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  ��تهران 

 

 گندم  

یواشیک از الی پرده رسک یم کشم .تا جایی که امکانش  

هست با استفاده از خاموشی اتاق و استتار در پشت پرده 

ن کیم دوراز  سیع یم کنم دیده نشوم .آن مرد هنوز آن پایی 

ه و  مرموز زل زده به فاز شب ایستاده و با نگایه خی 

ساختمان ما ! نیم دانم چرا از تماشا خسته نیم شود 

.آدرنالینم خود به خود باال یم زند و تپش های قلبم اوج 
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ن یم   خشکیده نگاه نامریی ام را روی او تی 
د .با دهاین یم گی 

ه به تن دارد   تی 
کنم .خوش قد و قامت است .یک باراین

ن کشیده  و کاله پانامای مشیک اش را تا نوک دماغش پایی 

.چشمانش پیدا نیست اما زهری که از نگاهش یم ریزد 

کامال محسوس و دلهره آور است. از این فاصله نیم 

ن ش و پنج تا  ن بزنم .شاید بی  توانم سن و سالش را تخمی 

چهل سال داشته باشد .بهیر نیست زنگ بزنم به اداره ی 

جا یک مرد پلیس ! " الو جناب رسوان ) یا رسگرد (...این

ن شب است که روبه روی  غریبه ی مشکوک دومی 

ساختمان ما یم ایستد و یی هیچ کاری فقط زل یم زند به 

پنجره ! به نظر آدم خطرنایک یم رسد و من درخانه تنها 

ی  ن هستم و یم ترسم برای ورود به خانه نقشه ای چی 

ی کنید ببینید این مرد کیست و  داشته باشد! لطفا پیگی 

 یم خواهد ؟ "   اینجا چه

یاد فیلم " تنها درخانه " یم افتم ! حاال یم توانم با " کوین 

" یی چاره احساس همدردی واقیع داشته باشم . او که 

فقط یک پرسبچه بیشیر نبود ! ذهنم دوباره یم پیچد 

 توی هم . 
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اما نه .نباید پای پلیس را به خانه باز کنم .آن وقت ممکن 

خاطر فعالیت های اقتصادی است موقعیت خودمان به 

مجاز به خطر بیفتد .عمه ملکه بفهمد به خاطر هیچ  غی 

ن رسویسم یم کند . به خاطر  و پوچ گند زده ام به همه چی 

هیچ و پوچ ؟ اگر واقعا این یارو آدم خطرنایک باشد و به 

ن  منظور خایص دارد اینجا را یم پاید چی ؟ آن وقت همی 

نیم دهد که چ را تو که  مشکوک بودی عمه ملکه بهم گی 

هیچ غلیط نکرده ای ؟ به نظر دزد نیم رسد ! دزدها این 

قدر ضایع بازی درنیم آورند .که شبانه مقابل کیس مورد 

نظرشان این طور علنن ظاهر شوند و ساعت ها  کشیک 

بکشند . از این ها گذشته توی این محله این همه 

 ساختمان تازه ساخت و شیک و پیک هست ! چرا یک

دزد باید به رسش بزند که از یک آپارتمان زهواردررفته ی 

ن به   که از ریخت افتاده اش پیداست هیچ چی 
ی

کلنیک

دردبخوری توش پیدا نیم شود دزدی کند .اصال به 

زحمت و دردرسش نیم ارزد . من اگر جای دزد باشم 

د به همچه خانه ای تلف نیم کنم .   وقتم را برای دستیی

اهش به چشمم یم خورد .حس یم یک لحظه تی  غیب نگ

کنم مرا دیده .ترسان و لرزان گوشه ی پرده را از توی 

ن .مثل کیس که  مشتم رها یم کنم و خودم را یم کشم پایی 
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بخواهد خود را از نقطه دید دشمن دور نگه دارد توی 

سنگر فریصن ام مخفن یم شوم .اما سنگینن نگاه های 

د حس کنم .یعنن موذیانه اش را هنوز یم توانم روی خو 

واقعا متوجه نگاه های دزدکانه ام شده و فهمیده همزمان 

که دارد ساختمان مارا یم پاید خودش هم درحال پاییده 

شدن است ؟ اگر عمه ملکه االن اینجا بود کناره های 

ن یم انداخت ، یک تورسی هوایی برایم یم  بینن اش را چی 

 فرستاد و یم گفت  

 ردی نمودی مارو . از بس پاییدن پاییدن ک-

هنوز جرات حرکت ندارم .یم ترسم سایه ام بیفتد روی 

بینش شکارم کند  ن در و دیوار یا پنجره و او با چشمان تی 

.ور شجاع و جسور دلم گه خوری اش گل یم کند و 

 قلدرانه یم گوید  

" برفرض که دیده باشدت ! مثال چه غلیط یم خواد 

 بکنه ؟ " 

و ترسیده ام که نیم توانم هنوز آن قدر هیجان زده 

توجیهش کنم از یک آدم ناشناس خطرناک که ساعت ها 

مقابل یک خانه یم ایستد و زل یم زند به پنجره هرکاری 

 ممکن است بربیاید .کاش عمه
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#۲ 

 

ملکه این جا بود .چرا باید درست همان موقع که او بعد 

و کارانش یک هو خواب نما یم  یک قرن دوری از کس

شود که باید برای دیدن عزیزانش به شهرکرد برود رسو 

کله ی این مردباراین پوش هم پیدا شود ؟ تحمل این همه 

س را به تنهایی ندارم .اگر او یک قاتل باشد و 
ترس و اسیر

نقشه ی قتل مرا داشته باشد چی ؟ ظاهرا هیچ دلییل 

ن من وجود ندارد .به جز خرده خصومنر که  برای کشیر

ن من و ماهان وجود دارد کس دیگری را نیم شناسم که  بی 

از من بدش بیاید آن قدر که بخواهد نقشه ی قتل مرا 

ه ای رواین باشد و  بکشد .ویل شاید او یک قاتل زنجی 

ه ای که از مشکالت روچ رواین مزمنن رنج  قاتالن زنجی 

زوما اهداف یم برند برای پیدا کردن قرباین های خود ل

شخیص را دنبال نیم کنند .ممکن است ییک شان یک 

روزصبح از خواب بیدار شود و ناگهان حس کند از 
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ن دارند خوشش نیم آید   که چشمان سیی
ان و زناین دخیر

 طور یی خود و یی جهت ! و بعد ییک ییک پیدایشان 
ن .همی 

د و به نوبت یم کشدشان تا زماین که  یم کند لیست یم گی 

 شود ! دستگی  

توی رسم اخباری که درصفحه حوادث ییک از روزنامه 

ی خوانده  ن های صبح چندروز پیش موقع پاک کردن سیی

بودم رژه یم رود ." پیدا شدن جسد زین درحوایل اتوبان 

ش از حدقه درآمده " نیم  ن کرج درحایل که چشمان سیی

ن قرباین قاتل مورد نظر  دانم آن زن بخت برگشته چندمی 

یم کنم از این که چرا این قدر زود نوبت  بوده و تعجب

من شده ؟ نوبت من ؟ به قول عمه ملکه " حاال اگه قرار 

یم حاال حاالها اسم وامونده مون درنیم اومد  بود وام بگی 

 که ." 

برای بار دوم افسوس یم خورم از این که عمه ملکه توی 

خانه نیست .شاید اگر وقنر دیگر بود و من اضطراب 

ز مرد باراین پوش توی کوچه را نداشتم از حضور مرمو 

تنهایی موقت دیر به دست آمده ام نهایت لذت و 

 را یم بردم و نبود عمه ملکه را احساس نیم کردم 
ی
آسودگ

و تنهایی ام شکل یک معضل به خود نیم گرفت.اما حیف 
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ن . از  که این مرد غریبه ی قاتل نما گند زده به همه چی 

ته ام خسته یم شوم . پاهایم به حالنر که درآن قرار گرف

ن حالت  گزگزافتاده و حس یم کنم اگر کیم دیگر درهمی 

خموده بمانم کمرم خشک یم شود .درحایل که هنوز در 

م و  رکوع به رس یم برم آرام آرام از پنجره فاصله یم گی 

ون .اما هنوز نیم  رسانجام با موفقیت از اتاق یم زنم بی 

کاش یم شد زنگ بزنم توانم یک نفس راحت بکشم .  

فایط یا آیناز بیایند پیشم .ویل این وقت شب معلوم 

است که نیم شود به خانم موسوی کلک بزنند .زنکه ی 

ن فکری که به ذهن  ی اولی  بدعنق بدقواره ی ایکبی 

منحرفش یم رسد این است که حتما این ورپریده ها یم 

 خواهند بروند رسقرارشان با پرسهای فالن شده ! 

را شکر که مجبور نیستم توی خوابگاه بمانم و آن خدا 

زنک دیوانه را تحمل کنم واال ...وقنر دارم از عرض هال 

رد یم شوم و مواظبم که پایم باز به بسته های روی هم 

ه نخورد )  تلنبار شده ی نخود و لوبیا و لپه و عدس و غی 

 بعدازظهری یی هوا پایم خورد به ییک شان و بعد 
ن همی 

رکت دومینویی بسته ها به ترتیب افتادند روی یط یک ح

هم و دوساعت تمام دستم به چیدمانشان بند بود .( 

ناگهان فکری به رسم یم زند .چطور است به بهانه ای 
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بروم طبقه ی باال و خودم را یک جوری به خانم همسایه 

تحمیل کنم ؟ یم توانم یک بسته نخود و لوبیا یا عدس با 

م و بگویم " تا حاال از محصوالت بسته بندی  خود بیی

 " ملکه " که قیمتش نسبت به محصوالت مشابه 
ی

خانیک

کارخونه ای به رصفه تره استفاده کردین آواخانم ؟ یه بار 

ن ! " آوا خانم ؟ ی یم شی 
ن مشیر  امتحان کنی 

 

 #نیلوفرالری 

 #عشق_را_سانسور_کردند 

#۳ 

 

یم فکر یم کنم این اسم اصال به او که صدای بم و بفه

ی توی  ن نفهیم گوش خراشی دارد و همیشه انگار که چی 

گلوش گی  کرده صدایش پرخس و خش است نیم آید 

.مثل این که اسم یک دخیر زشت را بگذارند زیبا ! اما 

ه زیبا و خوش برو رویی است و هرهزارسال  ن انصافا دوشی 

یک بار هم که توی کوچه آفتایی یم شود همه چشم ها 

یی اش یم دود .حنر فکر یم کنم آن  از مرد و زن گرفته

ماهان عویصن هم بهش نظر دارد . عرص ییک از روزها 
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ن چند وقت پیش که کیسه خریدش توی کوچه پاره  همی 

ن  شده بود دیدم که ماهان با آن دک و پزش از ماشی 

الکچری اش پیاده شد و رفته به کمکش و ییک ییک سیب 

ن جمع ک رد و ریخت توی زمینن ها و پیازها را از روی زمی 

آن ییک کیسه اش که توش چند دانه گوجه بود .من تازه 

رسکوچه از تاکیس پیاده شده بودم و داشتم از دانشگاه به 

خانه بریم گشتم و غصه یم خوردم که چرا یادم رفت از 

داروخانه برای عمه ملکه پماد بتامتازون و قطره ی چشم 

د و و شیاف بخرم که صبیح آن همه سفارش کرده بو 

حاال چه جوایی داشتم به او بدهم که با دیدن این صحنه 

توی کوچه خشکم زد .توقع دیدن هرکیس را برای کمک 

م مکرمه  ه ی محیر ن که با گذشته ی مرموز و -به آن دوشی 

نامعلومش در طبقه ی باالی خانه ی استیجاری ما تک و 

 یم کرد 
ی
داشتم به جز ماهان که ظاهرا اخم و -تنها زندگ

ان محله بود و مهرباین و خوش تخم  و غرورش برای دخیر

قلنی اش برای غریبه ها ! خب البته من هم باید یک 

جورایی برایش غریبه به حساب بیایم .درست که لهجه 

چنداین ندارم وبه قول بعیصن از دوستان شهرکردی ام ییک 

از افتخاراتم این است که توی تهران به دنیا آمده و تا 

 ساکن 
ی
پایتخت بوده ام اما به هرحال اصالتا شش سالگ
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مال این شهر یی دروپیکر نیستم و دوسه سال بیشیر 

نیست که از شهرکرد آمده ام پیش عمه ملکه که کنار 

آمدن با او با تمام بدقلق بودن و غرغرهاش هرچه باشد 

سگش یم ارزد به تحمل اخالق گند خانم موسوی مدیر 

هان تابه حال که خوابگاه .اما لطف و غریب نوازی ما

شامل حالم نشده .رفتارش با من یک جوری خصمانه 

م های تر دنیا را یک جا بهش  ن است که انگار من همه هی 

ن پریروز بود که وقنر داشتم   انداخته ام .آخرین بار همی 

از عرض خیابان رد یم شدم تا خودم را به اتوبوس واحد 

ی چاله برسانم عمدا گازش را گرفت تا هرچه گل و شل تو 

چوله ها بود بپاشد به رس و روی من ! مطمئنم وقنر 

اتوبوس واحد بدون من به حرکت افتاد و من با آیه از 

نهادبرآمده داشتم گوشه ی مانتوی مشیک ام را با 

اه یم گفتم رسعتش  دستمال پاک یم کردم و بهش بد و بی 

را کم کرده بود تا  از آینه بغل پوزخندزنان حرکات توام با 

م و عصبانیتم را تماشا کند .یی آن که ککش هم خش

های محله چطور برای  گزیده باشد .من نیم دانم دخیر

همچه جانوری رسو دست یم شکستند و برای به دست 

بودند هرکاری بکنند .   آوردن توجهش حارصن

 بگذریم ...چقدر از مرحله پرت شدم ها !  
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ن از خانه را ندارد .  ون رفیر تمام وقت  آوا خانم که حال بی 

کز یم کند پشت پنجره و زل یم زند به ازدحام کوچه و 

خیاباین که او را به درسنر نیم شناسد .انگار که همیشه 

ی خدا منتظر آمدن کسیست ! باید از خداش هم باشد 

.به قول عمه ملکه خدا یار تنبالن است .نیم دانم اگر 

پیش خودش فکر کند که چرا بعد این همه وقت 

 ی
ی

کهو یادم افتاده محصوالتمان را به او پیشکش همساییک

کنم آن هم این موقع شب چی ؟ به نظر عجیب و 

عادی نیم رسد؟ ُپ ف ف ! چرا نیم توانم هیچ بهانه  غی 

ی دیگری جور کنم؟ از کندذهنن خودم خسته و مایوس 

 یم شوم . 

 

 #نیلوفرالری 

 #عشق_را_سانسور_کردند 

#۴ 

 

یم روم درخانه اش را تق تق .به خودم یم گویم باداباد ... 

یم زنم و رک و یی پرده یم گویم " یه مرد باراین پوش 

ونه و من از تنها موندن تو خونه یم  مشکوک اون بی 
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ترسم ! یم شه امشب بمونم پیش شما ؟ " اصال از کجا 

معلوم که او هم آن مرد غریبه را ندیده باشد ؟ به عادت 

ند .شاید همیشه که نگاهش پشت پنجره خشک یم ز 

یکهو به خودش آمد و دید نگاهش اسی  نگاه های مرموز 

یک مرد ناشناس است و معلوم نیست چرا زل زده به 

پنجره های خانه ی ما و خییل دلش یم خواهد بداند او 

یم که آوا خانم از من شجاع  چه نقشه ای دررس دارد ؟ گی 

تر نباشد ویل خب این جور مواقع طبق یک قانون 

ک یک ترس بهیر از تجربه ی آن نانوشته ت جربه مشیر

ترس به تنهاییست . یم توانیم پشت هم باشیم .فقط 

امیدوارم که تنها باشد و به من نه نگوید .ظاهرا که تاحاال 

ه ای مجرد و یی کس و کار بوده ! همیشه تنها یم 
ن دوشی 

رود و تنها یم آید و از خانه اش هیچ رسوصدایی به گوش 

نگار که نیست ! با من و عمه ملکه نیم رسد .همیشه ا

هم خییل نیم جوشد .سالیم و والسالم ! چندبار 

ت را باز  خواستیم به بهانه های جورواجور باب معارسی

کنیم .بیشیر عمه ملکه ارصار داشت و برایش مهنم نبود 

که اسمال آقا وقنر داشت طبقه ی باال را به آن زن 

ش کشید و با چه جوان اجاره یم داد چه خط و نشاین برای

 تهدیدی از روز اول باهاش اتمام حجت کرده بود  
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" نشنوم بخوای پات رو بکنن تو کفش این خانم و چپ و 

ی!  راست تو خونه زندگیش رسک بکیسی و آمار بگی 

بفهمم جون آقا اثاث و خرت و پرتات رو یم ریزم تو 

 کوچه و یم گم هری ! "  

 عمه ملکه گایه از لجش یم گفت  

ن آقاش غلط نکنم زن صیغه ایشه نیم خواد کیس " جو 

ش برسه به گوش زنش !"  ه خیی  آمارشو بگی 

اما خودش هرچندوقت یک بار این فرضیه را که چندان 

 با عقلش جور درنیم آمد تکذیب یم کرد  

" اگه زن صیغه ایشه پس چرا هیچ وقت این ورا آفتایی 

ه ؟ اینم  نیم شه و ییک مثل من نیم تونه مچش رو بگی 

ون برو نیست .فوقش هولک هولک بره تا  که از خونه بی 

 رسکوچه خرید کنه برگرده ! 

اما او تا امروز هیچ روی خوشی به ما نشان نداده 

.ترجیحش این است که در انزوای خودش باشد و از 

 
ی

رفت و آمد و خوش و بش های معمول درعالم همساییک

ن کند .حنر نیم دانستیم اهل کجاست ؟  خییل کم پرهی 

احتمال یم دادیم که تهراین باشد .اگر تهراین بود که در 

یط این همه وقت یک نفر باید به دیدنش یم آمد یا نه ؟ 
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گایه عمه ملکه که از گوش ایستادن هییحی عایدش نیم 

شود از این همه سکوت و آرامش به تنگ یم آید و 

 غرغرکنان یم گوید  

پک یم زنه ویم " شاید فقط وقنر آخرین تکه ی نونش ک

ی واسه چریدن پیدا  ن ندازه دور و تو خونه اش دیگه چی 

ون .یم ترسم  نشه مجبوریم شه که  واسه خرید بزنه بی 

 سقط شه و بوگندش اینجا رو برداره ."
ی

 یه وقت از گشنیک

  

یف ندارند .این را وقنر یم فهمم که  ل ترسی ن آوا خانم مین

ر به رویم باز برای بار چهارم زنگ خانه اش را یم زنم و د

م  نیم شود .هنوز هم نیم خواهم ناامیدی ام را جدی بگی 

.شاید توی حمام است ! یا شاید هم گرفته خوابیده ! 

گوشم را به دریم چسبانم .از توی خانه هیچ صدایی به 

گوش نیم رسد و من مجبورم دست از پا دراز تر تمام 

ن را غرغرکنان برگردم پای ن . چهارده پله ی باریک و تی   ی 

" هیچ معلوم هست این وقت شب کجاست ؟ اون که 

ون نیم رفت ! اگه عمه ملکه اینجا  هیچ وقت از خونه بی 

ون  بود آمارش رو یم گرفت و یم فهمید گ از خونه زده بی 

 که هنوز برنگشته ! "
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ش ! نکند او هم بعد عمری رفته باشد پیش کس و کاران

ی  ن اح بگندی شانس ! خدا کند قرص آرام بخیسی چی 

خورده و خوابیده باشد که صدای زنگ در را نشنیده ! 

ن احتمال دل خوش کنم . هرچه  فعال یم توانم به همی 

باشد از فکر کردن به این که توی این ساختمان دو طبقه 

ی قدییم که دیگر رمفر به آجرهای تق و لق و رنگ 

آهن های فرسوده اش باقر نمانده در مقابل  باخته و تی 

ون درحال کشیک دادن  مرد غریبه و مشکوگ که آن بی 

است تک و تنها مانده ام بهیر است .در را با تق آرام و 

مایوسانه ای پشت رسم یم بندم . جرات نیم کنم دوباره 

ون  ش آن بی  به سمت پنجره بروم و ببینم که هنوز خیی

ا پشت پنجره حس کند هست یا نه ؟ یم ترسم حضورم ر 

ن که بفهمد به حضورش آگاهم با خیال راحت  و همی 

هرنقشه ای در رسدارد پیاده کند . اما نیم دانم یکهو چی 
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شد که یط یک اقدام دیوانه وار از پیش برنامه ریزی 

کننده است به  نشده که حنر برای خودم هم غافلگی 

 سمت پنجره یم روم و با چنان شهامت و جساریر پنجره

را باز یم کنم که انگار بخواهم آن مردک مرموز و غریبه را 

علنا به یک دوئل جانانه دعوت کنم.رسما همراه با 

رطوبنر سوزناک به پوستم یم خورد و با لرزی که به تنم 

یم ریزد چشمانم آنا پرآب یم شود . کیم طول یم کشد تا 

بتوانم به چشمان خود اعتماد کنم و به این نتیجه برسم 

ش نیست .رسم را به این ک ه نه واقعا مثل این که خیی

طرف و آن طرف یم چرخانم ورسک کشان به رسو ته 

کوچه نگاه یم کنم .کوچه در بهت و سکوت شبانه اش 

فرو رفته و هیچ رهگذری نیست . یعنن واقعا رفته ؟ 

د پنجره را یم بندم و پرده را هم یم  دوباره که لرزم یم گی 

اید خوشحال باشم اما هنوز ته دلم کشم .منطقا حاال ب

 هایی دارم . نکند به نحوی وارد ساختمان 
خرده نگراین

ن حاال که من یم خواهم با توهم رفتنش  شده باشد و همی 

دل خوش کنم او دارد نقشه ی ورود به داخل خانه را یم 

 کشد ؟

وای خدایا نه ! هیچ وقت مثل امشب برای مرگ ناآماده 

 نبودم ! 
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از دست افکار مغشوش و آزاردهنده ای که برای فرار  

ی مشغول کنم  ن دررسم یم لولد یم خواهم خودم را به چی 

ن رسگرم کننده ای پیدا نیم شود .  اما توی این خانه چی 

ات  تمام شبکه های تلویزیون را هم که آخوندها کنیر

برداشته اند ! مگر این که بخواهم خودم را برای بار 

یوسف پیامیی یا مختارنامه شونصدم با تماشای رسیال 

شکنجه کنم که در این صورت ترجیح یم دهم در نقش 

ه ای ظاهر  واقیع یک مقتول از رسی قتل های زنجی 

ن نیست  شوم ! حداقلش این است که تکراری و مالل انگی 

 ! 

کاش به حرف عمه ملکه گوش کرده و در نبودش رفته 

ن  حاال  بودم خوابگاه !چه یم دانستم آوا خانم درست همی 

باید غیبش بزند و یک مرد ناشناس هم به فکر پاییدن 

خانه مان بیفتد . موبایلم را بریم دارم و یم خواهم با خانه 

م .اما بعد با این فکر که ممکن است مامان و  تماس بگی 

بابا از تماس دیروقتم هول کنند از این کار منرصف یم 

ن بعد از ظهری با مامان داشتم یک ساعت  شوم .همی 

حرف یم زدم .خب معلوم است که از تماس دوباره ام آن 

هم این وقت از شب که به حسابشان باید وقت 

خاموشی خوابگاه باشد ) آن ها خیال یم کنند که در نبود 
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عمه ملکه من به خوابگاه رفته ام .( دستپاچه یم شوند و 

فکرشان ممکن است طبق معمول هزار راه برود .ناگهان 

دلتنگشان هستم ! کاش االن درخانه  حس یم کنم چقدر 

ی خودمان بودم ! مامان برای من و خودش چای و گزو 

پولگ یم آورد توی اتاقک باالی راه پله که اتاق 

مخصوص من بود و توی شب های رسد منفن بیست 

درجه یم چسبید زیر کرش اش بنشینم و درس بخوانم و 

بت او هم به بهانه ی دردل یم نشست یک دل سی  غی

اقوام شوهرش را یم کرد و وقنر طبق معمول از دست 

ه و خارسوش ) پدرشوهر و مادرشوهرش ( یم نالید  بوسی 

من دلداری اش بدهم و بگویم که آن ها آن قدر هم که 

او فکر یم کند آدم های بدی نیستند .حداقل برای من و 

 گیو و گودرز که سیع کردند پدربزرگ

 

 #نیلوفرالری 

 ر_کردند #عشق_را_سانسو 

#۶ 
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و مادربزرگ خویی باشند .بعد ناراحت و دلخور از حرف 

های به زعم او جانبدارانه ام چپ چپ نگاهم کند و 

 غرولندکنان بگوید  

تو هنوز این قوم رو نشناخنر گندم ! محبت و قربون -

ن ! اونا از اول هم چشم  صدقه های ظاهریشون رو نبی 

همیشه عروس  دیدنم رو نداشتند .هنوزم ندارن . من

 نخواستنیشون هستم !  

ن عبارت " عروس  مامان یک عمر خودش را با همی 

 نخواستنن " زجرکش کرده !  

 هم خودش و هم بابا را . 

ش باراین یم شوند من دست هایم را دور  ن و تا چشمان سیی

گردنش بیندازم و با چاپلوش و تملق یک جوری از دلش 

 دربیاروم . 

کاناپه ی قرمز و زهوادررفته ی یک جوری خودم را روی  

هایش  فین جی  جلوی تلویزیون یم اندازم که صدای جی 

ن خانه را نشانه یم رود.خوب شد عمه  سکوت سهمگی 

ملکه نیست و ناله های جگرخراش کاناپه ی موردعالقه 

اش را نشنید واال حتما با دمپایی ابری اش به حسابم یم 

 رسید . 
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ایط یا آیدا دارم یک نیم دانم چرا به جای تماس با ف

م که اعدادش برایم ناشناس  شماره موبایل دیگر را یم گی 

وگنگند و معلوم نیست چطور حفظشان کرده ام ؟ چه 

ذهن رذل و پلیدی دارم من ! خدا به دور ! از گ تاحاال 

این قدر رند و بال شده ام که خودم خیی ندارم ؟ تا صدای 

طوری با محکم و پرجذبه اش توی گوشی یم پیچد 

 خودم را روی کاناپه جمع و جور یم کنم که 
ی

دستپاچیک

ن حاالست دل و روده اش تحت فشار  حس یم کنم همی 

ون .چه صدای المصنی دارد ! باراول   بزند بی 

" جانم " آرایم یم گوید و منتظر جواب یم ماند .قلبم  

آمده توی دهانم و الل ماین گرفته ام .بار دوم کیم یی 

وید  " الو " سکوت که بیشیر کش یم آید حوصله تریم گ

 کالفه و غرغرکنان یم گوید 

 تخم کفیر بخور زبونت وا شه .  -

ن طور  و تماس قطع یم شود و من تا چند لحظه همی 

مات و مبهوت به صدای بوق ممتد اشغال گوش یم دهم 

و به این فکر یم کنم که چه حافظه تصویری خویی دارم ! 

ا توی کاتالوگ و راهنمای فقط یک بار شماره اش ر 

مشاغل محله  در صفحه مربوط به تنها جواهری قدییم 
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ده ام ! تبلیغ خفنن هم داشت  محل دیده و به خاطر سیی

 . 

 " با جواهری ماهان تمام عیار شوید ! " 

و شماره موبایل خودش و پدرش و تلفن مغازه به ترتیب  

ن آرا یشگاه " زیر آن درج شده بود .کاتالوگ را از روی می 

 
ی
مریم بانو " برداشته و تا نوبتم شود از روی یی حوصلگ

ورق زده بودم .دوهفته پیش که رفته بودم موهایم را مدل 

مرصی کوتاه کنم .از دست موهای لختم همیشه عایص 

ام و نیم توانم خییل بلند نگهشان دارم .تا از حد معمول 

بلندتر یم شوند از دستشان به ستوه یم آیم و به 

رایشگاه یم روم که یک جوری کلکشان را بکنم .این آ

 مدل مرصی زده ام و با یک تل سفید 
ی

دفعه به یاد بچیک

ین رایه که  رو به باال نگهشان یم دارم .ساده ترین و بهیر

لشان به ذهنم یم رسد .گوشی هنوز توی دستم  برای کنیر

ن طور زل زده ام به نقطه ای نامریی در روبه  است و همی 

زه به عقلم یم رسد که بهیر است دست از این رو ! تا

مزاحمت تلفنن بردارم و آن شماره لعننر را از حافظه ام 

ی جلوی  پاک کنم .اما رقم هایش با سماجت بیشیر

چشمانم رژه یم رود و من متوجه یم شوم که برای بار 
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دوم تسلیم وسوسه های شیطاین ام شده ام و باز هم 

م .  نیم دانم این چه کرمیست که دارم شماره اش را یم گی 

امشب افتاده توی تنبانم ؟ بعد به خودم دلداری یم دهم 

 که 

" عزیزم شاید واقعا امشب قراره آخرین شب زندگیت 

باشه و به دست اون مرتیکه ی ناشناس به قتل برش ! 

ه هرچی از دهنت درمیاد به اون ماهان گوربه گور  پس بهیر

 که یک وقت عقده ای از 
ی

 دنیا نری !"شده بیک

 

 #نیلوفرالری 

 #عشق_را_سانسور_کردند 

#۷ 

 

این بار با اعتماد به نفس کامل و دیل قرص به بوق های 

اول و دوم و سوم و حنر چهارم گوش یم دهم و توی 

 ذهنم حرف هایی را که باید بهش بزنم قطار یم کنم . 
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این بار تلفنم را با غرغرجواب یم دهد .نکند شماره را به 

مزاحم تلفنن بدهد مخابرات که ردم را بزنند ؟ ای عنوان 

 وای ! بعدش نیم شود این افتضاح را جمع کرد که !  

 اما دیگر برای پشیماین ام کیم دیر شده !  

 چرا نیم نایل ؟ الیل مگه ؟  -

ش به هراسم یم اندازد اما دیگر کاریست که شده !   تغی 

یم کنم و برای رد گم کنن صدایم را برایش کلفت و خشن 

 یم گویم  

 خییل یی شعوری !  -

شاید خییل یی مقدمه گفته باشم اما آدم برای لیچار بار 

کردن که حاشیه نیم رود . مکثش آن سوی خط خییل 

 طوالین نیم شود . 

 اون وقت چرا ؟  -

انگار نه انگار که بهش چی گفتم .جای این که تعجب کند 

دایش ردی از یا یکه بخورد هنوز خونرسد است و توی ص

یک خنده ی فروخورده از رستمسخر تاحدودی 

محسوس است.اما من هنوز اعتماد به نفسم را از دست 

نداده ام ! از این که در جلد یک ناشناس ومزاحم تلفنن 
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یم توانم چند تا حرف درشت بارش کنم حس رسخوش و 

وزمندانه ای دارم .کلمات با خصم و کینه ای که دقیقا  پی 

 ز کجا آب یم خورد از دهانم رگبار یم شود . نیم دانم ا

ی - چون زیادی خودشیفته ای و خودت رو تحویل یم گی 

! فکر یم کنن گ هسنر ؟ یه عویصن گنده دماغ که به زور 

آمپول و پودرو مکمل واسه خودش یال و کوپال قالیی 

ا همه تو کفشن ! من به  درست کرده و فکر یم کنه دخیر

 از طرف دخیر 
ی
ای محله زنگ زدم بگم که با عرض نمایندگ

ن باش اگه بابات  معذرت هیچ گیه نیسنر .مطمیی

ن لکسوس کوفنر زیرپات  طالفروشی نداشت یا اون ماشی 

نبود سگ هم نگاه به ریخت نکبتت نیم کنه چه برسه به 

اد !   ن  آدمی 

آخیش چقدر دلم یم خواست این ها را بهش یم گفتم 

او باشد موقع رد  .کم کم داشت برام عقده یم شد ! تا 

شدن از خیابان با ماشینش مردم آزاری نکند.هرچند تا 

حدودی یم دانم که درحقش یی انصاقن کرده ام ! خودش 

ن  به تنهایی حنر منهای طالفروشی پدرش و ماشی 

لکسوس زیرپایش هم یم توانست برای یک دخیر جوان 

ی به جز من .   جذاب و خواستنن باشد .البته هردخیر
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م نیست از شنیدن حرفهام چقدر داغ کرده و چه برایم مه

خط و نشان هایی دارد برایم یم کشد ! یم توانستم تا 

مدت ها قیافه ی برافروخته و عصباین اش را پیش خودم 

مجسم کنم و بهش بخندم . البته اگر امشب ازدست آن 

 مردک قاتل قرس در بروم و زنده بمام ! 

م .وقنر درنهایت تفرییح سالم تر از این رساغ نداشت 

 خشم و استیصال یم گوید  

ن اگه پیدات کنم جرت یم دم ! -  ببی 

م که فحش کشش نکنم  من دستم را جلوی دهانم یم گی 

.هنوز درحال فحاشیست که من تماس را قطع یم کنم و 

بعد به خودم و حرف هایی که بهش زدم موذیانه یم 

 خندم . 

 .  خدایا این خوشی های کوچک را از ما نگی  

م روی همان کاناپه بخوابم .محض احتیاط  تصمیم یم گی 

جوش میس و وردنه ی  خانه و یک عدد شی  ن کارد آشیی

ن یم گذارم که اگر خدای نکرده نصف  چویی را روی می 

ه ای قرار گرفتم از خود  شب مورد تهاجم یک قاتل زنجی 

دفاع کنم .فقط امیدوارم که بتوانم در صورت حمله به 
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ن موقع از خواب  بیدار شوم .نیست که خوابم سنگی 

 است ...! 

بعد با خودم یم گویم بهیر نیست به جای این بلوز و 

امه ی راحنر ، یک دست لباس پلوخوری بپوشم تا  ی پی 

توی عکس عکاسان حوزه ی جنایی شیک تر بیفتم ؟  یا 

ی بنویسم و درمورد مرد باراین  ن این که وصیت نامه ای چی 

دهم ؟ اما بعد این فکرها به پوش رسنخ هایی به پلیس ب

نظرم احمقانه یم رسد . گ توی خانه با لباس پلوخوری 

یم خوابد؟ از طرقن دلم نیم خواهد به چشم پلیس و 

 دیگران یک مقتول خنگ

 

 #نیلوفرالری 

 #عشق_را_سانسور_کردند 

#۸ 

 

و ابله به نظر بیایم که با این که یم دانستم ممکن است 

نجات جان خود کاری نکرده ام ! به قتل برسم اما برای 
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دست کم با پلیس تماس نگرفته ام ! بهیر است این طور 

 یی خیی بوده ام ! 
ن  وانمود کنم که من از همه چی 

سیع یم کنم هوشیار باشم و حواسم به رسو صداهای 

محیطم باشد .چرچن توی گوگل یم زنم تا درمورد آخرین 

بیست و حوادث روز اخبار جدید به دست بیاورم .یط 

چهارساعت گذشته درتهران دوقتل اتفاق افتاده .ییک 

ی خیاباین یم شود که من با  مربوط به یک نزاع و درگی 

جزییاتش کاری ندارم .قتل دوم هم مربوط به زن 

جوانیست که شوهرشکاک و بددلش با چاقو او را به قتل 

 رسانده و بعد هم رفته خودش را به پلیس معرقن کرده . 

ن به بعد از ای  با چشمان سیی
ن یم شوم هیچ زین ن که مطمیی

 شکل مرموز به قتل نرسیده  

گوشی را توی شارژ یم زنم و سیع یم کنم هوشیارانه 

 بخوابم ! به این امید که بتوانم صبح فردا را ببینم .  

  

**************** 

 ��رامرس 
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 محبوبه

پنجره رو به باغ پرتقال باز بود و نسیم مالییم که یم  

وزید عطر خوش بهارنارنج را به داخل اتاق یم ریخت و 

همراه با بوی مرکب در فضا پخش یم شد . صدای 

ن " داد  دلکش استاد شجریان بود و تصنیف اعجاب انگی 

و بیداد "  و قرچ قرچ کشیده شدن قلم و من که با 

اشتیاقر دلگرم کننده در حال تمرین بودم !  حرف به 

عمق جان من یم تراوید و روی  حرف هر کلمه انگار که از 

 کاغذ زبر و ناصاف نخودی رنگ یم نشست !  

 

 " صدا 

 صدا 

 صدا 

 تنها صداست که یم ماند ! "

 

با باز شدن ناگهاین در و برهم خوردن تمرکز و خلوت  

شاعرانه ام کیم هول کردم و قلم توی دستم رسید و 

ن کشیده شد و همزمان که با  حرف " د "  به سمت پایی 
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یه از نهاد برآمده به جوهر پخش شده اش نگاه یم کردم آ

، صدای جغ جغو و پرهیجان خواهرم ، محیا تمام اتاق را 

 برداشت 

_بدو بیا محبوب ! دارن داداش محمد رو تو تلویزیون 

 نشون میدن ! پخش مستقیم از تو حرم امام رضا ! 

و یی اعتنا به اخم و غرغر من به قصد تهییج و تحریک 

 با کف دستش محکم به در کوبید بیشیر 

_بیا دیگه ! دارم فیلمشو ضبط یم کنم ویل پخش 

ن دیگه است !    مستقیمش یه چی 

دلم یم خواست رسش داد یم کشیدم که حیوان این چه 

طرز وارد شدن به اتاق است ؟ زحمتم به باد رفت ! اما 

هرطور که بود زبان به کام گرفتم و با حرکایر پرغیظ و 

خوشنوییس را مچاله کردم و انداختم توی  عصنی کاغذ 

تحریرم ! انگار کیس توی این خانه  ن سطل زباله ی کنار می 

 به حریم خصویص اعتقادی نداشت . 

محیا  انگار یادش نبود داداش محمد عزیزمان قبل از این 

ب و شتیم از خجالت من  که رایه مشهد شود با چه رصن

یم که دعوای خواهر و ب رادری بود اما درآمده بود ! گی 

حق نداشت روی من دست بلند کند . آن هم فقط به 
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جرم این که توی حمام آهنگ های گوگوش را با خود 

زمزمه یم کردم ! صدای خشمناکش هنوز هم توی گوشم 

 مثل رعد یم غرید

 _ یی حیا داشت از گوگوش هم بهیر یم خوند !  

 

 #نیلوفرالری 

 #عشق_را_سانسور_کردند 

#۹ 

 

ردید از خودم یم پرسیدم کدام بیشیر باعث با شک و ت

عصبانیت و جوشیدن خونش شده بود ؟ آواز خواین من 

یا اینکه به قول خودش ترانه های گوگوش را از خودش 

 هم بهیر یم خواندم ؟

 

محیا که دید برای همراه شدن با او دست نیم جنبانم 

ن شد   اخم کرد و نگاه و لحنش رسزنش آمی 
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و گوشت تلیحن تو دخیر ! االن کل  _اح چه قدر یی ذوق

ن پای تلویزیون اون وقت  فامیل و دوست و آشنا نشسیر

 تو کز کردی اینجا داری تمرین خوشنوییس یم کنن ؟

 نیستم اما مسلما یی ذوق نبودم ! 
ن گوشت تلخ را مطمیی

فقط دلخور و آزرده بودم و درحال حارصن نیم توانستم 

ت یک شبه به محمد و ره صد ساله ای که با موفقی

پیموده بود مثل دیگر اعضاء خانواده افتخار کنم و از 

دیدنش در صفحه تلویزیون ذوق مرگ شوم ! هرچند که 

ته قلبم برایش خوشحال بودم اما لزویم نیم دیدم که این 

حس دروین را ابراز کنم .حداقل نه تا وقنر که از کارش 

 پشیمان نشده و بابتش ازم عذرخوایه نکرده ! 

غرغری کردم و محیا کیم این پا و آن پا شد .ییک زیر لب 

دوبار نچ نیحی کرد و بعد مایوسانه آه کشید .پشت 

 چشیم برایم نازک کرد و چانه اش را داد باال . 

 _ باید التماست کنم حتما ! خب نیا ! 

ن کوبید و با قدم های سنگینن اتاق را ترک کرد  و پا بر زمی 

 .  و در را هم پشت رسش محکم به هم زد 
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ن محیا به هال مامان یا بابا ولوم تلویریون را بلند  تا برگشیر

کرده بودند ! صدای خوش و گرم محمد با نوای 

 شورمندانه ای تمام خانه را برداشته بود ! 

 " یادم میاد بچه بودم، تا میومدم تو حرمت

 همه مردم شاه و گدا و زن و مرد و پی  جوون

 ازهمه جا از همه رنگ

 نوا زیر لبا شور و 

 ذکر همه یا امام رضا " 

 

ن رها کردم و رفتم  قلم و دوات را به حال خود روی می 

نشستم لب پنجره ی چویی اتاقم که در بازسازی اخی  

طرح زیباتری به خود گرفته ! اتاق من هم مثل اتاق 

محمد ویوی چندوجیه داشت و هرکدام از پنجره هایش 

شد .از یک طرف رو به منظره ای زیبا و چشم نواز باز یم 

قر باغ  چشم انداز دریا بود در شمال و از پنجره ی رسی

ن های  پرتقال زیر پایم ! این پنجره هم نمایی از کوه و پرچی 

ن و شیب دار باغ چای را قاب گرفته که من از  رسسیی

 تماشایش سی  نیم شدم! 
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دستهام را دور پاهام حلقه زدم و رسم را گذاشتم روی 

باغ که از الی باز پنجره یم وزید  زانوهام ! خنکای شمیم

داشت کم کم کرختم یم کرد .اما در من اراده ای برای 

 پنجره نبود. یی رمق و پژمرده به نظر یم رسیدم. 
ن بسیر

درست وقنر که بقیه اعضاء خانواده غرق شور و 

خوشحایل بودند من دلم یک جور عجینی گرفته و به 

 ردم ! طرز احمقانه ای احساس غم و تنهایی یم ک

حتما مامان االن با چادر نماز گلمنگویل اش نشسته بود 

جلو تلویزیون و داشت به پهنای صورتش اشک شوق یم 

ریخت و قربان صدقه گویان مشت برسینه یم کوبید و 

هراز گایه نگایه از رس شکر به سوی آسمان یم کرد . 

ن بابا هم البد به صفحه  نگاه پر غرور و تفرعن آمی 

 ت مانده تلویزیون ما

کم افتخاری که نبود ! حاال حاالها یم توانستند پزش را به 

این و آن بدهند .لطف و مرحمت خاص خدا شامل 

ن این همه نوحه خوان معروف و  حالشان شده و از بی 

زاآقا خان  مشهور که توی مملکت ریخته پرس الیق می 

پنایه داشت توی حرم امام رضا مولودی یم خواند و یک 

 تماشایش یم کرد ! ملت داشت 
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 #نیلوفرالری 

 #عشق_را_سانسور_کردند 

#۱۰ 

 

از فردا هرجای شهر قدم یم گذاشتیم صحبت از حاج 

محمد پنایه بود و نام و آوازه اش که به اذعان صادقانه 

ی خود مردم از رس این شهر کوچک ساحیل زیاد بود انگار 

! این واقعه به خودی خود یم توانست یک تحول 

بزرگ برای خانواده ی ما باشد .یک شانس اجتمایع 

ای به طبقه طالیی که جایگاه معنوی خاص و ویژه

ی که  ام بیشیر اجتمایع ما یم بخشید و عزت و احیر

 عایدمان یم کرد ! 

ن حاال وام چند میلیاردی خودش  بابا یم توانست از همی 

را که برای راه اندازی کارخانه ی بسته بندی چای نیاز 

مربوطه با درخواستش موافقت نکرده و داشت و بانک 

یی اعتنا به طرح توجییه قطوری که او بابتش پول 

ه پرداخت کرده بود تا امروز  هنگفنر به چند مهندس خیی

 هیچ انعطاقن از خود نشان نداده ، تصویب شده ببیند ! 
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ها روی شاخه ی یک کاج بلند با قیل و قایل که گنجشک

ون پرت شد ! البد به راه انداخته بودند حواسم ب ه بی 

جیک )کرم خایک( 
َ
تمام این هیاهو بررس تصاحب یک ا

 بخت برگشته بود ! 

جیک های 
َ
چه جنجال بیهوده ای ! خب بگردید دنبال ا

ی که اینجا فراوان است کرم باغچه است !  ن بیشیر ! چی 

 های احمق ! گنجشک

 

ون و به  یک ساعت بعد که به اجبار از اتاقم زدم بی 

خانه ن رفتم تا فکری برای شام آن شب کنم )توی  آشیی

خانه ی ما پخت و پز نوبنر بود ، تهیه ناهار اغلب به 

عهده مامان بود و من و محیا هم نوبنر شام درست یم 

خانه را برداشته بود.بال  ن کردیم .( اخم مامان تمام آشیی

های رورسی پنبه ای کرم رنگش را که گلهای سیاه ریز 

سفر حج تمتعش بود از دو  داشت و ره آورد آخرین

طرف انداخته بود روی شانه ! هنوز آن قدر زیبا بود که 

وقنر کیم از حجابش درخانه کنار یم رفت به چشم بیاید 

. ما بچه ها چشمان درشت و کشیده و قهوه ای رنگمان 

 را از او به ارث برده بودیم . 
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عینک نزدیک بینش را به چشم زده بود و داشت لوبیا 

ک یم کرد . توی کاسه ی چینن که گذاشته بود چینر پا 

وردستش پر بود از خرده سنگ های ریزو درشت ! با 

وسواش که داشت به یک بار پاک کردن رایصن نیم شد. 

 که روی یک کاغذ 
ی

وقنر دید دارم به برنامه غذای هفتیک

برچسب زرد رنگ نوشته و به در یخچال چسبانده بودیم 

 نگاه یم کنم غرغرکنان گفت 

_هنوز نیم دوین جمعه شب ها کوکو سیب زمینن با 

 ساالد داریم ؟

و از باالی عینکش نگایه همراه با رسکوفت به من پاشید 

ی نگفتم و درسکوت به سمت سبد چویی دوطبقه  ن . چی 

 و پیاز رفتم که چندتایی سیب 
ی مخصوص سیب زمینن

زمینن بردارم . انگار حرف نزدن من بدتر حرصش یم داد 

ن بود . که لحن  ش همچنان تلخ و رسزنش آمی 

یه ! دوست و  _نیم دونم به گ رفنر کینه ات این قدر شیر

ن پای تلویزیون مولودی خوین برادرت  دشمن امروز نشسیر

رو تماشا کردن اون وقت تو که ناسالمنر خواهرشی 

چشم نداشنر ببینن داداشت قربونش برم تو حرم امام 

 به پا کرده !" ملکوتیش چه غوغایی رضا با صدای
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حوصله بحث و جدل با او را نداشتم .چون یم دانستم 

فایده ای ندارد .برای او که همه جوره حایم و طرفدار 

تنها پرسش بود فرقر نیم کرد حق با من باشد یا محیا یا 

حنر بابا ! از نظر او همیشه حق با پرس دردانه اش محمد 

 بود. 

م توی یک قابلمه سیب زمینن ها را شستم و ییک ییک ریخت

ی چدین و یک مشت نمک ریختم رویشان ! مامان 

 گوشه چشیم حرکات مرا زیر نظر داشت ! 

گایه از پنجره نگایه به محیا و بابا یم انداختم که توی 

باغ داشتند زیر درختان پرتقال قدم یم زدند.نیم دانم 

 محیا چی گفت و خندید که

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۱ 

 

بابا دستانش را به دورش حلقه کرد و او را تنگ به خودش 

د .   فرسی
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ی شبیه یک غبطه  ن  به دلم نبود اما چی 
افسوس و حرسیر

د  ی کوچک ...یک اندوه کهنه ی عمیق قلبم را درهم فرسی

 و ناخواسته از فکرم گذشت

" کاش حاال که شانس اینو نداشتم مثل محمد پرس بشم 

یم شدم ! هرچی باشه ارج و اقال دخیر ته تغاری خانواده 

ه ! "  قربش از دخیر وسطیه بیشیر

آیه کشیدم و بعد به رساغ یخچال رفتم تا مواد الزم برای 

ون ! خیار و گوجه و کلم و کاهو  ساالد را ییک ییک بیاورم بی 

! همه را ریختم توی سینک که از آب پر کرده بودم ! 

های  داشتم بعد از شست و شویی که زیر سلطه ی نگاه 

ی انجام یم دادم  مراقب مامان با دقت و وسواس بیشیر

منتظره  توی آبکش یم ریختمشان که یکهو با سوال غی 

 اش خشکم زد

 _دیروز تو پاساژ حسینن چکار داشنر ؟ 

و این یک سوال ساده و معمویل نبود ! نیم شد درجواب 

 احیانا فرمالیته خندید و مثال گفت

هردیه پارچه جدید چی " رفته بودم ببینم بزازی جوا

آورده بدهم برایم مانتوی بهاری بدوزند، یا اینکه بگویم 
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یم خواستم شعر فروغ را که با خط نستعلیق نوشته ام 

ند ."   بدهم برایم قاب بگی 

این بهانه های جفنگ و نخ نما برای ییک مثل مامان با 

شم کاراگایه قوی که داشت و بخیسی از آن را باید مدیون 

 . الفطره اش باشد قابل قبول نبود بدبینن ب

خطر استیضاح را به وضوح حس یم کردم.انگار باز توی 

جلدرسسخت و زمخت ناظم مدرسه اش فرو رفته بود و 

یادش نبود که بازنشست شده ! از این که توانسته مچم 

د احساس غرور و برتری یم کرد. نفسم برای لحظه  را بگی 

کت ماند . سنگینن نگاه ای بند آمد و دستم زیر آب یی حر 

های مواخذه گرش روی من بود هنوز و این کار را برایم 

مشکل تر یم کرد.حنر نشد آب دهانم را قورت بدهم 

.فکرم رسگشته در رسم یم چرخید ! از کجا فهمیده بود ؟ 

 از کجا ؟ 

ن بار نبود که مچم را گرفته و فهمیده بود دور از  البته اولی 

چینن بعیصن از  چشمانش زیرآیی رفته ام ! به لطف خیی

دوستان آدم فروشم چندباری دستم پیشش رو شده بود 

ن بودم که حنر به نرگس هم  اما این دفعه تقریبا مطمیی

ی دراین مورد نگفته بودم .  ن  چی 
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 مرا که دید کفری تر شد ! این بار با 
ی

سکوت و وارفتیک

ی کلمایر را که همچنان بوی اتهام و  شدت و حدت بیشیر

 یم داد بر رسم آوار کرد . توبیخ 

ش  _گفته بودی با دوستات یم ری دار القرآن ! اما خیی

 میاد که دزدگ رفنر پاساژ حسینن ! اونم بدون چادر ! 

مسارانه گفته بود " اونم  یک جوری با نکوهش و لحنن رسی

بدون چادر " که به من احساس گناه دست بدهد . انگار 

 ده بودم ! لخت و عریان در انظار عمویم ظاهر ش

اما خییل وقت بود که دیگر به من احساس گناه دست 

نیم داد.از همان روز که فهمیدم نیم شود به زور کیس را 

به بهشت فرستاد و حنر اگر هم برفرض محال بشود من 

آدمش نیستم سیع کردم رفتار و منش و گفتار و اندیشه 

 ام آگاهانه باشد و نه کورکورانه ! 

نیم خواست با این واقعیت که از خودش یم دانست اما 

نظر او یم توانست یک فاجعه باشد کنار بیاید ! سیع یم 

کردم نگاهم به چشمانش نیفتد . از این که مجبور بودم 

بهش دروغ بگویم احساس خویی ندلشتم .اما از طرقن 

چاره ی دیگری هم نبود . به کیس مثل مامان نیم شد در 

و تحمل شنیدنش را این جور مواقع راستش را گفت .ا
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نداشت .شاید هم ترجیح یم داد درویعن را که تحویلش یم 

دادم باور کند تا این که ذهنش درگی  راست و حقیقنر 

 شود که از ظرفیت و طاقتش خارج بود . 

 

 #نیلوفرالری 

 #عشق_را_سانسور_کردند 

#۱۲ 

 

 

_یه موتوری وقنر داشت از کنارم رد یم شد هر چی گل و 

 بهم .مجبور شدم چادرم رو بردارم . شل بود پاشید 

چند لحظه سکوت و بعد صدای بلند نفس کشیدنش 

 آمد . 

 _خب پاساژ حسینن رفته بودی چکار ؟

یز بود . مطمئنا با  صدایش هنوز از خشم و رسزنش لیی

توجه به تجربیات مشابه و تکراری گذشته شک داشت 

 راجع به چادر راستش را گفته باشم اما آن لحظه دیگر یی 

ی بیشیر آموزه های  اش را نگرفت . البد یم ترسید با پیگی 
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اخالقر اش زیر سوال برود و بعد نیم دانست به خاطر 

قصور و کوتایه خودش در امر تربیت من چطور باید به 

 درگاه خدا استغفار کند که پذیرا باشد ؟ 

یم دانستم از این که من به راحنر آب خوردن دروغ 

منده بود و با کوشیسی خودش تحویلش یم دادم پیش  رسی

 مذبوحاین سیع یم کرد بروز ندهد . 

داشتم دست هام را با دستمال حوله ای یم خشکاندم . 

همزمان توی ذهنم داشتم بهانه ای را که از قبل برای 

ن یم کردم  همچه موقعینر جور کرده بودم سبک و سنگی 

 تا برای او قابل قبول ترین جواب ممکن باشد . 

ماد به نفسم را تاحدودی از دست داده بودم هرچند اعت

اما درمقابل مادرم چاره ای جز دفاع از خودم حنر شده با 

 توسل به دوز و کلک نداشتم . 

شاید تاحدودی جلوی ارتعاش صدایم را گرفته بودم اما 

ن بند بیاید . برای  زبانم گایه یم خواست از ترس لو رفیر

ن را یم لحظه ای از فکر کردن به این که شاید  او همه چی 

داند و من بیهوده دارم سیع یم کنم که رد گم کنم نفسم 

 رفت و برنگشت . 
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_یم خواستم ...یم خواستم برای تولد محیا یه کادویی 

ی بخرم .  ن  چی 

و توی دلم از محیا ممنون بودم که تولدش نزدیک بود ! 

اگرچه هنوز نیم دانستم مامان این بهانه را یم پذیرد یا 

ی دارد که فعال بنا بر مصلحت های اطالعات ب یشیر

خاص خودش رو نیم کند . از سکوت سهمگینن که 

خانه را قرق کرده بود هم نیم شد برداشت درسنر  ن آشیی

کرد .آیا از ارصار بر وقاحت من در دروغگویی مبهوت 

مانده ؟ یا چون درحال حارصن دلیل و مدرک موجه و 

زباین قارص  قابل استنادی در محکوم کردن من ندارد با 

پشت سنگر سکوتش پناه گرفته تا به وقتش باز با پاتک 

 حساب شده ای دخلم را بیاورد . 

گلویم خشک شده بود و عرق رسدی از پشتم داشت یم 

رسید . به رسوفت یخچال رفتم تا یک لیوان آب برای 

خودم بریزم . چقدر باید خداراشکر یم کردم که آن روز 

نامعلوم و از قبل اعالم  به دالیل 《شباوا  》مغازه 

نشده ای بسته بود و من از پشت درهای بسته اش 

ن جیم های  مایوسانه برگشته بودم واال قسم یم خورم سی 

ن جا ختم نیم شد .   مامان به همی 
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ین زمان ممکن به صدا درآمد و  تلفن خانه در بهیر

ن و سخت نجات  هردویمان را از گرداب آن سکوت سنگی 

را با عطش رسکشیده بودم که او  داد .نصف لیوان آب

ن  ازم خواست بروم تلفن یی سیم را برایش بیاورم . همی 

درخواستش یم توانست نشانه خویی باشد ! اگر شستش 

 توی کفش من است یی توجه به 
ی

دار شده بود که رییک خیی

 صدای زنگ تلفن به بازجویی از من ادامه یم داد . 

یکات تلفنن فامیل هنوز ادامه داشت .این بار زِن دایی  تیی

ن چندماه پیش یط یک مراسم باشکوه به  سجاد که همی 

خانه بختشان رفته بودند پشت خط بود . مامان کیم یی 

ن جوابش را داد .جوری که زن دایی  حوصله و رسسنگی 

ریحانه هم فهمید چندان تحویل گرفته نشده و شاید 

رسما و برودیر که از لحن مامان بریم خاست تن و بدنش 

را لرزاند و اورا از تماسش پشیمان کرد و بعد با یک 

 خداحافیطن شتابزده

 

 #نیلوفرالری 

 #عشق_را_سانسور_کردند 

#۱۳ 
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به این مکالمه ی نه چندان خوشایند پایان داد .اما گویی 

برای مامان چندان مهم نبود که ممکن است زن داداش 

وزانه عزیزش را از خود رنجانده باشد . از نگاه های کینه ت

ش به من مشخص بود که هنوز تمام فکر و  ن و اتهام آمی 

ذهنش پیش من و مساله ی یی چادر و یی خیی رفتنم به 

پاساژ حسینن بود . مثل یک معمای حل نشده داشت با 

 . اعصابش بازی یم کرد 

ن تا ساالد درست  کارد کوچیک برداشتم و نشستم پشت می 

مام شده و کنم . کار پاک کردن لوبیاچینر ها هم ت

عینکش را هم از چشم برداشته بود و به نظر یم رسید که 

ن بلند شود .اما معلوم بود که نیم  قصد دارد از پشت می 

ن راحنر فرصت را برای رسکوفت زدن و  خواست به همی 

 تهدید بیشیر من از دست بدهد . 

_من که باالخره یم فهمم چه کاسه ای زیر نیم کاَسته 

ه تا دیر نشده به خودت بیای و یه  محبوبه ! ویل بهیر

ی که من تربیت  تجدید نظری رو رفتارات بکنن .دخیر

کردم باید از هرلحاظ دخیر صالح و شایسته ای باشه . 

نجابت و اخالق خط قرمز منه . بفهمم از این خط قرمز 
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رد شدی یا رسو گوشت داره یم جنبه و یه غلط هایی یم 

چقدر برام مهم بود کنن که نباید برام دیگه مهم نیست 

انم تحصیالت عالیه داشته باشن ! از دانشگاه  که دخیر

ون و یم فرستمت خونه شوهر ! یه عمر با  میارمت بی 

 نکردم که تو یه الف دخیر با رسبه 
ی
عزت و آبرو زندگ

هوایی ها و یی مباالیر همه رو به باد بدی ...به خصوص 

به نییک  حاال که برادرت رسی توی رسها درآورده و اسمش

ها و خارچشم حسودا و دشمنا شدیم و  افتاده رسزبون

ین آتو بدیم دستشون تا آبرومون رو به  منتظرن کوچکیر

خاک بمالن بهت اجازه نیم دم یواشیک هرغلیط خواسنر 

 بکنن ! متوجیه ؟ 

 _من کاری نکردم ! 

بیشیر شبیه زمزمه ای ضعیف و خفت بار بود ! نیم دانم 

 آیا اصال شنید؟ 

ن از ظرف ساالدی که مقابلم گذاشته نگ اه مات و غمگی 

بودم باال نیم آمد .گلوم ورم کرده بود و چشمانم از 

شوری اشکهای نباریده داشت یم سوخت . با شانه های 

 در خودم مچاله شده 
ی
فروافتاده و حالنر از رسخوردگ

اوار این همه نکوهش و زخم  بودم .با این که خودم را رسن
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ما با توجه به شناخنر که از مامان و زبان نیم دیدم ا

روحیات معنوی گرا و پایبندی و تعهدات افرایط اش به 

انه ی اخالقر اش  معیارها و چهارچوب های سختگی 

 
ی
داشتم که همچون سیم های خاردار به دور زندگ

خودش و ما کشیده بود کم و بیش بهش حق یم دادم که 

که   در این برهه حساس نسبت به موقعیت ممتازی

خانواده ی ما در آن قرار داشت نگران باشد و مثل 

همیشه بخواهد از کاه کوه بسازد. او اما یی خیی از همدیل 

پنهاین من با خودش همچنان داشت مرا محکوم به 

 خودخوایه یم کرد . 

ن رسخود نباش محبوبه ! یه  _این قدر خودخواه و آستی 

 !  کم بیشیر به آبرو و اعتبار خانواده ات فکر کن

صدایش حاال بوی تغی  و ترسی نیم داد .برعکس آرام و 

شمرده بود اما کماکان زهر خودش را داشت که تا عمق 

 جانم را یم سوزاند . 

ن !   _ محیا رو ببی 

با حدس این که باز یم خواست محیا را چماق کند و 

بکوبد روی رسم . نیحی زدم و همراه با تلخندی عمیق 

زدم به غرویی که پشت  رویم را ازش برگرداندم و زل
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پنجره به قاب کشیده شده بود و به آرزوهای نه چندان 

بزرگ خودم فکر یم کردم که داشت ییک ییک در دلم 

. مامان یی اعتنا به حالت تدافیع که به غروب یم کرد 

 خود گرفته بودم ادامه داد

 

 #نیلوفرالری 

 #عشق_را_سانسور_کردند 

#۱۴ 

 

ه چقدر رفتار و کردارش حساب  _ با این که ازت کوچیکیر

کنه شده است ! آدم حجب و حیاش رو یم بینه حظ یم

! من اون قدری که نگران تو و دست گالی توام که 

ه رسی به آب بدی نگران محیا نیستم !  ممکنه با خی 

چون یم دونم پاش رو از خطوط قرمزی که من براش 

ون نیم ذاره !   کشیدم بی 

عقول باشی که خواهرت تو رو تو باید اون قدر خانوم و م

رسمشق خودش قرار بده ! نه این که مدام شاهد این 

باشه که دارم به خاطر رفتارهای ناشایست و دوراز 
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شانت گوشت رو یم پیچونم و دعوات یم کنم ! بعد چه 

توقیع یم تونم از اون داشته باشم ؟ اون وقت دیگه تو 

 این خونه سنگ روی سنگ بند نیم شه ! 

این نیم توانستم ساکت بمانم تا هرچقدر دلش  بیش از 

خواست شالق مالمتش را بر پیکره ی غرور و احساساتم 

 بکشد . با صدای پرغییطن غریدم 

 شما باشم ! 
ی
مندگ _من کاری نکردم که مایه خجالت و رسی

رسم تو کار خودمه ! هرچند که در خییل از موارد با افکار 

ایدم رو واسه و عقایدتون مخالفم اما سیع کردم عق

خودم نگه دارم تا با شما کمیر زاویه و مشکل پیدا کنم . 

 دارم تقال یم کنم که دخیر خوب مد نظر شما باشم . 

 با رقت و افسوس نگاهم کرد و مایوسانه آه کشید . 

 _تو فقط داری تظاهر یم کنن . 

 به جای انکار لب به اقرار گشودم و یی محابا گفتم

هم نکنم .شما خودتون آدم رو _ یم تونستم حنر تظاهر 

ن ! اگه از حرف مردم و  وادار به دورویی و ریاکاری یم کنی 

خدا و پیغمیی نیم ترسیدین بدتون نیم اومد یه قالده 

بندازین دورگردنمون و ببندیمون تو خونه تا بیست و 
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چهارساعته جلو چشمتون باشیم که مبادا دست از پا 

 خطا کنیم ! 

ن و برافروخته ام را از کیم یکه خورده چهره ی  خشمگی 

 نظر گذراند و ناباورانه گفت

_نیم دونم چرا این قدر غد و یی پروایی ! انگار خوشی 

 دلت رو زده ؟

انگار که حرف خنده داری زده باشد نیشخندزنان رسم را 

 تکان دادم . 

 خودم 
ی
_خوشی ؟ کدوم خوشی ؟ من حنر اختیار زندگ

و آرزوهام برم یا برای  رو ندارم ! حق ندارم دنبال عالئق

م . همیشه باید چشمم به دهن شما  خودم تصمیم بگی 

ن چی بپوشم چی  ن یم کنی  ن که تعیی  باشه .این شما هستی 

نپوشم ؟ چی بخورم ؟ چی نخورم ؟ کجا برم کجا نرم ؟ 

ی نیم  ن چی کار بکنم چی کار نکنم ! جز چشم بله قربان چی 

اگه کیس با خواین بشنوین ! فردیت رو قبول ندارید و 

ه کرده ! این شما مخالفت کنه فکر یم ن گناه کبی  کنی 

 نیست مامان ! اینم یه جور بردگیه ! انگار 
ی
اسمش زندگ

ن !خسته شدم از بس مطیع بودم و  که مارو گروگان گرفتی 

ن گفتم چشم و بازم ازم شایک بودین ! بذارین  هرچی گفتی 
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 کنم ! به خدا گناه ن
ی
کردم تو یه کم واسه دل خودم زندگ

 این خونه به دنیا اومدم و بچه ی شما شدم ! 

ن با رسو صدا بلند شوم و خودم را از  تا آمدم از پشت می 

ش که بوی درک و سازش  ن دست نگاه های مذمت آمی 

نیم داد فراری بدهم دستش را پشت دستم گذاشت و با 

ن و گوش  ن و قهرآلود مرا وادار به نشسیر نگایه تحکم آمی 

دن به خودش ک  رد . سیی

_تو داری ناشکری یم کنن محبوبه ! اینم یه جور کفره ! 

ه !   خدا ازت غیظش یم گی 

خواستم دستم را از زیر دستش بکشم که اجازه نداد و 

 این بار کیم با نرمش گفت 

_این یه اخطار یا تهدید نیست محبوبه جان ! یه 

خواهش مادرانه است ! چشمات رو باز کن ! به خودت 

ن مت علق به چه خانواده ای هسنر ! این قدر منو بیا و ببی 

 حرص نده دخیر ! قلبم نیم کشه ! 

این شاید آخرین حربه اش بود ! مثل یک گروکیسی 

عاطفن یا چوبکاری وجداین ! هربار که یم خواستم در 

مقابل سد مخالفت ها و محدودیت های افرایط اش رس 
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ن به شورش و طغیان بگذارم برای تحت تاثی  قراردادن م

 پای قلب

 

 #نیلوفرالری 

 #عشق_را_سانسور_کردند 

#۱۵ 

 

بیمارش را وسط یم کشید که راه گردن کیسی و تمرد بیشیر 

 به چشمان 
ی

را بر من ببندد . نگاهش با امیدواری کمرنیک

ه مانده بود  . دلم نیم خواست  دلگی  و محزون من خی 

این تنش ها و کرنش ها باز به نتیجه ی مطلوب او 

و مثل همیشه خواست و اراده ی من نادیده بیانجامد 

گرفته شود . مثل وقنر که وادارم کرده بود برخالف میل 

باطنن ام که به رشته ی هین گرایش داشتم رشته ی 

الهیات و معارف اسالیم را انتخاب کنم . اما حنر وقنر 

اسب رسکش غرور و عصیان در من افسارگسیخته یم 

انستم که زورم به او و تاخت جایی در ته ته قلبم یم د

تمهیدات و تدبی  و مکر مادرانه اش نیم رسد . به وقتش 

یم دانست چطور بایسنر مرا تسلیم و مقهور خودش کند 
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 ناخواسته باخیی باشم 
ی
دگ یی آن که خود از این رسسیی

ها را یم داند فقط به  ن .حاال به این که شاید او خییل چی 

رمت میانمان بیشیر رویم نیم آورد تا به خیالش دیوار ح

از این ترک برندارد وشکسته نشود بیشیر شک کرده بودم 

 . 

ار  ن بغض هنوز داشت توی گلوم غلغل یم کرد و من بی 

بودم از این که اجازه بدهم کیس اشکهایم را ببیند . حنر 

 اگر آن یک نفر مادرم باشد . 

 

محیا برای بار سوم از پشت در صدایم زد و غرغرکنان 

 گفت 

ن _محبو  ب ! نیم خوای بیای واسه شام نیا ! اقال بیا می 

ن امشب که همه کارا با توئه یادت افتاد  ن . همی  رو بچی 

قهر کنن ؟ یادت باشه نوبت من شد منم بلدم چطور 

 بپیچونم که کارها بیفته رو دوش تو . موزمار ! 

های پشت درش با سسنر از این پهلو  جی  یی توجه به جی 

همزمان که موهای لخت و  به آن پهلو شدم و بعد 

پریشانم را از روی صورتم کنار یم زدم گوشی را از کنار 

ن اس ام  دستم برداشتم و برای بار هزارم زل زدم به میر
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اش که ته مانده ی امیدم را هم مثل یک حباب خایل 

 . ترکانده بود 

ده رایه  " استاد بنان برای یک دوره ی شییم درماین فرسی

م پزشکا برای درمان به آلمان تهران شدن ! شاید ه

ن !  تا اطالع ثانوی بسته یم  《شباوا 》اعزامشون کین

 . "مونه ! کاری داشنر به چکامه خانم بگو 

 آه نصف و نیمه ای 
ی
با احساس شکست و خمودگ

کشیدم و همراه با زمزمه ای دلخراش و مایوسانه زیر لب 

 با خودم گفتم

مقابل بیماری _خب اینم از استاد بنان ! اون قدر در 

 خاموشش مقاومت کرد که یهو از پا انداختش ! 

 

تازه یم خواست تاک آرزوهایم قد بکشد و به خورشید 

برسد که او تصمیم گرفت عطای این دنیا رو به لقایش 

 بشتابد . مثل نسیم آزاد و رهایی که 
ببخشد و به دیار باقر

 هوس سفر از غبار این بیایان را داشت و یادش به پای در 

 بند گون نبود . 
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ن ! هنوز  " کاش واقعا قبول کنه که به آلمان اعزامش کین

اون قدر پی  و مسن نشده که از زندگیش سی  شده باشه 

! حنر اگه به قول خودش این دنیا دیگه ارزشی برای 

جنگیدن و موندن نداشته باشه به خاطر ییک مثل من که 

و نیم خواد از نعمت وجودش یی نصیب بمونه این کار 

 بکنه ! " 

این اندوه و افسوس خارج از تاب و توان من بود .چقدر 

بدشانس و یی لیاقت بودم ! چه زود داشتم افتخار 

 شاگردی او را از دست یم دادم ! چه زود ! 

ن گذشته بود که من پرسان پرسان به رساغش  ن پایی  همی 

رفته بودم . نشاین اش را از ییک از بچه های دانشکده 

و معماری   گرفته بودم . برادر ییک از همکالش هام هین

_سمانه که یک بار خییل اتفاقر حرفش را پیش کشیده 

 بود : 

 

 #نیلوفرالری 

 #عشق_را_سانسور_کردند 

#۱۶ 
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_داداشم همش یه بار استاد بنان رو تو یه محفیل دیده و 

اونم یه گوشه چشیم بهش نشون داده، حاال شب و روز 

 ارو با این استاد بنانش! اسمش ورد زبونش شده .کشت م

قلبم با شادی کودکانه ای درسینه یم کوبید . عرص یک 

روز باراین بود .کالس ترجمه عریی را یک جوری پیچانده 

م را باد برده بود و تا از  بودم که به خانه دیر نرسم ! چیر

تاکیس پیاده شوم و خودم را نفس نفس زنان به ورودی 

ران چادرم خیس آب شد و پاساژ برسانم زیر ریزش تند با

روی رسم سنگینن یم کرد . روی یک چهارپایه نشسته بود 

و داشت یی هوا سه تار قدییم اش را کوک یم کرد که من 

مثل اجل معلق وسط مغازه اش ظاهر شدم ! اول وانمود 

کرد متوجه حضور من نشده و حواسش نیست که من 

ه به چطور یی توجه به انواع و اقسام سازهای فروشی ک

در و دیوار مغازه اش آویخته بود با شگفنر محو 

اهن گشاد و بلند سفید تنش  تماشایش هستم ! یک پی 

بود که هر سه دکمه ی باالیش باز مانده بود .پوست 

روشن و براق و موهای کم پشت و رنگ باخته اما آراسته 

ای داشت .ابروانش بور و کمرنگ بود و  یک عینک گرد و 
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چشمان نافذ آیی اش را قاب گرفته بود  طالیی رنگ فلزی

ون کشید و کیم  .برای لحظه ای رس از دنیای خودش بی 

یی اعتنا نگاهم کرد .انگار که حضور ناگهاین یک دخیر 

چادری باران زده که زیر پایش جوی آب راه افتاده و 

ش را به گند کشیده بود با آن سیمای  ن مغازه ترو تمی 

تفاق روزمره اش بود پریشان و مضطرب عادی ترین ا

 افتاده بودم ، یی نگاه به من 
ن ن فی  .شاید چون به فی 

دوباره که داشت ساز خودش را کوک یم کرد با مالیمت 

 گفت 

جان !   _برو جلو بخاری دخیر

 

و به بخاری گوشه ی دیوار که پشت رسش قرار داشت 

اشاره کرد . خودماین تر و خایک تر از آن بود که فکر یم 

گاهش مهرباین و صمیمینر موج یم زد که کردم .در ن

خاص خودش بود .انگار سالها بود که مرا یم شناخت یا 

 از خییل وقت پیش منتظر آمدن من بود . 

تعلل و درنگ مرا که دید دوباره رسش را به سمت من  

چرخاند و باتاین نگاهم کرد و من تازه فهمیده بودم که تا 

 ده ام ! چقدر ضایع مسحور و مقهور جذبه اش ش
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و حاال ناگهان فهمیده بودم که استاد بارو بنه اش را بسته 

 بود و داشت کوچ یم کرد . 

خدایا نیم خوایه بس کنن ؟ از این همه رسگرداندن من و 

این خسته نشدی   و یم می 
آرزوهایی که در دلم یم رویاین

؟ اگر با من شوچن ات گرفته ! اگر از من خوشت نیم آید 

ی داری خواهش یم کنم حسابش  یا با من خصومنر  ن چی 

را با کیس دیگر تسویه نکن ! حیف نیست به این زودی 

د و عالیم از وجود نازنینش محروم شود ؟  استاد بنان بمی 

طش این است که صدایم یی آواز بماند و تو هم  اگر رسی

این طور یم خوایه ! باشد قبول ! من دیگر نیم خوانم ! 

زیر لب هم با خود زمزمه  حنر توی خیالم هم ! یا دیگر 

نیم کنم ! حنر توی حمام هم نیم زنم زیر آواز ! یا مثل 

دیوانه ها رسبه کوه نیم گذارم که صدایم را یی ترس و 

واهمه در گوش دار و درختان زبان بسته فریاد کنم . به 

ط زنده ماندن استاد حنجره ام خاموش یم ماند !   رسی

 

دای رسد و یی روح تفر به در خورد و متعاقب با آن ص

 مامان آمد 

ه !   _شام حارصن
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ش را شنیدم .  ن  و بعد صدای پوزخند تمسخرآمی 

ی رو که قهر یم ن دخیر کنه باید شوهر داد _ از قدیم گفیر

 ! 

با یی تفاویر به صدای پای رفتنش گوش دادم . گوشی از 

میان دستم ول شد و نگاه اشک زده ام به سمت تارییک 

 پشت پنجره پرکشید ! 

ی شنیده بودم ! ان ن  گار نه انگار که اصال چی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند 

#۱۷ 

 

نرگس همان طور که داشت باغرغر خاک و خل چسبیده 

ن روی  به چادرش را یم تکاند و دیگر عالقه ای به نشسیر

آن نیمکت بتنن زیر درخت کاج را نداشت گوشه چشیم 

و محیط  مرا هم زیر نظر داشت که یی توجه به او 

دانشجویی اطرافمان، ساکت و متفکرانه زل زده بودم به 
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 و حواسم نبود که یی در یی آه یم 
یک نقطه ی نامریی

 کشم ! 

به صحبت های تلفنن ام با چکامه فکر یم کردم .یم گفت 

حال استاد بنان چندان رضایت بخش نیست و هنوز 

 موفق نشده با خودش صحبت کند . 

ن جلسه شییم درماین _آقای بهرایم یم گفت  بعد از اولی 

بدنشون خییل تحلیل رفته و عوارض ناراحت کننده ای 

رو تحمل کردن . اما بعد از دوروز حالشون نسبتا بهیر 

 شده ! 

ن آلمان ؟  _گ قراره اعزامشون کین

ن ! استاد رو _معلوم نیست ! فکر نیم کنم اصال قبول کین

ن و مشتاق که یم شناش ! اون قدر از این دنیا دلزده ا

ن به اون دنیان که هرنوع تالش برای بهبود در  رفیر

وضعیت سالمتیشون رو یک نوع تاخی  و سنگ اندازی 

 در راه وصال به حق یم دونن ! 

 و بعد صدای پوزخند تلخش توی گوشی پخش شد . 

برای بار نیم دانم چندم آه کشیدم و باز به نگاه رسزنش 

ن و تند نرگس اهمینر ندادم .   آمی 
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ا کامال بهاری بود .از آن هواها که تکلیفش با خودش هو 

مشخص نیست .اینکه صاف و آفتایی باشد یا ابری 

همراه با وزش باد و یا حنر با یک آفتاب باران عجیب ، 

ی کند ! گایه از نسیم خنک و مالییم که از  غافلگی 

وین دانشگاه یم وزید دچار زیردرختان حاشیه محوطه بی 

یم شدم چادرم را محکم دور خود رعشه ای خفیف که 

 یم پیچیدم که گرم بمانم . 

ن " دخیر  نرگس برای یک موتوری که با آواز طعنه آمی 

چادری چادرت رو بردار ، دستامو تو دستات نگه دار ." 

 ویراژ داد و گذشت ، پشت 
ی
از کنارمان با خنده و مسخرگ

چشیم نازک کرد و درحالیکه پیشاین اش از عصبانیت 

ن افت  اده بود مایوسانه آه کشید و غرغر کردچی 

ن تو شهر ! این قدر که ما به  _یه مشت خل و چل ریخیر

ایی که با مانتو 
خاطر چادرمون متلک یم شنویم اون دخیر

ون تیکه بارشون نیم  کوتاه و هفت قلم آرایش میان بی 

شه ! ُپ ف ف ف ! نیم دونم به اون شهرام شب پره ی 

م آهنگ بود خوندی کفتال فالن شده چی بگم ! آخه این

 )کنایه از پی  و چاق( ؟ 
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برای چند لحظه دست از افکار یی رسوته خودم کشیدم و 

زل زدم به او که با قیافه ای بدعنق مقابلم ایستاده بود و 

ن یم کرد .   داشت هنوز با وسواس خایص چادرش را تمی 

ش چندان به قیافه شایک اش نیم  ن آمی  ن هرچند لحن طین

خیر بددهنن نبود و حنر موقع عصبانیت هم آمد ) کال د

اما خب از ظاهرش نجابت کالمش را حفظ یم کرد.( 

کامال مشخص بود که چه دل پری از شهرام شب پره و 

چادری" دارد . وقنر عصباین  آن آهنگ کذایی اش " دخیر

یم شد وگونه هایش که گل یم انداخت و ابروان کماین 

ش اش قدری توی هم یم رفت و چشمان   ن کشیده ی سیی

وع به برق زدن یم  مثل چشم گربه ای درحالت حمله رسی

این بود  کرد خواستنن تر یم شد ! نرگس جزو معدود دخیر

که اخم واقعا زیباترش یم کرد . لبخند که یم زد یا وقنر 

یم خندید خط لبخندش عمیق یم شد و گوشه های 

ه ام روی  ن یم افتاد . متوجه نگاه های خی  چشمش چی 

ی روانه ام کرد و خودش  ن شد .از گوشه ی چشم نگاه تی 

 غرغرکنان گفت
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_به جای اینکه اینجا بشینن و بروبر به من نگاه کنن پاشو 

بیا بریم منو به یه لیوان چای همراه با یه کیک گردویی 

 خوشمزه دعوت کن ! 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند 

 

#۱۸ 

 

ه در شهرتنکابن رساغ کافه " نارنج ُبن " تنها پاتوقر بود ک

داشتیم .کافه ای زیبا و چویی که به احاطه ی درختان 

نارنج درآمده بود و به خصوص در این فصل از سال که 

ن توی کافه و  درختانش غرق شکوفه یم شدند نشسیر

 .  چای با عطر بهارنارنجش بیشیر یم چسبید 

کافه ، عرص زیبای اردیبهشنر نسبتا شلویعن را یم گذراند و 

ثل همیشه گروه موسیفر زنده داشت آهنگ های م

 شادی را روی سن اجرا یم کرد . 
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نرگس اگرچه موسیفر سننر را ترجیح یم داد و از این 

های کوچه بازاری و به خصوص شیش و هشنر و آهنگ

به قول او مبتذا که توی این کافه اجرا یم شد چندان 

ی نیم گفت و  ن خوشش نیم آمد اما محض خاطر من چی 

خاطر نزدیک بودنش به دانشگاه با هم هرازگایه رس از  به

اینجا دریم آوردیم . برای تنوع و تلطیف حال و هوای 

 روچ هردویمان خوب بود . 

من قصد داشتم اول به رسویس بهداشنر بروم .اما نرگس 

که دغدغه ی جا پیدا کردن داشت به محض این که 

ن دونفره ی کنج دیوار افتاد شت ابان به چشمانش به می 

سمتش رفت و ییک از صندیل های سفیدش را به اشغال 

ن یک شاخه  خودش درآورد و بعد از توی گلدان روی می 

ون کشید و به زیر دماغش برد و البد با  گل  رز قرمز بی 

نگاهش مرا تا پای راهرویی که به رسویس بهداشنر یم 

 رفت دنبال کرد . 

رده بودم و چادرم را به گل رخت آویز دیواری آویزان ک

همان طور که داشتم زیر لب آهنگ " چشم چشم 

" را با خواننده هم خواین یم کردم  دوابرو از رضا صادقر

جلوی آینه ایستادم .برای مرتب کردن موهای لختم که 
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ون بزند ،  یم خواست بازیگوشانه از حجاب مقنعه ام بی 

مقنعه را از رس درآوردم ، بازشان کردم و با دست بهشان 

وع ه زدم و بعد از اینشان که محکم دم اسنی بستمشان رسی

ن دست هام کردم .   به شسیر

بدنم یی اختیار تحت تاثی  ریتم شاد آهنگ قرار گرفته بود 

ل من برای خودش یم جنبید .البته  و داشت خارج از کنیر

ن بار نبود که در مقابل یک آهنگ شاد طاقت از  این اولی 

 یم شدم . نه دست یم دادم و دچار این از خودب
ی
یخودگ

ن بار نبود که با این ضعف دروین ام مواجه یم شدم و  اولی 

 احساس خوش رهایی هم 
ی

مندگ ن خجلت و رسی درعی 

داشتم .از بندنامریی که جیی و زور به دست و پایم بسته 

 بود . 

ب و رقصیدن  وع به رصن اول پاهایم آرام و بااحتیاط رسی

رمک به دست کرد .بعد کم کم این حرکات ریتمیک نرم ن

ن رسایت کرد و رسانجام حرکات موزونشان تقریبا  هایم نی 

هماهنگ باهم شد و تا به خود آمدم دیدم دارم وسط 

راهروی دستشویی عمویم یک کافه دیوانه وار یم رقصم 

.هرچند رقص شکوهمندانه ای نبود و دستشویی ممکن 

جا است آخرین جایی باشد که یک نفر دلش بخواهد  آن
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ما برای من که به پرواز در قفس عادت کرده برقصد ا

ن هم خودش یم توانست برای تخلیه شور و  بودم همی 

 انرژی که در وجود من بود غنیمنر باشد . 

یم  در خیال خود تصور یم کردم که دارم روی صحنه

م آور و گندی مثل دستشویی ! 
رقصم نه جای پست و رسی

ینن که انگار به تعبی  درآمدنش  به عمر من قد رویای شی 

 داد. نیم

ها به دور از چشمان اگر مامان یم فهمید یط این سال

مراقبش از طریق ش دی های آموزشی قاچاقر رسیده از 

دوستان اهل دل و به زعم او ناباب مسلط به تمام 

 و هندی و عریی و غریی شدهرقص
ام در یک های ایراین

گاه ش دی فتوای تند و گزنده استفاده از کامپیوتر و دست

ون از خانه  و حنر گوشی موبایل را چه در خانه و چه بی 

 برای تک تکمان قدغن و حرام اعالن یم کرد . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند 
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#۱۹ 

 

با باز شدن ناگهاین در و متعاقب با آن شنیدن صدای 

خنده های بلند دو دخیر که انگار داشتند وارد یک جنگ 

دستشویی ، دست هام در هوا یی  شادی یم شدند نه

ن چسبید . با قطع شدن  حرکت ماند و پاهایم به زمی 

ناگهاین صدای خنده و میخکوب ماندن نگاه های کنجکاو 

و پر از عالمت سوالشان روی من فهمیدم برای جمع و 

 جور کردنم کیم دیر شده . 

