجا م نیصبحانه رو هم میکار دار ینه کل _

  رمیحلقه بگ و

 دیرا شن شیکنم مادر صدا  فکر

 : متاثر گفت یچند یبا لحن 



  شم یمزاحمتون نم زمیباشه عز _

 جان برسون انیخودت باش سالم منم به را مراقب

 دادم رونیب نفس

 قرار دادم فمیرا داخل ک لیو دوباره موبا 

 :گرفت و گفت  یچیکرد سمتم ساندو یم یکه رانندگ یکه در حال 

  یکن یبخور ضعف م  _ 

 یخرابه رنگ اصالً به رو ندار یلیروزت خ حال

  را از دستش گرفتم چیساندو 

   دوست نداشتم نکهیگشنه ام بود با ا یلیخ

  را باز کنم چیمجبور شدم زرورق ساندو 

  انداختم انیبه را ینگاه و

 :آرام زمزمه کردم و

 ؟یبخور یخواینم یخودت چ  _

  بود ینگاهم کند حواسش به رانندگ نکهیا بدون

 : بود و گفت یجد ینکامال لح 

 خوردم خودت بخور نییپا یایب نکهیاالن قبل از ا نیهم _

  را محکم فشار داد میبغض گلو 

  نگاهش کنم نکهیخودم مسلط شدم و بدون ا به

  زدییکه واقعاً حالم را به هم م یچیاز ساندو آرام

 اصال دوست نداشتم ونزیکا لباس  و  سس ما یبو خوردم

 ...دادیبهم دست م یدیاگر   بخورم  حالت تهوع شد دانستمیم   



 

 [17:09 20.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 هفتچهلپارت#

 را نخورده بودم چمیچند لقمه از ساندو هنوز

  دفعه حالم بد شد کیکه  

 را که فرمان را گرفته بود گرفتم انیکه با دست ساعد را یو در حال 

  لحظه ممکن بود نیبد تر که حالم یو با لحن 

 :زدم و گفتم  اوق

  بده یلیتو رو خدا نگهدار حالم خ  _

 :شد و گفت یدفعه عصبان هیداشبورد پرت کردم که  یرا رو چیساندو 

 کجا نگه دارم خودتو کنترل کن  _

  بکنم چند بار پشت سر هم  اوق زدم یکار توانستمیاصال نم 

 باال آوردم نیخودم را کنترل کنم و و داخل کف ماش نتوانستم

 تیآورد و با عصبان نییرا پا نیماش یها شهیش کدفعهیچند بار پشت سر هم  

 :گفت

 ا یحاملگ نیلعنت به تو لعنت به ا  _

  خوش نبود پشت سر هم چند بار  اوق زدم الم

 کردیم یکه هنوز رانندگ ینیخودش در ح که

  دیداشبورد کش یاز رو یتند پشت سر هم چند برگ دستمال کاغذ  تند

 دستم داد صورتم را پاک کردم و



 کندیحالت تهوعم حالم را بدتر م یبو نینداشتم هم یاصالً حال خوش 

  پرت کرد نیو کف ماش دیکش گرید یدستمال کاغذ یکه خودش چند برگ 

 :را از هم باز کردم و با التماس گفتم میپاها

 نگهدار یجا هیحالم بده   _

 حالم بد شود شتریباعث شد که من ب نیکرد و ا شتریسرعتش را ب 

 :زد ادیفر تیو با عصبان 

  یکمربندتو ببند لعنت  _

 بود ادیز سرعتش

 :زد ادیفر تیبود که با عصبان یرانندگ نیدر ح یقیدقا 

  ایبفرما ب  _

 : گفتم هیگر انیو م تیبود که با عصبان ادیسرعتش ز  ه

 یکن یحالمو بدتر م یدار یریم عیچرا انقدر سر _

مقابل  دیچینسبتاً خلوت پ یابانیبا سرعت که داخل خ یبود در حال رانندگ یقیدقا 

 بزرگ نگه داشت اریسوپرمارکت بس کی

  کمربندش را باز کرد ادیز تیبود با عصبان یعصبان یلیخ 

 شد ادهیپ نیاز ماش و

  تا داخل سوپرمارکت شد 

 بزرگ که دستش بود سمت من آمد یآب معدن یبرگشت با بطر 

  را باز کرد نیما ش در

 :گفت تیبا عصبان کردیرا که باز م یبود بطر یعصبان یلیخ



همه حالت تهوع به  نیا یو تحت نظر باش یبهتره خودت را به دکتر نشون بد  _

 یزیچ یزهرمار یکوفت یقرص  هی  ستین یداره اصال عاد یاهر حال راه چاره

  دهیبهت م

 زد یم تیعصبان  یرا از رو شیهاحرف یتمام 

 :گفت تیرا که باز کرده بود با عصبان یبطر 

  آب  بزن صورتت را بشور _

 که نگه داشته بود ابانیخ کنار

 : گفت تیمعذب بودم که با عصبان یکم 

  گفتم  آب  بزن به دست و صورتت یکن یچرا نگاه م _

 آمد یهم بند نم هیگر

  ختیریدستم م یبه دست و صورتم که خودش آب رو یکه آب 

 : را درآورد و گفت نیخم شد کفپوش ماش تیکه با عصبان 

  یکرد کاریچ نیبب _

 نیبه ماش یزد  گند

  گذاشتم نیماش یپشت یبه حرفش ندادم سرم را رو  یتوجه

  زنند یرا آب م نیچشمانم را بستم حدس زدم دارد کفپوش ماش 

کفپوش را در صندوق عقب انداخت و دوباره سوار شد  دمیبود که باز د یقیدقا

 : انداخت و گفت میپاها یرو یبه دستمال کاغذ زریفر سهیچند ک

 یاریباال ن نیکف ماش گهیحواست باشه د _

 

 [17:23 20.10.20] ,یاجبار یحاملگ



  یاجباریحاملگ#

 هشتچهلپارت#

  به دهان نشوم ودادم با او دهان  حیترج

 شد نیکوتاه دوباره برگشت سوار ماش ینزنم که بعد از لحظات یحرف

 :داشبورد گذاشت گفت یرو ودهیو آب م کیبار ک نیا 

 رو بخور نایاگه حالت خوبه ا  _

 نداشتم یزیبه خوردن چ یلیواقعاً اصالً م 

 نخورم یزیدادم چ حیترج 

 :آرام گفتم 

  حالم بد شه ترسمیبخورم م تونمینه نم  _

 :را حرکت داد و گفت نیکمربندش را بست ماش دوباره

 یدکتر خوب نشون بد هیبهتر هر چه زودتر خودت رو به   _

 : به من انداخت و گفت ینگاه مین 

  یستیبه نظرم اصال نرمال ن _

  دادم نهیبه س ینفس

  زندیعطرش حالم را به هم م یکردم بو احساس

 که در ذهنم تصور کردم  یگاریس یبو و

  فکر در ذهنم مرور کرده بود نیهنوز ا 

 گوشه لبش را گذاشت گاریرا باز کرد و س گاریداشبورد جعبه س یاز تو دمید که

 :گفتم یبه طور ناگهان کدفعهی 

 کنه یم تمیاذ گارتیس یکنم بو یخواهش م  _



گوشه لبش  گاریانگشتانش لغزاند با س انیبهم انداخت فندک م ینگاه میبرگشت ن 

 :گفت

 من که هنوز روشنش نکردم؟  _

 : تر کرد و با التماس گفتم یلب 

 کنهیم تمیبدجور داره اذ نایا گاریس یعطر تلخت و  بو یکنم بو یخواهش م _

  زد یپوزخند

 :داشبورد پرت کرد و گفت یرا رو گاریس و

 رهخویمثل تو بهم م یحالم از هر چه حاملگ  _

 : زدم و گفتم یبار من بودم و پوزخند نیا 

  یتو تجربه دار یتو حاملگ نکهیمثل ا _

 :زد و گفت یپوزخند

 زنهیتو داره حالمو بهم م یحالت تهعوا نیا ینه ول  _

 تو خونمون میاگه رفت 

 :تا از کلمه خونمون استفاده کرد برگشت نگاهم کرد و گفت 

من  یحال و روز باش نیمن با ا یجلو یارتو خونه  حق ند میاگه با هم رفت  _

 ینباش یچشمم آفتاب یجلو ادیکن ز یسع زنهیحالت تهوع تو حالمو به هم م

 : کردم آرام باشد و آرام زمزمه کردم ینشست اما سع یته گلو یبغض 

 حالت تهوع دست منه نیمگه ا _

 ستمیو هر وقت من خونه ن یمونیبه هرحال خواستم بهت بگم تو اتاق خودت م  _

 رونیب یایم

جلوم  حالت تهوع داشته  یایو ب  رومیب یایاز اتاق من اصالً دوست ندارم  ب 

مثل تو واقعا  یدختر خانم کوچولو یاعصاب مصاب نازکش یواسم ناز کن یباش



 یبا تو نبودم مجبورم بعد از عروس مینیبیسرم شلوغه امروز م یلیندارم من خ

  و سرگرم کارم  تو شرکت شتریمن ب ینیبیر ممنو کمت گهید

 دارم یمهم یلیپروژه خ هیمن  

  بود تیرا چنان با عصبان شیحرف ها نیتمام ا 

  طلبکار هم بود ایه گو که

  ناراحت شدم  که

روزها مرا  نیا دانمیکه م یو سکوت کردم سکوت اوردمیخودم ن یاما باز به رو 

 خواهد کشت

 یاجبار یحاملگ نیا

 اهیازدواج مرا به خاک  س نیرابطه ا نیا یلیتحم یزندگ نیاتفاق ناخواسته ا نیا 

 خواهد کشاند یو  نابود

 کابوسها نیا ریخواهم شد پ ریمن پ یسالگ ۲۳و ذره ذره در اوج  

 

 [17:29 20.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 نهچهلپارت#

 بزرگ نگهداشت یلیپاساژ خ کیمقابل  یطوالن یقیاز دقا بعد

 :شد و گفت ادهیپاساژ طال بود که خودش پ 

 امیاالن م نیبش  _

 :دادم و گفت رونیسکوت کردم فقط نفسم را ب 

  زرد دوست ندارم ادیممن خوشم دیسف یطال  _

 ؟یکه ندار یحرف



 :سرم را تکان دادم و گفتم 

چه  اههیداره دل من س یو زردش چه فرق دیبه حال من داره سف یمگه فرق  _

 ازدواج دارم دیبا یدلخوش

  زد یپوزخند 

 سمت پاساژ رفت یحرف بدون

  نشسته بودم نیداخل ماش یطوالن یلیخ دیشا 

 داد نییرا پا نیماش شهیش موندیامد از همان فاصله ر دمید که

  آمدیبرگشتم نگاهش کردم که با  صالبت جلو م 

  جتنلمن کیون و جذاب بود   همچ بایبود چقدر ز لیخوش استا چقدر

 داد، نهیبه س یاراده نفس یکه ب آوردیآنچنان دل آدم را به تاب م یفرفر یموها 

 بود یو خواستن بایچقدر ز 

 شیرفت و برا یدلم ضفع م دنشیاز د دیبود شا گرید یاگر وقت 

  رفتم یقربان صدقه م 

  دمیتمو ام وجودم را   نابود د 

  لبم را ترک کردم گوشه

  خم شد سمتم   نیماش  شهیرا داده بود   از همان ش نییپا شهیش

 :را مقابلم گرفت گفت یساده ا ینگیکوچک ر حلقه

 اندازته؟ نیبپوش بب نویا  _

  به او انداختم بدون حرف از دستش گرفتم ینگاه 

 کرد یسر انگشتانم با سر انگشتانش حالم را دگرگون م برخورد

  کردیرا زنده م میکابوس ها 



 :را داخل انگشتم قرار دادم و گفتم ینگیساده ر حلقه

  خوبه اندازه است  _

 : داد حلقه راه به او دادم و گفتم رونیرا ب نفسش

 خوبه نیهم _

  گوشه چشمانم نمدار شد اریاخت یبا رفتنش ب ....

 اشک را احساس کردم یسیخ

 انتخاب حلقه خودم باشم یچقدر دوست داشتم برا 

  مرا خواهد کشت لیتحم نیتحمل ا نیار ااجب نیازدواج ا نیا 

  بود که در انتظارم بود یچه سرنوشت نیا

  حق انتخاب حلقه ازدواجم را از من گرفته بود 

 :لب زمزمه کردم ریبه شکمم زدم  و ز یدست

 ایخدا ینابود کن مویزندگ یتو از کجا اومد یمن شد یتو از کجا وارد زندگ  _

 گمینم یچیو ه سوزمیدارم م ینیبیچرا نم یکنیچرا منو نگاه نم

 دادم نهیبه س هیرا با حرص و گر نفسم

 بود یجار میگونه ها یرو میهنوز اشک ها 

  سخت بود میلحظات برا نیچقدر تحمل ا 

 انتخاب حلقه خودش با ذوق شوق باشد یآرزو داشت برا یدختر هر

 کشاند یم یرا به تباه امیدارد زندگ یاجبار یحاملگ نیاما من ا 

 : گفت یشده عصب نیسوار ماش یک دمیحال خودم بودم که نفهم آنقدر

  چه خبرته خودتو جمع کن یریآبغوره بگ یدار یباز که نشست _

  به من  انداخت خودم را دستپاچه جمع کردم ینگاه



  گوشه چشمانم را پاک کردم و

 :ادامه داد تیبا عصبان 

 یاز خداتم باشه نشست دیاالن با یشد میگتو که با هزارتا دوز و کلک وارد زند  _

 ؟یآبغوره گرفت

 

 [17:47 20.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 پنجاهپارت#

  ( انیرا )

 کر یرا پاک م شیهاتند تند اشک 

 دختر معصوم است نیدانستم ا یواقعاً نم 

 کندیتظاهر به پاک بودن م ای 

  دادم نهیبه س ینفس 

 ان شب  افتادم ادی 

 شیاشکها ادی 

  شیها هیگر 

 هستند که در وجود من بود ییهوس ها    

  دختر را سوزاند نیآن شب شعله شد و ا 

  به  افکارم زدم یپوزخند 

 ً  دارد یدخترها چه تفاوت هیدختر با بق نیا دانمینم واقعا

 دخترهاست؟ یمثل تمام هیمثل بق زیاو هم ن ایآ 



 دخترها ناپاکند یمن بنگاهم  تمام دانمینم 

  خواستیدور و برم بود از من پول م یهر دختر 

  خواستمیخود من نم یکس مرا برا چیکرد ه یاخاذ

  خواستندیپول  و ظاهر  م یبرا مرا

  خواستم یرا نم نیمن ا و

  کرد یاز من اخاذ ختیر یکس با من طرح دوست هر

 عاشقانه بامن قدم بر نداشت یکس

  کرده بود نیبود مرا نسبت به تمام دختر ها بدب نیاو  

 دست خودم  نبود 

  توانستم اعتماد کنم ینم گرید یدختر چیه 

  را باور داشتم شیها هیگر نیاالن ا نه

  اش را ینگاه آب تینه معصوم 

 : انداختم و گفتم شیپاها یطال را رو یها سیسرو

 تیعروس یطال نمیا ریبگ ایب _

آنها را  اندازدیب سیسرو یبه جعبه ها ینگاه نیکوچکتر یحت نکهیبدون ا 

 :برداشت و داشبورد انداخت و گفت

   یدارم که طال هم براش گرفت یعروس نیب یچه دلخوش  _

 : کرد و  با پوزخند ادامه دار نگاهم

  شارالتان یهرزه  هیواسه  یهمه ولخرج نیمگه الزمه ا _

 شدم یعصبان کدفعهی 

 :زدم ادیفر تیو با عصبان دمیمان کوببا مشت بر فر 



رو ندارم  ایباز بیهم  ننه ام غر نیاعصابم را خورد نکن من حوصله ا نیبب  _

نه من عاشقتم  و نه تو   رهیبه اجبار داره سر م یعروس نیا یدونیخودتم خوب م

 میکن یپس بهتره نقشمونو  و خوب باز یکن یبا من ازدواج م یبا عشقش دار

  حق کرد فقط

 خورد کرد شتریرا ب اعصابم

 :ادامه دادم تیبا عصبان 

دهنت  زنمیم یکیبه خدا قسم  یرا بنداز هیگر ینجوریمن ا یجلو یاگه بخوا  _

 کنم یدهنتو پرخون م

منو هم   یبچه را سقط کن نیهر چه زودتر ا یبهتره بر یاگه حوصله ندار 

  یخالص کن یزندگ نیخودت  از شر ا

 را ندارم هایباز نیحوصله ا یدونیخوب م خودت

 کند یرا مخف شیها هیکرد گر یکرد سع سکوت

   را از جا کندم نیماش تیکه با عصبان 

 خانه حرکت کردم یبه سو ما

  کار داشتم یلیخ 

  بودم ریروزها درگ  نیا 

  از رساندن آوا به خانه به شرکت رفتم بعد

  را نداشتم چکسیسرم شلوغ بود که حوصله ه انقدر

  نگذشته بود یاقهیراست به اتاقم رفتم هنوز چند دق کی

 مهرداد داخل شد یبا صدا یبا تق در

 :گفتم تیهنوز نشسته بودم که با عصبان توریاز پشت مان 

 هیهم جزو بق یکیندارم تو  چکسویمگه نگفتم حوصله ه  _



 : که پشت سرش گفت یجلو آمد و اما خنده ا یعصبان 

 یریگ یسگ پاچه م نیروزا چقدر حالت  خوبه  ع نیچه تو ا _

 :گفتم تیعصبان با

 اصال حوصله ندارم ندارم مهرداد تو رو خدا دست بردار  _

 

 [10:07 21.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 کیپنجاهپارت#

 بودم ستادهیمهرداد ا  یروبه رو 

 : گفتم تیبا عصبان  

  ندارم یروزا دل و دماغ درست نیبه خدا ا _

 :و گفت دیخند مهرداد

  یچه خبرته از عالم و آدم طلبکار  _

 دادم رونیرا ب نفسم

 :نشستم و گفتم توریدوباره پشت مان 

 شده؟ یچ یبدون یخوا یم  _

 :نشست و گفت یصندل یرو میاومد روبرو 

 یشده باز نفس کله خراب نقدریما ا قیشده رف یخوام بدونم چ یخوب معلومه م  _

 دادم نهیبه س

 : حالت آه و افسوس گفتم با

  مهیعروس گهیچند روز د _



  سر داد یو قهقه ا دیچنان خند نباریا

 :حرص دادنم  و با خنده گفت یبرا

 احمق یباالخره دم به تله داد  _

 : دادم و گفتم توریرا از مهرداد به مان نگاهم

 آره قرار ازدواج کنم _

 خترهاونم با همون د 

 : گفت ادیبار با تعجب ز نیا 

 ؟ یگیدروغ م _

 :را انداختم و زمزمه کردم سرم

  اون حامله است مجبورم  _

 :را خم کردسمتم  و گفت سرش

  گهیداره دروغ م  یشد وونهید  _

 : دادم گفتم نهیرا به س نفسم

  همون دختر ه است که   مادرم انتخاب کرده نینه مجبورم ا _

  به گفته خودش از من حامله است  

 :دادم و گفتم میبه موها یبردم و چنگ یبه موها یدست

خوردم که واقعا توش موندم هنوز  یگوه هیکنم اصال  کاریچ دونمیواقعا نم  _

  ستمیمطمئن هم ن

 :خم بود که گفت 

  بده براش  ر ر و کم کنه یزیچ  یپول هی   هیچه کار نیپسر ا یشد وونهیتو د  _

  بچه رو سقط کنه ستیکه بچه از من حاضر ن گهیتمام  م تیبا  قاطع _



 و دردسر برام درست کنه که باهاش کنار اومدم ادیب گهیچند ماه د ترسمیم

 : کرد و گفت لیکرد و سرش را به چپ و تما زیچشم ت 

 ؟یکه باهاش کنار اومد یچکار کرد  _

 : دادم و گفتم رونینفسم را ب 

  رمیگیبچه رو ازش م دمیبهش گفتم اگه بچه از من که آپارتمان بهش م _

 کنم یاگه بخواد دروغ بگه رسواش م اما

 :زد و گفت یپوزخند 

 یاحمق هم  باور کرد یتو  _

و  دمیراحت طالقش م الیکه با خ یبه هر حال اون وقت شهیخوب معلوم م  _

 رمیگیدوباره از سر م یزندگ

 :نگاهش به من گفت 

چند  یدونیم یبهش بد یخویاون آپارتمان  رو م  یتو  واقعا  عقل تو سرن ن   _

  کردن زیدندون ت  دنیهم برات  نقشه کش نایپولشه ا لردیلیم

 زمیخاک تو سرم بر یگفتم اگه از بچه از من باشه چ _

  خراب کنه میبا بچه و زندگ ادیفردا ب 

بچه از   منه  اگر از من که ازش  ایو بهتر معلومه  شتریب فمیتکل ینجوریا حداقل

 رمیگیم

 :زد و گفت یپوزخند 

 یخوا یم  مادریو اخالص و بچه ب یریو چرا ازش بگ یراحت نیمگه به ا  _

مدت ازدواجمون بچه رو از  نیدر هم دی_ فعال که باهاش ازدواج کنم شا کاریچ

 ببره  سقط کنه نیب

 :زد و گفت یپوزخند 



 یچجور گهیو د ادیرو هم شکمش باال م  یپسر  تا چشم بذار یشد وونهید  _

 بچه بزرگ و سقط کرد شهیم

  بردم یبه موها یباز دست 

 :و گفتم یو عصبان کالفه

 مویزندگ دیق ای زنمیآپارتمان م دیاقی دونمینم  _

از مادرم و  رمیرو بگ یندارم فعال عروس یچیاصالً کالً دل و دماغ ه 

 خالص بشم زیتر و همه چو زن و دخ یخواستگار

 

 [10:21 21.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 دوپنجاهپارت#

 ( آوا)

 :طال بود و گفت یسهایمامان به سرو نگاه

 خودته ؟ قهیسل نایچقدر خوشگلن   ا  _

 خدا چقدر نازند یوا

 دمید یبار بود آنها را م نیاول یتر کردم خودم برا یلب 

 است اریع ۲۱ یطال سیچقدر ناز بودن سه تا سرو 

  تلخ  زدم یزرد لبخند شیکیبود  دیدو تاش سف 

 :ها بود  و گفتم سیحواسش به سرو دیند مادر

ً ینه تقر  _   انتخاب کرده انیرو را نایا با

  کردم دییتا منم



 :گردنم گرفته و گفت یها را برداشت رو سیاز سرو یکیگردنبند  مادر

  پسر نیاست ا قهین چقدر خوشگله چقدر خوش سلم یخدا  _

 بود بایز یلیدادم و خ نهیبه س ینفس

 بود که واقعا من عاشق شدم یو خواستن فیظر یلیاز آنها خ یکی 

 :گردن  ام   که  مادرم گرفته بود برداشتم و گفتم یگردنبند را از رو 

 قشنگه منم خوشم اومد یلیآره خ  _

  مادر نگاهش به من بود 

 :با لبخند گفت و

 هیا قهیپسر خوش سل  _

 : زد و ادامه داد یچشمک 

  دیدخترمو چسب یکه دست رو  دخترم گذاشت و دو دست _

 : زد و ادامه داد یلبخند

  زمیتو سگ داره عز یآب یخب معلومه چشما _

  شنیهمه  عاشقش م نیبیم که

  را انداختم سرم

 دادم نهیبه س یکردم نفس سکوت

 :که مادر گفت 

  زشت بود یذاشتینم یزشت نبود کاشک ست؟ین ادیحاال چرا سه تا ز  _

 : زد و ادامه داد یخودش لبخند بعد

  یو برازندگ یخوب ماشاهلل دارندگ _

  چرا نخره داره



 :تر کرد و گفت یفقط نگاهم به او  بود که لب 

به حساب  زهیریپول م یعروس دیخر یامروز مامانش زنگ زد و گفت برا  _

همه  ستین اجیاحت یچیمنم گفتم فعال که ه دیبخر دیکه خودتون دوست دار یهرچ

ً یتقر یچ  خودم از قبل برات  آماده کردم یدار با

  رمیبگ خواستمیفق   چند دست لباس خواب م  

  میخودت بخر قهیگفتم خودت با سل 

 :توالت گذاشتم و گفتم زیم یها را رو سیو سرو گردنبند

 فعال عجله نکن خرمیکه دوتا م رونیمامان حاال بعد خودم رفتم بباشه   _

مزون لباس عروس داره قرار  اطیدوست مادرش خ گفتیم دیطور که مهش نیا  _

  مینیلباس عروس بب میشد فردا باهم بر

 م؟یفردا بر یدار وقت

 :تخت و گفتم یرو دمیدراز کش 

 آره مامان وقت دارم  _

 کردیم فیتعر یاز عروس یادیبا آب و تاب و ذوق و شوق ز مادرم

  بودند ختهیکه به حسابم ر یبابا از پول یو طال برا دیخر نیاز لباس عروس از ا 

  خودم هر چه دوست داشتم بخرم یعروس دیخر یبرا تا

 که آماده بود  زیهمه چ 

نداشت  دوستش کارش حرف دیکه آن هم  خاله مهش شگاهیفقط مانده بود آرا 

 داشت یمعتبر اریبس شگاهیآرا

  بودم دهیرا ند انیدو روز بود را یکی 

 سرش شلوغ بود یلیخ

 شرکت بود ریکه من متوجه شدم که خودش درگ نطوریا 



 بودن یتاالرعروس یو مادرش دنبال کار ها 

 مادرش در رفت و آمد بود ایما  یهم پا به پا دیخاله مهش 

  بود در حال کمک کردن هیدو سر قض 

  نداشتم یعروس یبرا یاقیاشت چیمن بودم که ه و

  شب دنبالم آمد یوقت انیرا نیع قایدق

 نداشتم یلباس عروس یدلخوش چیرفتم ه یپروه لباس عروس یبرا

 یزیحواله ام کند قبل از هر چ یکند متلک میدعوا  دمینشستم ترس نیداخل ماش 

 :انداختم و گفتم نییسرم را پا

 سالم  _

 

 [10:47 21.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 سهپنجاهپارت#

  را روشن کرد نیماش نیماش

 سرعت از جا کنده شد با

 :و با پوزخند گفت 

 یه  به به چه دختر حرف گوش کن 

 را ازش گرفتم میرو 

 :ناراحت بودم گفتم اریکه بس یلحن یبا کم و

 یمنو مسخره کن یتو حق ندار  _

 خودم بودمگر  دست  گرید 



 شد یم یجار میاشک ها دمشیدیتا م 

 کردم بغصم  را فرو خوردم یبار سع نیاما ا 

  را پنهان کنم میاشکها 

 سمت  پنجره مخالفش بود نگاهم

 :داد و گفت نهیبه س یکه نفس 

دهنت پر  زنمیو تو م دونمیمن م یزیو اشک بر یریباز آبغوره بگ یاگه بخوا  _

 کنم یخون م

 یکن هیگر ینیکه واقعاً بش 

  و اشکات دم مشکته ادیم ادتیانگار غم و غصه هات  ینیبیتا منو م 

 :دادم و با بغض گفتم نهیبه س ینفس

 ستیفقط حالم خوب ن کنمینم هیمن گر  _

 :تمام گفت تیبا عصبان 

  ستین یخرم  حال یفک  کرد _

 یکن یهات  واسه من ناز م هیبا گر  ینیبیمنو م تا

 نیبب یریگیآب غوره م 

 : ادامه داد یکرد و عصب نگام

 قبال بهت گفتم نویندارم ا یدختر کوچولو من حوصله نازکش  _

  بار آخر یاخطار برا نیپس ا 

 تمام گفت تیرا چنان با حاکم شیحرف ها نیا 

 : اراده غم را فرو خوردم و گفتم یکه ب 

  حالم بد نشه نمتیکنم بب یم  یسع گهید دیببخش  _



 :زد و گفت ادیبود که فر تیدفعه چنان با عصبان هی

 آشغال انگار من به زور بهت  تجاوز کردم یدختر  _

 ؟ یخواستیرفت خودت هم م ادتیانگار  

 یکش یوانگیباز مرا به مرز جنون و د شیهاحرف

 :بود و گفتم هیکه با گر د

 یکه به من تعرض کرد یخودت بود نیا  _

که باهات رابطه داشته باشم و از اون  یم خواستکه با اصرار از یخودت بود 

  یپشت سرتم  نگاه نکرد گهیشب رفت و د

 : ادامه دادم هینگاهم به او بودبا گر 

  یرا ترک کرد الیدزد بود که و نیصبح ع _

 :خشم  ادامه داد با

  یکه انکار کن یخواینم  _

 :سرش را تکان داد و گفت یچ عصبان 

 خورهیدرست مثل تو به هم م  یحالم از هر چه دخترا  _

 یدیخواب رمیز یخوب خودت بود اریتنگارو در ن یواسه من ادا 

کنم حاال منتظرم  یکه اصالً باور نم یاز من حامله ا یگیم یاومد یاالنم برگشت 

تمام به همه بگم تو چه دختر  ییبچه معلوم بشه تا با رسوا نیا فیتکل یفقط زود

  هیشدن به من چ کیدو نقشت  از نز یهست یهرزه ا

 : گفتم غیتمام با ج تیدفعه با عصبان کی

 تمومش کن ولم کن گهیبسه بسه د _

 :زد و گفت یپوزخند



خوام به همه ثابت کنم که تو   یخانم کوچولو تازه شروع شده تازه م رینخ  _

 یدیدختر جناب سع

مثل منه خدا  یاحمق یاز مردا یدختر هرزه شارالتان دزد که کارش اخاذ هی 

  دونهیم

 یکرد یاخاذ یبدبخت یو از آدمها یبار  تا حاال حامله شد چند

  کرد یحالم را بد م شیهاحرف نیا 

 باز حالم بد شد و حالت تهوع گرفتم ک کبارهی که

 :گفتم یو عصبان هیگر با

حرفات  نیبا ا یکن یم وونمید یدار ستیمنو برگردون خونه حالم خوب ن  _

 فقط خودت یشارالتان را دزد و هوس باز و هرزه خودت

 ضرب دستش بود کبارهیها را زدم  به حرف نیا  تا

 :بود و گفت ادیبر دهانم فرود آمد و با فر تیکه با عصبان 

 خفه شو هرزه آشغال  _

 