ن . گونه  با نگایه گریزان و دستپاچه رسم را انداختم پایی 

م گنهکارانه ای که از ته قلب ترسیدههام از  ام یم رسی

جوشید برشته بود . هول هولگ دست هام را گرفتم زیر 

عادی ای  ن غی  آب . مثال حواسم بهشان نیست و هیچ چی 

برای جلب توجه وجود ندارد . اما نیم دانستم با صدای 

تند نفس های به شماره افتاده ام که نتیجه تحرک و 

 چه کنم ؟متابولیسم بدنم بود 

از گوشه ی چشم حواسم بود که دو دخیر با نگاه 

مشکوکانه ای زیر نظرم گرفته اند.حتما قیافه ی موش 

 ام زار یم زد که داشتم این تو یک غلیط یم کردم . مرده
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یعنن معلوم بود که داشتم یم رقصیدم ؟ و سیع کردم 

صحنه ی پیش از ورودشان را با خود مرور کنم 

یش روی هوا مانده بود و نوک پاهایم هام پس و پ.دست

ن و کمرم متمایل به یک سمت و دم اسنی موهام  روی زمی 

که انتظار داشته باشم وقنر روی سینه ! احمقانه بود این

دودخیر در بدو ورودشان مرا در آن حالت عجیب 

اند پیش خود خیال کنند که من توی رسویس دیده

 کش و قوس بهداشنر کافه دارم احتماال برای رفع 
ی

خستیک

 یم روم . 

شان نشده باشد. دست کم به  ی دستگی  ن امیدوارم چی 

فکرشان نرسیده باشد که با فراموشی زمان و مکان داشتم 

یی هوا یم رقصیدم .از سکوتشان فریاد استنطاقشان را یم 

 شنیدم 

 " این جا داشنر چه غلیط یم کردی ؟ " 

سیدند تا  ی نیی ن مجبور به  باید ازشان ممنون باشم که چی 

ن دروغ نباشم .کیم بعد هردو یی  توضیح و به هم بافیر

اعتنا به من شانه ای زدند باال و هرکدام به سمت ییک از 

توالت ها رفتند . و من قبل از این که بتوانم نفس راحنر 

بکشم با عجله مقنعه ام را رسم کردم و بعد چادرم را از 
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دن بودم که ی به چاک ز گل رخت آویز  کندم . در آستانه

 شنیدم ییک شان از آن تو پوزخند زنان گفت

_انگار جا قحطیه ! خب اگه قر تو کمرت فراوونه بفرما 

برو رو سن بریز ! دستشویی جای ر.ی.د.ن و شاشیدنه نه 

 رقصیدن ! 

 و بعد صدای هرهر دیگری از آن ییک توالت بلند شد . 

ها نیم دلم یم خواست خودم را با این فکر که آن

تند من هنوز آن جا هستم فریب بدهم اما به طرز دانس

های دردنایک برایم مسجل بود از این که صدا و حرف

شان را بشنوم هیچ ابایی نداشتند . 
ن  استهزاآمی 

ون و از با چهره ای برافروخته و شوریده از آن جا آمدم بی 

 از دستشویی بیایند و مرا با ترس این
که مبادا دودخیر

این چادر کنار یک دخ شان یر چادری دیگر ببینند و حی 

ن و پوزخندهاشان های طعنهدوچندان شود و با نگاه آمی 

ند و اعصابم را به هم بریزند ، دست نرگس  زیر سوالم بیی

از همه جا یی خیی را که هنوز گل رز قرمز را با حالت 

رمانتییک زیر دماغش گرفته بود گرفتم و بدون هیچ 

ون بردم . توضییح دنبال خود کشان کش  ان از کافه بی 
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*** 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند 

 

#۲۰ 

 

ن  نشسته بودیم روی ایوان پشنر که رو به تپه های سیی

ن یک ساعت پیش   که همی 
چای بود .هوا پس از نم باراین

زده صاف شده بود و لطافت خالصش را یم شد با 

 رسید . 
ی

 هرنفس به کام کشید و به حس نشئیک

خواسته بود کیم شانه هایش را ماساژ بدهم . یم  بابا ازم

گفت بعد از حمام دیشب که آب یکهو رسد شد و تا 

مامان آب جوش به دستش برساند به قول خودش با 

ون  خودش لج کرد و با همان آب رسد آب کشید و آمد بی 

، پک و پهلوش چاییده و احتماال قولنج کرده. محیا 

ن چهارم ابتدایی بودم بابا نشسته بود روی تایی که وقنر م
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به درخت افرا بسته بود و هرچندسال یک بار محمد 

 طنابش را که در گذر زمان پوسیده یم شد عوض یم کرد . 

محیا کتاب فارش اش را محکم به سینه چسبانده و در 

کنار حرکت آرام و یکنواخت تاب رسش را به طناب تکیه 

اش بود خیایلداده بود .این حال خوشش را که نتیجه یی 

خریدار بودم .فردا امتحان شفایه فارش داشت و باید 

 کرد اما انگار نه انگار . چندتا شعر حفظ یم

یه باب الحوائج  برای  مامان و دوتن از بانوان صندوق خی 

دیدار با ییک از زنان رسپرست خانوار که تحت حمایت 

 ییک از چشمانش را در یک 
ی
این صندوق بود و به تازگ

حه سقوط از بلندی از دست داده بود به ییک از سان

روستاهای اطراف رفته بودند . جایش اینجا خایل بود که 

 به من ترسی بزند

" چرا رسلخت نشسنر رو ایوون ؟ اگه ییک از یه جا مارو 

 بپاد چی ؟ "

از نظر مامان ما همیشه تحت نظر بودیم و مردم آن قدر 

انند خانواده پنایه با بیکار بودند که برایشان مهم باشد بد

ی خود یم نشینند ؟حنر چه پوشیسی روی ایوان خانه

 وقنر یم خوابیدیم هم بهیر بود با حجاب کامل باشیم . 
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" حادثه که خیی نیم کنه .اومدیم نصف شب زلزله شد یا 

سیل و آتیش سوزی راه افتاد ! نیم شه که رسلخت کون 

ون و امدادرسانای بدبخت رو  تو اون پینر بریزیم بی 

 موقعیت کاری به معصیت بندازیم ." 

 فایده ای هم نداشت هرجقدر هم بهش یم گفنر 

ها این"امداد رسان ها محرم آدمن جور وقتها مثل دکیر

 "! 

کرد که انگار تو یک یک جوری چپ چپ به آدم نگاه یم

ابله یی شعور بیش نیسنر و هییحی بارت نیست و بعد یک 

های این طرز روشنفکری ی طوالین در مذمتمناظره

که به زعم او فقط به تروی    ج یی بند   سخیف باب شده

کرد و حتما حتما وباری و یی حیایی در جامعه کمک یم

توطئه دشمنان خدا و پیغمیی بود باهات راه یم انداخت و 

با استناد به آشوب و فساد و یی عدالنر و ظهور 

ده ای که دنیا را نشانه فرا گرفته ، های آخرالزماین گسیر

 کرد . قاطعانه محکومت یم
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همزمان که داشتم شانه های قرص و محکم بابا را ماساژ 

های پشت یم دادم و تا آن لحظه حساب همه خال

 گردنش دستم آمده بود ناگهان گفتم 

 _یم شه یه خواهیسی بکنم بابا ؟ 

ی سوزناک محیل را زمزمه بابا که داشت زیر لب یک ترانه

 را قطع کرد و پرسید یم کرد آوازش

 _چه خواهیسی ؟ 

شاید فقط از رس کنجکاوی پرسیده بود و خییل مشتاق 

نشان نیم داد که بخواهد بعدش احتماال خواهش مرا به 

جا بیاورد . انگار یم دانست خواهش های من بوی رسی یم 

هایم را توی دهانم مزه دهند . بعد از این که کیم حرف

چنداین به موافقتش نداشتم با  که امید مزه کردم و با این

 ترس و تردید گفتم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند 

 

#۲۱ 
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ستان " ین نوا " ثبت نام کنم .   _ یم خوام اگه بشه هین

هنوز هم نیم دانم در رسم چه فعل و انفعالت کم 

ن کماین زیبا سابقه ای رخ داده بود که توی آن عرص رنگی 

ی قلنی ام با او ه از خواستهدل به دریا زدم و جسوران

گفتم . و بعد کیم ساکت ماندم تا خودم را برای واکنش 

احتمایل اش آماده کنم. شانه هایش هنوز داشت توی 

مشتم به نریم چنگ یم خورد . صدای نفس کشیدن 

هایش را هم عمیقش را شنیدم و بعد کج و کوله شدن لب

با امیدواری های مخالفت آشکار بود اما من دیدم . نشانه

 که در دلم میل به خاموشی نداشت سکوت 
ی

کمرنیک

 موقتم را شکستم . 

ن بار تو تنکابن کالس آموزش دف  _استاد ماهور برای اولی 

ن بودم استاد ماهور را نیم شناخت .(  برپا کردن .) مطمیی

البته شهریه اش یه کم سنگینه ! اما مشکیل نیست .من 

 خودم پس انداز دارم ... 

 سکوت

ن که بالفاصله به تندی نگفته بود از   نظر من همی 

" دخیر رو چه به ساز زدن! " خودش نشانه ی خویی بود 

ی یم داد .   و به من دل و جرات بیشیر
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ن باره که یه استاد معروف  _بعد از این همه سال این اولی 

ن کالش برپا یم  کنه . داره اینجا همچی 

 سکوت . 

 _یم تونم برم ؟

ل آن سکوت بیمناک و رسد که بوی انتظار داشتم از د

سازش و مسامحه نیم داد با لحنن قاطع و رصی    ح بگوید 

 " نه " اما به جایش گفت 

 _حاال چرا دف ؟ 

و رویش را به سمت من برگرداند و نگاه پرسانش را به 

قیافه غافلگی  شده ام دوخت . آن روز درنگاه عمیق و 

ی بود که به قلبم چنگ زده بود .  ن ی شبیه نافذش چی  ن چی 

 شفقت پدرانه که به ندرت شاهد ظهورش بودیم . 

ی امید داشت دوباره با پررویی های پوسیدهدر دلم دانه

جوانه یم زد . چقدر من بابا را با این نگاه پر از مالطفت و 

سخاوتمندی بیشیر دوست داشتم ! انگار خودش هم 

فهمیده بود برای اعمال نفوذ و تثبیت قدرت یی چون و 

یش در قلمرو خانه الزم نبود همیشه با تغی  و تحکم چرا

ن رفتاری کم کم تبدیل به یک کلیشه ی حرف بزند و چنی 

آزار یم شد و ممکن بود حنر نتیجه ی معکوس هم دل
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ها نبود و من  داشته باشد ! نیم دانم شاید هم از این خیی

کردم ! اما هرچه داشتم یی خودی تو ی دلم قندآب یم

ن بودم که بابا همیشه انعطاف باشد این را  دیگر مطمیی

کرد که باشد . پذیرتر از مامان بود یا الاقل سیع یم

لبخندی نیم بندی که زدم ناشی از هیجانم بود .باور 

وع نیم کردم این گفتگو که اولش با تردید و ناامیدی رسی

 جا بکشد . کرده بودم به این

م . _ نیم دونم ! دوست داشتم اقال یه سازی یاد بگ ی 

ه !   فکر کردم جنبه عرفاین و روحاین دف بیشیر

متاسفانه بابا هم فهمیده بود که برای این ادعای خودم 

هیچ دلیل قابل قبویل ندارم . اما هیچ اشکایل نداشت 

ن که داشتیم توی این خانه درمورد ییک از ممنوعه  .همی 

توانست کردیم خودش یمترین موضوعات صحبت یم

فت چشمگی    به حساب بیاید . هنوز داشت یک پیرسی

کرد و درهمان حال روی ته ریشش دست باتاین نگاهم یم

 کشید . یم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند 
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#۲۲ 

 

 تارمویی را که از دم اسنی موهام جدا شده و 
ی

با دستپاچیک

افتاده بود روی چشمانم کنار زدم . وقنر با لحنن شمرده 

اضطرایی خاموش به پت پت  باز به حرف آمد دل من با 

ترسیدم یک باره تغیی  موضع دهد و باز افتاد . انگار یم

بشود همان بابای سختگی  و بدخلفر که جرات نیم کردم 

 با او در باب این مسائل حرف بزنم . 

_یه سازی یاد بگی  که بتوین همه جا دنبال خودت داشته 

تو  باشیش که اگه یه وقت یه جا دلت گرفت سازت رو از 

 جیبت دربیاری و بزین و آروم بیسی . 

ن بار از خواست  انگار داشتم خواب یم دیدم .برای اولی 

قلنی ام گفته و با مخالفت مواجه نشده بودم ! برای 

ن بار از این که به یک مورد ممنوعه عالقمند نشان اولی 

 داده بودم بازخواست نشدم ! 

واده من که به همچه مذاکرات مثبت و ایده آیل درخان

عادت نداشتم و ذهنم یک جوری برنامه ریزی شده بود 

که باید برای رسیدن به هر هدف و خواسته ای بجنگم و 
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که تسلیم محض باشم حاال که با خواسته ای سهل یا این

الوصول مواجه شده بودم زبانم بند آمده بود و با فیک 

 کردم . افتاده هاج و واج نگاهش یم

ن نیم کردمدر نگاه اول حس یم شناسمش ! انگار برای اولی 

بار بود یم دیدمش ! این مرد با پوست روشن و صورت 

همیشه آراسته با موهای جوگندیم کم پشت و چشمان 

ن های ریز و درشت با  ه که از میان انبوه چی  بادایم تی 

جذبه خایص به آدم یم نگریست و حاال داشت به من 

م واقعا توصیه یم  ! پدر من بود کرد چه سازی یاد بگی 

و و جدی نبود نگاه مالیم  ورژن دیگری از او که وقنر تررسی

توانستم با او گفتگوی که یمو رئوقن داشت و من از این

ی ساده ای داشتم باشم بدون این که نگران پدر دخیر

ی باشم عمیقا لذت یم ن  بردم ! چی 

 

که باالخره بر غلیانات قلنی ام فائق آمدم و با تا این

ل شده ای که در صدایم رد و اثری ازش   هیجان کنیر

 نباشد آرام پرسیدم 

 _مثال چه سازی بابا ؟
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همان لحظه با خودم عهد بسته بودم پیشنهادش هرچه 

باشد یی چون و چرا قبول کنم .به پاس انعطاقن که از 

کردم .او گویی از خود نشان داده بود .باید خوشحالش یم

م نبود درموردش فکر قبل جوابش را آماده داشت و الز 

 کند . 

 بعدها ناباورانه از خودم یم پرسیدم 

" بابا اون روز از کدوم دنده بلند شده بود و روی کدوم 

مود بود که با من این قدر مهربون و خودموین برخورد 

 کرد؟ " 

 

ی مثل ین یا فلوت !  ن  _یه چی 

آخ ! چرا به ذهن خودم نرسیده بود ؟ چرا این قدر پرت 

هایی ِله وا بود .یک وقتبابا عاشق ین و لَ  شده بودم ؟

زد . تنهایی یک گوشه یم نشست و برای دل خودش ین یم

 چویی را از پدرمرحومش به ارث برده بود . همیشه 
ین

ء مقدس و باارزش بود برایش !   مثل یک شی

حنر مامان هم ین زدنش را دوست داشت و هروقت 

دست از کار  نوای ین در گوشه و کنار خانه یم پیچید 
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ای نامریی از غم و اندویه کشید و غرق در هالهیم

ه یم  ماند . معنوی و فرازمینن به یک نقطه خی 

هام وقنر به نشان موافقت با پیشنهاد بابا شادمانه دست

را به دور گردنش حلقه کردم و صورت زبرش را بوسیدم 

انه ن و پرشور دخیر ام مقاومنر درمقابل این هجوم مهرآمی 

کرد یا پسم نزد . حنر با دست و دلبازی لبخند گریم هم ن

 تحویلم داد و آرام برپشت دستم نواخت . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند 

#۲۳ 

 

خواست آن لحظه را بارها و بارها با خودم مرور دلم یم

ینن که در دلم ته یم کردم و از حس خوشایند و شی 

 گرفت رسمست یم شدم . یم

 یه واسه منم یه جا تو بغلتون باز کنید. _ اگه خیی 

محیا بود که از روی تاب داشت با چشماین گشاد و 

ن نگاهمان یم کرد . خب  پرتعجب و پوزخندی طعنه آمی 
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البته حق هم داشت .شاهد پدیده ی نادری بود که در 

 این خانه هرصدسال یک بار اتفاق یم افتاد . 

ی و خوشبخنر وقنر داشتم خرامان یم رفتم که این شاد

ن دار تازه  کوچک را با آوردن دوفنجان چای هل و دارچی 

م بابا با دم و کوگ های خوشمزه  جشن بگی 
ی

ی خانیک

ی گفت ن د هشدارآمی  ن  گورسی

 خوای بدی ؟_جواب مادرت رو چی یم

ی بزرگ بود ! البته انگار برای خودش هم یک دغدغه

همیشه جواب مامان را دادن برای تک تکمان سخت 

 کار ممکن یم شد.   ترین

به عقب برگشتم و مستاصالنه رستکان دادم .البد خودش 

دانست رایصن کردن مامان فقط از پس خودش هم یم

آید . واال من که اصال رگ خواب مامان دستم نبود . بریم

 البته اگر واقعا رگ خوایی هم داشت ! 

ی به مامان نیم گم بابا .شما خودت بگو  ن . لطفا _من چی 

 ! 

که فرصنر برای اما و اگر بهش بدهم در بل از اینو ق

امتداد لبخندی آرام و نگایه خواهشمندانه رویم را ازش 
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برگرداندم و با دیل قرص و روشن از پرتو امید به راهم 

 ادامه دادم . 

 

*** 

 

داداش محمد هنوز در مشهد حضور داشت و به عنوان 

 های مختلف اعم از مستقل یا مداح مهمان به هئیت

ی شد . خانوادهوابسته به آستان قدس رضوی دعوت یم

های بزرگ و معرقن خود ما به او که با حضور در هیئت

به عنوان یک مداح نوظهور و خوش صدا که با 

های عمیق و ناب و سبک جدید و قابل توجهش مرثیه

ن داشت و دراجرا حرف های تازه ای در مداچ برای گفیر

آورد یم بالید و ن به ارمغان یمآبرو و اعتباری که برایما

دوست و آشنا به کسب درآمد و شهریر که نصیبش 

ها به قدری زین شد غبطه یم خورد . گایه این گمانهیم

ن یممبالغه شد و هنوز هییحی نشده حدیث آمی 

ن مردم دهن  دستمزدهای نجویم محمد از مداچ چنان بی 

ت رسمان سوت به دهن یم گشت که ما از فرط حی 

کشید . مامان خسته شده بود از بس برای همه یم
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توضیح یم داد که واسه خانواده ما و به خصوص خود 

محمد بحث مادیات مطرح نبود و نیست و او داشت 

اش به اهل بیت کار را از روی اخالص و ارادت قلنی این

کرد . هرچند ادعای مامان چندان مستند نبود و بیشیر یم

زد تا از طرف خودش حرف یم رسید که داشتبه نظر یم

 محمد . 

قرار بود بعد از بازگشت محمد از مشهد به افتخار 

اش در حرم معروف شدن و به خصوص مولودی خواین 

امام رضا ضیافت شایم ترتیب بدهیم و پیش پایش دو 

گوسفند قرباین کنیم . مامان باتاکید گفته بود گوشت ییک 

ن آدم ی کاز گوسفندها را بی  شناسیم پخش ه یمهای فقی 

یم کنیم و با گوشت گوسفند دیگر برای مهماین شام 

 بینیم . کباب تدارک یم

یم   را که قرار بود دعوت بگی 
او و محیا لیسنر از مهماناین

آماده کرده بودند و برای تهیه چندنوع شام هم با 

ها قیمت رستوران های درجه یک شهر تماس و از آن

 گرفته بودند . 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

اشت خانواده شهسواری ها را هم حتما بابا ارصار د

یم . اما مامان موافق آمدنشان نبود .با  دعوت بگی 

 همه با او دراین مورد بحث نکرد . این

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند 

 

#۲۴ 

 

ن به او فقط از باالی عینک نزدیک بینش یک نگاه تی 

انداخت که یعنن " چی فکر کردی پیش خودت ؟ که به 

ن  ره خانم شهسواری چه ریاکارانه منو زودی یادم یمهمی 

از کاندیداتوری رئیس انجمن بانوان خی  کنار زد و خودش 

 شد رئیس صندوق !؟ " 

ن جدول حل یم ای کرد شانهبابا وقنر داشت پشت می 

که چندان هم آمدن یا نیامدنشان انداخت باال و مثل این

ا کیم بعد برایش مهم نباشد لب پایینش را داد جلو .ام

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

هایی زد که مامان را منقلب و تقریبا خلع سالح کرد حرف

 . 

شه ! حنر _شهسواری به زودی رییس شورای شهر یم

که شهردار بعدی باشه هم هست ! به احتمال این

ت با این آدمایی که رسشون به تنشون 
هرحال ما به معارسی

 ارزه نیاز داریم . یم

ذاشت و بعد رس مامان کیم باحرص درپوش خودکار را گ

محیا که داشت گوشه ی لیسنر که باهم تهیه کرده بودند 

 کشید غرید که شکلک های خنده دار یم

 _دفیر نقاشی نیستا ! 

 
ی
آخر رسهم چشمش به من افتاد که داشتم با یی حوصلگ

ن یمتندتندکانال ن به درد ها را باال و پایی  کردم تا یک چی 

افتاد که پیگی  تماس با بخور برای تماشا پیدا کنم و یادش 

 خاله زینب باشد .با تحکم گفت 

_پاشو یه زنگ بهش بزن بگو پس کجا موندی ؟نکنه 

 خواد نیاد !؟یم

قرار بود با خاله زینب بروند یک رس به باباحاچی بزنند 

.هفته ای چندبار ) روزانه و شبانه ( به اتفاق به دیدنش 

 یم
ی
.برایش غذا  اش یم رسیدند رفتند و به خانه و زندگ
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کردند بعد از فوت پختند و به نوبت ضبط و ربطش یمیم

مامان حاچی تبدیل به یک عادت و فریضه مهم 

 
ی

ی باعث برهم خوردن این هفتیک ن شان شده بود و چی 

شد . آقا بهروز _شوهر خاله زینب با خنده برنامه نیم

 گفت یم

 دوخواهره ! یم
ی

خوان با _ اینا همش سیاست و زرنیک

 و توجه زیاد جلوی تجدید فراش احتمایل رسید 
ی
گ

ن !   باباحاچی رو بگی 

که البته با شناخنر که از فراست و کیاست مامان داشتیم 

 این فرضیه چندان هم بعید نبود . 

 

ای به هم ریخته و آیه از نهاد برآمده پفن مامان با چهره

 کرد و گفت

 همه خانواده معظم شهدا هست .گ به_تو این شهر این

لت شده و نونشون افتاده  ن اندازه اینا صاحب مقام و مین

تو روغن ؟ نیم دونم به کجا وصلن که دست رو هر 

گه ! هه ! انگار پست و مقایم بذارن کیس بهشون نه نیم

ن   تر از خون بقیه شهدای شهر بوده ! خون شهید اینا رنگی 
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من با تلفن یی سیم در طول و عرض سالن نشیمن راه 

رای بار سوم داشتم شماره خاله زینب را رفتم و بیم

گرفتم . نگاه مراقب و کالفه مامان هم دنبال من بود یم

ها که با خونرسدی داشت ستون ییک از جدول.بابا درحایل

 کرد شمرده گفترا پر یم

_کافیه ییک خودش رو تو این دم و دستگاه بکشه باال .اون 

ن و با وقت دست همه کس و کارشون رو یم خودشون  گی 

شون باال یم برن .االن نگاه کنن یم بینن تمام ایل و طایفه

 به یه نون و نوایی رسیدن . 

و روی سوال بعدی با چشماین باریک شده و کیم باتردید 

ها با ی ییک از ستونهای پرشدهمکث کرد . ظاهرا حروف

خواند و باید روی یک جواب جواب سوال بعدی نیم

 رد. کاحتمایل دیگر فکر یم

_البته به جز پرس وسطیشون رسول که راه خودش رو از 

 اینا جدا کرده . #عشق_را_سانسور_کردند

 

عزیزان لطفا درجریان باشید .برای این رمان دوبار 

 ️☺گذاری درهفته داریم نه هرشب ! پارت
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 #نیلوفرالری 

 #عشق_را_سانسور_کردند 

#۲۵ 

 

تهران رفته و چکامه برای مالقات با استاد بنان به 

درآخرین تماس تلفنن که باهم داشتیم حال او را به 

نسبت خوب توصیف کرده بود .ازش خواسته بودم اگر 

وقت مناسنی دست داد گوشی را بدهد به استاد تا من 

بتوانم مکالمه ی کوتایه با او داشته باشم و جویای 

حالش شوم.اما ظاهرا استاد نزارتر و یی رمق تر از آن بود 
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بتواند با دوستدارانش گفتگوی تلفنن داشته باشد و  که

تک تک از دلواپیس درشان بیاورد .به چکامه و آزادی 

های فردی اش غبطه یم خوردم .به این که محدودیت 

ت های اجتمایع اش یم  های مرا نداشت و در معارسی

 توانست آزادانه عمل کند . 

 

ل من او هم از شاگردان خصویص استاد بنان بود .اما مث

مجبور نبود دور از چشمان خانواده و یواشیک در محرصن 

استاد درس آواز بیاموزد و خانواده اش نه تنها مشکیل با 

 اش نداشتند بلکه مشوق و حایم اصیل 
ی
تعلیم خوانندگ

 اش هم بودند . 

 

ی از اعزام به آلمان نبود .ظاهرا کیس نتوانسته  هنوز خیی

د و رایش را برگرداند بود روی نظر مخالف استاد اثر بگذار 

.با توجه به این که او مرد تنها و مهجوری بود و همرس و 

فرزندی نداشت و تنها برادرش هم از سال ها پیش مقیم 

دانمارک شده بود کیس از نزدیکانش نبود که این روزهای 

سخت کنارش باشد و بهش امیدواری و دلگریم بدهد .به 

بودند جز دوستداران و مریدان حقیفر اش که  حارصن
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برایش هرکاری بکنند .اما خب هیچ کس نیم توانست 

جای خایل خانواده را پرکند.این جور وقت ها خانواده یم 

ن کننده ای داشته باشد و با  توانست نقش پررنگ و تعیی 

بذل یی دری    غ عطوفت و مهر باعث تجدید قوای روحیه 

ه ی بیمار برای به دست آوردن صحت و  ن ن انگی  و باالرفیر

منر دوباره اش شود . دلرسدی و یاس و تنهایی حاال سال 

حتما بیشیر خودش را به رخ استاد یم کشید و ته مانده ی 

 تاب و توانش را هم یم فرسود . 

 

خییل دلم یم خواست من هم یم توانستم به دیدارش 

 بروم و به سهم خود کنارش باشم . 

ل مثل چکامه و آقای بهرایم یا دیگران که در تمام این سا

ها از همنشینن و مصاحبت با استاد فیض برده بودند .اما 

دری    غ و صد افسوس ! من مثل آن گون بخت برگشته ی 

شعر استاد شفییع کدکنن بودم که دست و پایش بسته 

 بود و نیم توانست دنبال آرزهایش برود . 

 

محمد نصف شب برگشته بود .تمام راه را با ییک از 

ر مالزم و همراهش بود از دوستان نزدیکش که در این سف
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 کرده بودند و وقنر خسته و کوفته 
ی

مشهد به نوبت رانندگ

از راه رسید یی آن که بتواند با مامان و بابا چند کلمه 

درباره چند و چون بازگشتش حرف بزند به اتاقش رفت و 

یی هوش شد .صبح هم که با بابا یم رفتم دانشگاه هنوز 

ودیمش .اما عرص آن روز خواب بود و من و محیا ندیده ب

آخرین کالسمان که تمام شد و بانرگس که داشتیم از پله 

ن یم آمدیم و درمورد نحوه رفع اشکاالتمان حرف ها پایی 

زدیم از توی کیفم صدای ویرویر موبایلم آمد . با دیدن یم

شماره اش که روی خطم افتاده بود کیم غافلگی  شدم و 

 ؟مردد بودم که جواب بدهم یا نه 

 

یعنن با من چکار داشت ؟ هیچ حدش هم نیم توانستم 

بزنم .به خصوص که یم دانست به خاطر آن موضوع به 

خودم حق یم دهم که هنوز از دستش عصباین باشم 

.چون من تنها کیس بودم که این مدت تلفنن باهاش 

یک نگفته بودم.   حرف نزده و موفقیتش را تیی

 

 #نیلوفرالری 

 ند #عشق_را_سانسور_کرد
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#۲۶ 

 

اوآن قدر مغرور و رسسخت بود که سابقا وقنر بینمان 

شکرآب یم شد هیچ وقت برای آشنر پیش قدم نیم شد 

و منتظر یم ماند تا من خودم ) و البته با زور و فشار از 

طرف مامان ( باالخره قهر و کدورت را کنار بگذارم و از 

ی درآشنر وارد شوم .نیم دانم حاال چی شده بود که برا

ن بار خودش باهام تماس گرفت .هنوز با خودم برای  اولی 

این که باهاش حرف بزنم یا نه به توافق نرسیده بودم که 

زیرنگاه های معنن دار نرگس که داشت از دستگاه آب 

رسدکن یک لیوان آب برای خودش یم ریخت و زیرنظرم 

گرفته بود و اللد برایش جای سوال بود چرا به موبایلم 

دم و تماس برقرار شد  جواب نیم ن را فرسی دهم آیکون سیی

 سالم کردم و یی آن که خودم را 
ن . خییل آرام و رسسنگی 

 از شنیدن صدایش مشتاق نشان بدهم منتظرماندم ببینم 

 

 چکارم دارد .جواب سالمم را کوتاه داد و گفت 

ن دوربرهام .کالست تموم شد بیام دنبالت ؟ -  من همی 
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ن دوروبرها رس درآورده بود نیم دانم ناگهان از کجا  از همی 

؟ شاید اگر یم پرسیدم هم خودش را ملزم به توضیح به 

من نیم دید .نگاهم به نرگس بود که داشت با ییک از بچه 

ن لیوان  ها کنار دستگاه آب رسدکن حرف یم زد و دومی 

آب خنک را هم نم نمک رسیم کشید .دلم یم خواست 

نس برگردم .یا بهانه یم گفتم نه .ترجیح یم دهم با آژا

بیاورم که یم خواهم با نرگس به کتابفروشی بروم .اما یم 

ترسیدم بیاید دم دانشگاه آبروریزی راه بیندازد )هرچند 

احتمالش ضعیف بود ! هرچه باشد ما پنایه ها اهل 

حفظ کردن ظواهر بودیم و ریا توی خونمان بود .( یا بعد 

ر کردم شاید از برود پیش مامان چغیل ام را بکند .فک

رفتار خودش با من پشیمان است و حاال که یم خواهد 

منت کیسی کند چرا این فرصت را به او ندهم ؟ انگار که 

توانست مرا ببیند که کش چادرم داشت از پشت خط یم

رفت .دوباره تنظیمش کردم و وقنر داشتم از رسم در یم

رسم لبه های مقنعه ام را مرتب یم کردم تا موهای جلوی 

را که میل به پخش شدن داشتند کامال بپوشاند با مکث و 

 تردید گفتم

 کالسم تموم شده ویل من تنها نیستم .دوستمم هست ! -
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 دوستتم بگوبیاد ...پنج دقیقه دیگه اونجام . -

و یی آن که فرصت اما و اگر بیشیر به من بدهد تماس را 

کار   قطع کرد .باید یم رفتم به نرگس یم گفتم .شاید فعال 

دیگری داشت یا به دالیل شخیص دلش نیم خواست 

ن برادر دوستش شود .همان کاری که من اگر  سوار ماشی 

 کردم . بودم یم

به هرحال تصمیم نداشتم اگرگفت نه او را توی معذورات 

قرار بدهم .اما برخالف تصورم نرگس وقنر شنید قرار 

ن محمد به رامرس برگردم و درصورت تمایل  است با ماشی 

او هم یم تواند همراهمان شود دست و پای خودش را گم 

 اش را از من پنهان کند با 
ی

کرد و یی آن که بتواند ذوق زدگ

نگایه براق و لب های کش آمده دسنر روی رس و رویش 

 کشید و گفت 

 قراره امروز نصیبم بشه ! -
ی
 وای خدا ! چه افتخار بزرگ

ینن خ  به نظر غرق رویای شی 
 ودش شد . و برای لحظایر

 
ی

بعد که پوزخند مرا دید نخودی خندید و با دستپاچیک

 رویش را ازم برگرداند . 

ن منتظرمان بود .با ته رییسی آراسته و  محمد توی ماشی 

ن بلند نوک مدادی رنگ ساده و شلوار کتان  بلوز آستی 
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مشیک به اندازه کاقن برازنده به نظر یم رسید که عقل و 

د  ی را از رس بیی .اما او اهمینر به نگاه های هوش هردخیر

این که از کنار  انه و توجه دخیر دزدگ و لبخندهای دلیی

 ماشینش رد

 

 #نیلوفرالری 

 #عشق_را_سانسور_کردند 

#۲۷ 

 

یم شدند نیم داد . سالم گرم نرگس را هم خییل خشک و 

رسیم زیر لب جواب داده بود .یی آن که هیچ توجه 

نست حضورش خایص بهش نشان بدهد و خییل زود توا

د .آن قدر که از همان اول  را توی ماشینمان نادیده بگی 

برق شادی از چشمان نرگس پرکشید و چهره ی باز و 

شکفته اش به وضوح به هم ریخت . تمام ذوق و شوق 

اولیه اش کورشده بود .خودش را گوشه ی صندیل مچاله 

کرد و ساکت و مغمومانه زل زد به خط ممتد دریا و 

درحاشیه جاده دوش به دوش هم ایستاده  درختاین که

بودند . تا مدت ها به خاطر آن روز و نحوه برخورد 
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دوستانه ی محمد شایک بود و به من غر یم زد که چه غی 

برادر زمخت و نچسنی دارم و این که احساس یم کند او 

ن رفتار کرده تا بهش حس مزاحم  عمدا باهاش رسسنگی 

خورد که سکه ی بودن دست بدهد و چقدر غصه یم 

یک پول شده . کاش اصال قلم پایش یم شکست و سوار 

 ماشینش نیم شد . 

 

 کرد .نه من حرقن زدم 
ی

محمد تمام راه را درسکوت رانندگ

نه او .اما به طرز مشکوک و مرموزی مهربان به نظر یم 

ن و  رسید . نیم دانم . شاید هم فقط خییل آرام بود .همی 

مش مظنون باشم و خیال کنم الزم نبود نسبت به این آرا

این آرامش قبل از طوفان است . یک بار هم با مالیمت 

 ازم پرسیده بود 

 تو دانشگاه همه چی خوب پیش یم ره ؟-

و وقنر کوتاه جواب دادم " آره " برگشت و نگاه مات و 

یی حالنر روانه ام کرد .شاید منتظر بود رسصحبت را با او 

ازش بخواهم برایم از  باز کنم و با عالقه و هیجان 

موفقیت هایی که دراجراهایش در مشهد به دست آورده 

 بود بگوید یا دست کم یم پرسیدم 
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 این دوروبرها کجا بودی که اومدی رساغ من ؟-

اما من هم مثل خودش و مثل نرگس در افکار یی رسوتهم 

ن این سکوت رسد و  فرو رفتم و خودم را برای شکسیر

ن عالقمند نشان ن  دادم . سهمگی 

 

نرگس را دم در ویالباغشان پیاده کردیم .من هم محض 

ن تا احیانا اگر از همسایه ها کیس  احتیاط رفته بودم پایی 

ن شاش بلند مشیک  او را موقع پیاده شدن از یک ماشی 

ن نشود و یک وقت پشت  غریبه دیده باشد بهش بدبی 

رسش حرف یی ربط نزنند .فکر یم کنم این یک مورد را 

ته تحت تاثی  رهنمون های ویژه مامان انجام داده ناخواس

ل  بودم. مامان حنر وقنر با ما نبود هم قدرت نفوذ و کنیر

دلخواه خودش  گرش را داشت و دورادور مارا به مسی 

هدایت یم کرد . بعد از این که نرگس از من خداحافیطن 

کرد و وارد حیاطشان شد و من با خیال راحت برگشتم 

ن .محمد   یی مقدمه گفت توی ماشی 

 خونه شون که نیم ری ؟ -

داشتم کمربندم را یم بستم .در نگاهش حالت حمله و 

هجوم بود یا من این طور فکر یم کردم؟ از میمیک 
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ی مشخص نبود . انگار فقط یک سوال  ن صورتش که چی 

 عادی ازم پرسیده بود .با تعجب گفتم 

 نه . چطور ؟ -

ونرسدی اش یی آن که حالت چهره اش عوض شود یا خ

را از دست بدهد صدایش رنگ تغی  و تهدید به خودش 

گرفت و من درعجب بودم که چطور یم تواند ظاهر و 

 باطنش تا این حد ضد و نقیض عمل کند . 

دوتا داداش نره غول عزب داره ! بشنوم رفنر خونه -

شون جوری جفت پات رو قلم یم کنم که تا یه سال 

ون .   از در خونه بری بی 
 نتوین

و رویش را به من کرد و زیر نگاه های عتاب آلودش با 

 نهیب آرایم گفت

 

 #نیلوفرالری 

 #عشق_را_سانسور_کردند 

#۲۸ 

 

 فهمیدی ؟-
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نیازی به خط و نشان کشیدن نبود .خودش خوب یم 

دانست من از همان دوره ابتدایی اجازه نداشتم با هیچ 

ول کدام از همکالش هایم حنر آن ها که دوبرادر نره غ

نداشتند هم رفت و آمد کنم و به لطف آموزه های 

اخالقر مامان این طور بارآمده بودم که روابطم را با 

همکالش هایم فقط به محیط مدرسه محدود کنم .به 

د و بگوید "  نظرم که فقط یم خواست ازم زهرچشم بگی 

 حواسم بهت هست . "

ی نگفتم .تنها پشت چشیم برایش نازک کردم و بعد  ن چی 

آیه کشیدم و رویم را ازش برگرداندم . واقعا از این که 

این جور وقت ها مدام عقب بکشم و بعد برای خودم 

دل بسوزانم خسته شده بودم . کیم که گذشت نیم 

 نگایه به من کرد و گفت 

 ؟
ی

یک بیک  بهم تیی
 _خییل سخت بود برات یه زنگ بزین

! از  کرد ؟ واقعا که خییل پرتوقع بود داشت ازم گله یم

که بس مامان خانم لوس و خودخواه بارش آورده ! یی آن

زنم دراو اثر بکند ، شانه ای امیدوار باشم حرقن که یم

 انداختم باال و با کنایه گفتم

 !  _نه که خودت خییل بلدی از آدم عذرخوایه کنن
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 پرسید 
ی

ی و تعجنی ساختیک  با یی خیی

 _عذرخوایه بابت چی ؟ 

دم نیشش باز شدو چون دید با حرص لب رو   ی لب فرسی

 _چون زدم تو گوشت ؟ اون که حقت بود ! 

ها را به سینه زدم ، نفس حبس شده ام را از میان دست

ون فرستادم و بعد با حالت رسسام لپ هام یک جا بی 

گرفته ای رسم را توی پشنر صندیل فرو بردم و ترجیح 

 دادم باز پشت سنگر سکوتم مخفن شوم . 

وغ و پرتردد بود و به حساب من تا خیابان های شهر شل

ما از داخل شهر به جاده ی ای که به سمت " سفید 

تمشک " یم رفت برسیم یک رب  ع طول یم کشید .اما 

حاال به نظر یم رسید که داریم درمسی  دیگری حرکت یم 

کنیم .از جاده ای که به سمت جواهرده یم رفت .و من 

اه یم رویم ؟ نشد اصال رسدرنیم آوردم چرا داریم از این ر 

دیگر ساکت بمانم .چون جواب سوالم را فقط او یم 

دانست نگاهش نیم کردم .ارصار داشتم حنر وقنر دارم 

 زنم قهربودنم را به رخش بکشم . باهاش حرف یم

 کجا داریم یم ریم ؟ -
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و وقنر جوابم را نداد برای بار دوم مجبور شدم سوالم را 

ضانه تری .حنر تکرار کنم و این بار با لحن م خالف و معیر

م .   یادم رفته بود که جلوی پرواز نگاهم را به سمتش بگی 

 نشنیدی چی گفتم ؟ پرسیدم کجا داریم یم ریم ؟ -

نگاهش به روبه رو بود .چهره اش بیش از حد یی تفاوت 

نشان یم داد . انگار مگیس داشت بیخ گوشش وزوز 

 کرد . یم

ن به خونه عجله داری ؟ -  برای رفیر

 چانه ام را دادم باال و باقیافه و لحن حق به جاننی گفتم 

عجله هم نداشته باشم باید بدونم داری منو کجا یم -

 بری یا نه ؟ شاید من نخوام بیام . 

ی تکان داد .خونرسدی اش  ن رسش را با حالت غلوآمی 

 بیشیر حرص مرا دریم آورد . 

 میای ! -

ایه گذرا به من این را با تاکید گفت و از گوشه ی چشم نگ

پاشید.و بعد برای یک موتوری بوق زد که از رسراهش 

کنار برود . گایه هم از آینه به پاجرویی که سیع داشت از 

د نگاه خبیثانه ای یم کرد. من اما گیج و  ما سبقت بگی 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ه مانده بودم .به کج خند  رسگشته به نیم رخ متفکرش خی 

ش را مرموزی که روی لب هاش بود و من ترجمه و  تفسی 

 نیم دانستم . 

 

 #نیلوفرالری 

 #عشق_را_سانسور_کردند 

#۲۹ 

 

واقعا از این رفتارهای عجیب و کم سابقه اش رسدرنیم 

ی بود که مرا یم ترساند. ندایی 
ن آوردم .توی لحنش هم چی 

از درون به من هشدار یم داد که مواظب باشم .اما 

 بدتراز آن این بود که نیم دانستم مواظب چی ؟ 

ن روز من با محمد دیگری مواجه شده بودم .یا بهیر آ

است بگویم محمد روی دیگری داشت که آن روز برای 

ن بار گوشه ای از آن را به من نمایانده بود .   اولی 

_مامان ممکنه نگرانم بشه .بهش زنگ نزدم که دارم با تو 

 میام . 

 _من زنگ زدم و گفتم بامنن ! 
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برآشفته در جایم وول آب دهانم را قورت دادم و کیم 

 خوردم

 _شاید اصال من دلم نخواد جایی برم . 

ها دل به خوایه نیست - ن هنوز نیم دوین بعیصن چی 

 خواهرم ! 

حنر حس یم کردم " خواهرم " را با تمسخر و شاید هم با 

تحقی  گفت .نیشخندش هم غلط انداز بود! نبود ؟ این 

 چه نگاه های مرموزی بود که از گوشه چشم به من

کرد ؟ اصال شبیه محمدی نبود که یم شناختم .ابدا ! یم

شاید ییک شبیه او بود ... شاید...شاید روحش تسخی  

 شده بود ...شاید ... 

خل شده بودم انگار ! نیم دانم این همه شک و ظن 

ناگهان از کجا به قلبم هجوم آورده بود ؟ آن هم راجع به 

ودت خجالت محمد ! آخ محبوبه ! محبوبه ! باید از خ

م برتو !   بکیسی ! رسی

بفهیم نفهیم کنارش معذب نشسته بودم و احساس 

خویی نداشتم. مرتب خودم را روی صندیل جابه جا یم 

کردم .یک بار دست بردم کش چادرم را که داشت از 
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ام رس یم خورد روی رسم بکشم که باز او با روی مقنعه

 حرف عجیب و دورازانتظاری که زد مبهوتم کرد. 

 راحت باش ! -

 چی ؟ -

انگار نیم توانستم به گوش های خودم اعتماد کنم .حتما 

اشتباه شنیده بودم ! حتما ! آخر این حرف ها و این کارها 

از ییک مثل داداش محمد من بعید بود . اما او خییل 

واضح و رصی    ح به من فهمانده بود که هیچ خطای 

 شنیداری ای درکار نیست . 

ی ؟  گفتم راحت باش ! - ن داری از گ رو یم گی   تو ماشی 

و بعد وانمود کرد که حواسش به نگاه های هاج و واج و 

ی من به خودش نیست .یا برایش اهمینر ندارد ناباورانه

که من دارم از تعجب شاخ در یم آورم . هرچقدر مرورگر 

ن یم کردم که ببینم آیا قبال هم سابقه ذهنم را باال و پایی 

ن  لحنن با من حرف زده باشد یا نه اما به داشته با چنی 

ن رفتار  نتیجه ای نرسیدم . ظاهرا آرشیو مغزم از ثبت چنی 

 مشابیه از او خایل بود . 
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باقر راه درسکویر پرالتهاب گذشت .من که فکر یم کردم 

شاید دارد با این پیشنهاد امتحانم یم کند که بفهمد تا چه 

ن هستم دودس نر به چادرم حد در قید و بند چادرگذاشیر

چسبیده بودم .کاش اقال به من یم گفت داریم کجا یم 

قدر که حس یم رویم ؟ دلشوره ی بدی گرفته بودم .آن

 کردم فشارم افتاده ! 

به جاده جواهرده که رسیدیم برخالف همیشه از دیدن 

ن و درختان پرشکوفه و گل های وحیسی  جنگل رسسیی

ه زاران را از هرطرف به  ن  که سیی
ی

قرق خود درآورده رنگارنیک

بودند به هیجان نیفتادم و از تماشای طبیعت زیبا و 

بکری که پیش رویم بود غرق لذت نشدم .گویی از پشت 

ون نگاه یم کردم .هیچ  شیشه ای کدر و تار داشتم به بی 

 خوب و زیبایی برای دیدن نبود .بعد از یط مسافنر 
ن چی 

سید فریع شدیم .دیگر ازش نیی م کوتاه وارد یک مسی 

داریم کجا یم رویم ؟ چون احتمال داشت باز جواب 

ن بود همان اولش مثل  رسباال به من بدهد.اگر قرار به گفیر

ن  آدم یم گفت .به هرحال تا دقایفر دیگر همه چی 

مشخص یم شد و بهیر بود کیم بیشیر دندان روی جگرم 

 بگذارم . 
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۰ 

 

ی زیبای کوهپایه ای بود . پشت مقصدمان یک دهکده 

انبوه درختان ممرز و شمشاد و راش و افرا .تک و توک 

 از خانه های روستایی و ویال نشینان تهراین 
چراغ بعیصن

روشن بود .یادم نیم آمد پیش از این به این روستا آمده 

ن یک جاده ی پرپیچ  بودیم یا نه ؟ بعد از پشت رسگذاشیر

ن از  چند رسباالیی و رسپایینن به  و خم و سنگالچن و گذشیر

یک خانه ی گیل کوچک و جمع و جور رسیدیم که روی 

یک تپه قرار داشت و دور تا دورش با نرده های چویی که 

دیگر رنگ و رویی بهشان نمانده بود حصار کشیده بودند 

. انتظار نداشتم کنار درچویی زهواردررفته ی آن " کله 

وکه چوی" ) خانه ی گیل ( محقر و فقی   انه که به نظر میر

یم رسید توقف کند و بعد از این که کمربندش را باز کرد و 

ن پیاده یم شد به من بگوید   داشت از ماشی 

ن ! -  دوست داشنر بیا پایی 
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نیم دانم باید از اینجا بودنم بیشیر تعجب یم کردم یا این 

 که با این مالیمت داشت به من حق انتخاب یم داد ؟

سوال بود که تمام ذهنم را به خود آن لحظه فقط یک 

خواست هرچه زودتر یک نفر مشغول کرده بود و دلم یم

 داد . بهش جواب یم

 کردیم ؟ "" اینجا کجاست و ما اینجا چه یم

هم درخودم مییل برای پیاده شدن نیم دیدم و با نویع 

ترس و احتیاط درخودم عقب کشیده بودم هم فکر 

ییم ن دهم ! شاید را از دست یم کردم اگر نروم حتما چی 

رسیدم و رفتم به جواب این معما هم یماگر دنبالش یم

دانم وقنر ایم . نیمفهمیدم ما برای چه به اینجا آمدهیم

محمد به مامان زنگ زده بود که بگوید مرا از دانشگاه 

ی دراین باره که قرار است  ن برداشته و ما با هم هستیم چی 

فته یا احیانا قرار بود مامان از آن به کجا برویم هم به او گ

یی اطالع بماند ؟ تردید و دودیل را کنار گذاشتم و مثل 

ن پیاده  کیس که بخواهد دل به دریا بزند باالخره از ماشی 

ن "  ن به من زده بود و گفیر  که توی ماشی 
شدم .حرقن

راحت باش ! " حاال به من کیم جرات داده بود که پره 

و دربند پوشش کامل آن به های چادرم را رها کنم 
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ن کنار  رستاپای خودم نباشم . او پشت به من و ماشی 

نردهای پوسیده ایستاده بود ،یک دستش توی جیب 

شلوارش بود و با دست دیگرش هم به ییک از نرده ها 

ی کاهگیل که گویی چسبیده و زل زده بود به آن خانه

 خجوالنه ترک
ی
 خوردگ

ی
ان ها و رنج سالیها و فروریختیک

 محقرانه
ی

اش پنهان کرده سال رسپاماندنش را پشت سادگ

بود. آن قدر در افکار خودش غرق بود که وقنر کنارش 

قرار گرفتم با حواش پرت برگشت و با تعجب نگاهم کرد 

جا هستم یا خودش .انگار اصال یادش نبود من هم آن

اش توانم همرایهگفته بود اگر دوست داشته باشم یم

بهیم چشمان روشنش را احاطه کرده بود . کنم . غم م

پلگ زد و بعد ابرویی باال انداخت و با کفشش به ته 

قدر ادامه کار آندرآمده ی ییک از نرده ها کوبید و به این

ن فرو رفت . کیم تاقسمنر داد تا این که به داخل زمی 

اش رسید . کم حرقن پریشان و شاید هم درمانده به نظر یم

 م
ی

زد .نفس بلندی کشیدم و ن بدتر دامن یمبه رسگشتیک

بعد یک نگاه کنجکاوانه به دورو برمان انداختم .تا 

چویی ای نبود و به نظر کلهها خانه و همسایهدوردست

سم " این رسید . به جای اینپرت و دورافتاده یم که بیی

 خونه کیه ؟" یا " چرا منو آوردی اینجا؟ " گفتم
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 #نیلوفرالری

 سور_کردند#عشق_را_سان

#۳۱ 

 

ن  ی طور اینجا وایسیم و زل بزنیم به خونه_ قراره همی 

 مردم ؟

دید . نگاهش خایل و یی روح بود . انگار اصال مرا نیم

 به موهای صافش انداخت و بعد زل زد به " 
ی

چنیک

یل
َ
 که آنه

ی
ن ( بزرگ ها سوی نردهدار " ) درخت گوجه سیی

ی ایش تا پنجرههغرق یر یر ) شکوفه ( بود و نوک شاخه

ی کله چو یم رسید ، نسییم که بازیگوشانه چویی بسته

های پیچید شکوفه البه الی شاخ و برگ هایش یم

های برف بر سفیدش را درهوا یم پراکند و بعد مثل دانه

 ریخت . رسو رویمان یم

از این سی  و سیاحت تحمییل و مرموز خسته و کالفه 

م را از  دادم . دست دست یم بودم و کم کم داشتم صیی

 ها حلقه زدم و غرغرکنان گفتم هام را به دور ییک از نرده
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 آوردی یه جایی که اصال نیم دونم 
_ منو برداشنر

 ؟کجاست و هییحی هم نیم
ی

 گ

 سکوت

_امروز روز خسته کننده ای بود .دوتا از کالس هام 

هرکدوم سه ساعت تمام طول کشید .حنر ناهار هم 

ره و گه رسپا بمونم چشمام سیایه یمنخوردم . یه کم دی

 پس یم افتم . 

 برگشتم و ازروی شانه نگاهش کردم 

 شه برگردیم ؟_یم

کم مانده بود التماسش کنم . ویل او انگار نه انگار ! هنوز 

عادی به نظر یم رسید و من از درک و فهم چون و  غی 

یا رسمایی  چرایش عاجز  بودم .مثل کیس که دچار رعشه

هایش راباال کشید و درخودش شده باشد شانه ناگهاین 

ده شد و بعد درست وقنر که از شنیدن صدایش به  فرسی

کل ناامید شده بودم برایم آرام و شمرده یک قصه 

تعریف کرد . قصه ای تلخ و سوزناک و تکان دهنده که به 

ن و آرام بود .  شدت متاثرم کرد . یک جاهایی صدایش متی 

اری تعریف کرد . گایه  بعیصن قسمت ها را با خشم ن و بی 

 هم صدایش لرزید و بوی بغض گرفت . 
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زنه و  _این خونه ی داغون و خایل یه روز مال یه پی 

ش بود که اینجا تنها و دور از آبادی و مردم روستا  دخیر

 یم
ی
ه وقنر ازدواج یمزندگ کنه باشوهرش کردن . دخیر

زن تنها نشه ! شوهرش کیم ن خونه که پی  ارگر مونه تو همی 

ش هم بود و تو مزارع مردم کار یم زن و دخیر کرد .پی 

انه ای باغداری یم کردن .باهم خوشبخنر ساده و فقی 

ن اما رایصن بودن به رضای خدا ! فقط یه مشکیل  داشیر

شد و حرستش سال های سال رو بود . زنه بچه دار نیم

زنه سنگینن یم کرد . چقدر نذرو نیاز دل زن و مرد و پی 

ن تا اینکردن و  که این امامزاده اون امامزاده دخیل بسیر

معجزه رخ یم ده و بعد پونزده سال زنه باردار یم شه و یه 

شب تا صبح سه نفری از خوشحایل باهم یم زنن و یم 

زنه  رقصن! زنه دوران بارداری سخنر داشت و اگه پی 

بهش نیم رسید شاید همون ماه های اول بارش یم افتاد 

ها کیس از دن پنبه یم شد . اون سالو هرچی رشته بو 

شد بره بچه اش رو بیمارستان شهر به دنیا روستا پا نیم

بیاره ! هم پولش نبود هم رسم و فرهنگش ! همه تو 

خونه شون به کمک زائو یا حنر بدون هیچ کمیک شکم به 

 زاییدن . شکم یم
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ن بچه  ن که تصمیم گرفیر اما اونا اینقدر ذوق و شوق داشیر

ین بیمارستان شهر به دنیا بیاد .جایی که تولد شون تو 
بهیر

بچه پولدارهای شهر رو به چشم خودش دیده بود. آخه 

ن و آخرین باریه که  ا بهشون گفته بودن شاید این اولی 
دکیر

 زنه

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۲ 

 

یم تونه بچه دار بشه و بعدش ممکنه براش خطرناک  

! شوچن که نبود . باشه...اونام نیم خ ن ن ریسک کین  واسیر

ها چشم انتظاری خدا در رحمتش رو به روشون بعد سال

باز کرده بود .مرده همه پس اندازی رو که با پول کارگری 

جمع کرده بود با دست و دل بازی خرج زایمان زنش 

کنه . اما وقنر زایمان تموم یم شه بهشون خیی یم دن یم

لخلقه است و با دست که از بخت بد بچه شون ناقص ا

و پای کج و کوله و احتماال کر و کور به دنیا اومده ! دنیا 
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رو رسشون خراب یم شه ! از پس دلداری دادن به هم 

برنمیان . صدای ناله هاشون تمام بیمارستان رو بریم داره 

! دل سنگ هم براشون آب شده بود . مرده که نه تاب 

دن بچه ی یی دیدن گریه های زنش رو داشت نه دل دی

زبون ناقص الخلقه اش رو یه شب مثل دیوونه ها رس به 

گرده ... زنه کوه و جنگل یم زنه و دیگه به خونه برنیم

ن شوهرش و بچه ی  هم چندماه بعد، از غصه ی رفیر

زن یم مونه و نفرین شده اش دق یم کنه و یم ه ! پی  می 

اون بچه که با تولد شومش خوشبخنر اون خانواده رو 

شون گرفت ! بعدم معلوم نیست چی یم شه ! یم گن از 

زن خسته یم شه و یم ُبره و خودش بچه رو  یه روز پی 

زن خونه نبوده  خفه یم کنه ! بعیصن هام یم گن وقنر پی 

 بچه از بس گریه کرده خفه شده ! 

 

قصه اش که به آخر رسید با چهره ای درهم و منقبض 

و کرد .زیر پرتو چلب گزه ای رفت و بعد رویش را به کله

نور قرمز رنگ غروب صورتش  برافروخته تر نشان یم 

اش ورم کرده بود و داد .رگهای روی گردن و پیشاین 

ن یم شد . رد نگاهش را  سیبک گلویش تند تند باال و پایی 
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گرفتم و زل زدم به کله چو که در سکوت دلگی  و 

اش فرو رفته بود .یم توانستم صدای شاد خنده غریبانه

اشان را در شنی که خیی بچه دار شدنشان را جشن ه

گرفته بودند بشنوم یا درد و رنجشان را وقنر که پرستار با 

 نوزاد کج و کوله شان را درآغوش مادرش 
ی
مندگ رسی

 گذاشته بود با تمام وجودم حس کنم . 

 اما یی ربط را برایم تعریف کرده 
ن چرا این قصه ی غمگی 

های با رسگذشت آدم بود ؟ مطمئنا فقط برای آشنایی 

ن و شنیدن  بیگانه به اینجا نیامده بودیم و آمدنمان و گفیر

این قصه دلیل مهم دیگری داشت که هنوز به من گفته 

ی یم ن گفتم . دلم نیم خواست بار نشده . باید یک چی 

 دیگر سکوت همچون دره ای بینمان دهن باز کند . 

ن !  ی داشیر ن دلم _آچن طفلگ ها ! چه رسگذشت غم انگی 

 خییل براشون سوخت ! 

ی نگفت . آه دوباره ای  ن فقط رسی تکان داد اما چی 

کشیدم و بعد نگاهم به افق های دور محو شد . هوای 

دم غروب کوهپایه رسد و روح افزا بود و بدم نیم آمد 

ن بنشینم .  برای فرار از گزند رسما زودتر بروم توی ماشی 
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چوی نیمه  اما دلم هنوز پیش رفتگان شوربخت این کله

ده گفتم   ویرانه بود . با قلنی درهم فرسی

_کاش این قصه رو واسه من تعریف نیم کردی ! حاال تا 

مدت ها باید دلم برای این آدما که نه یم شناسم و نه 

 وقت دیدمشون جلز و ولز کنه ! هیچ

ش را به چشمان من  ن رسش را چرخاند و نگاه اندوه خی 

تالم را یک جا توی  دوخت .تا به حال این همه تاثر و 

چشمانش ندیده بودم .حواسم نبود که با تمام وزنم تکیه 

داده ام به نرده ! ناگهان نرده  جاخایل داد  و ناله کنان 

که خمید و مرا هم با خودش به زیر کشید . قبل از این

ن شوم و خارو خاشاک توی پک و  تمام قد پخش زمی 

رم را گرفت پهلوم فرو برود محمد به موقع گوشه ی چاد

و مرا به سمت خودش کشید . 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 

عزیزان لطفا درجریان باشید .برای این رمان دوبار 

 ️☺گذاری درهفته داریم نه هرشب ! پارت
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۳ 

 

من دوباره رسپا شده و تعادلم را به دست آورده بودم .اما 

ترسید وز رهایم نکرده بود .شاید یمدست های محمد هن

ن .نیم دانم شاید هم حواسش برای لحظه  باز بخورم زمی 

ی تکاندن چادرم خودم ای از خودمان پرت شد . به بهانه

 را  کنار کشیدم . 

 _آخ آخ چادرم! 
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هایش را ول کرد و  با چهره ای برآشفته لگدی به او دست

ن انداخت و بعد از گرد و خایک که به  هوا بلند شد زمی 

رسفه اش گرفت .با تکاندن نیم شد خاک رس را از چادرم 

شدند و شکل لک پیدا یم کردند پاک کنم . بدتر پخش یم

 .نیم دانم غرزدنم را شنید وقنر گفتم

 _نیم دونم اینجا اومدیم چی کار اصال ؟ اح ! 

ن دیگری به کله چو پاشید و بعد  او یک نگاه مات و غمگی 

رفت با کیم تذکر و ماشینش یم وقنر داشت به سمت

 تغی  گفت

 ! ن _چادرت با خاک یکیه ! یم مالیش به روکش ماشی 

 برش دار ! 

دادم قدر عجیب بود که من بیشیر احتمال یمحرفش آن

ن را گفته بود که برش دار ! تا این که روکش ماشی 

 منظورش به چادرم باشد ! 

ده و کیم ایستادم و نگاهش کردم . با شانه های فروافتا

ای گرفته و دمغ پشت رل نشست و در را با تق چهره

ی از درون داشت او را  ن محکیم بست .انگار چی 

قدر مغرور بود که اگر دردی خورد . اما آنشکست و یمیم

 داد . هم داشت بروز نیم
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چادرم را از رس برداشتم و با حوصله تا زدم که چروک 

به کمک  نشود . امیدوارم وقنر رسیدیم خانه مامان

 یی 
ن الفطرهبدبینن اش خیال نکند که عمدا توی ماشی 

چادر نگذاشتم که حرص محمد عزیزش را دربیاورم . به 

ن انتظارم را یم کشید یی خودی نظر محمد که توی ماشی 

دادم . تا زدن چادری که با خاک ییک بود داشتم لفتش یم

ن داد و غرولندکنان  وقت تلف کردن بود .شیشه را پایی 

 تگف

 _شب شد زیک . بیا بریم دیگه ! 

 زیک ! 

 روی من گذاشته بود ! زیک 
ی

این اسیم بود که از بچیک

ه  ن درزبان محیل اسم نویع سینه رسخ با جثه ای ریزه می 

زد . بود و این اسم به یک آدم نحیف و الغر کنایه یم

البته من حاال دیگر به اندازه کودگ ام زیک نبودم .به 

ییک دو مثقال گوشت به تنم داشتم  قول خاله زینب حاال 

 . 

هاش آرام و باطمانینه به سمت یی اعتنا به چشم غره

ن رفتم و روی صندیل که یم  نشستم گفتم ماشی 
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_نگفنر قصه ی آدمای این خونه رو گ برات تعریف 

 کرده ؟ و اصال منو چرا آوردی اینجا ؟ 

یک دستش را پشت صندیل ام گذاشت و یی توجه به 

ن آالرم سن سورها که نسبت به کشیده شدن بدنه ی ماشی 

های هرز دو سمت جاده ی به بوته های تمشک و علف

دادند دنده خایک حساسیت شدیدی از خود نشان یم

عقب گرفت و درهمان حال یک نگاه مکش مرگ ما 

 ام کرد . روانه

 _فضویل موقوف ! 

من شکلگ مخفیانه برایش درآوردم که توی هم شدن 

بینش دور هایش یماخم ن گفت این حرکتم از چشمان تی 

نمانده .پشیمان از کنجکاوی یی موردم در سکوت زل زدم 

ن  به گوشه ی رسخایی رنگ آسمان و آخرین پرتو رنگی 

ها فرو یم رفت .به نیمه خورشید که داشت پشت کوه

ن را کنار دکه های اغذیه  های راه که رسیدیم ، ماشی 

ان داشت دود بلند فروشی که از منقل روشن بعیصن هاش

شد نگه داشت. در امتداد همان سکویر که با خودمان یم

ن  از دم آن کله چو برداشته و تا اینجا آورده بودیم از ماشی 

 پیاده شد
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۴ 

 

ن کباب به داخل  و همزمان عطر خوش و اشتهابرانگی 

ن هره کشید و دلم را به ضعف انداخت .  حتما ماشی 

محمد رفته بود یک شیشه آب معدین بخرد .از دست 

که چرا یادم نبود ازش بخواهم برای خودم عصباین بودم 

د . معده ی بگی  ن ام داشت من هم کلوچه ای کییک چی 

خواستم زنگ بزنم به موبایلش که شد . یمسوراخ یم

اش را روی صندیل جا گذاشته . پفن کردم و دیدم گوشی 

را کردم به شیشه. شکمم آن قدر خایل به مایوسانه رویم 

رسید که چسبیده بود به کمرم .امیدوار بودم اقال نظر یم

ی  ن  ام یک چی 
ی

به عقل خودش برسد که برای رفع گرسنیک

 بخرد. 

نگاهم از تعقیب محمد که از این دکه به آن دکه یم رفت 

دست کشید و افتاد دنبال دخیر و پرسی که خنده کنان 

د سمت رودخانه ای که از پشت ردیف رفتنداشتند یم
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گذشت . زیر نورکمرنگ دکه های جاده ای خروشان یم

 ، آن
ی

ها را تا پای ییک از آالچیق های چویی المپهای رنیک

کنار رودخانه تعقیب کردم .نسیم رسد شبانگایه را که از 

وزید تنگ دل هم انگار به سخره گرفته سمت رودخانه یم

ن به اندازهبودند . توی دنیا از هی ی تماشای عشاق چ چی 

یا دخیر و پرسهایی که با رسی پرشور و نگاه هایی براق و 

زنند یا خنده های رسمست دست در دست هم قدم یم

اند لذت نیم بردم .برای های هم تکیه دادهبه شانه

لحظایر نامعلوم فارغ از خودم و محمد و قیل و قال دم 

ضبط و پخش دکه ها و صدای اوپدیس کرکننده ی 

ن  قدر حواسم های گذری محو تماشایشان شدم . آنماشی 

 را باز کرد یی هوا قلبم 
ن پرت بود که وقنر محمد درماشی 

ریخت و پریدم باال .توی یک دستش بطری آب و توی 

دست دیگرش یک کیسه پر از تنقالت بود . وقنر داشت 

توی کنسول قرارشان یم داد یک نگاه چپ به قیافه 

م انداخت و بعد به سمت آالچیق ها رسک جاخورده ا

کشید . انگار فهمیده بود حواسم کجا رفته بود یی یلیل 

ن دست دست کرد و بعد با  .کیم برای پشت رل نشسیر

ها و تلویحا به آن دخیر و پرس جوان که اشاره به آالچیق
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معلوم نبود داشتند از چی آن طور شادمانه غش و ریسه 

از یم داد گفت رفتند با لحنن که بوییم ن  نکوهش و اشمیی

ه ! _یه جور تو مالء عام باهم الس یم زنن انگار هین

ن نیه از منکرشون کنم که تا شیطونه یم گه برم همچی 

 آخر عمر امر به معروف بشن ! 

خواستم ساکت بمانم اما نشد .کلمات تا نوک زبانم یم

ه کرده بود و داشت یم ریخت .هرچند که یم دانستم رسی

ر که بحث و مناظره با مامان فایده ای نداشت همان طو 

شد مباحثه کرد .هردو بنده ی افکار و با او هم نیم

عقایدشان بودند و عالقه ای به شنیدن نظرات مخالف 

 خودشان نداشتند . 

_فکر نکنم با خنده های شاد دو تا جوون اسالم به خطر 

 بیفته ! 

های هاین را به طعنه گفتم و پوزخندزنان چشم از نگا

زهرآگینش گرفتم .حتما درعجب بود که من با چه دل و 

ها ! جرایر پیش او ابراز عقیده کرده بودم ؟ چه جسارت

نیم دانستم تا گ یم توانم چشم غره هاش را نادیده 

م ؟ با کفری درآمده گفت  بگی 

 خواد؟ _نکنه تو هم دلت از این خنده ها یم
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نان به و نشست روی صندیل و در سمت خودش را چ

ن به خودش لرزید .کیم زیر لب  هم کوبید که شاش ماشی 

.یک غرغر کرد .یه دندان غروچه رفت و پوف پوف کرد 

ن داد و رو به  بار هم شیشه سمت خودش را تا ته پایی 

ون چند نفس عمیق کشید .   بی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۵ 

 

کات عصنی من اما تصمیم گرفته بودم نسبت به تمام حر 

ش یی تفاوت باشم . دست کم بهیر از این بود 
ن اغراق آمی 

ار بودم از  ن م .بی  که قیافه ی موش مرده به خود بگی 

که در مقابلش احساس ضعف کنم .هنوز جای سییل این

کرد .به این اش داشت روی صورتم گزگز یمناجوانمردانه

زودی فراموش نکرده بودم که ! حنر یک عذرخوایه هم 

 نکرده بود. ازم 
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ن را به حرکت انداخت و بعد از توی  در سکوت ماشی 

ی جدا کرد و آن را به طرفم گرفت . داشتم  ن کیسه چی 

خیالباقن یم کردم یا واقعا آن یک تکه نان لقمه گرفته 

 شده بود توی دستش؟ نگاهمان که باهم تالقر کرد گفت 

_منو باش برای تو پرروِی زبون دراِز گستاخ یه سیخ 

 لقمه گرفتم که یه ته بندی بکنن تا برسیم خونه. جیگر 

کرد یا واقعا از لطف و حاال یعنن داشت چوبکاری ام یم

 شکمویی نبودم اما 
مهرباین خودش پشیمان بود ؟ دخیر

 داشت مخفیانه بهم فشار یمآن
ی

آورد که قدر گرسنیک

توانستم تا رسیدن به خانه صیی کنم .پس شاید دیگر نیم

 یی خیا
ل این جرو بحث ها یم شدم و حنر تظاهر بایسنر

 کردم که قصد گستاچن نداشتم .ابدا ! ذوق زده گفتمیم

_دستت درد نکنه واقعا ! همه اش خداخدا یم کردم یه 

ی برام از دکه بخری .  ن  چی 

کردم لبخندم وقیحانه نباشد قبل از که سیع یمو درحایل

 که او از سخاوتمندی خودش پشیمان شود ساندوی    چاین

 را از دستش گرفتم . 
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قدر _ویل من منظوری نداشتم اصال . نیم دونم چرا این

شه که با عصباین شدی ) ارواح خودم ( ویل این دلیل نیم

 شکم خایل بتونم از یه ساندوی    چ خوشمزه بگذرم . 

وع به خوردن کردم .به مثل از قحیط برگشته  ها دولنی رسی

 زبان محیل به تمسخرم گرفت گفت 

 تلف یم  _دیدی از 
ی

 شدی ! گشنیک

 

ن که به ته ساندویچم رسیدم و ازش خواستم  همچی 

بطری آب را به من بدهد تازه یادم افتاد بهش تعارف 

 نزدم . 

 _چرا واسه خودتم یه لقمه نگرفنر ؟ یم چسبید! 

ام گل کرده بود یا خواهرانه دانم مهرباین خودم هم نیم

بم و زمزمه  آوردم ؟ با صدایفقط داشتم ادایش رادریم

 مانندی گفت

 _گشنه ام نبود ! 

 و در بطری آب را باز کرد و داد دستم . 

ن درحایل که با چشمان جستجوگرم گوشه و کنار ماشی 

ی یم ن  چی 
 گشتم پرسیدم دنبال لیواین
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ی نداری ؟ نیم  ن  چی 
_تو ماشینت لیوان یه بارمرصقن

 خوام دهنیش کنم . 

 با یی خیایل گفت 

 _بزن باال بره . 

هاش افتاده بود قیافه اش را خندی که گوشه ی لبلب

 تخس کرده بود. 

 _دهنن سگ که نیست نجس باشه! 

 با لحن کم و بیش دلخوری گفتم 

 گفنر حاال ! _یه بالنسبنر یم

و پشت چشمم برایش نازک شد .کیم از آب را رس 

 کشیدم و بعد پشت بند حرف های قبلم اضافه کردم . 

دونم ! اگه سگ جیس نیم_البته من سگ رو حیوون ن

ذاشت ییک از یاران با وفای نجس بود که خدا نیم

 اصحاف کهف باشه ! 

 کنیا ! حواست باشه ! _باز داری بحث رو عقیدتیش یم

ن گفت و بعد یط یک اقدام  این را با لحنن هشدارآمی 

کننده ته ساندوی    چ را از دستم قاپید و  عجیب و غافلگی 

شمان گرد شده ی من انداخت توی دهانش و رو به چ
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پوزخندزنان ابرویی باال انداخت و با اشاره به کیسه 

 تنقالت توی کنسول جویده جویده گفت

 _پسته و بادوم هم خریدم .یم توین کوفتت کنن ! 

و بعد بطری آب را هم از دستم کش رفت و پیش 

 چشمان هاج و واجم الجرعه رسکشید . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۶ 

 

باید حتما رسفرصت کردار و گفتار امروزش را برای خودم 

از دیدگاه روانشناش بررش و موشکاقن یم کردم . باید 

فهمیدم آیا واقعا رفتارش نسبت به قبل با من عوض یم

که من در اشتباه بودم ! ظاهرا یک جای کار   شده یا این

 فهمیدم چرا ! لنگید و من باید یمداشت یم

ا نسبت به این قضیه هیچ حس خویی نیم دانم چر 

 نداشتم ! 
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مامان یک بار با موبایل محمد و دوبار هم با موبایل من 

تماس گرفته بود .که او نه خودش به تماس مامان جواب 

داد نه گذاشت من با او حرف بزنم و وقنر با تعجب و 

 رسدرگیم گفتم 

 _خب بذار جوابشو بدم .حتما نگرانمون شده ! 

 گفت   چنان غرید و 

 _یی خود ! 

 که من رب و ربم را گم کردم و دیگر یی اش را نگرفتم . 

ن پیاده شوم با به خانه که رسیدیم قبل از این که از ماشی 

 دست نگهم داشت و با تحکم گفت

که امروز باهم کجا رفتیم و اون _به کیس درمورد این

 زین ! فهمیدی ؟ قصه که برات تعریف کردم حرقن نیم

که بدانم چرا نباید در این آنگاهش کردم و یی باتردید ن

ی به کیس بگویم و آن ن را مثل یک راز در دل مورد چی 

 خودم نگه دارم رستکان دادم که یعنن فهمیدم ! 

ی او به مامان گفته بود مرا برده کالرآباد دم در خانه

م .من هم ناگزیز این ام که جزوههمکالش هایم را بگی 

 ایید کردم . ادعای دروغینش را ت
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رفتار محمد توی خانه هم مدل دیگری شده بود ! تندخو 

، پرخاشگر ، دمدیم مزاج ، غرغرو ، از همه چی شایک و 

ی حمله و دعوا ! بیشیر با مامان افتاده بود روی آماده

ی لجبازی ! از آن پرس محجوب و حرف شنو و دنده

امش را نگه یم  دوست داشتنن سابق که همیشه احیر

کم و بیش داشت فاصله یم گرفت و تبدیل به یک   داشت

شد . دل مامان از این همه تغیی  و تحول آدم دیگر یم

ناگهاین به هول و وال افتاده بود . حنر محیا هم فهمیده 

 بود او دیگر آن داداش محمد همیشه نیست . 

_داداش محمد یه جوری شده ! امروز گفت براش چای 

م .اون قدر تو فکر بود   که چاییش یخ کرد .بعد رسم داد بیی

 و هوار راه انداخت که چرا براش چای یخ بردم ! 

و بعد کاسه ی چشمانش پراز اشک شد و با صدایی که از 

 لرزید گفتفرط بغض و غصه یم

کرد ! کشید و دعوام نیم_ اون هیچ وقت رسم داد نیم

 ویل حاال ... 

دربرخورد با زد .اما مواظب بود که با بابا هم کمیر حرف یم

ون نگذارد .بابا یم ام بی   گفت او پا از دایره ادب و احیر
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_یه دفعه خودش رو تو اوج کسب شهرت و محبوبیت 

دید شاید رسش گیج رفته ! کم کم که باد از رسش بیفته یا 

ا براش عادی بشه اخالقش دوباره بریم ن  گرده ! این چی 

 و وقنر من نیشخندزنان گفتم 

 نبه بازی درمیاره ! _پس بگو داره یی ج

که صدایمان به گوش محمد برسد مامان از ترس این

هیس هییس کرد و بعد هم بابت قضاوت به زعم او 

مغرضانه و غلطمان به من و بابا چشم غره رفت . دلش 

که هنوز وقت نشده یا محمد نخواسته خون بود از این

مادرپرسی زانو به زانوی هم بنشینند و او برایش با آب و 

هایی را که با مداچ اش بگوید و موفقیتتاب از سفرنامه

درمشهد به دست آورده بود مو به مو برایش تعریف کند 

ی که از محمدسابق انتظار یم ن  رفت . .چی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۷ 
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صابر دوست و رفیق صمییم محمد که حاال دیگر یک 

اش را اجرا نامهجورایی به شکل غی  رسیم نقش مدیر بر 

رسید یا کرد هرروز با پیشنهادهای تازه ای از راه یمیم

داد که از کجاها و با چه دستمزدی تلفنن بهش خیی یم

های بزرگ و دعوت به مداچ شده است .از هیئت

از و یزد و شهرهای بزرگ  کوچک تهران و قم و شی 

مازندران تلفن پشت تلفن و درخواست پشت درخواست 

ن بسیاری از خانواده های اده یمبه او د شد . در این بی 

مذهنی و باالشهری تهراین هم عالقمند بودند با 

دستمزدی کالن از او برای مداچ در مراسم های مختلف 

و خصویص خود دعوت کنند. ییک دومداح رسشناس و 

ک با او شده بودند.  معروف هم خواهان همکاری مشیر

گزاری رادیو و تلویزیون ماز  ندران و چندین سایت و خیی

خواستند با او مصاحبه کنند روزنامه مهم رسارسی هم یم

ی که از حاال معلوم و مشهود بود آینده ن ی درخشاین .چی 

ی انتظارش را یم کشید . بخت و اقبال بود که با یی صیی

به کمک رانت و پاریر بازی دست به دست هم داده و 

وف و مشهور خواست از او یک مداح تمام عیار معر یم

 بسازد که قرار بود پا درجای پای بزرگان بگذارد . 
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ها و اما جواب محمد درمقابل تمام این خوش اقبایل

حواشی مثبت و چشم انداز روشنن که پیش رویش بود 

 که با 
ی

سکوت و یی تفاویر بود و نمایش نویع یی عالقیک

شناخنر که از او داشتیم به طرز عجینی منافات داشت ! 

 این را گویی 
ی
فعال به دالییل نامعلوم حوصله و آمادگ

 
ی
نداشت که برود در را به روی بزرگ ترین شانس زندگ

 اش باز کند . 

 

*** 

 هام اتو نیست ؟_پس چرا لباس

ن روز خردادی خانه را غرش صدای  سکوت چهارمی 

ن محمد شکست . بابا صبح زود رایه ساری  خشمگی 

سازمان صنایع و شده بود تا در یک جلسه ی مهم که در 

کت کند . بابا برای به معادن کل استان برگزار یم شد رسی

ن ریاست اداره صنعت و معدن و تجارت  دست آوردن می 

ی ییک از نمایندگان شهرستان رامرس به لطف معرقن نامه

اش فعالیت مجلس استان که در ستاد انتخابایر 

ی داشت و توانسته بود در بسیاری از  چشمگی 

این  ها با استفاده از موقعیت و نفوذ ا و نشستهسخین
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محیل خود روی آراء عوام تاثی  مستقیم بگذارد و آن ها 

را برای رای دادن به نماینده مورد نظرش تشویق و 

 ترغیب کند ، چشم امید دوخته بود. 

خاله زینب هم با استفاده از غیبت بابا آن روز از ظهر به 

خانه بودند خانه ما آمده بود و حاال هم بامام ن ان توی آشیی

. خاله زیب از ظهر ویار کردند و داشتند آش درست یم

 آش دوغ کرده بود . 

محیا با کتاب جغرافیا داشت توی باغ قدم زنان درس 

خواند و خودش را برای امتحان پس فردایش آماده یم

کرد . من توی اتاقم بودم و داشتم با چکامه تلفنن یم

این محمد مرا یاد زدم که صدای عصبحرف یم

 کاری ام انداخت فراموش
ی

ام شد و باعث دستپاچیک

هایش را که مامان تازه شسته .دیشب بهم گفته بود لباس

دانم چرا یادم رفته بود ؟ با بود برایش اتو کنم و من نیم

حالنر از استیصال دستم را روی رسم گذاشتم و گوشه ی 

 هام را به دندان گزیدم . لب

که یکراست به رساغ من بیاید و صدای داد و از ترس این

که مادرم دارد قالش به گوش چکامه برسد به بهانه ی این

زند و باید بروم شتابزده با او خداحافیطن کردم . صدایم یم
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ن اوامر  احتماال باید خودم را به خاطر پشت گوش انداخیر

آقا محمدخان پنایه برای یک مجازات سفت و سخت 

 کردم . آماده یم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۸ 

 

خانه داشتند با مالیمت او را  ن مامان و خاله زینب دم آشیی

کردند . خاله زینب برای پوشاندن به آرامش دعوت یم

گیل یاش رنگ مرا زیر بغل زده شکم ورآمده اش چادر گل

بود . حتما برایش عجیب بود که خواهرزاده ی نجیب و 

خودی مثل بچه های بهانه ش چرا یی گنده ی ش ساله ا

قدر شلوغش کرده ! موقع حرف زدن گی  رس هییحی این

مالقه ی توی دستش را جلوی صورت منقبض و 

ن یم کرد . لحنش آمرانه و برافروخته ی محمد باال و پایی 

ن بود و تا اندازه ای هم توانسته بود در  مالطفت آمی 

 محمد اثرگذار باشد . 
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قدر عصبانیت و جار و جنجال ینکه ا_ خب خاله این

نداره فدات بشم من ! حتما محبوب یادش رفته ! حاالم 

طوری نشده که ! همه اش کار پنج دقیقه است ! اصال 

 بدش تا خودم برات اتوشون کنم ! 

 دسنر توی موهاش کشید 
ی

محمد نیحی زد و با کالفیک

.هرچند به نظر آرام شده بود اما مرا که دید چهره اش 

 توی هم پیچید و عصبانیتش برگشت . دوباره 

_هوش و حواست کجاست ؟ هوم ؟ مگه من دیشب 

ندازی پشت بهت نگفتم و نگفنر چشم ! تو که یم

 چشم یی گوشت غلط یم
 ! بزنم فکت رو کنن

ی
خود یم گ

ن ؟   بیارم پایی 

 و مشت گره خورده اش را به رخم کشید . 

ون که یادم رفآن ته بود قدر با عجله از اتاقم زدم بی 

ام را بردارم و مامان با دیدن دم اسنی موهام از رورسی

که توی خانه پخش و پالیشان کنم کهی  زد و با ترس این

 چشم غره بهم فهماند که یعنن این چه وضعش است ! 

جرات نگاه کردن به چشمان غضبناکش را نداشتم .مامان 

هم برای خوشایند پرسعزیزش از رسزنش کردن من ابایی 

 د. نکر 
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هاش رو گه دیگه ! دیروز همه لباس_داداشت راست یم

ن ! لباس ون ریختم تو ماشی  های که صبح پوشید رفت بی 

هم بوی عرق گرفته ! االن بچم یه دست لباس اتو 

کشیده و مرتب تو کمدش نیست بپوشه ! تو و محیام 

 خواهر شدین براش ؟ 

ه که سیع داشتم تک و تایم را از دست ندهم و بدرحایل

 تته پته نیفتم با لحن پوزش طلبانه ای گفتم 

 ...االن 
َ
_ب...ببخشید داداش ! ...پاک یادم رفته بود ! ا

 کنم . رم اتوشون یمیم

 و مثل موشی که از مقابل گربه بگریزد زدم به چاک ! 