 [11:00 21.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

  چهارپنجاهپارت#

 :بودم که گفتم هیرهق هق و گ با

  زارمیب ادیازت بدم م امیباهات ب خوامیمنو برسون خونه نم  _

 :کرد گفت ادیسرعتش را ز تیکه با عصبان یلحظه بود که در حال همان

 رفت؟ ادتی یانگار  _



 به من انداخت ینگاه میو ن 

 : آورد گفت یمرا در م یکه ادا یدر حال یبا پوزخند 

 کنم یتنهام نزار تنهام نزار خواهش م  انیرا  _

 :زد و گفت یبه من انداخت پوزخند کشتار یباز نگاه 

  نرفته هرزه ادتیحرف ها که  نیا  _

 :بودم و گفتم هیگر با

و من و  یکه بهم تجاوز کرد یاشغال  تو بود  وونهید ادیبدم م ادیازت بدم م  _

 یرحمانه ترکم کرد یب

 کنهینابود م مویداره زندگ یاراجب یحاملگ  نیو حاال ا 

 :بود گفت تیو عصبان ادیبا فر 

  من که بهت گفتم سقطش  خودت  _

 یتباه کن میو من و زندگ یقرار بد لهیبچه را وس نیا یخوایم

و االنم اگه  ستیبچه از من ن نیا دونمیاما من م ستین میاحمقم حال یفکر کرد 

تو رو به همه نشون بدم و به  اهیس یخوام رو یفقط م امیدارم باهات کنار م

و اون پدر احمقت که بدونه چه  زنهیم نهیسنگتو به س یخصوص  به دخالت که ه

 داره یدختر هرزه ا

 داشتم یدیهق هق  اوق زدم حالت تهوع شد انیم 

 :بودم و گفتم هیاما با گر 

ه که هرز هیتو  ایتو  ای یمن شهیعالم م یکه رسوا شهیباشه باشه بعدا معلوم م  _

 خودت دور و برت و همه رو به چشم خودت نیهزارتا دختر ع

  دارم یچه حال دونستمیمن ساده و احمق و شب اصال نم ینیبیم 



با  ینجوریو االن دارم تاوان گناه ما ا تونمیکه نم یکرد یتو منو مجبور به کار و

 دمیآشغال پس م یتحمل کردن تو

 :گفت تیو عصبان 

  یفکر نکرد نجایبه ا یدیخواب ریز یوقت  _

 :بود و گفتم ادیو با فر دمیبا مشت بر سرش کوب تیعصبان با

 رفته ادتیهام  هیآشغال انگار  گر  _

 ترسمیبار م نیرفت که گفتم اول ادتیالتماسم  

 یهام نکرد هیبه گر یکه اصال توجه ینقدها تو داغ بود  یاحمق عوض  یاما تو 

 هرچه التماست کردم

  کنمینم یشرویپ یو گفت یدرو قفل کرد 

 یمنو نابود کرد دمیندارم اما تا به خودم اومدم د تیکار

  گفتم هیجمله آخر مرا چنان با گر نیو ا 

 :گفتم هیرا انداختم و هق هق کردم و با گر سرم

 ییرسوا هی یاجبار یحاملگ هیمن موندم و   _

که داشتم با تو  یرابطه ا نیو اول نیبچه تو شکمم فقط و فقط مال توئه من آخر 

  بود فقط تو

 توانستمیرا  با خشم زدم نم میحرف ها نیا تمام

 باز حالت تهوع گرفتم کبارهیخودم را کنترل کنم  

 بار پر شالم را باال آوردم درون شالم باال آوردم نیا  

 و با حق نتوانستم خودم را کنترل کنم 

 ز کردچنان ترم کبارهیحالم به  دنیا  هم با د  

 به هوا رفت غمیبغل بخورد و ج شهیکه باعث شد سرم به ش 



 :دمیو اوق و زدن نال هیگر انیو م 

 یروان ادیبدم م ادیازت بدم م  _

 

 [11:07 21.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 پنجپنجاهپارت#

 بود که پارک کرد ابانیخ گوشه

 بود کیتار بایهوا تقر 

 که به خاطر ما به مزون رفته بود دیساعت نه شب بود و خاله مهش 

 :بود و گفت یزنگ تلفن بود که عصبان یصدا 

  میکرد ریحالت بس که د نمیبفرما ا ایب  _

  بهش ندادم محل

 :داشبورد پر کرد و گفت یرا رو یگوش تیعصبان با

به شالت که حواستو جمع کن  مگه نگفتم برو دکتر چرا هنوز حالت  یگند  زد  _

 یتهوع دار

  دمیسرم کش یشالم را از رو هیگر با

 :گفت تیبا عصبان که

 میهست ابونیاحمق تو خ  یدختره  یکن یچه کار م  _

 :زدم و گفت یپوزخند 

  ستیبرام مهم ن یچیم ه _

 شال را از دستم گرفت تیدفعه با عصبان هی



  رونیپرت  کرد ب نیپر حالت تهوع بود آن را از پنجره ماش که 

 شد ادهیپ نیاز ماش تیکه با عصبان دمید و

 را خواباندم یو صندل نییپا دمیرا کش یاهرم صندل 

  گذشت نطوریهم یقیدقا 

 اصال خوب نبود حالم

 ها بودم نیو ماش ادهیمردم و عابران پ دیکمتر در د یبا خواباندن صندل 

 زدمینفس نفس م 

  در چشمانم بود  اشک

  شد نیسوار ماش ینسبتا طوالن قیبعد از حقا که

 :نسبتاً کوچک را سمتم پرت کرد و گفت یا سهیک

  بذار سرت  _

  را  به حالت اول بر گردانم یصندل نکهیا بدون

  بدانم  داخل شال باشد  زدمیرا برداشتم م سهیرا ک 

  دمیسرم کش یکردم و روبود سه گوش  یکردم روسر بازش

 :خواستم گرش را ببندم و گفتم و

 خونه میگردیبرم  _

  دیرا دوباره باال کش یاهرام صندل تیبدون توجه به حرف من با عصبان 

 :گفت ادیبا خشم ز 

  خودته یخونت پا یغلطا بکن نیاز ا نمیبب گهیبسته د  _

 دوباره از جا کنده شد نیماش و

 :گفت یکه بعد از لحاظآت 



 کمربندت رو ببند  _

  به مزون میدیکوتاه بود که رس یقیدقا

 و مادرش آنجا منتظر ما بودند  دیمهش خاله

 : ما خاله تعجب گفت دنیبا د 

 نیکرد رینقدردیشده چرا ا یچ _

 کوتاه را آرام باشم قهیکرده بودم آن چند دق یتمام طول راه را سع 

  بود انیرا تیکه با عصبان 

  کنم شیآرا یمجبورم کرد کم میها هینهان کردن گرپ یبرا که

 کردم یم شیمن آرا انیبار بود در مقابل را نیاول نیا 

 :زدم و گفتم یلبخند 

  مجبور شد برگرده خونه انیراه را نیب ستین یزیچ  _

 دیطول کش نیهم یبرا

  (انیرا)

  دمید یم نگونهیرا ا نیبار بود که ا نیاول شیباآرا دنشید با

  زیو سحرانگ یبا چشمان آب یدختر

 شیرایکه در چشمانش گ یخط چشم نیکمتر

 افکادم را که من گرفت یکه     پاچه  شیچنان سگ داشت چشم ها 

 هار  و خواهد ش 

  قلبم افکارم زینه نگاه سحرانگ نیاز ا د

 نگاهش نیبرد با ا یم رایکه دل از هرکس بندهیفر یبا چشمان یدختر 

 بر لبم بودند همچنان میپوزخند ها 



  کردم ییکه با خود واگو 

 است دهیقبل از من چند نفر را به کام  کش داندیدختر خدا م نیا

  کرده است یداده است و اخاذ بیو فر 

  شومیخالص م یداند ک یاکنون من به دام تو افتاده ام و خدا م که

دختران قبل از  ادیافتادم  یامیا ادیبود  یافکار همچنان در سرم ضرباهنگ ا نیا

  و قبل ایقبل از لع ایلع

 دهند بیهزار دوز و کلک توانسته بودن مرا فر  ایلع

دختر  نیا یهااعتماد کنم و گول حرف یبه ظاهر کس توانمینم گریبار د نیاما ا 

 خدا  مرا نجات دهد  دیکه شا کنمیرا تحمل م یشوم چند صباح بندهیو نگاه فر

 

 [12:04 21.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 ششپنجاهپارت#

  بود یقیدقا رونیآمدم ب شگاهیآرا از

  دنبالم آمده بود انیرا  

 هم داشتم یدیشد جهیخسته بودم احساس سرگ یلیخ

 شدم نیسوار ماش گفتندیکه م ییو ژست ها لمبرداریعکاس و ف تیبا هدا 

 ین دسته گل را به دستم داد چنان با اخم نگاهم کرد که حت ایقبل از آن را  

 : گفت لمبرداریف

اخم کرده  نقدریا شیچه طرزش آدم روز عروس نیا یلطفاً امتون رو پنهان کن _

  نکرد یتوجه انیرا

 فرمان نشست نیبدون حرف پشت ماش و



  میدیدر سکوت بود که به تاالر رس 

    تاب بودم یمن ب 

  بار  چگونه برمن خواهند گذشت مرگ  یهالحظه

  من دعوت داشتند یدوستانم در جشن عروس تمام

  دندیرقص یشاد و سرمست خوشحال م یهمگ

 و  بایجذاب ز لیخوش استا یمن ازدواج کرده ام آنهم با پسر کردیباور نم یکس

 نسبتنا پولدار 

 از من  زهر چشم گرفت انیبود که را یبه تاالر عکاس دنیقبل از رس 

  ندارد یدانستم خشمش  برو برگشت شوخ یم 

 رسد یحساب مرا م و

  تلخ بود  را تلخ کنم شیرا هرچند برا یعروس نیاگر کام ا 

 ازدواج چگونه سر گرفته است نیببرد که ا ییبو یو کس 

  با همان جمله اوول  خطبه عقد انیرا 

   بله را داد 

  ختیه  ظاهر خون سردش  زهرش را بعد به جانم خوهد رنگا نیبا ا دانستمیو م 

  بار خواندن خطبه عقد و  بله  گفتن نیپس از چند  

  ها  کردند یها سر دادند و شاد هلهله

  ستمیبارها و بارها در خود گر شیخو یدل من در عزا 

 خبر ندارد یکس و

  لبانم بود یکه من به ظاهر لبخند بر رو گذشتیهمچنان بر من م یلحظات 

  در دلم  آتش  به پا بود اما



  یحاملگ نیسرنوشت از ا نیاز ا دمیترس یم

 اوردیسر از رازم در ب یکس مبادا

عروس و داماد آماده کرده  یو عکاس  سن رقص را برا لمبرداریف یبلند شدم وقت 

  بودند

 دیلرز یتنم م تمام

  که با  اکراه مرا بغل کرد انیدرآغوش را یوقت 

 است زاریدانستم که  با تمام وجودش از من ب یبه لب داشت اما م لبخند

  را نداشتم یکار چیآنقدر خسته بودم که توان ه........

  اصرار مادرم باعث شد به

 میزودتر از حد معمول به خانه خودمان برو یشب کم 

 رو  به تمام بود یبا بدرقه مهمان ها بود که عروس 

  دمیکه به خانه رس دمیفهم یرا وقت نیشهر بودم اعروس  نیباتریو من ز 

  دمید نهیسالن بودم که خود را در آ یقد نهیآ مقابل

 دندیدرخش یهم م یآب چشمان

 بود یلبخند واقع کی یتاب یلبان سرخم ب 

 :لب زمزمه کردم ریو  به افکارم زدم و ز یکه پوز خند 

 صدا یب یباد آوا تیهات تسل یخوش یعزا  _

 سمت انیاعتنا به را یهم داخل شد ب انیرا

 من در نظر گرفته بود رفتم یکه برا یاتاق 

 : که گفت دمیرا پشت سرم شن شیصدا 



 داشیپ یکس نجایخوام بخوابم به همه  گفتم ا یخسته ام م یلینکن خ دارمیفردا ب _

  نشه

 نگفتم یزیفقط نگاهش کردم و چ 

  سمت اتاق رفتم در را قفل کردم اعتنایب 

 گرانیاز حال و روز د یخبریو در ب 

هقم بود که خانه را در بر  یصدا ستمیبه در سر خوردم و زارزار گر هیبر تک 

 گرفته بود

 

 [12:14 21.10.20] ,یاجبار یحاملگ

 یاجباریحاملگ#

 هفتپنجاهپارت#

  هق هق من بود یبا صدا ایگو

  دمیاز جا پر کبارهی 

 : گفت ادیبود که به در زد و با فر انیضربه پر از خشم را یصدا یوقت

 ؟ یکن وونهیمنو د یخوایم هیچ یها برا هیگر نیکثافت ا _

  دهانم گرفتم  یجلو دست

 هق هق هقم باز بلند شود یمبادا صدا که

 بلند شدم هیو با گر یاز پشت درب آرام 

 :گفت تیو با عصبان دیکوب یبا مشت به در م تیهنوز محکم و با عصبان 

 در را باز کن نیا  _

 : گفتم هیعقب رفتم با هق هق و گر یقدم 



 کنم؟ هیگر یزاریخوام راحت باشم چرا نم یامشب م هی _

 : گفت یو عصب ادیبا فر 

آشغال  یبکن یخواست یازدواج و سر نگرفته بود چه کار م نیکثافت اگه من ا _

 تر کردم دهانم شور شور شد یلب

 :گفتم هیاشکانم که با هق هق و گر یاز شور 

 ادیازت بدم م  _

 به در زد یو لگد یبار چنان مشت نیبود ا تیبا عصبان 

 :گفتم ادیزدم و با فر غیج اریاخت یکه ب 

 ادیاز من بدت م  _

چرا  یروزا فکر نکرد نیچرا به ا یدیکشیمن نقش م یبرا یداشت یکثافت وقت  _

درو  نیا یآشغال عوض یفکر نکرده بود نجاشیبه ا ادیشکمت داره باال م یوقت

  باز کن

  که سمت در گام برداشتم دمیلرز یترس چنان به خودم م از

  را با ترس و لرز چرخاندم دیکل 

 عقب عقب رفتم غیدر را باز کردم چنان در راه هل داد و داخل شد که با ج تا

  از شدت ترس اریاخت یکه ب 

  افتادم نیزم یبود رو میکه پا یپاشنه بلند یکفش ها 

  به سمتم حمله کرد که

 :دیدر صورتم غر  تیو عصبان ادیزد و با فر مهیخ میرو کدفعهی

 ؟یخواستینم نویدختره هرزه االن مگه هم  _

  دمیلرز یاز ترس خودم م 



بدنش  ریو با ترس از ز یکردم به آرام یمن انداخته بود سع یاش را رو ینیسنگ

 بکشم رونیخودم را ب

 : و التماس گفتم هیو با گر 

  نکن تمیکنم اذ یخواهش م _

 : تمام بود که گفت تیباعصبان

 فیتا تکل یخونه حق آبغور گرفتن ندار نیتو ا یزاریپاتو م یمگه من نگفتم وقت _

 بچه معلوم بشه نیمن و ا

 :بودم که گفت هیگر با

  خوامیاجبار رو نم نیرو دوست ندارم ا یزندگ نیم ا _

  دیشت دست بر دهانم کوبدفعه چنان با پ هی

 ش رو بردم بانیارده  سردرگر یشد و ب یکی غمیباج که

 : دیدر گوشم غر ادیکه با فر 

تا تولد  یمجبور یاالنم بله رو داد یبهت نگفتم بچه رو سقط کن خودت نخواست  _

  یبچه حروم زادت  منو تحمل کن نیا

  کرده بودم بانشیدر گر سر

 کردم که مرا به زور از خود جدا کرد یهق هق م 

 :بودم که گفتم هیتخت قرار داد با گر یمرا بلند کرد و رو 

 یعوض یاز خون توعه از خون تو ستیمن حروم زاده ن یبچه   _

 

 [12:41 21.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#



 هشتپنجاهپارت#

 زد مهیخ میکه رو یتمام در حال تیباعصبان 

  را چنگ زد میطرف بازوو دو  

 بودم شیپاها نیماب و

 :زد ادیفر تیبا عصبان 

 بچه بچه منه پس بمون و تحمل کن یگیمگه نم  _

 یبرس یخوایو به اونچه که م 

 دهانم گرفتم یدستم را جلو یبودم به سخت هیبا گر 

 حالم را بد کند شدیعطرش باعث م یکه بو 

  دهانم برداشت یبار دستم را از رو کیزدم که   اوق

 : گفت تیبا عصبان شیدندانها یبود از ال یکه به شدت عصبان یدر حال و

 هرزه؟ خورهیحالت از من به هم م _

  دست خودم نبود 

 کرد یحالم را بد م شتریب یکینزد نیفاصله و ا نیا

  دییچنان سر بر گردنم فرو برد و مرا بو کبارهیکه  

 :با خشم گفت دیویکه  موب یحال در

  خورهیمنو بکن منو بکن حاال که حالت از من به هم م  _

ذره آرامش  کی زارمیهرزه نم هیتو  یتو تخت من و کنار من بخواب نجایا دیبا

  یداشته باش

  شد حالم بد شود یباعث م یکینزد نیا

  زدم یداشتم باز اوق م جهیسرگ احساس



 :گفتم هیاو را از خودم جدا کنم با گر کردمیم یکه سع یبا التماس در حال که

 ستیتورو خدا بلند شو حالم اصال خوب ن  _

 ارمیدارم باال م ینیب ینم 

  من کرد یهابه التماس یاصالً توجه 

  داد یمرا عذاب م شتریکه ب دییبو یمرا م چنان

 : گفت ادیبود با فر یکه عصبان یحال در

  شهیتن من حالت بد م یاز بو _

 غیبسته  ام زد و با ج ونینیجمع کرده و ش یبه موها یچنگ کبارهی تیبا عصبان 

  بودم

 : زد ادیو فر 

 یشب تو تختم باشند ول کی نکهیزنن واسه ا یجنده دخترا له له م  یگوه خورد _

 ؟ خورهیعطرم حالت به هم م یتن من بو یاز بو یگیم یتو حاال دار

  را با التماس گرفتم دستش

سرم پوست سرم را  یسنجاقها کردمیکه احساس م دیکش یرا م میموها چنان

  کردند یسوراخ م

 : با التماس دستش را گرفتم و گفتم که

 یکن یم تمیاذ یتورو خدا دار _

 :از من گرفت و گفت یزده بود که اندک فاصله ا مهیمن خ یهنوز رو 

 باهات داشته یبرخورد نیکوچکتر خوامیاز امروز مراقب رفتارت باش نم  _

  باشم چون حوصلتو ندارم

 ندارم ارمی ینازکش نیا حوصله

  یدکتر و مراقب هست یریخودت م یخودت با پا 



  ینباش یچشم من آفتاب یجلو

 و ول کرد دیرا کش میکه موها ینیتمام در ح تیعصبان با

  دمیسرم را محکم بد تخت کوبد از درد نال 

 آمد نییتخت پا یاز رو 

 : ادامه داد یداد و عصبان نهیبه س ینفس 

کنم و منتظر  یچند ماه رو تحمل م نیگفتم ا یبمونه بهت چ ادتیحرفام خوب  _

 رونیب یخونه بذار نیپاتو از ا ییهستم که خودت با رسوا یروز

 زد و من هق کردم یپوزخند 

  رفت رونیبزنم ب یمن حرف نکهیبدون ا 

  دیهم کوب یدر را محکم رو 

  تخته بردم و با تمام وجودم هق هق کردم یسردر بالشت رو من

  ازدواج شوم نیو ا یاجبار یحاملگ نیبر حال زارم ا 

  ستمیزار گر زار

  دهد حالم را بفهمد نیرا تسک مینبود دردها یکس 

 یرحم یمرا با خود کشت با ب  یدو مرد جوان آرزوها نیا

 

 [12:44 21.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 هشتپنجاهپارت#

 در خانه بود انیگذشت را یدو روز یکی  

  دیایجرئت داشت به خانه مان ب ینه کس 



  دادیرا جواب م یکس یتلفنها نه

 بار به من تماس گرفت نیچند نکهیبا ا دیمهش خاله

آمد  یاز دسنم بر نم یدلخور شدم کار کردیمادرش را بازگو م یحرفها یوقت 

  کنم یچیسر پ انیراار دستور  توانستمینم

 دیایب نجایخودش به ا ایدلخور بود انتظار داشت حداقل مادرم  نکهیا با

 کردیقاطعانه برخورد م انیاما را 

  دانستیرا نم شیکارها نیا لیهم دل یکس 

  من جز

 دلخور بود زدیحرف م یکه با من تلفن مادرم

  آورد یخودش نم یاما به رو 

 که ناراحت باشد دادمیاو حق م به

  دیاین نجایا یکرده بود فعالً کس دیتاک انیالکن را 

  بود زاریمزخرف هم ب یرسم ها  نیرا ندارد از ا یکس حوصله

 آشپزخانه بودم درون

  هم نگرفته بود یخدمتکار انیهنوز را 

 را نداشتم یخودم توان انجام کار نکهیا با

 درست کنم یزیشام چ یاما مجبور بودم برا 

  نخورده بودم یدرست حساب زیناهار هم چه چ 

حالت تهوع  شتریسفارش داده بود را بخورم ب انیکه را رونینداشتم نهار ب دوست

 گرفتم یم

  حال خود کردن گوجه ها بودم در

  را نخورده ام میآمد قرص ها ادمیدفعه  کی



 را از جعبه در آوردم میرفتم و قرص ها خچالی سمت

 آب را آوردم یگذاشتم دوباره برگشتم بطر زیم یرو 

  را فراموش کرده بودم میقرص ها قیآنقدر که فکر بودم که ساعت دق 

  برداشتم نتیاز داخل کاب یوانیرا بستم ل خچالی

  دادم  دو عدد قرص را از ورق شان در آوردم نهیبه س ینفس

  را بردارم یدستم بودن خواستم بطر کف

  افتاد زیم یاز رو وانیخورد و ل وانیلحظه دستم به ل همان

  زدم غیاراده از ترس ج یب چه

  دیکه به آشپزخانه دو  دمیرا شن انیرا یعصبان یصدا وهمزمان

 بود یعصبان یلیخ

که  یانیشکسته کف آشپزخانه بود و را وانیل نیزدم و نگاهم ب یمن نفس نفس م 

 بود ستادهیدر آستانه در آشپزخانه ا

 نگاهم به او بود یبا چشم پر از ترس و  اشک 

 :گفت تیکه با عصبان 

تو دست  نقدریچرا ا دمیبا استرس و دلهره از خواب نپر نقدریتا حاال تو عمرم ا   _

  یهست یپا چلفت

  ها را ته حلقم انداختم تلخ بودقرص یحرف بدون

  آب قورت دادم بدون

 : رفتم  و گفتم یبهداشت سیسمت سرو به

 حواسم نبود دستم بهش خورد  _

  از کنارش رد شدم یتازه نگاهم بهش افتاد وقت 

  انیتنه اش برهنه بود و اندامش نما باال



  توجه بهش از کنارش رد شدم یب

  دنشینفس کش یداد و صدا رونینفسش را ب 

 برگشتم یحس کردم با جارو دسته دار بلند یبه خوب را

  ها را جارو بزنم شهیکه خورده ش 

 کند یها را جمع م شهیخودش زانو زده و دارد ش دمید

 : بدون آن که سرش را بردارد گفت تیکه با عصبان 

 یکن یحواست را جمع کن ممکنه خودت رو زخم گهیدفعه د _

  شدم کیآب دهانم را قورت دادم و با جارو نزد 

  مشغول جارو زدن شدم خودم

 :ا داخل سطل زباله انداخت و گفتها ر شهیبلند شد خورده ش 

  ارنیب رونیاز ب زنمیزنگ م یشام درست کن خوادینم  _

 :بودم که آرام زمزمه کردم وانیل یزههایجاروکردن ر مشغول

داره حالت تهوع بهم دست  یبخورم با معدم  ناسازگار رونیب یغذا تونمینم  _

 دهیم

 :برگشت نگاهم کرد و با پوزخند گفت 

 بودم دهیند ینوع باردار نیتو با ا یلوس  بهیتا حاال زن  _

  نگاهش کنم نکهیزدم بدون ا یپوزخند 

 :بود و گفتم نییپا سرم

رو  ینیچن نیکه تا حاال تجربه ا ادهیباردار ز یبرخوردت  با زنها نکهیمث  ا  _

 یدیند

 :گفت رفتیم رونیکه ب یبود در حال ادیو فر  



خودت بخور  خوادیدلت م یحوصلتو ندارم هر زهرمار فقط خفه شو خفه شو  _

 قیهرچه ال قیخال یتو سوخته خواستم خودتو خسته نکن ا یمنو بگو که دلم برا

 

 [15:25 21.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

  نهپنجاهپارت#

  اضطراب و ترس نگاهم به دکتر بود با

  گذشته بود ییدو ماه از آن ازدواج کذا بایبود تقر یدر حال سونوگراف که

  میایبه مطب دکتر ب ییامروز نتوانستم  به تنها 

 دانستند یم یبا التماس مادز که حاال همگ انیرا که

 یهمه من خجالت م ینگاه کنجکاو و سوال ریهرچند ز میحامله ام به دکتر آمد 

 دمیکش

  شدیبزرگ نشان داده م یآخر شکمم که کم 

 که کار را بهانه کرد انیرا

 دیایاما مادرم با اصرار از او خواهش کرد که همراه هم به مطب ب 

 مقابلش بود توریتر کردم تمام حواس پزشک به صفحه مان یلب 

 : بود گفت ستادهیهم بود ا یعصبان یلیخ انهیکه با لبخند رو به را 

 بابا یمبارک باشه آقا _

  زد یرا برگردان پوزخند شیرو انیرا 

 : آب دهانم را قورت دادم که گفت من

  نمیب یخانم کوچولو م یجا نیمن ا _



  بغضم گرفت اریاخت یب

  من دختر است بچه

 :و ابرو داد و متعجب گفت یاخم یپس از لحظات پزشک

 ؟یکن یونو م یباره دار نیاول  _

 :رفت که گفتم انیدادم و نگاهم برا نهیبه س ینفس 

  بود یباردار لیول همون اوانه بار دومم بار ا  _

 رمیاالن پزشکم رفتن خارج کشور و خواستم  که دوباره تحت نظر قرار بگ که

 : زد و گفت یدکتر لبخند 

 ؟یکه دوقلو حامله ا یحتماً خبرندار _

  با هراس و ناباور  اریاخت یرا گفت ب نیرا ا نیتا ا 

 :گفت عیتخت جابجا شوم  که دکتر سر یاز رو خواستم

 آروم باش زمیآروم باش عز  _

زد خانم دکتر با لبخند و   شیبه موها یچنگ یرفت که عصبان انینگاهم به را 

 : گفت ادیشوق ز

 است گهید یکی نمیا یشینگاه کن متوجه م _

  دوتا ینیبیم 

 آقازاده

 :زمزمه کر اریاخت یو ب یبود که عصبان انیرا 

  میو کم داشت نید هم _

 : نتوانستم تحمل کنم گرید

  دندیغلت میگونه ها یرو میاشک ها _



شکمم را  یبه دست هم داد تا ژله رو یکه دستمال کاغذ یخانم دکتر در حال که

 :بودم با خنده گفت هیپاک کنم با گر

 کردیم یتو بود چه ذوق یجا گهید یکی یدونیاالن نم یکن یم هیچرا گر  _

 اتاق دکتر را ترک کرد بدون حرف یبود  که عصبان انیرا 

مهم و دارو و دارو بود که من هم به  یدهایدکتر پس از سفارشات الزم و تاک 

 شدم ادهیاز آسانسور پ یآرام

  پارک بود رفتم ابانیکه گوشه خ نشیسمت ماش 

   نداشتم نیبودندم جرات  که سوار ماش دهیآنقدر ترس یحرف بدون

  که   نروم توانستمیاما نم 

 :را چرخاند و گفت چیبود که سوئ تیعصبان با

 نه    دوتا یکیبفرما   _

  آوردم یبودم نان بال در م یگرید تیاگر در موقع 

 دادم یسر م ادیکه از از شوق فر 

 : بستند گفتم یکه کمربند را م یاما در حال 

 چکار کنم االن برم پسشون بدم _

  کنده شد شیاز جا نیزد ماش یپوزخند 

 :به من انداخت و گفت ینگاه مین تیبا عصبان میکردیت مکه حرک یدر حال 

 که بچه دوتا شده یکرد کاریتو چ یعوض  _

 :گفتم یبار من بودم متعجب و عصبان نیا 

 مگه دست منه خب دوتاست  _

  بود یعصبان یلیخ 



 :بود نگاه به مقابلش کرد و گفت تیبا عصبان 

 یکن هیگر ینیکه شب و روز بش ارمیسرت م ییبال رسمیباشه باشه حسابتو م  _

   رمیگیاگه بچه ها مال من نباشه ازت م یحت

 :به هق افتادم و گفتم اریاخت یحرف زدن زد ب نیا تا

 نکن تمیتوروخدا اذ ایخدا یییوا _

ً یبود که تقر ادیز تیبا عصبان   :گفت ادیبا فر با

 کنم یم مونتیاز کرده هات پش دید میخانم کوچولو خواه دید میخواه  _

 

 [15:29 21.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 شصتپارت#

  مرا به خانه مادرم که منتظر بود   رساند انیرا.....