 

ن تختش یک کوت  اتاقش کم و بیش مرتب بود . اما پایی 

ود . پشت لباس اتونکشیده شده روی هم تلنبار شده ب

رسم وارد اتاق شد و همزمان احساس کردم فشار هوای 

 اتاق به طرز محسوش کم شده ! 

هن و شلوار رو نیاز داری تا برات اتو  _االن کدوم پی 

 بکشم داداش ؟

 با صدای بم و یی تفاویر گفت 
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ی انتخاب کن بپوشم برم . _چه یم ن دونم ! خودت یه چی 

 شه ! داره دیرم یم

 با این عجله کجاست ؟و نگفت مقصدش 

ی یک لحظه با تاین نگاهش کردم و بعد یی آن ن که چی 

م شود لب پایینم را دادم جلو ! کیم برایم عجیب  دستگی 

بود که انتخاب لباسش را گذاشته بود به عهده ی من ! 

کرد و همیشه فقط به سلیقه ی کاری که سابقا نیم

ای بدعنق و عبوس خودش اعتماد داشت. با چهره

ن لباسنش هایش ، سته بود لب تخت و وقنر من از بی 

اهن آیی آسماین رنگ و یک شلوار کتان سورمه ای  یک پی 

 را انتخاب کردم و گفتم 

 زنم میام . رم رسی    ع برات اتو یم_یم

 با تحکم گفت

ن   جا اتو کن ! _همی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۹ 
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رای اتو کیسی به اتاقم که بدانم چرا نیم توانم بو من یی آن

بروم و چرا مجبورم این کار را در مقابل چشمان او انجام 

لت نیامدم و شانه ای زدم باال و بعد با یی مییل 
ُ
بدهم ِان ق

ن اتو را از توی کمد  گوش به فرمانش دادم . اتو و می 

اف  دیواری اتاقش برداشتم و نشستم پای تختش.اعیر

هایش اتوکیسی نگاه کنم زیر سایه ی سکوت و سنگینن یم

 برایم ییک از سخت ترین کارهای ممکن شد . 

اهنش را با احتیاط کنار  باالخره که کارم تمام شد پی 

ن اتو را جمع کردم  شلوارش روی تخت گذاشتم .بعد می 

ن  ی که گفت پاهایم به زمی  ن که بروم .اما ناگهان با چی 

 چسبید. 

 _موهات رو باز کن ! 

 _چی ؟

استش را دوباره تکرار کند .یا انگار خوش نداشت درخو 

ن که حس یماین  من مبالغه آمی 
ی
ت زدگ کرد بهت و حی 

 است ! رو ترش کرد و یی حوصله گفت 

 _کش موهات رو باز کن ! 
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 _چرا ؟

نیم دانم آیا واقعا طبییع بود که برادری از خواهرش 

توانست یک بخواهد موهایش را برایش باز کند ؟ این یم

زدم انگار ! داشتم خودم را گول یمرفتار عادی باشد؟ 

 طبییع نبود ! عادی نبود ! نبود! 

 من رس رفت . خودش را 
ی

حوصله اش از دست مات زدگ

ن کشید و پیش قیافه ی یکه خورده ی من با  از تخت پایی 

خشونت کش موهام را باز کرد .موهام که پخش شدند و 

 ریختند روی شانه هام کیم با چشماین تنگ و باریک شده

 توی موهام انداخت و از پشت 
ی

نگاهم کرد و بعد چنیک

 کشید 

ری تو باغ موهات رو شونه _ بار آخرت باشه رسبرهنه یم

کنن ! دفعه بعد ببینم خودم  با تیغ از ته دروشون یم

 کنم ! یم

ن  آخرین باری که موهام را توی باغ شانه زده بودم همی 

بح بیدار امروز صبح بود ! حتما از بدشانسیم آن وقت ص

 بود و از پشت پنجره ی اتاقش دیده بود مرا ! 

هرچه تقال کردم نتوانستم موهام را از چنگش دربیاورم . 

شد. با رسید .پوست رسم داشت کنده یمزورم بهش نیم
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روحیه رسکش و مقاویم که از خودم رساغ داشتم دلم یم 

 خواست بررسش فریاد یم زدم و یم گفتم 

هروقت بابا گفت حق این کار رو  _به تو ربیط نداره ! 

ندارم منم یم گم چشم ! تا وقنر بابا هست اجازه نداری 

 بهم امر و نیه کنن ! 

اما یم دانستم که تا مرا با قیافه ی خوار و زبون در مقابل 

د .هرگونه مقاومت و ابراز وجود خودش نبیند آرام نیم گی 

ب و جرح و اعما ل کردن در برابر او مساوی بود با رصن

 فشار و محدودیت های بیشیر ! نیم
ی
خواستم قفس زندگ

که بیشیر خوشش بیاید ام از این تنگ تر شود ! برای این

تمندی برادرانه اش ارضا شود به  و حس خودخوایه و غی 

 طرز مفلسانه ای افتادم به التماس ! 

کنم داداش کار رو نیم_باشه باشه ! به جون بابا دیگه این

 هام رو ول کن ! پوست رسمو کندی ! ! تو رو قران مو 

که مبادا نیم دانم دلش به حالم سوخت یا از ترس این

جیغ و وی    غ راه بیندازم و مامان و خاله زینب را رسآسیمه 

به داخل اتاق بکشانم و بعد او را به خاطر رفتار توحش 

ش با من رسزنش کنند موهام را رها کرد .  ن  آمی 
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قدر درد گرفته بود که از فرط سوزش پوست رسم آن

آورد . یک چنگ موی کنده شده داشت اشک مرا در یم

افتاده بود روی دامنم که وقنر چشمم بهشان افتاد دلم 

ن  ن فی  بیشیر به هم ریخت و سوخت . تقریبا با گریه و فی 

موهای پریشان شده ام را کج و کوله بستم . یک بار هم 

 هانم در رفت و با حب و بغض زیر لب غریدم از د

 _ دیوونه ی موچی ! زده به رسش ! 

نیم دانم واقعا نشنید یا خودش را زده بود به نشنیدن ؟ 

یک نگاه یی روح و مات به چنگ موهای کنده شده از 

رسم انداخت و بعد از روی دامنم جمعشان کرد و توی 

د . ذره ای پشیمان و متاثر ن شان نیم مشت خودش فرسی

ن بود .   داد . لحنش کماکان زمخت و تهدیدآمی 

س هستم خودم یم برمت دانشگاه و _تا وقنر من در دسیر

خودم برت یم گردونم خونه ! وقنر هم نباشم فقط با بابا 
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ری و میای ! نشنوم با اون دوستت که ظاهرا تنش یم

ندازه رسش که پوشش جنس خرابش خاره و چادر یمیم

ن باشه قرار گذ های خیط بری و برگردی اشنر که با ماشی 

 !؟ حالیت شد ؟

یی چاره نرگس ! گناهش این بود که نسبت به برادر 

که شناخت درسنر داشته باشد از روی دوستش یی آن

 روی خوش نشان داده بود .حقش 
ی
ام و سادگ ادب و احیر

ها را در گذاشت . اگر این حرفبود محل سگ بهش نیم

از شدت ناراحنر و شوک پس  شنید مورد خودش یم

داد این قدر راحت افتاد . چطور به خودش اجازه یمیم

دیگران را قضاوت کند ؟ حالم داشت از خودش و طرز 

 خورد . افکار بیمارگونه اش به هم یم

حیف که آن لحظه در خودم جرات تقابل و درافتادن با 

ه او را نیم دیدم ! واال خییل حرف ها مانده بود رس دلم ک

توی صورتش فریاد بزنم ! اما او که حرف حساب حایل 

ب  اش نبود و هر موقع در مقابل منطق کم یم آورد با رصن

ان یم  کرد . و شتم و زور جیی

که جوابش را بدهم در امتداد نگایه پر غیظ و و یی آن 

که پوست دردناک عتاب آلود از جا بلند شدم و درحایل
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ه و ناله کنان از اتاقش رسم را با دستم ماساژ یم دادم آ

ون !   زدم بی 

عزیزان فعال عمل الزک چشمم کنسله و افتاد برای بعد 

 از تموم شدن رمان ! 

 

لطفا درجریان باشید .برای این رمان دوبار  ️‼توجه

 ️☺گذاری درهفته داریم نه هرشب ! پارت

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۱ 
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ن صبحانه مامان داش ت از خانواده طباطبایی و به رسمی 

شان حنانه تعریف  بخصوص از خانیم و نجابت تنها دخیر

کرد و گهگایه نگایه زیر چشیم به محمد که ساکت و یم

های او داشت یی اعتنا نسبت به آب و تاب دادن

خورد یم انداخت و هرچند کم و بیش از صبحانه اش را یم

گذاری این گفتمان یک طرفه روی مخاط ب خاصش تاثی 

ناامید یم شد اما خب نیم خواست به این زودی دست 

 شده 
ی
از تالش مادرانه اش بردارد . محمد وارد ش سالگ

کم از وقت زن گرفتنش یم گذشت و بود و داشت کم

اصال چه معنن داشت پرسی به سن و سال محمد با 

توجه به موقعیت ممتازی که داشت عزب اوغیل بماند و 

های خوب هم که خدای نکرده به معص یت بیفتد ؟ دخیر

ن نیم ماندند . یم ترسید تا بخواهند دست  روی زمی 

ان خوب دیگری که  بجنبانند این ییک هم مثل تمام دخیر

بر اساس اصول و معیارهای مهم و اخالقر خودش 

برگزیده بود نصیب پرسان مردم شود و فقط حرستش 

د که بماند برای او . محیا آن قدر گیج و خواب آلود بو 

ینش تقریبا رفته بود توی چرت و  موقع هم زدن چای شی 

اگر من بهش سقلمه نیم زدم رسش یم افتاد روی سینه 
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که محمد مسئولیت اش . بابا با خیال راحت از این

رساندن من و محیا به مدرسه و دانشگاه را به عهده 

ها کیم دیرتر از خواب بیدار گرفته ترجیح یم داد صبح

 گفت اشت یمشود .مامان د

های مجلس از _شنی که مهموین گرفتیم برات همه خانم

ن  خانمیش انگشت به دهن موندن .چشماش رو از رو زمی 

ماشاهلل اون قدر زیبا و محجوب بود که برنیم داشت . 

ن هم حرستش رو یم خوردند . اونایی که پرس عزب نداشیر

حنر خانم شهسواری با اون همه فیس و افاده اش خاله 

نبت رو یه گوشه کشید و ازش راجع به حنانه و خانواده زی

گفت به چشم خریدارانه اش پرس و جو کرد .زینب یم

دونم اونو واسه کدوم پرسش زیر کرد . حاال نیمنگاش یم

رس گرفته ؟ پرس دومیشون که یایعن و شورشی شد و ول 

 یم
ی
کنه . کرده از خونه رفته ! واسه خودش مستقل زندگ

 پرس آخریش ... شاید واسه 

ون فرستاد و محمد هوا را از میان سوراخ های بینن اش بی 

 اش را بدون خرج هیچ کلمه ای جار 
ی

احساس کالفیک

کشید . مامان با ایماء و اشارات یواشیک ازم یم خواست 

ی بگویم . نیاز به  ن م و من هم یک چی   نگی 
الل ماین
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پشتیباین من داشت .وقنر داشتم برای خودم مربای 

 ارنارنج و کره لقمه یم گرفتم گفتم به

_منم خییل ازش خوشم اومد ! دخیر ماهیه ! خییل هم 

 خودموین و خایک بود ! 

محمد نگاه یی روچ از گوشه چشم به من انداخت . 

پرواضح بود که حوصله اش از دست این بازارگریم ها 

رسرفته .اما گ اهمیت یم داد ؟ بیشیر به نفع من و محیا 

 برادر مستبد و زورگویی چون او بود که ه
رچه زودتر از رسی

ها گذشته واقعا دیگر وقت زن خالص شویم . از این

ی را زیر رس  گرفتنش بود . یعنن خودش تاحاال هیچ دخیر

ی نلرزیده ؟ برای این که نگذاشته ؟ دلش برای دخیر

هام بیشیر رسبه رسش گذاشته باشم پشت بند حرف

 افزودم 

 یه زن داداش مثل اون داشته باشم !  خواد _خییل دلم یم

مامان با صوریر شکفته و لب هایی متبسم یک نگاه 

ام ازت یعنن که رایصن موافق و خشنودانه به من کرد 

که حرقن زده باشد با لحن خواب .محیا هم برای این

 آلوده ای رو به محمد
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 گفت

ن و یک ییک دارن عروش یم_داداش های دوستام ی کین

ینن میان ! نوبنر هم  دوستام هرروز به نوبت با جعبه شی 

ینن برم مدرسه !   باشه نوبت منه که با جعبه شی 

ینش  محمد درهمان حالت ساکت و رسدش ته چای شی 

را رسکشید و بعد صندیل اش را با رسو صدای زیاد به 

ر که اصال عقب هول داد و از جا بلند شد. انگار نه انگا

ورور ما سه نفر را یم شنید .یک گوشش در بود یک 

 گوشش دروازه . 

خانه خارج شود با لحن خشیک قبل از این ن که از آشیی

 گفت

ن منتظرتونم !   _تو ماشی 

من و محیا نگاه مایوسانه ای به هم کردیم و بعد شانه 

ک  زدیم باال . انگار پنهاین با هم به این اجماع نظر مشیر
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 در این مورد یی فایده رسیده بودی
م که مذاکره و رایزین

است و برای متقاعد کردنش زورمان بیشیر از این نیم 

ن به رسد . مامان با چهره ای وارفته غرق در اندویه سنگی 

پشنر صندیل تکیه داد و صدای آه بلند و کش دارش در 

خانه پیچید .زیر لب داشت با غصه با  ن سکوت آشیی

ی پچ پچ یم  ن  د . انگار گفته بود کر خودش چی 

یش یم ن  شه ! _این پرس یه چی 

 

ن اول چای به کمک کارگران بویم تمام شده و کیسه  چی 

ی چای رامرس فرستاده شد . بابا  کیسه چای به کارخانه

ن هنوز داشت به این در و آن در یم زد تا وام سنگی 

ی چای خودش را به تصویب برساند اما هنوز به کارخانه

ش نرسیده بود و از طرقن برای ابالغ حکم نتیجه دلخواه

ریاست اداره صنایع و معدن و تجارت شهرستان هم 

 شد . هایی یمداشت از نظر او کارشکنن 

 

صابر با نفوذی که روی محمد داشت باالخره توانسته 

بود او را از حبایی که بعد از مداچ در حرم امام رضا به 

ون بکشد و قانعش ک ن داخلش خزیده بود بی  ند که از بی 
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ینشان را انتخاب کنند و روی آن  پیشنهادات رسیده ، بهیر

ن  متمرکز شوند. عید غدیر خم در پیش بود و در اولی 

ن مناسبت به دعوت یک هیئت  اقدام قرار بود به همی 

 بزرگ وابسته به جمکران رایه قم شوند . 

گنجیدند . مامان و بابا از خوشحایل در پوست خود نیم

خودش برنامه ریزی کرده بود که بعد از مامان برای 

بازگشت محمد از قم به خواستگاری حنانه بروند . از بابا 

دفعه دیگر پشتش باشد و برای رایصن هم خواسته بود این

آید دری    غ نکند . بابا کردن محمد هرکاری از دستش بریم

هم حرقن نداشت .یم گفت از خدایش است که تنها 

د و  بتواند شاهد خوشبخنر اش پرسش رسو سامان بگی 

 شد ! باشد .اما به زور هم که نیم

 شه که زورش کرد زهرا خانم ! _وقنر خودش نخواد نیم

های دیگر بود .نکند دل اما مامان فکرش درگی  دغدغه

ها بگوید . یا شد به آنمحمد پیش کیس بود و رویش نیم

نکند دخیر نااهیل دلش را خدای نکرده شکسته باشد و 

ن محمدش قید ازدواج را زده .دلمشغویل های برای  همی 

گذاشت و خواب شبش را ای که راحتش نیممادرانه

 آشفته بود . 
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 گفت خاله زینب با دلسوزی یم

ن پای درد _چرا با خودش حرف نیم ن ؟ یه شب بشینی  زنی 

ن چی یم  گه ! دلش ببینی 

ی قرآن مامان وقنر داشت صفحات سلفون کشیده

کرد ر مشهد سوغات محمد آغشته یماش را به عطجینی 

 رسی تکان داد و گفت 

 _مگه یه کلوم با آدم حرف یم
ی
ها همش تو الک زنه ؟ تازگ

زین .با دوستش آقا خودشه ! انگار داری با دیوار حرف یم

صابر حرف زدم .فکر کردم شاید بدونه چشه ! اونم 

 یه جوری شده و اون محمد یم
ی
گفت نیم دونه چرا تازگ

 نیست ! سابق 

و بعد دستش روی صفحه ی باز سوره ی الرحمن یی 

حرکت ماند.دلواپیس داشت ته چشمانش را صیقل یم 

 داده

ی شده باشه و به کیس بروز _نکنه بچه ن ام مرییصن چی 

 ده ؟نیم

 

 #نیلوفرالری
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خاله زینب "خدا نکنه" ای گفت و بعد از اینکه زیر لب 

ی عزیزش  " و این یکادی " برای خواهرزادهبرای رفع بال 

 خواند رو به من گفت 

دی محبوب ؟ ناسالمنر _تو چرا دل به دل داداشت نیم

داشته باشی !   خواهرشی ! باید از جیک و پوکش خیی

که من با ژست " من چکاره بیدم ؟ " مدل برره قبل از این

ه به سمتم پرتاب ن  ای حرقن بزنم مامان دستش را مثل نی 

 کرد و بعد با رسکوفت و چشم غره به من گفت 

 خواد رسبه تن داداشش نباشه ! که یم_این ؟ این

بار به من کرد و بعد با خاله زینب یک نگاه شماتت

 و ناامیدی آه کشید .مامان صفحه ی 
ی
احساس افرسدگ

باز قرآن را بوسید ، آن را بست و گذاشت توی کیفش 

ن .هنوز برای محکوم کردن من حرف های زیادی برای گفیر

 داشت . 

ه !   _وهللا خواهرای ناتنن محبتشون از اینا بیشیر
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و بعد دو خواهری نشستند با افسوس و غبطه راجع به 

خواهرای مردم که چطور برعکس من و محیا جانشان 

 رود بحرطویل رسدادند. برای برادرشان در یم

 

م . باالخره موفق شده بودم با استاد بنان تلفنن حرف بزن

چکامه زحمت این ارتباط را کشیده و با مهرباین گفته بود 

که البته اگر خود استاد مشتاق حرف زدن با من نبودند 

آمد .همچنان هیچ کاری از دستش برای این ارتباط برنیم

های دوستدارانش را شخصا پاسخگو که بسیاری از تلفن

 د توانست هم باشند .با خنده گفته بو نبودند و اصال نیم

 _تو فرق داری محبوب ! 

 

صدای خس دار و رسفه های یی رمقش نوید سالمنر و 

ن که هنوز شانس این  بهبودی امیدبخیسی نیم داد اما همی 

را داشتیم که او را در میان خود داشته و چندکلمه ای 

 کردیم . همصحبتش شویم باید خدارا شکر یم

 _"چکاوک در حصار" ما حالش چطوره ؟
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استاد آشنا و به عنوان شاگر پیشش تمرین  از روزی که با 

آواز یم کردم او به من لقب "چکاوک در حصار" را داده 

بود و حاال از دوباره شنیدنش از آن صدای زله* و به 

ستوه آمده بغضم گرفت .با صدایی که به زحمت 

 کوشیدم بغض و ارتعاشش را خننی کنم آرام گفتم یم

زنم رم با شما حرف یم_بد نیستم ! خییل خوشحالم که دا

 استاد . 

ای از و بعد یی اختیار آیه سوزنایک کشیدم و در هاله

 اندوه و غم فرو رفتم . 

بیشیر من حرف زدم و او با حوصله گوش داد . گفتم 

جایشان خییل خالیست و مثل همه دوستدارانش دعا 

کنم که هرچه زودتر حالشان خوب شود و برگردند یم

تم پوزخند گسش را تصور کنم و حالت توانسمیان ما . یم

 چشمانش را . آن طور که داشت به 
ی
رسخوردگ

ی های انتقامسخت  از آدمگونهگی 
ی
کیحی ها دهانی زندگ

ن از آن سوی خط یم کرد .صدایش مثل یک نوای غمگی 

 گریاند . قلبم را یم

ن باشه تو هیچ  _وقنر آدم مسافره و دلش به رفیر

ه ! پاهای من یی رمقند و گای قرار نیمخونهمهمان ی 
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قدر به من نزدیکه که به اتراق مقصد حاال دیگه اون

 دوباره تو این بیغوله ی دنیا فکر نکنم ! 

 قبل از خداحافیطن گفت 

م ! از تقدیری که خدا مقدر کرده  _نگران نباش دخیر

تونه کمکت گریزی نیست . منم نباشم ییک هست که یم

 زدم . کنه ! در مورد تو باهاش حرف 

 دانم بیشیر هیجان زده بودم یا ترسیده ! نیم

 

 ________ 

 

 زله* : به تنگ آمده ، عاجز شده

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۴ 

 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

خوایه به خاطر من آناین هم که استاد با دلسوزی و خی 

در این وضع و حال نامساعدش به کیس رو انداخته و 

مایه غرور و  ازش خواسته به من کمک کند اگر چه

افتخارم بود اما من به خاطر به خطر نیفتادن موقعیت 

 خودم به کیس جز خودش اعتمادی نداشتم ! 

زاآقاخان پنایه پیش هر کیس تمرین  نیم شد که دخیر می 

آواز کند . هرچند که طرف مورد تایید استاد بنان بود و 

هایی بود که کرد اما ته دلم نگراین سفارشم را به او یم

شد که جسارت کرد و گفت " گذاشت .نیمرامم نیمآ

ن ! " به جای  ی به کیس نیم گفتی  ن کاش در مورد من چی 

انتقاد و رسزنش آب دهانم را به زحمت قورت دادم و 

 گفتم 

 _قابل اعتمادن ؟ منظورم اینه که ... 

 ای به میان کالمم آمد با لحن آمرانه

نیم  _اگه نبود که من از چکاوک در حصارمون براش

 گفتم . 

احساس حماقت به من دست داده بود .استاد به 

دانست که در وضعیت من آگاه بود و خودش بهیر یم
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مورد من نیم شود به هرکیس سفارش کرد . نیاز به تذکر 

مسارانه گفتم   من نبود اصال . با لحنن رسی

_البته که حتما مورد تایید و اعتمادتونه .ویل من منتظر 

ن و مونم . امشما یم یدوارم هرچه رسی    ع تر خوب بشی 

 برگردین ! 

انگار ابراز امیدواری من برایش مثل یک شوچن مسخره 

ین اهمینر نداشت .   بود . کوچکیر

ی نباش و به انتخاب من شک نکن !  ن  _نگران چی 

لحن اطمینان بخش استاد قدری از تالطمات قلبم کاسته 

ها را یم ن  دلم شور خییل چی 
قدر د .آنز بود اما هنوز پنهاین

ی حال و روزش را بکنم .سواالت که یادم رفت مالحظه

 یی امانم رگبار شد بررسش . 

_طرف گ هست استاد ؟ از شاگردای قدیم یا جدیدتونن 

ن یا فقط شاگرد خصویص ؟ تو آموزشگاه کار یم کین

ن ؟ من یمیم  شناسمشون ؟گی 

کم از دستم او درسکوت گوش داد و شاید حوصله اش کم

که در جوابم فقط یک جمله گفت .جمله ای نه   رسرفت

چندان شفاف و رصی    ح .بیشیر شبیه کنایه بود .دوپهلو و 

 رفتم . رمزآلود. ظاهرا باید خودم یی مکاشفه یم
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 _اونم یکیه مثل خودت ! 

و بعد صدای چکامه آمد که انگار همان موقع وارد اتاقش 

 شده و گوشی را از دستش گرفته بود . 

ن ! مکالمه _محبوب جان ا احت کین ستاد دیگه باید اسیر

تلفنن و دیدارهای حضوری طوالین مدت خسته شون 

 یم
ی

زد .( دفعه بعد ام طعنه یمکنه ! ) داشت به پرچانیک

حالشون که بهیر شد و بازم مایل بودن گوشی رو میدم که 

 با ایشون حرف بزین ! 

 از این
ی
مندگ های زبان که چرا مثل بچهبا احساس رسی

اوار  نفهم خودم رعایت حالشان را نکرده ام که حاال رسن

شنیدن تذکر نباشم از چکامه بابت برقراری این تماس 

دانستیم کدام نیمتشکر و بعد خداحافیطن کردم . اما هیچ

قرار نبود دفعه بعدی در کار باشد ! کار دنیا به سخره 

ن امیدواری ها و دلخوشی های آدم هاست . انگار گرفیر

کنن تا دست خبیثش بیند تو چه آرزویی یممنتظر است ب

را بگذارد روی همان و حرست جانکاهش رو به تو هدیه 

 کند . 

استاد صبح روز بعد از تماسمان بد احوال شد و رسانجام 

یی هیچ تقال و دست و پازدن بیهوده ای برای ماندن و بقا 
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، جان به جان آفرین تسلیم کرد و با تنن رنجور و نزار به 

 معشوق شتافت ! دیدار 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۵ 

 

نرگس با نگراین ازم یم پرسید برای چه این روزها مدام 

کنن ؟ و جواب من نشینن و یواشیک گریه یمیک گوشه یم

هایی بود که غم یی تکیه گایه ام را ی اشکجوشش دوباره

ن از این همه رنج  جار یم کشیدند اما زباین برای گفیر

هایی که یی ام نبود .چه خوشبختند آدموار پنهاین صیبتم

پیش این و آن  ی دلپروا از قضاوت شدن سفرهترس و یی 

تکانند تا از بار خاطرشان کم کنند .اما من جرات و یم

ین و صمییم ترین دوستم شهامنر برای راز و نیاز با بهیر

شم نداشتم . یاد گرفته بودم هرباری را تنهایی به دوش بک

و سنگ صبوری جز دلم برای خود پیدا نیم کردم .گریه 

تنها همدم من بود و سکوت تنها حایم من ! با تمام قلبم 

دانست قدر بودم و کس نیمسوگوار استادی عزیز و گران
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غم رحلت ناگوارش با دل من چه کرد ؟ او که در شبستان 

 
ی
م ای درخشیده بود ، با افول نابه هنگاام مثل ستارهزندگ

  خود ، گویی که سیاره
ی
ه ی زندگ ای ام را بار دیگر در گسیر

 از ظلمات سوق داده بود . 

ی های مامان یا چغیل محیا جرایر توی خانه از ترس پیگی 

ن نبود .چه برسد به عزاداری ! شنی که 
حنر برای گریسیر

با شنیدن خیی فوت استاد قلبم سیاهپوش رفتنش شد 

خواست وار یمای دیوانههبرمن هزارسال گذشت .دلم گری

گذاشت آن طور که باید برایش اما احساس ناامنن نیم

سوگواری کنم. از بس بالشم را به دندان گزیدم که مبادا 

هق یی اختیارم باعث برهم خوردن خواب و صدای هق

که از جنس ساتن بود   آرامش کیس شود روبالیسی 

هام به شکل چندجایی ریش ریش شد و جای دندان

 فر 
ی

هایی زننده روی آن باقر ماند . هنوز دنبال رایه ورفتیک

گشتم که مامان یواشیک برای عوض کردن روبالیسی یم

ن جیمم کرد که چه بررس بالشم  دار شد و کیل سی  خیی

مجبور شدم به دروغ ام و چرا به این روز افتاده؟ آورده

بگویم از ترس خواب و کابوس بدی که دیده بودم یی 

ام که صدای جیغ و باشم بالشم را گاز زدهکه متوجه آن

 دادم بلند نشود ! 
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مامان هاج و واج و درمانده نگاهم کرد .چند بار نچ نچ 

کنان زیر لب گفت " پناه برخدا " و بعد از جابلند شد و 

رفت بالش دیگری برایم آورد و یک جلد قرآن که شب ها 

دش بگذارم باالی رسم .گردنبند طالی " واین یکاد " خو 

ی جواهراتش درآورد و انداخت دور گردنم را هم از جعبه

وهای شیطاین درامان بمانم . ارصار  تا از گزند و تسخی  نی 

ن مورد آزار  داشت متقاعدم کند که من توسط شیاطی 

قرار گرفته ام تا برای نماز اول وقت صبح از خواب بیدار 

 نشوم . 

 

ی نیست ! فقط دلم گرفته !  ن  _چی 

 دی ! _نکنه عاشق ش

نرگس پوزخندزنان این را گفت و بعد انگار که خودش هم 

ای زده چشمیک زد ربط و مسخرهدانست چه حرف یی یم

 و خندید . 

بندم _تو اگه یه روز عاشق بیسی من کل شهر رو آذین یم

 محبوب ! 

. از هام شد این حرفش ناخواسته باعث کش آمدن لب

ام که بارآمدهنظر او من آن قدر ترسو و محتاط و خننی 
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هیچ شانیس برای عاشق شدن نداشتم .نرگس 

نداشت آن قدرها هم که فکر یم  یی دل و یی خیی
کرد دخیر

ها جرایر نیستم که اگر بودم قلبم پنهاین به سمت ممنوعه

های کرد و هرگز برای رسیدن به خواستهگرایش پیدا نیم

 هایی هرچند کوچککردم و گامام یواشیک تالش نیمقلنی 

دید و مرا ام را نیمداشتم .نرگس آن روی پنهان شدهبرنیم

داشتم قضاوت  از روی نقاب گمراه کننده ای که برچهره

دانست به قول استاد بزرگ فقیدم من کرد .او نیمیم

 چکاوگ هستم در حصار ! 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۶ 

 

ن و پررسوصدای دیگر  محمد با چند اجرای موفقیت آمی 

کم برای خودش اسم و رسم در جمکران و قم داشت کم

ی پیدا یم کرد و به عنوان یک مداح تمام عیار به بیشیر

ا و حسن انتخابهایش در همگان معرقن یم شد . صدای گی 

ای که به لطف دوست اشعار زیبا وبکر و شنیده نشده
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_ که اشعار  شاعرمسلک و یی نام و نشانش _مرتیصن

ا تخلص محتشم یم رسود به او در تولید اش را بمذهنی 

محتوای با کیفیت و غنن کمک شایاین کرده و ترکیب 

خوش صدا و شعر و ریتم بحرنیمه طویل ابدایع جدید 

باعث به وجود آمدن سبیک خاص و منحرص به فرد در 

 . مداچ شده بود که تا به حال سابقه نداشت 

از بیشیر اجراهایش به صورت مستقیم و یا تکرار 

های رسارسی پخش یم شد و ییک دو اجرای شبکه

ترش هم شبکه استاین قم به تصویر کشیده بود خصویص

که چون ما درخانه ماهواره نداشتیم از دیدنش یی نصیب 

ماندیم .اما زن دایی ریحانه فیلمش را ضبط کرده و ریخته 

 بود روی ش دی و آورده بود برای ما که ببینیم . 

سبت عید غدیرخم محمد نوحه که به منابا این

های شاد و مفرچ در حسینیه های جمکران و قم خواین 

داشت اما من که قلبا عزادار استاد بنان بودم با غنیمت 

شمردن فرصنر که برای احساسایر شدن و گریه به دستم 

ام را یی آمده بود جلوی تلویزیون بغض پنهان مانده

ی گریه رس کردم و یک دل سی  های هاواهمه آب یم

ن جیمم نیمیم کرد و با دادم .تنها زماین بود که کیس سی 
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ها خیال کنن ! آنپرسید برای چه گریه یمسوءظن ازم نیم

کردند که مثل یک خواهر رئوف و ذوق زده از تماشای یم

مداچ یی نقص و میخکوب کننده ی برادرم با غرور و 

داشتم افتخار به وجد آمده و از فرط خوشحایل بود که 

 گریستم . مثل ابر بهار یم

های دانم مامان یا محیا کدامیک توی ییک از صحبتنیم

های احساش من شان با محمد با افتخار از گریهتلفنن 

برایش گفتند و او را در این مورد کنجکاو و تحت تاثی  قرار 

روز مستقیم با موبایلم تماس گرفت و با دادند که آن

ها و داند از دیدن مداچاند که یمگوشه و کنایه بهم فهم

 ام ! هایش گریه کردهمولودی

ون و ظهر بود. از جلسه ی آخرین امتحانم آمده بودم بی 

قدر منتظر نرگس بودم که به من ملحق شود . هوا آن

چی بود که حس یم کردم چادر مثل یک لحاف گرم و رسی

ن افتاده روی من .داشت خفه کرد . به زحمت ام یمسنگی 

ای پهن کردم و ی درخنر پیدا کنم .روزنامهتوانستم سایه

های نشستم زیر سایه .جوی بارییک از عرق از کناره

 هردوطرف صورتم روان بود 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

کردم مثل چوب خشک یخ و قدرام که فکر یم_پس اون

 ! یه وقتایی هم احساسایر یم
شی ! اگه یی روح نیسنر

 زود بیام !  دلت واسه زور و مشتمال من تنگ شده تا 

زدم در ی چادرم خودم را باد یموقنر داشتم با گوشه

 جوابش به طعنه گفتم 

کنن قدر رست شلوغه که فرصت نیم_االن حتما اون

دیگه روی خواهرات رو کم کنن ! اشکال نداره ! ما 

فت کنن  یم حاالحاالها تو خونه نبینیمت تا تو پیرسی حارصن

 و بیسی معروف ترین مداح ایران ! 

ن امشب راه کنم ؟ یمگ گفته فرصت نیم_  خوای همی 

ا نیست ؟  بیفتم بیام خونه تا بفهیم از این خیی

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۷ 

 

طور که داشتم با دستمال کاغذی پوزخندی زدم و همان

 چیدم با لحنن پرتمسخر گفتم ام را بریم عرق روی پیشاین 
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ه هیئت اون مداح گردن دونم مهمون ویژ _امشب که یم

ن ضدگلوله اش این ور ور و اونکلفنر که با بادیگارد و ماشی 

ره و تو هم از خداته که پادررکاب این آدم بذاری ! بذار یم

ا نیست داداش !   یه روز دیگه بفهمیم که از این خیی

_آی آی زیک ! دهنت رو ببند ! حواست باشه پا رو بد 

 ! بینن رگم نذاری ! واال بد یم

ن هنوز از کوره درنرفته بود و داشت با روشی مسالمت آمی 

کرد .اما من که هنوز یادم نرفته بود آخرین بار تهدیدم یم

چه پوسنر از رسم کنده دست بردار نبودم و پا از روی 

 داشتم . دمش برنیم

_ای بابا ! ماکه بد ندیده نیستیم داداش ! طعم مشت و 

و دور دستات پیچیدی لگدهاتم چشیدیم ! از بس موهام

و کشیدی اسمت که میاد موهام خودبه خودسست 

سیم ؟ حاال از اینا گذشته ! شه یمیم ریزه ! دیگه از چی بیر

دونسنر از وقنر مداچ تو رو از تلویزیون پخش کردن یم

وع کردم به مزاحم تلفنن  مون زیاد شده ! )ریزریز رسی

انه گفتم ! در طول روز تلفن خخندیدن .دروغ نیم

داشتیم و خورد و تا گوشی را بریمچندین بار زنگ یم

شد. ( بگو شماره ات رو هم گفتیم الو تماس قطع یمیم
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ن که کشته مرده هات مستقیم  کنار اسمت زیرنویس کین

ل ، خودشون  ن ن شماره مین وصل بشن به خودت و با گرفیر

و ما رو رسکار نذارن .و یه نصیحت خواهرانه مواظب 

های کله گنده به قول خاله زینب خواهرای باش این مداح

ترشیده شون رو نندازن بهت . آخه نیست خییل 

خوان کنه همه دیگه یمای ! مامان خانم خیال یمتحفه

ن بدن به تو !  شون رو که از رسراه برداشیر  دخیر

ن کاری که یم برم کنم زبونت رو یم_اومدم خونه اولی 

ه تو باغ چای ول ندازم جلو اون گربه چاقال سیاه کیم

 گرده ! یم

این را با تمام حرصش گفت و بعد بدون خداحافیطن 

تماس را قطع کرد . من که کیم دلم خنک شده بود با 

های خودم تفاویر شانه زدم باال و بعد به نیش و زبانیی 

 توی دل خندیدم ! 

 

اما محمد آن شب با بازگشت دور از انتظار خود به من 

ها نیست و بهیر است از از اینثابت کرد که واقعا  خیی

 غیبت و نبودنش درخانه زیاد بهمان خوش نگذرد . 
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ن شام نشسته بودیم و داشتیم راجع  خانه دور می  ن توی آشیی

ن دوم چای حرف یم زدیم که به تاری    خ برداشت چی 

صدای باز و بسته شدن دربهای پارکینگ حواسمان را 

اشت و اش بردپرت کرد .بابا رساز بشقاب ماکاروین 

باابرواین باالرفته یک نگاه پرسان به مامان انداخت که 

ن و هوشیار نشسته بود اش به حالت نیمروی صندیل خی 

.محیا شتابان رفته بود از پنجره رسک بکشد و وقنر با 

خانه برگشت ، من  ن بازگشت داداش محمد به آشیی خیی

دانم چرا یکهو به رسفه افتادم . بابا یک لیوان آب نیم

 داد دست من پرسیدمن ریخت و همزمان که یم برای

_مگه امشب به یه محفل مهم دعوت نشده بود ؟ چی 

 شده برگشته ؟

تر از مخاطبش مامان بود که حاال هاج و واج تر و نگران

مانده ن اش را به او روی صندیل وا رفته بود .دست روی می 

دونم " تکان داد و بعد با شنیدن صدای عالمت " چه یم

ی  باز شدن درخانه دراضطرایی خاموش چشم به راه قی 

تر شدن صدای آمدنش نشست . با هربار نزدیک

خانه قلب من با ریتم کندتری قدم ن های محمد به آشیی

 زد . یم
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بینم که خییل از _به به !چه استقبال باشکویه ! یم

 برگشتنم خوشحال شدین ! 

نم را تا نگاه مات من با نگاه تنگ و نافذش تالقر کرد و ت

مستقیم رعشه ای نامحسوس لرزاند ، فهمیدم داشت غی 

 زد . یم به من طعنه

 ___ 

 

 بدرگ* : بدذات ، بد اصل )کنایه از اون رومو باال نیار (

 

 #عشق_را_سانسور_کردند  

 

لطفا درجریان باشید .برای این رمان دوبار  ️‼توجه

 ️☺گذاری درهفته داریم نه هرشب ! پارت
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 ری#نیلوفرال

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۸ 

 

لطفا درجریان باشید .برای این رمان دوبار  ️‼توجه

 ️☺گذاری درهفته داریم نه هرشب ! پارت

 

آن شب وقنر داشتم به دستور مامان برای محمد 

 فکر کردم واقعا ماکاروین یم
ی

کشیدم با خودم با رسگشتیک

و  دیگر این محمد که از محفل بسیار مهیم در قم گذشته

یی خیی از راه رسیده بود که فقط روی مرا کم کند آن 

 محمد همیشه نیست . 

کت  من بعد از شام زودتر جمع و جور کردم و به جای رسی

 ترجیح دادم به اتاقم بروم و 
ی
در دورهم نشینن خانوادگ

تمرین خوشنوییس کنم .محیا هم در حقم لطف کرده و 
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ینن و میوه را به عهد ه گرفته بود وظیفه بردن چای و شی 

ن محمد را شنیدم و به  .پشت رسم صدای شب بخی  گفیر

دنبالش غرولندهای مامان و بابا که از رسنارضاینر بلند 

 شده بود 

خواستیم باهم چای و سوهان بخوریم و تو _تازه یم

 ! 
ی

 برامون یه کم از خودت و مداحیت تو جمکران و قم بیک

شه ام وا نیمام ! چش_باشه واسه فردا ! االن خییل خسته

 . 

 _پس قبل خواب یه دوش بگی  ! خستگیت در بره . 

جواب مامان را نداده بود یا اگر هم داد من نشنیدم .یک 

خواستم ی را از رسم کنده بودم و یمدقیقه بعد تازه رورس 

ن تحریرم بنشینم که صدای تفر به دراتاقم خورد  پشت می 

 و متعاقب با آن صدای محمد آمد 

 _محبوب ! 

 نیحی زدم و با نگایه وارفته و مردد زل زدم به قلم   با 
ی

کالفیک

ن .چکارم داشت آخه ؟ از تعلیل که برای  و دوات روی می 

باز کردن در یا جواب دادن به او نشان داده بودم عصنی 

شد و با تق دیگری که به در زد حضورش را در پشت در 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 بار دیگر بهم یادآوری کرد .با صدای کش داری که پیام یی 

 
ی
 ام را به شکیل رسا به گوشش مخابره کند گفتم حوصلگ

 _هوم ؟

ون !   _هوم و کوفت ! بیا بی 

این را با ترسی آرایم گفت و راه را بر یی اعتنایی بیشیر من 

 بست . 

 چه بالیی رس محمدمون آوردی ؟ " خدایا ! یم
ی

شه بیک

 ای از محمده ! قاتیه !)قاطیه( " این کال یه ورژن دیگه

ن کنده شدم و رورسی با تنبیل ام را از روی تخت از می 

برداشتم و نصفه نیمه انداختم روی رسم و زیر لب 

ن که در اتاق را باز  غرغرکنان رفتم ببینم چکارم دارد .همی 

ن بدبوی گلوله شده آمد توی صورتم .  کردم یک چی 

اش صاف جوراب های نکبتش بود که بوی تند و زننده

ام که تا فرو رفت توی ریهرفت توی دماغم و یک جوری 

هام بوی گند پاهای کردم نفسچند ساعت بعد حس یم

 راه و 
ی

عرق کرده و چرم کفش و چندین ساعت خستیک

 دهند . ترمز و کالج یم

 کنن ؟ اح ! حالم بد شد . _چی کار یم
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ن شده از چندش و اکراه با دستم و با چهره ن چی  ای چی 

 را از روی صورتم پس زدم . آن

 بازیا بیی بشورشون ! ای این سوسول_به ج

های نابالیعن که انگار پاک زده بود به رسش ! مثل پرسبچه

ی حالیشان نیست و فقط یم ن خواهند با زور حرفشان چی 

ند .غد و لجوج به نظر یم رسید .با لحنن حایک را پیش بیی

اری گفتم  ن  از بی 

ن !  ن نیسیر  _بنداز دور تحفه ها رو ! قابل شسیر

از و حالت تدافیع که به خود گرفته  اعتنا بهیی  ن حس اشمیی

ها را دوباره جلوی صورتم گرفت و مثل آونگ بودم آن

 تکانشان داد 

ن االن !   _گفتم بیی بشورشون همی 

ن بیشیر لجم را  لحنش زیادی دستوری بود و همی 

کرد . معلوم بود که آورد و مرا علیه خودش مقاوم یمدریم

 به این

 

 #نیلوفرالری

 ا_سانسور_کردند#عشق_ر 
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#۴۹ 

 

های بوگندو نیازی نداشت و توی کشوی دراورش جوراب

های رنگاوارنگ و نویی که نوبت پر بود از جوراب

پوشیدنشان نرسیده بود هنوز ، ارصارش فقط برای 

دانم . با حرص لب روی لب اذیت و آزار من بود .یم

م را صاف انداختم توی چشمان  دم و نگاه پرتغی  فرسی

کرد .با تراشی یمکه انگار داشت با من دشمنستمگرش  

 دندان قروچه گفتم 

 _احتماال منو با نوکرت اشتباه گرفنر ! 

هاش جان ای روی لبتازه داشت پوزخند کج و کوله

ای حق به جانب و قاطع در را با گرفت که من با قیافهیم

ی تق محکیم به رویش بستم .اما کودک لجوج و یکدنده

دار نبود .از پشت در با صدایی پرتحکم درونش دست بر 

 گفت

_جورابا پشت دره ! صبح بیدار شم ببینم نشستیش من 

 دونم با تو  . یم

ن به من لذت یم که مرا مجبور برد و از اینانگار از زور گفیر

به کاری کند احساس برتری و قدرت خایص یم کرد . 
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عادی بودن که شاخ و دم نداشت   و غی 
ی

دیوانیک

م و با یی اعتنایی و توانس.یم تم تهدیدش را نشنیده بگی 

تمرد از دستوری که امر فرموده بود با او مقابله به مثل 

جا که به زودی قصد داشتم برای آموزش و کنم .اما از آن

ی فلوت و سازدهنن مورد نظرم پن فلوت از سطح  یادگی 

ترسیدم او بتواند با تحریک ای اقدام کنم ، یمپایه تا حرفه

مستقیم رای مثبت بابا را برگرداند . فکر ما مان به طور غی 

معقول و مستبدانه  کردم شاید بشود با این رفتارهای غی 

ی کنم . به هرحال به نفعم بود که گایه  اش مدارای بیشیر

ها با پوست کلفنر یا با انعطاف پذیری بیشیر در وقت

دار باش م تا مقابلشان کوتاه بیایم و به نظر مطیع و فرمانیی

م و بتوانم درخفا بعیصن از  کمیر تحت نظرشان قراربگی 

 ام را دنبال کنم . های مورد عالقههدف

باال رسم را باال گرفتم و زل زدم به سقف ! انگار خدا از آن

 زد . داشت پنهاین به حال و روز من پوزخند یم

خوام ناشکری کنم ،جسارت ُپ ف ف ! خدایا توبه ! نیم

ام ! ویل خودمونیم وره بذاری تو کاسهنشه یهو بهت برنخ

 اینم برادره به من دادی !؟ 
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ن از اتاق را نداشتم .به محیا اس ام اس  ون رفیر حال بی 

های داداش محمد را از پشت دادم که یی زحمت جوراب

 دراتاقم بردار و بشور ! 

ن کوبان و غران آمد و  جوابش که نه .اما خودش پابرزمی 

قدم رو رفت و " به من چه ،  کیم درطول و عرض اتاقم

به من چه " راه انداخت و آخر رسهم خودبه خود تسلیم 

یط جوراب ن ها را یمشد و گفت به رسی شوید که دراولی 

مش کتابفروشی " بوک مارکت " تا  فرصت باخودم بیی

پاتر را بخرد .در این مورد استثنائا هری رسی جدید کتاب

بهیر است به  گفتاز مامان حرف شنوی نداشت که یم

جای این کتابهای صدتا یک غاز خارچی که هیچ پندو 

دهند رمان " دا " را بخواند یا ها نیماندرز مفیدی یاد بچه

شد رسی کتابهایی که مربوط به دوران انقالب و جنگ یم

و او با انتخاب خودش برایش تهیه کرده بود و باتاکید 

!  گفت که این کتابها ارزش خواندن دارند ! یم نه هرکتایی

ن بودن مطالب آن ها کتاب  اما محیا هربار به بهانه سنگی 

 از زیربارخواندنشان شانه خایل کرده بود . 
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صبح روز بعد که محمد خواب بود هنوز و بابا هم رفته 

بود اداره من و محیا داشتیم به کمک هم خانه را ضبط و 

را کردیم و مامان هم مرتب تاکید داشت که کارها ربط یم

وقت محمد از خواب یی رسوصدا انجام دهیم تا یک

 نازش بیدار نشود. 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۵۰ 

 

خانه داشت برای ناهار غذای مورد  ن خودش هم توی آشیی

کرد . فسنجون با اش را آماده یمی نورچشیمعالقه

 گوشت بوقلمون محیل ! 

افتخار کمک اما گهگایه به کمک من هم احتیاج داشت و 

ن را به من یم  داد . آشیی

 " محبوب بیا گردوهارو بریز تو مولینکس "

" محبوب برو شیشه رب انار رو از تو یخچال انباری بیار 

" 
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 " محبوب گردوها رو خوب تفت بده . نسوزوین !"

 

محیا رفته بود که حمام و دستشویی های خانه را با  

ن کند. وقنر کارش تمام شد و  خانه  جوهرنمک تمی  ن به آشیی

آویز بود که شب قبل زیر  برگشت توی دستش یک گردن

بلوز یقه هفت و شکالیر رنگ محمد دیده بودیم. اولش 

فکر کردیم باید توی چرم طبییع اش دعا باشد ! حدس 

مامان دعای " حرز امام جواد " بود .اما وقنر محیا از رس 

فضویل کیف چرمش را باز کرد جای دعا یک رشته موی 

رمایی رنگ دیدیم که دورش با نخ کاموا بسته شده بود . خ

چشمان درشت من و محیا گرد شد و صورتمان را موچی 

ت و ناباوری در برگرفت . اول یک نگاه هاج و واج  از حی 

به هم انداختیم و بعد رویمان را به مامان کردیم که 

دستش موقع آبکش کردن برنج یی حرکت مانده و 

 روح شده بود . ی رسد و یی وحفرهچشمانش تبدیل به د

از آن روز و روزگار دور و گذشته که به عادت تفتیش 

های اش توی کمد من البه الی خرت و پرتهای یواشیک

ای نیمچه عاشقانه که برای دبی  مرد درس دیگرم نامه

مان نوشته بودم ، ُجسته و مانده بود مطالعات اجتمایع
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که خورده تر نشان کجای تربیت من اشتباه کرده ، ی

موقع با استفاده از اختیارات خود به عنوان . آنداد یم

ای ناظم و نفوذش بر مدیر مدرسه ، مکاتبات هوشمندانه

با اداره آموزش و پرورش شهرستان انجام داد که با توجه 

زمان بابا توی اداره آموزش و پرورش سمت که آنبه این

تیب اثرداده شد مهیم داشت به درخواستش به رسعت تر 

و خییل زود جایگزینن دبی  زن به جای آن دبی  مرد بخت 

دیگر برگشته و ازهمه جا یی خیی انجام گرفت و بعد از آن

اجازه نداد هیچ دبی  مردی چه جوان و چه پی  معلم 

ش شود .اما حاال مطمئنا خودش را کالس های دخیر

 قدر در اش آندربرابر محمِد به زعم او منحرف شده

خواهد به رصاط طور که یماقتدار نیم دید که بتواند آن

آن انگار همه آرزوهایش را مستقیم برش گرداند . یک

ها که برای ازدواج دید ! توی رسش چه نقشهبرباد رفته یم

محمد با دخیر همه چی تمام مورد نظرش _حنانه 

 یی 
حیایی نکشیده بود . ویل حاال ...رشته موی کدام دخیر

 کرد ؟ قشه هاش را نقش برآب یمداشت ن

زده بود که انگار مچ محمد را در محیا جوری هیجان

ن  های سفید براکت موقعیت ناجوری گرفته ایم ! برق نگی 

ارتودنیس اش از میان نیشخندهایش پیدا بود . آن رشته 
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مو را چون عالمت میتیکومان گرفت دستش و رو به ما 

 گفت

 ه ؟ کارا بلد_داداش محمدم از این

گشتم من هم که همیشه دنبال نقطه ضعفن از محمد یم

اهن عثمان ازش بهره برداری کنم به زعفران تا مثل پی 

ی  ساییده شده آب داغ اضافه کردم و گذاشتم روی کیر

 که دم بکشد . 

تونه به حاج محمد _چرا بلد نباشه ؟ اصال مگه کیس یم

نیابت پنایه شک کنه؟ ) بابا در آخرین حج تمتعشان به 

از محمد اعمال حج تمتع را به جا آورده و برایش قرباین 

 کرده و ارصار داشتند که دیگران او راهم حاچی بدانند .(

و پوزخندم پخش شد توی صورتم .عمدا دست گذاشتم 

 حساس مامان و ادامه دادم .  روی نقطه

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۵۱ 
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ه هم انگار خییل در قی د و بند محرم و نامحرم _دخیر

داد نیست .واال موی خودش رو به عنوان یادگاری نیم

 پرس مردم بندازه گردنش ! 

کرد و من بس مامان داشت از درون جلز و ولز یم

 ناجوانمردانه خبیث شده بودم . 

_ ویل داداش محمدم خوب بلده چطور زیرزیرگ شیطون 

 رو درس بده ها . 

ن آشکار مامان کنایه مرا برنتافت .  انگار که فحش یا توهی 

ای شنیده باشد نگاه غصبنایک به هردونفرمان و گزنده

انداخت و چون دید باز از رو نرفتیم و مثل چشم 

 کنیم بهمان توپید سفیدها زل زل داریم نگاهش یم

ن ! این حرفا چیه پشت رس  به ! خجالت بکشی 
ُ
به خ

ُ
_خ

ن ! بده من اون آویز کوفنر رو برادرتون یم  محیا !  گی 

که محیا آویز محمد را تقدیم مامان کند من اما قبل از این

را از دستش قاپیدم . محیا انگار که از موزماربازی من آن

بدش نیامده باشد رو به مامان شانه زد باال یعنن که " 

تقصی  من نیست ! " مامان بدجوری از دستم کفری بود 

تخس و  دانستم با لحندادم .یماما من اهمینر نیم
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اندازم اما آزارنده ام بدتر روی اعصابش شلنگ تخته یم

 ازش بایک نداشتم 

م بهش  م جای شما این گردنبند خاص رو بیی _ من حارصن

برگردونم که حرمت مادر و پرسیتون حفظ بمونه .باور 

ه !  ن نیتم خی   کنی 

اول محیا بود که دستش را جلوی دهانش گذاشت و پفر  

ش به من ندهزد زیر خنده و بعد خ ن های ریز و ریشخندآمی 

هم رسایت کرد .قدرت و شدتش به قدری زیاد بود که 

های مامان هم نتوانست به خفقان حنر چشم غره

ان  وادارمان کند.وقنر دید ظاهرا در این مورد حریف دخیر

چموش و فرصت طلب خودش به خصوص من نیم 

 از گزینه
ی
ب من ی تهدید و ارعاشود از رس عجز و درماندگ

 استفاده کرد 

_ بیی یی رسو صدا بذار تو اتاقش . یی خود رسی درست 

نکن محبوب ! اگه از دستت جری شد و به باد کتکت 

ون  ها ! گرفت من نمیام از زیر دست و پاش بکشمت بی 

اما من فعال بیدی نبودم که با این بادها بلرزم ! مامان به 

و رسید مو را از ماست یمما که یم ن و جوری با کشید بی 

کرد جدیت و تفهیم و القای زوری خطا از ما بازجویی یم
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های آمد و حنر به گناهکه آدم از دستش به تنگ یم

اف یمنکرده کرد .اما در مورد پرس عزیزش اش هم اعیر

داد با سکوت گی  و مسامحه کار یم شد و ترجیح یمسهل

یش و رها کردن موضوع یک جور گند کار را بپوشاند و بو 

 رادر نیاورد که یک وقت به تری    ج قبای پرسش برنخورد . 

دم صدای باز و بسته شدن در دستشویی توی همان

راهرو آمد و محیا با ایماء و اشاره بهمان فهماند که 

داداش محمد بیدار شده .مامان ته قابلمه را چرب کرده 

چید کنار ها را به ردیف یمزمینن بود و حاال داشت  سیب

 هم . 

ه اون _  ن االن که اون تو اتاقش نیست محیا بیی ه همی 
بهیر

 آویز رو بذاره تو کشوش و بیاد . گردن

و به محیا چشم غره رفت که چرا مثل ماست واستادی ! 

های راه زد و به رساغ بنفشهاما محیا خودش را به آن

 زده گفت ی پنجره رفت و ذوقآفریقایی روی هره

 _وای این ییک هم گل داده ! 

افریقایی توی گلدان صوریر ترین گل بنفشهبه کوچک و 

 رنگ اشاره کرد که من چندوقت پیش کاشته بودم . 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

#۵۲ 

 

 تون بیاره برام . دسنر کو ؟ ییک_این حوله

صدای محمد بود که از توی دستشویی داشت هوار 

که حوله ینکشید.محیا تازه یادش افتاده بود بعد از ایم

های کثیف را از توی حمام و دستشویی برداشته و برده 

د توی رختشورخانه فراموش کرده حوله ن را بیی های تمی 

ای جایگزینشان کند و تا خواست باعجله برود حوله

بدهد دستش ، تنش به تن مامان خورد و به دنبالش 

کیس که او تازه از توی کابینت برداشته بود از  کاسه پی 

خانه را  دستش ن ن و صدای شکستنش تمام آشیی افتاد زمی 

ها طرف روی ییک از صندیلبرداشت . محیا هم از آن

ن و تا از درد پک و  پرت شد و بعد باهم افتادند روی زمی 

وع کرد به نک و ناله کردن مامان با تمام پهلویش رسی

 حرصش رسش ونگ زد

ه  ی دست و پاچلفنر ! _آخه کوری مگه ! دخیر
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کشید که چرا هنوز از حوله داشت داد یممحمد باز 

ی نیست ؟ من با غرولند گفتم   خیی

ون با دستمال کاغذی دست و روت رو  _اح ! خب بیا بی 

 خشک کن ! ای بابا ! 

 

که مثل آفتابه دست به مامان ازم خواست به جای این

 کمر بایستم و غر بزنم  زودتر با حوله بروم رساغ محمد . 

ع و وقنر بااکراه اطاع ت امر کردم با لحنن که بوی ترصن

شد تا ضعف داد اما با الفایطن دستوری ادا یمخواهش یم

 خودش را بپوشاند گفت

_اون گردنبند رو یه جور بهش ندی که رسی بشه برامون 

 محبوب ! 

داد از دست مامان حرصم یم گرفت . یک جوری تذکر یم

ار محمد کرد انگار این ما بودیم که باید از کو امرونیه یم

 خجالت یم کشیدیم و حیا یم کردیم نه خود محمد . 

 

تفر زدم به در توالت و تا محمد در را باز کرد حوله را 

چکید . با گرفتم باال .از رس و صورتش داشت آب یم
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ن صورتش را اصالح کرده بود.ته ریشش مرتب شده  ماشی 

 بود .با اخم گفت

 _چقدر لفتش دادین ؟ 

 با اخم جواب دادم 

خونه بند بود ! _د ن  ستمون تو آشیی

 حوله را از دستم گرفت و با همان  لحن طلبکارانه گفت

 _سالمت کو ؟

تذکرش باعث شد با اکراه بگویم سالم . اما به جای 

 که جواب سالمم را بدهد دستور داد این

ی درست کن ! _برو برام یه املنر خاگینه ن  ای چی 

کرد ست یمتری ازم درخوااگر با لحن نرم و صمیمانه

 شنید مطمئنا ازم جواب رسباال نیم

ن  _من کار دارم ! باید برم رختشورخونه پای ماشی 

 لباسشویی ! یه کوت رخت دارم که بشورم ! 

 داد نگاهش بوی عتاب و رسزنش یم

 چشم ؟_پس گ یاد یم
ی

ی به جای ییک بدو فقط بیک  گی 

 _من ییک بدو نکردم فقط گفتم کار دارم ... 
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 ملت درست کن بعد ! _اول برام ا

 با غییطن درآمده گفتم

 _ایش! چشم ! 

 ی پا چرخیدم بروم که پرسیدو روی پاشنه

 _جورابمو که شسنر !؟ 

رسید .انگار قبال جوابش لحنش چندان سوایل به نظر نیم

اش را روی بند دانست یا جوراب های شسته شدهرا یم

دیده بود فقط محض خاطرجمیع یا به رخ کشیدن 

ن چقدر زورم داشت یم اشجذبه پرسید ."  یعنن ببی 

رسه !"و من چقدر خوش به حالم بود وقنر در جوابش یم

 یم گفتم 

 _خودم که نه .محیا زحمتش رو کشید ! 

ی منقبض و و همراه با لبخندی ملیح و عمیق چهره

 ناخشنودش را از نظر گذراندم . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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رسید .نیت شسته خورده به نظر یمشکست هایمثل آدم

دانم چه کیسی از من ؟ نیمهایش بود یا بهرهبشدن جورا 

شستم و هایش را حتما باید من یمکیفن داشت که جوراب

که خودم را از این افتخار معاف کرده بودم از حاال از این

اش را که دق دیلدستم به خشم آمده بود.فقط برای این

 ه باشد با خط و نشان گفترسم خایل کرد

 کنم . _بفهمم املتمو محیا درست کرده پوستشو یم

و بعد در توالت را تق به رویم بست . انگار دیگر فهمیده  

رسد و من بود با تهدید کردن شخص من به جایی نیم

کیس نیستم که اجازه بدهم ییک دیگر به خاطر من تنبیه 

 و تادیب شود . 

 

ی دیرهنگامش آماده شده محمد بعد از رصف صبحانه

ون . ظاهرا با صابر قرار بود رسی به  بود از خانه برود بی 

های هئیت خودشان بزنند .محرم نزدیک بود و وقت بچه

ده ! به گفته خودش تمام وقتش ریزیکم و برنامه ها فرسی

خواست هرطور اول محرم پر بود اما دلش یمبرای دهه
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لس نوحه خواین شده قبل از عزیمتش به قم ، یک مج

ن در هیئت سابقشان که از ابتدا او را به عنوان  سنگی 

مداح به شهر و بعد در سطح استان و اکنون در کل کشور 

مطرح کرده بود به نمایش بگذارد تا به قول خودش 

دینش را ادا کرده باشد . ظاهرا قرار بود از مرکز صدا و 

داری بیایند تا ا مسال با سیمای مازندران هم برای فیلمی 

ی به استقبال محرم بروند .   شور حسینن بیشیر

من یک کوت لباس شسته و نیمه خشک شده را از 

ن انباری  رختشورخانه که در قسمت انتهایی خانه مابی 

اد داخل  ن مرغ تا جون آدمی  بزرگمان _ که در آن از شی 

شد _و یخچال های مدل سوپرمارکنر اش نگهداری یم

قرار داشت توی سبد  اتاق ورزش و بدنسازی محمد 

بردم که روی بند پهنشان کنم.محمد باز ریخته و یم

 صدایش را انداخته بود روی رسش . 

 _کیس گردین دعای منو ندیده ؟

زدم االن مامان و محیا یک نگاه عاجز و ترسیده حدس یم

که نکند من به اند و بعد مامان از اینبه هم انداخته

آتش بسوزانم با تن  واسطه آتوی به دست آمده بخواهم

 و بدین لرزیده درجوابش با صدای بلند گفته بود 
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 _نه . 

ن های مصلحنر ییک از همان دروغ اش بود البد .از گفیر

ان، راسنر که باعث رسی یم ن کرده بود ! محمد حی  شد پرهی 

ض و عصباین بود .   معیر

_یعنن چی ؟ دیشب فکر کنم تو حموم درش آوردم .االن 

 جا ! یچنه تو حمومه نه ه

 
ی

 اش داشت . صدای مامان حکایت از درماندگ

س ! _نیم  دونم از خواهرات بیی

های ایوان پشنر رفته بودم توی حیاط خلوت من از پله

ی از محوطه ی جلویی ساختمان داشت و که دید کمیر

هایمان بود و چاه و پمپ مخصوص آویزان کردن رخت

آن را  آب و انبار مخصوص باغباین هرکدام یک گوشه از 

به اشغال خود درآورده و درست پشت رختشورخانه قرار 

 داشت. 

هوا گرم بود و آفتاب انگار مستقیم داشت به مغز رسم  

اش را پیچیده بودم دور مچ دستم و تابید . گردین یم

ن بلند و زرشیک ن شومی  رنگم را کشیده بودم روش و آستی 

آن که او داشت تمام خانه را در جستجوی خیال اینیی 
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کنان آهنگ " قصه زیرو رو یم کرد . داشتم زمزمه

 خواندم . دومایه" گوگوش را زیر لب یم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۵۴ 

 

  " ما دوتا مایه بودیم  / توی دریای کبود

 خایل از اشک های شور / از غم بود و نبود

  پولک ها مون رنگ وا رنگ / روزامون خوب و قشنگ 

 ییک / خونمون یه قلوه سنگ آسمونمون

 

ی آخری که با استاد بنان گایه با افسوس به مکالمه

گفت کردم .کاش اسم کیس را که یمداشتم فکر یم

درمورد من با او حرف زده و از هرلحاظ معتمد و مورد 

تاییدش است به من گفته بود .حاال از کجا باید پیدایش 

 د کردم ؟ با کدام نشاین ؟ فقط گفته بو یم
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 " اونم یکیه مثل خودت " 

حاال من با چه نام و نشاین باید بگردم دنبال ییک مثل 

 خودم ؟

 آیه کشیدم و بعد درادامه با سوز دلم خواندم . 

های دیگه است / روز مرگ زشت "بعد ما نوبت جفت

که   /  دل های دیگه است / ای خدا کاری نکن یادش بره

ن منتظره  یه مایه این پایی 

  نها باشم / مایه دریا باشمنیم خوام ت

 دوست دارم که بعد از این / توی قصه ها باشم 

   

وت خودم لباس  ها را با حوصله ییک ییک در عالم هیی

ه یمتکاندم و پهن یمیم زدم . کردم روی بند و بهشان گی 

ن تازه به بند  که ناگهان دسنر چادرسیاه مامان را که همی 

کنار زد جوری که نم   آویزان کرده بودم با شدت تمام

چادر همچون شبنم در هوا پخش و پال شد  .قلبم ریخت 

ن کشان پریدم باال . محمد بود .   و هی 

ام گذاشتم و همراه با اخم و دستم را روی قلب ترسیده

 نگایه پررسزنش گفتم 
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 _ترسوندی منو ! 

 تری غریدم و زیر لب با آهنگ یواش

 _ دیوونه ! 

اهن خط دار سفید بابا  توی دستم بود . چندباری پی 

هایش وا شوند . بر و بر داشت به تکاندمش که چروک

کرد ؟ نکند مامان یا محیا خانم بهش راپورت چی نگاه یم

ها اش افتاده دست من ؟ اما نه ! آنداده بودند که گردین 

آن قدر محتاط و بزدل بودند که دسنر دسنر آتش 

چشمش به مچ  زیرخاکسیر را روشن نکنند .امیدوار بودم

 دستم نیفتد . 

 قدر خوب بخوین ؟توین این_چه جوری یم

 

 داد؟یعنن از گ داشت به من گوش یم

کرد یا این را از روی نفهمیدم داشت ازم تعریف یم

ی به روی خودم  ن اض و عصبیتش گفته بود ؟ چی  اعیر

خواست نیاوردم و وانمود کردم رسگرم کارمم . اگر یم

کردم که م چی ؟ تهدیدش یمدوباره بزند زیر گوش

 دهم . اش را به بابا نشان یممحتویات گردین 
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 _گردین دعامو ندیدی ؟ 

ی نبود . خدارا شکر . رستکان دادم  خب پس از سییل خیی

م گفتم ی عبوس ماندهو با همان قیافه  و مثال یی خیی

 _نچ ! 

و کیم با فاصله از او قرار گرفتم و مواظب بودم که موقع 

اهن بابا بر روی بند آستینم از جایش تکان پهن کر  دن پی 

پاییدمش ! بلوز و شلوار نخورد . زیر چشیم داشتم یم

مشیک پوشیده بود و موهایش را هم با سشوار زده بود 

 باال . 

ن یم کوبید . کالفه بود و با یی قراری پاهایش را بر زمی 

 که کیم رسبه رسش گذاشته باشم به طعنه گفتم برای این

توین از خونه اگه خییل واجبه و بدون گردین دعا نیم_ 

ون بری تا برم واسه خودمو بیارم بهت بدم ؟   بی 

یک دستش را به کمر زد و دست دیگرش را روی صورتش 

ی از گوشه چشم به من انداخت .  کشید و نگاه پرتغی 

 نیشخندم را که دید جری تر شد . 

 _زهرمار ! 
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کردم و بعد رکایی   های خندانم را جمعبه زحمت لب

اش را از توی سبد برداشتم .نیم دانم چرا نیم رفت مشیک

 ؟

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۵۵ 

 

خواست بایستد زیر آفتاب و با قیافه ای تا گ یم

 طلبکارانه زل بزند به من . 

! _رکایی منو باید با دست یم  شسنر

 آاااااااااه ! 

نش بیدار شده بود . دوباره کودک لجوج و غد درو 

دانم چه منطفر پشت این درخواستش بود . احتماال نیم

دانست ! به نظر من که قصدی جز خودش هم نیم

 زورگویی نداشت . 

 لباسشویی تمام _مطمئنا نیم
ن ی ماشی  ن تونستم به تمی 

 اتومات بشورم . 
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ن حاال یم  بود همی 
رفت و اال هیچ تضمینن نبود که بهیر

اش را همان اول نکشد . کاش گردین کارمان به جروبحث 

 دادم یم رفت یی کارش ! بهش یم

کنیم گردیم گردنیت رو پیداش یم_تو برو . من و محیا یم

 های خونه ... . باالخره یه جایی گوشه و کناره

هایم تمام نشده بود که با کوبیدن دستش به هنوز حرف

م کرد.درحایل ند که دستم را بافشار روی بدستم غافلگی 

 نگه داشته بود با تحکم گفت

 _ بدش به من ! 

نگاهش آن قدر خشن و جدی بود که من جرات حاشا و 

 جایی برای دلقک
بازی هم نبود . مغلطه پیدا نکردم .حنر

کردم که حفظ خودم را باخته بودم اما مذبوحانه سیع یم

واقیع بود . ظاهر کنم .خونرسدی ام زیادی زننده و غی 

آلودش پیچ و تاب بند های عتابنگاهوقنر داشتم زیر 

کردم با حالنر مشیک گردین اش را از دور مچم وا یم

 گفتم 
ی

 گنهکارانه ساختیک

خواستم بیارم بهت بدم یادم رفت _تو دستشویی بود .یم

 . 
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و آن را گرفتم سمتش و لبخندی احمقانه تحویلش دادم . 

 صدای پرخواهش مامان توی گوشم بود 

یه جور بهش ندی که رسی بشه برامون  " اون گردنبند رو 

 محبوب ! " 

اش و بعد به من یک نگاه مردد و مشکوک اول به گردین 

دانست دماغم را کردم توی کفشش و کرد . انگار یم

 شود کرد .جز تهدید و هراساندن . کاریش نیم

ای من دست  ن می  ن _ دفعه آخرت باشه به وسایل و چی 

! یم  زین

 تند و عصنی آن اش را از دستم کشو گردین 
ید و با حرکایر

ه یم زدم و را دور گردنش انداخت .داشتم به رکایی  اش گی 

کاره دانم چی شد که از جان خودم سی  شدم و یکنیم

 پرسیدم  

 _اسمش چیه ؟ 

خواستم خواهر های خاله زینب یمگویی تحت تاثی  حرف

خواست همدل و رازداری برایش باشم .شاید اگر یم

هایش را به من به من اعتماد کند و درددلتوانست یم

 بگوید . 
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اش زیر بلوز یی دستش موقع فرو کردن کیف چرم گردین 

حرکت ماند .براق نگاهم کرد .مغزش انگار هنگ کرده بود 

 . 

 _ اسم گ ؟

های ریز و .اما خندهالبد امیدوار بود اشتباه کرده باشد 

اورا از  ریختپرشیطنتم که داشت یی اجازه از دهانم یم

 تکذیب حدس و گمانش مایوس کرده بود . 

 _ همون که موهاش رو یادگاری انداخنر دور گردنت ! 

تصادم نگاهمان آن لحظه برای هردونفر جانکاه و سخت 

بود. من از ترس واکنش تندی که احتماال انتظارم را 

کشید و او پریشان و مضطرب از جنون برون افتادن یم

رمال شدنش برمن . درست وقنر که رازی از پرده و درد ب

کردم از فرط عصبانیت دیوانه شود و موهام را فکر یم

د توی چنگش زیر لب " به تو چه؟ " آرایم گفت و  بگی 

ای برافروخته از مقابلم گذشت و من تا بعد با چهره

لحظایر چند ، با افکاری مغشوش و مخدوش به جای 

 دند اش مات ماندم.  #عشق_را_سانسور_کر خایل
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لطفا درجریان باشید .برای این رمان دوبار  ️‼توجه

 ️☺گذاری درهفته داریم نه هرشب ! پارت

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۵۶ 

 

ها روی بند و اتمام کار در بعد از پهن کردن لباس

رختشورخانه ، وقنر به داخل خانه برگشتم روی گوشیم 

ره محمد و به دنبالش یک تماس از دست رفته از شما
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پیایم از او به ثبت رسیده بود . اس ام اسش را باز کردم 

 .نوشته بود 

ی به کیس " دهنت رو یم ن بندی و درمورد گردنیم چی 

 . دوست ندارم بزنم لهت کنم ." نیم
ی

 گ

ن بود اما به وضوح یم شد عجز و اگرچه پیامش تهدیدآمی 

ود حس کرد التماش را که پشت تک تک کلماتش پنهان ب

رسید که به زبان تهدید داشت . بیشیر به نظر یم

ن که فکر یمخواهشم یم کرد جز کرد ساکت باشم .همی 

ی من کیس راجع به محتویات کیف چرم گردین  ن اش چی 

 داند خوب بود. نیم

برداری هایی ازش به نفع خودم بهرهوقتتوانستم یکیم

 کنم . 

 

بان عریض و بوک مارکت در شمال شهر و در یک خیا

ف به ساحل قرار داشت و در یط ده  نسبتا خلوت و مرسی

ی من در رامرس های مورد عالقهسال گذشته ییک از مکان

! تنها جایی که یم
ن توانستم بود . تفریحگایه سالم و مطمیی

به جز کتابخانه های عمویم و دارالقران با دوستان 

های بی اول تماما به کتاام قرار بگذارم . طبقهصمییم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

های فکری اختصاص داشت کودک و لوازم تحریر و بازی

ی باال به فروش های بزرگساالن هم در طبقهو کتاب

 رو به دریا داشت که درآن چندین یم
ی
رسید . بالکن بزرگ

 و صندیل چویی چیده و با استندهای زیبایی از گل
ن های می 

ی ن شده بود و مشیر ر جا دو توانستند آنها یمطبییع تزیی 

هایی هم بنشینند ، چای یا نسکافه بخورند و درمورد کتاب

که خریده یا قصد خریدش را داشتند با هم تبادل نظر 

 کنند. 

ها من عاشق این بودم ییک دو کتاب از توی ییک از قفسه

بردارم و بروم روی بالکن و ضمن نوشیدن یک لیوان 

چای و تماشای دریا چند صفحه از کتابهای منتخبم را 

العه کنم و بعد برحسب خوش آمدن یا نیامدن مط

م که بخرمشان یا نه ؟   تصمیم بگی 

و  هوای خنک و مطبوع داخل فروشگاه و لبخندمهربانانه

پذیرای فروشندگان مرد و زن به این احساس رضایت 

. راهروها در آن وقت از روز نسبتا خاطر یم افزود 

از  قدر که صدای خوشامدگوی ییکخلوت بودند . آن

 رسید فروشنده ها تا طبقه باال یم

 _به به ! خوش اومدین آقای شهسواری ! 
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یان خاصشان بود که آن طور به گریم انگار ییک از مشیر

 ازش استقبال کرده بودند . 

رفت پیش هرهر و کرکر یواشیک دو دخیر حواسم گایه یم

نوجوان .ییک شان یک کتاب تارییحن برداشته بود و داشت 

یان اخبار کلمات قلمبه سلمبه را غلط و با لحن مجر 

رسید با خواند و آن ییک که به نظر باسوادتر یمغلوط یم

زد توی رسش و با ریشخند و کتاب توی دستش یم

 هایش را یم گرفت . استهزاء غلط

 " ِجلَوس نه! ُجلوس ! "

دیس!!؟؟ احمق جان ِقدیس !"
ُ
 " ق

ت کشیده چیه ؟ ِمحنت کشیده
َ
 " خدای من ُمَحن

 سواد !"یی 

های به محیا گفته بودم اصال برای انتخاب کتاب یا کتاب

مورد نظرش عجله نکند چون وقت به اندازه کاقن داشتیم 

توانست توی راهروهای و او هرچقدر دلش خواست یم

ش گشت بزند و جلوی قفسه ن های مورد ی کتابتروتمی 

.من هم خودم را به تورق اش وقت تلف کند عالقه

 های ایراین و خارچی رسگرم کرده بودم . رین رمانجدیدت
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اش بلند شده بود که دانم آن روز مامان از کدام دندهنیم

م " بوک  وقنر بهش گفتم خیال دارم محیا را با خودم بیی

 . گرچه اول نگاهش با تاین روی صورتممارکت" نه نیاورد 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۵۷ 

 

خواهد با این و به نظر رسید که یممکث کرده بود 

تصمیمم مخالفت کند .سابقه اش را داشت . خییل 

خواست باهم برویم خرید ها شده بود که دلمان یموقت

، برویم سینما یا تئاترشهر و یا به اتفاق دوستان دیگر به 

کوه پیمایی یا جنگل گردی برویم و او با شدت و جدیت 

جوری که اصال حنر از تمام مخالفتش را اعالم کرده 

روز نه فکرش هم پشیمان شویم اما عجیب بود که آن

تنها با رویی ترش کرده و با همان لحن رسسخت و 

 بارش نگفته بودرسکوفت
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ن رسخود شدین باز ؟ " بلکه خودش پیشنهاد داد  " آستی 

که بعد از کتابفروشی با حفظ شئونات اخالقر محیا را به 

م تا با ی هم بستنن ای فالودهیک کافه تریا بیی ن ای چی 

ی را هم شامل حالمان کرد و  بخوریم ! و البته لطف بیشیر

که حواسم را خییل جمع کنم با ال نود او با تاکید براین

روزها بود که مادرمان برویم . ظاهرا امروز جزو آن

جوان و  ان جوانش مثل هردخیر احساس کرده بود دخیر

تنوع و تفری    ح از نوع  نرمال دیگری به قدری هوای تازه ،

اش نیاز دارند و الزم نیست بیست و سالم و اخالقر 

ند .شاید هم  چهارساعته توی خانه تحت نظرشان بگی 

های خاله زینب که گایه حنر رنگ رسزنش و نصیحت

کم داشت رویش اثر استیضاح به خود یم گرفت کم

انش تحت تاثی  یم گذاشت و نگران بود که مبادا دخیر

اجتمایع تر  روش انه شان غی   سختگی 
بینر و نظاریر

 و یی دست و پا بار بیایند . 
وی ، خجالنر ن  ،مین

 خاله زینب یم گفت

_باید یه وقتایی به حال خودشون باشن زهراجان ! من 

ن .نه .من با  ن بکین نیم گم آزادشون بذار که هرکاری خواسیر

کنه هر گونه افراط و تفرییط مخالفم . حاال فرق نیم
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ا با  درمورد  چی باشه ! منم مخالفم که مثل بعیصن از دخیر

های آنچناین هرروز برن تو کوچه و بازار ولو بشن آرایش

ات برن  و باهات موافقم که حق داری اجازه ندی دخیر

ن ! یا روی طرز خونه دوستاشون که درست نیم شناسی 

ن از خونه حساس  ون رفیر پوشش و آرایششون موقع بی 

ن .ویل دیگه تا خ ونه ی منو که یم تونن دوتاخواهری باشی 

که تو یا باباشون یا محمد زحمت تنها بیان بدون این

ن .ببخشید ویل شما دیگه شورش  رسوندشون رو بکشی 

رو درآوردین ! اگه به تربیت خودتون شک نداری نباید 

ون از خونه و دور از چشمهای شما ممکنه  ش که بی  بیر

ایی باشن؟ هرچی بهشون ز 
ن و چه جور دخیر ور بگی 

تورسی خورده بارشون بیارین بدتره . باالخره یه راه 

یواشیک واسه آزاد شدن از قید وبندهایی که به دست و 

ن عفت خانم پاشون زدین پیدا یم  همی 
ن . مگه دخیر کین

ش رو آفتاب و همسایه بابااینا نبود یم خواست دخیر

ش  مهتاب ندیده بار بیاره یه روز صبح پا شد دید دخیر

و نامه اش هست که نوشته بود از دستشون  نیست

 خسته شده و با دوست پرسش فرار کرده ! 
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شه در مورد عفت خانم و _ششششش ! زینب جان ! یم

ا یمخانواده شنون ، چشم اش حرف نزین ! یه وقت دخیر

 شه ! گوششون باز یم

روز که با خواهرش روی ایوان دانست آن)مامان نیم

قر خانه نشسته بودند  کردند و داشتند باهم درددل یم رسی

کرد من هنوز توی حمامم داشتم از پشت و خیال یم

 شنیدم .( هایشان را یمپنجره ی هال حرف

 خاله زینب عایص و شایک گفت

 خوای چشم و گوش بسته بارشون_اشتباه تو اینه که یم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۵۸ 

 

نه عوض شده و با زمان ما که دوره و زمو بیاری ! درحایل

 یم
ی
کنیم خییل فرق کرده ! اتفاقا االن تو یه دوره ای زندگ

هامون که بنا به اقتضای زمان هرچه چشم و گوش بچه

ه !   بازتر باشه بهیر
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 آزادشون بذارم ؟ مثل _تو هم دلت خوشه زینب ! یم
ی

گ

چشام مراقب اون بزرگه بودم . تو مدرسه جلو چشمای 

مردشون   خودم بود داشت کارش به عشق و عاشفر با دبی 

پرسم اگه من اون کشید هنوزم که هنوزه از خودم یمیم

کردم چی ی کوفنر رو از تو کمدش پیدا نیمروز اون نامه

 رسید ... شد ؟ اگه نامه دست اون مرتیکه یمیم

اش حبس ماند صدایش لرزید و بعد نفسش درتنگ سینه

ا هم نداشت . هرچند که اش ر . انگار حنر جرات یادآوری

ی به رویم نیاورده بود اما انگار هنوز هم که  ن هرگز چی 

هنوز است نتوانسته بود توی قلب و ذهنش مرا به خاطر 

ها دلم این لغزش احساش ببخشد .خییل وقت

خواست راجع به آن نامه با او حرف بزنم و بهش یم

 بگویم که هرگز خیال و جسارتش را نداشتم به دست دبی  

مرد مربوطه برسانمش .آن نامه را فقط برای سبکبار 

 کردن دل خودم نوشته بودم . 

 از طرف پدر و 
ی

ی از بچیک خاله زینب معتقد بود اگر دخیر

ن برادرش به قدرکاقن مورد شفقت و مهر و نوازش  همچنی 

د و هیچ خال عاطفن  ای در قلبش احساس نکند قرار بگی 

 شود که وقنر قدر دچار کمبود و نقصان محبت نیمآن
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خودش را درمعرض توجه یک مرد دید )ولو آن مرد 

ش باشد و آن توجهات رصفا از روی وظیفه معلیم  دبی 

ی فراتر از آن ( دست و پای  ن نسبت به شاگردش و نه چی 

خودش را گم کند و جلدی توهم عشق و عاشفر برش 

 دارد . 

اش نیست  زاخان که اهل بگو و بخند با دخیر _حاج آقامی 

اال تازه یه کم راه افتاده و گوش شیطون کر یه وقتایی ! ح

کنه ! اما کجا گ روی آغوشش رو واسه محیا باز یم

که خوشش رو به محبوب طفلگ نشون داد؟ جز این

ویی وادارش کنه فقط ازش 
همیشه سیع کرده با تررسی

ه .از اخالق گند محمدم که نگم ! بلد نیست  حساب بیی

ای خرج خواهراش کنه ! رانهی برادهیچ مهر و عاطفه

ن دوکلمه باهاش حرف بزنن یا طفلکیا جرات نیم کین

کنه ! های قدیم باهاشون رفتار یمبخندن ! مثل آجودان

زورگو و مستبد و عصنی ! تصور کن یه آدیم رو تشنه نگه 

شه با آب دریا رفع دارن ؟ معلومه که بعدش مجبور یم

 عطش کنه ! 
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ایراین و خارچی چند رمان جدا های از توی قفسه ی رمان

های مربوط به موسیفر هم ی کتابکردم و از قفسه

فته "  کتاب " آموزش گام به گام فلوت از مبتدی تا پیرسی

زده همه کتاب هیجانبه محیا که هنوز از تنها ماندن با آن

توانست هضم کند که چطور بدون اعمال نظر بود و نیم

تواند دست به یم دیگران و به میل و اختیار خودش

روم توی بالکن و کارم انتخاب کتاب بزند گفتم که یم

م کند . به لطف دو پنکه ی آیی خنکای داشت خیی

کشید. فقط حیف دلپذیری توی بالکن انتظارمان را یم

ن مورد عالقه ی مرا که دنج  که آن دو دخیر الگ خوش می 

ها پشت یک ستون و چسبیده به نرده ن ی هاتر از بقیه می 

چویی بالکن قرار داشت به اشغال خود درآورده بودند . 