  رمیخودش به شرکت رفت  قرار شد شب خودم آژانس بگ و

  امتناع کرد دیایب اوریخانه بروم هرچه مادرم تعارفکه باال ب به

  رفت یو شرکت را بهانه کرد و عصبان کار

است که با چشم و اشاره به من نگاه   یکه چقدر عصبان دانستیمادر هم م یحت

  کرد

 گفتن نداشتم یبرا یمن سکوت کردم حرف و

 : بود که ما در جلو آمد و گفت انیپس از رفتن را 

  شده ینجوریچه چرا ا _

 :مانتوم را باز کردم و گفتم یمبل نشستم دکمه ها یرو



 هیبچه دوتاست عصبان دهیندونم چشه ش یچه م  _

 : زد و گفت یمادر لبخند 

  ؟ کنهیم یتشکرشه و ناشکر یجا نیوا خدا مرگم بده ا  _

  دیگنجیذوق داشت در  پوست خود نم یلیمادر خ 

  نبودم یو خوشحال یاقیاشت چیبر عکس که اصالً ه 

 : هنوز باور نداشت گفت ایبود متعجب  که گدچو ستادهیکه جلو ا مامانم

 واقعاً دو تا ؟ _

 دادم نهیبه س ینفس

 : مادرم چقدر خوشحال بود که گفت 

 مادربزرگتم دوقلوزا بود امرزیخدا ب _

 دانستم یرا خوب م نیا 

 بود یارث نیپس ا 

 : و گفت ستادیمبل ا یدادم سکوت کرده بودم که مادرم کنارم رو نهیبه س ینفس 

  ازت بپرسم یزیچ هی _

 :کردم فقط نگاهش کردم که گفت سکوت

  یحامله بش یاجازه داد  یزود حامله شد نقدریشما چرا ا _

 :شد و گفت دهیشکم و کش ینگاه مادر کردم که نگاهش از چشمانم به سو دیترد با

 یمونیپنج ماه ها م هیشب شتریکه دوماه باشه به نظرم ب ادیبهت نم یول  _

  کردم آرامش خودم را حفظ کنم یسع 

 :حرف زدم که گفتم یدستپاچگ با

  هم گفتم انیمامان من همون شب اول را دونمینم  _



  فتهینم یبار اتفاق هیگفت با  اون

 را بدون خجالت بزنم میهاکردم حرف یسع یلیخ

 تر کردم و ادامه دادم یلب 

 : نگاهم را به مادر دادم گفتم کهیدر حال  

 شکمم بزرگه مامان؟ _

 : کرد و گفت یاخم 

 نیخالت هم ا یحت یمونیها مماه ۴۵ هیشب شتریکنم ب ینگاهت م یحاال هرچ _

  زنهیحرف رو م

 : زدم و با لبخند گفتم یلبخند

 ادیشکمم بزرگ به نظر م نیآخه مامان بچه ها دوقلو هستن واسه هم _

 :کرد و متفکرانه گفت یمادر اخم 

 آره ممکنه  _

ً یتقر    شک کرده بود مادر انگار به من با

 :با اخم بود هنوز گفتم که

  یکن ینگام م یجور نیمامان چرا ا  _

کنم دست من که نبود  کاریچ گهیمن همون شب اول حامله شدم د گهیاتفاق د خب

  شوهرم بود ریتقص

 که چرا بچه دوقلو یعصبان االنم

 :حرف را زدم مادر با اخم گفت نیتا ا 

  و تازه از خداشم باشهشده خب بچه دوقلو  یوا مگه چ  _



اونم  یکه االن هم حامله شد میما تازه ازدواج کرد گهیناراحت م یلیخ انیرو _

  هیمن چ ریتقص گهیدوقلو د

 :گفت تیبود که با عصبان مادر

چه بچه از  یعنیخوب خواست خودشو نگه داره  کنهیم ینجوریپسر ا نیچرا ا  _

  بده ادیحرفا رو بهش  نیاز ا یکی دیبا سین شیحال

 : شد گفت یکه بلند م یدر حال 

 گمیمن بهت نم یچیواال شوهرت نوبره ه _

 

 [15:52 21.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 کیشصتپارت#

 کنهیاخم و تخم م شهیکه هم نجایا ادیم

  کنه یهم باهات برخورد م ینجوریا 

  کردیکه نگاهم م یدر حال برگشت

 : آشپزخانه رفت و ادامه داد سمت

  هیرفتارش تو خونه با تو چه جور دونمیواال من بهتون شک دارم نم  _

  زدم یلبخند

 : کردم خودم را خونسرد و آرام بودن تظاهر کنم و گفتم یسع

مواقع چون سر شلوغه  شتریب یباهام خوبه ول یلیمامان اتفاق تو خونه خ _

 خسته است یلیاعصاب نداره خ

 :شد و گفت یمادر مشغول آشپز 



  که انگار طلبکار نجایا ادیرفتار کنه م یجور نینداره ا لیواال دل  _

 دادم نهیبه س یکردم خونسرد باشم نفس یسع

 :دادم و گفتم هیمبل تک یپشت یو سرم را رو 

 تونمیبه هر حال مامان چه کارش کنم خسته است  حوصله نداره من که نم  _

 باهاش قهر کنم

اونم دوتا با  کنهیدوتا داره اعصابمو خورد م نیخودم اصال حوصله ندارم وجود ا 

 هم هنوز دو ماه از ازدواجمان نگذشت

 (انیرا)

  به اصفهان بروم یپروژه کار کی یگرفته بودم برا میبود تصم یروز چند

  هفته طول بکشد کیاز  شتریمسافرت هم ب نیممکن بود  ا 

 :را بهانه کرد و گفت یحاملگو  یکه همان اول خستگ آوا

 رودیچند روز که تنها است م نیکه به خانه مادرش در ا  _

 : بود که با من نباشد همان اول گفتم نیمن هم که از خدا ا 

 که قرار تنها برم جو مردونه است _

 کندیهم نم یاصرار دانستمینگفت م یزیچ 

 ردیگیبل اجبار داارد سر م  یزندگ نیچون ا 

  باال آمده بود یبود که شکمش حساب شیپنج ماه پ 

 گذشتیبرمن نم یها دوقلو بودند اصالً روز خوشبچه نکهیا از

 ها از من باشدبچه نینکندواقعاً ا دمیدیمدام کابوس م 

 و من مجبور باشم تمام عمرم آوا را به خاطر بچه ها تحمل کنم 

  حس مرا نابود کرده بود نیا 



  وجود فعال سکوت کرده بودم نیبا ا اما

  شب پرواز داشتم ۱۱ ساعت

 بودم دهیچیحوله را دور تنم  پ رونیحمام تازه م آمده بودم ب  از

 کردیساکش را  جمع م دمید 

 :آوردم و گفتم نییتخت پا یکه خودم از رو 

 رسونمتیبزار آماده بشم م یبر یخوایاالن م  _

 :بست گفت یمانتوش را که م یدکمه ها 

  ندارم یاجیاحت نییپا رمیخودم م ادینه زنگ زدم آژانس داره م  _

  داد م که  سکوت کردم نهیبه س ینفس

  و حوله کوچک را برداشتم ستادمیا نهیآ مقابل

 را خشک کردم میموها 

  را نداشتم یزن چیمدت که ازدواج کرده بودم حوصله ه نیا 

  ت داشتمزن در کنارم احساس ترس و وحش کیاز وجود  واقعا

 ً   آوا که االن حامله است دنیبا د خصوصا

 از من حامله است دیشود و بگو دایپ دیبا یکی مبادا

  اتاق را ترک کرد و رفت یک دمیافکار بودم که نفهم نیا   ریدر گ 

 تخت انداختم و سمت آشپزخانه رفتم یرا رو حوله

  درآورم خچالیآب پرتقال را از رو داخل  پارچ

  بودم ستادهیبرداشتم و همانطور که اسر پوشش را  

  تازه کردم یو نفس  دمیپارچ از آب پرتقال سرکش  با

 که زنگ خانه به صدا درآمد یهنگام



 

 [16:07 21.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

  دوشصتپارت#

  آشپزخانه گذاشتم زیم یتنگ پارچه را رو یآواست عصب نکهیا الیخ به

 : زمزمه کردم یلب عصب ریرفتم ز یسمت درکه م و

 ؟ یزنیچرا زنگ م یدار  دیتو که کل وونهیدختره د _

 نفس نفس در را باز کردم با

  مقابل من که لبخند پر از عشقوه  زده بود ایلع دنیکه با د 

  دیمواد زده بودم گه از سرم پر  ایگو   

 :با  ته پته و تعجب زاد  گفتم اریاخت یکه ب 

  یکن یچه کار م نجایتو ا  _

  ظاهرم دنیلبانش نشاند با د یرو یلبخند 

 تازه از حمام خارج شده بودم که

 :زد و گفت یچشمک 

  یدادیم یخبر هیحموم  یتنها رفت انیبه به آقا رو  _

 :بودم و گفتم تیعصبان با

 نجا؟یا یایب یکه گفته پاش یکن یم یچه غلط نجایتو ا  _

 در گرفته بودم یریمرا که  قابل د و دست به دستگ 

  دستم را کنار زد و داخل شد 

 :گفتم تیبا عصبان که



  تو ییایب گفتیک ؟یکنیچه کار م یهووو   _

 :اعتراض به من در را بست و گفت بدون

  ومدمیم نایزودتر از ا دیبا  _

 :بودم و گفتم یعصب

 ومدمیم نایزودتر از ا دیبا یچ یعنی  _

 : ادامه دادم تیبا عصبان 

  که ازدواج کردم یدیشن _

 یدیخودت د یخودت با چشما 

 :زد و گفت یچشمک 

  مبارکت باشه شاالیا دمیو شن دمیبله د  _

 کند یحرفش را با طعنه زد و مرا عصبان نیا

 : تمام گفتم تیکه با عصبان 

  نجایاومدنت به ا لیدل هیخوب حاال منظورت چ _

 :زد و گفت یپوزخند

 محکم لیدل هیدارم  لیدل  _

 : زد و ادامه داد یلبخند  

 ؟ یشد  یکک مک یشد عاشق اون دختره   یچ میحاال بگذر  _

 آوا  افتادم یچهره  ادیتر کردم  یلب

 شیگونه ها یرو یهاروشن با کک مک اریبس یبا   صورت یپوست 

 بود بایاما آنقدر ز یو چشمان آب 



  آمدیها به چشم نمکک مک نیکه اصالً ا 

 اصال مهم نبود نهایمن ا یبرا البته

 :دادم و گفتم نهیبه س یکه نفس 

 ه؟یمنظورت  چ یحاال که چ  _

 توجه به من در خانه شروع به قدم زدن کرد یب 

 که من هم نگاهم بهش بود 

  تر کردم یکه سمت اتاق خواب رفت لب 

 :پشت سرش رفتم و گفتم که

دور  گهیازدواج کردم د گهیحوصلتو ندارم د رونیبرو ب ایب یریکجا م یهوووو _

 دمیهمتون رو خط کش

 : شد گفت یداخل اتاق خواب چه م 

  یازدواج کرد دمیبله شن _

 : نگاهم کرد و گفت برگشت

  دونمیازدواج تو هم خوب م لیو دل _

 : وا کردم و گفتم چشم

 هیدردت چ   _

 :زد و گفت یتر کرد چشمک یلب

 تخت نیرو هم ،یتخت  اون دخترحامله کرد نیرو هم  _

  با دست پشت سرش به تخت دو نفره اشاره کرد 

 :زد و گفت یچشمک

 تخت که منم حامله شدم نیهم  _



 : و تمام  گفتم تیآب دهانم را قورت دادم و با عصبان 

 برو گم شو حوصلتو ندارم _

 بود دهیسبه گوشش ر ییبود و چه حرف ها دهیچه شن نمدانستم

 اما هر چه بود آمده بود اعصبم را خرد کند 

 :گفت یکه با لبخند پر از عشوه ا 

نتونستن دل تو را به دست  چکدومیرفتن و اومدن اما ه نجایدختر ا یلیخ  _

 ؟یکک مک  یجز اون دختره  اورنیب

 :تمام بودم گفتم تیعصبان با

  حوصلتو ندارم رونیبرو گمشو ب ایب  _

 ؟یبدون یخوایرو م یچ نجایا یاومد

 که ازدواج کردم تموم شد ینیبیازدواج مو م 

 دمیخصوصا تو خط کش یکیرفت دور تو را  

 

 [16:15 21.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

  سهشصتپارت#

  (آوا)

  نشسته بودم نیماش درون

 رفتم یم ییبه تنها کردمیخانه پدرم حرکت م سمت

 داشتم یاحساس بد یرفت کم یه مسافرت مب انیرا نکهیو از ا 

 دانستمیخوب م نکهیگذشت با  ا یدر سرش  م ییچه فکرها دانمینم 



 حتماً برود دیکار شرکت است و با 

  مجبورم یرا دوست نداشته باشم  ول ییتنها نیمن ا دیشا 

 میکرد یم یدر خانه بعد از چند ماه با هم زندگ نکهیبا ا 

 و هر کس  در اتاق خودش بود و سر هر کس در الک خود 

  میاما  کار به کار هم نداشت  

  شده بود میرفتن او باعث دلتنگ نیا اما

  عادت کرده بودم شیها دادیبه داد ب یحت

 شیبه هرزه گفتن ها شییبه متلک ها شیاخم و تخم ها یحت

  عادت کرده بود بودم زشیبه همه چ 

 وست نداشتمرا د ییتنها نیا و

 مینکرده بود دایبا هم پ ییزناشو یاز زندگ یکه درک درست نیبا ا 

  از خانه بودن را دوست نداشت رونیب ادیاو هم ز یاما حت 

 یها در خواب متخت ساعت یرو ایتاپ و و لپ توریپشت مان ایاتاقش بود  در

 گذراند

  آمد ادمی یهمان لحظه بود که به طور تصادف 

  اوردمیرا  ن مییجعبه قرص ها و داروها که

 :رو به راننده گفتم عیسر 

  دیبرگرد شهیآقا لطفاً م  _

 :به من انداخت و گفت نهیاز آ ینگاه مین راننده

 شده؟ یزیبرگردم  چ  _

 : دادم و گفتم رونینفسم را ب 



  میبرگرد دیلطف کن شهیم ارمیرفته ب ادمی لمیوسا _

  دیمناسب د عیا سرر تیراننده به موقع یآقا

 میدور زدن و برگشت و

  آن چند پله کوتاه را باال رفتم  یزدم وقت ینفس نفس م 

  سوار آسانسور شدم 

 زدم داخل خانه شدم دیکل 

 را زدم داخل خانه شدم دیکه تا کل 

 دمیشن یم یحرف زدن را به خوب یصدا 

 در را بستم اطیبا احت 

 دمیرا شن یخانم یصدا یوقت 

  دمیگوشه لبم را گز 

 زدمینفس نفس م 

 :و گفت دمیشن یخوبخانم را به یکه صدا 

 ارنینتونستن تو رو به دست ب چکدومیرفتن و اومدن اما ه نجایا نیدخترا یلیخ  _

  یکک مک یجز اون دختر ه 

  دادم نهیبه س ینفس

 آشپزخانه رفتم سمت

  داشتم یآرام قدم بر م یلیخ 

 :بود که گفت انیرا یانو عصب ادیفر یکه صدا 

  حوصلتو ندارم رونیبرو گمشو ب ایب ایب  _

  یبدون یخوایرو م یچ نجایا یاومد



 باز کردم یرا به آرام خچالی در

 : ادامه داد یبود که عصب انیرا یصدا 

رو خصوصاً تو  یکیکه ازدواج کردم تموم شد رفت  دور تو  ینیازدواجمو  ب _

 دمیخط کش

  درآوردم خچالیرا از داخل  میجعبه قرص ها 

 : تمام گفت تیدختره با عصبان که

  یکه ازدواج کرد دمیاره شن _

که قراره به  یدر قبال بچه ا یخونه رو به نام اون دختر بزن نیا یحاضر شد و

 ارهیب ایدن

 از تو حامله است ستیو معلوم ن 

 گهید یکیاز  ای 

 دیکوبیحرفها انگار ت پتک بود بر سرم م نیتمام ا 

 ستیدختر ک نیها از کجا آمده احرف نیا 

 خواهدیمزخرف من م یچه  از جان زندگ خواهدیچه م  انیکه از جاِن را 

 :تمام بود و گف تیبا عصبان انیرا 

 ها را به تو زده ؟حرف نیت که ا _

 :گفت تیدختر بود که با عصبان یصدا

 یهرزه خونتو همه چ یتو به خاطر اون دختره  نکهیا یکه گفته برا ستیمهم ن  _

 خبر ندارم یبه نامش فکر کرد یتو زد

 

 [17:35 21.10.20] ,یاجبار یحاملگ



  یاجباریحاملگ#

  چهارشصتپارت#

 زدیانگار خنجر به قلبم م شیهاحرف

  بغلتند میگونه ها یرو میشد اشک ها یکه باعث م 

  لرزان در جعبه را باز کردم یدستها با

  را برداشتم یقرص انداختم  بر داشتم  و بطر کی 

  بود انیرا یهاکه حرف خوردمیداشتم از آب م  بریوانیل و

 :تمام گفت تیو با عصبان دمیشن که

  ها رو مهردا   به  بهت گفتهحرف نیا  _

 :پوزخند زد  گفت تیبا عصبان دختره

 نیبه خاطر ا یحاضر شد  دونمیکه م نهیبهم گفته مهم ا یک کنهیم یچه فرق  _

 یبگذر زتیدختر از همه چ

  دختره هرزه که تو رو تو دام خودش انداخته نیا 

 :زد ادیتمام بود فر تیبا عصبان انیرا

  تونست یرو نم نهایجز مهرداد ا یچکیه  _

 اون کثافت بهت گفته مطمئنم

 : گفت تیدختره با عصبان 

 یمن یکه تو منو پس زد نهیحاال گفته که گفته مهم ا _

  که االن بار دارم 

 آشپزخانه نشستم یصندل یرو یپس افتادم که به طور ناگهان 

 افتاد یقلبم انگار از کار داشت م 



   چه کار کنم دانستمینم 

 شد دهیدر آن بودند کش انیکه که را یسمت اتاق  نگاهم

 نبودم دشانیو اشک  بارم در د سینگاهم نگاه خ 

 :از اتاق خارج شد و گفت تیدختره با عصبان دمیکه د 

 من بچه تو شکم دارم یکن یتو هم بهتره منو راض  _

 :و زمزمه کردم دمیشکم برآمده از کش یرو یاراده دست  یب

  چه خبره نجایکمکم کن ا ایخدا  _

 :گفت ادیبا فر شدیاز خارج م تیکه پشت سرش با عصبان انیدختره و را دمید

  ایلع  یسوار کرد یا باز چه نقشه  _

  بکشاند یمرا آمده بود تا به تباه یبود و زندگ ایلع نامش

 :بود که گفت ایلع ادیفر

 آره منم از تو حامله ام سه ماهمه  _

  شود یدارند از اتاق خارج م دمید یدادم وقت نهیبه س ینفس

  را گرفتم و بلند شدم زیلبه م یسخت به

 بلند شدم تا

 آمد یسمت من م یاوربا ناب انیرا دمید 

 :که دختره با تعجب گفت 

 زنت خونه است؟  _

  متعجب آمدیسمت من م انیرا

 که دست بردم جعبه قرص ها را بلند کنم یحال در

  را پنهان کنم میکردم اشک ها یبا بغض بودم سع 



 :گفت ادیبا متعجب ز آمدیکه سمت من م یحال در

 خونه یاومد یتو ک  _

  خودم را تمامن و خونسرد نشان دادم 

 : داشتم گفتم یکه جعبه را برم یحال در

 رفته بود ادمیاومدم جعبه قرصامو بر دارم  _

نگاه من بود با پوزخند و  ررسیکه در ت یهمان لحظه بود که دخترک در حال 

 :چندش گفت اریبس یلحن

 زشته ؟ یکک مک  یدختر کوچلو نیزنت ا  _

 :گفت ادیتمام بود که با فر تیبا عصبان انیکه را دمیلبم را گز گوشه

 حوصلتو ندارم رونیگمشو برو ب ایب  _

 :گفت آمدیدختره پوزخند جلو م 

  من نتونستم یدختر تونست تو رو خر خودت کنه ول نیا  _

 یرا سمتش پرتاب کرده گوشه خورد صدا وانیل تیبود با عصبان انیدفعه را کی

 شکستنش تمام خانه  برداشته بود

 دندیغلت میگونه ها یرو میو من اشک ها 

 : بود که گفت انیرا ادیو همزمان با فر 

 رونیگمشو ب ایزارم ب یزندت  نم _

 : چندش گفت اریبس یلحن یول یآمد با خونسرد یکه جلو م یدختر در حال 

 کنم یکنم نابودت م یم تیآقا خوشگله از شکا یفکر کرد _

 

 [18:09 21.10.20] ,یاجبار یحاملگ



  یاجباریحاملگ#

 پنجشصتپارت#

  دیلرز یداشت به شدت م دستانم

  دنیلرزیقرص ها در دستان م جعبه

  دادم نهیتر کردن نفس به س یلب

  بستم  بغض کردم اما سکوت کردم چشم

 تمام سمت زن رفت تیبا عصبان انیرا که

 : گفت گرفتیم  شیکه از بازو یو او را در حال 

 از خونه من دختره هرزه آشغال رونیگمشو برو ب ایب _

 زن دست بردار نبود 

 کند رونیخواست او را از خانه ب یتمام م تیبا عصبان انیبا آنکه را 

  بود ستادهیا انهیرا یاما به شدت  روبه رو 

   گفت یو فحش و ناسزا م راهیکه بد و ب یبا شدت در حال و

  برود رونیاز خانه ب خواستینم

  خواستمیرا بسته بودم اصال نم چشمانم

  بود شانیهر دو یها دادیو داد و ب ادهایآنها نگاه کنم فقط فر با

 کردیخورد م شتریاعصاب را ب که

 دیغلط یم میگونه ها یاشک رو 

  رود ینم شیپ یآغاز نشد و با خوب یکه با خوب یمن از زندگ یزندگ نیا 

  برسد انیبه پا یت با خوبنه قرار اس و

 شان بود دادیداد و ب یتر کردم  صدا یلب



 که خانه را برداشته بود 

 کردیم دیتهد گفتیزن ناسزا م 

 خواست یفحش م یو حت دادیو داد و ب تیبا عصبان آمدیکوتاه نم انیرا 

  کند رونیاو را از خانه ب 

 کالم کی کیفقط  زن

که تا  هفت از  ارمیسرت م ییبال انیرا  یکنم فکر کرد یم تیمن از تو شکا 

  نره ادتی

  دیلرزیم دستنام

 ختمیریبودم و اشک م ستادهیاراده هنوز ا یب

 اندازد یزد و او را از خانه م یم ادیکه فر یبا خشونت تمام در حال انیرا 

 :انداخت گفت  رونیب 

بچه ام که ازش  نیا یبکن یتونینم یغلط چیآشغال ه یدخترها یگو ه خورد  _

 یاز من اخاذ یخوایبازم م یهست اومد یاز هر آشغال ستیاز من ن یزنیحرف م

 یکن

 آمدیدختر کوتاه نم 

 دادینسبت م انیآورد به را یهرچه از دهانش در م 

 دادم نهیبه س ینفس 

 نبود زیمن تعجب انگ یبرا دیدختر هم شا یحاملگ نیو ا 

 ستین دیبع انیاز را یزیچ چیه 

 دانستمیدختر رابطه داشت نم نیبا ا یا کام 

 میسه ماه بود که ما با هم ازدواج کرده بود 

 اتفاق افتاده است نیازدواجمان ا نیح نیدر هم دیشا 



 کردیبه شدت انکار م انیرا یزد ول یحرف م یدختر  از حاملگ 

 بود ستادهیا انیرا یروبرو دختر

 :با دست اشاره به من کرد و گفت 

تونست  ت  رو مال خودت کنه و من نتونستم  یدختره هرزه آشغال چطور نیا _

 یبش مونیکه تو  رو از کردت  پش انیرا ارمیسرت م ییبال

  را چنگ زده بود میبغض گلو 

  هول داد رونیرا باز کرد و او را به ب تیبا عصبان ایرا 

ا از خانه بود او ر یاما به هر حال به هر زحمت انیدست بردار نبود را دختر

 انداخت رونیب

 :گفت ادیکه با فر یدر حال تیو در را با عصبان 

  یبود یاز من با ک ریغ ستیدلت خواست بکن معلوم ن یبرو گمشو هر غلط  _

 بچه از منه نیا   یکنیادعا م یاالن  اومد

 تمام بست تیبوددر  را با شدت و عصبان یعصبان یلیخ 

  را پاک کردم میدادم   اشک ها  نهیبه س ینفس 

  تر کردم یبود نگاهش لب تیسمت با عصبان یوقت

 با دستان لرزانم جا دادم فمیها را داخل ک قرص

 

 [18:19 21.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 شششصتپارت#

  ستادیبا اندک فاصله ا  مقابلم

 : است گفت یعصبان یلیکه معلوم بود خ یبا لحن و



 هخون یبرگشت یتو ک _

  رمیکردم نگاهم رو ا وش بگ یسع 

 پر از اشک بود چشمانم

 :زد زمزمه کردم یبغض در آن موج م اریکه بس یبا لحن 

 رفت اومدم خونه که  ببرمشون ادمیقرصام   _

  آب دهانم را قورت دادم 

  دادیبه ظاهر خونسرد خود را نشان م یلیخ

  فتادهین یاتفاق چیانگار ه 

 : باشم که گفت دهیند چیمن ه 

 رسونمتیصبر کن تا آماده بشم خودم االن م _

که چند قدم دور  یبرداشتم و در حال زیم یرا از رو فیک دیلرزیدستانم به شدت م 

 : رفتم گفتم یو سمت در م شدمیم

 رمیمنتظره  خودم م نییپا نیخواد ماش ینم _

 :داد و گفت رونیب تینفسش را که با حالت آه و عصبان یصدا 

 ؟ یالزم ندار یزیچ  _

  کردیم ییاز من دلجو ینطوریبار بود ا نیاول نیا

 ناراحتم یلیبود خ دهیفهم دیشا

  مهم نبود میاما واقعا برا 

 ندارد یتداوم یزندگ نیا چون

 پشت  به او داشتم 

 :رفتم گفتم یرا بستم و سمت در که م میمحکم چشمها 



  الزم ندارم یزینه چ  _

 یبه رو  خواستمیو من  نم  اورمیب شیخواستم به رو یبود  نم فتادهین یاتفاق چیه

 اورمیخودم ب

  دارندیدست از سرم برنم یلعنت یاشکها نیفقط  ا 

  دختر نیخاطر وجود ا  به

  که زد ییخاطر حرف ها به

 خاطر رابطه اش با آن دختر به

  کشمیبچه اش  به خاطر خودم  دارم عذاب م  

 است نیکس و کارم که حال و روز من ا یچقدر بدبخت و ب که

   است نیاست که سرنوشت من ا نیمن ا یزندگ 

 شکمم گذاشتم یدست بر رو  

 :کردم گفتم یکه در را باز م یلب آرام در حال ریدر را باز کردم و ز 

بچه ها  نینابود کرد که االن نه به خاطر وجود ا مویزندگ یاجبار یحاملگ  _

  کنمیرا تحمل م زیدرون وجودم دارم همه چ

 یمن با تو زندگ دانمیبچه از خون توست هرچند م نیروز ثابت کنم ا کی دیبا و

خواهد  یانیآغاز شود چه سرنوشت و چه پا نگونهیکه ا ینخواهم داشت زندگ

 داشت

 (انیرا)

  از خانه خارج شد عیا سر آ

  رفتم لمیسمت موبا عیسر

  رونیب دمیاز داخل کشور کش تیعصبان با

 را که از حفظ بودن گرفتم ایلع مارهش



 دیچیاش در گوشم پ  یعصب یکوتاه بود که صدا یلیخ یقیدقا  و

 : تمام گفت تیکه با عصبان 

 یزنگ زد یواسه چ هیچ یعوض _

 :تمام گفتم تیتر کروم و با عصبان یلب 

  یاز من حامله  ا  یبگ نکهینزدم اما از ا ینداره حرف یخونم اشکال یاومد  _

 کنم یم اهیروزگارتو س

 دیچیدر گوشم پ  شیقهقهه عصبان یصدا 

 : تمام گفت تیکه با عصبان 

  آره آشغال از تو حامله ام _

 :بودم که گفتم تیو عصبان ادیفر با

  یبود یخواب  ک ریکه ز سیمعلوم ن یگوه خورد  _

 کنم یم  اهیروزگارتو س یاز من حامله ا یگیواسه من م یاالن اومد و

 یفتیبه گوه خوردن ب  ذارمیم 

بهت بدم خانوم  یاحمقم که هرچه پول بخوا انیهنوز همون را  یفکر کرد 

 یخوشگله کور خوند

 : گفت ادشیو فر تیعصبان انیزد و م یپوزخند 

 کنم یم تیاز شکا  میآقا خواه دید میخواه _

 کنن هیآسمون به حالت گر یکه  مرغا ارمیسرت م ییبال 

 :گفتم تیزدم و با عصبان یپوزخند 

اشغال و هرزه   هیکه دختر ش    گمیرم سراغ پدرت و بهش م یاالن م نیهم  _

 یکن یو باز ازم اخاذ یایب یتونیآشغال تو م یحاملگ نیبا ا یفکر کرد  یا



 