کردم غاصبان لعننر ! همزمان که داشتم چادرم را تا یم

 چشمم به مرد جواین افتاد که تازه به بالکن آمده

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۵۹ 
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بود و داشت از دستگاه برای خودش یک لیوان آب رسد 

حس آشناپنداری به من دست  دانم چرا ریخت .نیمیم

داده بود !؟ احتماال جایی ندیده بودمش ؟ مثال توی 

آمد دانشگاه ؟ نه .با این تیپ و قیافه بهش نیم

آمد استاد ی ما باشد .حنر بهش نیمدانشجوی دانشکده

دانشگاه باشد . شاید جایی در خیابان دیده بودمش ! به 

کوچه و هرحال توی شهر کوچیک مثل اینجا مردم در  

خیابان برای یک بار هم شده ممکن بود از کنار هم رد 

ن برای هم غریبه ی غریبه به نظر نیم شوند .برای همی 

رسیدند. قد بلند و چهارشانه بود .شلوار کتان طوش 

اهن سفید .دوسه جلد  روشن به تن داشت با یک پی 

کتاب هم توی دستش بود .یادم به دریا افتاد .همکالش 

ستانم که وقنر یک بار محمد را دم در مدرسه دوره دبی  

دیده بود با لحنن نیمه شوچن نیمه جدی گفت "چه بچه 

نداریم . این ریکائون های خوشمحل تینی داریم و خیی

خوشتیپ ) پرسان خوشتیپ ( نصیب کدوم کیجائون 

ان خوشبخت (یم شن ؟ نامردا ! ما که خوشبخت )دخیر

ر و بنجله یم
ُ
 تمون ! " خوره به پسهرچی ق

توی دلم به افکارم پوزخند زدم . انگار حس ششمش 

بهش فهمانده بود که تحت نظر است ، چون رسی    ع 
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. به وضوح برگشت و نگاه مرا روی خودش غافلگی  کرد 

 رنگ از چهره
ی

ن و کیم با دستپاچیک ام پرید .نگاهم افتاد پایی 

صندیل را عقب کشیدم و نشستم . بهیر بود با خود به 

تیجه برسم که قبال جایی ندیده بودمش و دیگر این ن

 حواسم را یی شناسایی اش نفرستم . 

کیم بعد مرد جوان از جایش بلند شد که برود .خییل 

ش یی 
ن اختیار نگاهم را به سمتش سیع کردم جلوی خی 

م اما نشد . لیوان یک بار مرصفش را مچاله کرد و  بگی 

م به آن دو انداختش توی سطل زباله .بعد یک نگاه بداخ

دخیر خوش خنده انداخت که ظاهرا تا آن لحظه با خنده 

شان روی مخش بودند و احتماال داشت از رسی های الگ

های تخسشان یم گریخت خنده های یی معنن و نگاه

ها تا متوجه شدند از شدت خنده خودشان را به  .دخیر

غش و ضعف انداختند .جای مامان خایل بود تا بهشان 

ید  با شماتت و  چشم غره ترسی بزند " مرض خنده بگی 

ایشاهلل )انشاهلل( ! وای به حال پدر و مادرهاتون که نیم 

های یی حیا و یی شعوری رو ول کردن تو 
دونن چه دخیر

 اجتماع ! " 
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خروج مرد جوان از درهای کشویی تراس مصادف شد با 

ن همزماین باعث شد محیا  ورود محیا به داخل و همی 

خواست خود را به رسعت از رس یم هول شود و وقنر 

ها راهش کنار بکشد که یک وقت به هم نخورند کتاب

ن شدند و بعد  ییک ییک از میان دستانش رها و پخش زمی 

ها به این آشوب پنهاین و صدای انفجار خنده ی دخیر

 دامن زد .یی 
 خواهرم بیشیر

ی
دانست چاره نیمدستپاچیک

شد جمع ل یمباید اول چادرش را که داشت از رسش و 

ام کنده شدم و اختیار از صندیلها را . یی کند یا کتاب

که از فرط خجالت شتابان به سمتش رفتم تا قبل از این

ن نجاتش بدهم آب شود زودتر از این وضعیت رقت . انگی 

م زده روی زانوانش محیا با صوریر ارغواین رنگ و رسی

ن جمع کند امنشست تا کتاب ا هایش را از روی زمی 

چادرش هم از رسش رسید و رفت توی دست و پایش 

ان تمایم نداشت .کم مانده  .خنده های آزارنده ی دخیر

 بود

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۶۰ 

 

ام را به گریه بیندازند . دست مرد جوان و خواهر خجالنر 

ن رفت من همزمان به سمت ییک از کتاب های روی زمی 

شدن از هم گریخت . من زودتر  .نگاهمان قبل از تالقر 

برش داشتم .او دستش را عقب کشید و بعد به تماشا 

ن ایستاد که چطور دارم کتاب ها را به رسعت از روی زمی 

 کنم . جمع یم

دستم را زیر بال محیا گذاشتم و کمکش کردم از جا بلند 

شود .بعد مشغول تکاندن چادرش شدم که چندجاش 

وان همان طور ایستاده بود گردو خایک شده بود . مرد ج

این برو بر نگاهمان یم کرد . و هنوز داشت با تعجب و حی 

 این حتما دلیل این
ی

همه رنگ به رنگ شدن و خودباختیک

دانست خواهر دخیر نوجوان زیبارو را نیم فهمید . چه یم

طفلگ من هرگز تا این حد به یک مرد غریبه نزدیک 

 نشده بود . 

ان روان شاِد وقنر دیدم هرهراعصاب  خردکن آن دخیر

بند نیم آید برگشتم مغضوبانه نگاهشان کردم .انگار روح 
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مامان در من حلول کرده بود و من داشتم با لحن او 

 توپیدم . بهشان یم

خندین شما ؟ چرا از خودتون خجالت _به چی یم

؟نیم ن  کشی 

ای قطع شد .ییک شان صدای خنده هاشان برای لحظه

هایی به زحمت فروبسته و با لب گلویش را صاف کرد 

دماغش را خاراند .دیگری که تقریبا شال از رسش افتاده 

بود صورتش را پشت کتاب توی دستش قایم کرد . اما 

هاشان به هوا بلند شد. قبل کیم بعد دوباره شلیک خنده

که من دوباره از کوره دربروم و از خجالتشان از این

 ای رو به محیا گفت نهدربیایم مرد جوان با لحن مودبا

خانم !  _ببخشید اگه ناخواسته باعث اذیتتون شدم دخیر

محیا دوباره تابناگوش قرمز شد . لب گزه رفت و با 

کمرویی خودش را پشت من قایم کرد . من به جایش با 

 لحن رسد و خشیک گفتم 

 کنم ! _خواهش یم

ن خودم بردم  و بعد دست محیا را گرفتم و به سمت می 

های چشم وان رفت و من آن.مرد ج قدر به آن دخیر

سفید چپ چپ نگاه کردم تا باالخره از رو رفتند و 
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دردرس از برخالف حضور پر از هیاهویشان آرام و یی 

بلند شدند و گورشان را از آن ن  جا گم کردند . پشت می 

ی گردش شهریمان با محیا به یک کافه تریا روز درادامهآن

پک یی صمییم و خواهرانه آیسرفتیم و درمیان گپ و گو

و درس تارت نوتال خوردیم و بعد رسراه برگشتنمان به 

ن که آن سوی خیابان پارک کرده بودم کنار سمت ماشی 

 که یی 
ی عرص ، دور کردهتوجه به هوای گرم و دمجمعینر

یک گروه از نوازندگان خیاباین حلقه زده بودند توقف 

ابشان ایستادیم . کردیم و به تماشای اجرای شاد و جذ

زده بود انگار او را به تماشای محیا جوری هیجان

ترین کنرست دنیا برده بودم .با چشماین که بزرگ

خندید به بازویم چسبیده بود. به شدت تحت تاثی  یم

 تالطم و شور و حال جمعیت بود . 

نمایی هرچه تمام
زد و مردی تر ویولن یمپرسبچه ای با هین

نواخت . نگاه من با ید آکاردئون یمبا مو و محاسن سف

ن   تحسی 
ایی که شوقر  سنتوری بود . لبخند گی 

ن به دخیر آمی 

. اش را دوچندان کرده بود برلب داشت زیبایی موقرانه

دانست آمد . ای کاش یمهمسن و سال من به نظر یم

ن  تواند آزادانه و بدون ترس از بازخواست شدن که یمهمی 
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ش را به رخ وسط این جمعیت با اعتم اد به نفس باال هین

د چه  دیگران بکشد و مورد تشویق و حمایت قرار بگی 

اندازه خوشبخت است ! دست خودم نبود که داشتم یی 

 خوردم . به حالش غبطه یم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۶۱ 

 

 زیبایی 
ی

آهنگ عوض شده بود .حاال داشتند با هماهنیک

کالم اجرا یم کردند را یی  آهنگ " مخلوق " از گوگوش

ی پنهاین کشیده و دست به ییک کرده .انگار باهم نقشه

خواست بودند که با روح و روان من بازی کنند . دلم یم

استفاده مانده بود گوشه یی میکروفونشان را که یک

وع به بردارم و یی  دل و مجنون همراه موزیکشان رسی

 خواندن کنم . 

 مدی تازه کردی" داغ یک عشق قدیمو ، او 

 شهر خاموش دلم رو ، تو پر آوازه کردی
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ی بود  آتش این عشق کهنه دیگه خاکسیر

 اومدی وقنر تو سینه نفس آخری بود

 به عشق تو زنده بودم ، منو کشنر ، دوباره زنده کردی

دوست داشتم دوسم داشنر ، منو کشنر ، دوباره زنده 

 کردی"

 

ن و آن هنگامهآن صحنه ش و غوغای ی دلکی شورانگی 

ین چنان مسخ و مدهوشم کرده بود که نسبت به  شی 

اعتنا بودم. حتما باز مامان بود صدای زنگ موبایلم یی 

ایم ؟ اگر آن لحظه خواست بداند پس کجا ماندهیم

دادم و صدای موسیفر و قیل و قال جوابش را یم

که معلوم نیست رسید با فکر اینجمعیت به گوشش یم

که به ما هو و لعنی باشیم پشیمان از ایندر کدام محفل ل

اعتماد کرده بود فشارش باال بزند و پس بیفتد. بعدا از 

ن باهاش تماس یم گرفتم و خیالش را از توی ماشی 

 برگشتنمان راحت یم کردم . 

محابا تشویقشان جمعیت با جیغ و کف و هورا یی 

ن از آن سمت مرد میانسایل که اهل یم کردند. در این بی 

وع به رقصیدن کرد و به نشان یم دل داد ، ناگهان رسی
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دنبالش از این سو زین که مانتوی کوتاه و سفیدی تنش 

بود و شال یاش رنگش را مثل روبان انداخته بود روی 

موهای بلوند و صاف و بلندش ، با حرکایر آرام و موزون 

وارد میدان رقص شد . مرد همراهش کاله پانامای 

داد تا ضمن رقصیدن برای گروه سفیدش را به دستش 

نوازنده اعانه جمع کند .من هم تحت تاثی  این رفتار و 

حرکت اجتمایع مثبت دست بردم توی کیفم تا مبلیعن را 

به عنوان هدیه تقدیم کنم .چقدر از ته دلم خوشحال 

که من و محیا هم جزیی از این جمعیت شاد و بودم از این

ی غرینی برپا بود و نهخوشدل و باصفا هستیم .در تنم فت

طاقت و تمام وجودم پر از خواهش رقص . یی تاب و یی 

پروسوسه ! پاهایم زیر چادر داشت یواشیک برای خودش 

ترسیدم ناگهان اختیار بدنم را از دست جنبید . یمیم

وار خود از خود ، دیوانهبدهم و وسط یک جمعیت یی 

وع کنم به رقصیدن . درحایل م تن و کردکه سیع یمرسی

قرارم را به غل و زنجی  ترس و تهدید یی  بدن و پاهای

هزارتوماین درآوردم و بکشم از توی کیف پولم چهارتا پنج

انداختم توی آن کاله پانامای سفید که دست زن 

 چرخید . محیا چادرم را کشید و تقریبا زیرگوشم داد زدیم

 _محبوب ! 
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 . و تا برگشتم گوشی موبایلش آمد توی صورتم 

 _داداش محمده .با تو کار داره ! 

یک آن حس کردم پشتم یخ زده و سوی چشمانم رفته. 

 یک
ی

جا از رسم پرید و تمام آن شور و مسنر و نشئیک

 
ی
زده در من خشکید که داشتم مثل درخنر خزان  رسزندگ

.خدا بگویم چکارت نکند محیا ! خواهر صاف و ساده و 

ن به موبایل یی سیاست من ! حاال که وقت جواب داد

نبود ! توی آن موقعیت حرف زدن با محمد آخرین 

ی بود که یم ن خواستم . آب دهانم را به زحمت قورت چی 

 دادم و

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۶۲ 

 

 توی گوشی با صدای لرزاین گفتم 

 _الو سالم ! 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

و دست محیا را گرفتم و دنبال خود کشیدم که از میان 

خروح باز کنیم .صدای محمد پراز  جمعیت رایه برای

اض و استیضاح بود .یم توانستم صدای شتلق بانگ اعیر

 اش بشنوم . سییل را از لحن عصباین 

ن ؟ گوشه خیابون وسط  _هیچ معلوم هست کجایی 

 معرکه واستادین ؟ 

معلوم بود محیا یی عقیل کرده و همان اول راستش را 

باقر نمانده  بهش گفته و جایی برای انکار و حاشای من

ون داشت به بود . نیم دانم این صدای موزیک از بی 

رسید یا از توی گوشی او ؟ پاک گیج شده بودم گوشم یم

 . 

کرد زن رقاص و کاله به دست هنوز داشت اعانه جمع یم

ی نمانده بود تا مردم کالهش را از پویل که  ن . چی 

 انداختند پر کنند . سخاوتمندانه توی آن یم

شدیم ! راهو بند ش ! داشتیم از کنارشون رد یم_نه دادا

 آورده بودن . مجبور شدیم وایسیم تا ... 

خواهد زیربار حنر یک کلمه از معلوم بود که نیم

ی های دروغ من برود .از صدای غرش فریادش پردهحرف

 گوشم لرزید 
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 مثل سگ ! افسارتون رو ول شو ! داری دروغ یم_خفه
ی
گ

ن خودتونم ول یم ن ! شکین  ی 

ی که یم شنید داغ بود .دست محیا توی گوشم از تحقی 

خورد . شتابان و دست عرق کرده ام داشت خیس یم

ون کشیدیم .با  ن جمعیت بی  عجول باالخره خود را از بی 

 زده ای گفتم و تقریبا بغض لحن آزرده

ن بشیم و بریم خونه. _ما دیگه داریم یم  ریم سوار ماشی 

ن کجاست ؟  _ماشی 

 سمت خیابون ! _اون 

دانم این صدای آژیر از توگوشی او شنیده باز هم نیم

ون ؟ محیا چادرم را کشید . یم  شد یا از بی 

ن !   _محبوب ! اومدن جمعشون کین

لحنش پر از اندوه و دلواپیس بود و نگران برای رسنوشت 

شناخت اما برای دقایفر او را تحت کساین که نیم

خود قرارداده بودند .تجر  ینن که هرگز بهتاثی  ی شی 

 نداشت . 

و من گوشی به دست برگشتم .چشمانم با دیدن ون 

 کامل و خییل به 
ی
گشت ارشاد باریک شدند .با آمادگ
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موقع درصحنه حارصن شده بودند تا با پراکندن جمعینر 

خواست سیع در که دلش قدری شور و حال و تنوع یم

 بست شادمانه را داشتند . بازگشایی آن بن

 حمد حواسم را پرت کرد صدای م

_چرا خشکتون زده ! راهتون رو بکشید و برید تا نیومدم 

متون !   کت بسته بیی

جا بود و داشت از جایی نامعلوم تازه فهمیدم محمد آن

موقع که تلفنن از محیا شنید مارا یم پایید .شاید از همان

توی کدام خیابان و وسط کدام معرکه هستیم خودش را 

که بود به آن نقطه رسانده بود . با نگاه   از هرکجای شهر 

جستجوگرانه به دور و برمان انداختم  هراسانم نگایه

ن طرفه.گوشه ی خیابان یک ی مقابلمان فقط یک ماشی 

شاش بلند مشیک بود که هرچند قادر به خواندن شماره 

پالکش از این فاصله نبودم اما شک نداشتم که باید 

ن محمد باشد .   ماشی 

نم او خداحافیطن کرد یا من یا اصال تماسمان بدون دانیم

ن  خداحافیطن قطع شد ؟ من و محیا با عجله سوار ماشی 

که شدیم .با دسنر لرزان سوئیچ را چرخاندم . قبل از این

ی که من و محیا دیدیم  ن از آنجا دور شویم آخرین چی 
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ن جمع کردن گروه موسیفر توسط صحنه ی غم انگی 

وهای مرد و زن گشت  ارشاد و هدایت کردنشان به نی 

 مردیم که کاری 
ی
داخل ون بود و تماشای عجز و درماندگ

 آمد . از دستشان بر نیم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۶۳ 

 

آن زن وسط میدان را هم گرفته بودند و مرد همراهش که 

ظاهرا همرسش بود سیع داشت مامور مرد را قانع کند که 

کرد و رقص و حرکات مع یماو داشت فقط اعانه ج

ای به موزوین درکار نبوده .اما به نظر مخاطبش عالقه

طور که داشت یی هایش نداشت . همانشنیدن حرف

زد ، با حرکات دستش اندک جمعیت باقیمانده را سیم یم

 کرد . هم از دوروبرشان متفرق یم

ی یم گفت و نه من .سکوت بزدالنه ن ای نه محیا چی 

کرد .در فضایی ودش را به ما تحمیل یمداشت به زور خ
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ور پر از بیم و امید . قلب هامان در غم غریبانه ای غوطه

 آه یمبود و نفس
ی

 داد . هامان بوی سوختیک

که راه افتادیم آن از توی آینه دیدم که به محض این

ن شاش بلند مشکوک هم از جایش حرکت کرد و  ماشی 

ن شده ن  دنبالمان رایه شد . دیگر مطمیی بودم ماشی 

 کرد . محمد است که داشت تا خانه اسکورتمان یم

هنوز درهای حیاط با ریموت بسته نشده بود که پشت 

رسم وارد پارکینگ بهاری شد . محیا که این همزماین 

 دانست با تعجب گفت ورودمان را تصادقن یم

 _عه داداش محمد هم اومده ! 

ن پیاده شد .داشت بسته ش را از های خریدو از ماشی 

داشت . من هم درکنارش قرار روی صندیل عقب بریم

گرفته بودم . هوا انگار مییل به خنک شدن نداشت .حنر 

نسیم آرایم هم درجریان نبود . صدای باز و بسته شدن 

ن محمد یم ن به درماشی  ن بودم به جای رفیر آمد .مطمیی

آید داخل خانه با همان اوقات تلیحن دارد یکراست یم

های پراز کتابش را بغل زد و محیا کیسه رساغ ما . 

 کنان گفتذوق

 _خوش به حال من ! یه عالمه کتاب خوب خریدم ! 
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ام به زور لبخند زدم و با تمام اضطراب و پریشاین 

 های خرید خودم را برداشتم . بسته

 _مبارک باشه ! 

داد بهم که چرا این کتابها  _فقط تورو خدا اگه مامان گی 

 شتیباین کن ! باشه ؟رو خریدی ازم پ

با دلسوزی نگاهش کردم .چقدر مظلوم و معصوم به نظر 

های مورد رسید ! وقنر حنر درمورد خرید کتابیم

س و دلهرهعالقه ی بازخواست شدن را اش هم اسیر

کردم .نیاز به داشت . معلوم بود که ازش حمایت یم

 خواهشش نبود .رستکان دادم که یعنن باشه . 

ک دستش را دور گردنم انداخت و مرا به با خوشحایل ی

های مرطوبش سمت خودش کشید .صورتم از بوسه

 خیس شد 

ین خواهردنیایی ! دستت درد 
_قربونت برم الیه ! بهیر

ون ! خییل خوش گذشت !   نکنه که منو بردی بی 

 _معلومه که باید بهتون خوش گذشته باشه ! 
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محیا آلود محمد دست با شنیدن صدای دورگه و عتاب

 خودش را عقب 
ی

از دور گردنم رها شد و با رساسیمیک

 کشید . 

 _سالم داداش ! 

من هم خودم را جمع و جور کردم .چادرم داشت از رسم 

یم افتاد اما اهمینر ندادم .زیر چشیم دیدمش که دست 

به سینه کنار درخت گالیی ایستاده بود .موج خشم و 

ود که خاست به قدری قوی بغضنی که از نگاهش بریم

انداخت . در عقب را بستم و تن و بدنمان را به لرزه یم

 قفل مرکزی را زدم. یواش به محیا فرمان فرار دادم . 

 _بریم ! 

ن میخکوب کرد اما صدای تحکم ش پاهایمان را به زمی  ن آمی 

 . 

 _صیی کن ببینم ! کجا ؟ 

ن بودم روی از آن جا که فعل را جمع نبسته بود مطمیی

 د . سخنش فقط با من بو 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند 
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لطفا درجریان باشید .برای این رمان دوبار  ️‼توجه

 ️☺گذاری درهفته داریم نه هرشب ! پارت

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۶۴ 

 

ن و بلند یمداشت با قدم آمد سمت ما .قبل از هایی سنگی 

 من محیا عزو جزکنان گفت 
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کردیم ! فقط رفتیم کتابفروشی _به خدا داداش ما کاری ن

. بعدشم رفتیم آیس پک خوردیم ! یعنن من از محبوب 

 خواهش کردم که ... 

 با تغی  نطقش را برید . 

_تو ببند و برو تو ! یه زنگ هم به مامان بزن و بگو که 

 رسیدین ! 

 _مگه مامان خونه نیست ؟

سوال من هم بود . تا توی کافه باهم درتماس بودیم و او 

جا به بعد ایم که بستنن بخوریم .اما از آندانست رفتهیم

دیگر ردیابیمان نکرد و من هم از خداخواسته با او تماش 

نداشتم .حاال احتماال رفته بود دیدن خاله زینب یا رفته 

بود که رسی به بابا حاچی بزند .شاید هم محمد برده 

 بودش . محمد بدون هیچ توضییح گفت 

 _نه . 

ن کرد . وقنر ریزدهندهو با نگاه گ اش محیا را وادار به رفیر

گذشت نگاهش به من پر از داشت ناگزیر از مقابلم یم

جا توی رقت و تشویش بود . البد نگران بود محمد همان

د .   حیاط مرا به باد کتک بگی 
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 قلب من ! خواهرمهربان و خوش

کرد . های خرید داشت توی دستم سنگینن یمکیسه

ن .هوا همچنان دم گذاشتمشان روی   کاپوت عقب ماشی 

ام زیر رورسی به هم چسبیده کردهداشت و موهای عرق

بود.دلم لم دادن روی کاناپه زیر خنکای باد اسپیلت را 

خواست . کش چادرم را از رسم برداشتم و نشد که زیر یم

که بارش نفس راحت بکشم .درحایلهای شماتتنگاه

 م گفتم زدداشتم با دست خودم را باد یم

 پزم از گرما ! شه بریم تو ! دارم یم_یم

 فهمیده بود که گرما بهانه
ی

است برای گریز از  با زرنیک

ن جیم تر هایش ! نگاهش را به رویم تنگچنگ او و سی 

ن و کوبنده ای در جوابم گفت   کرد و با لحنن تی 

موقع که وسط جمعیت واستاده بودی و به اون زن _اون

دادی یادت به گرما ابوین شاباش یمرسوپای خیرقاص یی 

 و دم هوا نبود ! 

پناه برخدا ! پس مرا دیده بود که توی کاله آن زن پول 

 ام ! انداخته

شناخت هایی که نیمقدر راحت روی آدمکه ایناز این

اری یمبرچسب یم ن که کردم .از اینزد احساس خشم و بی 
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داد دیگران را از روی ظاهرشان به خودش حق یم

دم و با  قضاوت کند .با تمام حرصم لب روی لب فرسی

 رسزنش گفتم 

ن یم_تو که اون زن رو نیم  کنن ؟شناش ! چرا بهش توهی 

که با حرکت رو به جلویش آن چندقدم فاصله ای درحایل

ن ما افتاده بود پر یم  کرد ،پوزخندزنان گفت را که بی 

 شناسیش که داری ازش_تو چرا بهت برخورده ؟ مگه یم

 کنن ؟دفاع یم

 گم خداروخوش نمیاد که ... کنم .فقط یم_من دفاع نیم

_حتما خدارو خوش میاد زین با وقاحت تموم جلو چشم 

ن مردای نامحرم تن و بدنش رو بلرزونه ! اونم کجا ؟  هی 

 وسط خیابون ! عروش هم نبود که بگیم ... 

داد که این کار _شوهرشم اونجا بود .اگه تشخیص یم

 ت نیست حتما جلوش رو یم گرفت . زنش درس

هاش و هم که جسورانه پریده بودم وسط حرفهم از این

که با نیش و کنایه بهش فهمانده بودم که به او از این

ن کند مربوط نیست و نیم تواند بد و خوب دیگران را تعیی 

 به خشم آمد و غرید 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ده !  ت نیی ش البد بویی از غی 
ن  _ شوهر یی همه چی 

ت چیه ! یم _نه فقط تو   غی 
 دوین

ی به این را با غییطن درآمده گفتم و نگاه طعنه ن آمی 

دار اش انداختم و پوزخند زدم.مطمئنا پیام معنن گردین 

که بدانم چه تاواین در آنمورد نظرم را گرفته بود . یی 

های کتاب را از روی کاپوت انتظار من است کیسه

 برداشتم و

 

 #نیلوفرالری

 دند#عشق_را_سانسور_کر 

#۶۵ 

 

م بروم که او با هجوم ناگهاین  اش خواستم راهم را بگی 

م کرد .بر مچ دستم از پشت چسبید و جوری  غافلگی 

پیچاندش که از درد در خودم تا شدم و سوزش اشک را تا 

ی چشمانم حس کردم .اما به هرقیمنر بود اجازه گوشه

ا ههای خرید از دستم افتادند و کتابندادم بریزند . کیسه
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 . یی 
ن اعتنا به آخ و واخ من پخش و پال شدند روی زمی 

 کرد . رحمانه تهدید یمداشت یی 

کنن و چموش بازی خوری با من ییک بدو یم_گه یم

ری کنن و یمدرمیاری. دفعه آخرتم باشه محیا رو بهونه یم

 یی ِول ِویل ! حالیت شد یا جور دیگه ای حالیت کنم ؟ 

ز این نبود که زبانم جسارتم را کشیدم مانع ادردی که یم

 فریاد نزند . 

ن از خونه به اجازه ی تو احتیاج  ون رفیر _من واسه بی 

 ندارم ! 

کرد .شاید دوست ترش یمام جریمقاومت و رسسخنر 

داشت التماسش کنم که با من کاری نداشته باشد نه 

با دست که با رستق بازی به مبارزه بطلبمش ! این

د . یمام را دیگرش چانه توانستم توی مشتش گرفت و فرسی

هایش را بشنوم .انگار از این فاصله صدای دندان قروچه

 کرد . هایش خرد یمکه داشت کلمات را زیر سایش دندان

ن ! _یه دفعه دیگه تو روم واسنر فکت رو یم  یارم پایی 

.احساس یم کردم نفسم در سینه حبس شده بود 

شار قدرتمند های مچ دستم داشت زیر فاستخوان

شد .دردش از توی گوشت و پوست و دستش له یم
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ترسیدم با کیم فشار استخوان گذشت و به قلبم رسید .یم

 دیگر کتفم از جایش کنده شود ! 

قدر گستاخ نباش ! تا منم مثل آدم باهات رفتار کنم _این

 ! 

دستم را که رها کرد تعادلم برهم خورد و داشتم پرت 

ن که خودشیم چنگ انداخت دور کمرم و  شدم زمی 

 محکم نگهم داشت .با غرولند و رسزنش گفت

ن  _لق لقوی زیک ! فقط زبون داری ! دماغت رو بگی 

 ره ! جونت در یم

ن شد ولم کرد .دلم ضعف  و بعد که از رسپا ماندنم مطمیی

خواستم دستم را تکان بدهم اما دیدم رفته بود .یم

 رفت . توانم . داشت جانم دریمنیم

 اینا چیه خریدی؟_ 

ها را ییک ییک با اکراه از روی زانوهایش نشست و کتاب

ن برداشت و نگایه سطیح بهشان انداخت  روی زمی 

خواست جمعشان کند و بریزد توی کیسه .اولش انگار یم

 .اما بعد نظرش بهشان جلب شد . 
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خوین ؟ هوم؟ یه مشت رمان _این چرت و پرتا چیه یم

جلداشون مشخصه چه عاشقونه ی مبتذل ! از 

 محتویات مسخره و مزخرقن دارن ! 

 برگشت و با چشم غره نگاهم کرد 

 خوین که پررو و هار شدی دیگه ! _همینا رو یم

کردم چشمش به کتاب آموزش گام به گام خدا خدا یم

قدر خوش شانس نیستم دانستم آنفلوت نیفتد ! اما یم

فن نگه دارد که آن کتاب بتواند خودش را از دیدگانش مخ

.و وقنر باالخره دیدش چشمانش دوبه شک ماند که 

ی را که یم ن بیند باور کند یا نکند؟ برش داشت و نگاه چی 

این به آن انداخت . و صفحاتش را تندتند  رسگشته و حی 

 فهمید ربط اینورق زد .هنوز انگار نیم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۶۶ 
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های دیگر من چه ه الی کتابکتاب به من چیست و الب

خواهد ؟ من با قلنی که داشت با ترش وحشیانه یم

دانستم جا ایستاده بودم و نیمکوبید آنگرمب گرمب یم

ی که  ن که چطور باید ییک مثل برادرم را توجیه کنم که چی 

 های من پیدا کردی حکم بمب را ندارد تو از توی کتاب

بیفنر ! آن فقط  قدر خطرناک نیست که به وحشتو آن

یک کتاب آموزشیست  که مربوط به عالقمندی های 

ن ! من یم  شود .همی 

 کتاب را مثل مدرک جرم گرفت دستش و تکانش داد

خوره ؟ _این چیه؟ کتاب آموزش فلوت به چه دردت یم

 چه خیایل تو رست داری ؟ هوم ؟

ب و ترسی حرف نیم زد اما آهنگ آرام و اگر چه با رصن

های ترسناک ، رعب آور مثل موسیفر فیلممرموز کالمش 

بود .حاال که ازم زهرچشم گرفته و آن کتاب ممنوعه را 

گفتم زدم و بهش یمهم دیده بود بهیر بود به سیم آخر یم

که هنوز جرات تکان که چه خیایل در رس دارم . درحایل

 ای گفتم دادن به دستم را نداشتم با صدای گرفته
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که برم کالس دف ! اونم گفت دف   _از بابا اجازه گرفتم

ه به دردم نیم م بهیر خوره و اگه فلوت و ساز دهنن یادبگی 

 ! 

جوری با استهزاء پوزخند زد و رستکان داد انگار برایش 

ای تعریف کرده بودم .چقدر هم برایم جوک مسخره

اش کرد خواهر یی چارهداد ! البد فکر یممتاسف نشان یم

اصال بابا چطور رایصن شده بود  عقلش را از دست داده ! 

ش برود دنبال این قریر بازی ها ! در شان که دخیر

شان آموزش خانواده م و مذهنی ما نبود که دخیر
ی محیر

 موسیفر ببیند و مطرب شود ! 

ی بعد با پیشنهاد بابا  _که اول قرار بود بری دف یادبگی 

 نظرت عوض شد ! 

تش و دوباره پوزخند پر تمسخرش پخش شد توی صور 

ش را مثل شالق بر جانم کشید .کوتاه نگاه استنطاق ن آمی 

نیامدم و با ته مانده ی دل و جرایر که برایم باقر مانده 

 بود جوابش را دادم

ن میاد ؟ بابا مثل تو  _آره ! چیه مگه ؟ آسمون به زمی 

دونه افرایط و خشک مذهب نیست ! اون بهیر از تو یم

ش خوبه چی براش بده  !  چی برای دخیر
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طور رستکان دادنش چی بود ؟ مطمئنا دانم معنن آننیم

های من که نبود .انگار فکر مرموز و در تصدیق حرف

توانستم پیش که نیمخطرنایک در رس داشت و این

کرد .گفتم حاال که جسارتم را به ام یماش کنم عصنی بینن 

ی به خرج بدهم و  رخش کشیده ام قدری رشادت بیشیر

را از زیر دست و بالش جمع کنم . هرچند  ها بروم کتاب

کرد اما استخوان مچ دستم داشت مثل دندان درد یم

قدر جری شده بودم که اهمینر ندهم و بخواهم کار آن

خودم را بکنم .اما قبل از حرکت من او فریادزنان محیا را 

صدا زد .محیا بار دوم صدایش را شنید . پنجره را باز کرد 

 وابش را دادو با صدای بلند ج

 _بله داداش ! 

یت رو بیار اینجا !   _پیت نفت و کیی

گذشت از دهان و من سوایل را که داشت از ذهنم یم

 محیا شنیدم 

یت واسه چی داداش ؟  _پیت نفت و کیی

 حوصله و پرخاش زنان گفت یی  

 _کاری رو که بهت گفتم بکن ! 
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که مواظب بودم دستم را تکان ندهم رفتم جلو . درحایل

ها با صدای دایم خروسک زده بود .انگار که ساعتص

 بلند گریه کرده بودم . 

 خوای چکار کنن ؟_یم

ام ریخت برق نگاه دیکتاتورش را که توی چشمان ترسیده

 قلبم درسینه آوار شد . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۶۷ 

 

ها را حنر تصورش هم وحشتناک بود که بخواهد کتاب

تش بزند .اما او، یعنن محمد پنایه، تنها جلو چشم من آ

توانست این کار را بکند . محیا با پیت کیس بود که یم

یت از راه رسید و با قیافه ای من مامورم و نفت و کیی

معذور کنارم ایستاد و وقنر فهمید برادرمان چه خیایل در 

وع به التماس کرد   رسدارد رسی
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نیست کار رو نکن ! حیف _داداش توروخدا این

 ها گناه دارن . ؟کتاب

ی که البد غرور  ن ع و خواهش نیفتادم ! چی  اما من به ترصن

کرد .مثل یک مجسمه ی اش را ارضاء یمو خودخوایه

 خاموش و یی تکان ماندم . 
ی

 سنیک

وقنر پیت نفت را روی کتابها گرفت و به دنبالش با 

ن ای جنونکینه یت را کشید من نماندم که سوخیر ن کیی آمی 

های یر شدنشان را ببینم و برق خرسندی نگاه و خاکس

های آدم که رحمش را ! به آتش افتادن دلخوشی یی 

تماشایی نیست ! با گریز از این زجرتحمییل از شکل 

ن ام خارج شدم . پاهای یی مجسمه رمقم را روی زمی 

کشیدم و تلوتلوخوران به راه افتادم .انگار که داشتم 

کردم . چادر گلوله ل یمی خودم را با خودم حمجنازه

ن انداخت . کیم بعد  شده از زیر بغلم خودش را به زمی 

ن بند کیفمم از روی شانه های فرو افتاده ام رسخورد و بی 

ن به راه ماند و هربار قبل از این که خودم هم بخورم زمی 

تم تکیه یم  دادم . دوش غی 

 جانانه ! 
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ی باغ را دربرگرفته بود ک ه من از پشت رسم برقن خاکسیر

پلکان خانه باال رفتم . مثل کیس که از یک جنگ نابرابر 

 خورده و با نیمه جاین ازخودش برگشته بود . شکست

 خسته و بریده بودم ! 

 

ن شام مامان وقنر داشت برای خودش  همان شب رسمی 

 پیچید گفت ساالداولویه بدون سس مایونز الی نان یم

امروز زنگ زد  گی  شده ! ها بونه_باباحاچی مثل بچه

های سدخاتون )سیدخاتون(  رو گفت هوس آش ترش

مرده گناه داره .حاال که هوس کرده  کرده .منم گفتم  پی 

منم پاشم برم براش یه دیگ آش درست کنم .ویل حنر 

کجا گرفت که اینبهش لب نزد . نخورده ازش ایراد یم

 آش ترش سدخاتون کجا ؟ 

 محمد پوزخندزنان گفت 

فیلش یاد هندوستون کرده.دیگه به چه زبوین  _بابا حاچی 

 اینو به شما حایل کنه ؟

ای تخس شانه زد اعتنا به چشم غره مامان باقیافهو یی 

باال و زیر چشیم به بابا نگاه کرد که با یی تفاویر داشت 
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ها پر بود خورد . انگار که گوشش از آن حرفشامش را یم

ا ازم خواست یا تماییل برای اظهار نظر نداشت .محی

ای را که چندوقت پیش برایش آب بریزم .گردن آویز نقره

من برای تولدش خریده بودم انداخته بود گردنش 

 ی آیی بود . .پالکش یک پروانه

مامان کیم عصنی خرده ریزهای نان سنکگ را از روی 

لباسش جمع کرد و گذاشت کنار سفره . مثل 

ی حرف خواست با اکراه در هایی که یموقتتمام ن مورد چی 

ن افتاده بود . بزندگوشه های بینن   اش چی 

_بابا حاچی فیلش کجا بود یاد هندوستون کنه ؟ از تنهایی 

ه ! تو خونه و باغ به و یی همدیم خسته شده بونه یم گی 

کنه . واال اون دراندشنر تک و تنها بودن آدمو دیوونه یم

 خواد چکار ؟تو این سن و سال زن یم

جو   اب گفت محمد حارصن

 _که مونس و همدمش بشه ! 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۶۸ 

 

مامان باز چپ چپ نگاهش کرد .محمد بدجوری داشت 

 انداخت  . روی اعصابش شلنگ تخته یم

رفت و بعد از عروش _اگه آقا سجاد یی حرف زنش نیم

کرد که به قول خودشون مستقل اش رو سوا نیمخونه

کشید .) قدر تو خونه تنهایی نیماحاچی اینباشن االن باب

ن بود که چشم دیدن زن  دایی ریحانه را به خاطر همی 

 نداشت .( 

آقا سبحان که رفته تهران و خودش رو راحت کرده .انگار  

نه انگار که پرس بزرگ این خانواده است ! من و زینب و 

خوایم بگردیم براش یه رسایدار خوب و آقا سجاد یم

ن پ یدا کنیم . یه خانواده که دور و برش رو شلوغ مطمیی

ن و به کارهای خونه ها و اش برسن .تا اون موقع ما بچهکین

نوه ها باید هواشو داشته باشیم و به نوبت بریم بهش 

 رسبزنیم و اگه شد شب بمونیم پیشش ! 

های پیش رویش و بعد نگاهش را از روی تک تک چهره

هایش را در ما ب حرفخواست بازتاگذراند . انگار یم

ان موافقت یا مخالفتمان را  ن ببیند و از روی ظاهرمان می 
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ی نگفت و در سکوت  ن بسنجد . تا چند لحظه کیس چی 

غرق افکارمان باقر ماندیم . حنر محمد هم دیگر با 

 ریشخندش اعصاب مامان را به هم نریخت . 

که من با این نظرش موافق بودم و با کمال میل با این

ودم داوطلبانه هفت روز هفته را بمانم پیش حارصن ب

ی وارد شدن باباحاچی  اما آن شب اصال حال و حوصله

ها را نداشتم .به زور زین ها و گمانهبه این بحث

خواستم ییک دولقمه بخورم و برگردم به اتاقم . بابا یم

ن کیس بود که سکوت پیش آمده را شکست .اما  اولی 

با خطاب قرار دادن من  روی سخنش با مامان نبود و 

م کرد   غافلگی 

 _دستت چی شده ؟ 

که سیع کرده بودم جای چنگ و پنجه های قوی با این

 افتاده بود دور 
ی
محمد را که به شکل کبودی و خونمردگ

م پنهان کنم .اما ییک دوبار که  ن ن بلند شومی  مچم زیر آستی 

ن شدن  دستم به سمت پارچ آب دراز شد با باال و پایی 

ها خودشان را به بابا نشان ها و خراشم آن کبودیآستین

دادند .سنگینن نگاه ها از هر طرف روی من افتاد . 
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ناگهان خودم را درمرکز توجه دیدم .مامان که روبه رویم 

ف نبود نگران گفت  نشسته بود و چندان به دستم مرسی

 _کو ببینم ؟

 زیر لب زمزمه کردم 
ی

 با نویع یی اعتنایی ساختیک

ن مه  یم نیست ! _چی 

ای به محمد انداختم که ی چشم نگاه خصمانهو از گوشه

دانم حالت خاموش نگاهش روی من مات مانده بود .نیم

گذاشتم یا ی نگاهش را بایسنر پای تاثرش یممانده

 اش؟خیایلیی 

که از لو دادنش ترس و واهمه ای داشته باشم ! نه نه این

درخانه نداشتم ! فقط حوصله بگومگو و جنگ و نزاع را 

گونه حواشی خواستم جو آرام خانه را به خاطر این. نیم

ای به هم بزنم .بهیر بود خودم به نحوی مدیریتش کلیشه

 آمدم . کردم .از پسش بریمیم

کرد آن شب سفت و اما بابا که غالبا منفعالنه رفتار یم

سخت پیگی  این قضیه شده و دست بردار نبود . از روی 

 ر دستم با دلسوزی و تحکیم توامان گفت صندیل کنا

ی شده قایمش نکن ! حداقل به مادرت بگو .  ن  _اگه چی 
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قراری درجای خودش محیا گلویی صاف کرد و با یی  

جنبید . انگار اسم محمد  تا تک زبانش آمده بود و او 

اش به سخنر قورتش هربار با ترس از عواقب فضویل

 داد . یم

 

 #نیلوفرالری

 نسور_کردند#عشق_را_سا

#۶۹ 

 

 طاقنر خاص خودش گفتمامان با شماتت و یی 

 _حاال اگه حرف زد ! 

کیس آن لحظه انتظار شنیدن صدای محمد را نداشت 

 که یی پروا بگوید 

 _یه خرده چموشی کرد .منم یه کم ادبش کردم . 

دانم داد .نیممتاسف و تاحدودی نادم و پشیمان نشان یم

ر بود . شاید در دل به اش از روی تظاهشاید هم همه

قدر رصی    ح و جسورانه به کرد که اینخودش افتخار یم

مندی اف کرده بود . این هین  اش !!! اعیر
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 بابا کیم برآشفته گفت 

 _یعنن چی چموشی کرد ؟ 

 لحنش تاحدودی بازخواست کننده هم بود . 

زاخان !   _آقامی 

ن و هشداردهنده بود .یم خواست او صدای مامان تذکرآمی 

از ادامه دادن به این بحث و جدل فرساییسی منع کند را 

ش قرار نگرفت .با حفظ ژست یی  تزلزل .اما بابا تحت تاثی 

که به مامان نگاه کند با آنو قاطع خودش یی 

آرایم  گفتترسی

 _یه لحظه اجازه بده زهرا خانم ! 

خواست در این دیپلماش مامان انگار نیم

 مادرانه_همرسانه شکست بخورد . 

 زنیم . د از شام درموردش حرف یم_بع

بابا یی اعتنا به پارازیتش این بار با جدیت و صالبت 

ی خطاب به پرسش گفت  بیشیر

بار قبال هم بهت گفته بودم محمد .وظیفه تربیت _یک

ها با مادرشونه و اگه الزم باشه من .من هنوز نمردم  دخیر

ه اول  که ! اگه خبط و خطایی از هرکدومشون رس زد بهیر
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 ! نه این
ی

که با مادرشون درمیون بذاری یا بیای به من بیک

 خودت هرجور دلت خواست باهاشون برخورد کنن ! 

 بار دیگر با تاکیدی مضاعف تکرار کردو بک

 _ تنبیه و تربیتشون وظیفه تو نیست ! 

آخیش دلم خنک شده بود .فکر کنم محیا هم حال مرا 

بغل کند و  خواست با خوشحایل بابا را داشت و دلش یم

که مبادا ببوسدش. مامان داشت روی صندیل از ترس این

محمد تو روی پدرش بایستد و با او با تندی و گستاچن 

رفت .نگاهش گایه با رسزنش به حرف بزند از دست یم

شد . انگار باز هم مرا مقرص این من هم کشیده یم

 دانست . مناقشه یم

ه ماند و  ای درنگاه جدی و عبوس بابا محمد لحظه  خی 

مزاح بیان کرده و چون فهمید مقصودش را به جد و یی 

این درواقع نویع اتمام حجت با او بوده ، نومیدانه 

رویش را به من کرد . نیشخند زهرناک و نگاه 

وزمندانه ی من بدتر حالش را گرفت . شاید تحمل پی 

 خاطری را که به پشتوانه بابا داشت 
ی
مصونیت و آسودگ

شد نداشت  ، با تمام حرصش نفس حبس نصیبمان یم

های بینن کم عیب و نقصش اش را از میان سوراخشده
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ون فرستاد .دور لب هایش را با دستمال کاغذی پاک بی 

کرد و بعد از تشکر از مامان بابت شامش _که داشت 

اعتنا به قربان کرد از جا بلند شد و یی نصفه نیمه رها یم

ون های مامان راهش را کشصدقه خانه بی  ن ید و از آشیی

رفت .پشت رسش مامان با غصه و تاسفن جانکاه زیر لب 

 گفت

 _طفلک ! شام امشب کوفتش شد ! 

های کیم بعد هم با صدای باز و بسته شدن درب  

کرد او خانه را به مقصد پارکینگ که به ما اعالم یم

که نامعلویم ترک کرده آه از نهادش برآمد و قبل از این

لحنن حق به جانب  بابا را به خاطر برخورد  بخواهد با 

ن شام به باد محابایش با محمد آنتند و یی  هم رس می 

ن از پشت  د بابا بهش امان نداد و با برخاسیر رسزنش بگی 

خانه او را ناکام گذاشت .  ن ن شتابان از آشیی ن و رفیر  می 

 

خوابشان آرام  آخر شب وقنر همه به جز من در بسیر

به خانه برگشت .من داشتم تمرین  گرفته بودند ، محمد 

ی را خط یم  از فریدون مشی 
کردم .  شعر زیبا و معروقن

 ... 
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 " یی تو مهتاب شنی باز از آن کوچه گذشتم " 

خواستم بعد از ام شکسته بود و یمنوک قلم مورد عالقه

 قط زدن مشغول تراشش شوم که دراتاقم به صدا درآمد . 

 

 #نیلوفرالری

 کردند#عشق_را_سانسور_ 

#۷۰ 

 

دانستم که پشت در کیس جز محمد نیست اما یعنن با یم

که به خودم زحمنر برای تا دم در آنمن چکار داشت ؟ یی 

ن بدهم با صدای خشک و نه چندان پذیرایی از همان  رفیر

ن گفتم   پشت می 

 _بله ؟ 

کرد منتظر باز کردن در یا بفرمای من انگار حوصله نیم

 بماند . 

من لباس مناسنی تنم نباشد .بماند که حنر نگفت شاید 

رورسی رسم نبود و با مویی افشان و پریشان نشسته بودم 

ن کشید و آمد تو . فقط  ه ی در را پایی  ن . دستگی  پشت می 
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یک لحظه رسم را بلند کردم و به سمتش چشم دواندم 

داد که انگار اش یک جوری گرفته و مغموم نشان یم.چهره

ند به خودش ندیده .توی دستش هزار سال بود رنگ لبخ

 آیی رنگ بود که در یک نگاه موفق به 
ن یک چی 

تفاوت اش نشدم .رویم را برگرداندم و رسد و یی شناسایی 

 پرسیدم 

 _چیه ؟ اومدی بازخواستم کنن ؟

ی نگفت .با قدم ن های سنگینن به سمتم آمد .چسبیده چی 

ن تحریرم ایستاد و درسکوت زل زد به حرکات دستم  به می 

ن قلم ، آماده ی تراشیدن .بعد از قط زدن موفقیت آمی 

 مقدمه گفت شده بودم که یی 

 _دستت رو بده ! 

ی که در  ن و تا با تعجب و استفهام نگاهش کردم  به چی 

 دست داشت اشاره کرد و گفت

_این کیسه یخ ژیل رو هفت هشت ده دقیقه بذار رو مچ 

وزه دستت ! بعد با روغن زیتون ماساژش بده .دوسه ر 

 کنه . خوبش یم

آمد اوه چه برادر خوب و دلسوزی ! چقدر هم بهش نیم

زد سیاه و کبود یم کرد بعد به فکر مهربان باشد ! اول یم
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ن دردش یم افتاد ! چه خواهر خوشبخنر درمان و تسکی 

 بودم من ! 

شه _خییل ممنون ! ویل نیازی نیست ! خودش خوب یم

 ! 

با همان حالت خشک و  . خواستمو به کارم ادامه دادم 

ناپذیرم به او فرمان عقبگرد و خروج از اتاق را انعطاف

تفاویر عمدی مرا بدهم . اما او این رفتار پس زننده و یی 

اش را از دستم  یز شده قلم و قلمیر ی لیی برنتافت  و با صیی

ن و قبل از این که من به این گرفت و گذاشتشان روی می 

ض شوم دکمه آستینم را باز کرد و کیم ی رس اقدامش معیر

 آن را تا زد و داد باال . 

  
ی
دهخونمردگ ها ها و قرمزیتر و کبودیها به نظر گسیر

اش بیشیر در  تر شده بودند . نیحی زد و چهرهانگار پررنگ

 هم شد .  کیم با تاثری واقیع گفت 

_نگاه کن! با یه فشار چسیک چی شده ! یه بچه زورش از 

ه !   تو بیشیر

سوزاند ؟ کرد یا برایم دل یمنم داشت شماتتم یمدانیم

کیسه یخ ژیل را که مخصوص مچ دست بود و نیاز به 

نگه داشتنش نبود دور دستم انداخت و بعد تکیه داد به 
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ن . صدای بلند نفسش در سکوت شب ی اتاقم زدهمی 

پرسیدم کدام مغازه خواست ازش یمپیچید . خییل دلم یم

 فروشند ؟ یخ ژیل رسد و آماده یمیا داروخانه ای کیسه 

یک شیشه کوچک روغن زیتون را هم از توی کیسه 

ن گذاشت .   خریدش درآورد و روی می 

 _بعدش با روغن آروم ماساژش بده ! 

به خاطر این توجه و این حجم از لطف و محبنر که به 

داد  الزم به تشکر که نبود ؟ بود ؟ امیدوارم خرج یم

ن کتابهمچه توقیع ازم نداشت ها و ه باشد .بوی سوخیر

شان در هوا به این زودی ها از خاطرم محو رقص خاکسیر

شد . نگاهم به کیسه یخ مات مانده بود . رسمای نیم

ای که با درد و سوزش دستم در آمیخته بود داشت گزنده

 کشید . دوید و گزگزش را به جانم یمزیر پوستم یم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۷۱ 
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ی یم ن گفتم .دست کم یک حرف شاید باید یک چی 

نامربوط که این جو آزارنده اندگ تلطیف شود .اما حنر 

رسید . کیم دردناک بود یک کلمه هم به ذهنم نیم

ن ندارم . فهمیدن این  که من با برادرم هیچ حرقن برای گفیر

جا ایستادن برایش " نرمش و فهمید از آنکاش خودش یم

ن و انه " درنیمسازش خواهر   بود خییل سنگی 
آید .بهیر

ن یم داد با تظلم و رنیحی پنهاین این رفت و اجازه یمرنگی 

 ستم رسیده از او را اندک اندک فراموش کنم . 

ن بازی یم  داشت با قلمم روی می 
ی
گ کرد اما نگاهش با خی 

دانم چنددقیقه از آن هفت زد . نیمروی من دودو یم

ن دقیقه که گفت  هشت ده گذشته بود ؟ زمان سنگی 

 کشید انگار ! اش هزاردقیقه طول یمگذشت و هردقیقهیم

 _محبوبه ؟

زد .حنر یادم نیست خییل به ندرت اسمم را کامل صدا یم

دانم چی شده بود که به عادت آخرین بار گ ؟ و حاال نیم

 همیشه نگفته بود " محبوب " 

ن " بله " رسم را باال آوردم . ن گاه خاموشم از به جای گفیر

را از زیر که آن شب با افتخار آن  روی کیف چرم گردین 

اش  باال رفت اش در آورده و انداخته بود روی سینه یقه
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و صاف افتاد توی چشمان بادایم روشنش و منتظر 

خواست بگوید .چون ماندم . انگار یادش رفته بود چه یم

شنیدن که از برای لحظایر ساکت ماند .اما قبل از این

صدایش ناامید شوم و دوباره رویم را ازش برگردانم به 

 حرف آمد . 

 بود ها رو نباید یمدونم که کتاب_یم
ی

سوزوندم ! دیوونیک

اف جانکایه بود برایش که آن طور از .قبوله !) البد اعیر

گفتنش برافروخته شده بود .( از کارت حرصم گرفته بود 

اون طور که تو  نیم دونستم چطور و رسگ خایل کنم ؟

همه آدم خیابون وسط معرکه بزن و بکوب ، قایر اون

ن که شدی و به اون زنه که یم رقصید شاباش دادی ) همی 

ای به آن زن نچسبانده بود جای شکر باز پسوند زننده

داشت .( اعصابمو به هم ریخنر . بدجوری قایر کردم ! 

خییل جلوی خودم رو گرفته بودم که اون لحظه نیام 

رساغتون و نزنم تو گوشت ! ) انگار باید خودم را مدیون 

ن   دانستم .( داری اش یمخویشیر

قلم را کنار گذاشت و نگایه به ساعتش انداخت .از 

انداخت سکویر که هردفعه خودش را وسطمان یم

کرد .تصادفا آمد . جومیانمان را ملتهب یمخوشم نیم
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هایی که دمهردو همزمان آه کشیدیم . حاال داشت مثل آ

خواهند از موضع خود کوتاه بیایند اما مذبوحانه تالش یم

 زد . کنند که شکست خورده به نظر نرسند حرف یمیم

ها رو ریزم که بری دوباره همون کتاب_ تو کارتت پول یم

بخری ! درمورد آموزش ساز هرچند که من باهاش 

مخالفم اما اگه بابا اون قدر روشنفکر شده که بهت 

اش رو داده حرقن نیست . ) اوه خدای من ! چه زهاجا

 داشت در حق من یم
ی
یط که یه لطف بزرگ کرد ! ( به رسی

ی که بیاد خونه یادت بده .  مریی خصویص زن بگی 

 دم . پولشم هرچقدر شد مهم نیست . من یم

شد برای طوالین ) انگار تنظیماتش جوری بود که نیم

از دوباره از دستش مدت مهربان و رئوف به نظر برسد .ب

ن شد .( بشنوم رفنر پیش  در رفت و لحنش تهدیدآمی 

مریی مرد حنر بگو همسن باباحاچی باشه ، کار از 

زنم شل و گذره ، یمپیچوندن مچ دست و این حرفا یم

ا پلت یم ن کنم .پس حواست رو جمع کن ! تو این چی 

 شوچن ندارم باهات ! 

 

 #نیلوفرالری

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۷۲ 

 

محمد علوم سیاش خوانده بود ! مدرک کارشناش ارشد 

ن  ن چند وقت پیش قبل الملل در روابط بی  داشت . تا همی 

ها ، در که اسمش به عنوان مداح بیفتد رسزباناز این

کرد و در عرض بخش حراست گمرک بندرنوشهر کار یم

مدت کوتایه توانسته بود به لطف نفوذ بابا در دستگاه 

تاین و زد و بند سمت مهیم را به دست بیاورد اداری اس

ین  .اما در برقراری ارتباط حنر با نزدیکانش کوچکیر

توانست مهارت و تسلیط نداشت و جز به زبان زور نیم

وزمندانه پیش برود   . در گفتماین هرچند کوچک پی 

های سفت و سختش داشت به با این اولتیماتوم و اخم

چه به نظر برای صلح آمده کرد .اگر من اعالم جنگ یم

بود . من اما اهل جنگیدن برای صلح نبودم .اهل نرمش 

قهرمانانه چرا اما آدم تسلیم شدن هرگز ! برای رسیدن به 

 امید و آرزوهام جان برکف بودم . 

ن بود . پوزخندم طعنه  آمی 
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قدر کنم حنر طالبان هم به زنان افغان این_فکر نیم

ن !   سخت بگی 

کشید . با چشماین باریک شده و براق هایش را تو  لب

 رستکان داد و بعد نیشخندزنان گفت

_آره اتفاقا مثال خویی زدی ! پای ناموسم وسط باشه 

 من خود بن الدنم ! 

تش تن و بدنم را لرزانده بود اما به  جوشش و خشم و غی 

که  بزدالنه در خودم عقب بکشم خوی رسکش جای  این

رسبه شورش و طغیان خواست و عصیانگرم بدتر یم

بگذارد . عالئم خشم و غیظ را که در صورتم دید پوقن 

ن برداشت .لحنش آرام و شمرده  کرد و بعد پشتش را از می 

داد .اما بود هنوز . نگاهش تاحدودی باز بوی شفقت یم

رسید .بعد از  وقفه ی منطق  به نظر یمکامال جدی و یی 

 ید ادامه داد کوتایه که دوباره پیش آمده بود با تاک

های بابات )  از روی لجش نگفته بود _کاری به حرف

ن شام چی گفت و چقدر  بابا ؟ (  ندارم که امشب رسمی 

خوشت اومد وقنر که گفت تربیتتون به من ربیط نداره ! 

اتفاقا خییل هم به من مربوطه و من هرموقع الزم باشه و 

کنم . به تشخیص بدم به شیوه خودم ادبتون یم
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ص تو رو که معلوم نیست تو رسمرموزت چی خصو 

ها و خود دلت رو به این حرفگذره ! پس یی یم

 ها خوش نکن ! پشتیباین 

 انگشت هشدارش را به طرفم گرفت و تکانش داد

_من همیشه حواسم بهت هست ! حنر وقنر پیشت 

 نیستم ! 

اش انقباض نگاهمان به هم قفل مانده بود .چهره

 بود  لحظات قبلش را نداشت
ی
.اما پر از تناقض و پیچیدگ

لزل  ن ن مصمم بودن به نظر میر .آرام و آشوب و  در عی 

قدر که دمدیم و فهمیدمش ؟ آنرسید . چرا من نیمیم

 
ی
ها بدتر هم شده بود . حنر متغی  بود .به خصوص تازگ

توانستم حدس بزنم . آن رفتار یک ثانیه بعدش را هم نیم

ین هم از تهدید و غرش از مهرباین و نرمش اولش ، ا

قابل پیش  آخرش ! مثل هوای بهار رفتارش ناپایدار و غی 

 . بینن بود 

 با تعلل و مکث و تاخی   باالخره راه افتاد که برود . 

 توین برش داری . _دیگه یم

پشت رسم قطع  هاش کیسه یخ را یم گفت .صدای قدم

 من ! شد.دوباره مکث و توقف او ! دوباره دلهره و انتظار 
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 _با روغن زیتون حتما ماساژش بده . 

 دستور دیگری نبود که به من بدهد ؟

ی نیم   ن گویم کیم این پا و آن پا کرد و بعد وقنر دید چی 

ن گرفت .اما نه .اشتباه یم کردم . قبل از آن تصمیم به رفیر

ممکناقدام به عجیب  ترین کار دنیا کرد . ترین  و غی 

 تکرار ! ای یی درلحظه

ای تند و ناشیانه را به طرف خودش کشید و بوسه رسم

ی مبهیم که شبیه " روی موهام نشاند .همراه با زمزمه

 شب بخی  " بود . 

بعد جوری شتابان و هول هولگ از اتاق خارج شد که 

ام حنر به گردش هم نرسید . نگاه هاج و واج مانده

 #عشق_را_سانسور_کردند 

 ها بیاین محمد ِر بزنیم ! بچه

 

خداروشکر که تا اینجا شخصیتها و روند داستان رو 

 ��دوست دارید ! 
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لطفا درجریان باشید .برای این رمان دوبار  ️‼توجه

 ️☺گذاری درهفته داریم نه هرشب ! پارت

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۷۳ 

 

لطفا درجریان باشید .برای این رمان دوبار  ️‼توجه

ته داریم ، نه هرشب ! ) روز و ساعت  گذاری درهفپارت

 نامشخص (
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 روز جمعه بود . 

از صبح که به خانه بابا حاچی رفته بودم مشغول نظافت 

ی و ضبط و ربط خانه بودم .هرچند به لطف  ن و آشیی

 
ی
 مامان و خاله زینب ، آن خانهرسیدگ

ی
ی های هفتیک

ی برق یم ن زد اما سفارش بزرگ و قدییم همه جایش از تمی 

توانم مرتب برای خودم ن بود که بیکار ننشینم و تا یمماما

اشم . یم آید و آن را به گفت باباحاچی خوشش یمکار بیر

ی بود گذارد حساب توجه به خودش یم .نوبت گردگی 

ن خاطره ها را ییک ییک ایستاده بودم و قاب عکس .کنار می 

ی بریم داشتم و با دستمال نمناک مخصوص گردگی 

انداختم و باز با احتیاط را ییک ییک برق یم هاشانشیشه

ی بابا گذاشتم رسجایشان ! عکسیم  تا پی 
ها از جواین

داد . حاچی و مامان ِسد خاتون خدابیامرز را نشان یم

شان مربوط به روز عقد دایی سجاد آخرین عکس دوتایی 

ی قلنی و زن دایی ریحانه بود ! دو هفته قبل از سکته

 عد از نماز صبحش . مامان سدخاتون ب

ن محمد   براق و خندان رو به دوربی 
هردو با صوریر

دانستم خندیدند .کاش یمداشتند به پهنای صورتشان یم
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قدر زنده و زیبا بود که دلم به چی ؟ لبخندشان آن

 کشیدم . خواست امتدادش را روی لبهای خودم یمیم

 

دسنر با حرست روی عکس مامان سدخاتون رساندم و با 

 زل زدم به چشمان مهربان و یی ا
ی

ریایش که حساس دلتنیک

ین انگار داشت با من حرف یم زد و با آن لهجه ی شی 

 گفتاش یممحیل

 _محبوبه جان ! ته حال خاره ؟ ) حالت خوبه ؟ (

 اسم محبوبه را خودش روی من گذاشته بود .  

مامان بارها گفته بود که او و بابا اسم مائده را برایم 

کرده بودند.اما کیم قبل از تولد من عمه انتخاب  

کوچکم،محبوبه ، که از بدو تولد کور و افلیج به دنیا 

 
ی
 در اثر یک رسماخوردگ

ی
آمده بود ، در سن بیست سالگ

ساده درگذشت . مامان سدخاتون که با بابا نسبت 

فامییل داشت و به شدت تحت تاثی  جوانمرگ شدن 

 غم
ی
ش بمحبوبه و پایان زندگ ن ود از مامان خواست تا انگی 

ن یاد و خاطرش نام او را بر من  برای زنده نگه داشیر

ام و  بگذارند .مامان هم به ناچار تن به این احیر

گرامیداشت اجباری داد و از اسم منتخب خودش برای 
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من گذشت .اما توی شناسنامه پسوند ماه را به محبوبه 

امان یم اضافه کردند تا نام کاملم " محبوبه ماه " شود .م

گفت برای شگونش ! ظاهرا برعکس مادرخداببامرزش 

 پسندید که نام مرده را روی فرزندش بگذارند . چندان نیم

خورد .دست از کار کشیدم و به موبایلم داشت زنگ یم

ام رفتم .چکامه بود .یک ساعت پیش من رساغ گوشی 

باهاش تماس گرفته بودم که جواب نداد و حاال خودش 

ضمن عذرخوایه پیگی  شود که چکارش  زنگ زده بود 

 داشتم . 

 
ی
که خیال هایمان کشیدم و اینصحبتمان را به روزمرگ

م و پرسیدم آیا مغازه " شباوا " بعد از  دارم فلوت یاد بگی 

شود یا فوت استاد بنان توسط آقای بهرایم اداره یم

که کال جمع شده ؟ اولش تعجب کرد که چطور تا این

که ساکن ام به مغازه رس بزنم با اینحاال خودم نرفته

 رامرس هم هستم و بعد گفت 

_نه هنوز مغازه باز نشده .قراره بعد از مراسم چهلم 

ن .   استاد،  آقای بهرایم مغازه رو باز کین

ی افتاد  ن  و بعد یادش به چی 
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کدوم از مراسما نبودی. _راسنر محبوب تو که تو هیچ

ی یخ زده ت چهرهتوانس)خداراشکر که از پشت تلفن نیم

منده  ی مرا ببیند و اندوه و افسوس مرا .(و رسی

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۷۴ 

 

برای مراسم چهلم هم قرار نیست بیای ؟ یک روز قبل از 

ن دو شنبه !   محرم . همی 

که من بخواهم با عذر و کیم ساکت ماند و قبل از این

سم چهلم استاد ام را در مرابهانه عدم حضور احتمایل

 توجیه کنم دوباره به حرف آمد و با آب و تاب گفت

_ بعد از مسجد قراره اعضاء " محفل ققنوس" تو خونه 

استاد جمع بشیم و برای یادبودشون " مراسم سماع " 

 برپا کنیم . وصیت خودشونه ! 

 گیج و گنگ پرسیدم 

 _مراسم سماع ؟ 
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ی در موردش نخوانده و یا نشن ن یده بودم انگار قبال چی 

اصال !  پشت پنجره ایستاده بودم و به باباحاچی نگاه یم 

زد و کردم که طبق دستور پزشک داشت در باغ قدم یم

ون زده ی زانوانش را هرازچندگاه یم ایستاد و استخوان بی 

داد .فکر کردم باید محاسنش را مرتب و اصالح ماساژ یم

 زده گفت کند . چکامه هیجان

 وام تو اون مراسم دف بزنم ! خ_آره ! منم یم

ی شبیه یک حفره ن ی خایل گایه مثل حاال توی قلبم چی 

های بر جان و دل ها و حرستشد و غمآتشفشاین یم

ن گفتم اش را فوران یممانده  کرد .با لحنن غبطه آمی 

 _چه خوب ! 

وقت حمل بر حسادتم نشود نگفتم " که یکو برای این

 خوش به حالت "

 یا نه ؟_حاال میای 

ون  جواب مشخصا نه بود . رایصن کردن مامان برای بی 

ت فیل بود .کسب  ن از خانه به قول خودش کار حرصن رفیر

کت در این جور محافل که جای خودش را اجازه برای رسی

شد و داشت . هرچند محمد از روز یکشنبه رایه قم یم

خطر مراقبت و دخالتش تهدیدم نیم کرد اما به هرحال 
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ون آمدن از خانه برای من کار بهانه جور   کردن برای بی 

 خییل سخنر بود . 

 دانم چی شد که با تردید گفتم اما نیم

 دونم ! _نیم

های توین از نزدیک با همه بچه_امیدوارم بتوین بیای ! یم

محفل ققنوس که زیر نظر مستقیم استاد تعلیم دیدن 

از  آشنا بیسی ! از جمله استاد همایون رو . که حاال بعد 

ن .   استاد بنان ریاست محفل ققنوس رو به عهده گرفیر

استاد همایون ؟ ظاهرا این اسم را قبال چندباری شنیده 

های استاد بنان با دیگران بودم ! از البه الی صحبت

.البته من با هیچکدام از بچه های محفل آشنا نبودم و  

کت نکرده بودم .   تابه حال درمحفلشان رسی

 شه ! _حاال ببینم چی یم

" دوشنبه " را انگار با حروقن درشت روی تابلوی نئون  

 نوشته و گذاشته بودند مقابل چشمانم . 

ی آخرم با استاد ازش کیم بعد بدون اشاره به مکالمه

 پرسیدم 
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وقت راجع به من حرقن به شما نزدن ؟ _استاد بنان هیچ

ن کیس یم  تونه به من کمک کنه یا نه ؟نگفیر

  مکث و تفکر جواب داد چکامه بعد از کیم

ن ! چطور ؟ ی نگفیر ن  _نه .چی 

ام کشیدم و و من مایوسانه دستم را روی پیشاین یخ زده

 گفتم 

 _هییحی ! 

 کردم تحت تاثی  این مکالمه فشارم افتاده ! احساس یم

 

برای ناهار به درخواست بابا حاچی قرار بود باقایل قاتق  

 رشنر پوست درست کنم .از توی فریزر یک بسته باقایل

ی شوم به بابا کنده درآوردم و قبل از این ن که مشغول آشیی

حاچی کمک کردم محاسنش را روی ایوان مرتب و اصالح 

گرفت و دقنر من ایراد یمکند . هرچند باغرغر به کار و یی 

معتقد بود موهای پس گردنش را زیادی با ژیلت کوتاه 

 کرده ام . 

ن ها خواهم لباسبعد هم که دید یم را بیندازم توی ماشی 

 گی  داده بود که
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۷۵ 

 

های دیگه تو دهن _این زیرشلواری طوش ِر قایر لباس

( ننداز ! رنگ و روش ِر   لباسشوری )لباسشویی
ن ماشی 

 بره .سوا بشورش . یم

اش را که که حتما زیرشلواری موردعالقهبا قول این

مانده از مامان سدخاتون از آخرین سوغات به یادگار 

دانستم چقدر برایش اش به مشهد بود و یمسفرزیاریر 

عزیز است جدا شست و شو دهم به حمام گرم 

 فرستادمش . 

ی موعودی که فکرش و بعد برای فراموش کردن دوشنبه

موزیانه به مغز رسم چسبیده بود با استفاده از سکوت و 

وع به ی رسی ن ن آشیی  خواندن کردم .  خلوت خانه درحی 

دن / رسخورده بودم  " زخیم تر از همیشه / از درد دل سیی

از عشق / در انتظار مردن / با قامنر شکسته / از کوله 
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بار غربت / در جستجوی مرهم / رایه شدم زیارت /رفتم 

برای گریه /رفتم برای فریاد / مرهم مراد من بود /کعبه تو 

 رو به من داد . "

 

ه مواد تفت داده شده آب داغ اضافه که ببعد از این 

 کردم و گذاشتم روی شعله ی مالیم جابیفتد . 

 لباسشویی دربیاورم خواستم لباستازه یم
ن ها را از ماشی 

ن  که اول صدای گوشخراش اره موتوری را جایی از همی 

ی نزدییک ن ها شنیدم و کیم بعد صدای گرومپ افتادن چی 

و نیمه  های شستهشبیه سقوط یک درخت . لباس

خشک شده را توی سبد ریختم و به حیاط بردم که 

ور رسک بکشم ور و آنضمن پهن کردنشان روی بند این

ببینم چه خیی شده و این هیاهوی غریب که از پشت باغ 

 آمد برای چیست ؟ یم

ها داشت درخت یا درختان ظاهرا ییک از همسایه

ا کرد. هوای آن روز نسبتخشکیده ی باغش را قطع یم

مالیم بود و  رطوبت قابل تحمیل داشت و گهگایه نسیم 

ام را از دو سمت های رورسی. من بالوزید خنیک هم یم
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بدری رد کرده بودم .یی 
که به هم گره آنپشت گردنم رصن

 بزنم . 

به قول مامان " مدل زنان شالیکار " که چون گردن را به 

گایه   اش نبود و منخویی نیم پوشاند مدل مورد عالقه

ام را این مدیل فقط اجازه داشتم درخلوت خانه رورسی

 ببندم . 

ن دومرد جلب شد توجهم به صدای گفتگوی مشاجره  آمی 

 . 

_چرا من به حرفت گوش کردم ؟ باید از اون ور قطع 

 ور ! کردیم که تنه بیفته اینیم

افتاد رو سقف انباری رسول آقا ! از اون _این ور که یم

یبای گل رسخت در خطر بود ! ) به سمت هم باغچه ز 

 رسید این را با طعنه و تمسخر گفت .( نظر یم

های باغ _به جهنم ! بهیر از این بود که بیفته رو نرده

ی رو گ یم  خواد بده ؟همسایه  حاال جواب طیی

مردی لق لقو که همیشه خدا از همه چی شاکیه  _ اون پی 

 ! 

 گردی ! _شششش! اگه بشنوه چی ؟ دنبال رسی یم
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ر _اوگ بابا ! با اون گوش
ُ
و سنگینش از یه فرسخ  های ق

دونم دوین رسول ؟ من یمخواد بشنوه ؟ یمچه جوری یم

مردی چیه ! یی همرسی بهش فشار آورده نیم دونه درد پی 

ده به این و اون ! واال چکار به خودی گی  یمچکار کنه یی 

قطعش  درخت شته زده باغ تو داشت که گی  داد باید 

 کنن . 

_چون معلوم نیست این درخت لعننر چه جور آفت و 

ن نرفته . ممکن بود  مریصن گرفته که با سمپاشی هم از بی 

مرد  درختای دیگه رو هم آلوده کنه واال به خاطر اردر پی 

خودی دمدیم همسایه یه درخت پالم بیست ساله رو یی 

 کردم. قطع نیم

 _ اوگ بابا ! افتاد ! 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۷۶ 
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قدر برام اوگ بابا اوگ بابا نکن مهرداد ! بیا بریم یه _این

 جور این گند رو جمعش کنیم تا رسو کله اش پیدا نشده ! 

ن بودم شان به نظرم آشنا یمصدای ییک آمد و مطمیی

توانستم کردم نیمکنم .اما هرچه فکر یماشتباه نیم

بیاورم . رسک کشان و با صاحب آن صدا را یاد خود 

احتیاط به سمت باغ پشنر رفتم .از این فاصله از پس 

ی معلوم  ن  و نارنج چی 
ی

انبویه از درختان پرتقال و نارنیک

 نبود . 

شد پشت خانه باغ مرکبات بابا حاچی که یک هکتاری یم

اش قرار داشت که با نرده های چویی از باغ همسایه جدا 

 افتاده بود میان دو باغ ! شد . جوی باریک آیی  هم یم

یک آلونک قدییم سه اتاقه هم پشت خانه بود که آن 

ی اولیه پدر و مادر باباحاچی بود ها خانهو ندیم قدیم

.قبل از این  که ساختمان اصیل را بسازند که آن هم در 

 نبود .وقنر به بابا حاچی رسید 
ی
ابتدا به این وسعت و بزرگ

 به گوشه و کنار ساختمان هایی او هنگام بازسازی بخش

ش کرد .از آن آلونک که چندسال  اصیل اضافه و بزرگیر

پیش تعمی  و مرمت مخترصی شده بود حاال به جای 
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شد و مامان آن را برای رسایدار آینده انباری استفاده یم

 در نظر گرفته بود . 

کیم که رفتم جلوتر در پناه ییک از دیوارهای آلونک از 

ی سفید و زرد متحرک درختان ، دو لکهمیان شاخ و برگ 

 و محو را دیدم . 

ی درخت پالم کردند تنهدو مرد جوان که داشتند سیع یم

های رمبیده ی باغ باباحاچی غول آسایی را از روی نرده

رسید دائما به هم بکشند کنار و چون زورشان بهش نیم

زدند و یکدیگر را به کم کاری و ناتواین متهم غر یم

 ردند . کیم

هاشان را به وضوح هرچقدر چشم چشم کردم چهره

ندیدم و نشد بفهمم آیا صاحب ییک از آن صداها را که 

 آشنایی داشت یم
ن  شناسم یا نه ؟ به نظرم طنی 

ن   آن که ظاهرا " اوگ بابا " تکیه کالمش بود با گفیر

خودی ک..خودمون شه رسول ! داریم یی جوری نیم_این

ن  کنیم ! ِر پاره یم باید یه طناب ببندیم بهش و با ماشی 

 بکسلش کنیم . 

اعالم شکست کرد و دست به کمر ایستاد . صاحب 

 صدای 
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آشنا هم که خسته و کالفه عقب نشسته بود ، درجوابش 

 مایوسانه گفت 

مردی ببینه این باغ رو رو رسمون  _پس نرده ها چی ؟ پی 

 کنه . خراب یم

مردی با من ! چهارتا نرد ی ه زهواردررفته_جواب پی 

که اون بیاد پوسیده که بیشیر نیست .قبل از این

ن االن من یم ه همی  رم در رساغمون و یقه مون رو بگی 

ادی باهاش حرف یمخونه ن زنم اش و به زبان آدمی 

.هرچقدر گوشت تلخ و یوبس باشه من بلدم چطور 

خرش کنم .)باید از خودش به خاطر این حرف خجالت 

گم من با ندازم گردن خودم و یم رو یمیم کشید .( تقصی  

اره برقر درخت رو زدم و دچار اشتباه محاسبایر شدم و 

کار نیست . چهارتا "حاچی  صابخونه که شما باشی تقصی 

ندازمش تو رودرواش . بندم به خیکش و یم" هم یم

های شکسته رو براش درست دم که نردهبهش قول یم

 کنیم .حنر بهیر از روز اولش. 

رم ماشینو بیارم اینور بگرد یه طناب _خییل خب تا من یم

 محکم از تو انباری پیدا کن ! 
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خوای اصال ماشینم من برم بیارم تو یه _اوگ بابا ! یم

 وقت زحمتت نشه ! 

 نیست ! 
ی

 _چرت نگو ...االن وقت خوشمزگ

 یی فایده ای بود . هرچقدر هم اینجا قایم 
فالگوشی

گشتم و دیدم .باید به خانه بریمشدم صورتشان را نیمیم

زدم . باباحاچی هم کم کم از حمام رسی به باقایل قاتقم یم

 آمد . در یم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۷۷ 

 

ماندم که هرموقع زنگ از طرقن باید گوش به زنگ یم

خانه را زدند من آیفون را جواب بدهم .شاید هردو باهم 

شد .توی شناسایی فرصت خویی یمآمدند دم در .برای یم

باقایل قاتق سه تا  مرغانه محیل ) تخم مرغ محیل ( 

د.  ن  شکستم و درش را گذاشتم تا بیی
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دنبال چرخاند بابا حاچی روی ایوان داشت پیچ رادیو را یم

گشت .حریص موج مورد عالقه اش رادیو مازندران یم

 . ازم یک لیوان آبشنیدن آواز و نواهای محیل بود 

رفتم خنک خواسته بود. وقنر داشتم با پارچ آب یم

دو رساغش زنگ خانه به صدا در آمد .حتما ییک از آن

خرابکارهمسایه یا هردونفرشان پشت در بودند . سینن را 

ن گذاشتم و با عجله رفتم رساغ آیفون . اول نگایه  روی می 

 اش انداختم .جواین با یر 
ی

ت زرد و خاک به صفحه رنیک رسی

را دیدم که یک دستش را به دیوار زده بود و با و خیل 

های روی دیوار را دست دیگرش داشت خز و پوشال

ی نبود .کیس که من مشتاق یم کند. از دیگری خیی

 اش بودم . باباحاچی از روی ایوان داد زد شناسایی 

 _کیه محبوبه ؟ 

ن   با گفیر

 دونم . _نیم

مان گوشی را برداشتم .مرد جوان خودش را همسایه 

ی  معرقن کرد و با لحنن مودبانه ازم خواست به حاج طیی

 بگویم 
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یی زحمت یک تک پا برود تا دم در . کارش دارد . خییل 

های سخیفن که خواست به خاطر بعیصن از حرفدلم یم

پشت رس باباحاچی زده بود از خجالتش دربیایم و دست 

 کم بهش بگویم " خر خودیر ! "

و غرغر کرد که با او نچ زد ه نچحوصلباباحاچی چندبار یی 

سیدم کدام همسایه است ؟  چکار دارند و چرا ازش نیی

همسایه دست راسنر پرس شهسواری یا دست چنی 

دانستم همسایه دست راسنر که یمرمضاین ها ؟ با این

ی نگفتم .  نیم دانم منظورش پرس کدام  ن است اما چی 

 بود ؟  شهسواری

یحن زیاد و با همان زیرشلواری با مکث و تاخی  و اوقات تل

لک کنان زد لکگی  سفید که به تن نحیفش زار یمو عرق

 تا دم در رفت . 

ح نیم دانم آن مردک زردک با چه زباین توانسته بود رسی

ماجرا کند و گنِد کارشان را بپوشاند که باباحاچی نه تنها از 

ها و چرب ی صدر به حرفکوره در نرفت بلکه با سعه

ویی کم زباین ه
اش گوش داد و بعد  با مالیمت و خورسی

 باهم این حرف
ی

ی گفت که درعالم همساییک ها را نظی 

ندارند و پرس آقای شهسواری مثل پرسخودش است و 
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ن که به توصیه او گوش داده و آن درخت پالم مریض  همی 

را قطع کرده که درختان همجوارش آلوده نشوند 

ت معمول که دارش هم هست و از این تعارفاممنون

های خودم باباحاچی چندان اهلش نبود .حنر با گوش

 شنیدم که گفت 

ای هم نیست پرسجان ! شاید شما جوونا _ حاال عجله

بخواین این روز جمعه ای برین کویه ، جنگیل ، دریایی ! 

ن ! هرموقع وقت کردین بیاین نرده  ها ِر درستش کنی 

 

عریف کرد که جوری از باقایل قاتق من تبابا حاچی یک

شک کردم اصال تعریف کرده باشد . شاید هم داشت با 

کرد که نخورد توی مالحظه و اغماض به من ارفاق یم

 ذوقم . 

ه !   _از باقایل قاتقای مادرت بهیر

بعد از ناهار هم ازم خواست جایش را زیر پشه بند ایوان 

غریی بیندازم که چون تمام روز در سایه بود هوای خنک 

 . تری داشت 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

برایم جای تعجب داشت که هنوز نرفته بود ببیند چه 

های باغش آمده .یعنن به این زودی یادش بالیی رس نرده

 رفته بود ؟

 ی دهانش پرسیدمبرای فهمیدن مزه

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۷۸ 

 

 های باغ چی شدن ؟ خواین بریم ببینیم نرده_نیم

ی باغ بودم یا داشتم از دانم بیشیر نگران نرده هانیم

 مردم ؟ فضویل یم

د های مصنویعوقنر داشت دندان اش را در یم آورد که بیی

 تفاویر گفت توی روشویی با مسواک بشویدشان با یی 

ه فعال نرم ببینم . واال اوقاتم براشون تلخ یم شه _بهیر

مشون و  اه بگی  .شاید از کوره در برم و به بد و بی 

ه. آبروریزی بشه . ب  خوابم نیی
عدم شب از  پشیموین
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ن  ن که شعورشون رسید خودشون اومدن به من گفیر همی 

 چه غلیط کردن کافیه ! 

 ی بدون دندانش گفتو بعد رو کرد به من و با لحن بامزه

 کار کنن ؟خوای چی _تو یم

ریختم که های ناهارمان را توی سینک یممن داشتم ظرف

انده بود که باید تو بشویمشان . نصف باقایل قاتق هم م

گذاشتم توی یخچال برای ریختم و یمظرف کوچکیر یم

 شامم . 

ندازم ! بعد رم جاتون رو زیر پشه بند یم_االن یم

خونه رو جمع و جور یم ن کشم کنم و یه کم دراز یمآشیی

 گردم ! رم تا کتابفروشی و بریم.عرص هم بااجازه یه رس یم

ه هوای خرید کتاب کتابفروشی بهانه بود .در اصل ب

 زده افزودم خواستم بروم فلوت بخرم . و ذوقیم

 خوام بمونم اینجا ! _شب هم یم

که ته چشمانش برق افتاده بود اما به جای هرگونه با این

اظهار نظری فقط رستکان داد و خییل کوتاه و مخترص 

 گفت 

 _هوم ! 
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و رسسختانه به روی خودش نیاورد که از ماندن من  

 است .  خوشحال

هایی که از خداراشکر خانه ی باباحاچی به لطف پنجره

اش ، در شدند و سقف ایرانینر هرطرف رو به باغ  باز یم

تابستان آن قدر گرم نیم شد که نیاز به کولر داشته باشد 

 شد با یک پنکه سقفن یا زمینن رس کرد . ، یم

احت به ییک از اتاق قر خانه من برای اسیر های سمت رسی

م .اتاقر که قبال متعلق به خاله زینب بود و تختش رفت

هنوز دست نخورده مانده بود گوشه ی دیوار .پنکه 

جا فقط سقفن را روشن کردم . رفتم پشت پنجره . از این

ی ویالیی سقف سفایل و قرمزرنگ طبقه دوم خانه

 همسایه دست راسنر پیدا بود . 

رس کدام باز هم از  فکرم گذشت  " بابا حاچی منظورش پ

شهسواری بود ؟ " توی این شهر  شهسواری های زیادی 

ی بابا شوهر خاله شناختیم . از شهسواریرا دورادور یم

ستان محیا ! ییک از  گرفته تا شهسواری مدیر دبی 

ترینشان بودند . همان که شهسواری ها هم رسشناس

گفت احتماال قرار توی خانه گایه صحبتش بود و بابا یم

دار شود و مامان با خانمش توی انجمن بانوان است شهر 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

خی  رقابت داشت  .و اما این شهسواری هرگ بود 

ام خایص قائل بود .   باباحاچی برایش احیر

خواستم دراز بکشم که با شنیدن صدای زنگ اس تازه یم

نگاه کردم .  ام اس حواسم پرت شد . به صفحه گوشی 

 وتاه نوشته بود  پیام از طرف محمد بود .که یی سالم و ک

 " ساعت پنج میام دنبالت " 

ن به کتابفروشی یا هرجای و این یعنن یم داند قصد رفیر

شد به دیگر را دارم .از دست مامان خانم ! حاال نیم

 گفت از اینجا قرار است بروم کجا ؟ محمد نیم

 ُپ ف ف ف ! 

 

محمد درست راس ساعت پنج آمده بود ! با یک عینک 

اهن چهارخانه دودی جدید مدل . پی 
اش ترکینی از خلباین

ن  هایش را کیم زده رنگ قرمز و کرم و مشیک بود که آستی 

آمد . در حایل که بود باال . به  شلوار کتان مشیک اش یم

 من هنوز آماده نشده بودم . 

 

 #نیلوفرالری
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#۷۹ 

 

نه دادم کیم دیرتر از خابه خاطر گرمای هوا ترجیح یم

ون که خب محمد بدون صالحدید من این  بزنم بی 

.او لب ایوان نشست و کیم با ساعت را انتخاب کرده بود 

باباحاچی مشغول اختالط شد .بابا حاچی هم بهش انگور 

ی تعارف کرد .   و هندوانه شیر

وقنر حارصن شدم و آمدم روی ایوان باباحاچی داشت به 

 محمد یم گفت 

ی ! _یه روز بیا باهم بریم   ماهیگی 

ن این که داشت به سمت حوض آب محمد هم درحی 

ن رفت تا دستیم  های نوچش را بشوید دلش را با گفیر

_بذار دهه محرم تموم بشه .برم قم و برگردم میام دوتایی 

 دل و بزنیم به دریا . 

ن بار بود که یمخوش کرد .بعد از مدت دیدم ها اولی 

پهنای صورتش  باباحاچی داشت با چشماین ریز شده به

خندید .آن روز چادر ایراین رسم انداخته بودم .البته یم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

آمد و دور از چشمان مامان .چون او خوشش نیم

بازیست ! اورجینال نیست و به درد گفت سوسولیم

خورد که به صورت نماییسی مجبورند مجریان تلویزیوین یم

چادر رس کنند .انگار یادش نبود که من هم چادری شدنم 

انتخاب خودم نبوده . محمد که کمیر مرا با چادر ایراین  به

دیده بود یک نگاه متعجب به رستاپایم انداخت و درست 

وع کند به غرزدن و کردم یموقنر که فکر یم خواهد رسی

ن رویش را ازم برگرداند و جلوجلو رفت که سوار  ایراد گرفیر

ی نیم ن ن شود . از باباحاچی پرسیدم چی  خواهد از ماشی 

زار برایش بخریم گفت که فقط دوتا باطری برای با

 خواهد . رادیوش یم

ن و سوزناک محمد  ن صدای غمگی  از ضبط و پخش ماشی 

 اصفهاین با ولوم مالییم درحال پخش بود . 

ن غم تو رسیده به جان و دویده به تن  ببی 

ن غم تو رسیده به جانم بگو چه کنم   …ببی 

 با تو شوری در جان یی تو جاین ویران

م ز این زخم پنهان یما  …می 
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ی را که پشت رس گذاشتیم نرسیده به خیابان    کوچه طیی

 طالقاین ازم پرسید 

 _دستت خوب شد ؟ 

 _آره تقریبا ! 

ی نادری که و یادم به مهرباین آن شبش افتاد و بوسه

اش که روی موهام نشاند و به گل کردن محبت برادرانه

 ام ! یدهکردم خوابش را دمن هنوز هم فکر یم

ن دیگری نگفت . باقر  نیم نگاه کوتایه به من کرد .اما چی 

 راه هردو ساکت بودیم . 

ن منتظرم  به بوک مارکت که رسیدیم گفت توی ماشی 

ماند . این بار خریدم خییل طول نکشید چون همان یم

هایی را خریده بودم که چندروز پیش برای کتاب

 انتخابشان وقت زیادی گذاشته بودم . 

های خرید برگشتم ظاهرا از بازگشت قنر با بستهو 

زودهنگامم تعجب کرده بود .اما حرقن نزد . پشنر صندیل 

اش را که خوابانده بود دوباره به حالت قبلش برگرداند و 

اش را دوباره کش و قوش به خودش داد ، عینک دودی

 که استارت بزند رو به من گفتبه چشم زد و قبل از این
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 م شد ؟ برسونمت خونه ؟ _خریدت تمو 

خواستم حرقن از خرید فلوت بزنم که مبادا باز نیم

 دانم چی شد از دهانم پرید حساسیتش عود کند اما نیم

 خواستم فلوت هم بخرم . _یم

 رسونمت خونه ! _فراموش کن ! یم

با چنان جدیت و تحکیم این را گفت که اولش جا خوردم 

ه مان دم . حنر نشد بگویم و بادهاین نیمه باز بهش خی 

ن دوسه شب پیش با پشیماین و مهرباین نگفته  مگر همی 

بودی اگر از بابا اجازه اش را گرفته ام مشکیل نیست؟ 

 ای برای من ؟پس حاال باز چرا قیافه گرفته

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۸۰ 

 

منعطف نگاهش مستقیم به با چهره ای منقبض و غی 

عتنایی به سکوت و بهت و ناراحنر من روبه رو بود و ا

گفتم و نکرد . تقصی  خودم بود .اصال نباید به او یم
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چقدر حاال پشیمان بودم که جلوی دهان یی صاحاب 

 ام را نگرفته بودم . شده

اض کردن به او به جایی نیمیم رسم .بهیر دانستم با اعیر

 بود 

یک روز دیگر خودم برای خرید فلوت برنامه ریزی 

کردم . این محمدی که من یم شناختم به خوب و بد یم

شدنش اعتباری نبود .اصال نباید دلم را به رفتار 

دانستم که یمکردم ! با اینی آن شبش خوش یمدلسوزانه

اش خودم را گول زده گردد به تنظیمات اصیلباز بریم

 تسلیم شدن به پشنر صندیل
ی

ام بودم . با حالت ساختیک

خیال انگار که توی دنیا هییحی ام و یی تکیه دادم . آر 

قدر برایم مهم و جدی نبود که بتواند ناراحتم کند آن

 گفتم 

_مامان گفت امشب پیش بابا حاچی بمونم .فردا صبح 

 گردم خونه . بریم

به ی آرایم روی فرمان نواخت . پوقن کرد و بعد رصن

اش به خاطر چی بار دیگر این عالئم نارضاینر دانم ایننیم

 بود ؟ 
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تازه ساعت شش و رب  ع شده بود که ما به خانه باباحاچی  

 که پیاده شوم گفت .قبل از اینبرگشتیم 

 _شام چی دارین ؟

خورد . حس باد کولر مستقیم داشت به صورتم یم

که آناند . یی هایم به سوزش افتادهکردم تمام سینوسیم

بدانم به چه منظوری این را ازم پرسیده در جوابش 

 شمرده گفتم

_یه کم باقایل قاتق که از ظهر مونده ! برای باباحاچی هم 

 ی مرغ با قارچ گریل کنم . میخوام یه سینه

 باتاین نگاهم کرد و رستکان داد . 

_خوبه !پس برای خودتم یه تیکه مرغ گریل کن .باقایل 

 قاتقتم واسه من . 

 جا بماند؟ چی شد و این یعنن قرار بود او هم برای شام آن

ن تصمییم گرفت نیم دانم . محمد نگو که یکهو همچی 

 هوای بهار بگو ! 

_خب اگه تو قراره بموین که من برم خونه ! یکیمون 

 بمونه پیشش کافیه ! 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

دانم چرا بهش من بدون منظور این را گفته بودم اما نیم

 قدر عصباین شد ؟ برخورد و آن

گذره یا من جات رو _چیه ؟ من باشم بهت سخت یم

 کنم ؟ هوم ؟گ یمتن

البته که با حضور او ممکن بود چندان به من خوش 

ای روی هم نگذرد اما با حالنر عاجزانه چشمانم را لحظه

دم و با انکار گفتم  فرسی

 _نه . 

 _پس چی ؟

ن   جوری گفتم ! _همی 

ن  ی نگو . _دیگه همی  ن  جوری چی 

ه ی  ن کشیدن دستگی  و کیم خم شد و دستش را برای پایی 

 کش آورد . انگار دست خودم چالق بود ! در سمت من  

زنم ، وقت شام که های هئیت یمرم یه رس به بچه_یم

 شد زنگ بزن بیام ! 

خواستم بگویم با این تیپ و قیافه ؟ اما نگفتم .به من 

چه اصال ؟ شاید هم قرار بود جای دیگری برود و هیئت 

 بهانه بود . 
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های عقب یلهای کتاب را از روی صندپیاده شدم و بسته

 برداشتم .به طعنه گفتم 

خوای بازرش کنن ببینن باز ممکنه قاچاقر چی _نیم

 خریده باشم ؟ 

با تغی  و اخم نگاهم کرد و من با نیشخندی فرو خورده در 

عقب را بستم . تازه یادم افتاد برای باباحاچی باطری 

ن نخریده که راه افتاد با دست زدم به شیشه .نگه ایم .همی 

ن و منتظر ماند ببیند چکارش  داشت و شیشه را داد پایی 

گردد برای باباحاچی دارم . بهش گفتم شب که بریم

دوتاباطری سایز بزرگ برای رادیوش بخرد .رسش را 

ن   نیمچه تکاین داد و بعد با گفیر

 _برو تو . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۸۱ 

 

 و رفت .  .گازش را گرفتی باالبر شیشه را زد دکمه
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که بامامان تلفنن حرف زدم و تقریبا گزارش کار بعد از این

داند قرار است محمد برای را بهش دادم و فهمیدم که یم

های مرغ را که شام به اینجا بیاید ، وقنر داشتم سینه

احت کرده  توی مواد و سس مخصوص دوساعنر اسیر

کردم بود توی ماهیتابه گریل بدون روغن آماده یم

یبا ن ام را زیر باحاچی آمد کنارم ایستاد . و با کنجکاوی آشیی

های چییل را که ها و فلفلنظر گرفت . من داشتم قارچ

چیدم .با قیافه و تازه تازه از باغچه کنده بودم کنارشان یم

 ژسنر متفکر و ایرادگی  گفت 

 شن ؟ _اینا چه جوری بدون روغن رسخ یم

 لبخندزنان گفتم 

 خصوصه باباحاچی ! اش م_ماهیتابه

ی جادویی فکر نکنم اصال خیی داشت که همچه ماهیتابه

خانه ن اش بوده ! با و مخصویص جزو موجودی لوازم آشیی

طرفشان حسایی گریل شده های مرغ را یکچنگال سینه

 بود برگرداندم . 

ه من دارم _رسخ نیم شن ! چون روغن براتون مرصن

 کنم . اینجوری گریلشون یم
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 اعتمادی بود . ز حس یی نگاهش پر ا

 _حاال قابل خوردن هست ؟

ام گرفت درامتداد نگایه متعجب از کنار و من که خنده

 اجاق گاز دور شد . 

غذا که حارصن شد بامحمد تماس گرفتم و گفتم که 

ن را بچینم و بعد بهش یادآوری کردم که حتما یم خواهم می 

 رسراهش باطری هم بخرد که او گفت خریده . 

 

ن  وع کرد . رسمی  شام باباحاچی اولش با شک و تردید رسی

قاشق را به کاردی که برایش گذاشته بودم ترجیح داد و 

یک تکه از مرغ را با قاشق و چنگال جدا کرد و وقنر 

ای از نان سنکگ برای خودش محمد که داشت با تکه

 گرفت پوزخندزنان گفتباقایل قاتق لقمه یم

کنم . گایه از این غذا _بخور باباحاچی ! من تضمینش یم

 کنه ! خارجکیا توخونه واسه ماهم درست یم

با دودیل آن را به دهان برد و آرام و بااحتیاط جویدشان .  

کردم .از میمیک صورتش که من با بیم و امید نگاهش یم

ن  ی پیدا نبود ویل همی  ن که با موفقیت قورتش داد یعنن چی 
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اش خوشش مزه کم انگار از بدش هم نیامده .بعد هم کم

ی مشغول خوردن شد .   آمد و با اشتهای بیشیر

آمده به محمد نگاه کردم و بعد با کارد های کشمن با لب

ای از مرغم را برش زدم و همراه با قارچ و و چنگال تکه

دسنر جلوی محمد گذاشتم . فلفل گریل شده توی پیش

جای تشکر با ابرواین باالرفته به نشان تعجب نگاهم کرد 

 . 

به جناق سینه که رسیدم برش داشتم و رو به باباحاچی 

 گفتم 

 _جناق بشکونیم باباحاچی ؟

که رس از بشقاب غذایش بردارد و نگاهم کند یی آن

دستش را با امتناع باال آورد که یعنن نه و من که خورده 

 بود توی ذوقم رو به محمد گفتم 

 _تو چی ؟ 

ی توی سینهی مایوس من و جناق یک نگاه به قیافه

محابا دستش را جلو آورد . اما دستم انداخت و بعد یی 

 که جناق را بشکنیم من هیجان زده گفتمقبل از این

 _رس چی ؟ 
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ن حرامه " زیک ماه "!  ط بسیر  _رسی

رسید .بیشیر انگار به تذکرش خییل جدی به نظر نیم

 تمسخرم گرفته بود. من ویل به فکر توجیه بودم . 

خوایم برای ه بازیه و ماهم فقط یم_سخت نگی  ! این ی

ن کنیم .   برنده جایزه تعیی 

 و باباحاچی را شاهد خودم گرفتم 

 _مگه نه باباحاچی ؟ 

باباحاچی یک نگاه یی حوصله به هردوتامان انداخت و 

ریخت که که توی لیوان برای خودش آب یمبعد درحایل

اش بخورد و به زور آروغش را میان وعده با قرص چریی 

انهکرد در این مورد فتوای سهلر گلو خننی یمد ی گی 

 خودش را داد

طتتون رس پول نباشه ، اشکایل توش نیست !   _اگه رسی

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۸۲ 
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ه به چشمانم گفت  محمد خی 

ن نباش که یم  بری ! _ویل خییل مطمیی

 من هم با نییسی باز گفتم 

 تر باشه ! م از تو قویا_به هرحال فکر کنم من حافظه

توی چشمانش برق رقابت و اشتیاق برای برد جرقه 

 انداخت .لحنش هم حماش و حریف طلبانه بود . یم

 بینیم ! _یم

ی قوی و هوشیاری خودم ایمان جا که به حافظهاز آن

 داشتم 

 من هم به تکرار گفتم 

 بینیم . _یم

م ! _خییل خب ! اگه بردی برات یه بستنن یم  گی 

خواست مرا از رسخودش وا کند .پشت انگار که یم

 چشیم برایش نازک کردم و گفتم 

م . کیسی ! بستنن رو که خودمم یم_زحمت یم  تونم بگی 
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و دور از چشمان مراقب باباحاچی لبخند تخیس روی 

 هام نشاندم . لب

 . 
ی

 _اگه من بردم باید به من بیک

 _چیو ؟

 به سخنر توانستم رسبسته بگویم 

 یان گردنتیت چیه و محتویاتش مال کیه ؟ _که جر 

باره پراز پوزخند شد . انگار داشت از اش به یکتمام چهره

ن با من پشیمان یم  شد . جناق شکسیر

ی نه ؟ _داری از فضویل یم  می 

 حق به جانب گفتم 

ط من همینه ! یم  . توین جناق رو نشکنن _حاشیه نرو .رسی

ی نگفت و درحایل ن رسید ته به نظر یمکه کیم برافروخچی 

لیوان آبش را الجرعه رس کشید . و من که سکوتش را به 

که دست بردار آنحساب موافقتش گذاشته بودم یی 

 باشم گفتم

طت چیه ؟  _ تو اگه بر فرض محال بردی رسی

 تامل گفتیی 
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 چشم ! 
ی

 _هرچی گفتم باید بیک

 نگاهش برق عجینی داشت .گویی این تمام آرزویش بود . 

ط سختیه ویل چشم ! ک_با این  ه رسی

ای از رس شیطنت و او درامتداد نگایه و بعد من با خنده

پر از  غرور و اعتماد به نفس همزمان جناق را شکستیم 

 ی کوچکش دست من افتاد و بزرگش دست او . .تکه

رسو مان باباحاچی که یی های پنهاین خواندنمیان این کری

 ارازیت ول کرد . صدا غذایش را تمام کرده بود ناگهان پ

 _دیگه از اون مرغای ِگله )گریل(  شده نیست ؟ 

 

بعد از شام باباحاچی با رادیواش به روی ایوان رفت تا به 

اخبار شبانه گوش بدهد .من مشغول جمع و جور کردن 

ن نشسته بود بشقابش  ن شدم .محمد که هنوز پشت می  می 

ن بار بود که دستش را  را به طرفم گرفت .این دومی 

 گذاشتم . خواندم و ناکامش یمیم

 _خییل ضاییع ! یادم ! 

که از رو آنو پوزخندزنان بشقاب را از دستش گرفتم . یی 

 برود گفت 
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. قدر مقاومت یمبازی ! چرا این_باالخره که یم  کنن

ی باباحاچی کیم و بلند شد . انگار حال و هوای خانه

 ترش کرده بود . اخالقخوش

 ت نره . _داری میای چای یاد

 و باتاکید 

 _تازه دم باشه . 

 

محمد و باباحاچی زیر پشه بند روی ایوان نشستند و 

ضمن گپ و گو باهم چای و میوه و آجیل خوردند  .من 

خانه ماندم که تدارک ناهار روز بعد را ببینم  ن هم توی آشیی

 . 

ن با گوشت !   خورش لوبیا سیی

شان دادم که گوشت و پیاز و لوبیا را خوب تفتبعد از این

زیر قابلمه را خاموش کردم تا رسد شود که قبل از خواب 

شدم و بگذارمش توی یخچال .باید صبح زود بیدار یم

د . احتماال تا من برنج را هم دم یمیم ن کردم و گذاشتم بیی

ن به خانه یم شدم غذا هم حارصن یمآماده  شد . ی رفیر
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کمقرص چرب   های فشار بابا حاچی را هم با یک لیوان شی 

 برایش بردم روی ایوان . 

کارم که تمام شد رفتم مسواک زدم .باباحاچی از روی 

 ایوان داد زد 

 _جای منو بیار محبوبه ! 

ن کرده بود که باباحاچی یم خواست حتما محمد عزم رفیر

د بخوابد  .وقنر به رساغ گنجه رفتم تا تشک و لحاف بگی 

م پتابستاین  شت رسم صدای اش را دربیاورم و به ایوان بیی

 محمد را شنیدم . 

 خوابم ! _جای منم بنداز زیر پشه بند ! پیش باباحاچی یم

وقنر با تعجب برگشتم دیدم نیست . صدای باز و بسته 

 گفت رفته دستشویی ! شدن در توی راهروی پشنر یم

محمدی که سابقه نداشت بعد از فوت مامان سدخاتون 

ورد ، حاال  آمدنش برای بار باباحاچی را از تنهایی دربیایک

 تر ! شام عجیب بود و ماندنش برای خواب عجیب

 راسنر راسنر انگار آدم دیگری شده بود !  

طو یم  ��بازه یا محبوبه ؟ بنظرتون محمد رسی

 #عشق_را_سانسور_کردند 
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لطفا درجریان باشید .برای این رمان دوبار  ️‼توجه

 ️☺گذاری درهفته داریم نه هرشب ! پارت

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۸۳ 

 

لطفا درجریان باشید .برای این رمان دوبار  ️‼توجه

گذاری درهفته داریم ، نه هرشب ! ) روز و ساعت  پارت

 نامشخص (
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طور که من خواست بازنده باشد.دست کم آنمحمد نیم

نبود .هوش و حواس  کردم بردن از او کار آساین فکر یم

اش که ممکن داد از  یی حواشو اجازه نیمجمیع داشت 

اتفاق بیفتد سوءاستفاده کنم. ضمی   بود در یک لحظه

آمد و ناکامم ناخودآگاهش به موقع به کمکش یم

 گذاشت . یم

 انگار همیشه یک قدم از من جلوتر بود . 

*** 

 _کیس سوئیچ منو ندیده ؟

 ذاری که هرروز نخوای دنبالش بگردی؟_چرا یه جا نیم

_من که یادمه ! خودت رو رسکار نذار .برو سوئیچو بردار 

 بیار برم .صابر منتظرمه ! 

 _ُپ ف ف ف ! 

*** 

_این قندون که قند توش نیست ! اح ! این چه وضعشه 

ن یه قند دستمو تا کمر بکنم توش .   ؟ باید واسه برداشیر

 _بیا این ییک پرقنده . 
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که _یادم ! خسته نشدی از بس خیطت کردم ؟ چاییتم  

دوین من چای مونده تازه دم نیست ! هنوزم نیم

 خورم ؟نیم

 ه ! ههههه_آه

*** 

زد تا بلکه بتواند هرچند او هم به هر آب و آتیسی یم

شکستم دهد اما هنوز تالشش به جایی نرسیده بود. 

ن شام یک تکه ته دیگ یی یک هوا پرید توی بار که رسمی 

و قبل از همه برایم گلوم و شدیدا مرا به رسفه انداخت ا

اییط  آب ریخت و به سمتم گرفت .آن لحظه واقعا در رسی

نبودم که حواسم جمع باشد و بگویم یادم .رسفه امانم را 

 بودم . اعضاء خانواده با 
ی

بریده بود و تقریبا در مرز خفیک

  دور و برم را شلوغ کرده بودند .مامان به پشتم 
ی

دستپاچیک

دستم گلویم را به سمت  گفت که با کفزد و بابا یمیم

ن ماساژ بدهم . محیا به توصیه مامان برایم یک تکه  پایی 

نان بربری آورده بود که درسته قورت بدهم تا هرچی گی  

  . فشار و تقالیی که 
ن د پایی  کرده توی گلوم با خودش بیی

دادم زور و قدرتم را گرفته برای نفس کشیدن به خرج یم

رفت و او فکر کرده بود به بود .دستم به سمت لیوان نیم
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طمان است .چون قادر به حرف زدن  ن رسی خاطر نباخیر

 گفت 
ی

 نبودم . خودش با رسآسیمیک

 _باشه .باشه .یادت ! حاال این آبو بگی  و بخور . 

م و الجرعه رسبکشم  و مجبورم کرد لیوان را از دستش بگی 

 . 

ایط اضطراری لطف انگار یم خواست به من در آن رسی

ک باخت حتیم درلحظات بحراین نجاتم دهد کند و  از ی

 جواب داد و باالخره راه گلویم باز 
ی
. راهکارهای خانوادگ

شد و ته دیگ لعننر با آب و تکه ای از نان بربری از 

ن . گلوی خراشیده  ام رفت پایی 

 بعدش محمد با رسزنش بهم توپیده بود 

شدی احمق ! مجبور نبودی به خاطر یه _داشنر خفه یم

ط م  بازی دربیاری ! سخره سمجرسی

ها فکر  ن آمدم بگویم اصال آن دقایق لعننر من به این چی 

 کردم که مامان با غرغر گفتنیم

_هردوتون بچه شدین ! محبوب موقع شوهرکردنشه! تو 

قدت  های قد و نیمهم اگه زن داشنر االن باید به بچه
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دادی .بعد االن همه هم و غمتون اینه که گ کویل یم

 ر بگه  یادم تو را فراموش ؟ زودت

 

من و محیا دوساعت نشستیم نقشه کشیدیم که چکار 

که محمد رایه قم شود کنیم چکار نکنیم قبل از این

ط هرچه  شکست را بهش تحمیل کنیم .چرا که این رسی

داد و مایه کشید جنبه فانش را از دست یمبیشیر طول یم

ن شد .شاید هم ترس اعصاب خردی و ناراحنر یم از باخیر

بود که با یک فکر موذیانه تصمیم گرفتم هرطور شده 

م و قال قضیه را بکنم .  ط را بیی  این رسی

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۸۴ 

 

بعدازظهر روز یکشنبه بود . محمد شبش همراه با صابر 

شد .بعد از ظهری به اتاقش رفت تا ییک دو رایه قم یم

 ساعنر بخوابد که بعد بتوان
ی
د تا مقصد رسحال رانندگ
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کند .برایمان خط و نشان کشیده بود که کیس مزاحم 

احتش نشود . به خصوص من که به زعم او  خواب و اسیر

 کوبیدم . عمدا و از روی مرض در اتاقم را محکم به هم یم

توانیم مراعاتش را بکنیم مامان هم سفارش کرده بود تا یم

 . 

شه ای بود که با یک ساعت بعد موقع پیاده کردن نق

 کشیده بودیم . محیا حواسش از پنجره به مامان 
ی

زرنیک

یجاتش یمبود که داشت به باغچه ن رسید .من تلفن ی سیی

یی سیم خانه را برداشتم و با ایماء و اشاره از محیا 

خواستم که حواسش را جمع کند. محیااز کنار پنجره با 

را  ای فروخورده داشت حرکاتمترس و نگراین و خنده

 کرد . دنبال یم

 _یه وقت عصباین نشه کتکت بزنه ؟

من که داشتم با کشیدن چند نفس عمیق و یی در یی 

کردم با اعتماد خودم را برای یک نمایش مسخره آماده یم

 به نفیس کاذب گفتم 

 رم . _به موقع از چنگش در یم

اتاق محمد در انتهایی ترین قسمت خانه قرار داشت که  

شد و من ایواین کوچک و باغ چای باز یم یک درش رو به
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همیشه به خاطر دنج بودنش و همان دری که انگار رو به 

شد بهش چشم طمع داشتم .پیش بینن بهشت باز یم

کرده بودم که اگر یک وقت از کوره در رفت و مورد 

اش قرار گرفتم از آن در بزنم به چاک و به سمت حمله

حتیاط در را باز کردم و رفتم باغ چای فرار کنم . آرام و با ا

اش دمر تو .زیر خنکای باد اسپیلت با رکایی طوش

خوابیده و دست ها را فرو کرده بود زیر بالش . خروپف 

 صدا خوابیده بود . کرد و  آرام و یی نیم

های کلفت زرشیک را هم کشیده بود تا پرده

ی خورشید داغ تابستاین به داخل نفوذ نورآزاردهنده

اتاقش به نحو مطلویی که مناسب یک خواب نکند. 

نیمروزی باشد تاریک و درسایه بود .حواسم بود که با 

تولید رسوصدای اضاقن باعث برهم خوردن خواب 

 عمیقش نشوم . 

ن   نقشه این بود ناگهان باالی رسش ظاهر شوم و با گفیر

 _محمد پاشو ! از هئیت زنگ زدن .باتو کار دارن . 

انمش  .احتماال او آن قدر خواب زده و یکهو از خواب بیی

 برای هوشیارشدن و یی گیج و هول یم
شد که فرصنر

ای بود و شاید ی خبیثانهکرد .نقشهبردن به کلکم پیدا نیم
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خواستم یک بازنده باشم نامردی محض ! اما من که نیم

 با موفقیت اجرایش کرده بودم . 

های اش از خواب و نگاهی بیدارباش و پریدن یهویی لحظه

ای بود که تا به حال دارترین صحنهگنگش به من خنده

که اصال متوجه باشد به خاطر چی از آندیده بودم .یی 

ام با صوریر پف کرده و چشماین خواب ناز بیدارش کرده

شد گوشی را ازم گرفت و منگ و هنگ  که به زور باز یم

به سکوت آن سوی خط گوش داد و تا چندلحظه بعد 

وزمندانه بشکن زدم و فریادزنان گفتم " یادم که من پی  

دانست که من بدجنس چه بالیی تورافراموش " نیم

 ام ! بررسش آورده

ی محیا از پشت در فهمید بعد که با صدای شلیک خنده

ای علیهش صورت گرفته با تمام چه توطئه رذیالنه

ن برداشت و غرش  قوایش از روی تخت به سمتم خی 

 ام خانهصدای خشمناکش در تم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۸۵ 
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 پیچید 

_خییل یی شعوری که منو به خاطر این از خواب پروندی 

 . 

حاال معلوم نبود بیشیر از این بابت که خوابش را مختل 

ط  کرده بودم از دستم عصباین بود یا چون با جرزدن رسی

 را برده ام؟

قصد فرار از محیا از آن سمت پابه فرار گذاشت و من که 

در پشنر را داشتم قبل از این که دستش به من برسد از 

مهلکه گریختم .من دمپایی پوشیده نپوشیده زده بودم به 

آمد .من چاک ! او هم ول کنم نبود و داشت درتعقیبم یم

اول خودم را به مامان و باغچه اش رساندم و با خنده 

گر هایی از رس ترس و بدجنیس سیع کردم پشت رسش سن

یجاتش آب یم ن م .مامان که داشت به سیی داد و بگی 

دانست موضوع از چه قرار است و پس متانت و نیم

روی ام که آنوقارمان کجا رفته و من باز چکار کرده

ام هردویمان را به باد شماتت محمدش را  باال آورده

گرفت و گفت که خوبیت ندارد صدای داد و قالمان به 

و محمد هم خییل کار اشتبایه ها برسد گوش همسایه
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ون . محمد که تبدیل به  کرده که با رکایی از خانه زده بی 

غول خشم شده بود اعتنایی به غرولندهای مامان 

نداشت و با سماجت و زور و تهدیدکنان قصد داشت 

هرجور شده مرا به چنگ بیاورد و به حسابم برسد . 

گ آب مامان مجبور شده بود برای دور کردن محمد شلن

د رویش و با رسزنش و دندان قروچه بگوید   را بگی 

م  ن _بذارین باباتون بیاد خونه .یک آشی واسه هردوتون بیی

 . 

همزمان آرنجش را هم توی پهلوم فرو کرد که یعنن تا 

محمد عقب نشسته که خیس نشود من بروم گورم را گم 

دانم چطور دلش آمده بود علیه محمد عزیزش کنم . نیم

دست شود .یادم باشد بعدا ازش بابت این یاری با من هم

 و حمایت مادرانه تشکر کنم . 

 تر از قبل رسش داد کشید محمد جری شده

ن تا این باغ رو  ن ! بندازش پایی  _اون شلنگ رو بنداز پایی 

 رورستون خراب نکردم . 

مامان اما دربرابر تهدیداتش ، جدیت و حالت تدافیع اش 

 سنر به شلنگ چسبید . را بیشیر حفظ کرد و دو د

 شه ! دونستم این جناق شکستنتون رسی یم_من یم
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من که ازش کنده شدم محمد که تقریبا نیمه خشک نیمه 

خیس بود باز  مثل سایه افتاد دنبالم .هراسان و با آخرین 

رسعت دویدم سمت باغ چای . صدای ونگ مامان هم 

 پشت رسمان بود 

 _ولش کن مادرمرده رو محمد ! 

ن را به شوچن گرفته بودم من   که اولش همه چی 

کردم .توی آن هوای داشتم جدا احساس خطر یمکمکم

 محض بود .دورتادور باغ 
ی

گرم و تابستاین دویدن دیوانیک

چای را دنبال هم دویدیم . چندبار نزدیک بود بخورم 

ن .یک بار هم پای او گی  کرد به ریشه ی یک درخت و زمی 

زده قوط رفت .تا وحشتسکندری خورد و تا دم س

 برگشتم و گفتم 

 _آخ ! چی شد ؟

که نفسش را از درد درسینه حبس کرده بود با درحایل

ن برداشت و گفت حالنر تهاجم ن به طرفم خی   آمی 

 کشمت محبوب ! _یم
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ن از تپه های چای را نداشتم و راسنر دیگر نای باالرفیر

رسم  آمدم . او لنگ لنگان پشتراسنر داشتم از پادر یم

دانستم با این وضعیت دستش به من برسد بود هنوز . یم

 تکه بزرگه گوشم است . 

ن ( تنها کاری بود که  ن از درخت آلوچه ) گوجه سیی باال رفیر

 ، 
ی

به فکرم رسید . از این درخت بارها و بارها دربچیک

 هاموقعآن

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۸۶ 

 

انه رفتار کنم باال رفته بودم که هنوز مجبور نبودم خانوم

ن بودم حاال هم یم ی هایم به تنهتوانم .با دست. مطمیی

ن شاخه تکیه دادم  درخت چسبیدم و یک پایم را روی اولی 

 و 

ی باالتر قراردادم و خودم را به پای دیگرم را روی شاخه

 سخنر کیم باال کشیدم . 
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ه_داری چکار یم ن . کنن ؟ دخیر افنر یمی احمق ! بیا پایی 

 افته گردنم . شی .خونت یمسقط یم

صدایش پر از بیم و عجز و ناباوری بود . نفس نفس زنان 

هایش را روی زانوانش گذاشت و با خم شد و دست

ت زده مرا که مثل یک میمون ناشی داشتم از نگایه حی 

رفتم تماشا کرد .به هرزحمت و جان کندین درخت باال یم

سش که قرار دادم  بود خودم را در جای امن و دور از دسیر

 زبانم با جسارت باز شد 

ای محمد ! حاال درست که من جر زدم جنبه_خییل یی 

ویل خب تو هم یه کم جنبه داشته باش ! این فقط یه 

 دن . بازی و رسگریم بود .مدال طال که بهمون نیم

 حوصله و پرخاش زنان گفتو او یی 

ن !  بازی در نیار بیا پایی 
 _انیر

ن ولو شد و رسش را روی و   تمام روی زمی 
ی

بعد با خستیک

ه ها فرو کرد . رکایی 
ن ن و توی سیی اش از عرق و آیی که زمی 

مامان با شلنگ گرفته بود رویش خیس و به بدنش 

چسبیده بود .من هم که هنوز قلبم از فرط هیجان و 

ن  ترش که پشت رسگذاشته بودم به شدت باال و پایی 

 نگاهش یمشد از آن باال با یم
ی
کردم .معلوم درماندگ
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خواست خسته شود و رهایم کند و برود نیست گ یم

طور که معلوم بود من باید حاالحاالها روی این .این

ماندم . تنها شانیس که آورده بودم این بود که درخت یم

ساعت هفت قراربود رایه قم شود و خوایه نخوایه 

د و خودش را ب رای این سفر مجبور بود برود دوش بگی 

آماده کند . هرچند هنوز تا ساعت هفت خییل راه بود . 

از رس بیکاری البه الی شاخه و برگ ها چشم دواندم 

های نزدیک ازگییل برای چیدن و خوردن ببینم روی شاخه

شود ؟ چند خوشه ازگیل باالی رسم بود که بعیصن پیدا یم

از  هاشان را آفتاب چغر و خشک کرده بود .اما چندتایی 

رسید . با احتیاط خودم و آن قابل خوردن به نظر یم

دستم را برای چیدنش کیم باال کشیدم و درهمان حال که 

 مواظب بودم نیفتم خطاب به محمد گفتم 

 هم از دستت فرار کردم اومدم 
ی

_یادته یه روز تو بچیک

 باالی این درخت ؟ 

 با صدای بم و زمخنر گفت

 میمون بودی ! 
ی

 _از بچیک
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ی ازگیل مورد هدف را چیدم و نگایه به هآن خوش

ریختم هایش انداختم . به جز دوتا بقیه را باید یممیوه

 اعتنایی ادامه دادم دور .با یی 

ای  _حاال دلیلش چی بود ؟ رفته بودم تو کوچه با دخیر

همسن و سالم هفت سنگ بازی ! چه کاروحشتنایک! 

 هه! 

ک کردم و ی دامنم پا و ازگیل مورد نظر را با گوشه

ینن   اش زیر زبانم پخش شد . انداختم توی دهانم .شی 

 خوای؟_ازگیل یم

برای لحظه ای ساعدش را از روی چشمانش برداشت و 

چپ چپ نگاهم کرد . انگار برایش عجیب بود که توی 

ایط به فکر دله بازی هستم .   آن رسی

ینه ! _یه کم خشک و یی   آبه ! اما خییل شی 

وایی بدهد آن را کندم و پرت کردم که او جو قبل از این

دش .واال صاف  ن .مجبور شد توی هوا بگی  خورد یمپایی 

 ی دهانم از تلیحن درآمده بود . وسط پیشانیش ! مزه

 

 #نیلوفرالری
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 #عشق_را_سانسور_کردند

#۸۷ 

 

ها را ییک ییک پرت کردم توی باغ .او ازگیل را نخورد هسته

 اش گرفته بود . .جلوی نور به بازی

ن بموین ؟ دیرت یم شه ها ! _حاال تا گ قراره اون پایی 

 اصال این کارها در شان یک مداح معروف نیست ! 

 زد محیا داشت از پنجره اتاق محمد رو به باغ هوار یم

 گه بیاین خونه ! _محبوب ، مامان یم

از آن باال دسنر برای محیا تکان دادم .انگار مرا ندیده بود 

بست و رفت . سکوت محمد .چون زودی پنجره را 

کرد و حوصله رسبر و ترسناک بود . باز اگر تهدیدم یم

ی ! اما ساکت برایم شاخه و شانه یم ن کشید یک چی 

بودنش ورای توقع من بود .ظاهرا رسنوشت مبهم و 

 کشید . نامعلویم انتظارم را یم

طو نباخنر !  ن اصال فکر کن هنوز رسی  _ببی 

آوردم ؟ دتر حرصش را دریمکردم یا بداشتم تملقش را یم

 دانم . نیم
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 اون مویی که انداخنر توی _منم ازت نیم
ی

خوام بهم بیک

 گردنت یادگار کیه ! اصال به من چه ! 

ی نگفت و من هم برای لحظایر دم فروبستم  ن باز هم چی 

ی باغ زیر پایم و چشمانم را یی سی  و سیاحت منظره

ه و گل و  کرد درخت بود و فرستادم . تا چشم کار یم ن سیی

دریا که از دور پیدا بود .کالیعن های چای و خط آیی تپه

ن خانه نشسته  و زل زده بود به دوردست ها روی آنیر

همه تعمق به خواست بدانم داشت با آن.خییل دلم یم

 کرد؟چی فکر یم

ی سیاه و گامبویی شد نگاهم از کالغ پرکشید و جلب گربه

گشت و ش تنهایی یمکه همیشه توی باغ چای برای خود

مامان چشم دیدنش را نداشت و مواظب بود رس صبح 

چشمش بهش نیفتد چون معتقد بود شگون ندارد و 

ای بدیمن است . دمش را صاف گرفته بود باال و با قیافه

ن  گذشت . انگار که ها یمشق و رق داشت از کنار پرچی 

 رفت . داشت به سمت یک قرار مهم کاری یم

ن روی شاخهکم داشتم اکم ی درخت خسته ز نشسیر

از شدم . نشیمنگاهم به گزگز افتاده بود . ییکیم

ن . محمد دمپای هامم خودش را از پایم انداخت زمی 
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ازگیل به دست داشت به ابرهای نازک باالی رسش نگاه 

که عصبانیتش فرونشسته باشد آرام و کرد .به امید اینیم

 محتاطانه صدایش زدم 

 _محمد ؟ 

 دانستم که گوشش به من است . م را نداد .اما یمجواب

ن ! اگه یم_من یم خوای کتکم بزین بزن  ، خوام بیام پایی 

فقط باز نزن تو گوشم .به خدا اون روز که تا از حموم 

دراومدم بهم سییل زدی گوشم تا چند روز گزگز یم کرد 

ی بردار بزن  ن .اگه خییل دق دیل داری رسم یه ترکه ای چی 

 یا به پشتم .  به پام

ی نگفت و من با استیصال نفسم را توی  ن باز هم چی 

ن را به تنم سینه ام حبس کردم .انگار بایسنر پیه همه چی 

ن .فوقش یک کتک مالیدم و از درخت یمیم رفتم پایی 

خوردم .به هرحال جرزین کرده بودم مفصل از دستش یم

ن که جابه و باید تاوانش را هم پس یم جا دادم .اما همی 

ن از درخت شوم ناگهان شدم و خواستم آماده ن رفیر ی پایی 

 گفت 

 _یه کم بخون . 

 _چی ؟
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قدر تعجب کرده و هول شده بودم که نزدیک بود از آن

ن . دوباره با صدای بم و دورگه ای درخت پرت شوم پایی 

 گفت 

 _گفتم بخون . 

 _چی بخونم ؟

هایم با من خیال شوچن نداشتند؟ من احتماال گوش

زدم باید یک شنیده بودم ؟ خدای من ! حدس یم درست

ن پیش بینن نشده  ایچی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۸۸ 

 

در انتظارم باشد اما نه دیگر تا این حد عجیب و دور از 

 ذهن ! 

 خوندی ! _همون آوازی که اون روز داشنر تو حموم یم
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ن بودم هیچ چون و چرایش را نیم دانستم اما مطمیی

طفر پشت این درخواستش نیست . از میان دنیایی از من

این گفتم   بهت و تردید و حی 

 _ویل محمد ... 

 _گفتم بخون . 

با تحکم گفت و بعد رسش را به سمت باال چرخاند .انگار 

 اش چهارمیخم کند. خواست با نگاه سلطه طلبانهکه یم

ن منم کاری به کارت ندارم .   _به جاش وقنر اومدی پایی 

توانستم از دستش قرسدر بروم . ی خویی بود .یممعامله

ویل من هنوز هم به این درخواست عجیب و 

روزش آورش مشکوک بودم .راستش با سییل آنشگت

ن ظالمانه بودن آن را بیشیر یم توانستم کنار بیایم و درعی 

یک کنش طبییع و عادی بدانم .همان رفتاری بود که 

.ویل حاال ...به نظرم که  زد دقیقا از ییک مثل محمد رس یم

عادی یا بهیر است بگویم این یک خواسته ی غی 

معقول بود .   غی 

ام را کیم شل کردم و گذاشتم دست نسیم ی رورسیگره

ن  به موهای خیس از عرقم برسد . کالغ فکور از روی آنیر
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ی سیاه مغرور هم به سمت آسمان پرید . از آن گربه

ی نبود اما من هنوز این ب افتاده بودم . خیی  اال گی 

خوندم و _اون روز داشتم تو حموم آهنگ گوگوش رو یم

تو یه جور با عصبانیت زدی تو گوشم که انگار مرتکب 

 شدم اما حاال ... 
ی
 گناه بزرگ

مکنی کردم و بعد از آه عمیفر که کشیدم با افسوس ادامه 

 دادم 

 همون ترانه ای رو بخونم که اون روز _داری بهم یم
ی
گ

 دم ! خون

ن هم بود .فکر کردم حاال که لحنم تاحدودی گالیه آمی 

ش شایک فرصنر دست داده چرا از رفتار خشونت ن آمی 

 داد . نشوم ؟ حاال که داشت به من گوش یم

خوین یا من _اون روز اون روز بود ! امروز امروز ! حاال یم

 نظرم عوض بشه ؟

که از کیم ساکت ماندم و با دودیل و تردید زل زدم به او  

ن نگاه منتظرش را به من دوخته بود .گلویم را  آن پایی 

که واقعا نیم فهمیدم چرا آن روز با صاف کردم و درحایل

قدر فرق کرده باشد آرام آرام و با تردید امروز بایسنر این

 زدم زیر آواز . 
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 با آدماش برای من یه قصه بود
ی
 " زندگ

 توی این قصه کیس با کیس آشنا نبود

 توی دست و خنده روی لبشون همه خنجر 

 ی یی صدا نبودتوی شب صدایی جز گریه

 نیم خوام مثل همه گریه کنم

 دیگه گریه دلو وا نیم کنه

 قصه های پشت این پنجره ها

 غمو از دلم جدا نیم کنه "

به آخرهای ترانه که رسیدم بغضم گرفت و دایعن اشک 

ا هتوی چشمانم دوید .دست خودم نبود . بعیصن از ترانه

ن کشند آدیم شبیه تو را جار یم انگار رسگذشت .برای همی 

شوی و تا به خود بیایی است که از شنیدنشان منقلب یم

 هایت نشسته ای . فهیم زیر باران اشکیم

او تا لحظایر بعد از اتمام آن ترانه سوزناک ساکت مانده 

بود . معلوم نیست تحت تاثی  قرارگرفته بود یا داشت به 

ی ف ن رسید اگر کرد . کیم دور از عقل به نظر یمکر یمچی 

کردم که این ترانه ممکن است او را یاد یک خیال یم

رسانجام انداخته باشد .هرچند عشق سوزان و یی 
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شدن ی درگی  رسید اما حوصلهامرمحایل هم به نظر نیم

ها را نداشتم .از طرقن برای ذهنم با این حدس و گمان

 . امروز دیگر بسم بود 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۸۹ 

 

شدن و  واقعا دیگر در من کشیسی برای غافلگی 

 بیشیر نبود . شگفت
ی
 زدگ

ون بیاید که او از آن حالت خلسهگفتم قبل از این اش بی 

ام به فکر عهدشکنن بیفتد و بعد از و یا به تالقن جرزین 

یاط فرود آمدنم از درخت بخواهد به حسابم برسد با احت

ین  ن .به نظرم که بهیر شاخه به شاخه از درخت بروم پایی 

موقع بود . انگار ارتباطش برای چنددقیقه از این دنیا 

قدر غرق اندوه آنکرد قطع شده و در عالیم دیگر سی  یم

ن  و سکوت مبهم خودش بود که نفهمید گ از درخت پایی 

 آمدم و گ زدم به چاک ! 
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ایل شده به خانه برگشت مآن روز محمد با لباش گل

چه درتصور مامان بود و انتظار جارو .برعکس آن

کشید و پیشاپیش مرا مسبب جنجالش را درخانه یم

دانست ی احتمایل پیش رو یمهرگونه بحث و مرافعه

که به کیس گی  بدهد یا آنرسو صدا به حمام رفت و یی یی 

ای اوقات تلیحن راه بیندازد تا ساعت شش به بقیه کاره

خانه از عرصانهشخیص ن ی اش رسید .بعد توی آشیی

مفصیل که مامان و محیا برایش آماده کرده بودند ) 

برنج همراه با حلوا و نان تنوری و پنی  ( چندلقمه ای شی 

خورد و با مامان هم مصاحبت کوتایه داشت . بعد هم 

با صابر تماس گرفت و تاکید کرد که ساعت هفت دم 

 د . درخانه منتظرش باش

من توی اتاقم پای تختم نشسته بودم و داشتم کتاب 

 از بوک مارکت خواندم .ییک از آن رمانیم
ی
هایی که به تازگ

های خریده بودم .چنان غرق داستان و شخصیت

که جذابش  بودم که بار اول صدای در  را نشنیدم .تا این

ه ن شد و دوباره صدای تق آمد و دستگی  ی در  باال و پایی 

بار رساتر از قبل که حواسم را از کتاب پرت کرد این 
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رفت و محیا یا مامان آمده .حتما داداش محمد داشت یم

ام که مرا برای بدرقه فرا بخوانند . بابا نیم بودند یی 

ساعت پیش از نوشهر برگشته بود و در مقابل غرغرهای 

مامان که بهش بند کرده بود چرا خودش را زودتر نرسانده 

دانست که محمد عازم یک سفر و مگر نیم

 است با خونرسدی خاص خودش گفته بود چندروزه

 _کار داشتم زهراخانم ! 

 با صدای بلند به کیس که پشت در بود گفتم 

 _االن میام . 

ی بازش روی تخت خواباندم و بعد کتاب را روی صفحه

و از جایم که بلند شدم در باز شد و محمد آمد تو .من 

فلگی  شده بودم با ابرواین باال رفته و که از دیدنش غا

 چشماین گشاد شده پرسیدم 

ی شده ؟ ن  _چی 

های رسید .مثل آدمبیش از حد دمغ و عبوس به نظر یم

ی از درون باعث رنجشان است اما بروز نیم  ن که چی 

 آمد با آدم حرف بزند . دهند .انگار زورش یم

 رم . _من دارم یم
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خواست به من حس یم برای یادآوری آمده بود یا چی ؟

 دست بدهد البد .که چرا دم سفر برادرم کز 
ی
مندگ رسی

خیایل کتاب بودم توی اتاقم و داشتم با یی  کرده

تفاویر بودم که خواهر یی خواندم ؟ باید از خودم و اینیم

 کشیدم! خجالت یم

 اومدم . _االن داشتم یم

.او ام را از روی صندیل برداشتم و انداختم رسم و رورسی

 انگار که اصال نشنید چی گفتم . 

 _ این واسه توئه ! 

ی شبیه یک جعبه ن ی تازه متوجه شدم توی دستش چی 

مخمل قرمز است که دورش با روبان قرمز و نقره ای 

 بسته شده بود . 

 _واسه من ؟

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۹۰ 
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 شگفت
ی
ام دست کیم از آن لحظه نداشت که پای زدگ

بهم گفته بود " بخون " یعنن محمد برایم کادو  درخت

جا که قد خریده بود ؟ نه تولدم نزدیک بود نه ذهنم تا آن

ن داد مناسبت خایص را بهم یادآوری یمیم کرد. کادوگرفیر

گفتیم که از محمد از محاالت بود . باید به کاتبان یم

 ی شکوهمند تارییحن بود ! ثبتش کنند .مثل یک واقعه

 ؟_چی هست 

خواستم قدر مشتاق بودم و یمدست خودم نبود که آن

.و او اما هرچه زودتر از محتویات داخل جعبه رسدربیاورم 

که آن را به دستم بدهد اعتنا به جای اینرسد و یی 

ن تحریرم .   گذاشتش روی می 

 _بعدا بازش کن . 

و این یعنن که خوش نداشت جلوی خودش این کار را 

 اش خوشم نیاید . از سلیقهترسید بکنم .البد یم

 _دستت درد نکنه ! 

دانستم چه خندید .واقعا نیمتمام صورتم داشت یم

 بگویم . 

 شه ! _وای محمد... تو ...باورم نیم
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 شه ! _راستش خودمم باورم نیم

 و پوزخندش آنا محو شد . 

دانم چرا این را گفت ؟ اما مطمئنم آهنگ صدایش نیم

د .اندگ همراه با سوز و مثل همیشه محکم و قاطع نبو 

ترش کرده بود .  ن ارتعاش بود . برق نگاه نافذش ارسارآمی 

ون مامان به محیا گی  داده بود که چرا توی آن  آن بی 

رنگ که گذاشته بود رسدست آب ظرف سفایل آیی 

د ظرف آب را عوضش کند . انگار فرق  نریخته . زود بیی

یزند .من کرد که با کدام ظرف پشت رس مسافر آب بر یم

ی قرمز و شیک بود و یک که یک چشمم به آن جعبه

کرد برود چشمم به محمد که داشت این پا و آن پا یم

 گفتم 

دیدم کردی ! یعنن به خوابمم نیم_تا حاال از این کارا نیم

 واسم کادو بخری . االن خییل ذوق دارم براش . 

ی نگفت و من نگاهم لحظه ن آویزش که از ای به گردنچی 

 یر یقه پیدا بود مات ماند .فکر کردم ز 

خودی مغلطه و جنجال به پا کرد که یادم بره قدر یی " اون

یط گذاشته بودیم ! "   باهم چه رسی
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سازش است  و او تا فهمید تمرکزم روی گردنبند حاشیه

ن کرد .من هم پشت  خودش را به آن راه زد و قصد رفیر

از خروج از در  اش بروم .قبلرسش راه افتادم که به بدرقه

برگشت و باتاین نگاهم کرد .انتظار نداشتم با آن لحن 

 جدی و بازدارنده بگوید 

 _تو نیا ! 

 چشمانم پر از عالمت تعجب شده بود ! 

 _وااا ! چرا ؟

ن که گفتم .   _همی 

خواستم پشت چشم نازک کنم و با دلخوری بگویم " 

نن خییل هم دلت بخواد " اما به جایش شانه زدم باال . یع

ی که درهر صورت برایم تفاویر نیم ن کند .او هم دیگر چی 

نگفت و درامتداد نگایه مبهم و خاموش در اتاق را پشت 

های هاج و واج من بست . حنر رسش و به روی نگاه

نگفت خداحافظ ! این رسمش نبود .بود ؟ حاال هرچقدر 

توانست رسم بعیصن هم که آدم دیگری شده باشد نیم

ها را عوض ک ن خواست مامان خانم اجازه ند .او هم یمچی 

 داد . نیم
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که من دل توی دلم دو دقیقه بعد از خروج محمد درحایل

ی کادویم باز کنم مامان صدایم نبود روبان را از دور جعبه

 زد 

ره ! _پس کجا موندی محبوب !؟ برادرت داره یم

 خوای یک تک پا بیای خداحافیطن ؟نیم

لمات هم خوب بلد بود چطور ترین کمامان حنر با عادی

 به  آدم کنایه و زخم زبان بزند یا خوار و خفیفش کند . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۹۱ 

 

مجبور شدم اشتیاقم را برای باز کردن جعبه در دلم موقتا 

 کور کنم

و به جمع بدرقه کنندگان محمد درحیاط بپیوندم و 

ن بخرم . محمد از های پررسزنش مامان را به جاغرهچشم

زیر قرآین که دست بابا بود رد شد .بعد بابا را بغل زد و 

بوسید . بابا بهش قول داده بود که حتما خودش را به ییک 
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. مامان سینن  هایش خواهد رساند خواین از مجالس نوحه

به دست درآغوشش کشید و برایش دعا خواند و به 

خودش  صورتش دمید . محمد رس محیا را هم به سمت

کشید و گذاشت محیا صورتش را ببوسد .من درست 

پشت رس محیا ایستاده بودم اما او از هرگونه تماس 

ن یم که چرا کرد .انگار ناراحت بود از اینچشیم با من پرهی 

فرمانش را زیرپا گذاشتم و آمده بودم خداحافیطن ! محیا 

 داشت صمیمانه گفت

ین مرثیه ها و _خداحافظ داداشی ! ایشاهلل)انشاهلل( به یر

نوحه ها رو بخوین و ما از تلویزیون ببینیمت و بهت 

 افتخار کنیم . 

محمد لبخند کوتاه و خشیک به رویش زد و بعد وانمود 

رفتم تا مثل کرد مرا که با آغوشی باز داشتم به سمتش یم

م و با او وداع کنم ندید و با  یک خواهر مهربان دربرش گی 

رسید به سمت به نظر یمصوریر که کیم برافروخته 

ماشینش پا تند کرد .من مانده بودم با دستان در هوا 

همعلق مانده و نگاه ای که با رقت و تاثر روی  های خی 

 کرد چه کنم ؟ من سنگینن یم
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ی آب پشت رسش خایل شد محمد راه افتاد و کاسه

.مامان امان نداده بود تا محمد برود کنار گوشم با 

 گفت پچ  رسکوفت و پچ

ام رو درآوردی رغبت نکرد باهات _از بس حرص بچه

 خداحافیطن کنه ! 

 آرام و یی 
ن شتاب ماشینش از من که مات و مبهوت به رفیر

ای برگشتم و با تغی  پیش چشمانمان نگاه یم کردم لحظه

اش به مامان چشم دوختم که داشت با بال رورسی

ن نفری بودم  هایش را پاک یماشک که کرد  و بعد اولی 

ن محمد از میان درهای باز پارکینگ نگذشته  هنوز ماشی 

قدر از دستش ناراحت تصمیم گرفتم به خانه برگردم . آن

و دلخور و رسخورده بودم که با غیظ کادویش را باز نکرده 

توی کشوی دراورم انداختم و بعد هم مشغول تمرین 

ام را با خوشنوییس شدم تا قدری از تالطم و تالم دروین 

 حرف به حرف هرکلمه بریزم و  قلم
ی

و دوات توی کشیدگ

جوری بود که به دل سفید کاغذ منتقلش کنم .فقط این

 قدری آرام یم گرفتم . 
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همان شب وقنر برای مامان و بابا که توی هال جلوی 

تلویزیون نشسته بودند و ضمن گفتگو نیم نگایه هم به 

ر رسی ن ال تلویزیون داشتند چای بردم برای تماشای تی 

ای شد لحظهمختارنامه که داشت از شبکه یک پخش یم

پیششان درنگ کردم .بابا با تمام حواسش زل زده بود به 

ز عرب نیا که در نقش مختار ظاهر شده بود تصویر فرییی

مامان از توی ظرف چندتایی مویز برداشت و به دهانش . 

 انداخت و جویده جویده گفت 

گفت اومدن نرده ها د .یم_زینب امروز خونه باباحاچی بو 

 رو درست کردن . 

حاال فقط نگاهم به صفحه تلویزیون بود .اما حواسم به 

های مامان .بابا استکاین چای برای خودش حرف

 پریر گفت برداشت و با حواس

 ها چی شده بودند ؟_مگه نرده

 نگاه مامان با تعجب به سمت بابا چرخید .احتماال قبال

 

 #نیلوفرالری

 ا_سانسور_کردند#عشق_ر 
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#۹۲ 

 

درموردش به بابا گفته بود و حاال ناراحت و دلگی  بود از 

که چرا به این زودی یادش رفته ! انگار برایش مثل این

 پا افتاده بود ! ی پیشیک مساله

_برات که تعریف کرده بودم چی شد ! این پرس 

شهسواری اومد درخت پالمشون رو قطع کنه درخت 

 . افتاد رو نرده ها 

 بابا فقط گفت

 _آهان ! 

و چایش را داغ داغ هورت کشید .مامان با همان اوقات 

تلیحن نامحسوسش کیم روی مبل جابه جا شد .الزم دیده 

ی بدهد  های گوشبود که در این باره توضیحات بیشیر

ن شده بود .   من هم برای شنیدن اطالعات بیشیر تی 

ِ شهسواری .. 
ودش با . خ.آقا رسول .. _این پرِس یایعن

رفیقش اومدن نرده های درب و داغون شده رو عوض 

زده شدیم وقنر گفت خودمون خجالتکردن .زینب یم
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ه و مواجیب عرق ریزون دوتایی نرده ها   کارگر یی جی 
ن عی 

 رو درست کردن  . 

 بابا با یی تفاویر گفت 

ن ؟ پولشون مگه کمه ؟  _خب چرا کارگر نگرفیر

ره به سمت ظرف مویز مامان شانه زد باال .دستش دوبا

 رفت 

دونم ! این پرسشون کال سیستمش با بقیه _چه یم

 کنه ! دک و پز اونا رو نداره ! ها فرق یمشهسواری

 بابا گفت 

 شینن ؟_چرا نیم

کیم طول کشید تا بفهمم روی سخنش با من بود . انگار 

 
ی

که مچم را موقع فالگوشی گرفته باشند کیم بادستپاچیک

 گفتم

 م تو اتاقم بابا ! _باید بر 

 که ترکشان کنم مامان غرغرکنان گفتو قبل از این

_خودش کم بود حاال دیگه محیام ازش یاد گرفته بره تو 

ون نیاد !  ه و بی   اتاقش سنگر بگی 
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ی باباحاچی پرس از اکتشافات جدیدم این بود که همسایه

ترین خاندان شهسواری های این ترین و رسشناسبزرگ

آمد که چرا صدایش به نظرم آشنا یماما اینمنطقه بود 

ی مهیم نرسیده بودم .شاید قبال هم هنوز به نکته

 خانه
ی

ی باباحاچی شنیده و صدایش را دورادور درهمساییک

 فقط بهش توجه نکرده بودم .خییل احتمالش زیاد بود . 

 فردا دوشنبه بود . 

همان روز موعودی که چکامه درموردش بهم یک 

هایی راج
ن ع به برگزاری مراسم سماع گفته بود و من با چی 

خواستم هرجور شده خودم را به که هنوز از ته دلم یماین

ی ریزی و نقشهاین مراسم مهم برسانم اما هیچ برنامه

 خایص برایش نریخته بودم . 

تنها فکری که به ذهنم رسیده بود این بود که از خاله 

م .هرچند ازحاال یم تم برای رایصن دانسزینب  کمک بگی 

کردن خاله زینب در این همدسنر یواشیک با من چه راه 

ای در پیش دارم اما قلبم روشن بود که سخت و فرساینده

 و خوشقلنی یم
 اش حساب باز کنم . توانم روی مهرباین
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خانه  ن ساعت از یک نیمه شب گذشته بود و من به آشیی

 رفته بودم که یک لیوان آب بخورم .مامان توی تارییک

ن تسبیح به دست و گوش به زنگ  خانه پشت می  ن آشیی

نشسته بود تا محمد تلفن کند و خیی رسیدنش را بدهد 

که بعد با خیال راحت برود بخوابد .لیوان آب را بهش 

حوصله و بفرما زدم با تکان رس تعارفم را رد کرد .چقدر یی 

داد . خواستم محض دلداری بگویم " کالفه نشان یم

کشه " که هتل جاگی  بشه طول یم حتما تا بره تو 

موقع تلفن به صدا درآمد و انتظار مامان برای همان

 شنیدن صدای محمدش پایان یافت . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۹۳ 

 

مامان رسآسیمه دکمه را زد و با خوشحایل گوشی را به 

خراش گوشش چسباند و همزمان که صدای گوش

آورد دیل را روی رسامیک دریمهای صنکشیده شدن پایه

با لحنن خوش و مهربانانه حالش را پرسید . دیگر نماندم 
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شان باشم . به اتاقم که برگشتم ی تلفنن که شاهد مکالمه

کیم پشت پنجره به تماشای باغ و سکوت و سکون شب 

ی فکر کنم . بعد از صدای باز و ایستادم .یی آن ن که به چی 

مان و بابا از سمت دیگر بسته شدن در اتاق خواب ما

راهرو ، تصمیم گرفتم که به تختم بروم و سیع کنم که 

ای شود که برای که باز فکرم درگی  نقشهآنبخوابم ! یی 

خواستم حضور در مراسم سماع کشیده بودم . نیم

س بیفتم که از پسش بریم آیم ! آیم یا نیمدوباره به اسیر

ویی خارج از اراد لم مرا به اما لحظه ی آخر نی  ه و کنیر

دانم شاید هم هایم هدایت کرد .نیمسمت کشوی لباس

تماس محمد و خیی رسیدنش به قم باعث شده بود یادم 

ی شیک مخمل قرمز بیفتد و حس به آن جعبه

ام باز برانگیخته شود که رس از محتویاتش کنجکاوی

صدا باز کردم و دربیاورم .کشوی مورد نظر را آرام و یی 

 جعبه 

ا برداشتم و روبان نصفه نیمه باز شده را تا آخر وا کردم ر 

چه که داشتم با آن از آن. در جعبه را که گشودم یک

ت افتادم و یی  اختیار دستم چشمان خود یم دیدم به حی 

به سمت دهانم رفت که مبادا از خوشحایل به قول 

مامان عر و عور راه بیندازم .وای خدایا ! چطور دلم آمده 
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ادویش را باز نکنم و این سورپرایز بزرگ به تاخی  بود ک

 بیفتد ! 

درخشیدند .یک پن فلوت چشمانم مثل دوستاره یم

شوارتز مدل هجده لوله بود از چوب بامبو و آناناس که 

مطمئنا کیل قیمتش بود .)باید قیمتش را از آقای بهرایم 

پرسیدم . ( همراه با یک یادداشت کوتاه با خط خوش یم

 محمد

از خودم متنفرم که اینو برات سفارش دادم ویل خب  "

 مبارکت باشه زیک ماه ! " 

ن از بوک یادم به روزجمعه ای افتاد که رسراه برگشیر

مارکت حرف از خرید فلوت را پیش کشیده بودم و او با 

 ی دگم و خشیک گفته بود " فراموشش کن "چه قیافه

 حتما چون خودش سفارشش را از قبل داده بود و 

خواست بویش را درنیاورد یک جوری گفت که موقتا از یم

 خریدش منرصفم کند . 

ین باید ازش به خاطر این هدیه ی باارزش که درواقع بهیر

توانست به من بدهد کادویی بود که در تمام عمرش یم

کردم .ویل حاال دیروقت بود و زمان مناسنی تشکر ویژه یم

 برای تماس نبود . فکر کردم 
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 دم ! "سیج یم"بهش م

اما بعد با خود به این نتیجه رسیدم که اس ام اس هم 

 امشب دیگر 
ی

فایده ای ندارد .ممکن بود از زور خستیک

اش را نداشته های صندوق گوشی حال باز کردن پیام

م و بهش باشد ... فردا ...فردا حتما باهاش تماس یم گی 

خواست و کیم بیشیر روی اخالق گند گویم اگر یمیم

ین داداش دنیا باشد . کرد یمخودش کار یم  توانست بهیر

 فردا ...   #عشق_را_سانسور_کردند 

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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لطفا درجریان باشید .برای این رمان دوبار  ️‼توجه

گذاری درهفته داریم ، نه هرشب ! ) روز و ساعت  پارت

 نامشخص (

 

 یعنن به مادرت دروغ بگم ؟ _یا جد امزاده بسمل ! 

ی خاله زینب زده و یکه خوردهیم توانستم قیافه وحشت

را پیش خود مجسم کنم و پیش خود حدس بزنم که تا به 

ن این خیانت پنهاین در همدست  حال با ترس از زیربار رفیر

شدن با من دست کم سه بار لب گزه رفته و یک بار هم 

های که تشعشع نگاه  با اخم به گوشی نگاه کرده . انگار 

ن خطوط تلفن یم رسید به من ! سیع غضبناکش از بی 

داشتم با لحنن آرام و  مجاب کننده با او حرف بزنم و 

 متقاعدش کنم که واقعا چاره ای نیست . 

_مجبورم خاله زینب ! یه دورهیم دوستانه است ! واقعا 

ن باره که این قدر دلم یم خواد با دوستام تو خونه این اولی 

ن ! تو ییک جمع بشیم ! شما که نرگس رو یم شناسی 

مجلس نذری تاسوعا و عاشورای پارسال پیارسالمون 
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ن چقدر  دیدیشون ! خودتون ازش تعریف کردین و گفتی 

یمش ! یادتونه ؟ یم خوایم تو خانومه و واسه محمد بگی 

 خونه نرگس دورهم جمع بشیم .یه دورهیم تابستوین ! 

ه ..  دونم ...اون_خب آره یم .نرگس ! آه ! دخیر دخیر

 رسید ویل ... خوب و موجیه به نظر یم

صدایش آکنده از عجز و استیصال بود .انگار مانده بود 

چطور مرا از رس خودش وا کند .حتما حاال با احساس 

 بدبخنر دستش را گذاشته بود روی رسش . 

_من تا حاال حنر یک بار هم مجبور نشدم به مادرت 

.محبوب جان ! از من نخواه که این گناه دروغ بگم ! نه 

 بزرگ رو مرتکب بشم . 

ن  _خب اگه شک دارین شمام با من بیاین !) چون مطمیی

ها بدون دعوت نیم رود این ی غریبهبودم هرگز به خانه

پیشنهاد عجیب را بهش دادم که اعتمادش را جلب کنم 

ونه است ! بهتون بد نیم  گذره ! .(  یه جمع دخیر

رم محبوب ! ها نیمکه من جز خونه خودیدوین  _یم

ت رقیه فوقش هفته ای یه بار با خانومای هئیت حرصن

ت به ای جمع یمدوره شیم خونه ییک که اونم معارسی

 حساب نمیاد !  
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 _خاله زینب ! 

 _رو من حساب نکن محبوب جان ! 

زد کرد و دست رد به سینه ام یمداشت با من مخالفت یم

اصالنه بود .رصاحت و صالبت اما لحنش آرام و مست

ن بودم ته دلش ناراحت بود از این  الزم را نداشت .مطمیی

اش را یم شکست .او برعکس که داشت دل خواهرزاده

مامان که  قاطع و  رصی    ح نظر خودش را به آدم تحمیل 

ی کرد دلسوز و رئوف بود و سیع یمیم کرد انعطاف بیشیر

 از خودش نشان بدهد . 

توانم او را ودم .هنوز امیدوار بودم که یممن کوتاه بیا نب

اش به نازگتحت تاثی  قرار بدهم و با استفاده از دل

گشتم که خواسته خود برسم .دنبال کلمات خایص یم

ن    تاثربرانگی 
بتوانند جادو کنند .کلمایر که به قدر کاقن

 باشند. 

وقت به شما رو ننداختم خاله زینب ! _من تا حاال هیچ

هش به جا یا نابه جایی از شما نکردم و شما رو هرگز خوا

بار بهتون متوسل شدم تو معذورات قرار ندادم .اگه این

داد که من با واسه خودم دلیل دارم .اگه مامان اجازه یم

ت عادی داشته باشم یا  دوستاین که مورد تاییدن معارسی
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ی ما منم مجبور نبودم داد اونا بیان خونهحداقل اجازه یم

رو تو این موقعیت قرار بدم ! با این حال اگه واقعا شما 

ن درحق خواهرتون براتون مقدور نیست و فکر یم کنی 

ن که با ارصار دارین خیانت یم ن اشکایل نداره ! ببخشی  کنی 

 و خواهش ناراحتتون کردم . 

ش آه سوزنایک کشیدم و  و برای تحت تاثی  قراردادن بیشیر

ن او انداختم .حاال بعد با سکوت غمگینم توپ را به ز  می 

او مختار بود که روی اصول سفت و سخت خودش 

کماکان پافشاری کند یا با خود به این نتیجه برسد که 

ن یک بار دل به دل خواهرزاده ی نگون دست کم همی 

های به اصطالح بختش بدهد و ییک از آن کوپن

ن را به خاطر شاد کردن من های مصلحتدروغ آمی 

 بسوزاند . 

 

 فرالری#نیلو 

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۹۵ 
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ی او با خودش بود . سکوتش گویای جدال فرساینده

کشمکیسی جانکاه میان احساسات و اعتقاداتش ! شاید 

ی خودش هم نفهمید که چی شد یکهو تسلیم خواسته

ن بار به خواهرش دروغ  من شد و حارصن شد که برای اولی 

آن از اعالم ترسیدم هر بگوید . هرچند عصنی بود ومن یم

ن  موافقت خودش پشیمان شود اما بعد از کیل قول گرفیر

ن به خانه ی دوستم نرگس رس از من که مبادا به جای رفیر

از جای دیگری دربیاورم و یا فکر دیگری دررسم داشته 

باشم و کاری کنم که او از همدسنر با من پشیمان شود 

د و ازش بخواه د قبول کرد که ظهر با مامان تماس بگی 

اجازه بدهد که من بعدازظهری با او بروم بوک مارکت که 

چندتا کتاب راجع به روش تربیت فرزند اول و چگونه 

هایی با این مادران خویی برای کودکمان باشیم و کتاب

تریای موضوعات بخریم و بعد هم باهم به یک کافه

ی بخوریم .دست ساحیل برویم و بستنن فالوده ن ای چی 

درد خود بکاهد که قدری از آالم وجداننآخر هم برای ای

 با تاکید گفت

_ویل باید از خونه دوستت زود برگردی بیای اینجا پیش 

من که بعد دوتایی یه رس بریم تا بوک مارکت  تا من 
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قسمم پیش مامانت حفر باشه ! که وقنر دارم نماز 

 های خدارو جلوم نبینم . خونم اخمیم

ق و شوق به دست و من که از فرط خوشحایل و ذو 

کت در مراسم سماع داشتم این ور خط  آوردن بلیت رسی

شکستم یی چون و چرا گفتم به یی صدا با دمم گردو یم

 چشم ! 

 

قیافه مامان بعد از تماس خاله زینب و جلب رضایتش 

دیدین بود .چند بار لب هایش را تو کشید و نازک کرد و 

خود ناراحت ییک دوبار هم ابرو باال انداخت .انگار پیش 

 که با درخواستش موافقت کرده ! بود از این

اش رو از رو کتابایی که معلوم ها ! آدم که بچه_چه حرف

نیست گ با چه عقاید و مرام و مسلگ نوشته تربیت 

کنه ! مگه زمان ما از این کتابها مد بود ؟ این زینب نیم

 اش کمه ! هم یه تخته

ها رسبه رسش بگذارم جور وقتو من که آماده بودم این

 با لحن نیه از منکرکننده ای گفتم

کنن ها ! یه _مامان جان ! مواظب باش داری غیبت یم

 استغفرهللا بگو ! 
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ی مرا خواست کلهبا رویی ترش کرده نگاهم کرد .دلش یم

 بکند . 

_خبه خبه ! همینم کم بود که تو بهم درس اخالق یاد 

ع کن تا آفتاب رنگ و بدی! بیا برو رختارو از رو بند جم

ده .   روشون رو نیی

و من با بدجنیس به قیافه عصباین و لحن پرخاشگرش 

 نخودی خندیدم . 

 

ای آهنگ " اون منم " ها را همراه با زمزمهداشتم رخت

کردم که محیا از پنجره گوگوش از روی بند جمع یم

 رختشورخانه داد زد 

 خوره ! _محبوب گوشیت زنگ یم

 یی اعتنا گفتم 

 _باشه حاال بعد ! 

 _داداش محمده ! این بار دومه که زنگ یم زنه ! 

اهن  ه از پی  داداش محمد ! دستم موقع باز کردن گی 

ن به بوک مارکت اش_همان که آنچهارخانه روز موقع رفیر

حرکت ماند و برگشتم به محیا نگاه به تن داشت_ یی 
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کردم . صبح یک بار باهاش تماس گرفته بودم که ازش 

اش تشکر کنم اما تماسم را یی پاسخ گذاشت بت هدیهبا

 .نیم ساعت بعد اس ام اس داد که 

 " رسم شلوغه "

اهنش را تا زدم و گذاشتم توی سبد .آفتاب صاف  پی 

 افتاده بود توی چشمانم . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۹۶ 

 

ها رو از رو بند جمع _خودت جواب بده بگو دارم رخت

م . .بعد باهاش تماس یمکنم یم  گی 

ن " باشه " خواست برود رسوقت گوشی  ام اما محیا با گفیر

 بعد درجایش متوقف شد . 

 _قطع شد . 

ن   و تا با چشماین باریک شده نگاهش کردم با گفیر
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 گم ! دفعه اگه زنگ زد بهش یم_این

پنجره را بست و رفت .محمد ظاهرا دیگر تماس نگرفت 

م  ها را و من هم تا لباس از روی بند جمع کنم و بعد بیی

هایی را که نیاز به اتوکیسی نداشتند رسحوصله آن

م اتو کنم خییل طول کشید  رسجایشان بچینم و بقیه را بیی

م .از طرقن فکر و ذهنم  و یادم رفت که با او تماس بگی 

ن به خانه کت در درگی  رفیر ی استاد بنان فقید بود و رسی

اء محفل ققنوس ! آن قدر مراسم سماع و آشنایی با اعض

ن تحت شعاع قرار  برایش ذوق و شوق داشتم که همه چی 

 گرفته بود . 

به چکامه پیام دادم و گفتم که من هم در مراسمشان 

کت خواهم کرد و از او ساعت دقیق گردهماییشان در  رسی

ل استاد بنان را پرسیدم .چند دقیقه بعد جوابش آمد  ن مین

اش بود .گفت که راس .پیامش حایک از خوشحایل قلنی 

ل استاد بنان گرد هم جمع یم ن  شوند . ساعت پنج در مین

خواست با من همراه شود .اما خوشبختانه محیا دلش یم

ن کیل کار داشت .باید یم یجات را وجی  ن رفتند باغ سیی

کردند .معصومه خانم ، کارگری که به مامان در نشاء و یم

یجات کمک یم ن ن سیی که دستش   ای بود کرد یک هفتهوجی 
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به پرستاری از همرس توانخواه و بیمارش بند بود 

های هرز داشتند با خیال راحت برای خودشان قد .علف

قدر که مامان دیگر دادند آنکشیدند و جوالن یمیم

نتوانست منتظر معصومه خانم بماند . این دفعه مجبور 

ن باغش دست به کار شود .قرار بود  بود خودش برای وجی 

ی خاله زینب شان کمک کنم که حاال رایه خانهمن هم به

بودم که باهم برویم بوک مارکت ! از نظر مامان این هم 

ن از زیر کار بود .البته با همکاری خاله زینبم یک جور دررفیر

 ! 

*** 

 

 مامان گفت 

ن من برو .   _هوا گرمه ! با ماشی 

اما من با دالیل شخیص خودم که مامان ازش خیی 

که دم در آژانس رفتم بعد از این نداشت ترجیحا با 

ن خانه ن ماشی  ی خاله زینب پیاده شدم و خیالم از رفیر

آژانس راحت شد ، دوباره پیاده به رسخیابان برگشتم و 

همزمان به خاله زینب خیی دادم که کجا هستم . با غرغر 

سفارشم کرد که مواظب خودم باشم .گفت موبایلش را 
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د و  کند که یک وقت مامانخاموش یم باهاش تماس نگی 

ی تحویلش بدهد و  او مجبور نشود دروغ و دلنگ بیشیر

م .   اگر کار داشتم با تلفن خانه تماس بگی 

یک تاکیس به مقصد ابریشم محله دربست کرایه کردم و 

ی استاد نرسیده به کوچه مسجد ارشاد رایه شدم .خانه

 
ی

ته یک کوچه ی بن بست قرار داشت . یک ویالی کلنیک

پیلوت بود با قدمنر چهل ساله .که رستارس کوچه به نیم 

ی درختان راش و افرا و چنار درآمده بود .این احاطه

ن بار  ی زیبایی داشت .یادم است اولی 
ن کوچه منظره پایی 

ها وسط که وارد این کوچه شدم همچون مسخ شده

کوچه به تماشای درختان دو سمت کوچه ایستادم که با 

ن و سکرآو   ریزیبایی غمگی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۹۷ 
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به خزان خود نشسته بودند . در آن عرص تابستاین کوچه 

 در خنکای سایه درختانش آرمیده بود . 

راننده تاکیس دنده عقب گرفت و من با تردید به راه 

 افتادم . 

چادر حریرم را از رسم برداشتم . تا کردم و گذاشتم داخل 

ن هم پارک کیفم .دم در هیچ خیی  ی نبود .حنر یک ماشی 

ن  هایشان را برده اند توی نشده بود .یعنن همه ماشی 

 رسید . حیاط ؟ خییل بعید به نظر یم

باالی رس در حیاط فقط یک پرچم مشیک از طرف کسبه  

پاساژ شهدا آویخته شده بود که فوت جانسوز استاد 

گرانقدر را تسلیت گفته بودند . یک اعالمیه هم که به 

ن روز درگذشت استاد چاپ شده بود من اسبت چهلمی 

 
ی
خورد به چشم یم ی دروازهزدههای زنگروی رنگ پریدگ

دانستم که دلم برای های استاد .یمسایل.با عکیس از میان

.برای " ماند مرد یی ادعا همیشه تنگ یماین بزرگ

با اندویه دلخراش و چکاوک در حصار " گفتنش . 

 روی عکس کشیدم و برایش زیر لب حرسیر جانکاه دسنر 

ای فرستادم و بعد تصمیم گرفتم که زنگ خانه را فاتحه

 کرد . به صدا دربیاورم .اما انگار زنگ خراب بود و کار نیم
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 مجبور شدم در بزنم .یک بار ، دوبار ! چندبار! 

ی نشد .هرچه گوش ایستادم هیچ صدایی نیم آمد اما خیی

. گهگا یه فقط صدای قارقار ! سکوت بود و خاموشی

رسید . داشتم ها به گوش یمکالیعن از باالی ییک از درخت

شدم . یعنن چه ؟ مگر چکامه نگفته بود کم مایوس یمکم

ل استاد جمع یم ن شوند ؟ پس کو؟ چرا روز دوشنبه درمین

کند ؟ این سکوت زیادی نفر در را به روی من باز نیمیک

ن است .اصال انگار آن ی نیست ! از جا هیچ سنگی  خیی

های چکامه که مبادا درست متوجه صحبتفکر این

ام و او روز و یا ساعت دیگری را گفته باشد عصنی نشده

شده بودم .موبایلم را درآوردم و با چکامه تماس گرفتم 

رسید های ممتدی که داشت به آخر یم.کالفه از بوق

کم آماده بودم تماس را قطع کنم که صدای رسحال و کم

 رسدماغ چکامه توی گوشم پیچید 

 _الو محبوبه جان ! 

 رسید . از آن سوی خط قیل و قال زیادی به گوش یم

جوری که چکامه مجبور شده بود به جای حرف زدن 

 عادی داد بزند . 
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من باحالنر گیج و رسگشته نگایه به ویالی سوت و کور 

همه رسو صدا مقابلم انداختم و درعجب بودم که این

ون درز نیمچرا به  دانستم کند ؟ تا جایی که من یمبی 

 ی استاد مجهز به عایق صویر نبود . خانه

ن ؟   _سالم چکامه جان ! شما کجایی 

 شنوم ! بلندتر حرف بزن عزیزم . _چی نیم

و من مجبور شدم صدایم را بیندازم روی رسم .حاال 

 خدارا شکر که کوچه بن بست و یی عابر بود . 

ن _یم ؟؟ چرا در رو باز نیم گم شما کجایی  ن  کنی 

 _ما ...ما اینجاییم ! تو کجایی ؟ 

ی افتاده باشد نچ نیحی کرد و  ن و بعد انگار که یادش به چی 

 بعد با تاسف گفت

_ ای وای محبوب ! تورو خدا ببخش ! یادم رفت بهت 

زنگ بزنم و خیی بدم که مکان محفل عوض شده و ما 

  شیم ! امروز خونه استاد  بنان جمع نیم

با آیه از نهادبرآمده آن ییک دستم را روی رسم گذاشتم و 

 گفتم 

 _یعنن چی ؟ کنسل شده یعنن ؟
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۹۸ 

 

 

_نه کنسل نشده ! برق خونه اسناد بنان رو بخاطر بدیه 

 قطع کردن ! 

بعد برایم توضیح داد که همسایه ازخدا یی خیی  ساختمان 

اخت و ساز است دزدگ از کنتور پشنر که مشغول س

ی استاد برق برداشته و این مدت همه خانه

و  هایشان را با برق مفنر و دزدی انجام دادهجوشکاری

 اند. اش را هم برای آن خدابیامرز باقر گذاشتهبدیه

_ما هم مجبور شدیم امروز جمع بشیم خونه استاد 

 همایون ! 

ل طور ! پس یعنن مراسم سما _اوه که این ن ع رو قراره مین

ن ؟  استاد همایون برگزار کنی 
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چکامه یک آره بلند گفت و بعد آن سوی خط کیس را 

 مخاطب خود قرار داد 

 _باشه بابا اومدم . 

من با خودم به چه کنم چه کنم افتاده بودم که او مرا از 

 تردید و دودیل نجات داد . 