 [18:25 21.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 هفتشصتپارت#

 :تبود و گف ادشیو فر یعصبان یصدا با

 یریسراغ پدرم نم یو گو خورد _

 : و تمسخر گفتم تیبا خنده و عصبان 

 تو؟ ایمن  خورهیگوه م  یخانم ک دید میخواه _

 : بود و گفت تیبا عصبان 

 گمیبه مادرزن و پدرزنت م زیو همه چ رمیباباش کجاست االن م یخونه  دونمیم_

 برمیو آبروتو م

 یکه به دخترش تجاوز کرد 

 : گفتم تیحرف را زد با عصبان نیا تا

  حرفا رو بهت گفت کثافت نیکه ا  _

 :گفت دمیشن یزد که به خوب  یپوزخند 

تو بهش  دونمیزنت م یراجع به تو و زندگ زیاحمق من همه چ یفکر کرد  _

 یباهاش ازدواج کن یو االن مجبور شد یتجاوز کرد

  را مهرداد به او گفته است نهایدانستم تمام ا یم 

 : و گفتم تیاصال از مهرداد توقع نداشتم که با عصبان اما

 ها را بهت زده  آشغالحرف نیمهرداد ....مهرداد ا _

 ؟یبا مهرداد هم رابطه دار 



 : زدم ادیفر دیلرزیدستم بود و دستام م لیموبا کهیدر حال تیبا عصبان و

 نره ادتیکه تا هفت پشت  ارمیسرت م ییمهرداد بال _

 رو قطع کردم یگوش 

 آماده شدم و یدانستم با چه حال ینم 

 سمت شرکت حرکت کردم عیسر 

 بودم یعصبان یلیاطالع بدهم خ یبه کس نکهیبدون ا 

 و زدمیچنگ  م میو مدام به موها دادمیتا خود شرکت گاز م 

 دمیکوبیمشت و فرمان م 

دختره هرزه  نیا مرا به یدوستم مهرداد تمام اسرار زندگ نیانتظار نداشتم بهتر 

  دیبگو

  داخل شرکت شدم تیعصبان با

  بلند شد شیاز جا عیسر  دنمیبا د یمنش

 سمت یتوجه به سالم و تعجب منش یسالم داد که ب و

  دونستم االن تو شرکت هست رفتم یاتاق مهرداد که م 

 باز کردم تیآنکه در بزنم در را با عصبان بدون

  کردیشرکت که زن هم بود صحبت م یاز کارمندها یکیمهرداد داشت با  

 : به کارمند گفتم تیبا عصبان که

با حالت ترس و استرس از  یحرف چیمن بدون ه دنیزن با د رونیبرو گمشو ب _

  در خارج شد و در را بست

 : گفت تیبا عصبان مهرداد

 چه مرگته _



 : من بودم که حق به جانب گفتم نیا تیچشم بسته و با عصبان 

 یگفت ایو به لع زیتو همه چ  _

 :گذاشت گفت زیم یپرونده دستش را رو 

 یدیرا د ای... مگه امروزلعایلع  _

بود و  ادیو با فر نیزم یپرتش کردم رو زیم یپرونده بود که از رو تیبا عصبان 

 : گفتم

 یحرف زد ایخودتو به اون راه نزن  تو با لع _

  خونسرد بود به ظاهر یلیخ 

 : داد و گفت نهیبه س ینفس که

 دنتیمگه اومده به د_

  چنان مرابه خشونت تمام واداشت شیخونسرد نیدفعه ا هیبودم  یعصبان 

 یدر حال تیو عصبان ادیشدم  و با فر قهیبه سمتش حمله کردم با او   دست به  که

 :گفتم دمیکوب واریکه او را به د

 یبه اون دختره هرزه گفت مویتو تمام اسرار زندگ  _

 : گفت تیداشت که مرا از خود جدا کند که با عصبان یسع 

  با هم میزنیآروم باش حرف م کمی  _

 ها را زدحرف نیا تا

 نگفته است ایبه لع یزیچ یاز تا   کس ریغ گریمطمئن شدم که د 

 دمیدماغش کوب ریز یچنان مشت بارهکی  تیکه با عصبان 

 : گفتم ادیرشدن با ف یکیاو  ادیمن و فر ادیکه با فر 

 آشغال یعوض _



در   ادیداد من بودم که با فر رونیب نهیاز س یبا تمام وجودش اه تیاو با عصبان 

و از خودش دفاع  زدمیگرفته بودم و با مشت لگد م  قهیکه با او دست به  یحال

 :گفتم کندیم

به تو  یپاتو شرکت من بزار یحق ندار گهید رونیاز شرکت من برو گمشو ب  _

 آشغال یدوست عوض گنیهم م

 

 [18:46 21.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 هشتشصتپارت#

 حرفها را با خشونت زدم نیا تمام

 بود ستادهیکه از من فاصله داشت ا یبا قدم 

 کردیکه گوشه لبش را که پر از خون بود پاک م یدر حال یچشم  بست و عصب 

 :گفت

 من گفت از تو حامله است شیاومد پ ایلع  _

 کرد یوزار هیگر یلیخ 

  دمیکوب واریبود که باز  او را به د ادیو فر تیها را زد باز با عصبانحرف نیتا ا 

 : داد زدم و گفتم  یو عصب

تو دوست  یعوض یمنو بهش بگ یتو همه اسرار زندگ دیبا شتیاومد پ  یعنی _

 دوست اون ایمن 

  میبودحرفها  تیعصبان با

 : به من بود و گفت  شیکه نگاه عصبان یدر حال 



 یلیخ یازدواج کرد دیفهم یبود که اومد سراغم وقت تیدو هفته بعد عروس _

 رو بهش گفتم زیناراحت همه چ یلیخ دمید گهیناراحت شد و منم د

  شدم یبار عصبان کیحرف را زد باز  نیتا ا 

 میشد قهیدست  به  زیحمله کردم و باز با هم گالو سمتش

  ناراحت بودم یلیخودم نبود خ دست

 :گفتم ادیفر تیبا عصبان که

 آشغال من بهت اعتماد کرده بودم  یعوض  _

  میبه زندگ یکارت گند زد نیاما تو با ا یتو دوست من بود 

که باز با نفرت نگاهش به من بزرگ گوشه دماغش را  یزد و در حال یپوزخند

 :کرد گفت یکه پاک م

 یخوای؟؟؟تو خوبه حاال خودت  اون دختر و هم نم تیگند زدم ب به زندگ  _

 :گفتم تیبا عصبان 

 رهیو فنا م میکل زندگ  فتهیبراش ب یبه هر حال اون دختر حامله است اگه اتفاق  _

 سراغم یفرستاد ارویکه لع   یدونیحال  روز آوا رو نم نیا یعنیتو 

 : گفتم زدم یم ادیکه فر یواقعاً و در حال 

  دوست گنیبه توهم م _

 :ادامه دادم ادیو با فر دمیبر هوا کوب یبودم و مشت یعصبان یلیخ

 یلیحرفه  خ یلیآدم از دوست بخوره خ  _

 شد باز  باشد دهیهمان لحظه بود که در با وحشت  نگاه ما که سمت آن کش 

نگار نفس نفس که ا یدستش بود و با لحن لیبود که در آستانه در بود موبا نیرامت 

 : گفت زدیم

  ده بار زنگ زد مجبور شدم جواب بدم لتیموبا نیمهرداد ا _



  بود  نیما به  رامت یهر دو نگاه

 : نفس نفس ادامه داد که

  را سمت مهرداد لیکه موبا یدر حال _

 :گرفت و گفت دیچکیخون از دماغش م که

 زننیزنگ م مارستانیاز ب  _

  آب دهانم را قورت دادم 

 :دیداد و متعجب و نگران پرس نهیبس یمهرداد نفس 

 یچ یبرا مارستانیب  _

 : به من انداخت و گفت یو نگاه نیرامت

 تصادف کرده ایلع نکهیمثل ا _

 افتاده بوده شیبوده که رو گوش یتماس نیو شماره تو آخر 

  به تو زنگ زدن نیهم یبرا 

 :با تاسف نگاه مهرداد کردم و گفتم زدیحرف را م نیا تا

 رونیآشغال شرکت منم برو گمشو ب یبرو به درک عوض  _

 :بود که سمت مهرداد گفت نیرامت 

  بده رفته توکما یلیحالش خ گنیم نکهیمثل ا مارستانیبرو ب ایب  _

 نبود ندیخوشا میاصال برا نکهیدادم با ا نهیبه س ینفس

 : رو به مهرداد ادامه دادم تیبا عصبان 

 به درک دیتو با اون دختر دوتاتون با هم بر _

 شرکت را ترک کردم تیو با عصبان 

 با سرعت خودم را به خانه رساندم یلیوقت بود خ رید 



رساندم تا از پرواز به سمت  یخودم را به فرودگاه م عتریهرچه سر دیو با 

 اصفهان جا نمانم

 

 [09:32 22.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 نهشصتپارت#

 (آوا)

   آن دخترک در خانه ام دنیبعد بعد از رفتن از خانه و د روز

  احساس آرامش نداشتم اصال

  است انیدر اصفهان کنار را ایآن دخترک  دمیشیاند یم نیلحظه به ا هر

 نبود شیب یدروغ کیهم  انیدر خانه ام و اصفهان رفتن را ای

 خودم را از قسمت چپ به راست غلطاندم یبه سخت تختیرو 

  سخت بود میبرا یباردار نیا یلیخ 

 نداشتم یندیخوشا احساس

 بود که به صدا درآمد لمیبود که زنگ موبا ۵ساعت  

  که داخل کمد بود رفتم  فمیتخت بلند شدم سمت ک یاز رو یبه سخت 

 به اصفهان به ظاهر حرکت کرده بود انیکه را شبید از

  نگرفت یاصال از او خبر نداشتم او هم اصالً تماس 

 من سخت بود که حالش را بپرسم یهم برا دیشا

 کار را بدهم نیبه غرورم اجازه ا توانستمیکه در واقع اصال نم 

  اوردیخودش ن یخودش هم که اصال به رو 



 در آوردم فمینفس نفس  رفتم از ک با

 دادم نهیبه س یو ابرو دادم خودش بود نفس یاخم 

 دمیو دکمه لمس تماس را کش 

 :بزند گفتم یقبل از آنکه او حرف یتر کردم و با آرام یلب

 الو  _

  دیچیدر گوشم پ شینفس نفس زدن ها یصدا 

 :و ناراحت است گفت یمعلوم بود عصبان اریکه بس یلحن با

 ؟ ییالواوا کجا  _

 دانستم یرا نم لشیدل تشیهمه عصبان نیدادم ا نهیبه س ینفس

 : تخت نشستم و گفتم یکه به عقب برگشتم و رو 

 باشم خونه بابام دیکجا با _

 :بعد از چند لحظه سکوت بود که گفت 

 ستمیآوا بدبخت شدم رفت من بازداشت شدم اصفهان ن  _

  دیکه به ذهنم رس یزیو تنها چ ستادیقلبم از کار افتاده ا ایگو

 تر کردم یاو در بازداشت بود لببود که حاال  انیآن دختر از را تیشکا

 : زدم که گفت ینفس نفس م 

  تو باز داشتم _

 :لب گفتم ریکه ز 

 افتاده یچه اتفاق یچ یعنی  _

 :تمام گفت تیبا عصبان 

 بمونم نجایا تونمیمن نم یآوا خودتو برسون کالنتر  _



 من هرچه زودتر آزاد بشم دیبا اریسند ب برام

 :نفس نفس زدم و گفتم 

 ؟سند _

 برگردم خونه دیبا  _

 ارم؟یمن از کجا ب _

 : تمام گفت تیبا عصبان 

بر دلر  یکیمال خودمه  چنتا هست  اریداخل گاوصندوق من سند هست وردار ب _

  اریب

 : گفتم تیدانستم چه کار کنم که با عصبان یبودم نم یعصبان یلیخ

 حال و روزم نیتو باشم من با ا یهایچرا دنبال گندکار دیبه من چه من با _

 :گفت ادیبود و با فر یحرف را زدم چنان عصبان نیتا ا 

 نجایجمع کن برگرد خونه ا لتویحرف بزنم وسا تونمینم نیاز ا شتریب گهید  _

 کارت دارم  خودتو برسون

  قطع یها را زد و گوشحرف نیا

  نشود دایدر گوشه چشمانم پ یکردم اشک یدادم و سع نهیبه س ینفس 

 تخت انداختم یرا رو یبردم گوش میبه موها یدست تیبا عصبان 

  آوردم رونیکه تن بود را از تنم ب یبلند شدم آماده شدم که بروم لباس خواب  

 بود دهیخر میو  مادرش  آن ا برا دید یبه تن نم انیوقت را چیکه ه یخواب لباس

 

 [10:05 22.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#



  هفتادپارت#

  شدم بلند

  را جمع کردم که از اولم باز نکرده بودم کامل لمیوسا 

 که از اتاق خارج شدم دیطول کش یقیدقا

 که تنم بود ییو مانتو لیبا وسا 

 قابل تحمل نبود میاصال برا یحاملگ نیواقعاً ا زدمینفس نفس م 

  چون از سر اجبار بود و دوستش نداشتم دیشا 

 ً  در بطن من انید راوجود دو  بچه از وجو خصوصا

 از اتاق خارج شدم 

 که در دستم بود یمن و ساک دنیمادرم با د 

 : متعجب جلو  اومد و گفت 

  خدا مرگم بده کجا مادر _

  رفتمیکه جلو م یزدم و در حال ینفس م نفس

  گذاشتمیمبل م یساکم  را رو و

  گفتم رمیشماره آژانس را بگ خواستمیدستم جابجا کردم و م لیموبا 

  خوام برگردم خونه یم

 : گونه اش زد و گفت یکامال دلخور رو یبا تعجب و لحن مادر

  گذرهیبهت بد م نجایا یخدا مرگم بده واسه چ _

 : بود در حال گرفتن شماره آژانس گفتم لیبه صفحه موبا  نگاهم

  برگشته انیخوام برم خونه را یدلم مامان جون م زیعز  _

 :کامل متعجب گفت مادر



 بمونه یقرار نبود مگه چندروز یزود نیواقعا؟ چرا به ا  _

 : تماس با گفتم یرا کنار گوشم بردم و منتظر برقرار لیموبا 

 خونه بهم زنگ زد که من برگردم خونه مون ادینه مامان داره م  _

 :مبل نشست و گفت یداد رو رونیمادر نفسش را ب 

  نیرفتیبعد م  موندنیم جانیا  ادیدنبالت م ادیب یگفتیحاال خودت م  _

  همون لحظه تماس برقرار شد 

  خانه شدم یمن هم پس از گرفتن آژانس راه 

  گفته بود انیکه را یکالنتر یاز برداشتن سند راه پس

  آدرسش را فرستاده بود رفتم 

 نشدم انیرا یاما موفق به قرار دادن سند و آزاد دیطول کش ساعتها

 بود رید گریهم شب بود هم د 

  داشت یشاک انیکه را نیهم 

 باز داشت شده بود شبیمن متوجه شدم همان د  نکهیا و

  وهم بر اثر تصادف فوت کرده بود ایلع

  بود انیرا یخصوص یشاک ایپدر لع و

  متوجه شدم یکالنتر سیاز رئ ختهیرا جسته گر نهایا من

  فتدیب یقرار است چه اتفاق دانستمیاصال نم 

  معلوم نبود یزیچ چیهنوز ه 

 شده بود ایمظنون بود به تصادف و که منجر به کشته شدن لع انیرا 

کردن پله ها  نییاز باال و پا ادیو اصرار ز ادیز یکه معلوم بود که با تقاضا 

 شدم انیرو دنیموفق به د



 نگذاشته بود میشکم و نفس برا ینیو سنگ یحاملگ نیا

  نمیرا بب انیرا قهیدق ۱۰اجازه داد فقط  یکالنتر  سیر 

  نشسته بودم یکالنتر سیاتاق کالن رئ داخل

  را آورد آن هم دستبند به دست انیکه سرباز را 

  بلند شدم میاز جا اریبه اخت دنشید با

 : دادم و گفتم نهیبه س یچشم بستن جلو آمد نفس 

 یخوب _

  نگاهم بهش بود آب دهانش را قورت داد 

 :جواب سوالم را بدهد گفت یبدون حت و

 فتهیهست ب لمیموبا یشمارش تو  لمیوک یعابد یاالن زنگ بزن آقا نیآوا هم  _

 دنبال کارام

  نبود ندیخوشا میحال و روز اصالً برا نیدر ا دنشیدادم با د نهیبه س ینفس

 :بود که گفتم میدر گلو یوحشتناک بغض

 یزد نیواقعا تو اونو با ماش یعنی  _

بود  ستادهیبود که مقابلم که  هنوز ا ادیو  فر  تیحرف را زدم با عصبان نیتا ا 

 :گفت

 به هم زیخفه شو و فقط خفه شو اعصابمو نر  _

 

 [10:19 22.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 کیهفتادپارت#



  شود ادیتو سرم فر نیا

 : گفت تیبود که با عصبان یکالنتر سیرئ 

 ؟ یزن یبا زن باردار حرف م یطور نیا  نییپا اریصداتو ب _

  رفت االن بچش نییپله ها رو باال پا نیا نقدریساعت ا سه

عوض  ییچشم و رو یب یلیمراعات زن تو بکن خ کمی ادیم ایجا به دن نیهم 

  یتشکرته طلبکارم هست

 : ادامه داد تیرفت که با عصبان یکالنتر سینگاهم به رئ 

 یچیه یکن یم یگند کار یدار نهیبیبده م رشیخدا خ یهم دار یواال خوب زن _

  گهینم

 :با ادامه داد شتریب تیعصبان با

 یدو دره باز  انتتیخ نیزنده بودم خودم هم از دستت به خاطر ا ییمن من جا  _

  کردمیم تیازت شکا

 بود میانداختم و  بغص وحشتناک در گلو نییرا پا سرم

 : ق به جانب گفتو ح یکامال عصب یبا لحن انیکه را 

بمونم  نجایا تونمیروزم نم هیمن  ادیب یعابد یزودتر برو خونه و زنگ بزنه آقا _

 :را گرفت گفت انیرا یهمون لحظه سرباز بازو

  وقت تموم شد میبر ایب  _

  بغضم شکست انیدادم و با رفتن را نهیوس ینفس

 : با شماتت گفت یکالنتر سیرئ  انیاز رفتن را پس

 فتهیاتفاق ب نیا شنیتون از شوهراتون باعث م یوطرفدار نیوهللا شما زنا با ا _

ولش  کنهیغلط ها م نیباز ا نیو فکر کرد نیریاز شون زهر چشم بگ یچند بار

 کن به حال خودش گور باباش هم کردن



 : با بغض گفتم 

خطب   هیکه ولش کنم به هر حال  تونمیچه کار کنم پدر بچه هامه من نم _

  سرش به سنگ خورده ینیبیکرده االن که م یاشتباه

 :گفت یکالنتر سیرئ 

 مشکل حل بشه دیشا نیحرف بزن لشیدنبال کاراش با وک یفتیانشاهلل که فردا ب  _

 بودم انیرا یبود که دنبال کارها یچند روز...

به  دنیپس از شب تصادف همان ساعت قبل از رس ایلع دمیکه من فهم نطوریا 

  فوت کرده بود مارستانیب

  معلوم شده بود نیا یچون حامله بود و پس از کالبد شکاف 

 کرده بود تیشکا انیاز را ایلع پدر

 گفته بود یحرف ها را به کالنتر نیمهرداد بود که ا دمیکه من فهم نطوریا 

 کند تیشکا انیو آن باعث شده بود که پدر لعا از را 

 نداشتم یحال و روز خوب 

 :گفتم تیر کردم مقابل مهرداد نشسته بودم که با عصبانت یلب 

 یبکن یکار نیهمچ یتو حق نداشت  _

 :زد و گفت یمهرداد پوزخند 

  گول تورو خورده چارهیب انیدختره هرزه که را هیتو هم   _

 رفتار خودشه ریهم حال و روزش تقص االن

 : حرف را زد چنان ناراحت شدم که گفتم نیتا ا 

 یها را بزنحرف نیراجع به من ا یحق ندار  _

 یکن سهیمقا گهیدختر د چیمنو با ه یدرضمن تو حق ندار 



   زد یپوزخند 

  با دهن به دهن شوم خواستمینم 

 نیاز جن یان ا ینمونه و د شیآزما جهیو پس از نت انهیرا یدنبال کارها لیوک  _

  هیک ایاون بچه تو شکم  لع نیپدر ا شهیمعلوم م انیو را ایلع

  دمیمخمصه نجات م نیرا از ا انیمن  را 

 :شاپ داد و گفت یکاف یبه صندل هیزد  تک یپوزخند

 یرو مال خودت کن انیبرات مهمه هر طور شده را یلیخ نکهیمثل ا  _

   پره گهید یکیوجود که شکمت از  نیبا ا 

 یزن یم نهیرا به س انیسنگ را اما

  ازدواج شما دونمیکه م من

  بوده یبوده و چه شکل یاحمق چه جور انهیاون را و

 : بلند شدم و گفتم تیعصبان با

 اون  تو بمونه انیرا زارمیبه هر حال من نم _

  را ترک کردم شاپیبلند شدم و کاف تیبا عصبان 

 مهرداد نرفته بودم دنیاز همان اول هم به د کاش

  و آشغال بود یدوست عوض کی 

 اورا  شرکت  ندارد تیو موفق انیرا یخوشبخت دنیحتم دارم حتما چشم د 

 

 [10:29 22.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 دوهفتادپارت#



 بودم ریروز به شدت درگ چند

  صورت گرفته بود قاتیکه من متوجه شدم و  تحق نطوریا 

 کردند ریتصادف کرده بود را دستگ ایکه با لع یکس

 کردند فیرا توق نشیو ماش 

  ضبط شده بود ابانیمداربسته خ یهانیربکه توسط دو 

 گرفته شد انیتهمت از را نیحداقل خدا را شکر ا باز

  ایلع یبه خاطر حاملگ ایپدر لع  تیمانده بود فقط شکا 

  باشد یمنف شیکردم جواب آزما یبودم و تمام مدت خدا خدا م دواریمن ام که

  بودم لیبا وک انیرا یکارها ریگیسخت  پ 

  سخت گذشت یلیبر من خ 

 بردینم خوابم یبه سخت ییدر تنها شبها

 آمده بود خبر نداشت شیاتفاق که پ نیاز ا یکس چیه 

  گفتمیم گرفتیکه از او سراغ م انیمادر را یحت 

  شیدر اصفهان است و مشغول کارها 

  بردم یدر خانه به سر م ییدر تنها شبها

 دادم یبه خدمتکار اجازه رفتن شب را نم یحت

 . از من خواست انیرا را نیا 

 رفتمیم انیرا دنیبه د دیبا  نفس نفس بلند شدم با صبح

 دمیپرسیو حالش را م 

  تلفن را برداشتم یگوش ....

  زدم یلبخند شهیاز پشت ش دمشید



  کردم و آرام باشم هنوز اخم  گوشه چشمانش بود یسع

  تلفن را برداشت یهم  اخم  کرده بود که گوش  ب

 : با لبخند بودم گفتم و

 حالت خوبه ؟ _

 است یکالفه و عصبان یلیبود هنوز خ معلوم

 :که گفت 

 بهم بگو یمن خوبم چه کار کرد  _

 دادم نهیبه س ینفس 

  دست خودم نبود زدمینفس نفس م 

  شکمم گذاشتم یرو دست

 :کردم که گفتم یم یادیز یخستگ احساس

 کردن ریتصادف کرده رو دستگ ایکه بالع یبهت نگفته که کس لیمگه وک  _

 :بود و گفت یعصبان 

 یخالص کن نجایمنو از ا عتریخوام هر چه سر یبهم گفته اما م لیآره وک  _

 : زدم و گفتم یباز همچنان  نفس نفس م 

و اون دختر مرده  رهیو چون پا  گ یدار یخصوص یعجله نکن تو شاک انیرا _

  میاریب رونیتونم تو رو با سند ب یو حامله است نم

 ادیب شیتحمل کن تا جواب آزما یچند روز هی

 :زد و گفت ادیچنان فر کبارهی 

 یمثبت باشه چ شیخب اگه جواب آزما  _

  نداشتم  یعصب یکردم لحن یسع



 :داشته باشم و گفتم  انهیدلجو یو حال 

 نباش یچینگران ه  _

 : تمام بود باز نگاهم بهش بود که گفت تیبا عصبان 

 شمیعدام ما یعنی _

 :گفتم عیسر 

من با استاد مشاورم حرف زدم  البته چون تو  متآهل محسوب  هیننه مگه الک _

 یلیاسباتش خ نینامشروع اما ا یرابطه  شهیتو م یدرد دسر داره برا شبیم

 تونمیتچنم هیو حقوق دهیچیپ هیخالصه قض  ستیهم ن یراحت نیسخته البنته به ا

  بودهاون دختر مجرد  یکهداشت یبدم تنها شانس حیبرات توض

ً یاستاد مشاورم  به من گفت که نها  و اونهم پدرشه  یدار یخصوص یچون شاک تا

  زندان دیو شا یبد هیپول د یشیمجبور م

 :بود و گفت تیعصبان با

اون  یمن حرف نزد لیمگه  تو با وک یچ یعنیاستاد مشاور  یعنیچه  یعنی  _

 ؟ ستیکارا ن ریگیپ

 زدم ینفس نفس م باز

 :کردم که گفتم یم یاحساس خستگ یلیخ 

نباش  یزیمن با استاد مشاورم و استاد راهنمام حرف  زدم اصال نگران چ  _

من هم با استاد مشاور و راهنمام حرف  ریگیدنبال کاراته اون به شدت پ لتمیوک

تو  یاهگن یتا ب یفقط حبس بکش یچند روز دیافته شا یبرات نم یاتفاق چیزدم  ه

 معلوم بشه

 :تمام گفت  تیعصبان با

 هیچ تیلیمگه تو رشته تحص  _

 



 [12:06 22.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 سههفتادپارت#

 یرشته کارشناس یدانست من دانشجو ینم یز دم او حت انیدر دلم به را یپوزخند

  ارشد حقوق  بودم

 گرفتم یمرخص یاکنون به خاطر حاملگ و

 :گفتم که 

 ارشد یحقوق کارشناس میلیمن رشته تحص  _

  نامه عقب مونده انیپا یاالنم هم به خاطر حاملگ   

  نامه ام بود انیواحد فقط مال پا ۶ شش

نامه ام که به خاطر  انیپا یبرا دیداشتم از اسات هیهنوز پاس نکردم دفاع که

  و ازدواج به عقب افتاده بود یحاملگ

 :دادم و گفتم نهیبه س ینفس که

فعالً  یارشد االن به خاطر ازدواج حاملگ یحقوق کارشناس یلیمن رشته تحص _

 گرفتم یمرخص

 :بود دیکه متعجب و با ترد دمیو تعجب را در نگاهش د 

 جوجه یهست لیتو االن وک یعنی  _

 :زدم و گفتم یبار لبخند نیا 

  یعنینشدم  لینه من هنوز وک  _

 نامه ام رو پاس نکردم انیعال پاآزمون وکالت بدم ف دیبا

 داره که فعالً انجام ندادم هیدفاع 



 بعد از تولد بچه ها اگه بشه بتونم درسمو ادامه بدم 

  جا کرددستانش جابه نیرا ب یگوش 

 :نگاهش به من بود گفت تمام

  خالص کن نجایمنو از ا یکن یم یآوا و هر کار  _

  ریپدرش  رو بگ تیپول بده رضا بهشون

 بمونم نجایا گهیشب د هیحوصله ندارم  من

 : گفتم یو عصبان یجد یبار من بودم کم نیا 

   یمگه پول مفته  بهش بد یپول بد یالک یطور نیا هم یچ یعنی _

 ؟ یریگیگناهتو گردن م یکارت دار نیبا ا یعنیشماتت گفتم  با

 : حواله ام کرد  که ادامه دادم شهیرا از پشت ش  شیبیفقط نگاه عص 

 معلوم  بشه   تیگناه یتحمل کن تا ب یچند روز _

 : تمام بود و گفت تیبا عصبان 

 یاگه معلوم نشد چ _

 :تر کرده و با پوزخند گفتم یلب 

  ممکنه اون بچه از تو باشه   یکنیتو خودت خوب   پس اعتراف م  _

 منتظر عواقبش باش پس

 :بود که گفت ادیو فر تیبا عصبان 

 ژه نرو  اعصاب منم بهم نزنآوا رو مخ من ر  _

  تحمل کنم تونمیبودن رو نم یزندان نیا 

  بده بره خوادیشرف شمس م یب یچقدر پول به اون بابا هر

  خالص کن نجایزودتر از ا منو



  گذاشت و بلند شد رفت شیرا محکم سر جا یگوش 

 که به دنبالش بود یمن ماندم و نگاه و

 روزیاز د شتریگذشت ب یچه کار کنم هر روز م دانستمیبودم نم یو عصبان کالفه

  شد یاعصابم خورد م

 بودم شیمنتظر جواب آزما و

  دیبود رس شیروز دلهره  و پر از اضطراب جواب آزما ۱۰باالخره پس از  

  کردمیبود که داشتم صحبت م لیوک با

را انجام  شیآزاد یکارها نکهیبود و پس از ا یمنف شیخداراشکر جواب آزما 

 میبه خانه برگشت میددا

 پر از اضطراب و دلهره و ترس بود یچند روز 

 خسته بودم یلیکه بر من گذشت خ 

 کند تیو پدرش شکا ایخواست از لع یبود که م انیخود را  نیا نباریا 

 که به او تهمت زده بودن 

  بود که او را منصرف کرد لیوک نیا 

هرچه نسبت به او تهمت داده بودن را  خواستیدست بردار نبود و م انیرا اما

 کند تیثیاعاده ح

 دمیشن انیدوست را نیطور که من از زبان رامت نیهم گذشت ا یروز چند

  مهرداد بود که از شرکت رفت نیا انیرا یپس از آزاد 

  سهم او را داد انیرا

  کرده بود یمخف انهیکه از را نیمتوجه شدم طبق گفته رامت 

  رابطه داشتبا مهرداد هم  ای

 گذاشته بود ریتاث یلیبر مهرداد خ ایمرگ لع و



  بزند نیها را به رامتحرف نیو باعث شده بود مهرداد ا 

 نزنم انیبه را یحرف چیاز من خواست که ه نیرامت

 

 [12:17 22.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 چهارهفتادپارت#

 (انیرا)