_اگه قرار بود تو مراسم امروز باشی خب معطل نکن بیا 

 گم ! ه آدرش که یمب

هنوز با خودم به توافق نرسیده بودم که به مقصد بعدی 

ای پیش آمده ، بروم یا حاال که جابه جایی اعالم نشده

من به این بهانه عطای محفل و مراسم سماع را به 

لقایش ببخشم و یی دردرس برگردم خانه .اما انگار ییک 

 جای من گفت 

 _آدرس رو بگو . 

 مرده گفت چکامه بلند و ش

ی ...   دوازده ، کوچه طیی
قر  _ طالقاین ، کوچه رسی

ی نفسم گرفت .   تا گفت کوچه طیی

ی ؟   _کوچه طیی
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ی باباحاچی را یم گفت شد ! کوچهخدای من ! باورم نیم

دانست که این کوچه را از قدیم به اسم ! حتما چکامه نیم

ن ساکنان آن جا بودهپدر پدربزرگم زده . اند اند که از اولی 

قدر به ما نزدیک بود و من خیی یعنن استاد همایون این

 نداشتم !؟

ام دوباره تکرار کرد درست متوجه نشدهچکامه که فکر یم

 کرد و افزود 

ی!  دوسه تا باغ ویالی بزرگ چسبیده به  _آره کوچه طیی

هم هست ! پالک چهل و شش خونه استاد همایونه ! 

 رسیدی زنگ بزن تا در رو باز کنیم . 

 پالک چهل و شش ؟ 

شود ؟ چه عجیب و دور از ذهن ! چکامه داشت مگر یم

.حتما داشت اعداد را جابه جا یم گفت کرد اشتباه یم

 .آخر پالک چهل و شش که ... 

 _چکامه ؟

 _جانم ؟

 _مطمئنن پالک درسته ؟

 با یی خیایل گفت 
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 _آره چهل و شش .چطور ؟

 آب دهانم را قورت دادم و گفتم 

 _هییحی ! 

 ام را زدودم . و با پشت دستم عرق روی پیشاین 

 جا ! افتم که بیام اون_پس من راه یم

 زد . قلبم داشت گرمپ گرمپ یم

خدای من پالک چهل و شش ! امکان نداشت متعلق به 

ی استاد همایون باشد ! مگر این که من خرفت خانه

ن نباشم که پالک خانه ی باباحاچی شده باشم یا مطمیی

ی ییک جا که باید خانهبود یا نبود ! آخر آن چهل و چهار 

از پرسان شهسواری باشد .پرسدویم یا به قول مامان 

ن روز جمعهپرسیایعن  ای صدایش را شان ، رسول ! که همی 

 از آن سوی باغ باباحاچی شنیده بودم . 

 

پس این استاد همایون که چکامه یم گفت چه ربیط با او 

کرد .تا به داشت قفل یمتوانست داشته باشد ؟ مغزم یم

ی نیم دیدم باورم رفتم و با چشمان خودم نیمکوچه طیی
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شد که پالک چهل و شش مال همان خانه باغ ، نیم

 همسایه دست راسنر باباحاچی باشد ! 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۹۹ 

 

 

م و به کوچه  تا پیاده به خیابان اصیل برسم ، تاکیس بگی 

ی بروم نیم ساعنر طول کشید.اما آدرس همان  طیی

ی کردم .تاکیس از در باغ خانهآدرش بود که فکر یم

 باباحاچی گذشت و کنار در بعدی نگه داشت و گفت 

 _پالک چهل و شش ! 

ن به پالک روی دیوار که با قاطعیت  من نگایه تردیدآمی 

داد و بعد به دوروبر عدد چهل و شش را نشان یم

داشتم از به جان هم افتادن حدس که انداختم و درحایل

گرفتم به راننده گفتم کیم صیی کند هام رسگیجه یمو گمان

 . 
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ی خلوت بود اما با این حال یم ترسیدم کیس کوچه طیی

مرا موقع ورود به باغ همسایه ببیند و بشناسد .از همه 

بدترش این بود که ناگهان در خانه باباحاچی باز شود و 

ن چشم توی چشم فاجعه یمن و او در یک لحظه آمی 

ن با چکامه تماس گرفتم و گفتم که  شویم .از توی ماشی 

پشت درم و لطفا در را برایم باز کنند .او هم گفته بود که 

 زند . االن خودش آیفون را یم

ن شوم کیم با  و من برای اینکه از باز شدن در مطمیی

معطیل کرایه تاکیس را دادم و بعد پیاده شدم . باید قبل 

تاخی  دید یی مکث و یی جا یمکه آشنایی مرا آناز این

رفتم تو .با دست و پایی گم شده تا خودم را به آن یم

سوی دیوارهای باغ همسایه باباحاچی برسانم مردم و 

بان قلبم روی هزار بود .نفس هام بوی زنده شدم . رصن

ن خالص یم داد .در را که آرام پشت رسم بستم رسم آدرنالی 

اش چسباندم و نفس نفس زنان برای ی آهنن بدنهرا به 

لحظایر چشمانم را روی هم گذاشتم تا بتوانم قدری از 

آن همه تب و تاب و هیجان را از وجود یی قرار خود 

 که با صدای کیس دوباره از جا پریدم بریزم دور .تا این

 _کیس دنبالتون کرده خانم ؟
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ن صدا برایم آشنا بود و من تا با حال نر یکه خورده طنی 

چشمانم را باز کردم نگاهم صاف افتاد توی یک جفت 

ه که روی یر  ت سیاهش جلیقه نوک مدادی چشم تی  رسی

کرد .توی یک پوشیده بود و داشت با تعجب نگاهم یم

ی دستش سیگار بود و توی دست دیگری زنجی  قالده

زنان لهیک سگ نسبتا بزرگ و سیاه و سفید هاسیک که له

کرد و دودل بود که به من حمله کند یا م یمداشت نگاه

 نکند ؟ 

ام کشیدم و همزمان که دسنر روی صورت رنگ پریده

دادم رستکان دادم که یعنن نه آب دهانم را قورت یم

ی نیست .کیم مشکوکانه براندازم کرد و بعد با اشاره  ن .چی 

 به سمت ویال گفت

وع شده !   _بفرماین تو ! مراسم رسی

تش را که سیگار الی انگشتانش بود در و بعد همان دس

وع به چرخیدن دور خودش کرد  .سگ  هوا گرفت و رسی

ای مذبوحانه به این حرکت دوار نمایش هم با قیافهگرگ

مجبور شده بود .کیم طول کشید تا بفهمم که داشت 

 آورد . ادای رقصیدن سماع را در یم
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 چرخن ! چرخن ! یمها یم_یه دور خودشون مثل دیوونه

ن . چرخن و جالبه که رسگیجه نیمیم  گی 

چرخید پک و همزمان که داشت رس رو به آسمان یم

عمیفر هم به سیگارش زد .بهیر بود این دیوانه را به حال 

خودی رفتم .داشت وقتم را یی کردم و یمخودش رها یم

ن آرام  " ببخشید " راه افتادم و تلف یم کرد. من که با گفیر

وع کرد به دندان قروچه  از کنارشان گذشتم سگش رسی

ن .   رفیر

 خیایل به سگش گفتشنیدم که با یی 

_اوگ بابا ! منم فهمیدم یه کم مشنگ بود .اصال به جز 

گرده مشنگه ! به خصوص من هرگ دوروبر صاحابت یم

 اعضاء محفل ققنوسشون ! #عشق_را_سانسور_کردند 
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۰۰ 

 

لطفا درجریان باشید .برای این رمان دوبار  ️‼وجهت

گذاری درهفته داریم ، نه هرشب ! ) روز و ساعت  پارت

 نامشخص (

 

ی قدییم ایستاده کیم بعد من مقابل آن ویالی دوطبقه

هبودم ن ای بود از ترموود و سنگ . از نمای مدرنش که آمی 

 بازسازی شده . باغچه
ی
ر از هایی پ پیدا بود که به تازگ

های اطلیس و سوسن و گل حنا و میمون درامتداد هم گل

و با شیب مالیم در دو سمت پلکان مرمریتش کشیده 

 شده بود . 

ون یم رسید و ترکینی نوای خوش موسیفر زنده که به بی 

 نواخت . بود از دف و ین و تنبور گوش جانم را یم
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ه من جا کاین خانه سابقا متعلق به یک تهراین بود و تا آن

خیی داشتم صاحبش ساکن امریکا بود که سال به سال 

رسید .هرسال بار درختان گذارش به ایران و این باغ نیم

 
ی

افتادند و نخورده پای درخت یماش دستپرتقال و نارنیک

 پوسیدند . یم

ها خریدارش شده و بعد چی شد که پرس یایعن شهسواری

 یم
ی
شاید مامان و دانم . کرد نیماز گ داشت اینجا زندگ

بابا قبال درموردش درخانه حرف زده بودند اما من به این 

خیی مانده موضوع عالقه و توجیه نشان نداده و از آن یی 

 بودم . 

 خانه
ی

ی به هرحال من اکنون اینجا بودم . در همساییک

باباحاچی و یی خیی از همه آمده بودم که در یک مراسم 

رسیم در یاد بود  متعارف و غی  استاد فقید و غی 

 معنویگرانمایه
ی
ن زندگ کت کنم که من رستاخی  ام را ای رسی

ترس و واهمه مرتکب خواستم یی به او مدیون بودم و یم

 ترین کارهای عمرم شوم . ییک از پرریسک

آورده  همه جسارتم را از کجا به دستدانم اینواقعا نیم

س و پرسودایی بود که من داشتم
!  بودم و این چه رس نیر

اما من آن پرنده بودم که پرواز در قفس را آموخته بود و 
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خواستم اندیشید .من نیمدرخیال زیبایش به آسمان یم

آرزوهایم را پشت هیچ مرز و محدوده ای در غل و زنجی  

نگه دارم و تمام عمر لباش از حرست به دل بپوشانم 

ام آماده جنگ بودم .من با تمام قوا ، با همه اراده 

ی برای از دست دادن نداشت .هم ن چون مبارزی که چی 

.از جان گذشته و شکست ناپذیر ! حنر اگر جزایش تن 

دن به خطرهایی بیش از این و یی  هایی گدار به آب زدنسیی

خواستم رویاهایم را از دست سخت تر بود .من نیم

ند دیگر ازش چه باقر  بدهم .اگر رویا را از آدیم بگی 

  که الیق گور بود ؟ماند جز جسیم خایکیم

به قول استاد بنان ما درقبال نعمایر که خداوند به ما عطا 

. خدارا خوش کردیم کرده مسئولیم .نباید کفر نعمت یم

های الیه بود که نیم آمد .صدای خوش ییک از آن نعمت

کردیم درواقع مثل اش یماگر در حنجره ی خود زنداین 

ایم .و من صاحب هاین بود که شکرنعمت به جای نیاورد

الحان بودم که آرزو داشت ییک از آن صداهای خوش

صدایش را از پشت حصارهای بلند ممنوعه به گوش 

های شیفته برساند .من آماده بودم که بار این امانت جان

 را به دوش بکشم .با اشتیاقر سوزان و جانسوز ! 
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 وار ! دیوانه 

های کفشاز پلکان سنگ مرمریت باال رفتم . جلوی در  

ی زیادی کنار هم جفت و مرتب چیده شده مردانه و زنانه

 با نوایی شورمندانه داشت کم
کم به بود .صدای دف و ین

ه اوج خودش یم ی رسید .با قلنی داغ و تپنده آرام دستگی 

ن کشیدم و به سبیک پر قدم به داخل خانه  در را پایی 

گذاشتم .اول وارد یک هال کوچک شدم که مثل یک 

رسید .بوی عود و های اصیل خانه یمرسا به قسمترس 

عنیی همه جا پیچیده بود .خانه ی بزرگ و وسییع بود که 

 هایی از دوسمت رسرسا با راه پله

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۰۱ 

 

 

رفت . نگاهم از  چلچراغ ی باالی خانه یممدور  به طبقه

ه روی بزرگ کریستایل وسط سقف چویی رسرسا ب
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ه فرش های ابریشیم و دستبافت که نقوش ظریف خی 

ای داشتند کشیده شد و بعد از روی تابلوهای کننده

های ضخییم به رنگ نقاشی روی دیوارها گذشت .پرده

ن از پنجره اش آویخته بود .تمام های بزرگ و قدیسیی

وسایل خانه ترکینی بود از آنتیک و مدرن .فکر کردم " 

ک از صاحبخونه قبیل باشه و شاید وسایل آنتی

 ها رو پرسشهسواری خریده ."جدیدی

م و از رسرسا وارد راهرویی که به یم توانستم رد صدا را بگی 

 رفت هدایت شوم . سمت سالن اصیل یم

جایی که بعدا فهمیدم گروه نوازنده متشکل از چهار مرد و 

سه زن از اعضاء محفل ققنوس که چکامه هم جزوشان 

پرسنر استاد همایون اجرای موسیفر رقص بود به رس 

تر بعهده داشتند و تماشاچی سماع را به زیبایی هرچه تمام

ه و بلند_ که  سماع زن مرداین باشم که با کالیه تی 

هایی روشن و گشاد که درمکتب موالنا نماد قیی و  لباس

نماد کفن بود_  تحت تاثی  موسیفر به شور و وجد آمده 

مندانهو همراه با حالت خ ای مشغول لسه به چرخش هین

 بودند، محظوظ شوم . 
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اما من پیشیر نرفتم . همچون مسخ شده ها درجای خود 

کم داشت اختیار اعضاء و جوارحم را از ایستادم .کم

دادم .جنب و جوشی زیر گوشت و پوستم دست یم

کننده بود اما خییل  درجریان بود که اولش برایم غالگی 

ن از این شور معنوی به طول نکشید که فهمید م من نی 

ام و تمام وجودم تمنای سماع دارد . بعد اول وجد آمده

بند کیفم از روی دوشم رها شد .و بعدتر از آن خودم از 

قید بندهایی نامریی که به دست و پایم زده بودند .حنر 

خود شدم .چشمانم را بستم و با نفهمیدم گ از خود یی 

رسم به چرخش درآمد و بعد  کنده شدن از این عالم اول

دست راستم رو به آسمان به نشان دعا رفت و دست 

 و به حالت تسلیم 
ی
ن به نشان بخشندگ چپم رو به زمی 

ن ثابت نگه داشتم  محض ، پای چپ خود را به روی زمی 

وع به و با پای راستم به دور یک دایره ی فریصن رسی

م و علای بود که یی چرخیدن کردم .حرکات دوار ناشیانه

های تمرین فقط برحسب تجربه ای که از تماشای فیلمیی 

نت دیده بودم  مربوط به مراسم سماع درقونیه توی اینیر

ی از آن لحظه البداهه انجام یمو تاحدودی قن  ن دادم و چی 

خودانه به بعد که من چشانم روی هم گذاشتم و یی 

وع به چرخش کردم به یاد نیم که من آورم اما در اینرسی
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 گویی به راسنر روحم از عالم و آدم دل آن 
دقایق عرفاین

کنده و دل و جانم را رو به سمت اله گرفته بودم هیچ 

هام باز و بازتر شد و باالتر شیک نداشتم . وقنر که دست

تر شد باز هم لغزشی در تعادل من و کج رفت و گردنم کج

ی به  ایجاد نشد و حالت های معنوی من شدت بیشیر

قدر که نفهمیدم آن مردک جوان که . آنخود گرفت 

ی ورود به باغ با او مواجه شده و از اوگ بابا لحظه

گفتنش فهمیده بودم ییک از آن دونفریست که در خرایی 

های باغ باباحاچی نقش داشته گ از درآمده تو و نرده

ن گوشی  اش سماع زن من به نظرش جالب آمده و با دوربی 

 از من فیلم گرفته . 

دانم چقدر طول کشید تا موسیفر به پایان نیم

ی حدود بیست دقیقه . اما من تا  ن رسید.شاید چی 

وارم ادامه دادم . ی آخر به این حرکت دوار دیوانهلحظه

 و یا آنیی 
ی

که دچار برهم خوردن تعادل و رسگیجیک

 شوم و
ی

 خستیک

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۱۰۲ 

 

مان با فرود آمدن موسیفر از وقنر که آرام آرام و همز 

ای از چرخش ایستادم و چشمانم را باز کردم برای لحظه

دیدم یکه خوردم .اصال که خودم را درجایی بیگانه یماین

یادم نبود کجا هستم .انگار از یک خواب عمیق پریده 

بودم و تا به خود بیایم و قوه ادراک و حواسم به کار 

ادآوری کند لحظایر طول بیفتد و زمان و مکان را بهم ی

کشید و تا با صدای سوت آن جوانک که دزدگ به 

ام تماشایم ایستاده بود فهمیدم چه دسته گیل به آب داده

ن برداشتم و  هول و دستپاچه کیفم را از روی زمی 

خجوالنه از مقابل چشمان ستایشگر یا شاید هم 

 پرتمسخرش گریختم . 

شدند .که از اعضا محفل ققنوس روی هم بیست نفر یم

نفرشان گروه موسیفر سماع را به عهده این جمع هفت

نفرشان که قبال آموزش دیده بودند این داشتند و پنج

مراسم را به یاد و وصیت استاد بنان اجرا کرده بودند 

ن چهارزانو  .بقیه هم حکم تماشاچی را داشتند که روی زمی 

 نشسته بودند . 
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که آن پنج نفر بعد   من وقنر قدم به سالن اصیل گذاشتم

های از دست دادن با گروه موسیفر و تماشاچی 

های خود را رفتند که جامهشان داشتند یمخصویص

 عوض کنند . 

 از استاد بنان که طره
ی
ای از موهای تابلوی نقاشی بزرگ

اش افتاده بود روی پیشانیش و او را درحال جوگندیم

ن کمانچه نشان یم سیفر روی داد پشت رس گروه مو نواخیر

ای قرار داشت و نور پروژوکتوری صاف افتاده چهارپایه

های نقاشی کار ییک بچهبود روی تابلو .بعدها فهمیدم آن

مند محفل ققنوس بود به نام آذرخش !   هین

ینن و چای مشغول  ییک از مردان با سینن   حلوا و شی 

که گروه موسیفر درجای خود مانده پذیرایی شد . درحایل

.ظاهرا این یک تنفس کوتاه بود و قرار بود اجرای بودند 

ی موسیفر ادامه داشته باشد. من خودم را در این زنده

دیدم .در پناه یک ستون ای ناجور یمجمع همچون وصله

ایستاده بودم و منتظر که ییک بیاید مرا به این جمع بیدل 

 معرقن کند . 

ینن چکامه درحایل توی  که گازهای نرم و کوچیک به شی 

زد همراه با لبخندی ملیح داشت به دستش یم
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داد و های مرد جوان تنبور به دست گوش یمصحبت

ام ! اصال گوشه تک و تنها ماندهحواسش نبود که من این

جا هستم و خودش انگار یادش رفته بود که من هم آن

ی رسحال و درخشش بود که در را برایم باز کرده .از چهره

توانم که به شدت جوزده است و نیم  چشمانش پیدا بود 

 به امید او بمانم . 

نگاهم از روی زن میانسال دف به دست که داشت 

 زیبایی که اش را مرتب یمرورسی
کرد گذشت و روی دخیر

ن  توی آن جمع با رسی برهنه و لباش سننر به رنگ سیی

ه نشسته و آبشار طالیی موهایش را روی شانه هایش تی 

ای ثابت ماند ) بعدا فهمیدم این حظهرها کرده بود ل

دخیر همان آذرخش است.( ظاهرا داشت تنبورش را 

ن آقای کوک یم کرد اما حواسش پرت مردی بود که دربی 

اهن گشاد و بهرایم و یک مردمسن سال  ایستاده و با پی 

سفیدی که به تن داشت و آن ین که در دستش بود 

ی آشنایی هم رهرسید و چهمتمایز از دیگران به نظر یم

داشت .با کیم دقت توانسته بودم به یاد بیاورم که قبال او 

 را کجا دیده ام ! 
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ن چندوقت پیش روی تراس بوک مارکت دیده  همی 

های محیا از بودمش . همان که باعث شده بود کتاب

 دستش بیفتد

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۰۳ 

 

ن .شک نداشتم که خودش بود . د ای از ررسم ملغمهزمی 

ها بود . ممکن بود پرس یایعن شک و تردیدها و حدس

ن آدم باشد . شهسواری  ها همی 

روز توی بوک مارکت خود نبود که آنچرا که نه ! پس یی 

حس آشناپنداری بهم دست داده بود .یادم است فقط 

های خییل دور زماین که من اول هم سالیک بار آن

درسه در مراسم بزرگداشت راهنمایی بودم و از طرف م

کت  نیمایوشیج که درسالن آمفن تئاتر شهر برگزار شده رسی

کرده بودیم دیده بودمش. او به روی سن رفته بود تا به 

نوازی ماهرانه اش با ین از دست ییک از خاطر تک
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های نامدار موسیفر فولکوریک مازندران که مهمان چهره

 شهررامرس بود لوح تقدیر دریافت کند ! 

شنیده بودم که بعدها با رها کردن خانواده و شغل مهیم 

که به واسطه نفوذ سیاش_اجتمایع پدرش در ییک از 

آورده بود، مراکز اداری شهر درعنفوان جواین به دست

ی تحصیل عازم ییک از چندسایل شاید برای ادامه

ن دوسه سال اخی  بود  کشورهای اروپایی شده و یط همی 

که مامان با خودش از صندوق   که از طریق اخباری

بازگشتش قرار انجمن بانوان خی  یم آورد در جریان خیی

 گرفته بودم . 

قدر هیجان زده بودم که دیگر نشد فکرم را درگی  آن

دانم شاید آن مرد که شناسایی استاد همایون کنم .نیم

کت و شلوار مشیک برتن داشت و با محاسن سفیدش 

رسید و داشت شمرده ر یمتر از بقیه به نظمسن سال

زد و پرسشهسواری و آقای بهرایم باحوصله حرف یم

ده بودند همان استاد همایون باشد .   بهش گوش سیی

ن آن پنج تن بالباس ن و پیوسیر شده های تعویضبا برگشیر

 
ی
اش درآمد به جمع گروه موسیفر دوباره از حالت پراکندگ

 ت و انسجام گرفت .همان لحظه کیس کنار گوشم گف
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ن ؟   _قراره همش قایمیک نگاه کنی 

و همزمان بوی گندسیگار که با بوی تند ادکلنش ترکیب 

قدر به ای ساخته بود از زیر دماغم گذشت . آنآزارنده

هایش را توانستم صدای نفسمن نزدیک بود که یم

بشنوم .با چه جساریر خودش را تا این حد بهم نزدیک 

 به خود گرفتم و یک کرده بود ؟ ناخواسته حالت تدافیع

ویی این 
گام از او فاصله گرفتم و با اخم و تررسی

 پاسخ نگذاشتم . اش را یی گستاچن 

 جایی پیدا یم
ی
شه که من با شما _تو خونه ی به این بزرگ

 مواجه نشم ؟ 

ن من به مذاقش خوش که جواب طعنهغافل از این آمی 

 کند . ترش یمآید و گستاخیم

 نیومده ؟ _چرا ؟ از من خوشتون 

پشت چشیم برایش نازک کردم و بعد رویم را ازش 

فهمید واقعا ازش خوشم برگرداندم . کاش خودش یم

نیامده .این دیگر پرسیدن نداشت .سیع داشتم با ایماء و 

رفت رسجای خودش بنشیند اشاره چکامه را که داشت یم

تر از آن بود که مرا حواسمتوجه خود کنم .اما چکامه یی 

.هنوز رسش با آن جوان تنبور به دست گرم بود .  ببیند 
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 زیبای موطالیی )آذرخش( که هنوز نیم
نگایه به پرس دخیر

سال را گرفته بود شهسواری داشت دف خانم میان

کم داشتم آرامش زدند.کمدستش و داشتند باهم حرف یم

دادم .به خصوص که آن ام را از دست یمو خونرسدی

 از رس من بردارد .  خواست دستمردک هم نیم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۰۴ 

 

_شما گ هسنر ؟ قبال تو جمع این "مستان و دیوانگان" 

 ندیده بودمت ! 

جمع مستان و دیوانگان ! ظاهرا از گستاخ بودن خودش 

برد و از کیس ابایی نداشت .و من سکوت لذت وافر یم

 کردم. 

بلهان خاموشیست که جواب ای ظریفن به ایناشاره

گرفت هاشان داشت از مجلس فیلم یمنفر از خودی.یک
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کرد .وزوز جوانک پررو باز ها را ثبت یمو تمام آن لحظه

 پشت رسم بود . 

م پیششون . _اگه رو یم  کنن بیا تا من شما رو بیی

 به تندی گفتم 

 _نه .مرش . 

و توی دلم غریدم " چن ! " ) خوک ، کنایه از نفهیم و 

 اری ( عیی 

اینکه حداقل از مصاحبت با حضور نکبتش  بعد برای 

کیم استفاده کرده باشم با اشاره به مردی که 

تر از همه بود و حاال داشت ساز خودش را خوردهسال

 کرد گفتم کوک یم

 _ایشون استاد همایونن ؟

ی رو یم  ؟_اون پی 
ی

 گ

که توی دلم گفتم :" خدایا! به من صیی بده ." از این

 جبور بودم تایید کنم حریص بودم . م

 ایشون.  _بله

 _نخی  اوشونن ! 
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 و با دستش به پرسشهسواری اشاره کرد . 

 _البته اسم مستعارش ! 

خورده نگاهش کردم و تا من با دهاین باز و حالنر یکه

ها ، نیشخندزنان شانه زد باال . پس پرس یایعن شهسواری

بود ! کیس  آقا رسولشان ، همان استاد همایون معروف

ن استاد بنان  رسیم خودش را جانشی  که به طور غی 

ها را کرد .ییک از شهسواریدید . واقعا گ فکرش را یمیم

خورد .من که شان نیمدراین جایگاه ببیند ؟ به گروه خوین 

 برای من بود! حقا 
ی
اصال انتظارش را نداشتم . شوک بزرگ

 اش بود !. که لقب پرسیایعن برازنده

سیده بودم واال هوا برش نیمکاش اصال  داشت و  ازش نیی

کرد با احساس صمیمیت دستش را به سمت من دراز نیم

 . 

_من مهردادم و تنها ربط من به این مجلس دیوانه ، 

 دوستیم با رسوله ! هه ! استاد همایونشون ! 

جوری سکوت اختیار کرد و زل زد به من که و بعد یک

 گریم بفشارم و بگویم   انگار منتظر بود من دستش را به

" من هم محبوبه هستم ! معروف به چکاوک در حصار ، 

 از آشنایی با شما خوشبختم ."
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ن دسنر اما من حنر نگاهش هم نیم کردم و با نادیده گرفیر

مندانه ی که به سمتم بود همه توجهم را به تجمع هین

پیش رویم متمرکز کردم  و برایم مهم نبود که به چشمش 

به نظر برسم .کیم بعد دوباره کنارم ایستاد و نزاکت یی 

انگار که بار اول است بهم برخورده با حالنر مشکوکانه 

طور که داشت زیر گردنش را براندازم کرد و همان

وع کرد به وراچی . یم  خاراند باز رسی

آی ! تا حاال که _ببخشید خانم ویل یه جوری به نظر یم

کنن ! همه قایم یم تو این گروه ندیدمت ! خودتم که از 

شه دقیقا شناش ! یماستاد همایون رو هم که نیم

 کنن ؟ ای و اینجا چه کار یمبفرمایی شما چه کاره

 اعتنا به وزوزهایش با اشاره به چکامه گفتممن یی 

ن یه لحظه بیان این جا ؟_یم  شه به چکامه خانم بگی 

 شناش ! _عه ! پس چکامه خانمو یم

 هرهر و کوفت ! 

هایم را جویدم خییل رصی    ح و تا من با حرص دور لبو 

 قاطعانه گفت

 شه . _نه نیم
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 و بعد از مکنی کوتاه 

 _وقت اجرای دومشونه ! 

ن و سوزناک ین از پشت  همان لحظه صدای سحرآمی 

ی میکروفن بلند شد .آهنگ " مرغ سحر " با نغمه

ن ین شنیدین حزن  انگی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۰۵ 

 

ها بندبندوجودم به تسخی  شدهبود و من همچون مسخ

نوای دلکش و غمگینش درآمده بود .کیم بعد از 

نوازی پرسشهسواری با ین ، اول صدای تنبورها تک

ها با دامب و دومب غریوش همزمان بلند شد و بعد دف

های نوازیاش تکبه هوا رفت .آقای بهرایم هم با کمانچه

ریش کرد . موبایل آن جوانک شیمزیبای ین را تکمیل 

کرد . ظاهرا تلفن مهیم بود که ،مهرداد داشت ویرویر یم
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ون  او مجبور شد برای جواب دادن به آن باعجله برود بی 

 . 

خدایا شکرت که خییل به موقع مرا از دستش خالص 

 کردی . 

 من تکیه به ستون دادم و نشستم . 

ن و ماهرانه و تلفیقش ین  های با نغمهنوازی شورانگی 

مندانه وار به ی مرا دیوانهی سازهای دیگر جان شیفتههین

جا که روح رسکشم در من مسلخ عشق خود کشید . آن

به پرواز درآمد و چکاوک خسته از بند حصارهایش 

ه ی عشق و حرست شد در گریخت و تمام قلب من افرسی

 ام . انعکاس حنجره

 " مرغ سحر ناله رس کن 

 کن   داغ مرا تازه تر 

ر بار، این قفس را  ز آه رسی

 بر شکن و زیر و زبر کن

 بلبل پر بسته ز کنج قفس درآ

 نغمه ی آزادی نوع برسی رسآ

 وز نفیس عرصه ی این خاک توده را
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ر کن "  پر رسی

 

که هیچ تصمیم و تمرین و خودم هم نفهمیدم چرا با این

ای برای آوازخواین نداشتم ناگهان اختیارم را از برنامه

ادم .مثل همان اتفاقر که موقع رقص سماع برایم دست د

جور افتاد . شاید این خودش نویع جنون بود یا یک

 شیدایی محض ! 

هوا ناله رسداده بود و تا مرغ سحر در نای من بود که یی 

اش در گوش کر دنیا فریاد شود، از آه ی آزادینغمه

ربارش عالیم سوخته بود .   رسی

انحطاط رفت و کیم  گروه موسیفر اگر چه تا مرز 

ی پرسشهسواری دستخوش یی  نظیم شد اما به رهیی

 خود ادامه داد . 
ی
این به نوازندگ دوباره جان گرفت و با حی 

نگاه بقیه اعضاء محفل به ستوین بود که آواز خسته و 

رسید .بعدا ای از پناهش به گوش یمنیمه خراشیده

چکامه بهم گفته بود وقنر به جای شنیدن صدای 

ای که قرار بود آواز مرغ سحر را اجرا ش ، خوانندهمقد

کند ، صدای من به گوشش خورد نزدیک بود از فرط 
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هیجان دف از میان دستانش رها شود و با خوشحایل و 

 گفت . یم ناباوری جیغ بکشد 

منتظره بود که همه مون شوک شدیم ! _اون قدر غی 

با مقدش پشت میکروفن خشکش زده بود .نزدیک بود 

عصبانیت بیاد رساغت . اگه استاد همایون به موقع 

ریخت . مقدش کرد هماهنگیمون به هم یمجمعمون نیم

ی استاد همایون تا آخر اجرا پشت میکروفن هم با اشاره

های قهرکرده خاموش و دست به سینه نشست .مثل بچه

 ! 

موسیفر به پایان رسید و من به یاد استاد فقیدم همچنان 

جامانده در گلو و چشماین نمناک در دریای با بغیصن 

که بدانم با آنور ماندم .یی عمیق حزن خود غوطه

قدر منگ و مدهوش ام ! آنام چه کردهخنیاگری ممنوعه

 
ی
ام هم فکر بودم که حنر به عواقب احتمایل خوانندگ

کردم . دلم به این خوش بود که اعضاء محفل نیم

ن های قابل اعتمادی انققنوس آدم د و اتفاقات مجلس بی 

ای از ماند .تا به حال که هیچ شایعهخودشان محرمانه یم

ی نشنیده بودم  ن ون درز پیدا نکرده و من چی  محفل به بی 

 . 
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۰۶ 

 

تپید .هروقت که فرصنر برای آواز وار یمقلبم هنوز دیوانه

کرد و را گم یمچاره دست و پای خودش داد یی دست یم

برد تا دستم به افسار پرید .کیل زمان یمهوش از رسش یم

این وحیسی دیوانه برسد و من بتوانم دوباره درسینه رام و 

 آرامش کنم . 

ی سنگینش افتاد بررسم . پرسشهسواری ! که سایهتا این 

استاد همایون ! با آن قد و قامت بلند و نگاه باریک و 

شت که تا عمق جان آدم نفوذ ای دارنگش جذبهمییسی 

کرد .پشت رسش دیگران کیم با فاصله ایستاده و یم

دانم چرا ی مبهیم به راه انداخته بودند . نیمهمهمه

رسید !بعدا فهمیدم که آند جلو و به دادم نیمچکامه نیم

 این خواست استاد بود. 
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ن جمع کردم و به   خودم را از روی زمی 
ی

کیم با دستپاچیک

ی گنگ از شدم .جای سالم یک زمزمه زحمت بلند 

 دهانم 

ون پرید . یم ام و اخالل اجازهترسیدم به خاطر آواز یی بی 

م  در نظم و انضباط گروه موسیفر مورد رسزنش قرار بگی 

 . 

خواست آن نگاه خشن و مسلطش را از روی پس گ یم

 من بردارد ؟

ن و بند کیفم را به بازی گرف ته رسم را انداخته بودم پایی 

بودم .نیم قرن طول کشید تا در امتداد آن سکوت 

ب آهنگ خایص  ن و نفسگی  صدایش با رصن سهمگی 

 درگوشم پیچید 

 _" چکاوک در حصار ! " 

ای به او نکرده بود گفت در این باره هیچ اشارهچکامه یم

. یعنن اصال فرصتش پیش نیامد که مرا بهش معرقن کند. 

سحر ، او قبل از همه به ی مرغ بعد از اتمام اجرای قطعه

سمت ستوین که من پشتش پناه گرفته بودم آمد و فقط 

با حرکت دستش از بقیه خواسته بود که از این معرکه 

 عقب بایستند . 
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رسم را با احتیاط باال کشیدم و تا نگاهمان با هم تالقر کرد 

 پرسید متفکرانه و کیم هم با حالت استنطاق

 _شما به دعوت گ اومدی ؟ 

 و پ
ی
اسخ به این سوالش کیم معذبم کرد .حس ناخواندگ

اضاقن بودن بهم دست داده بود .خون دایعن به صورتم 

م رسخ شدهپمپاژ شد .یم ام . دسنر دانستم که از فرط رسی

ام را ام کشیدم و لبه های رورسیبا پریشاین روی پیشاین 

که به تته پته بیفتم چکامه با لحن مرتب کردم .قبل از این

 رخوایه گفت عذ

 _به دعوت من استاد ! 

ن او به سمتش کشیده شد جوری با  و بعد تا نگاه تی 

ی لبش را گزید و گفت " ببخشید " که به خجلت گوشه

 دست داد .تازه فهمیدم که واقعا در 
ی
من حس رسخوردگ

دانم شاید ی ناجور هستم ! نیماین جمع مثل یک وصله

کرد  فرق یمی استاد بنان بود وضعیت کیماگر خانه

م و بگویم :" جا یم.الاقل آن توانستم رسم را باال بگی 

ی او جا خانه استاد من هم هست ." ویل حاال درخانهاین

 رسید . تر به نظر یم، موقعیت بغرنج

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

کنن ؟ کاش یی حرف چکامه جا چه یمآخ محبوب ! تو این

 طور سنگ روی یخ شوی ! آمدی که اینرفنر و نیمنیم

های کنجکاو و متاثر دیگران خودم را خرد و ر نگاهزی 

دیدم . جرات نگاه کردن به هیچ سمنر را تحقی  شده یم

 نداشتم . ییک از میانشان گفت 

_خییل قشنگ خوندین ، مرحبا ! حتما خییل تمرین 

 کردین ! 

اش را ندیده بودم اما یک مرد از میان من چهره

چنان با عتاب  ها بود .پرسشهسواری برگشت و تماشاچی 

 و تغی  نگاهش کرد

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۰۷ 

 

کارشناسانه ی که حتم دارم او را به سخنر از نظر غی 

 خودش پشیمان کرد. 

ن گفتیک نفر هم در جوابش با لحنن مخالفت   آمی 
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 _ویل کل برنامه رو به هم ریخت ! 

ر بود آواز بعدا فهمیدم آن مرد ، آقای مقدش بود که قرا

 مرغ سحر را اجرا کند و از دست من عصباین بود . 

مهرداد که تازه فهمیده بودم پشت رسم ایستاده و البد 

وقنر به داخل خانه برگشت و مرا در حال آواز خواین دید 

یک گوشه دزدگ به تماشایم ایستاده بود ، درتکمیل 

 اعتنا به واکنش منفن مقدشتعریف و تمجید آن مرد و یی 

 و رفیقش گفت 

مندن ! رقص سماعشونم _مثل این که خانم یک پا هین

 دیدین بود ! فیلمشو دارم . 

 داشتم مثل 
ی
مندگ و همزمان که من از فرط ترس و رسی

که فیلم رقص من دست شدم و از فکر اینبستنن آب یم

های لرزیدم ، زمزمهکیس باشد داشتم برخود یم

شهسواری با تحکم داری از هرسو باال گرفت ، پرس معنن 

 گفت 

 _با من بیاین ! 

ظاهرا روی سخنش با هردونفرمان بود . چون نگاه 

ی های وارفتهپرغیظ و غضبش را به نوبت از روی چهره

ی هردویمان عبور داد و قبل از حرکت رو به جمع آشفته
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دید با لحنن آمرانه دوروبرمان که خود را بالتکلیف یم

 گفت

 گردم . ذیرایی کنید .بریم_شما لطفا از خودتون پ

هیچ حرف اضاقن با من و رفیق خل و چلش با و بعد یی 

ها پلههای پرصالبنر به سمت دری که زیر ییک از راهقدم

 قرار داشت به راه افتاد .مهرداد پوقن کرد و گفت 

 که یی موقع باز شود ! 
 _اوگ بابا ! اح!  لعنت بر دهاین

بم درامتداد نگایه که من به خود بجنو قبل از این

بار به سمت من راهش را کشید و رفت.انگار من شماتت

د یا خودش را لو بدهد .   خواسته بودم ازم فیلم بگی 

پشت رسش من هم  با رسی روی سینه افتاده و  

ن از مقابل چشمان دلسوز و نگران چکامه قدم های سنگی 

های گنهکاری را داشتم که باید خودم را گذشتم .حال آدم

 . کردم ی سخت و جانفرسا آماده یمبرای یک محاکمه

دوید موفق با تمام اضطراب و تشوییسی که زیر پوستم یم

ای شده بودم که تاحدودی حفظ ظاهر کنم و با چهره

 بود که  
ی
آرام و خونرسد از درنیمه باز بروم تو .اتاق بزرگ

های چویی کتاب پر شده بود .رسم از دورتادورش با قفسه

همه کتاب در سایزها و جلدهای مختلف داشت آندیدن 
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همه کتاب قد رفت .عمر آدم که به خواندن اینگیج یم

 داد . فکر کردم نیم

" کتابها از قبل بودن یا پرسشهسواری این مجموعه ی 

 اش جمع کرده؟ "پربار رو از روی عالقه

ن نسبتا بزرگ که از چوب گردو ساخته  او آن طرف یک می 

ی قدی ایستاده و درسکوت شت یک پنجرهشده بود ، پ

جا زل زده بود به باغ پرتقال ! انگار نه انگار که ما هم آن

ی باباحاچی هم پیدا بود دانم از آن پنجره خانهبودیم .نیم

یا نه ؟ رفیقش ، مهرداد با یی خیایل روی ییک از 

های راحنر نشست و پاروی پا انداخت . با نگاه صندیل

زد که بنشینم داشت به من هم تعارف یم قید و بندشیی 

ن زمان بودم .من اما اعتنایی نکردم .  نگران از دست رفیر

داشت .چقدر دیگر باید مارا اینجا معطل خودش نگه یم

 ؟

دانم شاید هم داشت پنهاین خودش را به آرامش نیم

 کرد . دعوت یم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۱۰۸ 

 

را به خودش بیاورم اهیم کردم و یک نفس که او برای این

 بلند و کش
ی

. مهرداد ام باشد دار کشیدم که نمایانگر کالفیک

هایم که دستم را خوانده بود با موذیگری خندید .اخم

تر از آن بود که از رو برود . تر شد .اما او گستاخغلیظ

خواست بررسش فریاد بکشم و بگویم که خییل دلم یم

د .اما یماحق نداشت یی  دانستم که جازه از من فیلم بگی 

کردن او  نیست .اول باید منتظر حاال وقت مواخذه

باشد بگویم یم ماندم ببینم آقا رسول ، یا شاید بهیر

استادهمایون چه تنبیه و مجازایر برای من در 

رسیدم .جو اند بعد خدمت این آقا هم یمنظرگرفته

ن و متشنج بود که باالخ ره او چشم از همچنان سنگی 

ی باغ برداشت و به سمت ما برگشت . اول یک منظره

روح به من کرد و بعد  رو به رفیقش با نگاه خشک و یی 

 لحنن دستوری گفت 

 _گوشیت رو بده من ! 

انه نگاهش کرد و باناباوری خندید   مهرداد غافلگی 

 خوای چکار ؟_چرا ؟ گوشی منو یم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ه به طرفش رفت و او اما به جای بحث کردن با چشم غر 

که اش را مثل عقاب بررسش کشید و قبل از اینسایه

مهرداد به مقاومت خودش ادامه بدهد گوشی را از 

 دستش قاپید .رفیقش هاج و واج پوزخند زد . 

 ها آقا رسول ! مونه_گوشی آدم مثل ناموسش یم

ای که به تذکرش اهمینر بدهد با چهرهآنمخاطبش یی 

ش که یمرحایلرسسخت و منقبض ، د ن رفت پشت می 

 بنشیند دستور دیگری صادر کرد. 

ن دوربینش رو بگی  و بیار اینجا !   _برو از حسی 

دید رفیقش اصال شوچن بردار نیست پوقن مهرداد که یم

کرد و باحالنر  تسلیم شده  با کف هردو دستش زد روی 

 ساق پاهایش . بعد عاجزانه گفت

های خاک بررسی _اوگ بابا ! فقط اگه اون تو عکس

دیدی  منو به خاطرش بعدا رسزنش نکن ! چون 

دونستم قراره گوشیم تفتیش بشه و اال پاکسازیش نیم

 کردم . یم

پرس شهسواری در مقابل عذر بدتراز گناهش بهش چشم 

خود وادارش کرد که همان لحظه غره رفت و با نگاه جدی

 یی فرمانش برود 
ه با . بعد از خروج همرایی حرف اضاقن
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ن تر  غرولند مهرداد از اتاق ، حس کردم جو اتاق سنگی 

ن من گوشی رفیقش را باز  هم شده .او ضمن نادیده گرفیر

کرد و کیم طول کشید تا با بلند شدن صدای موسیفر 

آشنایی از توی گوشی بفهمم که داشت آن تو دنبال فیلم 

 گشت . رقص سماع من یم

م و خجالت بود این دیدم یک نفر یمکه برای من مایه رسی

داشت در حضور خودم به فیلم رقص سماع من نگاه 

کرد . فکر کردم بهیر است در این مورد بهش تذکر یم

رسید .اما بدهم .کارش به هیچ وجه اخالقر به نظر نیم

دی حق به جانبانه او را به قبل از این ن که من با گورسی

خاطر این کارش رسزنش کنم ناگهان صدای فیلم قطع 

من فقط حرکات دستش را دیدم که تند تند داشت شد و 

توجیه کرده بود که از قدر بهم یی زد .آنها یمروی دکمه

 شنیدن ناگهاین صدایش جا خورده بودم 

 چقدر امروز یی _هیچ یم
ن مباالیر کردین؟ اگه اینجا دونی 

کیس شما رو بشناسه یا فیلم رقص یا آوازتون بیفته 

بت این کارتون فکر دست کیس چی ؟ به آخر و عاق

 نکردین ؟ 

 و از گوشه ی چشم با خشم و شماتت نگاهم کرد .من با
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۰۹ 

 

ای رنگ به رنگ شده آرام و رسبه زیر ایستاده بودم چهره

س گوشه  جویدم .فکر کردم هایم را یمی لبو با اسیر

هایی  " حتما راجع به من و موقعیت خانوادگیم یه
ن چی 

شناخت .و یا اینکه استاد بنان از دونه ! شاید منو یمیم

هایی بهش گفته ! "
ن  من یک چی 

که به آناز "چکاوک درحصار " گفتنش معلوم بود که یی 

 شویم دورادور با من آشنایی داشت .شاید 
هم معرقن

اصال او هماین باشد که استاد بنان سفارشم را بهش کرده 

 . 

 بود ! کیس که مثل خودم 

ی نبود مسلما این رویارویی رقت  ن بار و ناخواسته آن چی 

کشیدم .به معنای واقیع گند زده و که من انتظارش را یم
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 یی 
ن آورده بودم خودم را تا حد یک دخیر فکر و احمق پایی 

 ! 

ن فرو خواست آب یمحاال دلم یم  شدم و در دل زمی 

 عصنی مموری کارت را یم
از گوشی رفتم . داشت با حرکایر

ون یم  کشید .زیر لب غریددوستش بی 

ک دیوانه !   _دخیر

خشمناکش به  انگار اصال برایش مهم نبود که زمزمه

 گوشم برسد و بهم بربخورد . 

ی آرایم باز شد و همان لحظه در اتاق به دنبال تقه

داری در دست نفس نفس  ن فیلمیی مهرداد با یک دوربی 

به من کرد و بعد  زنان از درآمد تو . یک نگاه رسرسی

ن رساند .   جلوتر رفت و خودش را به می 

م .  ن رو ازش بگی   تونستم دوربی 
 _با یه مکافایر

ن .نگاهش با نگراین روی گوشی اش  و گذاشتش روی می 

 یی دودو یم
ن جاروجنجال افتاده بود . زد که یک طرف می 

کار را خواست برش دارد اما مشخص بود که جرات اینیم

کیم این پا و آن پا کردن یک نگاه   نداشت .بعد از 

ن به چهرهاستفهام  ی عبوس رفیقش کرد و پرسید آمی 
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 _فیلمو پاک کردی ؟

او رستکان داد که یعنن آره و بعد مموری کارت را نشانش 

 داد . 

 مونه محض احتیاط ! _ویل این پیشم یم

ض شد که این دیگر چه کاریست و  و تا مهرداد بهش معیر

ندارد و اصال مگر تا به حال برخالف چرا بهش اعتماد 

میل و رضای او کاری کرده که این بار دومش باشد با 

داری را از محفظهرمsdخونرسدی  ن فیلمیی اش های دوربی 

ن را به سمتش گرفت   ون کشید و بعد دوربی   بی 

ن َ! بگو خودم فیلم امروز رو تدوین  _اینو بیی بده به حسی 

هایی باید ازش حذف دم .یه قسمتکنم و بهش یمیم

 بشه . 

و همزمان که این را یم گفت یک نگاه معنن دار به سمت 

 من کرد . مهرداد نیحی کرد و گفت

گم کار خویی نکردی که مموری _اوگ بابا ! ویل هنوزم یم

 کارتمو از تو گوشی برداشنر ! 

داری را از دستش گرفت و به خروچی  ن فیلمیی و بعد دوربی 

تاق تن داد .بعد از رفتنش دوباره من دوباره و ناگزیر از ا
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ن نگاه های رسد و ییحن او که هنوز  ماندم و وزش سهمگی 

  داد. بوی توبیخ و رسزنش یم

 #عشق_را_سانسور_کردند 

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۱۰ 

 

اگر فقط کیم دیرتر به حرف آمده بود قلبم از فشار 

س و اضطرایی که پشت ماسک 
ام پنهان خونرسدیاسیر

 شد . کرده بودم از هم متالشی یم
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ن که تا صدای موسیفر به  _پس شما این مدیل هستی 

ن و با فراموشی خود یمرسه از خود یی گوشتون یم شی 

 زمان و مکان به رقص و آواز در میاین ! 

ی زمخت خودش جور تعریف به شیوهدانم این یکنیم

ن کرد ! از حبود یا داشت نکوهشم یم الت چشمانش چی 

به خرج داده  خایص مشخص نبود .شاید خییل مالحظه

 ها ! بود که نگفت مثل دیوانه

از ایستادن زیاد خسته و وامانده بودم .بهیر نبود با یک 

خوایه ساده عطای این محفل را به لقایش معذرت

 کارم ؟ رفتم یی بخشیدم و یمیم

کدامشان هیچ ها ! مثلمرا چه به حرسی و نرسی با این آدم

نبودم ! حنر حاال به این حرف استاد بنان هم شک 

داشتم که او ییک بود مثل خودم ! هرچه باشد او یک مرد 

 
ی
بود و خییل راحت داشت برای رضای دل خودش زندگ

 . کرد یم

 اش و جامعه ! برخالف میل و انتظار خانواده

ن از قید و بندهای دست و پاگی  برایش  بریدن و گسسیر

ری نداشت . همچنان که داشت راحت و یی دردرس به کا
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ی
داد که انتخاب کرده بود ادامه یم  این سبک از زندگ

 که مجبور باشد به کیس حسایی پس بدهد . آن.یی 

توانستم گذشت نیماما من چه ؟ صدسال دیگر هم یم

 کنم .شاید حارصن بودم تمام 
ی
حنر یک روز مثل او زندگ

 جای او باشم .  روز عمرم را بدهم تا یک

ن ممنوعه ها ، جایی که من یک دخیر بودم .در رسزمی 

کردند .دخیر بودن ها سانسور یمالی کتابعشق را از البه

ی با آزادی هایی محدود خودش کم مصیبنر نیست ! دخیر

 برای و حق انتخاب
ی
ن ! در کشوری که خوانندگ های ناچی 

، یک زن جرم بود و شنیدن صدای آوازش برنامحرم 

حرام ، چه معنن داشت ییک مثل من رویاهایش را دنبال 

کند و خواب آرزوهایش را ببیند ؟ شاید واقعا من یک 

 عقل و هوشم را برده 
ی
دیوانه بودم که عشق به خوانندگ

 فهمیدم توی چه موقعینر هستم . بود و نیم

از امتداد سکوت من خوشش نیامده بود .انتظار داشت 

بله من آدیم این مدیل هستم ! نه چه جوایی به او بدهم . 

 .من آدیم این مدیل نیستم ؟

ن ؟_چرا نیم  شینی 
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ی از کولر گازی یا هوای اتاق راکد و خفقان آور بود .خیی

ها هم هیچ نسیم خنیک را به اسپیلت هم نبود .پنجره

خواست دست کم کرد .دلم یمداخل اتاق هدایت نیم

اقعا گرمش کردم ! خودش و ی سقفن را روشن یمپنکه

 نبود ؟ 

ی ام را پاک کردم .جعبهبا پشت دستم عرق روی پیشاین 

ن داشت بهم چشمک یم  زد . دستمال کاغذی از روی می 

_نه .ممنون ! اگه اجازه بدین از حضورتون مرخص بشم 

 . 

ن افزودم   و داخل پرانیر

 جا بمونم . تونم زیاد این_چون نیم

 خایص داشت .حنر وقنر به 
ی
ظاهر آمرانه زبانش گزندگ

 زد . حرف یم

 جا نگه دارم ! خوام شما رو این_منم نیم

 توی چشمان مییسی رسدش زل زدم و یی ربط گفتم

 _اجازه هست دستمال بردارم ؟

با حرکت دستش به من اعالم کرد که راحت باشم . خم 

ون کیس  شدم و از توی جعبه ون .آن بی  ییک کشیدم بی 
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انهزد .صدای ظریف داشت به در یم ای و نازک دخیر

 گفت پچ کنان به کیس یمداشت پچ

_من که تا حاال دور و بر استاد ندیده بودمش! از دوستان 

 چکامه است . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۱۱ 

 

و دوباره تفر به در خورد .اما او انگار خودش را به 

 نشنیدن زده بود . 

ن ندارین ! _مثل این  که حرقن برای گفیر

کرد که دست کم یک انگار داشت بهم یادآوری یم

 از محفل ققنوس 
ی

عذرخوایه به ایشان به نمایندگ

هایی که پشت در بودند ظاهرا از بدهکار هستم . آن

هایشان شنیدن "بفرمایش " ناامید شدند .صدای قدم

 شد . داشت دور و دورتر یم

 _من خییل متاسفم ! 
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ه کردن به آن چشمان ام ! تاب نگاو رسم افتاد روی سینه

 یی پرنفوذ و سلطه
هیچ زحمنر  گر را نداشتم .حنر

 توانست مخاطبش را تحت تاثی  خود قرار دهد . یم

که به لکنت بیفتم با همان لحن قبل از این

 خواهم ادامه دادم معذرت

دونم مجلستون رو به هم زدم ! ویل واقعا ناخواسته _یم

منده  !  امبود .هرچند بابتش خییل رسی

کردم داشتم با دستمال کاغذی توی دستم بازی یم

 خننی .مواظب فرکانس صدایم بودم .نیم
ی

خواستم آهنیک

ام از تفاوت داشته باشد جوری که انگار ابراز پشیماین و یی 

ته دل نبود . و یا احساسایر شوم و بغض کنم .میانه را 

 پیش گرفتم . 

شون _راستش من خییل به استاد بنان مدیونم . مرگ

 برای من بود .به دالییل نتونستم توی ضایعه
ی
ی بزرگ

کت کنم .امروز هم کدوم از مراسمهیچ های یادبوشون رسی

به سخنر تونستم خودم رو به این جمع برسونم 

خواستم به نویع دینمو به ایشون ادا کنم .لطفا از .یم

ن .شاید اگه از اول قرار بود   نباشی 
دست چکامه عصباین

ل استاد بنان برگزار بشه این مراسم د ن رجایی به غی  از مین
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کرد منم برای رسوندن خودم به اون از من دعوت نیم

آب و آتیش نیم زدم .ببخشید اگه با از خود یی خود 

شدنم باعث ناراحنر کیس شدم .امیدوارم بتونید عفوم 

 کنید . 

هایی یم
ن خواستم بگویم استاد جسته و گریخته یک چی 

توانم روی کمکش گفته .این که یمراجع به او به من  

حساب کنم .اما فکر کردم فعال موقعیت مناسنی برای 

.اگر واقعا او همان فرد مورد نظر این یادآوری نیست 

 کرد . استاد بنان باشد خودش بهش اشاره یم

بعد از تمام شدن نطق نسبتا طوالین من برای لحظایر با 

ه به من ساکت ماند . نیم داشت به چی  دانمنگایه خی 

خواست همان لحظه از آن کرد .من که دلم یمفکر یم

زدم به چاک ! دستمال کاغذی توی اتاق گرم و نفسگی  یم

ه ای برای برچیدن  ن دستم ریش ریش شده بود . دیگر انگی 

ام نداشتم .شاید با دانه های عرق از روی پیشاین 

گذاشت که از خواست و یمدیدنشان زودتر عذرم را یم

 ی آن اتاق خالص شوم . ای دم کردههو 

ن  س و جسوری _همی  ن یعنن دخیر رسنیر که اینجایی 

ن !   هستی 
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کرد .حنر از طرز این بار واقعا داشت تعریفم را یم

نگاهش هم مشخص بود .اما همان یک ذره ذوق مرا با 

 خود کور کرد .  های بعدیحرف

 که یی 
حساب و کتاب باشه و بخواد آدمو _اما جساریر

ی دردرس بندازه یک جور حماقته ! اگه افسار دلمون تو 

تو دستمون نباشه و اجازه بدیم دلمون هر طرف 

خواست مارو باخودش بکشونه یعنن که آدم ضعیف 

 النفیس هستیم . 

کرد .لحنش احتماال داشت به زبان تلخ خود نصیحتم یم

همچنان شمرده و پرطمطراق بود و من به گوش جان 

 شنوا بودم . 

رهنه و شوریده رس دنبال رویاها دویدن غلط محضه _پاب

 ! 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۱۲ 
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چون راه صاف و هموار نیست ! با پای تاول زده و خسته 

موین وسط راه .باید  یه جفت کفش آهنن به پا هم یم

کنن و آهسته و پیوسته بری جلو ! اگه از اولش ندوین به 

ن به آرزوهات خییل برات گرون چه قیمنر ممکنه رسید

 تموم بشه ! اینو هیچ وقت فراموش نکن ! 

ی بگویم .دست کم تشکر بابت وقنر که  ن خواستم چی 

اش گذاشته بود .اما ذهنم آن ی دلسوزانهبرای موعظه

ای لحظه خایل خایل بود و به سمت هیچ حرف و کلمه

کشید .فقط نگاه بود که صاف و مستقیم دنباله نیم

. فکر کردم شاید این لحظه همان فرصت مناسنی  داشت

باشد که به هم یادآوری کنیم استاد سفارشمان را به هم 

ی نگفت .من هم زبانم نچرخیده بود  ن کرده . اما او چی 

کرد .نباید .اگر صالح بود حتما خودش اشاره ای یم

 دادم . کیم بعد گفت عجله به خرج یم

ن برین . _یم  تونی 

ن ب اعتنایی رفت پشت لند شد و با حالت یی و از پشت می 

ای از بهت و خاموشی به پنجره و دوباره غرق درهاله

 تماشای باغ ایستاد .گلویی صاف کردم و آرام گفتم 

 ها رو پاک کردین ! _ممنون که اون فیلم
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ی بگوید اما  ن و کیم منتظر ماندم شاید درجواب چی 

حنر وقنر سنگینن سکوتش تمام اتاق را اشباع کرده بود . 

به دنبال یک خداحافیطن کوتاه داشتم از اتاق خارج یم 

ی نگفت و برنگشت که نگاهم کند .  ن  شدم چی 

 

*** 

 

_محمد کیل اوقات تلیحن کرد پشت تلفن ! شایک بود که 

ون !   چرا گذاشتم با خاله زینبت بری بی 

خانه داشتم ساالد  ن وقنر از راه رسیده و نرسیده توی آشیی

ازی درست یم ها را گفت و بعد دم مامان اینکر شی 

های رسخ شده را ییک ییک از توی طور که شایمهمان

ون یم کشید برای این که بهم بفهماند به روغن داغ بی 

دهد از این بابت عصباین باشد و دفعه ی پرسش حق یم

ها نیست گفت  بعد از این خیی

دونم چرا زینب نکرد با خواهرشوهرش بهناز بره _نیم

 قدر باهم جیک تو جیکن! ونا که اینخرید ! ا

 فکر کردم 
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ن محمد ترش کرده و جواب تلفن هامو " حتما واسه همی 

 ده."نیم

ن به خانه تازه یادم افتاده بود که با محمد  رس راه برگشیر

ام .در طول مسی  سه بار به موبایلش زنگ تماس نگرفته

قم زدم و هربار رد تماسم داد .وقنر رسیدم خانه و توی اتا

بار دیگر هم رفته بودم که لباسم را عوض کنم یک

 اش را گرفتم اما برنداشت . شماره

ون رفتنم با خاله زینب از دستم عصباین بود هم  هم از بی 

البد چون بابت هدیه ویژه اش هنوز ازش تشکر نکرده 

بودم .درباره دلخوری و ناراحنر مورد دوم بهش حق 

.فقط امروز زیادی  دادم .من خواهرناسپاش نبودمیم

ن قاچاقر به محفل   رسبه هوا بودم و شور و شوق رفیر

 ققنوس پاک گیج و گولم کرده بود . 

با پشت دستم گونه ام را خاراندم و به محیا که برای کش 

ن کرده بود اشاره کردم که هرچه  ن پوست خیارها کمی  رفیر

زد و خواهد بردارد . دور از چشمان مامان که غریمیم

ها؟ " "این اداها را از گ یاد گرفتید ورپریدهگفت یم

هایی برد و به تقلید از فیلمخیارها را به اتاقش یمپوست
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گذاشت که پوستش ها را روی صورتش یمدید آنکه یم

 تر شود . شاداب و با طراوت

 دم . _حاال بعد بهش پیام یم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۱۳ 

 

. داد شایم را توی دستانش ورز یممامان داشت مواد 

ها را یک شکل و وسواس خایص داشت که شایم

 اندازه دربیاورد . یک

_فردا باید بری خونه باباحاچی ! آبگرمکن خاموش بود 

نداشت، وسط حموم کردنش آب یخ شد حاالم  اونم خیی

 چاییده ! 

ن به خانه اختیار یادم به باباحاچی که شد یی حرف از رفیر

واری افتاد .آقارسول ! یا به قول آن مردک پرسشهس

یش استاد همایونشون ! متفکرانه " باشه " آرایم  سی 

ن بلند شدم  گفتم و با آماده شدن ساالد از پشت می 
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کرد .مامان یک نگاه گذرا به من کرد. شاید فکر یم

 خواهد مننر روی رسش باشد . نیم

یجات بنده .واال خودم یم ن رفتم _من دستم به باغچه سیی

 کردم بخوره حالش جا بیاد . واسش سوپ درست یم

که خیالش را راحت کرده و از این اشتباه فکری برای این

 درش بیاورم گفتم

_من از خدامه برم به باباحاچی برسم و اصال بمونم 

باباحاچی !   پیشش و بشم دخیر

مامان که از باز شدن صورت و درخشش چشمانش پیدا 

ر خوشش آمده اما داشت بود از این حرف من چقد

 آورد که من نفهمم ، پوزخندزنان گفتمغروربازی دریم

خواد چه _باباحاچی دخیر رسکش و رستفر مثل تورو یم

 کار ؟

 لبخندزنان و پرافاده گفتم 

 خواد ! _اتفاقا باباحاچی منو خییل یم

ی نگفت و توی ذوقم نزد .روی مامان این ن بار دیگر چی 

 و گذاشتمش توی یخچال  ظرف ساالد سلفون کشیدم

 _من برم به محمد پیام بدم . 
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 _بعد بیا واسه بابات چایی بیی .تازه دمه ! 

 _چشم ! 

 

*** 

 SMS  ۱۹:۵۰ارسال شده از شما ساعت 

" سالم داداش محمد جان ! انشاهلل که همه چی خوب 

باشه . من امروز چندین بار تماس گرفتم و اولش شما 

گرفنر من دستم بند بود   رسش شلوغ بود .بعد شما تماس

و خالصه نشد باهم حرف بزنیم .خواستم بابت کادوی 

خییل ویژه ای که برام خریدی ازت تشکر کنم .واقعا 

نظی  بود ! خییل برام باارزشه انتظارشو نداشتم اصال ! یی 

ن .قول یم دم وقنر مهارت کاقن رو به دست آوردم اولی 

زنم با ریتم ییک از سازی که با این پن فلوت زیبا برات یم

های معروف شما باشه .تنت سالمت ! درپناه خدا مرثیه

 باشی همیشه ." امضاء محبوبه 

 

SMS  ۱۹:۵۷دریافت شده از داداش محمدساعت 

ون ." " بار آخرت باشه با این و اون یم  ری بی 
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SMS  ۱۹:۵۹ارسال شده از شما ساعت 

ون .با خاله زینب ر  فتم تا " با این و اون نرفتم بی 

 کتابفروشی " امضاء محبوبه 

 

SMS  ۲۰:۰۳دریافت شده از داداش محمد ساعت 

 ری ."" حاال با هرگ ! جز با مامان و بابا جایی نیم

 

SMS  ۲۰:۰۵ارسال شده از شما ساعت 

" چرا این قدر عصنی هسنر داداش محمد جان؟ خاله 

زینب هم از خودمونه .سخت نگی  . دم نماز مغرب 

م دیگه . خودی تنگ نکن ! وقتت رو نیمخلقت رو یی  گی 

 بازم ممنون ." امضاء محبوبه 

 

SMS  ۲۰:۱۰دریافت شده از داداش محمد ساعت 

 که گفتم .جز با مامان و بابا جایی نیم
ن  ری .تمام "" همی 
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SMS  ۲۰:۱۲ارسال شده از شما ساعت 

" دفعه بعد اگه خواستم جایی برم به جز مامان ،از بابا 

م حتما .اگه بابا گفت نرو .چشم نیمزه یمهم اجا رم . گی 

 پیشاپیش نمازت قبول باشه برادرجان! " امضاء محبوبه 

 

SMS  دریافت شده از داداش محمد ساعت

 بامداد۰۱:۴۲

های من تنگ شده باشه " فکر کنم دلت واسه کتک

 .زیک ماه! "

 

*** 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۱۴ 
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ن خودش به خانهمامان مرا ب ی باباحاچی رساند که ا ماشی 

خودش هم از نزدیک جویای حال باباحاچی شود و اگر 

دش درمانگاه .یک روز نیمه ابری گرم و نسبتا نیاز بود بیی

چی بود و رادیوی محیل دمای هوای آن روز رامرس را  رسی

ن حداقل   درجه سانتیگراد  ۳۲درجه و حداکیی  ۲۴بی 

ی که شدیم مامان با بینن کرده بود . پیش وارد کوچه طیی

 مگان دایی سجاد که دم در پارک بود با لحن 
ن دیدن ماشی 

 جویی گفت بهانه

 _چه عجب ! 

ام ایام  و بعد هردو از دیدن دایی سجاد که به احیر

اهن سیاه تنش بود و دم در  سوگواری دهه محرم پی 

ی سمت راسنر باباحاچی داشت با صاحب جوان و خانه

کرد تعجب کردیم . ایه گپ و گو یمآشنای همس

ن کوتاه کرم تنش بود با  پرسشهسواری یک بلوز آستی 

 آیی روشن .دست ها را به سینه زده بود و 
ن شلوار جی 

های دایی سجاد گوش داشت با طمانینه به صحبت

ن یم ن را پشت مگان پارک کرد و با گفیر  داد . مامان ماشی 

 _سجاد انگار یاد قدیم کرده ! 
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که رش را دور رسش مرتب کرد و بعد از اینکش چاد

ن شد لبه های رورسی ابریشم ژاکارد جلوی آینه مطمیی

ن پیاده مشیک اش کج و کوله نیست قبل از من از ماشی 

شد . بعدا فهمیدم که دایی سجاد و رسول ، 

های دوران ابتدایی و راهنمایی ها ، همکالشپرسشهسواری

 بوده که بعدها با هم بودند و بینشان دوسنر و الفنر 

ستان و رسدرآوردن دایی سجاد  ورود پرسشهسواری به هین

در رشته ریاضیات تقریبا این رشته از هم گسست و 

 راهشان از هم جدا افتاد . 

دیدن پرسشهسواری ناخواسته دستپاچه و پریشانم کرد 

خود از خود .یاد رویارویی دیروزمان افتادم و آن یی 

مسار و  های جنجایل که حاال شدن به خاطرشان رسی

 پشیمان بودم . 

شد و کرد چی یمدانم اگر او گند کارهای مرا جمع نیمنیم

افتاد ...! حنر فکرش را هم ها دست کیس یماگر آن فیلم

 کشید . توانستم بکنم که چه مکافایر انتظارم را یمنیم

ام را از روی صندیل عقب برداشتم و با ساک دسنر  

ن پیاده ای خفیف و پدلهره نهاین پشت رسمامان از ماشی 

 شدم . 
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دایی سجاد با دیدن ما گل از گلش شکفته بود .اما معلوم 

اش خواست دل از مصاحبت با رفیق قدییمبود که نیم

جا با صدای بلند به مامان سالم داد . ظاهرا همان  بکند 

مامان قصد داشت پرسشهسواری را مجبور به سالم و 

ش با خودش ک  یا فقط احوالیی
ی

ند .شاید به رسم همساییک

خواست با او از نزدیک برخوردی از رس کنجکاوی یم

داشته باشد.البته یک احتمال ضعیف دیگر هم وجود 

داشت .شاید از روی لج و خرده خصومنر که با خانم 

خواست پرسطرد شده اش را تحویل شهسواری داشت یم

د .   بگی 

که او تم  .از ایناما من حس خویی برای این برخورد نداش

خواست پیش مرا با چادر ببیند کیم معذب بودم .دلم نیم

خود خیال کند که دخیر متظاهر و ریاکاری هستم . 

دانم از گ تاحاال نظر و برداشت یک غریبه برایم مهم نیم

پرش شده بود ؟ به هرحال وقنر او داشت جواب احوال

 سجاد از همان داد من با تکان رس به دایی های مامان را یم

کردم برای که حس یمفاصله سالم دادم و درحایل

ای برق نگاهش مرا گرفته با قلنی تپشناک ، شتابان لحظه

 از در نیمه باز خانه باباحاچی رفتم تو . 
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۱۵ 

 

امهباباحاچی با عرق ی ی آیی نشسته بود لب گی  سفید و پی 

هایش را نرم کند ول خودش آفتاب استخوانایوان تا به ق

ی . داشت عطسه هاش را توی دستمال آیی گلدوزی شده

های خلط ریخت .از رسفهیادگار مامان سدخاتون یم

کرد معلوم بود سینه پهلوی بدی کرده داری که یم

 .صدایش هم دورگه و خس دار شده بود . 

مرد رسسخنر بود و کمیر ابراز ااز آن حساسات جا که پی 

دانستم از دیدنم خوشحال شده یا نه ؟ کرد حاالم نیمیم

ام کرد و با لحن نیمچه فقط وقنر نگاه به ساک دسنر 

 شوچن گفت 

 _انگاری باز اومدی لنگر بندازی محبوبه ماه ! 

ام از تنهایی درش آید که آمدهفهمیدم خییل هم بدش نیم

 بیاورم .ازم پرسید 
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 _گ رسوندنت ؟ 

و توضیح دادم که به اتفاق دایی سجاد دم در  گفتم مامان

 زنند .پوزخندزنان گفت دارند با همسایه گپ یم

 ؟ _پرس نوح رو یم
ی

 گ

 ها رفتم باال .فکر کردمکنان از پلهمن خنده

اه هم   " پرسنوح ! چه اسم با مسمایی ! باباحاچی پربی 

 خوره  "نگفته ! اتفاقا عنوان پرسنوح خییل بهش یم

 پس او توی افکارم ملقب شد به پرسنوح !  و از آن

*** 

رفته بودم تا رسکوچه از سوپرمارکت برای باباحاچی شی  و 

هایش را با شی  ولرم تخم مرغ بخرم . عادت داشت قرص

بخورد .سوپری محل بسته بود و من مجبور شدم تا 

رسخیابان بروم .دم غروب بود و از دم هوا کاسته شده 

ی بود برایم .درراه هبود با این همه پیاد روی نفسگی 

ی دسته ی برگشت به خانه دیدم توی کوچه طیی

زنان از مسجد محله ن به مسجد زنجی  ی باال درحال رفیر

ن تر بود . محله ( هستند که یک کوچه پایی  ی ما )باباحاچی

تمام کوچه را صدای سنج برداشته بود .صدای 
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گذار نبود . انمرثیه ا و تاثی  گار فقط خوان چندان گی 

ِ شعر با صدای بلند و کشیده روخواین 
ن داشت از روی میر

کرد . از آن صداها نبود که قلب و روح آدم را تکان یم

 بدهد .که آدم را حایل به حایل کند. فکر کردم

" جای محمد خایل ! الحق و االنصاف که صدای  

ایی واسه مرثیه خوندن داره ! وقنر  سوزناک و گی 

ه دمیکروفن یم های ستش و با سوز دل از خیمهگی 

خونه به قول مامان دل آدمو سوخته و رسهای بریده یم

 بره به کربال !" پابرهنه با خودش یم

های ها با چادرهای سیاه و عده ای هم با بچههمسایه

بت و خرما و کوچکشان دم در با اسپند و سینن  های رسی

آش ، در انتظار خوشامدگویی و پذیرایی  از حلوا و شی 

ن ایستاده بودند . طبق محاسبه ی من عزاداران امام حسی 

رسیدیم و این درست وسط کوچه من و دسته به هم یم

دانستم که اصال برایم خوشایند نبود .از طرقن یم

باباحاچی هم حاال حتما کت و شلوارش را پوشیده و برای 

دارش را تا دم در کشانده بود تا او هم با تماشا ، تن تب

نفره سهیم کوچک در این عزاداری های زین تکسینه

دسته جمیع داشته باشد و مطمئنا دوست نداشت ببیند 
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زنان با کیسه خریدی در که من دارم از وسط هیئت سینه

 کنم . دست برای خودم راه باز یم

توانستم یک گوشه کناری بایستم و صیی کنم تا دسته یم

 که مردم با جان و همه امکانایر از کوچه رد شود. اما با آن

 زنان آماده کرده بودند خدادل برای پذیرایی از دسته سینه

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۱۶ 

 

ی ما رد شوند کشید تا از کوچهداند که چقدر طول یمیم

 . 

ناگهان فکری به رسم زد .تنها راه میانیی و نجات من از 

نیفتادن وسط آن حلقه این بود که از  کوچه پشنر   گی 

ار !  ن  بروم .کوچه شالی 

ن  ار یک کوچه باغ خایک و فریع بود که به زمی  ن کوچه شالی 

و باغ باباحاچی  پشت خانه های چندهکتاری برنج

اران رسید. یمیم ن توانستم از آن کوچه و درحاشیه شالی 
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ی و دسته عزاداری را دور بزنم و خود را  برنج، کوچه طیی

و از در چویی که در انتهای باغ به باغ باباحاچی برسانم 

 پرتقال وجود داشت بروم داخل . 

ن  کاری شده رسیدم راه های برنجاز کوچه فریع که به زمی 

های عرض تر شد و من حاال در مرز باریک میان باغکم

اران برنج در سمت دیگر در  ن پرتقال در یک سو و شالی 

وب انداز غر تر بود و چشمحرکت بودم .اینجا هوا مطبوع

 به آدم حزیباتر . طبیعت بکر و رو 
ی

نوازش حس شاعرانیک

رسید . تا چشم داد. شبیه بهشنر پنهان شده به نظر یمیم

ی از ساخت و آنی برنج بود .یی کرد مزرعهکار یم که خیی

 آسمان هم آیی ساز باشد .میان آن
تر به همه رنگ حنر

های تر  .بادی که توی ساقهزد و غروبش رسخایی چشم یم

انداخت های نرم و موزون یمنیمه طالیی برنج موج

رقصاند و کم داشت با شیطنت چادرم را با خودش یم

د و من به زحمت  مانده بود آن را از رسم بکند و به هوا بیی

آن را روی رس خودم نگه داشته بودم .نگاهم به مرغ و 

هایی بود که برای خودشان درحاشیه جوی باریک خروس

ن  آیی که از  های چریدند و اردکگذشت یمها یموسط زمی 

سفیدی که توی آب با رسو صدای زیاد بازیگوشی 

رفتم و غرق تماشای کردند .آن قدر رسبه هوا راه یمیم
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ای از کنار پایم پرید از طبیعت بودم که وقنر وزغ گنده

ن بلندی کشیدم و بعد به حواس پریر خودم با  ترسم هی 

ن باغ ز کنار نردههای بسته خندیدم .الب های اولی 

ن باغ متعلق به پرس نوح بود  گذشتم .به حساب من دومی 

ن  و بعد از آن باغ باباحاچی .صدای سنج و سینه و یاحسی 

ن رد یک صدای دسته هنوز از توی کوچه بلند بود .در حی 

شدن از حاشیه باغ شهسواری نگاهم یی اختیار از 

وی باغ تماشای مزرعه برنج دست کشید و به آن س

که پرتقال کشیده شد .نیم دانم به خیال من بود یا این

هایی را درحال الی انبوه درختان سایهواقعا داشتم البه

انهدیدم .بعد صدای خندهحرکت یم ای به های ریز دخیر

 گفت گوشم خورد و متعاقب با آن صدای آشنایی که یم

باشم ات تونم مدل خویی برای نقاشی پرتره_ ویل من نیم

 ! 

دانم ناگهان این همه هیجان از کجا به قلب من نیم

ی یم تپید ؟  رسازیر شده بود که داشت با فشار بیشیر

انه با لحن ملیح و طنازانه  ای گفت صاحب صدای دخیر

ن این . یمکنم شما دنبال بهانه_من که هنوزم فکر یم ترسی 

 ! 
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سم !   _از چی باید بیر

ن و ها مقابلم بنشکه ساعت_از این ن و به من نگاه کنی  ینی 

ن که عاشقم شدین.   بعد از اتمام نقاشی ناگهان بفهمی 

 جسور و یی 
پروایی ! مخاطبش اما رسسختانه چه دخیر

 درجوابش گفته بود . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۱۷ 

 

دم که ناگهاین اتفاق _من هرگز به هیچ عشفر اجازه نیم

 بیفته ! 

ن !  _اوه ! دست بردارین استاد ! مقاومت بیهوده نکنی 

 عاشق شدن که دست خود آدم نیست ! 

ی که اختیارش از دستم خارج  ن _ویل من اصوال به چی 

 باشه اعتمادی ندارم . 
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ن آدم یم_یعنن یم تونه به اختیار خودش خواین بگی 

ی عشق عاشق کیس بشه یا نشه ؟ این اصال با مقوله

 جور درنمیاد . 

 خواد نیاد ، برام مهم نیست ! یم خواد جور دربیاد _یم

تربیتشان بلند اگر صدای واق واق سگ فضول و یی 

ها را باغرش خشمناک خود کنجکاوانه به شد و آننیم

کدامشان هرگز کشاند شاید هیچها نیمپشت نرده

های فهمیدند که کیس درآن حوایل ناخواسته صحبتنیم

 شنیده و یی 
که آنجالبشان را راجع به عشق و عاشفر

توانست با دنبال قصدی برای فالگوشی داشته باشد یم

کردن این گفتگوی جذاب و مفرح اوقات رسگرم کننده 

 ای برای خودش بیافریند . 

که داشتم توی ذهنم صاحب آن صدای ظریف درحایل

های اعضاء محفل ققنوس تطبیق تک چهرهزنانه را با تک

ی آذرخش چهرهدادم و هربار هیچ تصویری به اندازه یم

 نیم
ی

م نقش پررنیک وع به دویدن در ضمی  گرفت با رس رسی

ن که از کردم که چهره ام قابل رویت نباشد. هرچند همی 

شدم هویت من دست کم در چویی باغ باباحاچی رد یم
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برای پرسنوح قابل شناسایی بود . 

 #عشق_را_سانسور_کردند 

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۱۸ 

 

لطفا درجریان باشید .برای این رمان دوبار  ️‼توجه

گذاری درهفته داریم ، نه هرشب ! ) روز و ساعت  پارت

 نامشخص (
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 خانه زیر نور آفتایی که پهن 
قر باباحاچی روی ایوان رسی

اش شده بود وسط آسمان نشسته بود .پاهای استخواین 

ی ایوان آویزان بود و داشت با اشتهای زیادی از لبه

آش یم ها بود .صبح خورد. نذری ییک از همسایهشی 

ن روزی بود که آمده بودم پیشش ! حالش به نسبت  دومی 

ن داشت که شب بهیر شده بود .یک آمپول پنن  سیلی 

اش هنوز خس زد .سینهآمد و بهش یمدایی ریحانه یمزن

های قبل اش این بود که شبکرد .تمام ناراحنر خس یم

 مسجد . نتوانسته بود برود 

آش خوردم و بعد برای قدم زدن  من ییک دوقاشق شی 

رفتم توی باغ . هوای نسبتا مطبویع بود . بادی که از 

کرد وزید گرما و رطوبت هوا را تعدیل یمسمت شمال یم

ن باغ دوهمسایه بود رفتم .  .تا پای نرده هایی که مرز بی 

و روی متفاوتشان کامال  نرده های جایگزین شده با رنگ

 از بقیه متمایز بودند . 

 

جای درخت بلند پالم در آن سوی باغ خایل بود . نگاهم 

ی پر از گل رسخ که شاداب و با با کنجکاوی از باغچه

درخشیدند گذشت و تا زیر طراوت زیر نور خورشید یم
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با  جا که سگ هاسیکی درخت انجی  سیاه رفت .آنسایه

توجه و زنجی  به درخت بسته شده بود و داشت یی 

های مزاحیم که دور حوصله نسبت به ویزویز مگسیی 

زد . توی پارکینگ بهاری یک چرخیدند چرت یموبرش یم

ی سفید پارک شده بود و یک دوچرخه ! پس سانتافه

اش ی دم کردهاالن توی خانه بود .شاید توی کتابخانه

رسگرم مطالعه بود و دلخوش به نسییم که از پنجره به 

 زد . زید . شاید هم داشت برای خودش ساز یمو داخل یم

 

ی که من نیمیادم به مکالمه  شناختم ای دیروزش با دخیر

ن بار داشتم توی ذهنم کلمه به کلمه  افتاد .برای صدمی 

 کردم . مرورش یم

دم که ناگهاین اتفاق "_من هرگز به هیچ عشفر اجازه نیم

 بیفته ! " 

ن به نظر یم ید .لحنش جوری رسخییل به خودش مطمیی

زد و با پا پیش نبود که انگار داشت با دست پس یم

پرده به دخیر گفته کشید . اعتقاد قاطع خودش را یی یم

اش برای بود .انگار که برایش مهم نبود رصاحت لهجه
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که مرد مغرور و دخیر تکان دهنده باشد . یا این

 احساش به نظر برسد . به خصوص وقنر که گفت یی 

ی که اختیارش از دستم خارج "ویل م ن ن اصوال به چی 

 باشه اعتمادی ندارم ." 

روی نظر خودش یی بروبرگرد تاکید کرده بود .هرچند 

اصال به مذاق مخاطبش خوش نیامد. ویل من بیشیر از 

همه آزادی های رصی    ح دخیر در تعجب بودم .اینحرف

توانستم بیان و راحنر زبان برایم قابل تصور نبود .نیم

ی از ب اور کنم که دردنیای موازی با من که با غل و زنجی 

 به بایدها و نبایدهای بسیار درون حفره
ی

ی بسته و تنیک

افتاده  گی 
ی

ن از عالئق و  نام زندگ بودم و زبانم برای گفیر

هایی هم هستند که آزاد و رها 
آرزوهایم الکن بود دخیر

 یم
ی
شان کنند و راحت و یی دردرس از مکنونات قلنی زندگ

زنند .حنر در گویند و به میل خود دست به انتخاب یمیم

 شهر کوچیک مثل رامرس . 

 

شد که بیشیر برای خودم متاسف باشم این فکر باعث یم

 .از .از عادت کردن به این وضع و این
ی
دگ همه رسسیی

شدم .من چقدر خودم بیشیر رسخورده و مایوس یم
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ی  بودم .یعنن اراده بودم ! چقدر زبون و حقضعیف و یی 

 واقعا باید یک

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۱۹ 

 

 یم
ی
دادم که هیچ عمر تن به یک روال ناخواسته از زندگ

اختیاری و مطاع کجایش باب میل من نبود ؟ این یی 

بودن تا گ قرار بود ادامه پیدا کند؟ پس من گ و کجا قرار 

 بود به خودم بیایم و بفهمم که فقط یک
ی
بار حق زندگ

ی مهجور و تنگ اسارت بزنم دارم .که باید از این پیله

ون .که همیشه فرصنر برای پروانه شدن نیست  بی 

فهمیدم عادت گذشت تا یم.چقدر دیگر باید از عمرم یم

ها و خفقاین که به عنوان بخیسی از کردن به محدودیت

رسنوشتم آن را پذیرفته بودم مصداق بارز ظلم بود  جیی

 د
ی
 ام ! ر حق خودم و زندگ
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ی باز و بسته شدن در خانه ای تکانم داد و از صدای قی 

ونم کشید .آن وت بی  قدر گیج نبودم که خیال عالم هیی

توانستم ی باباحاچی بلند شده .یمکنم صدای در از خانه

ی همسایه ی دور آشنایم ربط با اطمینان آن را به خانه

پای کیس در آن حوایل  که صدایبدهم .باید قبل از این

جا دور بپیچد و قصد نزدیک شدن به مرا کنداز آن

 و بدتر از آن حس کنجکاوی یم
ی

شدم . اما دستپاچیک

ن را از من گرفت و پاهایم را مثل دو چوب  قدرت رفیر

ن چسباند .   خشک به زمی 

کردم کیم بعد از پشت شاخ و برگ درختان باور نیم

د که من به شکیل پرتقال کیس دربرابر من ظاهر شو 

 نامحسوس انتظارش را داشتم . 

ن و و حاال او آن جا بود .آن سوی نرده ها ! با نگایه سنگی 

ه . یادم نیست چه لباش تنش بود ! به جزییات  خی 

توجیه نداشتم .نه تالشی برای خروج از آن حالت 

ن سالم مجسمه ای ام کرده بودم نه تقالیی برای گفیر

ذش گرفتار شده بود. هجوم خون .نگاهم دربند نگاه ناف

کردم . سکوت من ناشی از هایم حس یمداغ را تا شقیقه
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ی من بود و سکوت او ترجمه ای گنگ از بهت و غافلگی 

 های رمزآلود ! ناگفته

 

های جا آمده بود برای چی ؟ از پشت پنجرهواقعا آن

اش دیده بود مرا ؟ خب حاال قرار بود چه اتفاقر خانه

ی یم گفت بیفتد ؟ آی ن ن داشت ؟ اگر چی  ا حرقن برای گفیر

توانستم به رسید چی ؟ آیا یمو صدایش به گوش کیس یم

ن باباحاچی دلگوش  خوش باشم ؟های سنگی 

ن نگاهش را از روی من که هنوز وزنهدرحایل ی سنگی 

 صورتم را 
ی
برنداشته بود کیم آمد جلوتر .رنگ پریدگ

 ام ! های مات بردهدید و نگاهیم

دید .اضطراب و ما چه خوب که لرزش تنم را نیما

که مبادا کیس آن لحظه مارا دردو سوی باغ دلواپیس این

های باطل کند و دربرابر هم بییند و پیش خود خیال

خیی آمده باشد روی ایوان .باباحاچی کجا بود ؟ نکند یی 

ای ناگهان چشمش به جنویی خانه ؟ یا از پشت پنجره

 این صحنه بیفتد؟ 

عجله تا نزدیک نرده ها آمد . حاال حنر شمارش آرام و یی 

توانستم حرکت رسید . نیمهایش به گوشم یمنفس
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کنم . اولش فکر کردم برای اش را پیش بینن بعدی

ی به آن قسمت از باغشان آمده بود .شاید  ن ن چی  برداشیر

ی آنای ،شلنیک، ابزار باغباین بییل ، بیلچه ن جا رها ای چی 

و حاال آمده بود که برش دارد .و اصال به این شده بود 

ن حاال باید یادش به ابزار باغباین   فکر نکردم که چرا همی 

 رها شده اش در این قسمت از باغ بیفتد. منطفر نبود . 

کرد و او سگش داشت از پای درخت هاپ هاپ یم

اعتنا به من که کم مانده بود های او و یی توجه به غرشیی 

 پیش

 

 الری#نیلوفر 

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۲۰ 

 

ن درز دونرده ی را بی  ن ای چشمان خونرسدش پس بیفتم چی 

که من مقابلش ایستاده بودم گذاشت و بعد که باز نگاه 

ش را به چشمانم کشید رسی    ع چرخید و پابه پای  ن ارسارآمی 

جا دور شد . نگاهم او را تا پشت انبوه سکوتش از آن
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رسم دور بود .تا جایی درختان پرتقال دنبال کرده  که از تی 

شد . کیم بعد هم سگش از هاپ هاپ افتاد .باید زودتر 

فهمیدم آن چی بود که گذاشته جنبیدم و یمبه خود یم

 بود الی نرده ها ؟ 

 یک کاغذ تا شده ! 

شاید یادداشنر برای من ! قلبم از این حدس و گمان دوراز 

اش جدیذهن به قیل و قال افتاد ! اما من چندان 

ن چندلحظه ی پیش چه ترس نگرفتم .انگار نه انگار تا همی 

 ای را از هجوم حضورش پشت رس گذاشته بودم و واهمه

تظاهر کردم که حاال مگر چی شده ؟ هرچه بود باید برش 

آوردم تا قلب من بیشیر از داشتم و زودتر ازش رسدریمیم

 این شلوغش نکرده . 

را برداشتم و تایش را باز  با دسنر یخ زده و لرزان کاغذ 

ن بار بود خطویط را  کردم .هیچ حواسم نبود .این اولی 

.حالم غی  قابل خواندم که یواشیک رسیده بود دستم یم

توصیف بود .شبیه شعری که شاعرش با هرکلمایر 

کرد حق مطلبش ادا نشده. رسودش باز هم حس یمیم

 در میان انبویه از 
ی

تراکم  مثل یک طیف متفاوت و رنیک

 سیاه و سفید . 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

نوازی داشت داشت . پراز چه خط زیبا و چشم

 
ی

های استادانه ! از همان خط اولش فهمیدم شکستیک

 مخاطبش من بودم . 

 

 《!چکاوک درحصار عزیز  》" 

مرسویم به اگر این یادداشت به شیوه ی عجیب و غی 

انه باشد دست شما یم رسد و ممکن است برایتان غافلگی 

این مالحظات رصفا برای حفظ موقعیت  مرا ببخشید. 

ایط بیندازیم .با توجه  شماست . بگذار آن را به گردن رسی

به سفارش ویژه استاد عزیز و فقیدمان ، اگر مایلید به 

ی آواز و موسیفر درخفا ادامه بدهید یم توانید روی یادگی 

 من حساب کنید . 

شوم اگر بتوانم سفارش استاد بنان عزیزمان خوشحال یم

را به جا بیاورم و طناب رویایی را که شما با عشق و شوری 

کنید درحد توانم باال بکشم. لطفا توی مخفیانه دنبال یم

ایط خودتان را به من اعالم کنید  یک یادداشت نظر و رسی

و به همان روشی که این نامه را دریافت کردید تا عرص 

 " 《همایون》.امروز آن را به دستم برسانید 
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 عزیز ! 《همایون  》تاد " اس

که به فکر حفظ موقعیت من هستید . الزم ممنون از این

ان و پوشش رفتار ناشی از یم بینم باز هم از شما بابت جیی

هیجانات ناشیانه و دردرسسازم در محفل ققنوس و 

های آن روز به حرکت سنجیده ای که در پاک کردن فیلم

ن را  از من دور  خرج دادید و یک خطر بزرگ و تهدیدآمی 

م  کردید تشکر کنم .البته که با کمال میل و افتخار حارصن

شاگردی شما را بپذیرم و از دانش و هین شما بیاموزم ، اما 

اییط !؟ شما که از هنوز خودم هم نیم دانم تحت چه رسی

ایط حساس و سخت من باخیی هستید و  موقعیت و رسی

م مطلعید با چه ریسک باالیی در این راه ناهموار قد

ام و چطور دارم کورمال کورمال خودم را دنبال گذاشته

کشانم . اگر شما راهکاری دارید خوشحال آرزوهایم یم

خواهانه شوم به توصیهیم تان گوش کنم ..باتشکر خی 

ام   "《!چکاوک درحصار 》واحیر

 

*** 
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۲۱ 

 

 تهران 

 

 《گندم  》

 

 زنده باشم .  کنم هنوز باور نیم

زنم تا با شناسایی موقعیت چندین بار پشت هم پلک یم

ن  تر شوم .صدای کوچه همان صدای خودم مطمیی

ن و قان قان  همیشگیست ! ترکینی از صدای بوق ماشی 

ن گاری و  موتور و صدای کشیده شدن چرخ های سنگی 

ن کرکره های مغازه هایی که ها و صدای پای آدمباالرفیر

 به طرز  مثل همیشه برای
ی
ن عجله دارند .زندگ رفیر

خواستم کش و قوس بروم ای جریان دارد.یمکنندهکسل

ن حاال از یک قالب یخ درم آورده اند .   اما انگار همی 
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پشتم از خوابیدن روی مبل درد گرفته .پک و پهلوم 

توانم قدر که تا چند لحظه نیمخشک و منقبض شده .آن

شکنم را قرچ قرچ یم ی گردنمخودم را تکان بدهم . مهره

کار برایم حکم تی  .اگر عمه ملکه اینجا بود به خاطر این

توانم مثل کدو قل بخورم و از کرد . به سخنر یمصادر یم

ن .آفتاب هنوز رس نزده و من آن قدر روی کاناپه بروم پایی 

رسدم است که ژاکت گل و گشاد عمه ملکه را که دوروز 

خانه ن دارم و آویخته بریم است گل صندیل فکسنن آشیی

آورم که کنم و به روی خودم نیمبدون وسواس تنم یم

دهد و عطر ارزان قیمنر که چند بوی عرق تنش را یم

و خریده .   وقت پیش از میر

های کنان روی رسامیکلخهای ابری ام را لخدمپایی 

خانه یمیی  ن کشم و به سمت پنجره رنگ و روی کف آشیی

ن شوم بودن مردباراین خواهم از نروم .یمیم پوش مطمیی

.دیوانه که نیست باز این وقت صبح پیدایش شود .کیم 

زنم کنار .یا کرییم که روی هره از پرده را با احتیاط یم

ن ناگهاین داشت برای خودش تایر تایر یم کرد با کنار رفیر

ترسد و تادرخت نارون آن سوی کوچه پرواز پرده یم

است و از آن مرد مرموز کند .همه جا امن و امان یم
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ی نیست .یک روز عادی مثل همیشه است  خیی

 .خداراشکر! 

روم سمت اجاق گاز . وقت نشد دیشب اجاق گاز را یم

ی تخم مریعن که شب پاک کنم و کیم از زرده و سفیده

قبل برای نیمرو شکسته بودم ، همراه با روغن با 

ی حال به هم زین چسبیده روی لعاب سفیدش منظره

ی را روشن یم.زی کنم و از روی تنبیل آب جوشیده را ر کیر

ریزم دور که آب تازه را برای چای جوش بیاورم . نیم

ها نیست که جوشاندن بازیی ما اهل این سوسولمعده

ن آب جوشیده برایش مرصن باشد .این ها واسه مرفهی 

ن جامعه یی  درد مساله است .ما شهروندان متوسط به پایی 

تری داریم .این را ها و مسائل بزرگدغدغه اینجا درتهران

 گوید . عمه ملکه یم

 

 صبح از رسم پیچ 
ی

برای پراندن باقیمانده خواب و منیک

عمه ملکه را که از عهدشاه وزوزک نگهش  رادیوی قدییم

کنم . رادیو روی موج رادیوتهران است داشته باز یم

ن مجری زن و مرد برنامه.صدای شاداب ونشئه  》 آمی 

آورد و به خود به خود به وجدم یم《بح بخی  تهران ص
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ارادی بدنم همراه با ریتم شاد و پرانرژی برنامه  طور غی 

اختیار و ناشیانه ذره حرکات یی شود .همان یکموزون یم

 شود رسحال بیایم . باعث یم

اندازم و به رساغ یخچال ای یمتوی لیوانم چای کیسه

پیچم دارم و یمانده را بریمروم و آخرین تکه پنی  باقیمیم

ت اینجا دارد از  الی نان ! آخ مامانم کجایی که دخیر

رود پیش همسایه رود .فکرم یمسوءتغذیه از دست یم

 طبقه باال . 

 " یعنن دیشب کجا رفته بود؟ " 

گردم .عمه ملکه حق توی کابینت ها دنبال شکرپاش یم

 دارد بهم غربزند . 

 

 #نیلوفرالری

 ور_کردند#عشق_را_سانس

#۱۲۲ 

 

گذارم و هردفعه باید کیل چون هییحی را رسجایش نیم

هایی که یم
ن می  ن  خواهم بگردم . دنبال چی 
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 " ممکنه هنوز برنگشته باشه خونه ."

ام توی یخچال ! خدامرگم بدهد .شکرپاش را گذاشته

کنم عمه ملکه اینجا دانم چندم خداراشکر یمبرای بارنیم

 نیست . 

 مسافرت ! " " شاید رفته باشه 

ن و به لقمهیم م سق یمنشینم پشت می   زنم . ی نان و پنی 

 " خب به تو چه گندم خانم ! فضول مردیم ؟ " 

نان تافتون سفت و بیات است و اشتهایم زود کور 

ین را قلپ قلپ یمیم دهم شود .پشت بندش چای شی 

ن .آن  ترسم توی گلوم گی  کند . قدر هولم که یمپایی 

پرم خورد از جا یمکه به در ورودی خانه یم  با صدای تفر 

توانم خود را به .صدا آن قدر واضح است که  نیم

نشنیدن بزنم .یا حنر وانمود کنم که شاید صدای 

آید ی ما نباشد ! برای بار سوم که صدای در یمدرخانه

ای نیست .فقط باید امیدوار پذیرم که واقعا انگار چارهیم

دانم وش را پشت درنبینم .هرچند یمباشم که مردباراین پ

است ! اما به قول عمه  که این فکر تا چه حد احمقانه

ممکنن ممکن  ن غی  ملکه توی این روز و روزگار هرچی 

 هست . 
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کنم و با این فکر که اگر آوا خانم باشد رورسی رسم یم 

ممکن ندارد .  چی ؟ این اتفاق هم خودش کم از یک غی 

ن یک لحظه پیش این کنم و با در را باز یم که تا همی 

مان غافلگی  حدسش با من بود از دیدنش پشت درخانه

 شوم . یم

 های نادر اتفاق افتاده ! شد گفت ییک از پدیدهیم

رنگ تنش است که با یک ژاکت نازک و بلند عنایی 

های باز باالی زانوانش افتاده . شالش را هم با دکمه

 دقنر انداخته روی موهاش ! یی 

ایط عادی هیچ امکان نداشت او در این خانه را د  ر رسی

 بخواهد یک حایل از ما 
ی

بزند .حنر به رسم همساییک

سد .او از این کارها نیم ن بیی کرد .ور باهوش دلم مطمیی

عادی پیش  ایط حاد و غی  است که حتما باید برایش رسی

 آمده باشد . 

رود سالم یا خوش و قدر مات و مبهوتم که یادم یمآن

با او بکنم .او هم انگار برایش مهم نیست که من  بیسی 

ت را به جا نیاورده ام . نگراین و تشویش به آداب معارسی

اش ایای نازک صورتش را پوشانده .نگاه قهوهشکل الیه

اش جا ها را دارد .از شنیدن صدای دورگهترس بچه

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

آید آخرین بار گ از نزدیک صدایش را خورم . یادم نیمیم

 ایم ؟و اصال باهم همکالم شده شنیده

 شه از تلفن خونه یا موبایلت استفاده کنم ؟_یم

هرچقدر هم که خشکم زده باشد و از تعجب دارم شاخ 

توانم اش یمآورم اما با این درخواست صمیمانهدر یم

ایط فوق اضطراری پیش  ن شوم که یک رسی دیگر مطمیی

که   آمده و شاید روی کمک من حساب باز کرده .هرچند 

خواهد بخیسی از یک داستان فریع و خارج هیچ دلم نیم

 خودم باشم اما خب پس رسم از برنامه
ی
ن زندگ ی روتی 

 چه یم
ی

یم که تا امروز مروت و همساییک شود ؟ گی 

همسایگان چندان گرم و بامحبنر برای هم نبوده ایم ! 

ویل حاال که خودش با پا و درخواست خودش آمده چرا 

فهمید من چه ها اگر عمه ملکه یمز اینکه نه ؟ گذشته ا

فرصت خویی را برای دوسنر با این همسایه مرموزمان 

ام تا آخر دنیا مرا از مفت و مسلم از دست داده

 گذاشت . به جانبش یی نصیب نیمغرغرهای حق

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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که به این فکر کنم پس مگر خودش موبایل پیش از آن

.کمرو و زنم که به داخل بیاید ندارد ؟ بهش تعارف یم

ای نیست .پس بیند که چارهکند و یممعذب تشکر یم

افتاده که خانه ی ما را بعد از هرگز با قدوم بدجوری گی 

ک کرده ! هرچند که هنوز هم مردد و  مبارک خودش متیی

ن حاال از قدر که فکر یمرسد .آندودل به نظر یم کنم همی 

  این
ی

مان پشیمان شود و از همه نزدییک در مقام همساییک

ون .   خانه بزند بی 

برای آسایش روچ و فکری او در را پشت رسش کامل 

ن نیم بندم .مثل آلیس ناگهان خودش را در رسزمی 

همه حبوبات بیند .حتما رسش از دیدن آنعجایب یم

اند رود . چشمانش گرد شدهگیج یم  بندی شدهبسته

قدر این همه مدت حواسش به دوروبرش نبوده .یعنن آن

 که حنر نیم
ی

است و از داند در همساییک اش چه خیی

 کسب و کار ما اطالیع ندارد ؟
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بیند و مجبور که عمه ملکه را توی خانه نیماحتماال از این

ن جیم هایش را بپیچاند خوشحال است و از نیست سی 

 . کند شانیس یماین بابت احساس خوش

 

ن عسیل گوشهبه گو  ن شی تلفن که روی می  ی دیوار مابی 

خانه قراردارد اشاره یم ن  گویم کنم و یمهال و آشیی

ن .چون _ اگه تلفنتون داخلیه یم ن ازش استفاده کنی  تونی 

 صفرش قفله . 

 رود . مثل کیس که امیدش ناامیدشده باشد وا یم

 _باید به یه شماره موبایل زنگ بزنم . 

 ه بریمپتویم را از روی کاناپ
ی

های دارم که کیم شلختیک

ی چشم زیر دوروبرم را جمع و جور کرده باشم . از گوشه

 کنم ام .فکر یمنظرش گرفته

" یعنن دیشب تو خونه اش بود و در رو به روم باز نکرد؟ 

 " 

 

دهم و به تالقن محل سگ ندادن دیشبش کیم لفتش یم

مثل گذارم توی بیم و امید دست و پا بزند .بعد که یم
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ی های عقده ای به اندازه کاقن دلم از این انتقامآدم گی 

شود با لحنن که بوی لطف از رس کوچک خنک یم

 گویم دهد یمدلسوزی یم

 _پس باید موبایلمو بهتون بدم که کارتون راه بیفته . 

گذارم یک گوشه و بعد  و پتوی تا زده شده را مرتب یم

م سمتش ! یم آورم و ام را از زیر شارژ دریمگوشی  گی 

زند .گوشی را دودسنر از نگاهش از خوشحایل برق یم

 قاپد. دستم یم

 

قدر هول برقراری تماس فوری خودش است که آن

حواسش نیست ازم تشکر کند . اما خب من از روی 

تواند آورم .دست کم این یمبزرگواری به روی خودم نیم

شم ی مهم ومفید بافرصنر باشد که شاهد یک مکالمه

م  ه ی محیر ن هایی از این دوشی 
ن .احتماال قرار است یک چی 

م شود .قلبم از شادی گردآوری اطالعات جدید  دستگی 

ن یم د .تمرکز پرد .او تندتند شماره یمدر سینه باال و پایی  گی 

دانم . سه بار شماره ندارد یا شماره را از حفظ نیست نیم

ی را لغو یم د کند و از اول شماره یمگی  . بارچهارم گی 

ن است که شماره را درست گرفته . وقنر دارد  تقریبا مطمیی
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دهد های ممتد آن سوی خط گوش یمقراری به بوقبا یی 

 گویم محض هشدار یم

 _فقط زیاد اعتبار پویل نداره .در حد سه چهاردقیقه! 

 

م کنم که حنر ذرهآنویی  ای از این بابت احساس رسی

ن زنم .بدیهیست ! اصال لبخند یم  من چرا باید برای نداشیر

 داشته هزینه
ی
ی تماس طوالین دیگران احساس رسافکندگ

 باشم ؟

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۲۴ 

 

 دهد که یعنن " باشه حواسم هست !" او رستکان یم

 

کرد هنوز هم ته دلم معتقدم که باید قبلش ازم تشکر یم

بار دیگر شماره یم  وار شود و او دیوانه.تماس برقرار نیم
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د . دستش را روی پیشاین کوتاهش یم تابانه گذارد و یی گی 

کند چند قدم در امتداد در ورودی خانه عقب و جلو یم

کرد که بروم تا پایان تماس خودم را .شاید ادب حکم یم

یک گوشه کناری به کاری رسگرم کنم .تا او احساس راحنر 

ی داشته باشد .اما ویرم گرفت ه هرطور شده بیشیر

بار برایم فالگوشی کنم .ذاتا دخیر فضویل نیستم اما این

شود . باالخره در یک استثنای خییل واجب محسوب یم

ی شود و صدای ها  تماس برقرار یمییک از شماره گی 

 پیچد . دارش در تمام خانه یمعمیق و کشنفس

_وای خدایا! خوب شد جواب دادی ! دیگه داشتم 

کند.( منم آوا !) یک نگاه م ...)مکث یمشدناامید یم

ن به سمت من یممراقب و احتیاط اندازد که مثال اصال آمی 

حواسم بهش نیست .( چکاوک در حصار ! )اسم رمزشان 

است؟( گوش کن ... نه .موبایل همسایه است .فقط 

ن خط زنگ بزین ...باشه شارژ نداره . یم شه به همی 

 .منتظرم ! 

 کنم با خرسندی فکر یم

 است !" " الاقل بامالحظه

 خورد . به پنج ثانیه نکشیده موبایلم توی دستش زنگ یم
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شنوم .دارم مثال حبوبات بسته صدای مخاطبش را نیم

کنم .حاال او دارد زیر چشیم بندی شده را رسشماری یم

ن مرا یم شود که به وضوح ولوم هایم یمپاید .متوجه آنیر

ن کشیده تا ح هایش را نشنوم . اما من رفصدایش را پایی 

 دهم . شوم .به رسشماری حبوبات ادامه یمناامید نیم

بسته لوبیا سفید .)چرا دو بسته  ۲۱بسته نخود ،  ۲۳

کمیر از نخود؟( خب حاال ببینیم چند بسته عدس داریم 

)قایط( ماش؟ پس بقیه ها شده .باید اش کو ؟ آهان قایر

 کرد؟( پچ یمچچیدمانشان را درست کنم.) داشت چی پ

 

اق سمع بیهوده درد گرفتهگوش اند . پشتش هایم از اسیر

ی را به من کرده و برای خودش راه افتاده سمت پنجره

ین فاصله تواند بینمان بیندازد ای که یمنورگی  .بیشیر

ن چند میر ناقابل است.   همی 

 

بینم شود و یماش با یک خداحافظ ساده تمام یممکالمه 

ن عجله که متاسفان م نشده. برای رفیر ن زیادی دستگی  ه چی 

ترسد از طرف من بازجویی شود . دارد .انگار که یم
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ها ندارم .ازم داند که من هرچه باشد ازاین اخالقنیم

 کند و یمتندتند تشکر یم
ی
گوید در حقش لطف بزرگ

د .من هم ام که اجازه دادهکرده ام با موبایلم تماس بگی 

 به تعارف تکه پاره یم
ی

کنم که اختیار دارید .پس همساییک

 ها . خورد و از این حرفچه درد یم

 کنم . و بعد او را تا دم در بدرقه یم

ن به دانشگاه آماده کنم .کم  کم دارد باید خودم را برای رفیر

 شود . دیرم یم

 

و گولم پاک یادم  بینید چی شده ؟ازبس گیجآخ!آخ! یم

سم آیا او هم دییم پوش مرموز شب مردباراین رود ازش بیی

ون مقابل پنجره که ی ساختمانمان دیده ؟ و اینرا آن بی 

اش را به رویم باز نکرده ؟ اصال دیشب خانه چرا درخانه

توانم بود ؟ حاال که مرغ از قفس پریده ، من فقط یم

 احساس حماقت کنم . 

 اگر عمه ملکه اینجا بود ...! 

 

 #نیلوفرالری
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 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۲۵ 

 

رود و من پشت رسش گوشی را هول که یمبعد از این

ای تماس گرفته کنم تا ببینم با چه شمارههولگ چک یم

ن به دست  وزی کوچیک در این بی  که شاید دست کم پی 

فهمم رکب بدی ازش خورده ام ! چه آورده باشم یم

 زرنگ! 

ام پاک کند ؟ تو گ وقت کرده شماره را از توی گوشی   

 ! روحش 

 

*** 

ن کالس روز زیادی های آنبرای پشت رسگذاشیر

قرائت متون تارییحن به زبان 》ام ! رس کالس حوصلهیی 

ی دست که رسما خوابم برد و حسایی مضحکه《فارش 

 شعور شدم . پرسکان آل برده و کم

توانند امشب بیایند خواهم اگر یماز فایط و آیناز یم 

است اما برای پیچاندن  گویند از خدایشانیمی ما . خانه
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ترشان این خانم موسوی چه بهانه ای بیاورند ؟ دلیل مهم

هایشان ( خواهند تولد ترنم)ییک از هم اتاقر است که نیم

را از دست بدهند .برای کیک تولدش از روزها قبل 

ن  ها صابون زدهشکم اند ! تازه خودشان هم از مسئولی 

 تدارکات 

ای که این رفقای آکله این جشنند. خاک توی رسم با 

شود به وقتش روی وجود و حضورشان حسایی باز نیم

 کنم . 

م و چندتایی تخماز رس راهم نان تافتون تازه یم مرغ و گی 

ی آنچناین را ندارم .  ن نیم کیلویی خیارشور .حوصله آشیی

کنم .با خیارشور و گوجه یم پز یمامشب تخم مرغ آب

ن عم ه ملکه از شهرکرد چسبد ! تا بازگشت غرورآمی 

ن  ها شکم یی مجبورم با همی 
ن  صاحابم را سی  کنم . چی 

ریزد .یاد موقع رد شدن از جواهری ماهان دلم هری یم

ها چی افتم .آن چرت و پرتوار دیشبم یمتماس دیوانه

های دلم بود ویل ... بود که من بهش گفتم ؟ اگرچه حرف

 کرده
ی

ردم را نزده ام .فقط خدا کند که بابتش ریسک بزرگ

 باشد ! 
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به محض ورود به خانه ، پشت رسم صدای زنگ بلند 

هایی را که ام خرت و پرتشود . هنوز وقت نکردهیم

خانه .غلط نکنم رسراهم خریده ن م بگذارم توی آشیی ام بیی

 کنم . باز همسایه است .آوا خانم ! توی دلم غرغر یم

 کشه ! "" کشیکمو یم

بار از کنم و اینه در را باز یمای خسته و پرپرشدبا قیافه

 کنم . دیدنش کمیر تعجب یم

که قرار است هرچه این مدت خودش را ظاهرا مثل این

جا به ما نشان نداده و از ما دوری کرده ، همه را یک

ان کند .سالم یم ویی جواب یمجیی
شنوم . کنم و با خورسی

توانم نگراین و اضطرابش را پشت لبخندهای مکرر و یم

اش ببینم .آمده بود دوباره با موبایل من زنگ نویعمص

کنم بیاید داخل .کیم این پا و بزند به کیس؟ تعارفش یم

 پرسد کند یمآن پا یم

ن ؟  _ملکه خانم نیسیر

هنوز دم درایستاده و ظاهرا قصد آمدن به داخل خانه را 

ندارد .پس البد نیامده که دوباره ازم تقاضای موبایل کند 

گذرد " زیبایی خایص داره ! ربیط از رسم یم. و فکر یی 

ن !"چشماش زیادی خوشگلن !به قول آیناز فتنه ن  انگی 
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دهم که دهم که نه و کوتاه  توضیح یمرستکان یم

 پرسم چندروزی رفته شهرستان .و بعد یم

؟ _با عمه ملکه ن  ی من کار داشتی 

 کنم .لبخندزنانو با ابرواین باالرفته از تعجب نگاهش یم

 دهد . رستکان یم

 _نه . 

 کنم نفس عمیفر که یمحس یم
ی
کشد از رس آسودگ

جورایی به نفعش است که عمه خاطر است. انگاری یک

کنم ملکه ام درخانه نباشد .دوباره به داخل دعوتش یم

 گوید کند و یم.تشکر یم

 تونم ازت یه خواهیسی بکنم گندم جان ؟_یم

 

 #نیلوفرالری

 ند#عشق_را_سانسور_کرد

#۱۲۶ 
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ورش هم حساب جانم؟ گندم جان ؟ تا دیروز ما را به یک

 حاال برایش شده بودیم گندم جان ! عجب ! کرده.. نیم

که بتوانم هیچ حدش از آنکنم و یی گلویی صاف یم

خواهشش داشته باشم درست همان لحظه که فکر 

خواهم رک و پوست کنده بگویم " تا کنم یمیم

یمخواهشتون چی باشه   افتم . ؟" توی رودرواش گی 

ن ! _خواهش یم  کنم بفرمایی 

د! آی ! آی از خودم لجم یم  گی 

یف عمه ملکه توی رگ  های من اصال انگار خون رسی

که آنزد توی چشمانش و یی نیست .او اگر بود وق یم

مالحظه ای به خرج دهد جوابش را با گوشه و کنایه 

ری آوا خانم ! حاال خوای بداد  " دیر اومدی زودم یمیم

خاله شیم! "   بذار یه چای باهم بخوریم ، بعد باهم دخیر

دانم چرا گلویش را کند .نیمصدایش حواسم را پرت یم

کند ؟ خس و خش صدایش یه کم روی مخ صاف نیم

است ! خودش متوجه نیست؟ تقاضایش آخرین 

یست که فکر یم ن  کنم . چی 

 _طالفروشی آشنا داری ؟ 
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 دهد حاشیه ماشیه ادامه یمطور یی و همان

خوام اگه زحمنر نیست برام _ من یه مقدار طال دارم یم

 بفروشیشون ؟ 

؟   _طالفروشی

ی به گوشم  ن ن بار است که همچه چی  انگار برای اولی 

 گوید خورده . یم

 _بله .آشنا باشه که فاکتور نخواد . 

ماند .پس قصد فروش طال و و ساکت و منتظر یم

ش جواهراتش را دا رد . شاید از رسنیاز ! حتما کفگی 

خورده بود به ته دیگ ! توی ذهنم با دلسوزی این 

 دهم ی دردناک احتمایل را ادامه یمقصه

قدر دستش خایل شده که حنر پول نداره قبض " اون

موبایلش رو پرداخت کنه .حاالم خطش قطع شده .واسه 

ن اومد با موبایل من زنگ زد به آشناش ...البد  واسه همی 

که ازش پول قرض کنه ! اوووف ! حتما آشناشم گفته این

بدموقیع زنگ زدی دست و بالم خالیه ! کیل چک و 

ن بهانه های رسدسنر و سفته مونده رو دستم و از همی 

خواد پویل نده به کیس و با هزار چاخان که وقنر ییک یم

ن که از تو جور قسم و آیه دروغیک یم خوان ثابت کین

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ه ! حنر از امروز صبح که تر چارهیی  ن ن ! طفلگ دوشی 

اش نداره دیدمش هم تکیده تر شده .حتما هییحی تو خونه

 بخوره . " 

توانم یاد جواهری هرچقدر هم گیج و رسگشته باشم نیم

ماهان نیفتم . اسمش با حروقن درشت مثل یک تابلوی 

زند . صدای خودم را نئون تبلیغایر پس ذهنم چشمک یم

خوایه خواهرانه شنوم که یم با نویع همدیل و خی 

 گویم یم

_حاال بیاتو یه چای و پولگ باهم بخوریم .منم مغزم 

 کاربیفته که طالفروشی آشنا رساغ دارم یا نه ؟ 

گذارم بفهمد بیشیر به خاطر خودش است که و نیم

کنم که دیگر با چه خواهم مهمانش کنم .دارم فکر یمیم

هایی یم
ن ازش پذیرایی کنم ؟ پنی  که توانم درخانه چی 

نداریم .)چرا یادم نبود از بقایل بخرم .(اما کره و مربا 

تازه را  توانم نانهوی    ج چرا . بیسکوییت هم هست ! یم

تکه کنم و بعد توی روغن و کره رسخ کنم .ترد و تکه

شود .یم چسبد .ذرت تازه برای چسفیل هم روغنن یم

و تعارقن نباشد و بتواند داریم . فقط امیدوارم خییل کمرو 
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 کشیده 
ی

اینجا یک دیل از عزا دربیاورد .چندروز گرسنیک

 .خدا عالم است . 

کند . البد دارد توی دلش استخاره او مردد نگاهم یم

کند .بروم تو ؟ نروم ؟ استخاره اش احتماال میانه یم

پذیرد و آید که با مکث و تردید باالخره دعوتم را یمدریم

 فرماید .   #عشق_را_سانسور_کردند قدم رنجه یم

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۲۷ 
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لطفا درجریان باشید .برای این رمان دوبار  ️‼توجه

گذاری درهفته داریم ، نه هرشب ! ) روز و ساعت  پارت

 نامشخص (

 

ن را از هرآن ی جوش بیاید و چای آماده کنم می  چه تا کیر

ها را نم و بعد همزمان که دارم ذرتچیدرخانه داریم یم

کنم و صدای جلز و ولز و توی قابلمه چسفیل یم

خانه را بریم ن شان آشیی بیی دارد برایش کیم از این در وآن بیی

ن حال تمام سعیم را یمدر حرف یم کنم که زنم و در عی 

پرحرف و وراج به نظر نرسم  .کیم از خودمان برایش 

ام که .از عمه ملکهصیلیم گویم .از خودم و رشته تحیم

کوش و توانائیست .از کار و بارمان ! او چه زن سخت

 نشسته .یی 
ن که خودش را آنساکت و مغموم پشت می 

ی عالقمند و کنجکاو نشان بدهد .نگاه ماتش به نقطه

های محوی درهوا معلق مانده .اصال حواسش به حرف

زنم؟ من هست یا یک ساعت دارم برای خودم ور یم

ن شوم که گردم و نگاهش یمگایه بریم کنم تا مطمیی

م . گوشش به من است .یا مچش را موقع یی   حواش بگی 
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آید و ادای هوشیاربودن را و او همان لحظه به خودش یم

شه لطفا دیگه خفه آورد.اما توی نگاهش یک " یمدریم

! " خایص هست .لبخند زورگ تحویلم یم دهد و شی

هایی را که دارم با نر یک کلمه از حرفکند که حوانمود یم

کنم از دست نداده .دوست آب و تاب برایش تعریف یم

د و ازم راجع به اطالعایر که دارم گایه وسط حرف هام بیی

سد .مثال " تو در اختیارش یم  بیی
گذارم سواالیر

چندسالته؟ " یا " عمه ملکه ات تاحاال ازدواج نکرده؟ " 

 حبوبات و محصوالت یا مثال " ایده بسته بن
ی

دی خانیک

غذایی از کجا به ذهنتان رسید ؟ " تا از کلیات به جزییات 

ی برسیم .اما او زیپ دهانش را کشیده و همان طور بیشیر

دهد و منتظر است تا من خودبه خود اعتنا گوش یمیی 

 دانم از پرحرقن داغ شود و خودم را از برق بکشم . چانه

م به سنگ یم پذیرم که خورد و رسانجام یممتاسفانه تی 

ی ازم  ن  بیهوده ام بردارم .او  نه چی 
این دست از سخین

شود پرسد نه خودش تشویق به صحبت از خودش یمیم

ی یم گویم گذارم و یم.با دهاین کف کرده قوری را روی کیر

 . 

 _تا چای دم بکشه یه کم چسفیل بخوریم . 
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ریزم و ها را توی یک ظرف کریستایل بزرگ یمو چسفیل

ن .هنوز بعد از افزودن کیم نمک به آن یم گذارم روی می 

به هییحی دست نزده .نیم فهمم یک آدم گرسنه حاال 

تواند هرچقدر هم که مناعت طبع داشته باشد چطور یم

چه برایش دوستانه قدر خوددار باشد و از خوردن آناین

ن کند؟ من جای او بودم دست کم از  فراهم شده پرهی 

گذشتم .امیدوارم اگر برایش دار نیماغ و مزهد چسفیل

ام به حساب ای جداگانه چسفیل نریختهتوی کاسه

 بودنم بگذارد نه یی 
احساس صمیمیت و خودماین

 
ی

ام ! یا استفاده از لفظ " چسفیل " را در حضور سلیقیک

یک مهمان غریبه یی کالش نداند .حاال ذرت پفیک یا گل 

کدام به کند ؟ هیچقر یمبالل یا شکوفه ذرت ! چه فر

ی نمیک اندازه " چسفیل " حق مطلب را برای این پدیده

 کنند . و خوشمزه ادا نیم

ن است .آدم را یاد آن دیالوگ  "  نگاهش وزن دارد .سنگی 

 اندازد. کنه ؟ " معروف یمچشمات اذیتت نیم

کند . از توی انگار که دارد به یک موجود خیایل نگاه یم 

ریزم توی دارم و یمچسفیل بریمظرف مشت مشت 

 زنم دهانم .بهش تعارف یم
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 _داغ داغ بخورین .یم چسبه ! 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۲۸ 

 

 میلقدر طبییع خودش را یی تواند ایندانم چطور یمنیم

هایی باشد که نشان بدهد ؟ شاید جزو معدود آدم

هییحی  شانچسفیل دوست ندارد .حنر اگر توی خانه

برای خوردن نداشته باشند .هرچند برایم باورکردین 

نیست ." کیه که دوست نداشته باشه؟" اما من ارصار 

دارم که هرطور شده لطف و احسانم را به زور هم شده 

 پرسم بکنم توی حلقش .با مالطفت یم

 خواین براتون نون رو تو روغن و کره رسخ کنم ؟_یم

کیس از این کارها از کجا بداند که من برای هر 

 ها خواندین بود ! جور وقتکنم؟کاش نگاه آدم ایننیم

کند .بعد هم یک جوری دهد که نه و تشکر یمرستکان یم

 گوید یم
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 _اصال اشتها ندارم . 

گذارم ی آخر یمکه نزدیک است باورم شود . اما لحظه

که بهم عیب و نقصش ! شاید برای اینپای تظاهر یی 

ن اضافه یمبرنخورد داخل پ  کند رانیر

س دارم اشتهام کور یم شه ! هییحی _وقنر ناراحتم یا اسیر

 تونم بخورم . نیم

ای " آهان" همراه با نگایه مایوس و همدیل نصفه نیمه

 کنم گویم و فکر یمضعیفن یم

ش یم شم پرخور " برعکس من که وقنر عصباین و اسیر

 شم ." یم

عادیجور مواقع غدانم کداممان ایننیم تر از دیگری ی 

کند. من یا او ؟ یعنن واقعا گرسنه نیست ؟ با این رفتار یم

ی رنگ پریده و مردین جلوم نشسته و باقیافه تمام قیافه

زند . به هرحال یک استکان چای تازه اشتهایی دم یماز یی 

 دم با چنددانه پولگ زعفراین که دیگر نیاز به اشتها ندارد. 

سیم  م خواهم ازش بیی

س و ناراحتیت برای چیه ؟"  "درحال حارصن اسیر
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دانم با چه لحنن سوال کنم که فقط یک کنجکاوی اما نیم

ساده به نظر برسد نه فضویل ؟ برای آوردن چای از جا 

شنوم که دوستانه شوم .صدای خودم را یمبلند یم

 گویدیم

س چی ؟ خدای نکرده مشکیل پیش اومده ؟  _اسیر

دزدم که زنم و فوری نگاهم را ازش یمو ناشیانه لبخند یم

یعنن اصال آدم فضویل نیستم .نگاهش به چای ریختنم 

ن  ی درک من تر از آن که به قوهاست و سکوتش غمگی 

ماند تا با سینن چای برگردم کشد و منتظر یمبرسد. آه یم

دار را جلویش و باز مقابلش بنشینم .استکان دسته

 گویم گذارم و با خنده یمیم

ای نجات _به بهونه پذیرایی از شما خودمو از چای کیسه

 دادم ! 

های امیدوارم ازم انتظار نداشته باشد جنبش ضعیف لب

رنگ و رویش را پای لبخندزدنش بگذارم فرم اما یی خوش

م . قبل از .یک لقمه نان و مربا و کره برای خودم یم گی 

انهکه بهش تعارف بزنم با لحن یی این  گوید ای یمصیی

 _نگفنر طالفروشی آشنا رساغ داری ؟
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چپانم که برای عمدا همان لحظه لقمه را توی دهانم یم

جواب دادن به او برای خودم زمان بخرم . تابلوی 

وع به چشمک زدن جواهری ماهان دوباره پس ذهنم رسی

توانم آن را جزو طالفروشی آشنای دانم یمکند. نیمیم

؟ تا به حال هیچ سابقه خودم به حساب بیاورم یا نه 

ام .)که البته این در مورد بقیه خریدی ازش نداشته

کند.( فقط دارم های تهران هم صدق یمطالفروشی 

شوم و گایه برای پرس مغرور هرروز از کنارش رد یم

کشم روم و خط و نشان یمصاحبش پنهاین چشم غره یم

 . ظاهرا ماهان در

 

 #نیلوفرالری

 ند#عشق_را_سانسور_کرد

#۱۲۹ 

 

رشته طراچ و ساخت طال و جواهرات مدرک کارشناش 

ن آوا خانم را که  دارد . طالهای مردم و ازجمله همی 

محبورند از رسنیازشان و بدون فاکتور بفروشند مفت 

کنند .بعد در قالب قطعات خرند و آب یمازشان یم
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جدید ، گریم خداتومن به خریداراین که ویر خرید طال 

 وشند . فر دارند یم

نگاهش با بیم و امید مسقیم به من است هنوز .هرچه 

توانم او را از خودم ناامید کنم .حاال جواهری باشد نیم

ماهان نشد جواهری سگه ! توی این شهر این همه 

ام که استکان چایخر هست . قبل از اینجووهری مفت

 گویم را بردارم با لحنن که برایش خاطرجمیع بیاورد یم

! درست یم_نگرا ن  شه ! ن نباشی 

رسد.اما های او هم یمکنم امتداد لبخندم به لبفکر یم

تر از آن است که حال اش را ندارد . پژمردهانگار حوصله

لبخندزدن را داشته باشد .هرچند نگاهش با امیدواری 

 زند . برق یم

 شم بتوین کمکم کنن ! _ازت ممنون یم

صدا ام را یی چای کند و من هم کیم از مکث کوتایه یم

اش اشاره کشم و همزمان با دست به چایهورت یم

کند .فکرش مشغول این گفتگوی به کنم . اعتنایی نیمیم

کند و ثمرنرسیده است .کیم این دست و آن دست یم

 یم
ی
مندگ  پرسد . بعد کیم با رسی

 توین بری ؟ _گ یم
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د کنچشمانش حالنر دارد که انگار دارد به من التماس یم

ن حاال بروم طالهایش را برایش بفروشم.تعجب  همی 

که فعل را جمع نبسته بود ؟ یعنن خودش کنم از اینیم

خواهد مرا بفرستد جلو ؟ چرا قصد همرایه ندارد و یم

سم و احتیاط قدر مشکوک است ؟ باید کماین کم بیر

نکرده مال وقت طالها خدایپیشه کنم .نه ؟ اگر یک

وقت خر چاره گی  بیفتم چی ؟ آندزدی باشند و من یی 

بیار و باقایل بار کن ! ماهان هم که انگار ارث پدرش را از 

 
ی

ما طلبکار است و منتظر است زهرش را بریزد و یک انیک

سند طال مال خودت  به ما بچسباند! اصال اگر ازم بیی

ش  است  باید چه جوایی بدهم ؟ اگر بگویم آره و بعد خیی

چی ؟ اگر بگویم نه که بدتر از  به گوش عمه ملکه برسد 

روم . باید خودش هم بد است .نه .من زیر بارش نیم

باشد .دست کم همدست بودن بااو بهیر از این است که 

ی دارد . یم گویم جریم به تنهایی بیفتد گردنم .تاوان کمیر

باید خودتان هم به عنوان صاحب طال همراه من باشید 

دهد چرا .من هم با نیم شود و توضییحگوید که نیم.یم

توانم ریسک کنم فهمانم که نیملحن نسبتا جدی بهش یم

رود و اش توی هم یمخورد .چهره.کیم بهش بریم

 گوید شود .حق به جانب یمهایش برافروخته یمگونه
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_چه ریسیک گندم جان ؟ طالها مال خودمه ! گردنبند و 

)که بعدا  فهمم یم گوشواره و دستبند و ییک دوتا انگشیر

ییک شان حلقه ازدواج برلیان چندمیلیونیست .آیا قبال 

 ازدواج کرده ؟( فقط من فاکتوراشو ندارم . 

 _گمشون کردین ؟

 گوید . کوتاه یم

 _نه . 

 شود . ای از حزن و اندوه مبهمش غرق یمو باز در هاله

 گردم . تر یممن با سماجت دنبال جواِب سوال مهم 

  داره باهم بریم طالفروشی ؟_خب حاال مگه چه اشکایل

رنگش را کشد و موهای خرمایی اش یمدسنر روی پیشاین 

که مثل پرده افتاده روی نییم از صورتش یم زند کنار . 

ن حرفکیم با تردید نگاهم یم ن یا نگفیر هایی کند.برای گفیر

 به من دودل است . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۱۳۰ 

 

که به من اعتماد سخنر گی  کرده .این مطمئنا توی دورایه

 گوید زند و یمکند یا نکند .عاقبت دل به دریا یم

ون برم . _من فعال نیم  تونم از خونه بی 

ی که گفت  ن انگار اصال قصد قانع کردن مرا ندارد. با چی 

ریزد .ظاهرا صداقت بدتر ترس و دودیل را به جانم یم

از نگاه پشیمان و  خطرنایک از خود به خرج داده .این را 

خواهد دوباره فهمم .انگار که دلش یماش یمترسیده

ها نیست . کلمات را به دهان خود بازگرداند. اما از این خیی

پرور مرا به اشغال کلمات موردنظر حاال دیگر ذهن خیال

جور تعبی  و تفسی  توانند هزارویکاند و یمخود درآورده

ی چشمانم گشاد حدقهپرد باال و ابروانم یمشوند . 

 شود . یم

 _چرا ؟ 

رود .تحت اختیار به سمت ظرف چسفیل یمو دستم یی 

 کند . ام گل یمتاثی  ترس درون و کنجکاوی پرخوری
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تکاند و دوباره آه دهد .آرام رس یمبه پشنر صندیل تکیه یم

زنم . تا کشد .من در تب و تاب شنیدن دست و پا یمیم

 د گویکه عاجزانه یماین

س!   _نیی

ن یک.فکر یم دزدد و نگاه غمگینش را از من یم  کنم با همی 

وری یمکلمه ن خواهد دهان مرا ببندد اما درکمال ی پی 

د. هایش را یمی حرفتعجب دنباله  گی 

 _چون متاسفانه وقت ندارم برات قصه تعریف کنم. 

زند اما مطمئنم که وقت دانم از کدام قصه حرف یمنیم

ردن که هیچ ، حنر وقت ندارد گلویش را قصه تعریف ک

ی نمانده جز یک  ن صاف کند . ته ظرف چسفیل چی 

اندازم و دانه پولگ به دهانم یمسوخته .یک مشت ذرت

م . کاش قدرت این را قرچ قرچ کنان زیر نظرش یم گی 

داشتم که با نگاهم مغزش را اسکن کنم .خییل دلم 

 خواهد بداند توی رسش چه خیی است ؟یم

ای بکنم .باالخره او از من تقاضای خواهم با او معاملهیم

ای دارد و من هم ابهامایر برایم پیش آمده که عاجزانه

د .منم باید از کم دارد شکل یک معما به خودش یمکم گی 

ها رسدربیاورم یانه ؟ توی این دوره زمانه گ  ن یک رسی چی 
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 کند؟ تازه من خییلبدون چشمداشت لطفن به کیس یم

ام هنوز اش نزدهخوبم که از رس ترحم دست رد به سینه

.واال هیچ اجبار و دلییل برای کمک و همیاری با او که 

 
ی

فقط یک غریبه است و تنها ربطش با من همساییک

بینم . انگار اعصاب ضعیفن دارد که دورادوراست نیم

ها را زیر آسیاب قرچ خردشدن پولگصدای قرچ

 آورد . هایم تاب نیمدندان

زند که انتظارش را ندارم .قندان را از دست به کاری یم

گذاردش کنار .توی این حرکتش دارد و یمجلوم بریم

زده و گیجم خشونت نامحسوش پنهان است که شگفت

سم مانده نگاه یمیم کنم و کند .اول به قندان دور از دسیر

ای به خودش گرفته . ی عذرخواهانهبعد به او که قیافه

 کند . زیر لب زمزمه یم

 _ببخشید ! 

خورم و ذهنم از کم اهمیت گول نیم  اما من با این حواشی 

کشد .درخواست" این به ی به حقش دست نیمخواسته

ن  طور درراه جای آن ! " چه توقیع دارد ازم ؟ که همی 

رضای خدا کمکش کنم ؟ دستم از ظرف خایل چسفیل 

گاه پرازسوالم ها .نرود سمت بیسکوییترسگردان یم
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ین پرسشم مستقیم به اوست .معطل نیم کنم و با مهمیر

 اندازم . او را گی  یم

ون چندین ساعت انگار  _دیشب یه مرد مشکوک اون بی 

ی باال که کشید .از ترسم اومدم طبقهکشیک خونه رو یم

تنها نمونم. اما هرچی زنگ زدم و در زدم کیس در رو به 

 ین!؟ روم باز نکرد .خونه نبود

*** 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۳۱ 

 

 رامرس

 《محبوبه  》

 

 
ی

اش تا چشم برهم زدیم دهه محرم با شور و حال همیشیک

اس های شکوهندانهبرگزار شد و در امتداد سوگواری
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ی شهر هنوز عزادار نشان تقریبا به پایان رسید .اما چهره

م و های سیاه و رسخ مخصوص محر داد و پرچمیم

 خورد . های عزاداری در هرگوشه و کناری به چشم یمعلم

من در طول این ایام پنج روزش را پیش باباحاچی بودم و 

اگر به خاطر مراسم نذری تاسوعا و عاشورای خودمان 

خواست به خانه برگردم . در یط آن پنج نبود دلم نیم

ها دیده بودم بار پرسنوح را پای نردهروز فقط همان یک

 بعد از آن دیگر یادداشنر بینمان ردوبدل نشد. . 

های گذشته غیبت تنها فرق مراسم امسالمان با سال

های زیبایش انگار مراسمان خواین محمد بود .بدون نوحه

ن خییل بخصویص کم داشت .هرچند چندین  یک چی 

مان اجرایش از تلویزیون پخش و مایه مباهات و رسبلندی

نظی  و محمد و صدای یی  شده بود. توی رامرس همه از 

گفتند و به عنوان فامیل، های جانسوزش یمنوحه

همسایه، دوست ، آشنا و همشهری بهش افتخار 

 کردند . یم

برای مراسم نذری تاسوعا و عاشورایمان و طعام ویژه  

های چندین گوسفند قرباین کرده بودیم و ردیف دیگ
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یط دوروز به برنج در باغ برپا شده بود . تمام بزرگان شهر 

ل ما دعوت داشتند ،  ن  رصف شام و ناهار در مین

بود که  و نادر این مراسم این ییک از اتفاقات عجیب

همرس ییک از مدیران شهری که به گفته خاله زینب ظاهرا 

با دقت زیر نظرم گرفته بود و گایه با لبخندهای 

طور که کرد پسندم کرده و ایندارش دستپاچه ام یممعنن 

هاشان رسدرآورده بود احتماال مرا پچهزینب از پچ خاله

برای پرس بزرگشان در نظر گرفته بودند و بعد از ایام 

( یک خواستگاری  ن سوگواری )به گفته او قطع به یقی 

درست و حسایی در پیش داشتیم .مامان که چندان هم 

ش پشت یی  میل نبود خواستگاران آبرومندی برای دخیر

از طرقن معتقد بود آدم رس در خانه صف بکشند و 

ن و با لباس سیاه که نباید به فکر سفره ی عزای امام حسی 

بازی ها باشد و اصال انتخاب عروس و این خاله زنک

های خوبیت نداشت ، ضمن تایید حدس و گمانه زین 

 خواهرش با غرور گفت

ش _اتفاقا منم متوجه نگاه های خاص خودش و اون دخیر

هاست به محبوب بودم ! اریی شهسو که عروس بزرگه

ن رفتار یم کرد و تقریبا هرچند محبوب با همه رسسنگی 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ی دونم از چی این ورپریدهداد و من نیمبهشون محل نیم

خواد بدعنق خوششون اومده اما خب وقنر خدا یم

محبت ییک رو بندازه تو دل کیس ،هییحی و هیشیک 

 جلودارش نیست ! 

ست به ییک شدند و کیل و بعد او با خاله زینب باهم د

کنند و با طبق رسبه رسم گذاشتند که باالخره عروسم یم

ی طبق "جهار چشم حسود و دشمن کور کن "به خانه

گفت از آقا بهروز فرستند .خاله زینب یمبختم یم

د ببینند یم خواهد ته و تویش را دربیاورد و آمار بگی 

 است ! پرسبزرگشان چه کاره

ها از اش که آنتان فقط این نکتهاز تمام این داس 

اش ( برایم بستگان پرسنوح هستند ) البته از نوع سبنی 

قدر برایم مهم و جدی جالب و جذاب بود و بس .واال آن

نبود که بخواهم فکرم را بهش مشغول کنم یا حنر جواب 

ن   های مامان و خاله زینب را بدهم . رسبه رس گذاشیر

ق من چشم طمع دوخته محیا هنوز هییحی نشده به اتا

ی منتظر بود به خانهبود و با یی  ی بخت بروم تا صیی

 تصاحبش کند. 
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۳۲ 

 

که آب پایک را روی دستشان ریخته باشم من اما برای این

ای در جواب هول و والی محیا با لحنن جدی و قاطعانه

 گفتم

ن   بیاد خواستگاریم برام _پرس شاه و وزیر و خان و خوانی 

است.یک  نه فرقر نداره. جواب من قطعا فقط یک کلمه

گنده. من حاالحاالها قصد ازدواج ندارم محیا جون ! 

باید بندازنم تو خمره ! پس دودسنر بچسب به اتاقت و 

 ناشکری هم نکن . 

 گفتم که دیوار بشنود ! به در یم 

 

زاعیل  به قم بابا که یازدهم محرم به اتفاق عمو حاج می  

خواین داداش های نوحهرفته بودند تا در ییک از مجلس

شد _طبق قویل محمد _که در  مسجد جمکران برگزار یم

کت کند عرص روز بعد غرورمندانه  که به او داده بود رسی
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قابل  به خانه برگشت و با آب و تاب از شور و شکوه غی 

 و به های یی نظی  خواین های قم و نوحهتوصیف عزاداری

ی محمد برایمان تعریف کرد خودکنندهقول او از خود یی 

هایی را که توانسته بود با گوشی خودش از ییک از و فیلم

د نشانمان داد .اگرچه بعیصن از اجراها از  مجالس بگی 

 شد و تماشای اجراهای یی بدیل محمدتلویزیون پخش یم

 
ی
گوشی مان بود اما دیدن فیلمش از  باعث تفرعن و بالندگ

 بابا لطف دیگری داشت . 

گفت محمد تا چهل و  هشتم صفر به خانه بابا یم

گردد و حنر احتمال داشت برای برگزاری مراسم برنیم

ن به اتفاق ییک از مداحان معروف همراه با یک  اربعی 

 هیئت از قم عازم کربال شوند . 

دانست از شنیدن این خیی خوشحال باشد یا مامان نیم

ن و نگرا  ن .دلش هییحی نشده به شور افتاده بود . غمگی 

م الیه ! اگه یه وقت زبونم الل مثل هرسال  _بمی 

؟  کاش بمب گذاری بشه و کشت و کشتار راه بیفته چی

ن  جا تو قم و تهرون بمونه . خییل هم قبول نکنه بره . همی 

خوبه ! باید باهاش صحبت کنم . کاش اقال تا چهل و 

 یمش ! هشتم بتونه بیاد خونه .ببین
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مان را چهار روز بعد از بازگشت بابا از قم ییک زنگ خانه

به صدا درآورد . محیا آیفون را زد و درجواب مامان که از 

خانه ونگ زده بود " کیه ؟ "  ن  توی آشیی

برگشت یک نگاه کجیک به من کرد . رسم روی یادداشت 

خواندمش پرسنوح بود و برای بار هزارم داشتم یواشیک یم

شدم که بروم از روش مشق ر وسوسه یمو هربا

ان به خوشنوییس کنم. درحایل که خودش هم گیج و حی 

 رسید گفت نظر یم

 دونم ! گفت سولمازه ! مریی فلوت محبوبه ماه !  _نیم

و رو به نگاه پرسان و ماتم شانه زد باال و لب پایینش را 

اض گفت  خانه به نشان اعیر ن  داد جلو . مامان از توی آشیی

اال هللا ! تو گ رسخود مریی واسه خودت گرفنر الاله_ 

 محبوب؟ 

ن  سولماز ؟ مریی فلوت من ؟ وهللا من خودم هم همی 

تازه فهمیده بودم . یادداشت پرسنوح را گذاشتم الی 

ن  》کتاب " ِاما " از نویسنده محبوبم ن آسیر و به 《جی 

ن برداشتم .فکر کردم " از کجا اسم کاملم  سمت پنجره خی 
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دونه ؟ محبوبه ماه ؟" محیا برای رسوگوش آب رو یم

ون .   دادن رفته بود بی 

های ارغوان و آزالیا و ردیف از پشت درختچه 

ی  شمشادهای هرس شده جلوی حیاط دیدمش . دخیر

ه ن رو بود.با قدی متوسط و نگایه کنجکاو و جوان و سیی

رسزنده و صاحب ییک از زیباترین لبخندها. همسن و سال 

داد . تقریبا ! مانتوی طوش کوتاه تنش بود من نشان یم

زیبایش از هرگوشه و کنار شال یاش  و موهای فرفری

ون ! جز محمد گ  رنگش بازیگوشانه زده بود بی 

دسنر توانست در استخدام معلم فلوت برای من پیشیم

کند ؟ فقط نیم دانم برادر مداح و کلک ما، این دخیر 

کرده بود برایم !؟   لوند و جذاب را از کجا پیدا 

 #عشق_را_سانسور_کردند 
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۳۳ 

 

لطفا درجریان باشید .برای این رمان دوبار  ️‼توجه

گذاری درهفته داریم ، نه هرشب ! ) روز و ساعت  پارت

 نامشخص (

 

شدیم و او زیر ای که ما با سولماز آشنا یمدر فاصله

که خودش را آنی مامان یی گی  و بدبینانههای سختنگاه

ببازد با آرامش و خونرسدی به انواع و اقسام سواالیر که 

ی که به رزومهبیشیر جنبه خصویص داشت تا این اش هین

مربوط شود ) سواالیر از قبیل از خانواده کدوم 

ها هسنر ؟ پدر و مادرت چه کاره اند؟ کدوم جواهردیه

 یم
ی

ای درس  ؟ توی چه رشتهکنن قسمت شهر زندگ

شناش ؟ ( با آرامش و خواندی ؟ محمد مارا از کجا یم
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متانت جواب داد و اصال به روی خودش نیاورد که 

ها و سواالت کم دارد نگاهکند و کممامان دارد شلوغش یم

اش شود .البته در مورد آشنایی بازجویانه اش برخورنده یم

 داد که برا
ی

ی مامان چندان کاقن با محمد توضیحات گنیک

 کننده نبود . و قانع

ک من به محمدآقا معرقن  _از طریق یک دوست مشیر

د.(  ک موردنظر نیی ایشون شدم )اسیم از این دوست مشیر

ن و دنبال یک مریی ساز دهنن برای خواهرشون یم گشیر

کمون منو به ایشون معرقن کرد .البته من  دوست مشیر

هاشون خواین حهدورادور محمدآقا رو به واسطه نو 

شناختم از قبل ! و حاال خوشحالم که افتخار اینو یم

 داشتم بیشیر با ایشون آشنا بشم . 

که گ و کجا محمدآقای مارا دیده و در و در مورد این

اند کوتاه مورد مریی رسخانه شدن باهم به توافق رسیده

کرده اند .اما   گفته بود که از طریق تلفن باهم صحبت

کشان قبال زمینه چینن های الزم را کرده و دوست مشیر 

شفایه و با ضمانت ایشان  محمدآقا برحسب معرقن نامه

 شدن موافقت کرده بود . رسخانه با مریی 
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ک اعتماد کند  مامان که ظاهرا هنوز نتوانسته بود به دخیر

 یی 
اش احتماال به خاطر پوشش به اعتمادی)نصف بیشیر

ه بود  .( به توضیحاتش با ظن و زعم او نامناسب دخیر

که به نظر قانع شده باشد در آنداد و یی تردید گوش یم

هایش را به دسته های پایان ابرویی باال انداخت .دست

 ای گفت مبل استیل تکیه داد و با لحن ناخشنودانه

ی _خودم رسفرصت با محمدآقا حرف یم ن زنم .چون چی 

زنگ زدم بهش در این باره به ما نگفته بود . االنم که 

گوشیش رو جواب نداد .بهیر بود تا بعد ماه محرم و 

 کرد .حاال چه عجله ای بود اصال ؟ صفر صیی یم

 و برگشت و پرسان نگاهم کرد 

ی نگفته بود ؟  ن  _به تو چی 

اطالیع کردم با قیافه حق به و چون من هم اظهاریی 

 تری رویش را به دخیر کرد . جانب

بتتون ر  ه طبییع _حاال بفرماین رسی و بخورین ! از کنسانیر

 پرتقال باغ خودمونه ! خونگیه ! 

 بندش خواست پشتجوری بود که انگار یمتعارفش یک

 اضافه کند 
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ین تا من تکلیفمو با محمد و این  یف بیی "بعدم ترسی

ه  مغز)یعنن من ( روشن کنم ."ی سبکدخیر

اعتنا به جو متشنیحی زد و یی سولماز با مالحت لبخند یم

جا مامان سیع داشت برایش فراهم کند تا زودتر از آن که

اش بدهد نگاهش را کنجکاوانه یی سی  و سیاحت فراری

بت خنک آب  زوایای خانه فرستاده بود . بعد کیم از رسی

 پرتقالش نوشید و گفت 

 دارین ! مثل نقاشی یم
ی

مونه . _چه خونه بزرگ و قشنیک

ه ! یموسط باغ چای و مرکبات ! اینجا آدم دلش ن  گی 

 بعدا مامان از این حرفش یک آتوی

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۳۴ 

 

پردازی ها درست و حسایی ساخته  و برای خودش شایعه

 کرده بود . 
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ه داشت با چشماش قورتمون یم داد ! یه جوری _دخیر

ن گفت کرد انگار صدساله مارو یمرفتار یم شناسه ! همچی 

ه که من قشنگ از تو ا نیمآدم دلش تو خونه شم گی 

چشمای یی حیاش خوندم که داشت تو دلش واسه 

 کشید ! خودش کل یم

ان  آدم از ذهنیات منفن و عجیب و غریب مامان حی 

 ماند . یم

هرچند خودم هم متاسفانه دست کیم از او نداشتم 

. کردم .چون تمام مدت داشتم به موهای سولماز فکر یم

بود؟ نبود ؟ چقدر امکان داشت اینکه آیا فرش طبییع 

آن طره مویی که محمد ما انداخته بود گردنش یک رشته 

ن موهای زیبا که شاید درحالت طبییع اش صافند از همی 

 باشد ؟

که برود سولماز برای معارفه آمده بود و قبل از این

شماره خودش را داد و شماره مرا هم گرفت تا بعدا تلفنن 

 
ی

زم برسیم .هرچند مامان مرص های الباهم به هماهنیک

ی ساز کال منرصف شوم یا آن را به بود که من یا از یادگی 

 های حرام موکول کنم . بعد از ماه
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_درست نیست تو ماه محرم و صفر تو خونه صدای ساز 

 ره . بلند بشه ! برکت از خونه یم

کرد که چرا عقلش را داده و پشت رس محمد غرغر یم

 دست

چنداین نداشت .درواقع از این که  من ؟ بابا مخالفت

قرار بود توی خانه آموزش ببینم خوشحال هم بود . اما 

نشود و خیال نکند که  که مامان از دستش جریبرای این

ی بروز نیمهمه علیه او متحد شده ن و داد اند علنا چی 

 گفت یم

طور دیده فکر _حاال که محمد صالح خواهرش رو این

 خت نگی  تو هم زهرا خانم ! نکنم مشکیل باشه .س

داد . هایش جواب نیممحمد رسش شلوغ بود و به تماس

بار با مامان کوتاه حرف زده و گفته بود خیالش فقط یک

از هرجهت راحت باشد ! مریی که برایم درنظر گرفته از 

ن شده بود  است .مامان که دنبال بهانه هرلحاظ تضمی 

 پوزخندزنان گفت 

 ش کامال مشخص بود ! _بله از رس و وضع

محمد هم در جوابش گفته بود که ما چکار به رسو 

که متاسفانه توی رامرس نتوانسته وضعش داریم و این

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

بود یک خانم چادری و محجبه که مریی ساز دهنن باشد 

ن سولماز خانم رضایت  برایم پیدا کند .پس باید به همی 

 دادیم ! یم

 همان شب من به محمد اس ام اس دادم 

 

خیی مریی رسخونه " مرش که به فکرم بودی و برام یی 

گرفنر داداش محمد جان ! فقط ...خییل برام جالبه که 

بدونم این سولماز خانم جذاب رو از کجا پبدا کردی؟ 

 زد ."گفت محمدآقا چشماش برق یمچون وقنر یم

جوابش دیروقت رسید .طبق معمول همه به جز من 

رفته بود که هنوز جواب اس ام کم یادم خواب بودند و کم

اسم را نداده .داشتم از روی یادداشت پرسنوح تمرین 

کردم که صدای دینگ اس ام اسش خوشنوییس یم

 حواسم را پرت کرد .نوشته بود 

 

" فضول برق چشمای دخیر مردم نباش ! مثل مامان 

ین  خانمت به ظاهرش کلید نکن ! این خانم شاگرد بهیر

است ! فقط نوازی شهرهکه تو ین   استاد سازهای بادیه

 ازش یادبگی  . " 
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ین استاد سازهای بادی ؟ یعنن گ  فکر کردم " شاگرد بهیر

اختیار به سمت پرسنوح ، استاد همایون ؟" و ذهنم یی 

 کشیده شد ! 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۳۵ 

 

یعنن ممکن بود سولماز شاگرد او بوده باشد ؟ خییل هم  

نواز ماهر و رسید . استاد همایون ین به نظر نیم بعید 

صاحب سبیک بود .چند سال پیش که خودم  از نزدیک 

شاهد درخشش و دریافت لوح تقدیرش بودم . 

تحصیالت عالیه در رشته موسیفر هم داشت .این طور 

که من در موردش یط پرس و جوهایی از چکامه فهمیده 

ن  های معتیی از کالج اش را از ییکالملیلبودم مدرک بی 

موسیفر انگلستان دریافت کرده بود و چند اجرای 

ن با ساکسوفون و فلوت در ارکسیر سمفونیک موفقیت آمی 
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سمفونیک لندن داشت و تقریبا به  ایران_ اتریش و ارکسیر

ن یک چهره  الملیل تبدیل شده بود . ی بی 

هنوز وسط افکار مغشوشم پرت بودم که صدای دینگ 

ون پرتاب کرد . اس ام اس دیگ  ری مرا به دنیای بی 

 محمد خییل کوتاه و یی ربط نوشته بود 

 " دلم بدجوری هوای خونه رو کرده ! " 

 

ن بابا به اداره ، وقنر داشتم برای خودم یک   بعد از رفیر

ریختم با لحنن کم و بیش استکان چای دیگر یم

ن به اس ام اس آخر محمد اشاره کردم و  تمسخرآمی 

ن صبحانه ، من و محیا بعدکه برگش تم پشت می 

احساسایر شدنش را دست گرفتیم و با یی خیایل بهش 

خندیدیم ،برای ما واقعا جالب بود که برادر خشک و 

 جدی
ی

اش برای خانه بگوید .گویی از مان از دلتنیک

محاالت بود . مامان اما با ما نخندید. صورتش سنگ شد 

باشد  و مثل کیس که ناگهان بهش شوگ وارد شده

زد رسجایش خشکید. نگاه مبهوتش روی صورتم دودو یم

 با کاردصبحانه 
ی

. دستانش هم موقع تکه کردن پنی  خانیک

 یی حرکت مانده بود . 
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دانم رفته بود توی فکر .عمیق و مرموز و متوهمانه ! نیم 

اش ریخته بود به قدر چهرهگذشت که آندر رسش چه یم

قدر که نگران ید . آنرسهم ؟ پریشان خاطر به نظر یم

 شدم و پرسیدم 

ی شده ؟  ن  _چی 

دید . ای بود .انگار که مرا نیمروح و شیشهنگاهش یی  

رستکان داد که نه .و گفت که یاد خواب بد دیشبش 

 افتاده ! و بعد پرسید 

 _تو جوابشو چی دادی؟ 

ی مربای تمشک را گذاشتم جلوی محیا که دستش کاسه

  تفاویر گفتم .با یی را یه کش نیاورد 

 _هییحی ! 

و فکرم رفت پیش اس ام اش که با بدجنیس در جوابش 

ی آخر دلم مغلوب احساسات نوشته و بعد لحظه

شد و از ارسالش منرصفم کرد " اتفاقا اصال  خواهرانه

 جات تو خونه خایل نیست ! " 

مامان ازم خواست اس ام اس محمد را نشانش بدهم .با 

ا اما این کار را کردم .شاید فکر دانستم چر که نیماین
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اندازم و او هرگز کرد دارم محمدش را دست یمیم

توانست همچه اس ام اش بهم داده باشد ! اما وقنر نیم

ن شد منقلب تر شد . با چشمان خودش دید و مطمیی

زد هرچند که سیع داشت با لبخندی که به تلیحن یم

هش اش درست کند .اما تپوشیسی برای ظاهر آشفته

 بغضش گرفت . 

_طفلک محمدم ! حتما این مدت خییل بهش فشار 

 اومده که هوای خونه رو کرده ! 

ن لقمه برای خودش منرصف شد و به  و بعد از گرفیر

خانه بهانه ن ی تلفن زدن به باباحاچی و پرسیدن حالش آشیی

 را ترک کرد . 

ای سه روز و یط جلسات نود قرار شد سولماز هفته

ی اول ساعت پنج موزش بدهد . جلسهای به من آدقیقه

بعدازظهر روز دوشنبه بود . همان روزی که عروس 

ها که دخیر حاج صالحیان بود ،با خاله زینب شهسواری

تماس گرفته و اجازه خواسته بود که برای امر خی  یک 

ل ما .  ن  تک پا بیایند مین

 

 #نیلوفرالری
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 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۳۶ 

ن بود .ش حسی   ساله ، مهندس برق و پیمانکار اسمش امی 

اداره برق شهرستان ! تا حاال ازدواج نکرده بود . چون به 

خواهد چندسایل حسایی کار کند تا همه گفته بود اول یم

 ایده
ی
آیل بسازد .خاله بتواند برای خودش و همرسش زندگ

زینب با آب و تاب از اخالق و منش و اوضاع روبه راه 

 .  کرد اش تعریف یممایل

ن پیمونکاری هرماه کیل پول  _وضع خودش توپه ! با همی 

ن دوسه  درمیاره .دو دستگاه خونه به نامشه و یه قواره زمی 

ن خارچی داره  ی لب آب داره ! دوتا ماشی  .خوش هزارمیر

اخالق و خوش تیپ و نجیب و فوق العاده خانواده 

ده که  یه  دوست و اجتمایع ! به مادر و خواهراش سیی

ری خوب و خانم  از یه خانواده با اصل و دخیر چاد

.اونام محبوب رو بهش  ن نصب و مومن براش پسند کین

گفت تا بهش خندید و یممعرقن کردن .خواهرش یم

زاآقاخان پنایه ، خواهر حاج محمدپنایه  می  گفتیم دخیر

رو برات انتخاب کردیم دیگه امونمون نداد .خواست 
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ن  هرچه زودتر برسیم خدمتتون که دخیر و  پرس همو ببیین

 و باهم آشنا بشن . 

های آفریقایی مامان داشت با آبپاش صوریر به بنفشه

.به نظرم که با انجام این کار و مشغول داد لب هره آب یم

ن خودش یم خواست که روی حالت مبهم و نگه داشیر

ی چهره اش رسپوش گذاشته باشد. هرچند با فکورانه

ندی گوشش به نیمچه لبخندی از رس رضایت و خرس

حرف های خوشایند خواهرش بود اما حواسش یک خط 

زد شد و انگار که روحش غیبش یمدرمیان از جمع قطع یم

دانستم توی دلش چه خیی است چه .حنر من هم نیم

برسد به خواهرش که انتظار داشت با هم در این باب 

تری داشته باشند .اما او تقریبا گفتگوی نتیجه بخش

 شنید . داد ویل انگار نیمگوش یمخننی بود .  

خیایل داشتم خاله زینب یک نگاه به من کرد که با یی 

زدم و با نگایه رسرسی ی مامان را ورق یمخانوادهیمجله

ن گذراندم ، یی آنمطالبش را از نظر یم که در آن بی 

اظهارنظری بکنم .انگار نه انگار که ناسالمنر موضوع این 

نگرد مربوط به پید ا شدن خواستگار برای من بود .نه می 

  یک صحبت پیش پاافتاده
ی
 ! از روزمرگ

ی
 های همیشیک
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رسید. ام برایش نامفهوم و عجیب به نظر یماعتنایی یی  

سکوت مامان هم کش دار شده بود . باالخره صیی و 

 اش از دستمان رس رفت .یی تابانه گفت حوصله

 _حاال چی بهشون بگیم زهراخانم ؟

بیم و امید روی صورت خاموش و رسد مامان نگاهش با 

های رورسی ساتن شد و با بالزد .گایه گرمش یمدودو یم

ش خودش را باد یم ن زد .شکم ورآمده اش چسبیده بود سیی

ن .فکر کردم   به می 

ه ! " " بچه رسش نخوره به لبه ن .دردش نگی   ی می 

مانه ردشون کنم هم من و  _وقنر پشت تلفن گفنر محیر

ن  هم آقا  بهروز خییل تعجب کردیم . آخه آدم به همچی 

 زنه ؟ خواستگارایی دست رد یم

خانه پیچید  ن .انگار که صدای آه پرافسوس مامان در آشیی

خاله زینب بدجوری دست گذاشته بود روی دلش . محیا 

زد .صدایش از توی داشت تلفنن با دوستش حرف یم

ن یم گراهرو یم  فتآمد که داشت با لحنن غبطه آمی 

ام ! چون _خوش به حالت ثنا ! من که خییل عقب افتاده

تازه هری پاتر و محفل ققنوس رو تموم کردم . االن یم 

وع کنم .   خوام جام آتش رو رسی
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۳۷ 

 

محفل ققنوس ! قلبم مثل اسب رم کرده داشت توی 

اد تاخت . فکرم به سمت محفل ققنوس و استسینه یم

همایون کشیده شد و از مرور  رفتار هیجاین توام با رقص 

سماع و آواز  آن روزم دچار التهایی دروین شدم .همزمان 

ی کش آمدن بود که یادم آمد زیر هام در آستانهلب

ه و سمج خاله زینب هستم و زود خودم را نگاه های خی 

 جمع و جو کردم . همان لحظه از فکرم گذشت 

بازم برام الی نرده ها یادداشنر گذاشته  " شاید پرسنوح

 باشه .ویل من اونجا نبودم که پیداش کنم ." 

ن و نگرانم کرده بود  این فکر ناخواسته ، درخفا غمگی 

ن به خانه.باید  بهانه ی باباحاچی پیدا ای برای رفیر

کردم. مامان آبپاش را توی کابینت گذاشت و وقنر یم

 ره به من گفت رفت سمت سینک با اشاداشت یم
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ه داره طاقچه باال یم گه من فعال قصد ذاره ، یم_این دخیر

ینن و دسته گل بیان  ازدواج ندارم .بگیم با جعبه شی 

گن شما که سالممون ، بعد جواب رد بدیم که بدتره .نیم

تون قصد ازدواج نداره چرا ما رو یم دونستید دخیر

ن مسخرهکشوندین خونه تون ؟ فکر یم  ردیم . شون ککین

شی  را باز کرد و دست هایش را گرفت زیر آب .لحنش 

ن بود .   همچنان حق به جانب و تاکیدآمی 

 شه تو روشون نگاه کنیم ! _بعد تویه مجلس رومون نیم

هایش به مذاق خاله زینب خوش اگر چه حرف

اش موافق بود نشست اما کم و بیش با دالیل منطفر نیم

الاقل اجازه بدهیم یک  و فعال دیگر ارصاری نداشت که

تک پابیایند تا من با پرسشان آشنا شوم .ناامیدانه رویش 

 را به من کرد . 

_چرا یم خوای لگد به بختت بزین محبوب جون ؟ به 

خدا خییل پرسخوبیه ! آقا بهروز از هرگ تو شهر 

درموردش پرس و جو کرد جز تعریف و تمجید ازش 

 نشنید . 

دستمال حوله ای خشک هایش را با مامان داشت دست

ن و توبیخ  کننده بود . یم کرد .لحنش تی 
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 _بس که یی لیاقته ! 

هاشان ندارم خاله زینب وقنر دید توجیه به صحبت

ی اعتنا به بانک معرتضانهمجله را از از دستم کشید و یی 

 من که گفته بودم 

 _وا خاله جون !؟

 داد گفت با لحنن شمرده که بوی نصیحت و دلسوزی یم

.االن پای توین مجله بخوین عزیزم _بعدا هم یم

 تری در میونه ! های مهمصحبت

بچه های بدعنق و دست ها را به سینه زدم و مثل دخیر

 ی چشم با اخم نگاهش کردم . رستق از گوشه

 _مامان که گفت بهتون .من قصد ازدواج ندارم . 

 
ی
گونه هاش کیم برافروخته شدند و رد پای آزردگ

شد .معلوم بود که توقع شنیدن جواب یده یمدرنگاهش د

رسباالی مرا نداشت . اما به رغم خرده رنجیسی که 

احتماال از من به دل گرفته بود ، هنوز داشت با نرمش و 

خوایه با من حرف یم  زد خی 

ی باالخره باید ازدواج کنه  _تا گ محبوب جون ؟ هردخیر

 ! 
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 از شنیدن این قصه
ی

و تحجر ی تکراری که بوی کهنیک

دن به یم ار بودم از خودم و رسسیی ن داد دل زده بودم ! بی 

 تقدیری که اختیارش دست دیگری بود . 

ها دست پرسان مردم  تا گ قرار بود خوشبخنر ما دخیر

ها همیشه منتظر بختمان باشیم  باشد ؟ تا گ باید ما دخیر

و انتخاب شویم ؟ در ظاهر حق انتخاب داشتیم اما فقط 

ن آن به کردند .حنر اگر ایی که انتخابمان یمهاز بی 

 . دلخواهمان نبودند 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۳۸ 

 

زدیم ! هامان ناگزیر دست به انتخایی اجباری یمبعیصن 

 ! ازدواج راه دررویی یم
شد نسنجیده ! زوری ! مصلحنر

اجتماع و فرار از  برای فرار از فشار خانواده و جیی

 
ی
هامان در توهم های فردی ! بعیصن رسخوردگ

رفت چه آرزوها شدیم و یادمان یممان غرق یمخوشبخنر 
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افتادن درتله ای داشتیم و بعیصن  هامان به احساس گی 

 کردیم . ناگریز عادت یم

در طرح و اندازه های مختلف  مثل این بود که چندتا قفل

به تو نشان بدهند و بگویند از بینشان یک قفل را 

کن و تو باید فکر کنن که کدامش به قفس   انتخاب

 
ی
 آید ؟ ات بیشیر یمزندگ

بودن بود !    این هم از دیگر مصائب دخیر

جزو معدود دفعایر بود که نگاهم را صاف یم انداختم 

ن توی چشمان کیس و با شهامت حرف دلم را یم زدم. اولی 

و از درونم کردم بار بود که احساس قدرت و جسارت یم

و یم ن بودم مجبور نیستم.   نی  ن بار که مطمیی  گرفتم .اولی 

ها هم ازدواج نیم ن و _شاید! ویل خییل از دخیر کین

ن ! منم اصال عجله ای برای به خونه ی بخت خوشبخیر

ن ندارم خاله زینب ! کیس منو از خونه ون رفیر ی بابام بی 

 نکرده! 

خاله زینب با چشمان گشاد مانده و ابروان باال رفته 

 شنیدماش را یمکرد .صدای گفتگوی دروین نگاهم یم

زبون رسو یی " این واقعا همون محبوب محجوب و یی 

 خودمونه ؟" 
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ی مرا حمل بر مامان که جواب های رک و پوست کنده

گستاچن ام گذاشته بود با حرص لب برچید و بهم چشم 

غره رفت . از رو نرفته بودم اما به رسم ادب و 

ن احرف نداختم و ساکت شدم . قدری شنوی رسم را پایی 

تند رفته بودم شاید .اما باالخره باید یک خودی نشان 

ن نشست . انگار یم دادم .مامان با کفری درآمده پشت می 

تمام خون بدنش پمپاژ شده بود توی صورتش .گلگون و 

برافروخته بود . نگران بودم مبادا فشارش زده باشد باال 

باشم ! چه دخیر  ...نکند باعث ناراحنر قلبش شده

ای بودم من ! صدایش از عصبانیت لرز مالحظهیی 

 داشت .لحنش اما جدی و کوبنده بود . 

ی لیاقت یم ن خواد خواهر جان ! دخیر من فکر _هرچی 

کنه چون برو رو داره پس همیشه شانس اینو داره که یم

براش خواستگار خوب و در خور پیدا بشه .انگار تقدیر 

تونه وقت و ساعت ودش یمآدم دست خودشه و خ

ن  ن کنه که گ براش شوهر مناسب پیدا بشه .همی  تعیی 

عموش ، مهدیه ، از خوشگیل و خانیم هییحی کم  دخیر

نداره ! تحصیالت عالیه هم داره ! یه خواستگارای 

خوبش رو به بهانه های الگ ییک ییک از در خونه روند که 

. ده باالخره بختش خوابید . االن ش و پنج سالش ش
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دیگه از وقت ازدواجش گذشته و هیشیک براش پا پیش 

ترش که که دوتاخواهر کوچیک. درحایلذاره نیم

رسه، هردوشون چندسال خوشگلیشون به پای اون نیم

ن رسخونه و زندگیشون. به گمونم  پیش ازدواج کردن و رفیر

عموش رو بره محبوبه هم یم  . خواد راه دخیر

های تند و تشویش نیدن حرفخاله زینب به قدری از ش

ن  آور مامان منقلب شده بود که از ترس به وقوع پیوسیر

 های ترسناکس غریدبینن پیش

عموش خود کرده ! ما نیم_یی  ذاریم محبوب اشتباه دخیر

 رو تکرار کنه ! 

 

که مبادا بخت من مثل بخت مهدیه درنهایت از ترس این

فق پنهاین به خواب برود ، یط یک سیاست مزورانه و توا

میان دوخواهر و جلب موافقت بابا و بدون کسب 

 رضایت قلنی من ،

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۱۳۹ 

 

قرار بر این شد که آخر هفته مراسم خواستگاری برگزار 

شود و من پرسشان را از نزدیک ببینم و به هم معرقن 

ت و گفتگوی کوتایه با هم داشته باشیم .  شویم و معارسی

بعد اگر نپسندیدمش جواب رد بدهم ...پیامدهای جواب 

 منفن من هم پای خودشان ! 

ن بودند که امکان ندارد  مامان و خاله زینب انگار مطمیی

من پرس صالحیان را ببینم و ازش خوشم نیاید .مگر 

ها من واقعا خودم را الیق ازدواج با که به زعم آناین

ن جوان ایده آل و نازنینن نبینم !   چنی 

گفت به محمد هم باید خیی بدهیم .شاید بخواهد بابا یم 

در مراسم خواستگاری خواهرش حضور داشته باشد . 