  حوصله بودم از اتاقم خارج شدم یب یلیخ 

 اتاق آوا رفتم سمت

 اجازه وارد شدن به دهد داخل شدم نکهیبه در زدم و در را بدون ا 

شکم  نییبود  به پا رونیکه باال زده بود و شکمش ب یناگهان لباس خواب دمیکه د 

  انداخت نییپا یو با دستپاچگ عیرا سر زدیاز پماد م

 دیبرهنه اش کش مهیاندام ن یمالفه را رو و

  کردم خونسرد باشم یتر کردم سع یلب 

 کردیم یطور کیمرا    تیوضع نیاو در ا دنید

  بیعج یطور  کی 

 یمرا ب یاش هوا یآسمان یقصه با چشمان آب نیا یبایز یکوچک کک مک دختر

  کند و من  از دلم خبر ندارم یهوا م

  که خون سرد جلو رفتم 

باال بکشد  شیشانه ها یکرد مالفه را تا رو یم یکه سع یدر حال یدستپاچگ با

 :گفت

 ؟یالزم داشت یزیچ  _



 رنگش ییمواج خرما یو موها ینگاهم به او  بود با آن چشمان آب 

 صورتش یرو یو کک مکها 

 پر رنگتر شده بودند یکم یزدم به خاطر حاملگ یکه حدس  م 

 داشت یعالم دشیاما پوست شفاف و سف 

 دیدرخش یستاره در نگاهش م ایها گو نکهیبا ا 

 :تر کردم و گفتم یلب 

 ؟ یکردیم کاریچ یداشت  _

 :دستپاچه بود و گفت یلیخ

 زدم یشکم م یترکها یکه از دکتر گرفتم رو یپماد ستین یخاص یزیچ  _

 نشه شتریکه ب 

 :تخت نشستم و گفتم یزدم و رفتم جلو یلبخند 

  مانتهیوقت زا یک  _

 :که تعجب در نگاهش بود گفت یکرد و در حال نگاهم

  گهیسه ماه کمتر از سه ماه د  _

 دادم رونیب نهیاز س ینفس

 :و گفتم دمیصورتش به نوازش کش یکک مکها یانگشت شصتم را رو اریاخت یب 

 ؟ رنینم یعنیتر شدن  پررنگ نایچرا ا   _

 شد دستم را پس زد دستپاچه

 :دستپاچه است گفت یلیکه معلوم بود خ یو با لحن 

 شهیکمتر م یاحتماالً بعد از حاملگ  _

 گفت یم ینطوریدکتر ا 



 تمام نگاهم بهش بود 

 دوست داشتم یلیخ یلیخانم کوچولو  راخ یدستپاچگ نیا 

 دانست یرا نم انیجر چکسیو بازداشت من ه ایآن اتفاق و لع انیبعد از جر 

 به دلم نشسته بود یبیمن و آوا مهر عج نیو بعد رازم  آن ب 

 : و گفتم اوردمیخودم ن یکه به رو 

 یبر  یدکتر پوستبهتر هی یخواست یم _

  دیدزدیتر کند نگاهش را از من م یلب 

  را عاشق شدم  یچشم آب یآهو نیبود یزپایگر 

 :با لبخند ادامه دادم که

 پر رنگ شده یکم هی  _

احتماالً  یبعد از حاملگ نهیهم رفتم اما فکر کنم هم یوقت دکتر گرفتم چند بار  _

 رهیم

 :لبه تخت بلند شدم که گفت وچ از

 ؟یداشت یکار یگفت  _

 :بردم و گفتم میبه موها یدادم دست رونینفسم را ب 

  خونه مادرم میبا هم بر یخوا یم  _

  میبا هم نرفت یوقت چند

 :زد و گفت یلبخند

  میریبا هم م شمیمنم   آماده م یآماده بش یریدوش بگ یباشه تا تو بر  _

  بودم ستادهیا هنوز

  داشتم دیگفتن ترد یتر کردم برا یلب که



 : گفت دیبودم که با ترد ستادهیا

 ؟ یبگ یخوا یم یزیچ _

 : با خودم کلنجار رفتم که آرام لب زدم یلیخ

 من ازت ممنونم _

 :سرش را انداخت و گفت 

  خودمون بود نیتموم شد ب گذشته است هیاگه بابت قض  _

 :دادم و گفتم رونیب یرا با حالته وف نفسم

 ازت ممنونم یلیمن خ ینگفت یزیچ یکس چیکه به ه نیبه خاطر ا  _

 اتاق را ترک کردم عیحرف را زدم و سر نیا 

 

 [14:59 22.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 پنجهفتادپارت#

 (آوا )

  و قرار نداشتم آرام

  رفتمیم مارستانیبه ب دیتاب بودم امروز با یب یلیخ

  داده بودند دکتر نیبود وقت سزار مانیزا موعد

  آماده کرده بود یسمونیبچه ها را از قبل در س  ساک

 داشتم مانیدانست امروز من وقت زا ینم یکس چیه 

  ماه بودم ۷چون با حساب آنها من انار  

 رفتمیم  مارستانیامروز ب دیدر واقع نه ما هم بود و با اما



 دمیدادم مانتو شلوارم را پوش نهیبه س ینفس 

  نگاه ساعت کردم هفت صبح بود 

 باشم  در اتاق عمل مارستانیدر ب دینه من با و

  دمینشن ییزدم صدا انیبه در اتاق را 

 شدم داخل

  که خواب باشد زدمیم  حدس

  دتخت افتاده بو یکه نگاهم بهش بود بر رو همانطور

 کرد یخرو پفم  یآرام و

 جلو رفتم  لبه تخت نشستم 

 : زمزمه کردم دمیکش شیشانه ها یو ملحفه را از رو یکه به آرام یو در حال 

 یشیبلند نم انیرا انیرا _

 :و گفت دیسرش کش یملحفه  را دوباره رو دیکش ازهیخم 

  کجا _

  مارستانیب _   

  خودت برو _ 

 : گفتم یبا ناراحت  

  یبد تیرضا یامضا بد یباش دیبرم با ییشهتنهاینم  _

 : داد و گفت رونیرا ب  نفس

 ادیمن خوابم م میبر رترید کمی شهیباشه نم _

 :تخت بلند شدم و گفتم یاز رو یعصبان 

 شهیم ریداره د یلیاتاق عمل باشم تا االن خ دیساعت نه با شهینه نم  _



  رو نداد یو حرف تیبه عصبان ینفس 

 : زد و گفت شیبه موها یتخت نشست چنگ یکه بلند شد رو یدر حال 

 امیم شمیباشه برو االن آماده م _

  شده رمونیخودتو برسون د عیسر نمیصبحانه رو بچ زیتا من م  _

تر کردم  یزد و من اتاق را بدون حرف شیبه موها یباز چنگ دیکش یا ازهیخم

  صبحانه بودم زیم دنیکوتاه بود در حال چ یقیدقا

 خواستیو مرا م دمیرا شن شیکه صدا 

 بود خودم را به اتاقش رساندم یبا هر زحمت 

 :که گفت دمیرا شن شیاز حمام صدا دمید 

 دست برادر  هی شهیم ریلباسامو آماده کن داره د  _

  زد یبار بود که بعد از حمام مرا صدا م نیاول نیا دمید 

  را آماده کنم شیکرد که لباسها یاز من تقاضا م و

 بگذارم که بپوشد شیبرا زیدانستم چه چ ینم

 کیبود  یدانستم اما االن دستپاچه بودم به هر زحمت یم یاش را به خوب قهیسل 

 تخت گذاشتم و از اتاق خارج شدم یدست لباس رو

  بود دهیدلشوره امانم را بر مانیهردو میبود مارستانیب درون

 بود مارستانیرفت و   تنها در ب  رشیپذ یاون دنبال کارها میتنها بود و

 شدم یکه بستر یو من در اتاق 

  را عوض کردنن میهاپرستارها لباس 

  و ترس تمام وجودم را گرفته بود اضطراب

 بود امدهین شیمن پ یبرا تیموقع نیدانستم چه کنم کاش ا ینم



 کنارم بود مارستانیاکنون مادرم درب 

  مراهم بود باز دلگرم بودمحداقل ه انیخود را نکهیاز ا 

  زدیو سرکوفتم م زدیتمام مدت غر م نکهیتنها نبودم با ا که

  ستمیتو ن یهابچه یمن با بابا که

  شدیبا طعنه خارج م  شیدندانها یرا از گوشه لبش از البه ال نیمدام ا و

  ها و پدر بودن او مطمئن بودمبچه نیمن با تمام وجودم ا اما

 شکستیته دلم م دیشا نیهم یبرا

 یمن کس یکه پدر بچه ها شدیگرفتم به هر حال معلوم م یبه دل نم ادیاما باز ز 

 ستیجز خود او ن

 را من حتماً ثابت خواهم کرد نیو ا 

 ردیبگ انیکه قرار است را یشیبعد از آزما گریچند روز د نکهیاز ا 

 گرفتم یدادم و آرام م یم یشود به خودم دلدار یو پدر بودن ثابت م 
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 (انیرا)

 :گفت تیو کالفه بودم که مادر با عصبان یعصبان یلیخ

 واسه یچرا زودتر خبر نداد  _

  بردم میبه موها یدست 

  بودند مارستانیمخصوص ب یدو نوزاد کوچک درون گهواره ها 



  را نداشتم دنشانیحال د و

 : ب در لحن شد ادامه داد یتیعصبان   مادر

 یخبر بد یستیکه بلد ن یقدر خر نیا یعنی _

 :دادم و گفتم رونیب ینفس 

که  مارستانیب  میایصبح زود ب میدفعه شد که مجبور شد هی دونمینم دونمینم  _

 دکترم دستور عمل داد

 :گفت هیمادر آوا که بغضش گرفته بود با گر 

 دهیکش یمرگم بده بچه ام چقدر سخت خدا  _

 :به نوزادان داخل گهواره بود و گفت نگاهش

 ستنیهم ن لویدوتاشون سر هم دو ک یاله رمیبم  _

 : مادرم  نوزاد پسر رو برداشت و گفت 

 خودت نیع هیخدا نگاش کن موهاش فرفر یوا _

  حرف را زد نیدادم تا ا نهیبه س ینفس 

  دو نوزاد کوچک نیا زدنیواقعاً با من  مو نم ایگو

 بود یفرفر شیدختر که داخل گهواره هم موها یحت

دو ساعت هم از زمان تولدشان نگذشته بود   یتازه متولد شده بودند و حت نکهیبا ا 

با من  نصف بودن   یبیس  ایگو یمجعد و ففر یخرمن مو   داشتند مو ها کیب 

 :مادرم با ذوق  گفت

  کن نگاهخودتن به خدا نگاه   نیع _

 کردینوازش م یکه داشت دست نوزاد پسر را به آرام یدر حال 

 :زد و گفت یفیخف غیانگشتانش را باز کرد و ناگهان ج یال 



  نشونه خال داره هیانگشتش  نیخودت نگاه کن  ا نیبه قرآن ع  _

 :آوا با بغض بود هنوز گفت مادر

  ارنشیم یک دونمینم ومدهیآوا هنوز به هوش ن  _

 :دادم و گفتم نهیبه س ینفس

 ارنشیاالن م کشهیدو ساعت طول م یکیدکتر گفته   _

  ذوق زده بود یلیمادرم خ 

 شناخت بچه را بغل کرده بود یاز پا نم سر

 :رفت نگاهش به من بود و گفت یو قربان صدقه اش م 

 رهیکه پا قدمشون خ شاالیبکشه ا یبه بابات گفتم قربون  _

 کرده بودند دیتمام نگاهم به نوزادان کوچک بود که مرا دچار ترد 

 من بودن یهر دو نوزاد کپ گفتیهمانطور که مادرم م 

 را باز نکرده بودند شانیهنوز چشم ها 

 : که مادرم  گفت 

 باشه یخدا کنه مثل مامانشون چشاشون رنگ _

 مهم نبود میاصال برا زهایچ نیا

  اورمیخودم ن یدم به روکر یسع یساختگ یبا لبخند 

 : کردم گفتم یاتاق را که تر م و

  به آوا بزنم یسر هیمن برم  _

 هنوزه ایببخش  ارنشیم نمیبب

 و اتاق را ترک کردم دمیکش  ینفس 

  بود رفتم یکه بستر یسمت بخش 



 : در زدم داخل شدم پرستار بود که با ذوق گفت تا

  اشکاتو پاک کن گهیشوهرت د نمیا ایب _

  رفتم پرستار بود  گفت جلو

  باشه ریچشمتون روشن انشاهلل که قدمشون خ _

 :گفت کردیم یکه سرم را وارس یدر حال و

  بخش برمتیم امیم گهید قهیده دق  _

  بدون حرف اتاق را ترک کرد و

 رفتم آب دهانم را قورت دادم نگاهم به چشمانش بود جلو

  سشیچشمان خ 

 :بود و گفت هیض و گردادم با بغ نهیبه س ینفس 

 ؟یدیبچه ها رو د  _

 بودم ستادهیسرش ا یباال 

  کردن یچه ذوق یدونیمامان و بابات اومدن مامانم هم اومده نم  _

 : گفتم کباریشدم و  یبه هق هق افتاد که عصبان اریاخت یب

 ها رو هم جمع کن هیگر نیفعالً ا نگویچیه  _

 شهیمعلوم م زیو همه چ دمیم شیآزما گهیچند روز د 
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شباهت به من نبودن دچار  یکه ب یبچه ها و نوزادان دنیخودم هم با د نکهیا با

 شده بودم دیترد

 حرف را از با حرف زدم نیا 

 :که با هق هق گفت 

 توعه یه هااون بچ خورمیمن با تمام وجودم قسم م  انیرا  یول  _

 : گفتم یتر کرده و عصبان یلب

  شهیمعلوم م یهمه چ گهیباشه حاال بعد از چند روز د _

 یبهتره خودتو جمع و جور کن گهید

  مادرمو  ندارم  یها را جمع کن حوصله     سرزنش ها هیگر نیا 

  میبودن که چرا صبح بهشون خبر نداد یشاک یکل نایا یت مادر

 مارستانیصبح زود خودمو برسونم ب میآب پاره شده و مجبور شد سهیگفتم ک منم

 یند یباشه صوتحواست

 : گفت هیبا گر 

 درد دارم یلیخ _

زرد شده بود  یلیتر بودن و رنگ پوستش خ رهیاش ت ینگاهم بهش بود چشمان آب 

 :که گفتم

  رمیگینداره برات پرستار م یاشکال  _

 یایبچه ها بر ب نیاز پس ا یتونینم ییخونه تنها تو

 :و بغض گفت هیبا گر 

 یریگیم شیآزما یک _

 :با پوزخند گفتم 



  ینیمنو بب یکی ییرسوا یعجله دار نکهیمثل ا  _

 : گفت هیگر با

 خودم و بچه ها معلوم بشه فیخوام زودتر تکل یمن  م _

 : تمام گفتم تیبودم و با جد ستادهیسرش ا یباال 

 ....اگه رمشونیگیمن که ازت م یاگه بچه ها _

 هنوز حرفم را کامل نزده بودنم 

 :گفت غیو ج هیو گر تیکه با عصبان 

 یندار یکار نیتو حق همچ  _

 :زدم و حق به جانب گفتم یمن بودم که پوزخند نیا 

خونه رو به  نیو ا رمشونیگیمنن ازت م یهاقرار ما بود اگر بچه نیاما ا  _

 زنمینامت م

 :و التماس و گفت هیگر با

 ریکارو با من نکن بچه هامو ازم نگ نیا  _

 کنم یازت التماس م 

من بودند و تمام مدت  یکه کپ ییبچه ها دنیاز د دیشا دانستمیدست خودم نبود نم 

  خوردمیگونه حرص م نیا کردمیآنها را انکار م

 :و حرص گفتم تیبودم که با عصبان یعصبان 

 که نرفته ادتیقرار ما بود آوا  نیا  _

 : بود که گفت هیو گر تیعصبان با

  یریاز من انتقام بگ ینجوریا یت منم  هستن تو حق ندار یاما اونا بچه ها _

 : زدم و گفتم یپوزخند



  یریگیکه بعد از تولد بچه ها ازم  طالق م یگفت یخود تو بود نیا  _

برو عشق حالتو بکن  خوادیکه دلت م یو با هر کس ریخونه رو بگ ریتو بگ طالق

 کن یکن و ازش اخاذ دایمثل احمق مثل من پ یکیو باز 

 :و التماس گفت هیگر با

 نیتنها و آخر یانصاف یچقدر ب یدونیم یکن یدر حق من ظلم  م یدار  _

 باور کنم نویام همون شب شوم بود ارابطه

  زدم یپوزخند

 :گفت هیبا گر که

با من  یکار نیهمچ ادیدلت م یچه جور یدست ک یدیم یریگیبچه هامو ازم م  _

 یبکن

  بودم ستادهیسرش ا یباال

  و معصومش یبه چشمانش بود به چشمان آب نگاهم

  اشک در آنها حلقه حلقه حلقه زده بود 

 پوستش نبودند تیشباهت به ستاره در شفاف یصورتش ب یکک مکها  

 دمیکه گوشه لبم را گز 

 آن وصل بود گرفتکه سرم به  یبا دست یدستم را وقت 

 برق از تنم گذشت ایگو اریاخت یب 

 :که با التماس گفت 

 ریکنم بچه هامو ازم نگ یازت خواهش م  _

 : بود که گفتم تیبا عصبان 

 هیمزخرف چ شیآزما نیجواب ا نمیتا بب  کنمیفقط چند روز تحمل م _
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  را در دستم مچاله کردم شیجواب آزما برگه

 من هستند یدو نوزاد بچه ها نیدادم ا نهیبه س یقینفس عم اریاخت یب

 را روشن کنم نیشدم و قبل از آنکه ماش نیماش سوار

 روشن کردم یگاریبا با حرص س 

 : زدم و گفتم گاریبه س یقیعم  پک

 من باشن یدو تا بچه ها نیکنم ا یاصالً باور نم _

  گاریام پر شد از دود س هیدادم ر نهیبه س ینفس

است  اما   بیاو  نا نج دمیشیاند یتمام مدت م  نکهیا یخانه  رو ترک کردم برا    

   گذشت ینگاهش از نگاه م یوقت

 آن  دختر باکره اکنون مادر فرزندان من است   گذشتیاز ذهنم م 

  فرمان گذاشتم یچشم بستم سرم را رو 

 افتادم شیها هیگر ادی و 

  التماسش ادی 

  رابطه اش که با من بود نیاول و

 زدم گاریس  یفچقیپک عم دوباره

  بود نهینگاهم آ 

 او را تر کردم یرحمیبعد آن شب که من با ب چگونه



و سرنوشت و خواست خدا بود که من به عنوان خواستگار پا به  ریتقد دیشا یعنی 

 خانه اش بگذارم

 ها از ذهنم گذشتحرف نیتمام ا 

  دمیگز یگوشه لبم را عصبان 

 :روشن کردم و گفتم  نیماش

 دارم یواقعا چه سرنوشت دانمینم دانمینم  _

من و اون زن در واقع حکم زن من  یبچه ها بچه ها نیکنم ا یم کاریمن دارم چ 

  را دارد

 کردم یم هیبا خودم در ذهنم واگو تیحرفها را با عصبان نیا تمام

 یرحم یبا ب خواستمیکه من م ینوزادان یافتادند برا یم شیقربان صدقه ها ادی 

  رمیاز او بگ

 یاو انتخاب نکرده بود حت یبرا یانگشت پسر کوچکم که هنوز نام انیدخال م ادی

 او انتخاب نکرده بود یبرا یاسم چیآوا ه

  روزه بودن ۲۰فر و مجعد دخترک و پسرک م که االن  یموها ادی 

که از مادرشان به ارث برده  شانیا یآب یهانوزادان و چشم یسرخ یلب ها ادهی

 دمیاند گوشه لبم را گز

  زدم یلبخند 

  نگرد یمادرم با ذوق و شوق با آنها م یوقت

 رود یقربان صدقه اش م پدرم

  تیدادم با رضا نهیبه س ینفس 

  االن به خانه بروم ییبا چه رو دانستمینم  

  و فرزندان منتظرم هستند که زن یا خانه



  بچه ها پرستار گرفتم یاز صبح تا ساعت ده شب برا روزها

  آمدیاز پس آن ها بر نم ییا به تنها آوا

 من از وجود من هستند شهیدو نوزاد از خون من از ر نیکه مشخص شد ا حاال

  تابم یرفتن به خانه ب یبرا 

 رونیبپرت کردم  نیخاموش روشن از ماش مهیرا ن گاریس

 را روشن کردم و سم خانه حرکت   کر دم نیبا سرعت ماش 

  افتادم یلبخند آوا م ادی

 افتادم دهیارک یگل ها ادی اریاخت یب 

  بردمیم شیکردم و برا یم هیته یدسته گل  دیسر راه با که

  ینیریجعبه ش کیو با  

نبود  میبرا یتوانستم تحمل کنم باورکردن یهمه ذوق و شوق را نم نیهم ا خودم

 راه آمده را برگشتم کبارهی

 یگل فروش کیتا به  دیساعت طول کش میبودم حدود ن یگل فروش کیاز دنبال  و

 دمیخر دهیدسته گل ارک کیو   دمیرس

  قرار دادم نگاهم ب گلها بود یصندل یرا کنارم رو گلها

  دمیگوشه لبم را گز دهیارک یپر بود از عطر بو نیماش

تنت  یگلها بو نیپاکدامن من عطر ا یلب زمزمه کردم بانو ریزدم و ز  یلبخند

 آورد یرا کم م
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 جعبه طال و گلها را به دست گرفتم یخاص اقیاشت با

  در خانه زدم دیو کل 

 خانه مواجه شدم یکیداخل شدم که با تار 

 بود بیبه ابرو  دادم عج یخم ا

 باشد کیساعت شبانه روز خانه تار نیا 

 خانه هم خاموش بودند یآباژورها و هالوژن ها یحت 

  رفتم جولو  دیبا ترد دمیگوشه لبم  را گز 

  برد یکامل به سر م یدر خاموش خانه

 :آرام صدا زدم دیترد با

  آوا آوا ... خانم کوچولو  _

 دمینشن ییصدا چیه

 ارزان شد میپاها 

 ستیوقت شب در خانه ن نیچرا ا 

 برود رونیخواست از خانه ب یاگر هم م 

  دادیحتماً به من اطالع م 

 دادم نهیبه س ینفس

  گوشه سالن با جعبه طال گذاشتم یناهارخور زیم یگل ها را رو 

  کردمیاتاق خواب که حرکت م سمت

  چراغها را روشن کردم همزمان

  کیاتاق تارباز بود و  مهین در

 ستیشد  که در خانه ن لیتبد نیقیشکم به    



  زدم میبه موها یچنگ یعصب 

 ستیافتاده که در خانه ن یچه اتفاق  یعنی

 در آوردم بمیرا از ج لمیموبا عیفکر سر نیبا ا 

  ستادمیو شماره اش را گرفتم و همان وسط سالن ا 

 منتظر وصل شدن تماس شدم 

 دیجوش یم  لیلدیو سرکه ب ریدلم مثل س 

  دانستم یرا هم واقعا نم لشیدل 

 :آرام  بود که گفت یلیخ دمیرا شن شیصدا که

 الو  _

 :دادم و گفتم رونیب ینفسم را عصب 

 ؟ییتو کجا  _

 :خونسرد بود گفت یلیخ 

  خونه  _

 :گفتم ادیبودم با فر یعصب

  یستیکدوم خونه؟؟ لعنت  من االن خونه هستم و تو خونه ن  _

 :خونسرد بود که گفت شیبه ظاهر صدا یلیخ

 ؟ یرو گرفت شیجواب آزما  _

 :دهانم را قورت دادم و گفتم آب

  یستیکدوم خونه چرا خونه ن ؟ییکجا دمیپرس  _

 : آرام بود که گفت یکم شیصدا

 یرو گرفت شیجواب آزما دونستمیخونه بابام هستم و م _



 آب دهانم را قورت دادم 

 بود  میگلودر  یهاقلوه سنگ ایگو 

 :بود و گفتم ادیو فر تیعصبان با

 خونه اریرو گرفتم االنم پاشو بچه ها رو بردار ب شمیآره جواب آزما  _

   دنبالت ومدمیتا خودم ن 

 : زدم ادیباره قفر کی

  یبرد یبچه ها رو برداشت یاصالً به چه حق _

 بودم یعصبان یلیدست خودم نبود خ گرید

 : بود و ادامه دادم ادیبا فر 

 خونت  اگه  اومدم خونه رو سرت خراب کنم ایپاشو ب _

 :و گفت دیحرفش  فحش بود و بر سرم کوب ایخونسرد بود گو یلیخ 

 رمیخوام ازت طالق بگ یبچه ها از خودتن م یحاال که مطمئن شد  _

 زدنم واریبه گلدان کنار د یلگد تیحرف را زد با عصبان نیتا ا 

 : شد گفتم یکیمن  ادیکسته شدن اش با فرش یکه صدا 

 برگرد خونه ایپاشو ب یتو غلط کرد  _

  دادیاز چنان عذابم م  شیخون  سرد نیا

 نداشت حد

 اشکش دم  مشکش بود شهیکرد هم یبغض م شهیهم 

 زدیحرف م یاما امروز چنان با اقتدار و خونسرد 

  زد یوجودم م کهیت کهیخنجر به ت ایکه گو 

 : تمام گفت یبا خونسرد که



  یریها رو از م بگو بچه یمنو طالق بد یخواستیتو که م _

 یبرگردم خونه تو با من  هرزه دزد و شارالان  چکار دار  یگیشده م یچ االن

  زد یآتش به جانم م شتریحرف ها ب نیبا گفتن ا 

 : گفتم ادیو فر تیبا عصبان که

 یکن یم وونمید ینم برگرد خونه دارات  ک کهیت کهیت ومدمیآوا  و تا ن  _

 بزند یحرف یحت نکهیتلفن را قطع کرد بدون ا 

 ونیزیتلو زیبه م یگریباز  لگد د تیام کرد که با عصبان یکار از چنان روان نیا 

 افتاد ید یال ا زیم یبرا یچه اتفاق نندینگاه نکرد که بب یزدم  حت

 

 [18:00 22.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 هشتادپارت#

 تمام با شماره اش را گرفتم  با همان بار  اول بود تیعصبان با

 :جواب داد و گفت یکه عصبان 

 یکن یم دادیچه مرگته چرا داد و ب   _

  ستیبچه ها  از تو ن  یگفتیکه م روزیتا د 

 االن چه مرگته   یچسبوند یبه من م یمداوم برچسب هرزگ نطوریهم 

 : گفتم  ادیفر و تیبا عصبان 

  خونه  تا  خونونتو  حالل  نکردم یگرد یآوا بر م   _

 دختر شدم نیمن عاشق ا نکهیخودم نبود با ا دست

 کرد یم وانهیمرا د شیاما داشت با کارها 



 :ادامه دادم ادیو فر تیکه با عصبان 

 شمیم وونهیخونه دارم د اریبچه هامو ب یبر یبچه ها رو بردار یتو حق ندار  _

 : گفت یو عصب یجد یلیخ

 رو سر چه خبرته یصداتو گذاشت _

  یطالق باش هیمنتظر احضار دیبا 

 :گفتم تیبا عصبان یخواستیم نویهم خودت

  ارمیسرت ب ییچه بال ینیبیباشه االن م  _

 رو قطع کردم یگوش

  شدم نیسوار  ماش تیو با عصبان 

 شان حرکت کردمبه سمت خانه و

 اوردیهم در ب یسر از زندگ یکس خواستمینم نکهیبا ا 

  خودش بود ریاما تقص 

 دمیکش یطول راه خط و نشان م تمام

  در خانه شان بودم مقابل

 بود فونیزنگ آ یدستم رو تیعصبان با

 که گفت :ه دمیمادرش را شن یکوتاه صدا یکه پس از لحظات 

  باال دییبفرما انیآقا را یخوش اومد یلیخ _

 :گفتم تیعصبان با

 نییپا ادیبگو زنم ب  _

 :متعجب گفت یلحن یو کم یمادر با دست پا شکستگ 

  افتاده نتونیب یچه طور شده اتفاق  _



 : و حق به جانب گفتم یعصبان

 دلش ریزده ز یاز دختر خانمت بپرس  خوش دونمینم _

 :کرد و گفت یمادر بغض 

 بمونه نجایو روز اد یکیبذار  ستیحالش خوب ن دیدختر شا نیدونم ا ینم  _

 : گفتم یو عصبان ادیبا فر 

  اگه خودم باال  اومدم خونه رو سرش خراب کنم  نییپا ادیبگو ب _

 باز شد میبرا ی کیبات در

 داخل شدم تیکه با عصبان 

  ها را تند تند باال رفتمپله 

  در باز شد مادر در آستانه در بود بغض کرده بود 

 :نگاهم بهش و گفتم که

 خوام صدام رفت یمعذرت م  _

 :باال مادر با بغض گفت 

 ایباهاش راب کمی ستیحالش خوب ن نکهیدو روز مثل ا یکیآوا  دونمینم  _

 ممکنه باشه مانیبعد از زا یافسردگ

  رفت یها در گوشم فرو نمحرف نیا 

 : گفتم تیگداشت که با عصبان ییحرفا معنا نیا میبرا اصال

خوام  یم ادیبگو زنم به  هیچ ایلوس باز هایمسخره باز نیامادر من   ؟یافسردگ  _

  برم

 :لحظه آوا پشت سر مادر بود که حق به جانب  گفت همان

 یکن یم دادیچه خبره که چرا داد و ب  _



 بودم یتمام مدت عصبان 

  بود دهینگاهم بهش افتاد شلوارک و تاپ کوتاه پوش 

 :نکردم و گفتم یتوجه تیکه با عصبان بردیدل از دل   م و

 خونه میجمع کن بر  _

  و خشم که برگشت  تیبه من نکرد به عصبان یتوجه 

 داخل خانه شد و

  دادم و پشت سرش رفتم نهیبه س تیبا عصبان ینفس 

  بود شیها یاتاق که اتاق مجرد داخل

 دمیدر را کوب تیپشت به من داشت و  من هم داغ شده و با عصبان 

  دبزن یکه تا خواست حرف 

   هم  گرفتم ینیدهان و ب یانگشت اشاره ام را جلو تیباعصبان

 : گفتم ادیبا خشم ز 

 نگو یچیخفه شو خفه شو ه _

 

 [18:11 22.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 کیهشتادپارت#

 باره بغض کرد کیکار را کردم   نیا تا

 ه ودادم  و باز همان طور که انگشت اشار نهیبه س یکه نفس 

 : مقابل دماغ و دهانم بود ادامه دادم یعصبان

 کنم یآشو الصت م زنمیآوا م یکلمه حرف بزن کیو   _



 :بود و آرام گفت هیبا گر 

 یریگیبچه هامو ازم م یگفت یاما خود تو بود  _

 دادن قدم جلو رفتم نهیبه س ینفس 

 قدم عقب رفت ادیبا  ترس ز 

 که دستم را از مقابل انداختنم و گفتنم 

 خونه میگفتم پاشو برگرد بر یزیچ هیحاال من  _

 آب دهانش را قورت داد 

 اشکش دم مشکش بود 

 :گفت هیباز که با گر 

  امیمن نم  _

 :بود که  گفتم ادیو فر تیباره  با عصبان کی

  خونه میپاشو بر یکن یتو غلط م  _

 نکن وونمید

  م نبود که کجا بودممه میاصال برا 

 زدم یم ادیفر نگونهیآوا بودم که ا یخانه پدر در

 :گفت دیلرز یکه از ترس  به خودش م یو آرام در حال هیکه با گر 

 یریبچه هامو ازم بگ یخوا یم  _

 بودم یو حرص یبه شدت عصبان دمیگوشه لبم را گز 

 :گفتم تیزدم و با عصبان میبه موها یکه دست 

  خونه میبرگرد اینکن آوا ب وونمید  _

  رو بذار کنار ایمسخره باز نیدارم ا اجیبهت احت من



 :زد گفت یو آرام هنوز لب م هیگر با

  یمنو طالق بد یخوایتو م یگیتو دروغ م  _

  دمیخونه بچه هامو بهت نم امیمن نم یریبچه هامو ازم بگ و

 : دمیبا خشم غر 

  کار رو باهات بکنم نینذار ا  _

 :بود گفت هیرگ با

 یبکن یتونینم یکار چیتو  ه موننیمن م شیپ یسالگ ۷ها تا بچه  _

 : بودم که گفتم ادیحرف را زد با فر نیتا ا 

  یبرد یها را برداشتبچه نیپس به خاطر هم  _

  یکن یم کاریچ یدار یدونیخودت خوب م تو

 یکارو با من بکن نیا زارمیذارم آوا نم ینم اما

 دارم اجیمن بهت احت 

 داشتمیسمتش قدم بر م تیکه با عصبان یو در حال 

 باترس عقب رفت که 

  به سمتش حمله کردم 

  که او را سخت در آغوش گرفتم یحال در

آشفته   یدر موها یگریدستم به کمرش  بود و د  کیکه  یدر حال تیبا عصبان و

  شیبایو نگاهم در صورت ز شانشیپر

 اش بود یغرق در نگاه آسمان 

 میدندان ها یبا  حرص ز از ال 

 دادمیکه او را محکم به خودم فشار م یدر حال 



 : دمیغر  تیبا عصبان 

 یکن یم یخونه و با من زندگ میگردیبرم  _

  خوام یرو بذار کنار من تو رو با بچه هات م هایمسخره باز نیا 

  خودم یهابچه با

 :که گفت زدیبود نفس نفس م هیگر با

 ذره آروم تر هی ادیدردم  م کنهیآخه درد م  _

  نبودم شیمتوجه حرف ها 

داشت خود  را  یکه سع یبود در حال  غیتر او را به خود فشردم  که با جسخت که

 :از آغوشم  جدا کند گفت

  ولم کن کنهیشکمم درد م ادیدرد م  _

 عملش در گرفته بود یبه خودم آمدم که جا تازه

 :که   بغل  کردم گفتم یدر حالاز خودم  تیکه او را با عصبان 

  یکن یتو م یخونه و زندگ میگردیبرم  _

 اندک فاصله از من داشت هنوز

  بود هنوز شیهادر چشم شیاشک ها زدیکه نفس نفس م 

  دور کمرش بود دستم

 :پاک کردم و گفتم یرا عصب شیهابا دست آزاد اشک 

  کنم به وهلل یخون به پا م یکن هیگر گهیاگه دفعه د  _

 زدیزاد داد هق م نهیبه س ینفس 

  دمیبازو را به آغوش کش کبارهیکه  

  دستم پشت سرش قرار گرفت اریاخت یو ب 



  داغ و سرخش قرار دادم یلب ها یرا رو میلب ها و

 کرد وانهیاشک چنان حال مرا د یشور یقیدقا 

 نیآتش  یبوسه  نیکرد ا خودیکه مرا از خود ب 

 

 [18:20 22.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 دوهشتادپارت#

 از من جدا شد هیگر با

 کردیم هیاز نوزادها که گر یکیزد که خودم سمت  ینفس نفس م  

  توانستم آن را بلند کنم یرفتم به سخت 

 :سمتم آمد و گفت هیبا گر که

  بذارش تو گهواره دیبلندش کن یتونینم  _

 که تنش بود ییبا رنگ لباسها زدمیم زدمینفس م نفس

 :زدم و گفتم یپسر کم باشد که لبخند نیحدس  ا 

 م؟یبذار یاسمشو چ  _

 :تر کرد به من پشت  کرد و گفت ن یلب 

 توعن یبچه ها نایا دونمیم _

 چشزاند یداشتم مرا م یعنی زدیحرف رو م نیا 

 من بودند یهابچه نهایسوزاند ا یمرا م 

 : م و گفتمداد رونیب یکه نفس 

 : دادم گفتم یکه بچه را در گهواره قرار م یدرحال



 میریگیم میاسمشون با هم تصم یبعد برا _

  منتظرتم ایآماده باش و ب عیسر نییپا رمیمن م 

  کرد یبه من داشت داشت بچه را آرام م پشت

 از پشت سرش قرار گرفتم یقدم کیدر  که

 کوتاه بود یقدش نسبت به من کم 

 بود یو خواستن بایبود ز فیظر 

  بود بیفرشته بود ماه بود نج 

 : آرام خم شدم و در گوشش زمزمه کردم که

  قشنگم دوست دارم یبایز _

  دیبه خود لرز ایحرف را زدم گو نیا تا

  را حس کردم لرزش

 :آرام و ادامه دادم که

 خوامیها را بدون مادرشون نمبچه نیمن ا  _

 باز هم سکوت کرد 

  زدیر یدارد اشک م نستمدایم 

 :نشان دادم و گفتم  یلحنم را عصبان یکم که

  زمیریرو بهم م ایدن یکن هیگر نمیبب گهیدفه د  _

  دینگاهم کرد گوشه لبش را گز برگشت

 :که با اخم گفتم 

  سهم منه ریگاز نگ ینجوریا  _

  که برگشت دیحرف را زدم چنان  خجالت کش نیا تا



  نشاندم شیموها یکردم و آرام بوسه رو یخنده ا دمیخند

 :اتاق را ترک کردم و قبل از ترک کردن گفتم و

  منتظرتم نییپا  _

 اتاق را ترک کرده بودم هنوز

 :که با بغض گفت 

  نییپا ارمیب ییتنها تونمیرو نم لیهمه وسا نیا  _

 به وجد آمدم چنان احساس آرامش کردم چنان

 :فتمزدم و گ یلبخند اریکه به اخت 

 زدلمیمن دربست در خدمتتم عز  _ 

  میبچه ها را جمع کرد لیکمک هم وسا با

  دیطول کش یساعت کی

  میقرار داد نیرا در ماش همه

 میمخصوص خود قرار داد ریها را در کربچه 

  میعقب بست یو آنها را در صندل 

  نشست  کنارم 

 :بستم که گفتم یکمربندم را م داشتم

 کمربندتو ببند  _

 داد نهیبه س ینفس 

 : شکمش قرار داد و گفت یدستش را رو 

 دونمیرو هم نم لشیروزا درگرفته دل یلیتونم ببندم شکمم خ ینم _

 :دادم  نگاهم بهش بود که گفتم نهیبه س ینفس 



  روز ۲۰بعد  یداشته باش دینبا یچ یعنی _

 :داد و گفت یخارج نهیاز س یاه

  کنهیدرد م یلیدونم زخمم خ ینم  _

 :بودم و گفتم نگران

 یو زخم تو چک کن یدکتر سر بزن هیحتماً  دیخب با  _

 :داد و گفت هیتک یصندل یپشت یسرش را رو 

 رمیحتما م گهیدو روز د یکیوقت کنم   _

 : زدم لحظه آخر بود که گفتم یبهش بود که لبخند نگاهم

که زنان  نیهم یحرفا ندار نیو از ا یزیروزا که خونر نیمراقب خودت باش ا _

 دارن مانیبعد از زا

 : و گفت دیلبش را گز گوشه

 نداشتم یزیو امروز  خونر شبینه از د _

 شکمم درد گرفته کمیفقط  

 

 [09:03 24.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 هشتادسهپارت#

  میخانه شد داخل

  عیبچه ها را باال بردم برگشتم سر من

داخل  نیکرد که کمکش کردم ماش یم ادهیپ نیرا از ماش لیداشت وسا آوا

 باال میبا هم برگشت عیبود سر نگیپارک



 دادم نهیبه س ینفس

  ها افتادنگاهش به گل یوقت 

  ریزد چشمگ ینگاهم کرد لبخند برگشت

  بردم یرا که سمت اتاق بچه ها م لیوسا

 :با لبخند گفتم و

 نگاهت هیارزون  _

 دیبگو یزیبزند چ یسخت بود دوست داشتم حرف 

  دمیکوتاه که د  ینگفت لحظات یزیاما چ 

  قشنگه یلیخ  نیخدا ا ییکه دستش بود سمتم آمد و گفت وا ییطال سیسرو با

 : زدم و گفتم  یلبخند 

  ستیو که ن یانا به قشن _

 : با اخم گفت 

  یگرون نیحاال چرا طال اونم به ا _

 : با اخم گفتم 

  گذاشت متیق شهینم نهاستیلز ا شتریب یلیارزشت خ _

 : گذاشتم و گفتم شیلبها یرو یسرش را انداخت که خم شدم و بوسه ا 

  جبران کنم تونمینم _

 : گفت رفتیو دست پاجه که م عیکه ازم جدا شد و سر 

 دادم نهیبه س یباش  نفس شهیجبران کن با بودنت  فقط هم _

  شدم یاز اتاق خارج م ...... 

 :م و گفتمداد نهیبه س ینفس 



 کننیم هیچرا بچه ها گر  _

 :داد و گفت یو تکان م ریش یها شهیش

  خوانیم ریگشنشونه  ش  _

 :زدم و گفتم یلبخند

 ... دوتا وروجک ادهیدرد سر   دقلوداشتن ز  _

 :سمت  اتاقش رفت و گفت دادیو  را تکان م ریش ی شهیهمان طور که داشت ش 

  دردسر دارم  رهیشب م ادیکنم پرستارم  که م کاریچ دونمیآره بخدا نم  _

  گشنم بود یلیرفتم خ خچالیسمت  

  خوردن بودم یبرا خچالیدرون  یزیچ دنبال

 : که گفتم 

  کنمیم دایپرستار شبانه هم برات  پ  هیگردم  یاز فردا م  _

 : که گفت دمیشادش راشن یصدا

  زمیممنونم عز _

   یکلمات ناب واقع نیاز ا ادقلبمیبه وجد م 

   غذا بود درآوردم یمقدار خچالیداخل  از

  درون آشپزخانه نشسته بودم ییتنها در

 : نشسته و گفتم زیبود که آمد پشت م یطوالن یلیخ یقیدقا دیو از شا 

  یخوب _

 : داد و گفت رونیب یبا خستگ ینفس در

 پدرمو در آوردن _



 :زدم و گفتم یزدم و چشمک یلبخند 

 پدر منم در اومده  _

 :بود که گفتم نییسرش هنوز پا 

 کردمیوقت باور نم چیه دمتیبار د نیاول یبرا یوقت  _

 باشم یمرد ر زندگ نمیآخر نیمن اول 

بود که رطوبت در چشمانش  یحرفم کاف یشد وقت رهیدر چشمانم  خ کبارهی 

  دیایبوجود ب

 :اشک  زمزمه کرد با

 ساده  گول خوردم یلیچه شد خ دونمیاون  شب نم _

 :لبخنده زدم گفتم 

  من دستخوش همون گول خوردن ساده توست یزندگ نیو ا  _

 دفعه بلند شدم هیرو برداشت نگاهم کرد که  سرش

  بار به  بلندش و   در آغوشم بود کیچون   شیپا ریدستم ز 

 : رفتم گفتم یکه سمت اتاقم م یحال در

  یتنها تو اتاق خودت بخواب یحق ندار گهیبه بعد د نیاز ا _

 شود ادهیپ خواستیم 

 : همانطور سمت اتاقم بودم گفتم دادمیاجازه نم 

  کنارم باشه تو تختم کنارم هم خوابم  خوامیخوام    زن دارم م یمن نم _

 :دفعه  با بغض گفت   هی 

 بخوابم تونمینم تونمیاما اما نم  _

  ندارم یتیاهم  شیهابه حرف 



  اتاقم بردم سمت

  تخت  گذاشتم  یشدم رو داخل

 اشک بود سینگاهم بهش بود که خ 

 زدم مهیخ شیبه خواستنش فقط    که رو اقینگاهش و آنقدر اشت 

 :دادم و گفتم هیدستانم تک ین  بود رو انهیم 

  شمیپ یباش نجایا خوامیبه بعد م نیاز ا  _

  تونمیاما اما نم  _

 :سکوت ردنش گذاشتم و   گفتم یدهانش بر یشدم دست رو یعصب 

  دهانش برداشتم یدارم و دستانم را از رو اجینگو من بهت احت یچیه  _

 :گفت هیگر با

 یبه من چسبوند یکه انگ هرزگ روزیتا د  _

  خودم  نبود باز هم دست

شدم که  یم وانهیداشتم  امشب هم داشتم د اجیاحت دیسابق  شد یهامثل تمام شب 

 با تمام وجودم هکباری

 زدم  گاز گاز گرفتم کیبدنش را   م یجا یو با جا دمیکش آغوش

 

 [09:07 24.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

  هشتادچهارپارت#

 :  داشت مرا از خود جدا کندگفت یکه سع یو در حال غیو ج هیبار با گر نیا

 از درد رمیمیشکمم تو رو خدا دارم م _



 او  جدا کردمخودم را از  

  بودم دهیهنوز به نقطه  اوج  نرس 

 :گفتم ادیو با فر یبار عصب کی که

 کارامو بکنم یزاریچرا نم  _

 شکمش گذاشت یدست رو 

 دیکمر  عقب کش یکه خود را  از  من کند همانطور که رو  دیچیپیبه خود م  دینال 

 : گفت هیو با گر

 رمیمیدارم م کنهیباز شکمم شکمم درد م  _

 : به موهام زدم و گفتم یتمام چنگ تیبودم با عصبان یعصبان 

 ینداشت یزیکه خونر ستین یزیچ یگیدروغ م _

 :و گفت  هیبا گر 

 کمکم کن رمیمیدارم م  _

  بودم و هنوز ارضا  نشده بودم دهینرس انیچون هنوز به نقطه پا 

  بودم نیو خشمگ یعصبان اریبس

  دهمیبا خشونت تمام خواستم  باز  کارم را انجام م که

 : دیو  نال هیبا گر که

  چمه دونمینم رهیگیتوروخدا   شکمم  دردم  م _

 هم به شکمش  کردم ینگاه

 احساس کردم تمام بدنش کبود و سرخ است  

 کرد بلند شود یسع دیچیپ یکه در خود م یدر حال  هیکه با گر 



شو که و  دیاش  ش د یزیاحساس کردم همون لحظه   خون ر توانستیاما نم 

  کرد یزیخونر

  و پر خون شد فینگاه ناباورم به تخت کث 

 : گفت هیکه با گر 

کار  نیا دیکمکم کن خواهش بود  هنوز هنوز چهلم بچه ها تموم نشده و نبا انیرا_

 میکردیرا م

 دینال یود ماز درد به خ زدیکه زجه  م کردیم هیگر زدینفس نفس م 

 : گفتم دمیپوشیرا م میکه تند تند لباسها یبلند شدم و در حال یکه عصبان 

 کارام تموم کنم یکه نذاشت یلعنت ا _

  دیچیپ یداد نگاه شود که از شدت درد به خود م رونیب ینفس 

 دمیباره  از هوش رفت د کیکرد و  رییرنگ نگاهش تغ که

  سر خورد  افتاده کبارهیتخت   یرو 

  سمتش رفتم چند ضربه را به صورت زدم اما انگار نه انگار عیسر

  بلند شدم عیاز هوش رفته بود سر 

 چه کار کنم دانستمینم

  شماره مادرم را گرفتم  عیدستپاچه بودم که سر 

  خواهم بود ایبا وحشت بود که مادر آن وقت شب که گو 

 : گفتتلفنم را داد خواب آلود و  جواب

  شده  یچ _

 :چه کنم که گفتم دانستمینم زدمینفس نفس م 

  ببرمش دکتر دیآوا حالش بده با نجایمامان خودتو برسون ا  _



 شده  یچ _

 :گفت یادیز یبودم که ادامه داد  نگران یعصب 

 افتاده و یشده چه اتفاق  یچ _

ً یتقر   : گفتم شدمیاز دست خودم داشتم منفجر م با

  مارستانیخوام ببرمش ب یدفعه حالش بد شده االن م هی _

 خودتو برسون  سیبچه ها ن شیبه پ یکس

 :نگران و مضطرب گفت اریو با د بس عیمادر سر 

 منتظر باش تا خودمو برسونم  _

  افتاده بود هوشیتخت ب ینگران  بودم  نگاه به آوا  که رو اریبس  

 :گفتم

 خودتو برسون عیباشه مامان سر  _

در آماده کردن   یکه سع یتلفن را  قطع  کنم و در حال عیدادم   سر رونیب ینفس 

  آوا  بودم  به خودم هزار بار لعنت فرستادم

 کردم یداشتم او را نابود م انهیوحش یلیچه کار کردم و خ من

  رمیسرکشم را بگ زهیغر   یباز نتوانستم جلو 

  شده بودم خودیاز خود ب یلیخ

  داد یشن داشت آزارم مرابطه خ نیا و

 خودم را بتوانم بر کنترل کنم دیبا

  را تنش کرده شیبود که لباسها یبا چه جان کندن دانمینم 

  قرار دادم  ینوار  بهداشت شیکه برا 

 سخت بود یلیخ میکار برا نیا 



  دادم یکارها را انجام م نیبار اول بود که ا یبرا 

  دیلرزیدستنام م لرزدیتنم م تمام

 کارم را انجام دادم سمت  اتاق بچه ها رفتم  یقیاز دقا پس

 تک تک   شان دم  خواب بودند ۱به  ینگاه 

  از دلهره  سمت اتاقم  رفتم زدمینفس نفس زدن  م 

تخت و داخل حمام انداختن  یرا جمع کردم از رو یو خون فیکث یملحفه ها 

  بود وارید ینگاهم به ساعت رو

  مادر را گرفتم لیو باز  شماره موبا دمیخودم هم لباس پوش که

 تخ  بود  یچرخدم و نگاهم به رو یبودم دور خود م یعصبان

  من تماس مادر برقرار شد  یبه دخترک هم قصه  

 : گفت

  دمیصبر کن رس قهیچند دق هی دمیرس _

 : گفتم

 و حالش بده شهیم ریداره د    _

 

 [09:18 24.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 هشتادپنجپارت#

  دمیچرخیدورخودم م ینگذشت که عصبان یقیدقا

 اش نهادم ب یشانیپ یبار خم شدن بوسه رو چند

  خودم را هزار بار لعن دادم 



  افتاده بود مدام شیبرا یدانستم چه اتفاق ینم  

 :گفتیدر شکمش م از

  نکردم یاما من احمق هنگام رابطه اصال توجه  _

  سمت در  رفتم عیزنگ ت در بود که سر یصدا 

 برگشتم عیمنتظر مادر نشدم که داخل شود  سر یدر را باز کردم و  حت 

که از اتاق خارج شدم  یو کمر ش گذاشته در حال یپاها ریآوارا برداشتم دش  ز  

  که  با هراس  داخل شد دمیمادر را د

 جان  افتاده بود یدستان ب یآوا که رو دنید با

ً یموثر و تقر اریبس یگونه اش زد  و با لحن یرو  : بغض کرده بود با

  شده یخدا مرگم بده چ _

  در  یبسو  دمیدویم عیسر

 :شدم گفتم شهیکه از در خارج م یآوا  که برداشته بودم در حال  

 ادکمکتیبعد به بگو مامان آو ا ب مارستانیب رمیمن م  _

 : گفت عیو سر هیمادر با گر ادیصبح هم پرستار م 

  زنگ بزن من منتظرم دلشوره دارم مارستانیب یدیرس _

 را زدم و نگیسوار آسانسور شده پارک 

سر  مارستانیب نیعقب قرار دادم و با سرعت خودم را به اول یاو را در صندل  

 راه رساندم

  که او را به اورژانس  بردن 

  داشتم یو اضطراب وحشتناک دلشوره

  کردند یو اورا  را بستر نهیپس از معا و



 باز شده اند شیها هیشکمش پاره شده و بخ یمن متوجه شدم زخم ها و

 آرام و قرار نداشتم میهم بگذار یتا صبح نتواستم چشم رو 

  من مقصربودم هزار بار خود را سرزنش کردم 

 : بار زنگ زد و من گفتم نیمادر   چند 

  برنش یکه صبح به اتاق عمل م _

  را گفتم نیا یوقت 

 :مادر با وحشت و گفت 

 افتاده یچه اتفاق _

  گفتن نبود یرو 

 : مادر آرام و قرار نداشت گفتم 

  هاش باز شدن هیبخ  _

 هم نگذاشتم یچه بکنم تا صبح چشم رو دانستمینم زدمینفس م نفس

 بودم مارستانیدر ون ب 

  داشتم یاحساس سردرد و وحشتناک 

 رساند مارستانیادرم خودش را به بصبح بود که م ۸ساعت  یحوال

 دادم یعمل را انجام م یو کارها رشیپذ یداشتم کارها 

  بود رفت یکه مادر به اتاق که آوا در آن بستر 

  با مادرم را  نداشتم ییارویچشم رو ع

  رابطه خشن داشته ام کیکه من  ندیگویدکتر به او  م  ای   %۱۰۰ دانستمیم

 دیآوا بگو دیشا ای 

 حرفها را نداشتم نیالبته از آوا انتظار گفتن ا 



  دانستم یرا خوب م نیبود ا یدختر تو دار 

  پشت در اتاق بودم 

  روبرو شدن با مادر را نداشتم چشم

  مقابل اتاق نشسته بودم شتریب یقیدقا

  رفت یبه اتاق عمل م دیبعد از ظهر آوا با ۲ ساعت

  داشتم یوحشتناک یهم احساس خستگ من

 بچه ها بودند شیآوا و پرستار پ مادر

 مادرم از اتاق خارج شد که

 بلند شدم یصندل یاز رو دنشیبا د 

 بود که جلو آمد نییسرم پا 

 توانستم در نگاهش نگاه کنم ینم 

  هم احساس خجالت داشتم 

  نداشتم یگفتن حرف یبرا یو هم شب و هم رو 

 :بود و گفت ستادهیجلو آمد مقابلم ا که

  انیه آقا رابه ب _

  دمیسرم را  با انداختن گوشه لبم  گز  

  یکشیخوبه واال خجالت م_ 

 :دادم گفتم رونینفس ب نییانداخت پا سرم

  لطفاً مامان سر به سرم نزار  _

 :گفت یعصب 

 یطلبکارم هست یکشیواقعاً خجالت نم  _



 

 [10:14 24.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 هشتادششپارت#

 بود نییسرم پا 

  دستانم جابجا کردم انیرا م چیسوئ 

 : خشونت گفت یبا کم مادر

 ب  یسر زنت اورد ییچه بال یکشیتو خجالت نم _

 دادم رونینفسم را ب 

 میچه  بگو دانستمینم 

 گفتن نبود یبرا یواقعا حرف 

 :که مادر گفت 

  یته باشباهاش رابطه داش دیکرده نبا مانیزن تازه زا یدونینم یعنی  _

 آب دهانم را قورت دادم دمیلب را گز گوشه

 :گفت یکه ما در  حق به جانب و عصبان 

 خودتو کنترل کن کمیچه خبرته   _

 یاون شب اول ازدواج تو بود که شبها حاملش  کرد 

 یتو چله زنتو حامله کن یخوا یاالن م 

 یبه دردش نکرد یبابا چه خبرته حاال خوبه بهت گفته شکم درد داشته چرا توجه 

 :که بردارم گفتم نیسرم را بدون ا

 کنهیدونستم فکر کردم داره ناز م ینم  _



 :زد و گفت میبازو یرو فشیبا ک یمادر عصبان 

 یدونیم یبهش رابطه داشته باش دیزن زائو  نبا یدونیاحمق تو نم  یپسره   _

  داره یزیهنوز خونر

 : و حق به جانب گفتم یرا برداشتم و عصب سرم

 وفتهیاتفاق براش م نیدونستم ا ینداشت من که نم یزیگفت که خونر روزید _

 :به من  انداخت و گفت ینگاه یعصب یمادر با لحن

 کردمیداشتم لباساشو عوض م _

 یکل تنش کبود کرد یسالم تو بدنش نذاشت ییجا هی 

  یوحش یکرد چرا گاز  گرفت یم هیهاش گر نهیاز درد س  چارهیب 

  تمام زد تیها را با عصبانحرف نیا

  زدم تا من لبخند زدم یلبخند اریاخت یخودم نبود که ب دست

 :زد و گفت  میبازو  یرو فشیبار باز با ک کیبزنم  یخواستم حرف و

 کردمیچکار  م  _

 : تمام نگاهم به مادرم گفتم 

م کنم زن گرفتم که باهاش حال کن کاریخوام دوسش دارم چ یخب من زنمو م _

 :گفت یمادر عصب

تو  یدیاصال د یاریکه پدرش رو در ب ؟یکه باهاش حال کن یاره  زن گرفت _

  یسالم براش نذاشت یجا هی ؟یکرد کارشیچ

و بچه ها که براش  یکه کمکش کن نی... عوض ایعوض یهاشو کند نهیس نوک

 یآرامش نذاشتن  خودت  غوز باال غوز شد

 :م و گفتماتاقش نشست یروبرو مکتین یرو یعصب 

  بودم یعصب کمیچطور شد  دمیبشه نفهم ینجوریا خواستمیمن که نم  _



 :بود که دست انگشت اشاره اش را مقابل تکان داد و گفت ستادهیا میروبرو

 زارمینم گهیخدا د  یبه خداوند  _

مرخص شد  مارستانیاز ب  نکهیبه محضا یحالش خوب نشده بهش دست بزن 

 خونه  ما یپاتو بذار یخونه تا دو ماه  هم حق  ندار برمشیم

 : بلند شدم و گفتم مکتین یاز رو تیحرف  را زد  با   عصبان نیا تا

  زنمو یبریکجا م یچ یعنی  _

 :گفت یعصبان 

تا  یاریسرش م ییچه بال ستیمعلوم ن ستین یخونه به تو اعتماد برمشیم  _

 یبهش دست بزن یخوب نشده حق ندار یوقت

 :بودم گفتم یعصبان

 شوهرش شیخونه خودش باشه پ دیچه و زن  با یعنی  _

 یمثل تو نوبره  وحش یآوا شوهر چارهیب _

 گفت تیرا با عصبان یکلمه وحش 

 :خنده ام گرفت و گفتم اریاخت یکه باز ب 

 مینجوریکنم مامان من ا کاریخوب چ  _

 :ام زد و گفت نهیس یرو فیبا ک تیباز با عصبان 

 یستیکه ن  وونیخودتو کنترل کن چه خبرته ح  _

 

 [10:17 24.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

  هشتادهفتپارت#



 : نزدم که مادر گفت یانداختم و حرف نییرا پا سرم

دو    ینیشیتو سالن م یاگه اومد یتا دو ماه پاتو خونمون بزار یحق ندار _

 خونتون یریساعت  م

 : شوم   که گفتم یعصب  شودیم حرفش  باعث نیا

 کار رو با ما نیمادر من نکن  ا  _

 :رفت گفت یگشت سمت اتاق م یکه باز برم یدر حال 

و  درک  هینعمت داشتن زن چ  یکه بفهم ارمیسرت ب ییبال نیهمچ دیحقته با  _

 یو  خودت رو کنترل کن یکن

 :دهانم را قورت دادم و گفتم آب

 یزن یبا شه  حاال با هم حرف م  _

 و برگشت نگاهم کرد و گفت ؛ م

  یزدیها مسر به بچه  _

 : دادم و گفتم رونیب ینفس

 ادیاز دستم برم یبچه ها چه کار شیتو برو خونه مامان استراحت کن من برم پ _

 :تر کرد و گفت یلب

 بچه هستن شیمامان آوا و پرستار پ رمیم مونمیدو ساعت م یکی  _

 : دادم و گفتم رونینفسم را ب 

 :زد و گفت یحالش چطوره پوزخند _

 خودت بپرس شبیاز د یپرسیزنت از من حالش م یچ  _

 :زدم گفتم میبه موها یچنگ 



 کمیکنم  یخودمه اصال من حال م یسرزنشم نکن روابط شخص نقدیا گهید  _

 خشن باشم

 : تمام گفت  تیعصبان با

  شعوریزهرمار حرف  نزن ب _

چه  نیا یذره خودتو نگهدار هی یمراعات زنتو کن دیبا طیشرا نیاالن تو ا 

 خودمه یروابط شخص یگیجلو م یسادیپرو وا گمیبهت نم یچیآخه ه هیوضع

 :اشاره به در کرد و گفت 

 ت؟یرابطه شخص نیبه اتاق عمل ا دیبفرما ساعت دو زنت با  _

 : تمس گفتمکرد که سرم را  انداختم و آرام با شرم و مل سکوت

  نمشیبرم بب شهیم _

 :زد و گفت یپوزخند مادر

 یاریسرش ب یکه باز بال شینیبب  _

 : گفتم  یعصب 

 سرش ؟ ارمیب ییبال مارستانچهیتو ب نجایمادر من ا _

 : زد و گفت یمادر پوزخند 

 ستین دیبع چیاز تو ه _

خودم را کنترل کنم  کردمیم یکه سع یدر حال یبلند و عصب یبه موها یدست 

 : گفتم

  ستمین ونیح یگیمادر ابنقدا هم که م  _

 :زد و گفت یبار لبخند نیمادر ا 



نکرده  فردا پس فردا  ییخدا  یفقط بهت بگم مراقب زنت باش دوتا بچه دار  _

بزرگشون کنه   اون وقت  یدست ک یبد یخوایبچه ها تو م فتهیبراش  ب یاتفاق

  یریدستت بگ دیچکنم چگنم با یکاسه 

 :زدم و گفتم یلبخند 

  کنم  رفتارمو یکنترل م گهیچشم ما د  _

 :بود که گفت ستادهیمقابل در ا مادر

  داریب ایخوابه  نمیبذار بب  _

 : دادم و گفتم رونیب ینفس

  بوسش کن هیمن  یاگه خواب بود به جا _

 :و گفت دیخند مادر

 در چه حاله نیخودت برو تو بب ایمن ارزش نداره ب یبوسه ها  _

 : زدم و گفتم یلبخند 

  یاومد یممنون مادر ک _

 :به خود گرفت یباره حالت تهاجم کیبا انگشت اشاره باز مادر

از چشم خودت  یدید یحواست به رفتارت باشه وگرنه هر چ گهیگفت بسه د  _

 یحامله کن یدفعه بار نزن هیمراقب روابطت باش  یدید

 اگه باز دلت  هوس  بچه کرد 

  نداره یکه حال و روز خوب ینیبیم یکن یم مانیزا یشیخودت باردارم 

 : و گفتم دمیخند

 کنم عجب مانیمن زا _

 : با خنده گفت 



 یغلطا نکن نیاز ا گهیتا دفعه د یچ یعنیو زن بودن  مانیزا یتا بدون _

 

 [11:32 24.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

  هشتادهشتپارت#

مادر از مقابل در کنار رفت سمت  نمیمامان حاال اجازه بده برم زنمو بب باشه

عمل چطوره هنوز  جهینت مینیاستراحت کنم تا بب کمینشست گفتم  رسمیکه م مکتین

دو روز بعد  ستین یسخت یلیدر را باز نکرده بودم گفتم دکتر گفت عمل خ

از باز کردن در  بلان بچه ها هستم قزد و گفت من نگر یلبخند شهیمرخص م

مرکز تر من  ریتر کرد و گفت اگه الزمه بگ یمادر لب رمیبگ گهیپرستار د هیگفتن 

 هیشب و روز اونجا باشه  تونهیمادر آوا هم که بنده خدا نم ادیکه از پسشون بر نم

 رونیبابات کمکت کنه نفسم را ب گنیم ستیفروش مهم ن ریپرستار تمام وقت بگ

در را باز کردم در را باز کردم و داخل شدم که  یآرام هزدم و ب یم لبخندداد

تخت بود سرم به او وصل بود جلو  یشد آوا رو دهیکش مارستانینگاهم به تخت ب

سمتم برگشت  یمن به آرام دنیدادم که با د نهیبه س یبستم نفس یرفتن در را که م

جلو  یامآر �را از من باز گرفت  شیکه رو ردیزدم گوشه لبم را بپذ یلبخند

بودم نفسم  ستادهیرا برگرداند بود که پشت سرش ا شیرفتم پشت به من داشت رو

داد و گفت نه  رونینفسش را ب یکننگام یخواینم یدادم و گفتم خانوم رونیرا ب

 یو گفتم از نظر خواه دمیرا بوس شیشانیگوشه پ یحوصله ندارم خم شدم به آرام

داد چشمانش را بسته بود و اش  رونیبمنو نفسش را با بغض  یخشبیکنم خوبه م

 بخشمتیگفت نم یکه با زباله لب بگذار دمیرا در چشمانش د

 یبهم حق بده عصبان کمیکنم  کاریحق به جانب گفتم خوب چ یکم دمیکش یصوف

باال نرود و هنوز بغض داشت  شیلحن صدا کیسرم کهیدر حال یسم سم چرخ

تو را درک کنم تا حال روز  دیمنم با نیا یعنی یعنیگفت بهت قول بدم  شیصدا

 گهیزدم و گفتم مامانم کم سرزنش من کرد تو د میبه موها یچنگ یفهمیمنو نم

زدم  یگفتم چشمک یجمالت را با لحن مرتبط نیکنم تمام ا ینگو خواهش م یچیه



گفت من  هیم با گرکرد کارتیو گفتم تا به مامان گفت من چ دیگوشه لبش را گز

زدم و گفتم  یلبخند زنهیخون م یهام گاز گرفت نهینگفتم تمام تنم کبوده س یزیچ

 شانیرو یآرومم کن یبه بعد را ممکن ا نیاز ا دیتو با یوحش کمیکنم  کاریچ

هم برات کمه با خنده  یقفس آهن یگفت تو افسار پاره کرد هیبرگرداند و با گر

دادم  رونینفسم را ب دمیزدم سمتش رفتم چرخ یمن بغل تو چشمک یگفتم قفس آهن

شبا به حساب دوست  یکارد یدونستیچقدر دوست دارم اگه م یدونیو ادامه دادم نم

گفت به حساب دوست داشتن  شیها هیگر انیزادور یگوسفند یذاشتیداشتن م

من  یساحسا یب یلیاب رو دادم و گفتم خ ریتخم زارمینداشتن به حساب حوست م

خوامت  ینم ینجوریگفت اما من ا هیبا گر خوامتیم ینجوریچون دوست دارم ا

 خوادیشوهر آروم م هیمن 

 یفقط زود شمیهمون م یبخوا ینکنه هرجور هیحاال گر زمیلبخند گفتم باشه عز با

 تابتم یب یلیخوب حالت خوب بشه که خ

 

 [11:41 24.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

 هشتادنهپارت#

 ( آوا )

 برداشتم زیم یرا از رو لمیموبا

 بود انیشماره را 

ً یتقر    بودم انیاز دو ماه بود که در خانه پدر را شتریب با

  دادیاجازه نم مادر

بهتر بود هم من   مانیهردو یبرا دیشا ینجوریمن به خانه خودم بروم البته ا که

  نظر کند دیرفتارش تجدنسبت به  دیشا انیو هم را شدیحالم خوب م

 برداشت زیم یرا از رو لیموبا



 بود یعل ریمادر بود پسرکم که اکنون اسمش ام 

 :تدر آغوش گرفته بود و گفت را

 ؟ هیک  _

  لبانم بود یدادم و لبخند رو رونیب ینفس 

 : کردم جمع کنم گفتم یسع و

  باشه تونهیم یک _

 :دستش را دراز کرد و گفت مادر

  نمیرو به من بب یگوش نیبده ا  _

 :زنگ تلفن بود که گفتم یپشت خط بود و صدا انیهنوز را دمیلبم را گز گوشه

  گهیم یچ نمیبذار بب  _

 :کرد و گفت سیگوشه لبش را خ مادر

خوام حالت  یم دهیمامان اجازه نم شهیخونه بگو فعال نم یاگه ازت خواست بر  _

 ارهیسرت م ییبال ینکرده اون پسر وحش ییخوب بشه خدا یلیخ

 : گوشه لب  ام گاز گرفتم  و گفتم دمیخند 

 ازش به دل گرفت شهینم نهیرفتارش هم دیخوب شا _

 :و گفت دیخند 

 یقبولش دار ینجوریتو ا یعنی  _

 :سرم را انداختم گفتم 

دکتر  یباردار تیباهاش رابطه نداشتم تا حامله شدم به خاطر وضع یلیمن خ  _

 بال رو سرم آورد نیبعدشم که ا میاشته باشاجازه نداد رابطه د

  حالش بده یلیخ دیگفتم شا 



 زدم ادیحرفها را با شرم ز نیا تمام

 :و گفت دیکه ما در قبخند 

 عروس قشنگم بشم یفدا یاله  _

  بلند شد لیزنگ موبا یکه با صدا دیخند 

 : داد و گفت رونیرا ب نفسش

  نشده ونهیتو  اتاق گوشب  رو جواب بده تا  د زمیبرو عز _ 

 سرعت به اتاق رفتم با

 یاست که بر سرم آوار م شیها دیو تهد  دادشیداد و ب یاالن با صدا دانستمیم 

  شود

  دمیدکمه تماس را کش عیبستم سر یاتاق را که م در

 :تمام گفت تیبا عصبان دیتا کش 

 یدیچرا جواب نم  _

 :م و گفتمداد رونینفسم را ب 

 خب کار داشتم نتونستم هیچ  _

 :که گفت دمیشن یم یرا به خوب شینفس نفس زدن ها یصدا 

 دنبالت امیجمع کن م لتویوسا گهیساعت د میتا ن  _

  داشتم یاش را دوست م یتاب یهمه ب نیگوشه لبم را از گزدم  ا 

 :پر ناز باشد گفتم کردنمیم یکه سع یلحن با

 دهیمامانت اجازه نم امینه من نم  _

 :باره گفت نیا ادشیفر یصدا 



خونه خسته شدم  نه اجازه  یخوام برگرد یمن م دهیمامانم اجازه نم یچ یعنی  _

  یچ یعنی  یایتو ب یذاریمن بمونم  نه نم یدینم

 :سرم بود که گفتم یرو شیها ادیفر یدادم  باز   صدا رونیرا ب نفس

  تحمل کن یآروم باش چه خبرته مدت کمی  _

 : تمام بود که گفت تیعصبان با

  یمگه تو هنوز خوب نشد _

 :فقط چند لحظه سکوت کردم که گفت یا لحظه

رو  ییهمه تنها نیبرگرد خونه من حوصله ندارم ا ایب یخوبه پس خوب شد  _

  بهت بگم خره یدارم به چه زبون اجیتحمل کنم با من بهت احت

 : دادم و گفتم رونیرو ب نفسم

  کنم یصبر کن بذار مامانت رو راض یچند روز هیو رو خدا ت _

  شهیپا بشم  مامانت ناراحت م ینجوریا

 :تمام گفت تیعصبان با

 ؟ شمیکنه  ناراحت نم تیمنو اذ یعنی یچ یعنیناراحت بشه که بشه   _

  اونجا امیدارم ب اجیآوا بهت احت یکن یدکم نم چرا

 :  ادامه داد ادیز تیبا عصبان 

شبانه روز  کیدوباره جرت بدم دوباره   گذرمیازت نم  نباریاونجا ا امیا ببخد _

  یفتیب یزیبه خونر

 :شد و باز گفتم میعصب نیحرف را زد هم نیا

 چه طرز حرف زدنه درسا  حرف بزن یعنی  _

 : تمام و گفت تیبا عصبان 



  یدارم لعنت اجیچقد بهت احت یجرت بدم لفهم امیحقته  ب  _

چگونه آرامش کنم و آرامش در لحنش  گفتارش  دییچه بگو دانستمیبودم نم ساکت

 : ادبانه و ادامه داد یب یلینبود خ

 کنمیم یکار   ندازمیرا م یزیباهات رابطه داشته باشم  اب رور امیاگه  ا نجا ب _

خوام  یخوام زنمو م یکل خونه رو برداره  ...من آرامش م غاتیج یصدا رمیز

 خوام یم یهمون جا به همه بگم من ازت چ ای تهیحالحرفارو  نیا

  یکنیچرا درکم نم گهیشدم د وونهیسه ماه د بابا

 :بود برگشتم نگاه در کردم گفتم لیبه صفحه موبا نگاهم

 یاجازه بده بزار مامان راض یچند روز هیاما  دونمی...  م  یدلتنگ  دونمیم   _

 کنم

 :تمام و گفت تیعصبان با

 ینجوریحاال واسه من ا خوابهیشوهرش م  ریمامانم خودش شب تا شب ز  _

  منو از تو محروم کرده کنهیم

 :گرفته بود که با خنده گفتم خندم

چه  طرز حرف زدنه  نیاز دست تو ...توروخدا درست حرف بزن  ا  ایخدا  _

 شعوریب

 

 [12:09 24.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

  نودپارت#

 :تمام و گفت تیعصبان با

  باشم ینجوریا خوادیمن دلم م خوادیاصالً دلم م  _



 : نذاشت جواب بدم  و گقفت 

 امیم یآماده شد گهیساعت د مین  زیخونه اعصابمونو بهم نر ایخونه ب ایب   _

 دنبالت

  کرد یتاب یمرا هم ب شیها یتاب یب  نی 

  شروع کرد دنیدر دلم به کوب یکردم نبض احساس

  دیدر قلبم  ضربان عشق کوب و

  دیتنم افتادم  دلم خواسش شد یهایکبود ادی 

 : تمام گفت تیعصبان با

و  ینیتنتو بب یهایکبود یبه خودت نگاه کن نهیجلو آ یبر یمن دوست دارم وقت _

  من حال کنم یفحشم بد  یلب غر بزن ریز

  خوام یم یجور نیزنمو ا من

 شد یم کیتحر شیحرف ها نیزدم دلم از ا یلبخند اریتاخ   یب  یحال در

 دهینچش شتریرا دوبار ب شیطعم رابطه ها نکهیبا ا خواستمیانگار او را به شدت م 

 بودم

  خواستمیپسر هات و تند را م نیمن ا خواستمیاما م 

 :گفتم که

 شمیدنبالم آماده م ایباشه ب  _

 : حرف را زدم آرام و با لحن مست خمتچار گفت نیتا ا 

 خوامتیم یلیامشب خ خوامتیم _

 انداختیبود که قلبم را به تپش م شینفس نفس زدن ها یسکوت کردم فقط صدا 

  درگروه هم گره خورده بود مانیهر دو نفس ها یلحظات 

 : گفتم عیبه در باعث شد سمت  تدر  بچرخم و سر یتقه ا یصدا



 دنبالم ایکنم ب یقطع م  _

 در داخل شد یبود که با تقه ا مادر

 :هنوز دستم بود که گفت لیموبا 

 دیکه خواب نیا  _

 ذاشتیآن را داخل گهواره م 

هنوز ساکت بود نگاهش به من بود بعد از گذاشتن بچه درون گهواره که نفسش  

  دمیداده گوشه لبم را گز رونیرا ب

 :گفت

 شوهرت نیا گهیم یچ  _

 کردم آرام باشم یدادم و سع رونینفسم رو ب 

  در لحن نباشد خون سرد بودنن سخت بود یطنتیش 

 :کردم و گفتم یگوشه لبم را به  لبخند مخف یلیخ

 دنبالم ادیم گهیساعت د مین  _

 :هنوز از در خارج نشده بود که گفت 

  شبا بمونه تونهینم یگفتیبهش م  _

 ن نداشتمسرم را  انداختم جرات حرف زد با

 : که ادامه داد 

 خونتون دیبذاره تا بر گریدندون رو ج یچند روز هی _

 :دادم و گفتم رونینفسم رو ب 

 جمع کنم لمویخوام وسا یم  _

 : سکوت کرد و بعد از چند لحظه سکوت گفت 



  یبر یخوایه م 

 : بهش گفتم ممیرا برداشتم تمام نگاه مستق سرم

  باهاش کل کل کنم نیا از شتریب تونمینم گهیمامان د _

 :زد و گفت یلبخند

 نیخوشبخت بش یاله  _

 :زدم و گفتم یلبخند 

 ممنونم مامان  _

 :مامان با لبخند گفت 

زود  ارهیسرت ب ییبال مینکرده پسر وحش ییاگه خدا شتیبزار پ لیشب موبا  _

 یریتماس بگ یبتون

 :زد که باعث شد اخم کنم و گفتم یبا لبخند 

 یگیم ینجوریاما چرا ا  _

 :بست گفت یکه در اتاق را م یبا خنده در حال 

 یاما من حسابش م یپسرم چقدر وحش دونمیخودم خوب م گمیمگه  دروغ م  _

 رمیزهر چشم ازش بگ چونمیبپ شویگوش ادیاالن ب نیرسم هم

که  یزدم که بلند شده و با آرامش در حال یلبخند رونیسکوت کردم مادر رفت ب 

 نکنم ییصدا نیچکترکو کردمیم  یسع

  را جمع کردم لمانیتمام وسا 

 یرا که با مادر احوالپرس انیرا یبودنم که صدا لیدر حال جمع کردن وسا هنوز

 به لب زدم یاراده لبخند یب دمیکرد را شن یم

 :لب زمزمه کردم ریو ز 

 باستیدر کنار تو قشنگ ز یزندگ  _
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 کردم یشب عاشقانه ام را در کنار همسرم سپر نیباتریز

  دلهره داشتم یباشد کم یخشن م یدانست چقدر هاتون داغ و کم یبا آنکه م 

 میلحظات را داشت نیباتریبا هم کنار هم ز اما

  میسخن  از عشق گفت   ییما با هم عاشقانه در  تنها شتریب یساعت 

  من شد ییتنها ریقانه بوسه بوسه تقدو با هم عاش 

 با  آمدن پرستار مجبور شدم صبح

  داشتم یشوم که احساس خستگ داریاز خواب ب 

  کردم یاحساس م یکم

 کند یدلم درد م ریو ز کمر

 لبانم نشست یبه اراده رو یلبخند 

 شبید یبایرابطه ز یادآوریاز  

  به کمک پرستار رفتم یبعد از گرفتن دوش مختصر 

  دادن به بچه ها بود ریدر حال ش که

 بود امدهیآمد  ن یم یآشپز یخانه هم که فقط برا خدمتکار

 ساعت کردم نگاه

  مانده بود یساعت کیهنوز  

 دیایکارش ب  یبرا تا



 خوردن صبحانه به آشپزخانه رفتم یبرا 

  به خوردن نداشتم یلیاصالً م 

 احساس حالت تهوع و سردرد داشتم شتریب

   شده بودند رمیبانگیمدت هنوز گر نیکه ا یبیو غر بیعج یها جهیو سرگ 

وقت نکردم  راجب حالم با مادر حرف   یبچه ها بودم که حت نیا ریآنقدر درگ  

  بزنم انیرا یحت ایبزنم  

  در آشپزخانه بودم یساعت

 وقتم را هدر داده بودم لیدلیب

 را نداشتم یکار چیاصالً حوصله ه 

  کنم یناهار خودم آشپز یبرا دیامروز دلم کش 

  عدس پلو با مرغ درست کنم و

  برنج بودم ساندنیرا آماده کردم در حال خ لیوسا

  بود که بلند شد لمیزنگ موبا یصدا که

 بود رفتم زیم یکه رو لیتلفن از شتابان سمت موباپشت انیرا نکهیا الیخ به

 نگاهم هم به شماره بود شماره ناشناس 

  بود یه کسدانستم چ ینم 

  به ابرو دادم ینیچ

 آشپز بود ایپرستار شبانه  نکند

 دانستم که مجبور شدم تماس را وصل کنم یواقعاً نم 

 پشت خط تلفن بود یمرد یدادم صدا نهیبه س ینفس 

 :تر کردم که گفت یلب 



 به به عروس خانوم  _

 :به اب رو دادم که گفتم ینیچ 

  دیفتاشتباه گر نکهیآقا مثل ا دیببخش  _

 : بود که گفت یجد شیصدا

  نه اشتباه نگرفتم _

 :و گفتم یو عصبان یجد لحنم

 :و تا خواستم قطع کنم دیآقا اشتباه گرفت رینخ  _

 گفت آوا خانوم _

  نامم را آور متعجب بودم تا

 شما هستم یبرا یغامیگفت من حامل پ که

 :آب دهانم را قورت دادم و گفتم 

 یکنیاما اشتباه م  _

 :گفت یجد 

  نیستیمگه شما ن یهس انیآوا خانوم همسر را کنمینه من اشتباه نم  _

 : دادم که گفتم نهیبه س ینفس 

 بله _

 : گفت 

 من منتظرت هستم نییپا  گهید قهیتا ده دق _

 : که گفتم دمیگوشه لبم را گز 

 نییپا امیب تونمینم شناسمیمن شمارو نم دیببخش _



 :مرد بود گفت یصدا

 یبدون یخوا یدارم نم  یت خبر مهممن برا  _

 : گفتم یعصب یلحن یبا کم 

 دیلطفاً آقا مزاحم نش _

 :گفت عیبعد سر 

 نیو گرنه ا یکه حقته  رو بدون یزیچ دیمنتظرتم با رونیب گهید قهیده دق  _

 : یشیکه دچار ضرر م یخودت

 ماسه یبه من نم یزیچ چیه یول _

 :دادم و گفتم رونیرا ب نفسم

 یبهم بگ یخوایرو م یچ یاومد یاز طرف چه کس یهست یآخه شما ک  _

 :حس کردم گفت یداد را به خوب رونیبعد نفسش را که ب 

هم  یکس چیمنتظرتم به ه رونیب گهید دمیتمام سواالت جوابشونو من بهت م  _

  یکه با من مالقات کرد یگ ینم

 :منو من گفتم با

 یگیاست مبهم ر یاز کجا باور کنم که دار  _

 گمیرو دارم بهت م قتیحق نیا گمیکه بهت دروغ نم یشیمتوجه م نییپا یایب _
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 بوق قطع بود یتلفن صدا یگوش 



  در دستم بود لیموبا دیچیکه در گوشم پ 

 شدم یو شک فراوان دیترد دچار

چه  شناختیو مرا از کجا م دیبه من بگو خواستیآن مرد که بود چه م یعنی 

 افتاده بود یاتفاق

 سواالت در ذهنم ضرباهنگ بود نیتمام ا 

 شدم دیخودم هم دچار شک و ترد 

  خبرم یافتاده که من از آن ب یچه اتفاق 

 کندیم انتیدر خفا دارد به من خ انیرا نکند

 یداند که من از آن ب یم یزیدارد آن مرد چه چ امکان یعنی دمیگوشه لبم را گز 

 خبرم

 من مطلع بشوم خواهدیو اکنون م 

  بودم دیتر کردم هنوز دچار شک و ترد یلب 

  لیموبا امیزنگ پ یصدا که

 را باز کردم لیلرزان موبا یسرعت و دستان با

  از طرف همان مردناشناس بود امیپ 

  گهید قهیبود دو دق نوشته

بود که با  ۱۱شده بود ساعت حول و حوش  دهیبه ساعت کش لیاز موبا نگاهم

  عجله به سمت اتاق رفتم

  سرم انداختم یشال را رو دمیشلوار پوش مانتو

  نییرفتم طبقه پا یبدون حرف 

  سوار آسانسور شدم 

 دیکوبیخارج شدم قلبم به شدت م 



  هم دچار وحشت شده بودم هم ترس 

 را مالقات کنم یه کسقرار است چ دانستمینم

  از در ساختمان که خارج شدم 

 بود ابانیبه چپ و راست خ نگاهم

 جلو رفتم یچند قدم 

  نمیرا بب یقرار است چه کس دانستمینم 

 شدم خواستم بر گردم  ساختمان مانیپش اصال

  اوردیسرم ب ییخواهد مرا بال یمرد م نیا دیشا 

 باشد ایاز طرف پدر لع دیشا

 کرد یم وانهیکار داشت را د نیا 

  گشتم یداشتم سمت ساختمان با عجله بر م 

پشت سرم که مرا  اسم  صدا کرد باعث شد به پشت سرم  یمرد یصدا که

 دادم نهیبه س یبرگردم و با وحشت نفسب 

 به ابرو دادم  یگره ا 

 دادم نهیبه س یآن مرد که نفس یادآوری یبه ذهنم آوردم برا یفشار 

  باشد توانستیجز مهرداد نم یاد بود کساو مهرد 

  قدم عقب رفتم که

 به من رساند عیرا سر خودش

  گوشه لبش نشسته بود یهیلبخند کر 

 :گفتم یتر کرده و عصبان یلب که

 :زد و با پوزخند گفت یپوزخند یخوایم یچ  _



 به  به خانم خوشبخت _

 :آب دهانم را قورت دادم و گفتم 

  یخوایم یخب چ  _

  کرده بود رونیاو را ب انیکه از شرکت را یوقت از

  بود دهیاو را د یاز او خبر  برداشت نه کس  انیرا  نه

 اطالع  بود یهم  ب نیرامت  یحت

  است دهیکه اصالً او را ند 

  مدت کجا بوده نینبود تمام ا معلوم

 شده است دایاالن باز  سر و کله اش پ که

  به جانم افتاده بود یاو  وحشت دارید از

  بفهمد مرا سرزنش کند  انیمبادا را نکهیعاقبت ا از

 کند هیمرا تنب نکهیا ای

  تو وجود من نشسته بود  یبد ترس 

  ترس تمام وجودم را گرفته بود دمیگوشه لبم را گز که

 : گفت  یهیبا خنده کر که

 خانم کوچولو یترسیم یدار نکهیمثل ا _

  کردیاستفاده م انیرا شهیخانم کوچولو را هم نیا

 : گفتم تیعقب رفتم و با عصبان قدم

 یخوایاز جونم م یچ نجایا یاومد یاز تو بترسم واسه چ دیبا یواسه چ _
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 :گفت تیکرد و با عصبان رییبار لحنش تغ کی

  داره یخوشبخت یزندگ تیاون  شوهر عوض    _

 : که ادامه داد زمیبهش بود نگاه نفرتم آم نگاهم

  شد ایباعث مرگ لع رونیشوهرت منو از شرکت انداخت ب _

 : کرد  گفتم یمرا  و عصبان  

 ستیمقصر ن یبهش زد کس نیباعث مرگ خودش بود ماش  ایلع _

 : گفت یداد و عصب رونینفسش را ب 

  شد ایاما باعث مرگ لع _

حامله بود  انیاز را ایکه لع  نیداد یقالب شیآزمابرگه یعوض لیون وکتو ا _ 

 :گفتم تیبار با عصبان کیشدم و   میعصب

 از خودتو حامله بود ایلع یدونیچرت نگو  خودتم خوب م  _

 دونمیرو نم نایمن ا یفکر کرد 

گردن اون  یخواستیکه م ذاشتیزندست نم دونستیوگرنه اگه م دونهیکه نم انیرا 

  یبنداز

 : با پوزخند ادامه دادم 

  همه مث خودت خرن یفک کرد _

  گفتم تیحرفها را با عصبان نیتمام ا 

 :زد و گفت یپوزخند 

 حاملس انیچرت و پرت نگو خانم خانم کوچولو خودش به من گفت که از را  _



 :انگشت  اشاره سمتش گرفتم و گفتم تیبا عصبان 

 ینم یحرف چیخانم کوچولو االنم برو گورتو گم کن ه یبه من بگ یحق ندار  _

  خوام ازت بشنوم

 : تمام و گفت تیعصبان با

  که من یایشد لع ایباعث مرگ لع یشوهر عوض _

 : ادامه داد تیدهانش را قورت داد و با عصبان آب

 من عاشقش بودم تمام عمرم _

  دیبگو خواهدیچه م دانستمیدادم نم نهیبه س ینفس 

 :ادامه داد یعصبان که

  آشنا شده بود انیمن بود  از طرف من با را ییدختر دا ایلع  _

 یرا م انیرا شهیهم ایاون لع یول خواستمیاونو م شهیکه من هم یصورت در

 خواست

  از من پولدار تر بود انیرا

 نداشتم یچیتر بود خوشگل تر بود اما من ه پیخوشت

 خواستم برسم یم یوشبختبه خ انیحاال که بعد از ازدواج را 

 شد ایبه عشق و عالقه شوهر کثافت نذاشت  و باعث مرگ لع 

 : زدم و گفتم یپوزخند 

 خودش باعث مرگ خودش شد تاوان کارهاش داد ایلع _

 : بود و گفت تیبا عصبان 

رفتن چون هم پول داشت هم جذاب  یم انیخوشگل سراغ را یدخترا شهیهم _

 بود انیول با راهم به خاطر پ ایلع یبود حت



 بود انیکه من دست روش  گذاشتم تو تخت را یاون دمیتا به خودم اومدم د شهیهم

  خواستیحرفا م نیدانستم با گفتن ا یم 

  را خرد کند اعصابم

 گفتمد تیبا عصبان که

  حرفاتو من ندارم نیا دنیگورتو گم کن حوصله شن ایبسه ب  _

 یمن خراب کن شیپ  انویحرفات را نیبا ا یخوایفهمم م یخراب نم یکرد فکر

 اما هر چه هست مال گذشته است 

 کنهینم  یکار نیمن همچ انهیاالن را 

 :بود و گفت تیمهرداد با عصبان 

  از تو رمیگیاما من انتقام  خود را از تو م  _

 : با انگشت اشاره مرا نشانه آمد و گفت و

 رونیه بشوهرت منو از شرکت بنداز یتو... تو که باعث شد _

 یکارها لیو دل یخودت رو پس داد ینکردم تو تقاص کارها یکار چیمن ه _

  خودته

 : زد و گفت یپوزخند

 انیجور که را نیهم یخوشبخت باش زارمیباشه خانم کوچولو نم ادتی نیاما ا _

 ازم گرفت  ایاجازه نداد من خوشبخت باشم لع
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 : گفتم تیبودم و با عصبان یعصبان یکم

  اتفاق ها بودم نیبه ما نداره مگه من مقصر ا یچه ربط  نایا _

 : بود و گفت یعصبان

کنم که تمام عمر حسرت به  یم یکار تیتو و آن شوهر عوض یآره تو مقصر _

 تیدلت بمونه حسرت زندگ

 : تر کرده و گفتم یلب 

خودت و  نیبوده مقصر خودتون بود یزینداره اگه هم چ یتباطار چیبه من ه _

 اون دختر

 :گفت یداد و عصبان رونیب ینفس 

  یازدواج کرد انیبا را یخبر ندارم تو هم چجور یفکر کرد  _

که ازش  یکه اون مجبور بشه باهات  ازدواج کنه و به دروغ گفت یکرد یکار

 یحامله بود

 : بودند یتمام  اشهام  جار تیبا عصبان 

و دو تا بچه ها از خون   یبابا  انیمن مقصر نبودم را یدونیخودت خوب م  _

  گرفته شیاونه  آزما

 :گفت یزد و عصب یپوزخند

 یکار دمیبه باد م تویشناسم پدرت... االن زندگ یمن تو و خانوادت تو خوب م  _

ونجور که طالقت  بده هم انیکه را کنمیم یکار یبش مونیعمر پش هیکنم که  یم

و در کنار  نیکن یشما دوتا باهم خوشبخت زندگ زارمیبرسم نم اینذاشت من به لع

 نیهم بمون

 :تمام بودم گفتم تیبا عصبان 

 یکرد دیو تهد یگم که اومد یم انیکنم من به را یم تیازت  شکا  _



 :زد و گفت یپوزخند 

 یاز کجا خورد یکه نفهم کنمیم یکار یغلط چیه یبکن یتونینم یغلط چیه  _

 یو حسرت روزها رو بخور ینیتمام عمرت بش  زارمیم

 میدانستم چه بگو ینم

 : گفت رفتیم ابانیکه سمت خ یپشت من کرد و در حال یکه عصب 

  کنم یم کاریمن چ نیمنتظر باش و بب _

  بودم برگشتم خانه یعصبان

 دانستم چکار کنم ینم

  زدمیحرف م انیحتماً با را دیبا 

  برداشتم زیم یرا از رو لمیموبا

  را گرفتم انیبا سرعت شماره را 

 :گفت عیسر یلیکه تماسم  وصل شد خ نیهم 

 زنمیخودم زنگ م گهیساعت د مین   زمیعز  _

  سرششلوغ بود یلیخ ایتماس قطعشد   کگو  

  نداشته  جواب تلفنم را بدهد وقت

 دمیچرخیدور خودم م یعصبان من

 چه کار کنم دانستمینم 

 اوردیهم ب یسر زندگ ینکند مهرداد واقعاً بال 

 دمیچش یرا در کنار همسرم م یتازه داشتم و خوشبخت 

  خواهد گذاشت ریمن تاث یمهرداد حتماً در زندگ یو اکنون دشمن 

  داشتم یبودم سر درد وحشتناک ستادهیوسط سالن ا نطوریهم



   اریحالت تهوع اخت جهیسرگ

 نبود یندیاحساس خوشا دانستمینم 

 شده است نیبار حس کردم  سرم سنگ کیکه  

  وان حمل تنم را نداشته  میو پاها  

 دمیسقوط خودم بود که شن یاز خانه صدا و

 خاطرم نمانده چیه گریو د دمیکوتاه پرستار بود که شن غیو ج 

 ( انیرا )

 ترک کردم هنوز در جلسه بودم و لب

  جلسه نمانده بود انیبه پا یزیچ

  بلند شد لمیزنگ موبا یصدا که

 دادم شماره از خانه بود رونیب ینفس

  زنمیگفته بودم خودم زنگ م  دمیگوشه لبم را  گز 

  کردم و بلند شدم سمت قسمت استراحت  رفتم یعذر خواه که

 اتاق برسم که تماس را برقرار کردم تا

 : که تماس را وصل کردم گفتم نیهم 

 مخوا یدلم رفت معذرت م زیجان عز _

 :هراسان و بغض آلوده پرستار بود که گفت یصدا

  من پرستار خانه هستم دیآقا ببخش  _

 بند بند دلم پاره شد شیکردن ها  بغض دنیپرستار و شن یصدا
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  یاجباریحاملگ#

  نودپنجپارت#

  ابرو دادم آب دهانم را قورت دادم  یاخم که

 : دمیپرس

 شده؟ یچ _

 دمیشن یگفت اصال نم یدانست چه م ینم 

 کردنکالم خانم غش کیفقط  

 ادیزنگ زدم و اورژانس ب 

 :تمام بود گفتم تیدادم  با عصبان رونینفس ب 

 براش افتاده ؟ یشده خانوم چه اتفاق یچ یبرا  _

 :با  ترس بود و گفت پرستار

 از حال رفت دمیباره  د کیآقا وسط سالن  دونمینم  _

 :و گفتم ادیبار باز با فر نیپرستار که ا یهابچه ها بود و بغض یها هیگر یصدا 

  یکن یم یپس تو  اونجا چه غلط دونمینم یچ یعنیبراش افتاده   یچه اتفاق  _

دفعه حالشون بد شد وسط سالن  از حال  رفتن افتادن من هم  هی دونمیآقا  نم _

 شاالن بردن نیزنگ زدم و اورژانس اومدن هم

 :کنار دست زدم گفتم یبه صندل یکه لگد یدر حال یعصبان ادیبا فر 

  بردنش مارستانیکدوم ب  _

 :با منو من و ترس گفت پرستار

 ..... مارستانیب  _

 :گفتم ادیلبم را با چنان با حرص گاز گرفته و با فر 



  گندتون بزنن     _

کردم  یم یا خالسر آنه   مینداشت اما من بودم که دق دل یریپرستار تقص 

 همسرم افتاده بود یبرا یچه اتفاق دانمینم

 خودم را سرزنش کردم که چرا تماسش را جواب نداده بودم 

براش افتاده بود نکند تماس گرفت که  یکه حالش خوب بود چه اتفاق شبیا د 

  حالش بد است و من جواب ندادم دیبگو

نه با گفتن  اجازه  ایبتوانم جلسه تمام شده است  یحت نکهیبا عجله و بدون ا عیسر 

  جلسه را ترک کردم عیسر  یا

 حرکت کردم مارستانیبه سمت ب 

  در راه بود که به مادرم تماس گرفت 

  افتاده یچه اتفاق دیاو فهم 

 رساند یم مارستانیو خودش را به ب هراسان

  دیو هزار سوال از من پرس 

  کدام را جواب ندادم چیمن ه که

 : کالم گفتم کی فقط

 مارستانیحالش بد شده پرستار زنگ زده اورژانس بردن که خودم را به ب _

 رساندم هزار بار خودم را لعنت کردم که چرا جواب تلفنش را ندادم

  رساندم مارستانیبا چه حال خودم را به ب دانمینم

   بودن  یبخش اورژانس  بستر  در

 : گفت یمتصد یاره شد وقتبند دلم پ 

 کردند یبستر ژهیو یهاو که و او  را در بخش مراقبت _

 زد ناباور میبه   موها یچنگ 



 : خودم گفتم با

  کردمیبراش افتاده اصالً باور نم یمگه چه اتفاق _

  دمیچرخیدور خودم م که

  افتاده یاتفاق چه

 نبود یزیاون  که چ ؟یچ یبرا ژهیو یهامراقبت

 شدند یها در  سرم  بودند مرور مکه سوال 

  که با دکتر مالقات کردم 

 بیدکتر بردن و متوجه شد،  کبد او  او آس شیو پرستار بود که مرا  پ یمتصد 

 دهید

  دمیلبم  را گز 

  دیادکتر گفت چطور  تا حاال  متوجه نشده یوقت

  میدانستم چه بگو یدادم نم نهیبه س ینفس

  گفت    سردرد حالت تهوع بود که یروز چند

  باشد گفتم نیکردم ا یاما فکر نم 

  باشد یبه خاطر خستگ دیشا

  حالت تهوع داشت شهیروز هم نیتا آخر یدوران باردار همان

 افتاده است شیبرا یدانستم چه اتفاق ینم اصال

 :که دکتر بود گفت 

 عود کرده یماریبهش وارد شده که االن ب یشوک عصب کی  _

  نبود حالش خوب بود  یباور کردن اصال

 :گفت  دکتر



  آن است ریسال است که درگ کیاز  شتریب یماریب نیا  _

  بود بیتا حاال چرا به دکتر مراجعه نکرده عج یول

  نشستم یصندل یرو ناباورانه

 :دکتر و گفت یوقت ستادیاز کار ا قلبم

 کبد بشه وندیپ دیبا گهیهفته  د کیحداکثر تا   _
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  یاجباریحاملگ#

 نودششپارت#

  بود  ستادهیا  شهیش پشت

 شده بود یدر اتاق که در آن بستر پشت

 :خودم گفتم  با

 کنم یاصالً باور نم  _

  ختیر یمادرم اشک م 

 ختیریاشک م  مادرش

 :سرش  و گفت  یزد و موها یپدرش  چنگ 

  دخترکم دختر که قشنگم  _

 دهانم را قورت دادم  آب

 نمیبب تیوضع نیتوانستم او را با ا یاصال نم 

  میدنبال کبد باش دیدادم با نهیبه س ینفس 

  که شده یمتیهر ق با



 را به آب و آتش خواهم زد خودم

 :دادم و آرام  زمزمه کردم رونیب ینفس 

 کنم دایبراش  کبد  پ دیهر طور شده با  _

 دمیدارو ندارمو م 

 :نشست و گفت یصندل یاشک روپدر با  

 کنم یافته و باور نم یداره م یدختر قشنگم چه  اتفاق  _

 و مادرم نا  آرام بود و مادرش 

 زدم  میبه موها یچنگ 

  نمیبب تیوضع نیتوانستم او را با ا ینم 

 شدیم دهیدر ذهنم کوب نیحرف دکتر بود که مدام ا نیا گهیهفته د کی حداکثر

 مینداشت یادیوقت ز

 میکن دایهرچه زودتر کبد را پ دیبا 

 که شده بود یمتیبه هر ق 

 شدیم دهیدر ذنم کوب 

شده است که باعث شده بود آوا  تا  یچ یعنیافتاده  یچه اتفاق یعنی هیشوک عصب 

  و حالش را بد کند دیایحد به او فشار ب نیبه ا

 کردمیم یپرس مارستانیچند روز  گذشت   من  شب روز تمام ساعت ها را در ب 

  دادم یهمه جا آگه

بد  کیکه بود دنبال  یگزاف متیشده با هر  ق یمتیسر زدم با هر ق هامارستانیب به

 بودم

  به هرجا بود سر زدم هامارستانیبه تمام دکترا ب 

 کنم دایهمسرم پ یبتوانند هرچه زودتر  کبد  سالم برا تا



  بود لمیزنگ موبا یپشت  رل نشسته بودم صدا 

  داده بودم همه جا شماره تلفنم را پخش کرده بودم یآگه

  گرفتندیها هم واقعا تماس م یلیخ ایمزاحم شدن  ای زدنیها زنگ م یلیخ

  بود لیموبا یرو یناشناس شماره

  جواب دادم عیدادم و سر رونینفس ب 

  پشت خط بود یخانم یصدا

 :آب  دهانمرا قورت دادم و گفتم 

 دییبفرما  _

 کبد  تماس گرفته بود  یبود که برا یکسدرست بود  

  توقف کردم  عیسر اریاخت  یب

 گفت همسرم تصادف کرده در کماست یوقت

  دارم اجیو من به پولش احت 

 دیشن یرا م میو خداوند داشت  دعاها ستادهیاز کار ا قلبم

  هق  زدن ها  زن  یزن بود صدا  یها هیگر  یصدا 

 :گفت هیمن که با گر ینفس زدن ها نفس

 دارم اجیمن به پولش احت  _

 من حاضرم پرداخت کنم یبخوا یباشه خانم هرچ  _ 

 :گفت هیبا گر 

  دهینم تیاما مادر شوهرم رضا  _

 دمیدارو ندارمو م دمیم یبخوا یهر چ رمیگیشما رو م تیمن رضا _

 کنه دایخوام زنم  نجات پ یفقط م 



  تلفن داد آدرس داد  شماره

 بود رساندم یکه شوهرش در آن بستر یمارستانیخودم را به ب تا

  بود یمرد جوان دمشید 

 :و گفت دیچادر رو سرش کش زن

بچه  یبرا تونمیحداقل م ینجوریا شمیم چارهیمن ب  رهیاگه بم میدوتا بچه دار  _

 بخرم یهاش سرپناه
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  یاجباریحاملگ#

 نودهفتپارت#

  زدم  میبه  موها یچنگ

  خودم افتادم یبچه ها ادی

 نباشم با بچه ها چکار کنم؟ اگر

 :  آوا برگرده که گفتم یحاظرم دارو ندارمو بدم ول 

 :بود گفت هیو با گر  رمیگیمادر شوهر تو م تیمن رضا _

  دهینم تیپر   درده رضا  هیآدم  سر سخت _

 ته دل خوشحال بودم نکهیکردم ارام باشم با ا یسع

  امکرده دایمناسب را  پ  یالخره شخصکه با 

 رمیگ یمادر شوهر تو م تیمن رضا _ 

 :تخت بود گفت یبود و همسرش که رو شهینگاهش به پشت ش و

  سالمه زشیهمه چ اشهیخوان ،  کل یخوان  ....  قلبش م یقلبش م  _



 : کرد گفت نگاه

  شیآب یدوتا چشماش چشما _

  آوا افتادم یآب یچشمها ادیدادم  نهیبه س ینفس 

  نشست و گفتم میدر گلو  یبغض 

  یکن  نیها تامبچه یزندگ یتونیم  _

  کرده بود  یرو بساز  ندهیمادرشوهرتو  آ یزندگ

 : و گفت هیبا گر 

 پاره کنم کهیمن شوهرمو ت یچه جور _

 آب دهنمو قورت دادم 

 : سخت بود که گفتم دیشا 

  ینجات بد یتونیرو م ایلیخ یزندگ _

 :و به هق هق افتاد و گفت دیصورتش کش یزن چادر را رو  

موتور تو سرما تو گرما سخت مشغول بود  یرو شهیهم میمستاجر بود شهیهم  _

 زد نامرد که فرار کرد نیاما ماش

 : دادم و گفتم نهیبس ینفس 

 تونه کمکتون کنه یم یجور نیا دیانشاهلل که روحش شاد باشه و شا _

 روز تمام گذشته سه

  خودم خسته شدم گریزن که د ریآنقدر رفت و آمدم  مرا  سراغ پ 

  رفتم و اومدم آنقدر

که پرداخت  یرا کردم باالخره با پول هنگفت رزنیالتماس کردم که دل سنگ پ 

  شدند یو عروسش تا راض رزنیپ یخانه با خانه برا دیکردم در قبال خر



داشتند   اجیاحت  دیکه تشد یمارانیبدنش را به ب یو پسر کم سالش را اعضا رزنیپ

 داد

 من مادرم، مادرش پدرش تازه او را به اتاق عمل بردند میبود مارستانیدر ب 

 دیکوبیقلبم به شدت ضربانش م 

 آرام و قرار نداشتم 

 بود که به اتاق عمل بردند یا ساعت 

 قلبم را هم با خودش برد یتکه ها ایبگو  

  عاشق نبودم نگونهیحد ا نیتا ا 

  نشسته بودم مکتین یبودم رو قراریب  

  آمد یاز دور داشت م دمیرا د نیرامت که

  را برداشتم نگاهش کردم سرم

 دادم نهیبه س ینفس

 تر کردم یآمد لب 

خود  چکسیکرد ه یپرس ییبا مادر با مادرش را با مادر و مادر آب و هوا 

زد و  یادن لبخند تلخنبود همه دست دعا بودند که بلند شدم با او دست د یدرست

 رهیگفت انشاهلل خ

در  یساعت میکرد تا بود سارا و دوستش سحر هم ن یدواریهم ابراز ام نیرامت

که به من کرد و  یبا نگاه نیبودند و رفتند قلبم آرام نبود که رانت ا مارستانیب

 یرو دادم و گفتم چ بینگاهم به شروط تخر میباهم حرف بزن رونیب میگفت بر

 هیهم  نجایا رونیب میبر ستین یخاص زیچ چیکردم لبخند بزند و گفت ه یشده سع

 دیتازه کن ینفس

کردن کبد مناسب بودم از حال  دایو پ مارستانیب یریبود سخت گ یروز چند

سپرده  نیاقامت ا یخبر بودم و همه را برا یشرکت است اتفاقات شرکت کامالً ب



بابا حالش  خواستمیشکست نشدم فقط ماگر با  یمهم نبود حت میبودم از سر هم برا

 هرچه زودتر خوب شود
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  یاجباریحاملگ#

 نودهشتپارت#

  میبود مارستانیب اطیدرون ح 

  درختان یها هیسا رینقطه ز نیدورتر

 دار درآورد یگاریجعبه س بشیاز از ج نیرامت

 :را مقابل گرفت گفت یکیتا روشن کرد و  

  یشرکت  رو روال ن یناراحت شدم چند روزه کارها یلیخ دمیشن یوقت  _

 امیبر نم ییبدون   تو عقب افتاده از پسش تنها 

 زدم یلبم  گذاشتم پک  م یرا از  دست گرفتم  گوشه  گاریس 

 دادم رونینفسم را  را ب   

 : نگاه به دوردست ها بود و گفتم 

  دارم مانیمن بهت ا _

 :ه  درخت داد و  گفتب کهیت نیرامت

 کنهیآدم فکرشو هم  نم هیاتفاق واقعا سخت یلیخ دمیشن  _

 : نگاهش کردم که گفت 

 اتفاق چطور شد؟ نینبود ا شیزیچ  _



روزها داغنم کرده  نیکه ا میبود برا  یاتفاق  خبر بد نیزدن    ا گارینگاهم س   

  بود

 زدم گاریبه س  یمحک  یپک 

 : که گفتم 

  اشهیمال خستگ کردمیدفعه شده فکر م هیدونم  ینم  _

 کنهیم تشیاذ یلیها خفک کردم  بچه 

 :داد و گفت رونینفسش را ب 

  دمیامروز مهرداد د  _

 :زدم و گفتم یپوزخند

 بره گم بشه به درک  _

 :له  کرد و گفت   شیپا ریرا ز گاریته مانده س 

 اومده بود شرکت  _

 :نگاهش کردم و گفتم یعصبان 

  مگه نگفتم حق  نداره پاشو بزار شرکت _

 : داد و گفت رونیرا ب نفسش

 از مهرداد حامله بود ایلع یتونستیتو م _

  را گفت نیتا ا 

 :پرت کردم و گفتم نیزم یرو گاریس یعصبان 

  خورهیکصافط آشغال حالم ازش بهم م  _

 :زد و گفت یپوزخند

 کنه یخواست که ازتون عذرخواه یاومده بود شرکت م  _



 شرکت رسونهیآوا حالش بده خودشو م  دهیشن یوقت 

 :با نفرت تمام  گفتم 

  به اون نداره  او نداره  یربط چیحال زنم  ه_€

نه  ایشرف  اصال به اون چه که  ک زن من حالش خوبه  یو با خشم  ادانه دادم ب 

 نمشیبب خوامیکثافت آشغال  اصال نم

 داشت یچه حال دونستمیبود نم مونیپش یلیخ _

 :دادم و گفتم رونینفسم را ب 

با من  یروز هی کردمیاصال فکرشو نم خورهیبهم م یزندگ نیواقعاً حالم از ا  _

 بکنه یکار نیهمچ

  ستادیمن ا یروبرو 

  یدونستیو حتم دارم تو هم  نم دونمیرو هم نم نیمن  و ا _

 : نگاهش کردم که ادامه داد یسوال 

 بود مهرداد ییدختر دا  _

 :زدم و گفتم یپوزخند 

 رابطه داره هیبا مهرداد  زدمیحدس  رو  م دیجنسن  با کیهمشون از   _

 که از  مهرداد  دفاع  کنم نجایا ومدمین _

 دنشید رهیمهرداد بود  م شهیکه  آوا  حالش بد م یاما اومدم بهت بگم که روز 

 :گفتم تیبا عصبان 

 خوادیاز جون زنن  م یآشغال چ یعوض  _

 : داد و گفت رونینفسش را ب 



تورو  شهیهم ایبود که  گفت  لع نیاز ا شین بود  ناراحت مویپش یلیمهرداد خ _

 خواستیم

 : گفتم ادیفر تیبا عصبان 

  دونستیم نویخود مهرداد هم ا  گهید زینه چ   خواستیمن واسه پول م ایامالع _

  خودش کنه بندینبود که نو پا یاون دختروفادار

ا ن   یکرد یطور نیرو  ا ایتو با پولت لع گفتیناراحت بود م  یلیمهرداد خ _

  یکردیچون خرجش م دادیم حیتو رو به اون ترج ایبوده اما لع ایعوشق لع شهیهم

  خواستشیانا بازم م کنهیچکارا م ایلع دونستیوجود که م نیبا ا

 :تمام گفتم تیبا عصبان 

 حال و روز انداخته نیرفت سراغ آوا  اونو  به ا  یواسه چ  _ 

  یکه تو  اونو ببخش خواستیمهرداد م _

 : گفتم تیعصبان با

حالو  نیاون زنمو به ا کنمیم تیازش و شکا ارمیغلط کرده که پدرشو  در م _

چه   ستیبهش گفته که نتونست تحمل کنه معلوم ن یچ ستیروز انداخته معلوم ن

 ه آوا حالش بد شدهبهش گفته ک یزیچ

 

 [17:58 24.10.20] ,یاجبار یحاملگ

  یاجباریحاملگ#

  نودنهپارت#

 :به من بود و گفت نگاهش

 یاز خود آوا بپرس یتونیبد م نویا دونمیبه آوا گفته نم یچ  _

  بود مونیپش یلیاما مهرداد خ 



 :با پوزخند گفتم 

  برگرده به شرکت خوادیم نکهیا ایتو سرشه   یحتماً اومده باز نقشه تچا  _

  امشب مهرداد پرواز داره نینه اتفاقا هم _

 : دادم و گفتم رونیب ینفس

 پرواز داره؟ _

 :متعجب ادامه دادم 

 کجا ؟  _

 :نگاهش رفت به روبه رو گفت 

  کنهیرا گرفته داره مهاجرت م مشیمهرداد تصم  _

 یفقط گفت که تو  اونو ببخش اومد

  میه بگودانستم چ یسکوت کردم  نم 

 :کوتاه گفتم یتمام فکر و ذکرم آوا بود که بعد از لحظات فقط

 ستیبرام مهم ن گهید یچیه  _

 حال  زنم  خوب بشه نکهیفقط ا 

 :شانه ام زد و گفت یدست رو 

 شهیعمل حالش خوب م نینباش دکتر گفته با ا یچینگران ه  _

 : دادم گفتم رونینفسم را ب 

 : بود گفت دواریام یدکتر کل _

 دوباره است یکبد براش زندگ وندیپ  نیا  _

 :زد و گفت یلبخند تلخ 



 که  هرچه زودتر حالش  خوب بشه دوارمیام  _

  به گل نشسته  بود حال روزگارم یکشت  چون

 :زدم و گفتم میبه موها یچنگ یعصب

ها بدم  اگه  بهیاون رو دست غر یها هستم چه جورنگران بچه شتریمن ب  _

 بسپارم یبچه ها  رو به دست ک فتهیآوا ب یبرا یزبونم الل اتفاق

 : چند ساله بود که گفت ایگو  شیدر گلو یبغض  وحشتناک   

 دوباره است یعمل  زندگ نیبه خدا باشه دکتر گفته که ا دتیام_

 : زد و ادامه داد و گفت یلبخند 

فرشته رو تو  بیدختر نج هی  که خدا یکرد یکجا چه کار خوب ستیمعلوم ن _

 دامنت انداخته

 من بود یزندگ  یقصه  بینج  یدارم آوا زن نهیبه س یکردم نفس سکوت

  به اجبار از من حامله شد  

  مرا سر راهش  باز قرار داد یتصادف یلیخداوند خ و

  میما اکنون هم قصه هم همه غصه هم دل و همراه هم بود و

 حادثه به من نشان داد نیا اما

 ردیتواند او را از من بگ یساده م یلیکه خداوند خ 

 باز ازمن سربزند خداوند ییفکر نکرده بودم که اگر خطا نیبه ا 

  ردیگیرا از من م شیها یخوش 

 کند یم هیشکل تنب نیمرا به بدتر و

  من نعمت است یوجود وا  برا 

 خدا باشم ادیقسمت خوب  بزرگ که باعث شده اکنون  



دختر  نجب   را  سر هم قرار داه  و باعث شد من  نیکه ا میو خدا را شکر بگو 

 رمیها فاصله بگ یاز بد

 باعث شد من عشق را باور کنم 

 نجابت راباورکنم باعث شد 

 توانم خوب باشم یم شمیندیب نیو به ا میایمن به خودم ب 

  کنمیربه مآوا در کنار من است و من خوب بودن را با تج یوقت 

  دوستت خواهم داشت عاشقانه

 و رمیمیعشقم م یبرا عاشقانه

 بیدختر نج نیا کنمیم شیخالصانه بودن  را تجربه  و ستا 

 شهینداشتم هم یمال و منال اما نجابت   تیبه من داده بود جذاب زیهمه چ خداوند

 ستین یدختر سالم به خوب چیخواهم به ه یپول م یدختر ها مرا برا کردمیفکر م

  داد رییرا تغ زهایچ یلیمن خ یاما وجود آوا و برا

  ام را سروسامان دهد یتواند زندگ یدخترک قصه م نیا که

  ها را در مقابل هم قرار بدهد یام را بهتر و بهتر بسازد خوشبخت ندهیآ

دهد و همه را به من ب زیتواند همه چ یم یبه من فهماند با چشم بر هم زدن خداوند

 ردیرا از من بگ زیچ

 [19:24 24.10.20] ,یاجبار یحاملگ 

  یاجباریحاملگ#

  صدپارت#

 برگشتم مارستانیداخل ب  نیاز رفتن رامت بعد

 مادر کنارم نشست یبدون حر ف 

 را گرفته بودم میها قهیانداختم  دو طرف شق نییسرمپا 



 :ام دستم را گرفت و آرام زمزمه   کرد ن یدلدار یکه مادر برا 

  شهینباش  انشاهلل حالش خوب م  یزیگران چ _

 :گرفته  از بغض  بود گفتم  یدادم دست خودم نبود با صدا رونیب نفس

نگرانم نکنه حالش خوب ن شه نکنه بره تنهام   نقدریچرا ا دونمینم دونمینم _

  بذاره

 : بغض کرد امو حال گفتبار  کیما در  

 کنهیعمل حالش خوب م نیکه دکتر گفت ا یدید زمیخدا نکنه عز ^

  دمیاشک  را در چشمانم د ینم  

 :سر براداشتم  نگاه مادر  آوا  که  او هم کنارم نشسته بود و با بغض گفتم که

 رمیمیم فتهیبراش ب یاگه اتفاق رمیمیم  _

  حق من نبود نیا    

 بدهد یاو را دلدار خواستیم یهق کرد و کس مادرش به شدتهق 

 یرا نوازش م میکه موها یخود چسباند و در حال نهیمادرم  بود  سرم  را به س  

 :کرد گفت

 درست زیبه خدا باشه همه چ  دتینگران نباش ام  _

  پر از دلهره پر از ترس یقرار یگذشت پر از ب یچند ساعت شهیم 

  دیما بود که باالخره عمل به اتمام رس یپر از خدا خدا کرد ها 

نمانده بود لبخند  میبرا نهیر نفس در س دمیپر یآمدن دکتر از اتاق  از جا رونیب با

 بود نیریو ش  بایز یدیدکتر که نو

 : دکتر گفت یهمگ میرفت 

 ادیبه هوش م گهیدو ساعت د یکی شهیانشاهلل که حالش خوب م _



 لبانم بعد از چند روز  نشست یباالخره رو یدآب دهانم را قورت دادم و لبخن 

  دیمادر مرا و به آغوش کش 

 از دکتر تشکر کرد پدر

 کرد یکرد و از خدا بازگشت آوارا تشکر م یو مادرش   رو به خدا م 

  با تمام وجودم خدا را شاکر که بودم 

  را به مک برگردانده است ییبایفرشته ز  که

  گذشت آوا را به بخش بردند یساعت

 دادم نهیبه س یبود نفس هوشیهنوز ب 

 نمیاو را بب خواستمیبود که م یکس نیاول 

 هرچند پرستار ها مانع شدند 

 دمیاما با لباس پوش 

  لباس مخصوص وارد اتاق شدم 

 در چشمانم بود یاشک

 : لب زمزمه کردم ریزدم و ز یلبخند اریاخت یب 

 قرارتم یب یلیباز کن که خهمه کسم  چشماتو  _

  داشتمیبرم یرا به سخت میقدم ها 

  ستامیسرش ا یباال

 جانش گرفتم یو ب فیدادم از دست ظر نهیبه س ینفس 

  کردم یچقدر احساس آرامش م 

  دمیاش را بوس یشانیبستم خم شدم گوشه پ چشم

 : زمزمه کردم یهوش بود و در گوشش به آرام یب هنوز



  دوست دارم _

  ندیب یدانستم مرا  را م ینمم

 شنود؟ یرا م میها حرف

 بود بایو ز فیتن  ظر  نیا دنیتابه  به آغوش  کش یچقدر دلم ب 

 :و گفتم دمیاش را بوس یشانیکه باز گوشه پ 

 زودتر چشماتوبازکن  _

  چقدر دلتنگتم یدونینم 

 و از اتاق خارج شدم ستادمیسرش ا یباال یقیدقا

 پشت در اتاق بودند یهمگ  

 : دیمادر پرس 

 حالش چطوره  _

 دادن لبخند به لبانم بود نهیبه س ینفس 

  هوشهیهنوز ب _ 

 حرکت کردم مارستانیب یدر خروج سمت

 :که مادر گفت 

 ؟ یریکجا م  _

 : به آنها کردم و گفتم یبرگشتم نگاه 

 رهیگیراغشونو مس ایذره شده به هوش ب هیدلم براشون  نمیبچه هامو بب  رمیم  _

 خبرم یب

 از بچه ها و خانومم ریدارم غ یمن چ مگه

 انیپا