اش هم مامان اگر چه در این باره کیم مردد بود و بهانه

تواند این بود که محمد درگی  کارهای خودش است و نیم

خودش را به مراسم خواستگاری برساند اما در نهایت او 

ابا موافق بود که موضوع را تلفنن به اطالعش هم با ب

 برسانند . 
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سولماز با لحنن مالیم و صمییم اما همراه با تحکم الزیم 

 که خاص یک مریی کاربلد و جدی باشد گفته بود 

_انگار زیاد حواست به من نیست محبوبه جان ! االن 

دستات رو کامال اشتباه قرار دادی رو ساز ! ساز تو راست 

ه .چهارتا انگشت دست چپت رو بیار روی ساز و به چین

جوری... حاال های کوتاه قرار بده ... اینموازات این لوله

جوری انگشت شصت دست راستت رو از پشت این

ی دوم نگه دار .انگار که یه کلت رو گرفنر روی لوله

ن  جور ... تا کمیر به دستت فشار بیاد دستت . آها ...همی 

 . 

ن ساز پن فلوته که در اثر خب این نحو   ه توی دست گرفیر

.حاال اگه کنه تمرین، انگشتای دستت بهش عادت یم

خوام راجع به تاریخچه پیدایش حواست بهم هست یم

که چرا بهش میگن ساز این ساز برات بگم و این

 رسخپوسنر ! 

 و من در آخرین لحظه فکر کردم 

" !  " باید فردا هرطور شده برم خونه باباحاچی
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 بابا حاچی گفت 

_بعد که دیگه شوهرکردی سال به سال این ورا آفتابیت 

 شه ! نیم

های مربوط به خواستگاری به گوش او هم  انگار خیی

زد .رحل قرآن جلوش رسیده بود که داشت بهم طعنه یم

کرد که باز بود و داشت عینک نزدیک بینش را پاک یم

 م چندسوره قرآن بخواند.  خندیدم و گفت

ا نیست باباحاچی ! یم خواین اصال بیام  _از این خیی

تون بشم ؟   دخیر

دانم بیشیر به خاطر باباحاچی بود یا خودم ؟ واقعا نیم

 کنم .شاید هم دلم یم
ی
خواست توی این خانه زندگ

ی قلنی یک جورایی مربوط به بفهیم نفهیم این خواسته

 با پرسنوح هم یم
ی

گاه شد . بابا حاچی یک نهمساییک

ی نگفت .بعد عینکش را به چشم  ن رسرسی بهم کرد و چی 

اعتنا به من که به قصد قدم زدن توی باغ داشتم زد و یی 

ن یمهایاز پله وع به تالوت قرآن کرد ایوان پایی   رفتم رسی

 انگار اصال پیشنهادم را جدی نگرفته بود . 
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چی .به  عرص روز سه شنبه بود .گرم و مرطوب و رسی

روم که بتوانم به دور ی بابا حاچی یمخانهمامان گفتم به 

ام فکر کنم .از از فشار محیط خانه و با ذهن باز به آینده

پیشنهاد من استقبال کرد و با امیدواری زیادی خودش مرا 

ی آخر قبل از پیاده ی باباحاچی رساند. لحظهبه خانه

ن به من با تاکیدی ناصحانه گفته بود   شدن از ماشی 

سنر فکر کن محبوب.عاقل و دوراندیش _هرچقدر خوا

 باش ! فعال به هردلییل قصد ازدواج نداری اشکال نداره . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۴۰ 

 

ن و ییک دوسایل عقد کرده هم یمنامزد یم مونید بعد کنی 

رین رس خونه زندگیتون . که آمادگیش رو پیدا کردی یم

راحت از دست نده .تا ویل خواستگار به این خویی رو 

آخر عمرتم منتظر بموین موردی بهیر از این برات پیدا 

 شه . نیم
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زنان به سمت نرده ها های درختان قدمزیر خنکای سایه  

تر رفتم .کیم دلهره داشتم و هرچه به نرده ها نزدیک

س و هیجان تندتر یمیم . زد شدم قلبم از فشار اسیر

انداختم . پشت رسم یم گشتم و نگایه بهگهگایه بریم

کرد درخت پرتقال بود و نارنج و که چشم کار یمتاجایی 

 و بوته
ی

های تمشک و شمشادهای حرص نشده ! نارنیک

نگران چی بودم ؟ باباحاچی حاالحاالها رسش به خواندن 

 افتاد که پس من کجا رفتم؟ قرآن گرم بود و یادش نیم

خورد و ن نیمدادم که آب از آب تکابه خودم دلداری یم

خودیست. تا خودم را این اضطراب و تشویش تمامش یی 

ن یادداشت  نده اولی  مقابل همان نرده هایی دیدم که گی 

هامان به هم شده بود ایستادم .چشمانم را بستم و یک 

ام نفس عمیق کشیدم تا بر هیجانات برانگیخته شده

ی  غلبه کنم .شاید اصال از هیچ یادداشت دیگری خیی

همه هیاهویی باشد برای هیچ ! اما تا چشمانم و ایننبود 

را باز کردم نگاهم صاف افتاد به تکه کاغذی که الی 

ی قبیل مخفن شده بود .شاید در نگاه اول همان دونرده

آمد .چون کامال ماهرانه به چشم هیچ رهگذری نیم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ن و منتظر و  بی  ن جاسازی شده بود . اما از چشمان تی 

 ماند. ز نظر نیمقرار من پنهان ایی 

ای برش داشتم و تا هول هولگ پیچ و طاقنر کودکانهبا یی 

.معلوم نیست گ نوشته و تابش را باز کنم دلم آب شد 

 جا و من داشتم حاال با دلشوره یمگذاشته بود آن

خواندمش . این بار یادداشت بسیار کوتاه بود و خییل 

دا قبل از من به گنگ و رمزآلود ! و شاید از ترس اینکه مبا

دست کیس دیگر بیفتد .بدون مخاطب قرار دادن من 

 نوشته شده بود . 

 

ام به رویتان باز است .به وقت صبح و شام . اما " درخانه

 گدار به آب زدن ممنوع ! "یی 

 

که هنوز ی یادداشتش یی آنبارهبعد از خوندن چندین

ن شده باشم  موفق به رمزگشایی آن کلمات ارسارآمی 

فکرانه رسبلند کردم و نگاهم تا دقایفر نامعلوم به مت

 ها مات ماند . سوی نردهآن

و سگش که طبق معمول با ماشینش توی پارکینگ نبود 

زنجی  به درخت بسته شده بود داشت دور خودش 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ای که با یی خیایل روی دیوار چرخید و از دور برای گربهیم

 کردم فکر  رفت . قروچه یملم داده بود دندان

 " به وقت صبح و شام ! یعنن چی !؟ " 

 

زاقاسیم درست کردم .باباحاچی در سکویر  برای شام می 

مطلق شامش را با اشتها خورد .برعکس من که از بس 

شد .آخر فکرم مشغول بود ، دهانم برای خوردن باز نیم

ن بلند یم شد باز هم به رس وقنر داشت از پشت می 

 یمچه تعریفن کرد . ی خودش از دستپختم نشیوه

ی یم ریخنر _دستت درد نکنه .ویل اگه توش سی  بیشیر

 بهیر بود ! 

مرد مغرور و رسسخت را تا پشت  و من لبخندزنان این پی 

ن شام سینک ظرفشویی تعقیب کردم .تازه یم خواستم می 

ن لرزید .اس ام اش از را جمع کنم که گوشی  ام روی می 

توانستم کننده ! یمبیخطرف محمد بود .کوتاه ، رسد و تو 

های غلیظش را از پس هرکلمه که تایپ کرده بود اخم

 ببینم ! 
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خواسنر عروس صالحیان بیسی ، دیگه ساز یاد " تو که یم

 گرفتنت واسه چی بود؟ "

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۴۱ 

 

 " به وقت صبح و شام " 

ممنوع !  گدار به آب زدندیوانه شدی محبوب ؟ یی 

خودش توی یادداشتش این را با تاکید گفته بود ! ویل من 

زدم .هرطور شده ! رفتم از نزدیک باهاش حرف یمباید یم
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رفتم آرام جورایی زده بود به رسم اما تا نیمدانم که یکیم

و قرار نیم گرفتم .من که همیشه اینجا نبودم و فرصت 

ه دل دل زدن همآمد .پس ایناین همه نزدییک پیش نیم

؟  واسه چی

خوابید .گایه تا هفت . باباحاچی بعد از نماز صبح یم

ماند من هم از خواب گایه تا هشت صبح ! یا منتظر یم

شد واسه خودش صبحانه بیدار شوم یا خودش بلند یم

برد روی ایوان جلوی خانه و  پای کرد و یمحارصن یم

دازه کاقن نشست . در هرصورت به اناش یمی تنهایی سفره

دید که دارم از توی باغ وقت یم وقت داشتم .اگرهم یک

توانستم مدیع شوم که رفته بودم توی باغ قدم آیم یمیم

 بزنم ! 

شاید این از عقلم سلیم به دور باشد .یا جساریر 

وار و حنر بدتر از آن احمقانه ! .اما تنها رایه بود دیوانه

شد کان دیگری نیمکه داشتم . چرا که در هیچ زمان و م

جا بنشینم و قراری معمویل از نوع استادی با پرسنوح یک

_شاگردی داشته باشیم .فقط باید خییل حساب شده 

رفتم .مجایل برای خطا یا لغزش نبود . هراشتبایه پیش یم

ان ناپذیر ختم شود . ممکن بود به فاجعه ای مهیب و جیی
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ای که من رایه به جز موفق شدن در تصمیم جسورانه

ن از بعد از نماز صبح  گرفته بودم ، نداشتم .برای همی 

م با افکاری مغشوش مدام  د و توی بسیر دیگر خوابم نیی

غلتیدم و تمام جوانب تصمیم را سنجیدم و درصد 

اش را در نظر گرفتم .حنر احتماالت خطاهای احتمایل

هم .اگر ییک مرا هنگام عبور از میان  اش را نشده بینن پیش

اش تنها نباشد دید چی ؟ اگر توی خانهنرده های دوباغ یم

یش ... ییک مثل آن پرسه... و مهمان داشته باشد  ی سی 

دید ی پرسنوح یممهرداد و او مرا این وقت صبح درخانه

چه فکری ممکن بود پیش خودش بکند؟ بهیر بود اصال 

ش یم  گذشتم ! از خی 

ی که فکر  ن ن برایم از چی  کردم هم یم گایه فکر رفیر

ترین کار ممکن شد و زماین به نظر آسانتر یمسخت

دیدم اگر با احتیاط و حساب و کتاب پیش رسید . یمیم

 کرد . بروم هیچ خطر خایص تهدیدم نیم

الطلوع ویر افتاد به جانم که بااحتیاط از از صبح عیل 

ون . اگرچه ترس و تشویش مثل  اتاقم و از خانه بزنم بی 

ریخت و تهور زد و زهرش را به جانم یمنیشم یممار هردم 
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شد ، اما به خودم و رشادتم دستخوش تزلزل و تردید یم

 گفتمهربار یم

ری یا اگه قراره بری _آخرش که چی محبوب؟ یا هرگز نیم

ن مخاطرایر داره که باید به جون بخری .  همیشه این رفیر

 این راه هرگز برای تو هموار نبود و نیست . 

اچی روی ایوان جلوی خانه زیر پشه بند خوابیده باباح

ی هال خانه آرام رسک تور پنجرهبود .از پشت پرده

امه ی گی  سفید زیر ی آیی و عرقکشیدم و دیدمش که با پی 

یک پتوی سبک و بهاری درخوایی عمیق فرو رفته .کنار 

ش هم جانمازش به چشم یم  خورد . بسیر

 

 #نیلوفرالری

 ند#عشق_را_سانسور_کرد

#۱۴۲ 

 

خیالم راحت بود که این خواب دست کم تا ییک دوساعت 

 کند . دیگر ادامه پیدا یم
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وقت تنگ بود و تردیدها بسیار .اما من اهل خطر بودم و 

ترین و هایی بیش از این .اما شاید این سختممنوعه

ترین ریسک تمام عمرم باشد و امیدوار بودم که بزرگ

نیاورد .رورسی رس کردم و با  برایم پشیماین سنگینن به بار 

این فکر که کیس با چادر صبح زود برای قدم زدن 

ن نیم ن پاورچی  رود توی باغ دراتاقم را قفل کردم و پاورچی 

. اگر خواب باشد  ن از پله های ایوان غریی خانه رفتم پایی 

 چی ؟

 گفت اما محبوب حق به جانب و باهوش درونم یم 

به وقت صبح و  " خودش برام توی یادداشت نوشت

دونه من رسشب یا صبح روشن جایی که یمشام ! از اون

تونه آخر اش دربیارم پس منظورش یمتونم رسازخونهنیم

شب یا صبح خییل زود باشه که کیس به کیس نیست و 

 باباحاچی ممکنه خواب باشه . و خودشم حتما بیداره ." 

ن و خن کای هنوز خورشید رسنزده و باغ در سکوت دل انگی 

هایم را چنان سبک و ور بود . قدمصبحگاهانش غوطه

ن که داشتم بااحتیاط بریم داشتم که انگار نه روی زمی 

رسی جوی رفتم .جز صدای زنجرهروی هوا راه یم ها و رسی

آمد . گذشت صدای دیگری نیمآیی که از میان دوباغ یم
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های قلب من بلندتر از صدای اما صدای هولناک تپش

.گایه بر هایم را پر کرده بود ی گوشطبیعت حفره

انداختم .همه جا گشتم و نگاه نگراین به پشت رسم یمیم

برد و زیر روشنای کمرنگ صبح در امن و امان به رس یم

زد .اما در آن وقت صبح حنر پرنده هم توی باغ پر نیم

شنیدم پچ درختان خواب آلوده را یمام پچخیاالت وایه

دادند و یم هاشان مرا نشان هم یمکه با شاخ و برگ

 گفتند 

زاآقاخان پنایه ،چقدر مشکوکه ! این  " دخیر حاج می 

 ره ؟" وقت صبح داره کجا یم

ب آهنگ تندقدم  هایم به نرده ها که رسیدم کیم زیر رصن

دست نگه داشتم .با دقت چک کردم ببینم شاید باز 

ی نبو یادداشت تازه د .باید ای برایم گذاشته باشد .اما خیی

 از نرده ها جایی که به خاطر دور زدن یک 
از قسمنر

ن دو  ن دوباغ قرار داشت و بی  درخت گردو که در مرز بی 

گذشتم . ی اجباری انداخته بود یمی همجوار فاصلهنرده

کردم و کار چندان سخنر نبود . فقط باید پشتم را خم یم

ن راحنر ناگهان من خودم را آنرد یم  شدم .و به همی 

وار قلبم سوی باغ همسایه دیدم . صدای کوبش طبل
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ن یک فیلم ترسناک، دلهر  آور بود و انگار مثل موسیفر میر

کردم و با پیچید . گایه شک یمکه داشت در تمام باغ یم

 گفتم خودم یم

کنم ؟ حتما جا چه یمبینم ! من این" نکنه دارم خواب یم

از رویائیه که بعد از نماز صبح خوابم برده و این بخیسی 

 کردم ." من هربار با خودم مرورش یم

داد که این اما بخش هوشیار مغزم بهم با اخطار آالرم یم

که وقنر گی  افتادی به یک خواب نیست و احتمال این

ی و خداراشکر کنن که داشنر خواب  موقع از خواب بیی

ای به دلت ترس و دیدی صفر است ، پس اگر ذرهیم

ن  تواین برگردی .هنوزم هم دیر  جا یمشک داری از همی 

 نشده !"

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۴۳ 
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ن راه برگردم .از همان لحظه  اما من نیامده بودم که از بی 

ون یم دانستم که که با این تصمیم از اتاقم زده بودم بی 

رفتم . برای من راه برگشنر نیست .باید تاآخرش یم

 باداباد ! هرچه

کردم گی  سگش نیفتم و امیدوار بودم خداخدا یمفقط 

 که مثل همیشه به درخت زنجی  شده باشد . 

های ی زیبای گلهمچون نسییم آرام ، از کنار باغچه

 زیر نور نقره ای سپیده 
ی
رسخ که با طراوت و تازگ

 درخشیدند گذشتم . یم

سگش زیر درخت انجی  درحالت نیمه چرت فرو رفته بود 

رسبلند کرد ، برگشت و نگاه کج و یی اعتنایی بار .حنر یک

که دلم ریخته بود اما خودم را به من انداخت . با این

نباخته بودم . جوری وق زده بودم توی چشمانش که 

ترسید نه من ! پیش چشمان مات و انگار او باید از من یم

مبهوتش همچون سایه ای متحرک ، موذیانه گذشتم و با 

ها رفتم . روزی کنواخنر به سمت پلههای آهسته و یقدم

ن بار از این پلکان مرمریت باال یم رفتم حنر که برای اولی 

دمان یک صبح فکرشم نیم کردم که در سپیده

ساز قرار است با نفیس حبس مانده در سینه رسنوشت
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ی باردیگر از این پله ها باال بروم . رسنوشت گردونه

یبانه که پایانش را شانسم را چرخانده و یط یک بازی غر 

لو نداده بود، دوباره مرا به این باغ و این خانه کشانده 

ی .باید به این قرعه اعتماد یم کردم .هرچه باشد قرعه

شانس من بود ! حنر اگر بعدا سخت از این اعتماد 

شدم .پشت در خانه که رسیدم یک ام پشیمان یماحمقانه

ا تکیه دادم به جانم ر دستم را روی قلبم گذاشتم و نیمه

دیوار .باید اول خودم را از آن تب و تاب وحشیانه دور 

ام هم ! انگار نه زده بود .پیشاین هام یخکردم . دستیم

لرزیدم .فشارم انگار که یک صبح تابستاین بود .داشتم یم

افتاده بود حتما .جلوی در یک جفت کفش مردانه و یک 

این اوصاف خورد .با جفت دمپایی چریم به چشم یم

ن باشم که مهماین درخانه نیست .با توانستم خوشیم بی 

وی تلقینن ،  ویی تازه شاید هم به خاطر یک نی  ن نی  گرفیر

 به در زدم .اگر خواب باشد یا جایی دور از 
آرام تفر

س ، مثال توی آن کتابخانه ممکن بود اصال صدای  دسیر

م درزدنم به گوشش نرسد .مایوسانه تق دیگری به در زد

 و فکر کردم 

 اش زنگ داشت ! " " کاش خونه
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ن این همه دردرس و فکر این که بعد از پشت رسگذاشیر

هول و وال درخانه به رویم بسته بماند و من دست از پا 

ام کرده بود . اما درازتر برگردم پاک مایوس و رسخورده

سگش به موقع ابراز وجود کرد و ناخواسته مرا به هدفم 

گار یادش آمده بود مثل یک سگ احمق رساند .تازه ان

ای که فریب خورده و باید آن روی سگش برای غریبه

شان باال خیی و دزدکانه پا گذاشته بود به حریم خانهیی 

ش بهش اجازه داده بود خود را بیاید .تا جایی  که زنجی 

کشیده بود جلو . تقریبا رسیده بود پای پله ها . صدای 

ش اگر  ن چه بیمناک بود اما صاحبش را واق واق تهدیدآمی 

هراسان به پشت پنجره و بعد شتابان به دم درخانه 

کشاند .من فقط حرکت پرده را دیدم و هنوز چشمانم 

امیدوارانه به پنجره میخکوب بود که باباز شدن ناگهاین 

 درخانه

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۴۴ 
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با نگاه ناباور و ام نمایانهغافلگی  شدم .تا نگاه مظلوم

 کرد، نفسم جایی میان قفس سینه
ام گم پرشگفتش تالقر

و گور شد ...سگش را که هنوز نزدیک پله ها داشت علیه 

 کرد، با ترسی مالییم ساکت کردمن با عصبانیت غرش یم

 

 _خییل خب دودوک ! تمومش کن ! 

 

اش دودوک بود .حاال یعنن چی این پس اسم سگ هاسیک

شاید یک اسم با گویش محیل باشد که  اسم ؟ فکر کردم

دانم اما بعدها فهمیدم دودوک اسم اش را نیممن معنن 

ی ین سننر مخصوص ارامنه . نویع ساز است از خانواده

جالب بود حنر اسم سگش هم به ساز و موسیفر ربط 

 داشت . 

ت طوش تنش بود و یک یر  ت نیحن شلوار اسیی رسی

ی بدون پف چهرههفت مشیک .مرتب بودنش و این یقه

 خواب
ی
 یم آلوددگ

ی
ام باعث گفت که با تمام ناخواندگ

ام. یادم نیست به هم سالم بیدارباش زودهنگامش نشده

اش یکه خورده کرده باشیم .او هم از دیدنم پشت درخانه

قدر که البد یادش رفته بود فکر " به وقت صبح بود .آن
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زباین بان یی و شام "را خودش انداخته به رسم . یا با ز 

ی گفتم .تو چرا داشت یم ن گفت :" حاال من یک چی 

 قدر جدی گرفتیش !"این

ربایی قوی میدان مغناطییس وجودش همچون آهن

اش بدجوری آدم را کرد و جاذبهناگریزی تولید یم

ی بگویم تا نگاهیم ن ن گرفت . فکر کردم باید چی  های سنگی 

انگار کلمات  گرش دست از رسم بردارند . اما و مواخذه

توی گلوم گی  کرده بودند . او که مرا گنگ و الل مقابل 

خود دید ابتکار عمل را به دست گرفت و در نقش یک 

م و مهمان نواز ظاهر شد که در صاحبخانه ی محیر

اش به روی مشتاقان هین و موسیفر باز است .حنر خانه

منتظرهخوان با دقاگر صبح خروس شان تن و الباب غی 

 ش را بلرزانند . بدن

 

 _ بفرمایید تو ! 

 

و کیم خودش را عقب کشید و منتظر ماند که وارد خانه 

ی طبییع یا شوم .اما تحت تاثی  یک قدرت بازدارنده

وی مقاومت دروین نیم ام خود به خود فعال دانم چی نی 
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اش در آن و داشت مرا از ورود به حریم خانهشده بود 

ن منع یم دانم تریدم برای چی بود ؟ د .نیمکر پگاه ارسارآمی 

آیا چون او یک مرد جوان مجرد و تقریبا غریبه بود و من 

به او اعتمادی نداشتم ؟ یا نقطه ضعفن در وجود خود 

داشت ؟ های بیشیر باز یممن بود که مرا از ریسک

گریختم که از نگاه کردن به چشمان پرنفوذش یمدرحایل

 خجوالنه گفتم 

ن _یم  رو ایوون بشینیم و حرف بزنیم ؟ جا شه همی 

ن و صندیل ی که در قسمت انتهایی و به می  های حصی 

 ایوان قرار داشت اشاره کردم . 

 و با تاکید افزودم 

 

 ترم . جوری راحت_ من این

 

ن و براق شد و ییک از ابروانش به سمت باال  نگاهش تی 

کمانه کرد . انگار که در روز روشن بهش توهینن آشکار 

ا بود که من شده   .طرح پوزخندش آن قدرعمیق وگی 

م یا فراموشش کنم .   نتوانم نادیده اش بگی 
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س و دل  _شما که با اینجا اومدنت ثابت کردی چه رس نیر

ی نیست ؟ ن  جسوری داری . دیگه باالتر از خطر که چی 

 

دانم .پاک گیج کرد یا تشویق؟ نیمداشت رسزنشم یم

ی بزند  شده بودم .و نماند که با من چک و  چانهیک بیشیر

اعتنا راهش را کشید و . همان لحظه درامتداد نگایه یی 

 رفت . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۴۵ 

 

اما درخانه را پشت رسش باز گذاشت .یعنن که دوراه 

انه  بیشیر ندارم. یا دست از این ادا و اطوارهای دخیر

وم و دیگر ی آدم راهم را بکشم و بر بردارم  یا مثل بچه

هایم گذشته پشت رسم را هم نگاه نکنم .و من که از ترس

و تردیدهایم را قرباین جسارتم کرده بودم راه اول را 

ی انتخاب کردم . حق با او بود  ن دیگر باالتر از خطر که چی 
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ن بودم که از اعتماد  نیست! جایی در اعماق قلبم مطمیی

 شوم . کردن به او پشیمان نیم

که مرا با حرکت دستش تعارف کرد روی او بعد از این

کدام مبل مورد نظرش توی هال بنشینم با لحن 

عذرخوایه گفت که مجبور است برای دقایفر تنهایم 

 بگذارد . 

های حلزوین شکل پلهو من با نگاهم او را تا پای ییک از راه

توانستم حدس بزنم که برای خانه تعقیب کردم . نیم

ذاشته و رفته .اما دست کم انجام چه کارمهیم مرا گ

توفیق اجباری شده بود تا بتوانم بر هیجاناتم غلبه و 

ام را احیاء کنم . با نگایه زیرچشیم روحیه تضعیف شده

که اش را از نظر گذراندم .به رغم اینگوشه و کنار خانه 

صاحبخانه یک مرد تنها و مجرد بود کیم بیش از حد 

ن به نظر یم زده اهم در گردشی شتابرسید .نگمنظم و تمی 

در رستارس خانه روی تابلوی نقاشی استاد بنان ثابت ماند 

ن .همان تابلوی نقاشی که آن جا در میان محفل روز همی 

رقص سماع روی چهارپایه دیده بودم .حاال روی ییک از 

.چشمان مهربان خورد دیوارهای هال به چشم یم
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درخشید و یماستادبنان انگار که از دیدن من درآن خانه 

 زد. داشت از توی تابلوی نقاشی شادمانه با من حرف یم

ی جایی ! یم"چکاوک درحصار ! تو این ن دونستم که چی 

ن و نیم تونه مانع تو باشه .تو با این اشتیاق سوزان و آتشی 

دی یا به هرچی هراست، یا رست رو به باد یمدل یی 

 رش ." خوای یمیم

پرت شدن حواسم شد . شنیدن صدای پاهایش باعث  

نگاه از تابلو برداشتم و صاف و شق و رق نشستم .او 

برگشته بود .ظاهرا از روی ادب رفته بود لباس راحنر 

ن مشیک و یک یر  ت سفید ساده خانه را با شلوار جی  رسی

ام عوض کند تا رسیم تر به چشم بیاید .وقنر به رسم احیر

ن شدم ، او با دست به من عال درجایم نیم مت داد که خی 

بنشینم و همزمان خنکای عطر ادکلنش مشامم را نواخت 

 . 

با اعتماد به نفیس که خاص خودش بود مقابلم نشست 

ها کش و پاهایش را روی هم انداخت و  بعد انگار ثانیه

ن از رویمان گذشت  آمدند و لحظات مثل ارابه ای سنگی 

.او مرا زیر نظر گرفته بود و من به هرجایی چشم 

جا که او نشسته بود .یک قرن طول ندم جز آندوایم
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ن میانمان را شکست و کشید تا این که سکوت سهمگی 

 گفت 

 شنوم ! _خب یم

وع خویی نبود .نه آن
قدر ترغیب کننده به نظرم این رسی

ح بدهم و نه آن  ی را رسی ن که من بخواهم با آب و تاب چی 

ن که چارهقدر تحکم ای جز حرف زدن برایم باقر آمی 

 ارد . نگذ

وع که من واقعا نیمدرحایل دانستم از چی و از کجا باید رسی

که او امتداد سکوتم را به هول و گیج و کنم اما برای این

 گول بودنم تلفر نکند به زحمت توانستم بگویم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۴۶ 

 

های شما رو جا اومدم که حرف_من ...من امروز این

 بشنوم . 
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قدر برایم زدم .همانر که داشتم زیر آب حرف یمانگا

 رسید . سخت شده بود و کلماتم به نظر مفهوم نیم

دریی با دسنر که گذاشته بود روی پایش داشت یی 

بات نرم و آرایم بر زانویش یم نواخت و با چشماین رصن

دانست چه باریک شده زل زده بود به من ! انگار هم نیم

ی که یکتواند با من _ صحبنر یم ی کاره از خانهدخیر

اش یواشیک آمده بود تا با رسی سودازده درس همسایه

 بیاموزد _ داشته باشد هم یم
ی
دانست که چه خوانندگ

چینن مرا آماج که بدون مقدمهتا این حرقن با من دارد. 

 ی خود قرار داد . سواالت کوبنده

خوام بدونم . قصدت به طور جدی چیه ؟ _من یم

همه خودت رو به خطر و دردرس ؟ چرا این هدفت

خوای به ندازی ؟ که چی بشه ؟ اصال با خوندن یمیم

 کجا برش ؟ 

به ی محکم تری به پایش زد با کف دستش تک رصن

.دستش انگار حکم چکش یک قایصن را داشت و از آن در 

ور برای هشدار دادن استفاده یم  کرد . مواقع رصن
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حاشیه به ی    ح و یی _یم خوام اول خییل شفاف و رص 

سواالتم جواب بدی .بعد اگه حرقن بود با شما درمیون 

 ذارم . یم

.منتظر بود تا با توضیحاتم پرده بود نگاهش دقیق و یی 

تواند با تکیه بر کردم نیمقانعش کنم .و من فکر یم

م قرار دهد .اما داشت بدون اعتماد به نفسش تحت تاثی 

 .من و منن کردم و گفتم  کرد کار را یمهیچ تالشی این

 خوام ... خوام ...یم_خب ...من یم

 یی 
ام زدهاختیار روی صورت یخو ساکت ماندم و دسنر

کردم هزار و یک کشیدم .تا قبل از این لحظه فکر یم

کارم دارم .هزار و یک ادعا ، هزار و یک دلیل برای این

ه ی قطیع . اما حاال یم ن دیدم که دالیلم شبیه انگی 

های کوچیک بودند که حکمت و منطفر پشتش نبود انهبه

و شاید فقط برای خودم قابل قبول باشد .با توجه به 

ایط حاکم و محدودیت توانستم با هایی که بود البد نیمرسی

توضیحاتم کس دیگری را قانع کنم و شاید از نگاه دیگران 

 بود .من 
ی

ایط من به نظر دیوانیک این کار برای ییک دررسی

دفاع بودم .او هنوز منتظر ر قضاوت دیگران یی دربراب

د و من بعد نشسته بود تا در جریان داعیه ی من قرار بگی 
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افتاده ام یم خواستم با از اینکه فهمیدم در چه تنگنایی گی 

 او را بپیچانم .ابتدا نفیس تازه کردم و بعد با لحنن 
ی

زرنیک

 که همراه با اعتماد به نفیس کاذب بود گفتم

ن . _تعجب یم کنم که دارین این سواال رو از من یم پرسی 

ایط مشابیه به اینجا در حایل که خودتونم تحت رسی

 رسیدین ! 

و حق به جانبانه نگاهش کردم و نگفتم که استاد بنان 

معتقد بودند که او ییک مثل من بود .دوباره با کف 

به ی آرایم بر زانویش نواخت و درواکنش به دستش رصن

تر ها ابرویی باال انداخت .اما ظاهرا زرنگهای من تنحرف

ها را بخورد . بازیها بود که گول این مغلطهاز این حرف

ن پرصالبنر داشت .   کالمش طنی 

دونستم قراره به کجا برسم ویل ظاهرا مثل _من از اول یم

دوین هدفت چیه و که شما به طور حتیم و دقیق نیماین

 زین ! یم رسگردون داری به این در و اون در 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۱۴۷ 

 

که گفت "رسگردان" خوشم نیامد .ناخواسته مرا از این

 علیه خود تحریک کرده بود 

خوام صدام تربیت خوام ...یمدونم چی یم_نه .منم یم

 ببینم . 
ی
 بشه و تعلیمات الزم رو برای خوانندگ

ای مناظره  و به دین ترتیب بجو مینمان متشنج شد و 

منتظره بینمان در گرفت .   عحیب و غی 

خوای خوای به کجا برش ؟ یم_که چی بشه ؟ آخرش یم

ور آب و صدات شنیده بشه ؟ قصد داری بری اون

 خواننده بیسی ؟

 _نه . 

ور حنر به عقلمم نرسیده بود که بخواهم خواننده ای آن

 آیی شوم .موهای تنم سیخ شده بود . 

 _پس چی ؟ 

هام خوام بخونم  ! تو خلوت و تنهایی دل خودم یم_برای 

م . ! و یم  خوام درست و اصویل یاد بگی 
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_فقط برای دل خودت داری این همه به آب و آتیش 

 گردی؟همه دردرس یمزین و دنبال اینیم

بود و صدای من آکنده از قهر و  صدای او پر از شماتت

 دلخوری . 

ن _به نظر شما دنبال موسیفر و آواز   رفیر
ی
و خوانندگ

 دردرسه ؟ 

ایط شما بله .انگار شما متوجه  _برای کیس در رسی

 موقعیت اجتمایع و سیاش خونوادگیت نیسنر . 

 کنه ! _هستم ویل خب منم ییک مثل شما ! چه فرقر یم

گفتم اما فهمیدم قدری تند رفتم .جساریر بود که نباید 

د . کردم .قیاس خودم با او از پایه و اساس غلط بو یم

دانستم .اما دریک لحظه نفهمیدم . خودم هم این را یم

که شالق نگاهش را به ام کرده بود .بعد از اینعصنی 

خوایه بدهد  جانم کشید با لحنن که کم و بیش بوی خی 

 بار باشد گفت که رستارس نکوهشنه این

خوای بخوین _به نظر من اگه فقط برای دل خودت یم

دن نیست . ریسک کردن برای همه خطر کر الزم به این

 هیچ و پوچ نویع جنونه ! 
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و بعد از مکنی کوتاه نگاهش را صاف انداخت توی 

 چشمان مبهوت من و با تاکیدی اتمام حجت کننده افزود  

 ارزه ! _نیم

و بعد ناگهان از جا بلند شد .حرکنر شبیه " خوش اومدی 

مانه که فرقر با "هری" نداشت .بغض کرده بودم  " محیر

حال کودگ را داشتم که نخ بادبادک از دستش در رفته  . 

بود .همان قدر حرست به دل مانده ! همان قدر 

 غمبادگرفته. 

آرزوهام مثل یک حباب بزرگ مقابل چشمانم ترکید .  

اش مات مانده بود . نگاهم با ناباوری به اندام کشیده

م ، خواستم هم نیمحنر اگر یم ن شد همان لحظه برخی 

 از آنندهماباقر 
ی
جا ی غرورم را بردارم و با قهر و آزردگ

بروم .گویی به مبل میخکوب شده بودم .واقعا 

که انعطاقن از خود نشان بدهد آنفهمیدم چرا یی نیم

کرد و دلیل این همه رسسخنر و داشت  منرصفم یم

خواست لرزید .دلم نیممخالفت با من چه بود ؟ قلبم یم

ار همه وجودش را از سنگ پیش چشم این مرد که انگ

موقعم خوار و خفیفم کنند های یی اند اشکخارا تراشیده
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دادم .حنر اگر از .باید خودم را قرص و محکم نشان یم

 شدم . تکه یمدرون داشتم تکه

کردم شما قصد کمک کردن به منو دارین ! استاد _فکر یم

بنان گفته بودن که راجع به من با شما حرف زدن . 

 م تو یادداشتتون گفته بودین که ... خودتون

هایم از رس شکوه و گالیه صدایم در گلو خفه ماند .حرف

 کاری محکومشبود ؟ یا داشتم به بخل و کینه و کم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۴۸ 

 

کردم ؟ سکوتم که دنباله پیدا کرد او هم دست پیش را یم

 گرفت و گفت 

ه به کیس تعلیم بدم که برای کردم قرار _منم فکر یم

هایی داره و یواشیک داره خودش و آینده هدف و برنامه

کنه .اما متاسفانه اشتباه کردم آرزوهاش رو دنبال یم

.شما با این شیدایی بچگانه و خام ، به جای خایص 
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رش . فقط ممکنه درادامه این تقالی کورکورانه واسه نیم

خواد درنهایت لم نیمخودت یک فاجعه به بار بیاری . د

 ییک از عوامل شکست و پشیموین شما باشم . 

ن ؟ این همه با سنگینن از جا برخاستم .فکر کردم " همی 

ها رو بشنوم هول و وال رو به جون خریدم که این حرف

 ؟" 

دیگر از نگاه کردن به چشمان مغرور و رسدش ابایی 

که از چشمانم فوج فوج خشم و نداشتم .حنر از این

اری به سمتش گسیل شود ب ن  . ی 

قدر مطمئنید که قراره فاجعه به بار بیاد و _از کجا این

 شکست بخورم ؟ 

هایی شبیه هم هستیم .با _ چون من و شما از خانواده

دونم اگر به لطف جایگاه اجتمایع مثل هم .من یم

جنسیتم نبود االن داشتم با یه مدرک لیسانس دوزاری تو 

 کردم . داری یمشستم و بچهی شوهر ظرف یمخونه

ن که باید ها یم_یعنن با این حرف خواین به من بگی 

کارها واسه من که یه ام رو درک کنم و اینجایگاه خانواده

ه به جای این م بیهوده است و بهیر های بلندپروازی دخیر

م که چطور باید همرسداری کنم ؟   احمقانه یاد بگی 
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ن آداب همرسداری به خودی خودش بد که  _یاد گرفیر

تونه چه برای زن چه برای مرد امری مقدس هم نیست یم

 باشه .اما ... 

 

 تر شده بودلحنش حاال عتاب آلوده

ن دیگه است که متاسفانه شما  _ من منظورم چی 

 متوجهش نیسنر ! 

 

ن تا منم بفهمم ! _خب پس لطفا واضح  تر بگی 

 بودم و او یی 
ن   حوصله و ناشکیب ! من مشتاق دانسیر

_ تا ندوین تو این رایه که قدم گذاشنر قراره به چه 

رش ! این اصال عقالین مقصدی برش به هیچ کجا نیم

نیست که خودت رو یی هدف به مخاطره بندازی .من 

کنم که اهل نصیحت کردن نیستم ویل ...پیشنهاد یم

ی اول فعال دست از سیع و تقال برداری و در وهله

کنن و با خودت به یه نتیجه   درمورد اهدافت خوب فکر 

ن برش .که اگه یه بار دیگه کیس از  ی شفاف و مطمیی
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شما در مورد هدفت پرسید پاسخ رصی    ح و قاطیع براش 

 که به لکنت بیفنر . داشته باشی ! نه این

 

 ای ظریف بود اما منی آخرش همراه با طعنهجمله

قدر از دستش مکدر شده بودم که دیگر این کنایات آن

 رایم اهمینر نداشت . ب

ی نگفت و به سمت رسرسا به راه افتاد و من  ن او دیگر چی 

هم با حب و بغیصن خاموش، مثل بزی که دنبال گله 

که به شدت احساس بیفتد پشت رسش .درحایل

 و یاس یم
ی
ن رسخوردگ های کردم و دلم از این شکسیر

 صدا خون بود . یی 

خواست .اما قدر بد بود که دلم مشایعتش را نیمحالم آن

ام کرد . برایم مهم او به رسم ادب تا روی ایوان بدرقه

ی کوتاه خداحافظم را شنیده باشد یا نه ؟ نبود که زمزمه

رس نگاهفقط یم های خواستم هرچه زودتر خودم را از تی 

 اش دور کنم . سوزین 
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۴۹ 

 

 مامان گفت 

ن خییل خ  وبه ! بهتم میاد . _همی 

 

 هایش را به سینه زد . محیا نیشخندزنان دست

 

 _از زیر چادر که لباسش معلوم نیست . 
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ترها مامان بهش چشم غره رفت .یعنن که درکار بزرگ

 و کنسول ایستاده دخالت نکن . توی هال جلوی آینه

ن صبیح  بودیم و داشتیم لباس جدیدی را که مامان همی 

اش که فروشگاه مورد عالقه خودش رفته بود از 

فروخت برایم خریده بود به های مجلیس پوشیده یملباس

که با جدیت و بدون اینکه دنبال زدم .بعد از اینتن یم

جویی باشم بهش اعالم کرده بودم آن کت و دامن بهانه

پوشم . چون اصال مناسب زرشیک رنگ مزخرف را نیم

 سن و سال من نبود . 

آمدند . درخانه همه ت هشت شب یمخواستگاران ساع

ین حالت ممکن مهیا بود و سالن   برای پذیرایی در بهیر
ن چی 

کشید . بابا پذیرایی مرتب و آراسته انتظار مهمانانش را یم

یوتراپش بود .برای  ن رفته بود استخر .توصیه دکیر فی 

که از کمردردش خالص شود و مامان پشت رسش غر این

ش   زد که حاال یک امروز یم که قرار بود برای دخیر

یم بیایند استخر نیم شد ؟ رفت چی یمخواستگاران محیر

اش بود خاله زینب هم برای عرص نوبت ویزیت ماهانه

 .اما قرار بود ساعت شش پیش ما باشد . 
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ن مالییم جلوی آینه نیم  دوری زدم .سارافونم رنگ سیی

ن  داشت . بلند بود و روی سینه  با گلدوزی زیبایی تزئی 

شده بود . زیرش یک بلوز نیحن و تابستاین سفید پوشیده 

ی زمردی بسته اش با یک سنجاق سینهبودم که زیر یقه

 شد . همراه با نگاه ناخرسندی به خودم گفتم یم

 

زنه .واقعا الزم بود یه سایز _سارافونه به تنم لق یم

 تر باشه ؟ بزرگ

 

 . نبود نیم دانم شاید هم دوسایز .چون اصال فیت تنم 

رفت  مامان وقنر داشت با زیپ سارافونم از پشت ور یم

 با لحن قانع کننده ای گفت 

 به چشم نیم_اون قدرام که یم
ی

زنه .بهیر از اینه که گ

 تنگ و چسبون باشه و طرح اندامت رو نشون بده . 

من دور از چشمانش با حریص درآمده پوقن کردم و 

 غرغرکنان گفتم 

 

 پوشیدم بهیر بود . توی مجلیس یم_زیر چادر یه مان
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ن با مرا  مامان عمدا نشنیده گرفت .حوصله کلنجار رفیر

به قدر کاقن یط بیست و یط چهار ساعت نداشت. 

گذشته ادا و اطوارهای مرا تحمل کرده بود .ناز و نوزهای 

کم گذشت و کممن داشت از حد مجاز مورد نظرش یم

ن  شد.  اما با یم داشت از دستم کالفه داری خوشیر

ای همچنان سیع داشت با من مدارا کند .چرا مذبوحانه

که برخالف میلم و براساس صالحدید خودش مرا توی 

این موقعیت انداخته بود .این درست که ریش و قییحی 

ی من از رس دستش بود اما ممکن بود با یک اشاره

ن به شکل مفتضحانه ای به هم چموشی و تمرد همه چی 

 بخورد . 

ها به شکیل کامال ا به چادرم که روی ییک از مبلمحی

وسواش تاشده و مرتب کنار گذاشته شده بود اشاره کرد 

 و گفت 

 _ویل چادرت خییل خوشگله محبوب ! 

 

که توجه من موقتا از سارافونم پرت مامان خشنود از این

 شود، لبخندی از رس غرور و افتخار زد و گفتیم
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حبوب شب خواستگاریش رسش _از اولم به نیت اینکه م

 کنه خریدم . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۵۰ 

 

وزهچادر زمینه ابروبادی  داشت .با گل ای و های فی 

مان به مشهد و از ییک از   ! در ییک از سفرهای اخی 
صوریر

پاساژهای معروف باالی شهر خریده بود .به دور از 

اخل حرم و آن را چمشان من .و بعد باخودش برده بود د

ک و خوش ی    ح کشید تا متیی  یمنش کند . به رصن

انصافا به رسم زیبا بود .اما لج کرده بودم و به مامان 

اش حداقل در مورد انتخاب چادر نگفتم که سلیقه

 مناسب شب خواستگاری حرف نداشت . 
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ام را که ترکینی از ساتن ابریشیم خواستم رورسیتازه یم

 و آیی رنگ
ن و صوریر بود  رسم کنم که صدای  های سیی

منتظره ی بوق آشنایی از توی حیاط حواس هرسه غی 

ن محمد بود .اول  نفرمان را پرت کرد .صدای بوق ماشی 

ای از بینمان گذشت و بعد نگاه هاج و واج و ناباورانه

ن شویم اشتباه نیمبرای این کنیم ییک ییک به که مطمیی

ط جلوی خانه ی رو به حیاترین پنجرهسمت نزدیک

 رفتیم . 

که گفته بود حنر کردیم .خودش بود .با ایناشتباه نیم

اگر رسش هم شلوغ نبود و توی رامرس بود در مراسم 

کت نیم گفت محبوب وقت کرد . یمخواستگاری من رسی

شوهرکردنش نیست ! چه عجب ! نمردیم و توی این 

دانم شاید خانه ییک یک حرف درست و منطفر زد .نیم

آمد .همس و سال هم ز پرس صالحیان خوشش نیمهم ا

ی  ن بودند و شاید در گذشته دوستان هم .اما بعد چی 

.مثل دوسنر باعث کدورت و حنر دشمنن بینشان شده 

محمد با دایی سجاد که در دوره نوجواین یک روز برای 

که گ اول به شکار رفته بودند جنگل و بعد باهم رس این

هم کلکل کردند و رسانجام  سمت قرقاول شلیک کرد با 

کاری جانانه دعوای سخنر بینشان درگرفت و بعد از کتک
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ن شده و لباس ن و مالی   خونی 
ها پاره ای با رس و صوریر

پوره از جنگل به خانه برگشتند و حاال بعد از گذشت 

روز را به دل دارند و هنوز هم از ی آنکینه  همه سالاین

ی هم را با تی  هیم  سایهآید و بفهیم نفهم خوششان نیم

زنند .این یادآوری باعث شد به این فکر کنم که نکند یم

محمد به خاطر همسن و سال بودن با دایی سجاد 

 درگذشته با پرسنوح هم دوست بوده؟

 

 پرسنوح !  

معده ام توی هم پیچید و منقبض شد .آه که چقدر از 

خواست دستش جری و عصباین بودم ! دلم نیم

ها بهش فکر کنم و یادم بیفتد که با چه ژست حاالحاال

انه مانه مرا از خانهمتکیی اش ای به شکیل نه چندان محیر

راند .خوب شد توی آن یادداشت کیم از خجالتش 

درآمدم و  کیم دلم خنک شد واال حتما از غصه غمباد 

 گرفتم . فکر کردمیم
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 " یعنن احتمال داره بازم به رساغ اون نرده ها بره و  

یادداشتم رو پیدا کنه ؟کاش بره و بخونه و بفهمه که چه 

 موجود مغرور و مزخرفیه ! "

 

 ی زیر لنی مامان . حواسم رفت پیش زمزمه

 

 _چی شد که اومد ؟

 

با تعجب نگاهش کردم .رنگ صورتش مهتابگون بود و 

سوی زد .نگاهش به آناش از رد عرق برق یمپیشاین 

که از آمدن محمدش از آنپنجره مات مانده بود .بیشیر 

خوشحال و مشعوف باشد مضطرب و دستپاچه به نظر 

دانم این ناهمگوین احساش را باید به رسید و من نیمیم

 دادم . چی ربط یم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۵۱ 
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 محیا گفت

  

 شه ؟_پس چرا پیاده نیم

 

 و رو کرد به مامان 

 

 ان !؟ ریم استقبالش مام_چرا نیم

 

گفت .چرا داشتیم از پشت پنجره کشیک راست یم

رفتیم به پیشوازش !؟ کشیدیم و شادمانه نیمیم

ناسالمنر محمد بعد از بیست روز برگشته بود خانه 

هایش خیس باشند و بخواهد .مامان انگار که دست

ی دامنش پاک کرد ها را با گوشهخشکشان کند آن

 عرق کرده بود . گفت دانم شاید هم کف دستانش .نیم

 

ون . تو برو لباسات رو عوض کن . _من و محیا یم  ریم بی 
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گفت .اگر آن لحظه به من نگاه کرده بود توی مرا یم

فهمید که دید و یمچشمانم برق نافرماین و چموشی را یم

ن قصدی ندارم .من هم دلم یم خواست بدانم من چنی 

چه مشکیل  چرا  محمد هنوز از ماشینش پیاده نشده ؟

ن دورایه  هست ؟ او و محیا از در که خارج شدند من بی 

که به حرف مامان گوش کنم یا بروم اینمردد ماندم 

رسوگوشی آب بدهم ؟ اول کیم پشت پنجره منتظر 

ی  ن ماندم ببینم اوضاع از چه قرار است و اصال چی 

م یم  شود ؟دستگی 

ن بود .مامان داشت از پشت  محمد هنوز توی ماشی 

زد .محیا در عقب را باز کرده و شه باهاش حرف یمشی

که پاهایش مانده بود نشسته بود روی صندیل .درحایل

ون . داشتم کم شدم .نکند اتفاق بدی کم نگران یمبی 

 افتاده باشد؟ 

عادی و مشکوک چه معنن  واال این رفتارهای غی 

ون که توانست داشته باشد؟ دیگر یمیم خواستم بروم بی 

ن پیاده شد دیدم ب .ته ریشش بلند االخره محمد از ماشی 

ی سیاهش خسته و تکیده به نظر شده بود و توی جامه
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داد که به رسید . یی حوصله و دمغ تر از آن نشان یمیم

هایش های مامان توجه کند .محیا دوسه تا از ساکحرف

را از روی صندیل عقب برداشته بود .خودش هم به رساغ 

اش رفت. مامان داشت چی مشیکصندوق و چمدان 

گفت که به مذاق محمد خوش نیامده بود و با رویی یم

ها داد که انگار گوشش به آن حرفترش کرده نشان یم

 بدهکار نیست ؟ 

 

آمدند .محیا حاال داشتند دنبال هم به سمت خانه یم

.اوضاع به طرز عجیب و پیشاپیششان در حرکت بود 

عادی و ملتهب به رسید .معلوم نیست نظر یم غرینی غی 

اش بود و چرا با این خلق تنگ به خانه برگشته محمد چه

؟ یعنن ممکن است توی قم برایش اتفاق ناگواری افتاده 

 باشد ؟ 

شاید حق با مامان بود و بهیر بود که من درحال حارصن با 

لباس مخصوص شب خواستگاری پیش چشمش ظاهر 

ز برادرها که وقنر نشوم .به هر حال او هم مثل خییل ا

فهمند خواهرشان خواستگار پیدا کرده ممکن است از یم

 و یی 
ن منطق نشان بدهد .ییک خودش رفتاری تعصب آمی 
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کرد هایم که اسمش صدیقه بود تعریف یماز همکالش

اش آمده ،با که داداشش وقنر شنید کیس به خواستگاری

اش جنجال به پا کرده و عصبانیت رفته در مغازه

ن .کیس نیمشهشی دانست های مغازه اش را آورده پایی 

قدر عجیب و جور مواقع اینچرا بعیصن از برادرها این

 شود درکشان کرد . شوند که نیمناشناخته یم

این موجودات برتر و اویل که ذات مقدسشان را گویی از 

ت و کیی و غرور به هم بافته  اند ! غی 

 

وی مبل برداشتم و ام را از ر  من رفتم چادر و رورسی 

خواستم با عجله به سمت اتاقم بروم که تلفن خانه به یم

 صدا درآمد . 

اعتنایی به زنگ تلفن ، گوشی را دانم چرا به جای یی نیم

ن گریز از  برداشتم ؟ انگار حواسم نبود که مثال درحی 

 ام . صحنه

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۱۵۲ 

 

گردد خانه . من هم گفتم که بابا بود .گفت دارد بریم 

ن حاال برگشته .هم تعجب کرد هم خوشحال  محمد همی 

ی درخانه کم و کرس نیست ؟ شد . یم ن خواست بداند چی 

ن مرتب است و به و من وقنر داشتم یم گفتم که همه چی 

ی نیاز نداریم صدای باز و بسته شدن درخانه را  ن چی 

مامان را شنیدم و متعاقب با آن رسو صداهای محیا و 

های داداش محمد را .مامان از محیا خواسته بود ساک

ن که با بابا  د بگذارد توی اتاقش .همی  یکراست بیی

خداحافیطن کردم و برگشتم ابتدا نگاهم با نگاه پرشماتت 

مامان تالقر کرد و بعد با محمد که پشت رسش چمدان 

در دست مات و مبهوت ایستاده بود چشم توی چشم 

ه به تلفن درمورد تماس بابا توضیح کوتایه شدم .با اشار 

خودی های مامان یی که سنگینن نگاهدادم و بعد با این

ویی ام یمدستپاچه
کرد اما من نادیده اش گرفتم و با خورسی

به محمد سالم کردم و خوشامد گفتم .هرچند متقابال از 

او روی خوشی ندیدم . نه جواب سالمم را داد نه لبخند 

ام را تحویل گرفت .حق با مامان بود .بهیر دهاستقبال کنن
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های مخصوص شب بود در بدو ورودش مرا با این لباس

 خواستم فلنگم را ببندم که گفت خواستگاری نبیند . یم

 

 _برام چای بیار تو پذیرایی ! 

 

داد . صدایش بم و خشن بود .و بوی تحکیم لجوجانه یم

توی چنگش بوی جنجایل غریب ! نکند باز موهایم را 

د یا بزند توی گوشم طوری که نشود پیش مهمانان  بگی 

ظاهر شوم .از به هم خوردن خواستگاری ابایی نداشتم 

 ابدا ! 

خواست جلوی خانواده صالحیان رسافکنده و اما دلم نیم

خجل شویم .هرچند که قرار بود از من جواب رد بشنوند 

ب و جرچ که ا.اما اگر لحظه  حتمال ی آخر به خاطر رصن

دادم از طرف محمد در انتظارم باشد، خواستگاری یم

آمد .از های زیادی به بار یمشد حرف و حدیثکنسل یم

 این رفتار خارج از عرف و ادب و این یی 
ایم از طرقن احیر

 
ی
ی صالحیان مان هم به دور بود .به خانوادهشان خانوادگ

شد جواب رد داد اما لغو شدن مراسم خواستگاری یم

که بشود برایش توضیح آنی آخر یی رلحظهد
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ن بزرگ ای بیاوریم یمکنندهتوجیه توانست یک توهی 

 برایشان باشد !  

 مامان در نقش پشتیبانم ظاهر شد و با مالطفت گفت 

 

 در کن االن من یا محیا برات 
ی

ن یه جا خستیک _تو بشی 

بت میاریم محمدم ! محبوب داشت یم رفت چای یا رسی

 کنه . لباسش رو عوض  

 

روم گورم را گم غره رفت که پس چرا نیم و به من چشم

کنم ؟ محمد وقنر داشت به سمت سالن پذیرایی نیم

 اعتنایی گفت رفت با لحن خشک و یی یم

 

بتم نه _وقنر یم گم محبوبه چای بیاره دیگه نه منتظر رسی

 چای شما و محیا . 

 

ی  هآلودش را به چشمان مبهوت و یکه خوردو نگاه عتاب

های سنگینن به راهش ادامه مامان کشید و بعد با قدم
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داد. من با ایماء و اشاره از محیا که تازه به ماپیوسته بود 

 یواشیک پرسیدم 

 " این چشه ؟" 

هایش را در هوا انداخت یعنن او هم شانه زد باال و دست

 دانم .از مامانکه نیم

 کنان پرسیدم   پچپچ

 

م ؟ مثل بمب یم_چکار کنم ؟ براش چای   مونه ! بیی

 

د و بعد با غیظ و غضب گفت   مامان لب روی لب فرسی

 

 دی ... _حقته ! وقنر به حرف من گوش نیم

 

 هایش را بشنوم . توانستم صدای دندان قروچهیم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۱۵۳ 

 

ام نبودیم با یک ی شب خواستگاریشاید اگر در آستانه 

 آمد . زیر لب گفت نانه از خجالتم دریمنیشگون جا

 

 _خدا به خی  بگذرونه ! 

خانه رفت .  ن  و پیشاپیش من به آشیی

 

 سفارش مامان آویزه ی گوشم بود . 

 

 " رسبه رسش نذار محبوب ! هرچی گفت بگو چشم ." 

 

به نظر منطفر نیم رسید .یعنن چی که هرچی گفت بگویم 

چرا هیچ کس چشم ! مامان هم با این پرسبزرگ کردنش. 

نبود که به من بگوید چشم ؟ چشم گفتنم ملس بود یا 

 زور شنیدنم ؟ 
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حاال این حاج آقا محمد خان پنایه با توپ پرش با من 

چه کار داشت یعنن ؟ اگر قرار بود بابت موضوع 

خواستگاری امشب شماتت و توبیخ شوم مامان و خاله 

اوارش بودند .ای بابا ! عجب   ی زینب بیشیر از من رسن گی 

 افتاده بودیم ها . 

 

م و بعد یم روم یی کارم .بابا  گفتم چای را مقابلش یم گی 

ن حاال  هم در راه آمدن به خانه بود و چه بسا که همی 

رسو کله اش پیدا شود .پس چندان جای نگراین نبود 

.داشتم به خودم دلداری یم دادم . توی پذیرایی روی ییک 

بود .زیر باد مستقیم از مبل های استیل یک نفره نشسته 

کولر .با چهره ای زمخت و درهم کشیده . نگاهش به 

ن مات  ینن و پیش دسنر های روی می  ظرف میوه و شی 

مانده بود .اصال انگار متوجه ی آمدن من هم نشد 

ن  .داشت به چی فکر یم کرد ؟ سینن چای را آرام روی می 

گذاشتم و خواستم با استفاده از حواس پریر اش پابه 

ار بگذارم که دستم را خواند و خییل راحت به من فر 

ها نیست .با تحکم گفت  فهماند که از این خیی
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ن . -  بشی 

 

و یک نگاه نافذ و زهرناک به رستاپایم پاشید و بعد با 

دست به مبل کنار دست خود اشاره کرد . کیم معذب و 

مردد نگاهش کردم و بعد به یاد سفارش مامان گفتم 

اری یم  چشم .و همزمان که ن نسبت به خودم احساس بی 

کردم رفتم روی مبل استیل بغیل نشستم .زیر گلویم 

خارش گرفته بود .دلم یم خواست سنجاق سینه را بردارم 

و گردنم را بخارانم .اما به جای این کار بال های رورسی 

ام را توی دستم به بازی گرفتم .او با حوصله استکان 

ز توی قندان .به نظر چای اش را برداشت .بعد قندی ا

یم رسید حرکاتش را روی دور کند تنظیم کرده .همراه با 

بسیار .نگاه به ساعت کردم .پنج و رب  ع بود  سکون و تاخی 

 یی هدفم آن جا یم 
ن .فکر کنم سه دقیقه ای از نشسیر

 گذشت .اگربه حرف مامان گوش کرده بودم ... 

 

 خییل چشم به راه اومدنشوین !؟-
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منتظره بود که کیم طول حرفش آن قدر عج یب و غی 

کشید تا بتوانم برای خودم هضمش کنم .با حالنر یکه 

 خورده  گفتم : 

 هوم ؟  -

 

ن و اندگ هم استنطاق کننده بود   لحنش طعنه آمی 

 .چشم غره هایش بند دل آدم را پاره یم کرد . 

 

 چشم از ساعت برنیم داری . -

 

رایه برای  فکرکنم تا بناگوش قرمز شدم .من و چشم به

 خواستگار ؟ چه حرف ها .من و منن کردم و آرام گفتم 

 

ن جوری چشمم افتاد به ساعت !  –  نه همی 

 

هنوز درعجب بودم که او چطور داشت یک حرکت ساده 

 ی مرا این قدر بزرگ نمایی یم کرد ؟ حنر بدتر از مامان . 
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کیم از چای اش را داغ داغ نوشید و بعد پا روی پا 

هم به بند گردین اش بود که از یقه اش انداخت .نگا

ون .ناخواسته یاد سولماز افتادم و موهای  افتاده بود بی 

 ِفرش .فکر کردم 

 

 " ِفرش حتما مصنویع بود! "

 

 خدا را شکر که دستش به افکارم نیم رسید واال ... 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۵۴ 

 

 خب تعریف کن محبوبه ماه خانم ! -

 

وبه ماه خانم ؟ تا به حال با این لقب صدایم نکرده محب

بود و من نیم دانم باید از شندینش ذوق زده باشم یا 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ن بودم این که حس یم  بیمناک ؟ نیم دانم زیادی بدبی 

کردم در پس این محبوبه ماه خانم گفتنش یک چاقوی 

ن را مخفن کرده و گرفته بود بیخ گلوم .تلقینش آن قدر  تی 

رای لحظه ای حس کردم نفسم به قوی بود که ب

خرخرافتاده . یی آن که متوجه باشم داشتم به زعم او 

 خود را از همه جا یی خیی نشان یم دادم . 

 

 چیو تعریف کنم داداش ؟ -

 

نگاهش مثل برق از تنم گذشت و لرزاندم. انگار من واقعا 

ی یم دانستم و داشتم  ن درمورد موضوع مورد نظرش چی 

ار بود .  ازش مخفن یم کردم ن ی بی   .از تظاهرم به یی خیی

 

تو این پرِس...) مکث کرد و لب هایش را با شدت به هم -

د .انگار یم خواست فحش   فرسی

رکییک دنباله ی اسمش بچسباند که به سخنر توانست 

د (   لحظه ی آخر مالحظه کند و جلوی خودش را بگی 

 صالحیان رو از کجا یم شناش ؟ 
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 ب دادم یی مکث و یی تامل جوا

 من اصال نیم شناسمش ! -

 

شاید باید از این بابت احساس غرور هم یم کردم . اما او 

که جای من نبود .چه یم دانست انتظار ازدواج با کیس 

که تا به حال ندیدیش یعنن چه ؟ او هرگز نیم توانست 

 با من احساس همدردی کند . 

ن تر  شد  ابروانش به حالت ناباوری باال رفتند و نگاهش تی 

.انگار مثل روز برایش روشن بود که داشتم بهش دروغ یم 

 گفتم . 

 

نیم شناسیش ویل به خودت رسیدی و چشم به راه -

 اومدنیسی ؟ 

 

واقعا فکر نیم کردم یک نگاه کردن به ساعت آن هم از 

روی عادت باعث یک همچه سوء تفاهیم بزرگ شود و 

ز مرا توی دردرس بیندازد.توی صورتمم که هیچ ردی ا
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حنر یک پنکک ساده هم نبود . پس چرا این قدر 

شلوغش کرده ؟ یی آن که خود را از تک و تا بیندازم با 

 لحنن حق به جانبانه گفتم 

 

چه به خود رسیدین داداش ؟ این لباسو مامان تازه امروز -

صبح برام خرید و من اصال تنم نکردم که ببینم اندازه 

سه خودم خرید است یا نه ؟ من حنر خودم نرفتم وا

...بعدشم درمورد خواستگاری هم اگه شکاینر داری به 

مامان خانم و خاله زینب بگو .اونا با خانواده ی 

 کردن .من هیچ کاره ام ! 
ی

 صالحیان هماهنیک

 

 که تو هیچ کاره ای ؟ -

 

جوری با ظن و بدگماین گفت و دندان به هم سایید و 

ودم بودم و فقط رستکان داد که انگار واقعا همه کاره ی خ

خودم خیی نداشتم. آب دهانم را قورت دادم و آهسته 

 لب زدم 

 گم . آره ! به جون محیا دارم راستشو یم-
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و خواستم بگویم تو دیگر چرا یم پرش .مگر خودت نیم  

داین که توی این خانه دیگران وازجمله خودت نسخه ی 

 من و محیا را یم پیچید و ما ناگزیر و چشم بس
ی
ته یم زندگ

 گوییم چشم ! 

 

چشمانش ناگهان حالت هوشیارانه ای به خودش گرفت 

ی مشکوک شده بود . استکان نیم خورده  ن .انگار که به چی 

ی چای را توی سینن گذاشت و بعد درکشاکش لحظات 

پردلهره ای که حنر نفس کشیدن را برایم سخت و 

ناممکن کرده بود از جا بلند شد و رسک کشان به سمت 

سالن رفت . انگار  که یم خواست یواشیک مچ ورودی 

د .متعاقبا  ی بگی  ن  ، چی 
کیس را پشت دیواری ، ستوین

 صدای دوان پای کیس آمد . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۵۵ 
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یک نفر حاال یا مامان با محیا احتماال یک گوشه کناری 

فالگوش ایستاده بود و به محض احساس خطر شتابان 

اهش گریخته بود که گی  محمد نیفتد .حساب از مخفیگ

 محمد را نکرده بودند .او همیشه سه هیچ از همه 
ی

زرنیک

جلو بود .حنر از مامان که خودش را از همه داناتر و 

هوشیارتر یم دانست .محمد درحایل که پوزخندی کج 

افتاده بوئد روی لب هایش و احتماال از هوش و حواس 

خودش احساس غرور یم کرد  ن به رسجایش برگشت .اما  تی 

به جای این که بنشیند مثل یک ستون مستحکم و 

قابل نفوذ مقابلم ایستاد و گفت   غی 

 

 حاال تکلیف چیه ؟ یم خوای زن اون مرتیکه بیسی ؟ -

 

اری عمیق و یی دلیل بود 
ن توی لحنش ردپایی از خشم و بی 

ن یم شدم که او با این  .دیگر کم کم باید مطمیی

صومت شخیص دارد که البته شاید پرسصالحیان یک خ

این موضوع به نفعم تمام یم شد .مامان و بابا روی حرف 

محمد نیم توانستند نه بیاورند .اگر محمد عزیزشان به 
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هردلییل از این پرسه خوشش نیم آمد امکان نداشت 

برخالف میل و رضایتش ارصاری به ازدواج من با او 

صومت های داشته باشند .من توی فکر بودم و به خ

ن دودوست جدایی ابدی  احتمایل که ممکن بود بی 

انداخته باشد یم اندیشیدم و او از سکوت من برداشت 

 دیگری کرد و باز دچار سوءتفاهیم دیگر شد 

 . 

 نه ؟ -
ی

 چیه الل شدی ؟ نیم توین بیک

 

مشت های گره خورده اش مقابل چشمانم خودنمایی یم 

فراری برمن بست .با  کرد و نگاه بازپرسش راه را برهرگونه

قلنی ترسیده و رب و ریی گم کرده خواستم حرقن بزنم که 

 ام نگذاشت . یی 
ی

مایه ی آرامشش شود .اما رسگشتیک

 تامل ویی سنجش گفته بودم 

 نه . -

 

 براق تر شد و نهیب زنان گفت  

 نه ؟ نیم توین ؟-
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فکرکردم البد نباید یم گفتم نه .اگر جواب مورد عالقه 

که این قدر برافروخته اش نیم کرد .پاک گیج   اش نه بود 

ی زل زدم توی چشمانش   بیشیر
ی

شده بودم .با رسگشتیک

.آب دهانم را قورت دادم و یی آن که خودم هم بدانم چی 

 آره یا نه این بار با تردید گفتم 

 _آره . 

 

از جواب های جسته و گریخته و بدون فکر و تمرکز من 

زویم را گرفت و از جا بدتر کفرش درآمد .با خشونت با

ن بودم آن قسمت از دستم که توی  بلندم کرد .مطمیی

چنگش افتاده بود تا مدت ها رنگش کبود و زرد یم ماند. 

 خدایا مرا از آتش جهنم چشمانش درامان نگه دار ! 

 

دیوونم نکن .راستش رو بگو و اال یم زنم لهت یم کنم -

 محبوبه . 
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روی بازوم بیشیر و  باهرکلمه که یم گفت فشار چنگش را 

 بیشیر یم کرد . 

 

تو از این پرسه خوشت میاد که قبول کردی بیاد -

 خواستگاریت ؟

 

جوری تکانم داده بود که دل و روده ام ریخت به هم 

ون.پس بابا کجا مانده بود  .ترسیدم قلبم از دهانم بزند بی 

؟ چرا به خانه برنیم گشت و مرا از دست این هیوالی 

 نجات نیم
ی

 داد ؟ این بار صدای خفه اما مطمئنن خانیک

ون پرید .   از ته حلقم بی 

 نه . -

 

خواستم بگویم اصال نیم دانم تا حاال جایی دیدمش یا نه 

؟ اما نشد .بغض راه گلویم را بسته بود .فقط داشتم 

مقاومت یم کردم که پیشش نزنم زیر گریه .نیم خواستم 

ی بدهم .صدای  با اشک هایم به او احساس قدرت بیشیر
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ون از سالن به گوش یم رسید .همراه با  مامان از بی 

 التماس و خواهش . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۵۶ 

 

تو رو خدا ولش کن محمد .امشب ناسالمنر داره واسش -

 خواستگار میاد .این چه کاریه آخه ... 

 

و بعد ناگهان از نیم دانم کجا پیش رویمان ظاهر شد 

ا قایم کرده بود ؟ پشت آن گلدان نخل .کجا خودش ر 

 سالن پذیرایی و 
ن مصنویع گوشه ی دیواری که مابی 

 راهرویی بود که یم رفت سمت هال ؟

داشت رسآسیمه و با حالنر حمایتگرانه یم آمد طرفمان  

ن محمد اول رسجایش  که با نهیب جدی و تهدیدآمی 

 خشکش زد و بعد ناامید و درمانده از راه آمده برگشت . 
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کاریش ندارم مامان .جلو نیا .واال یم زنم سیاه و کبودش -

یم کنم و با همون وضع مجبورش یم کنم برای 

 خواستگاراش چای بیاره. 

 

محمد دیوانه شده بود .رسما ! زده بود به رسش ! دلش 

از جای دیگری پر بود و داشت رسمن خایل یم کرد ! 

ا هرخرده حسایی با پرسصالحیان داشت خب یم رفت ب

خودش تسویه یم کرد .به من چکار داشت ؟ زورش فقط 

 به من یم رسید . 

 و یی رحمش 
ن یم خواستم بازویم را از میان پنجه های تی 

ون بکشم که گوشت و پوستم بدتر کش آمد و  بی 

احساس دردناک تری به من دست داد .طوری که سوزش 

 اشک را تا گوشه های چشمم حس کردم . 

دفاع به نظر یم رسیدم . درحایل که چقدر در برابر او یی 

من هم یم توانستم با آن ییک دستم که آزاد مانده بود 

بزنم توی گوشش ) حنر وسوسه هم شده بودم .( تا 

دیگر یی خودی به خواهران کوچک تر از خودش گی  

ندهد و برایشان چنگ و پنجه نکشد..یا با پایم بهش 

بگریزم .اما لگدی بیندازم و در فرصنر مغتنم از دستش 
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به ما یاد نداده بودند که درمقابل زورگویی و استبداد و 

خشونت کالیم بزرگانمان چطور باید از حق خودمان دفاع 

کنیم .جسارت و شجاعت و حنر گستاچن و دست بزن 

ن مخصوص پرسها بود .بهشان یاد نیم دادند که  داشیر

مهربان و منعطف باشند .ما خواهرها در این خانواده 

 مظلوم و یی فقط 
دگاین بلد شده بودیم که چطور رسسیی

 شان در 
ی
 یی اراده که افسار زندگ

کاین نوا باشیم .دخیر

 دست قدرتمند دیگران بود .. 

 

 مگه با تو نیستم لعننر ؟ -

 

دوباره تکانم داده بود .صدایش زنگ گوشم را برد .دیگر 

دردم نیم گرفت حنر اگر سیاه و کبودم یم کرد .من به 

حات قلب و روحم فکریم کردم که صدمات عمق جرا

ن هم من هم مثل او  جسیم پیشش هیچ بود .برای همی 

دیوانه شدم و به رسم زد که با او مقابل به مثل کنم 

.دست خودم نبود .حنر نیم دانم چطور دل و جراتش را 

پیدا کرده بودم .فقط یم دانستم که دیگردلم نیم خواهد 

 زور بشنوم . 
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تبدانه و دیکتاتورمابانه بود خسته و از هرچه رفتار مس

وازده بودم .تحملم از حد گذشت و دلم از درد به هم 

پیچید و درنهایت کلمات ناگفتنن ام را توی رویش باال 

 آوردم . 

 

من این پرسه رو تاحاال ندیدم .یم خوای باور کن یم -

خوای نکن .تاحاالم قصد ازدواج نداشتم و جوابم از قبل 

ه مامان هم که کارگردان مجلس امشبه نه بود .اینو ب

اعالم کردم .ویل واسه این که از دست زورگویی های تو و 

ن  مامان و زندون این خونه برای همیشه خالص بشم همی 

امشب بهشون بله رو یم دم تا برم از دستتون یه نفس 

 راحت بکشم . خسته ام کردین ! 

 

ناگهان و بعد نیم دانم او دستم را ول کرد یا من آن قدر 

م .برای  زورم زیاد شده بود که توانستم از او پسش بگی 

لحظایر چند او با بهت و شگفنر و من با حب و بغض 

 نگاهمان به هم دوخته شد . 

 

 #نیلوفرالری
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 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۵۷ 

 

ون یم زد .قبل از این که اشک  از معده ام داشت آتش بی 

ور و هایم فواره شوند دست و پای شکسته ی غر 

انه ام را برداشتم و از او  احساسات ترد و نازک دخیر

دورش کردم .با هرقدم گریزاین که بریم داشتم منتظر بودم 

از پشت رس به سمتم هجوم بیاورد و بعد مرا زیر مشت و 

لگدش سیاه و کبود کند .همان طور که وعده ی 

ش را به مامان داده بود .اما نه خودش پشت  ن تهدیدآمی 

ه سایه اش و نه حنر صدای فریاد رسم بود ن

خشمناکش.از کنار مامان که با نگایه متاثر و نگران 

منتظرم ایستاده بود و قصد دلجویی از مرا داشت به 

 گذشتم و یک راست به سمت 
ی
حالت قهر و رسخوردگ

اتاقم رفتم .دلم از دار دنیا فقط یک گوشه ی دنج یم 

تنها  خواست که با خودم و غصه های بزرگ و کوچکم

بمانم .بدون دخالت یا حنر دلسوزی کیس .تنهای تنهای 

 تنها ... 

 یک دل پر برای گریه داشتم . 
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مامان آمد به در زد و خواهش کرد در را به رویش باز کنم 

من اما جوابش را ندادم .بعد بابا و خاله زینب به نوبت از 

ها هم هرکدام سیع داشتند با لحنن راه رسیدند و آن

خواهانه رایصن آمالیمت ن و خی  ها از آن ام کنند که ییکمی 

بیاید با من حرف بزند که من با سکوتم ناامید از دم در 

رفتند با برشان گرداندم .چرا به جای حرف زدن با من نیم

پرس دیوانه و عزیزشان حرف بزنند ؟ او بیشیر از من نیاز 

بار که .خاله زینب یکبه شنیدن پند و نصیحت داشت 

ای ه بود پشت در با لحن نگران و خواهشمندانهآمد

 خطابم قرار داد و گفت 

 

خوای قهرکنن و از خونه _محبوب جان ! خاله! نکنه یم

ون نیای تا خواستگاری امشب به هم بخوره ؟   بی 

 

ی مامان داشت این را ازم دانستم به عنوان فرستادهیم

ن شود که با تمام این اتفاق ها یم خطری  پرسید تا مطمیی

مراسم امشب و آبرویشان را تهدید نیم کند .برخالف 

 ام با صدای دورگه و غمگینن درجوابش گفتم میل باطنن 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 

ون .  ن .وقنر اومدن منم میام بی   _نه .نگران نباشی 

 

هایی که از رس لج و غیظ به محمد زده بودم و به حرف

فکر کردم .یعنن واقعا خیال داشتم برخالف میلم به 

 ی صالحیان جواب بله بدهم ؟ خواستگار 

خاله زینب با صدایی که از خوشحایل شنیدن جواب 

لرزید ازم ای که بهش داده بود داشت یمامیدوارانه

خانه .شام مخترصی بخورم که با  ن خواست بروم آشیی

. رنگ و رویی پریده جلوی مهمانان امشب ظاهر نشوم 

من هم با جدیت تمام گفتم که میل ندارم وفقط 

 خواهم قدری با خودم خلوت کنم . یم

که خیالشان از برقرار ماندن مجلس امشب بعد از این

راحت شد دیگر کیس رساغ من نیامد و گذاشتند که به 

حال خودم باشم . داشتم با قلم و دوات تکه ای از شعر 

کردم تا قدری از تب و عصیان فروغ را خوشنوییس یم

مهای درونتاب افکارم بکاهم و از رنج  م فاصله بگی 
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 بر لبانم سایه ای از پرسیسی مرموز

 در دلم دردیست یی آرام و هسنر سوز

 راز رسگرداین این روح عایص را

 با تو خواهم در میان بگذاردن ، امروز

 

ذره آرامش که صدای زنگ اس ام اس همان یک  

 ام را هم مخدوش کرد . مصنویع

ن از طرف محمد   بود .  پیایم خشک و خایل اما اخطارآمی 

 شی محبوبه !"" تو زن اون نیم
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۵۸ 

 

ن جوان بدی به نظر نیم حسی  رسید .کم حرف و کمرو امی 

داد که به قول خاله زینب شاید هم فقط داشت نشان یم

آورد تا در شب خواستگاری مقبول بیفتد. ادایش را دریم

ه و ته رییسی آراست ن ه داشت. قد و قامتش پوست سیی

ی متوسط بود و  عینک ظریفن که به نظر بیشیر جنبه

طورش را زیبایی داشت چشمان خرمایی رنگ و مهربان

ن بودم که تا حاال ندیده بودمش . قاب گرفته بود  .مطمیی

ترهایمان یک گوشه از ی بزرگویل خودش وقنر بااجازه

باب نشستیم تا گپ و گویی کوتاه در  هال با فاصله

آشنایی باهم داشته باشیم گفته بود که وقنر مرا بهش 

معرقن کردند یادش آمده که مرا چندین بار توی راه 

انه ستان دخیر ان آسمان " دیده که سوار دبی  ی "دخیر

ن خانم پنایه یعنن مادرم شده ام و برایم توضیح داد ماشی 

ستان ما مشغول کار بر ها در نزدییکموقعکه آن های دبی 

ی برق بوده . صادقانه پیمانکاری اداره ی یک پروژهرو 
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اف کرده بود که همان ها از نجابت و متانت من موقعاعیر

خوشش آمده بوده اما او هنوز قصد جدی برای ازدواج 

نداشت و از طرقن چون من خواهر آقا محمد ، رفیق 

 
ی

که به طور اش بودم جرات و جسارت ایندوران بچیک

جا فکر کند را نداشته .)پس تا اینجدی به این موضوع 

ن او و محمد در  حدس من درست از آب درآمده بود و بی 

داند که چه کدوریر گذشته رفاقنر بوده . حاال خدا یم

که رفاقتشان را احتماال به دشمنن تبدیل کرده ؟ ( تا این

چندین سال گذشت و رسیدیم به امروز و دست برقضا 

ی ر  ا برای ازدواج بهش خواهر و مادرش همان دخیر

معرقن کرده اند که درگذشته چندصباچ فکرش را به 

 خودش مشغول نگه داشته .یعنن من ! 

ن  طور به _من به تقدیر ایمان دارم خانم پنایه ! همی 

قسمت ! حاال که اینجا روبه روی شما نشستم دارم به 

شد همون چندسال پیش هم خودم کنم که یماین فکر یم

برسونم .من این بخت و اقبال رو زیاد  رو به این لحظه

جدی نگرفته بودم .اما رسنوشت بیکار ننشست و منتظر 

جوری چرخید که باالخره منو تو من نموند .خودش یک

این موقعیت قرار بده . و من بابتش خوشحالم . مثل یه 

تری به هدیه است برام .یه هدیه که در زمان مناسب
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جا که ثابت کرده ا ایندستم رسید. چقدر حرف زدم .) ت

حرقن نیست .( شما هییحی بود چندان هم آدم کمرو و کم

 نگفتید . 

که من برعکس او به قسمت گفتم ؟ اینچی باید یم

توانستم یماعتقاد چنداین ندارم .حداقل در این مورد. هم 

با خودم و محمد لج کنم و به او جواب مثبت بدهم و 

مت هم شویم یا که قسزنش بشوم .هم نه .پس این

نشویم دست خودمان بود .اما ساکت ماندم و گذاشتم 

ایط مساوی و مشابه هستیم .او  خیال کند که در رسی

هیچ اجباری و به میل و رغبت خود به خواستگاری یی 

ی آمده که به قول خودش چندین سال پیش ، توی  دخیر

ذهنش برای خود نشانه کرده بود اما من اگر اکنون 

ام به میل و اختیار خودم نیست .دیگران مقابلش نشسته

یبیشیر از خودم همیشه در تصمیم های من نقش گی 

 داشته اند . 

حواسم بود که گوشه های چادر از دستم ول نشوند و 

 نظم و ترتیبش روی رسم به هم نریزد . 

 

 #نیلوفرالری
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 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۵۹ 

 

 مامان زیر گوشم گفته بود 

ن باش ه .مبادا حنر یه لحظه زل بزین تو " رست پایی 

چشماش ! یه دخیر خوب و نجیب نگاهشو از نگاه 

دزده .حنر اگه اون مرد نامحرم خواستگارش نامحرم یم

 ی حاج صالحیان ! " باشه . اونم خواستگاری از خانواده

ن برنیم که داشتم .نه اینو من چشمانم را از روی زمی 

ترسیدم بعد که .یمخییل دخیر حرف گوش کنن باشم .نه 

های امیدوارش در این بخواهم به او جواب رد بدهم نگاه

 ها را به یاد خود بیاورم و بابتش احساس گناه کنم . لحظه

معنن و محو به چشمش سیع کرده بودم با یک لبخند یی 

 به نظر بیایم که سکوتم حمل بریی آن
ایم قدر خجالنر احیر

ها را پای که او همه اینام نشود. غافل از اینتوجیهو یی 

آید . گذارد و بیشیر از من خوشش یمحجب و حیایم یم

ی از بهشت  به خیالش که به لطف تقدیر ، با دخیر

که از مالقات کرده . از خودش گفت و این

طور که من از آلش چه انتظارایر دارد .اینهمرسایده
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حرف هایش فهمیده بودم با شاغل بودن همرسآینده اش 

داد همرسش به یل خودش مخالف بود و ترجیح یمبا دال 

داری مشغول باشد و تمام داری و همرسداری و بچهخانه

کشان  و انرژی خود  وقت دراختیار خانواده  مشیر
ی
و زندگ

 
ی
ون از خانه هدر ندهد .چرا که زندگ اش از را در بی 

ن است و نیازی به درآمد اضاقن نیست .و  هرلحاظ تامی 

 خودم فکر کردم  من با تاثر با 

 زیادی داریم . 
ی

اکات فکری و فرهنیک " دوخانواده اشیر

 چقدر شبیه همیم ! " 

 

هایش مخالفتم را به خواستم با این قسمت از حرفیم

طور علنن نشان بدهم و بهش بفهمانم که فقط موضوع 

درآمد نیست .زنان نیاز دارند از تحصیالت و تخصیص 

اند ها کردهه و تالش که برای رسیدن به آن زحمت کشید

ند . چون این کار به آنها احساس امنیت و  بهره بیی

دهد . زنان نیاز دارند که شخصیت رضایت خاطر یم

فت کنند و به  مستقیل داشته باشند . در کار خود پیرسی

 .  کمال برسند 

 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

نگفتم چون جواب ردم از قبل آماده بود .چون قرارنبود 

گ در انتظار هیچ آینده خودی مان باشد .پس یی ی مشیر

رسم را در بحث و مناظره با او به درد نیاوردم و باز هم 

داری طرف  گذاشتم که خیال کند با دخیر مطیع و فرمانیی

 آورد . است که درآینده روی حرف همرسش نه نیم

  

خواستگارها که رفتند به کمک مامان و خاله زینب و محیا 

کردیم .آقا بهروز داشتیم سالن پذیرایی را جمع و جور یم

گرفت خطاب وقنر داشت برای خودش موز پوست یم

مقصودش را باال و های تسبیح شاهبه بابا که داشت مهره

ن یم کرد گفت   پایی 

_من که از این پرسه خییل خوشم اومده ! اگه محبوبه 

نشودندمش خانم دخیر من بود به زور کمربند هم شده یم

 ی عقد ! پای سفره

 

ن بود و باعث کشش مزاحهرچند لحن های آمدن لبآمی 

بابا و مامان شده بود اما من خوشم نیامد .اصال ! به نظر 

اش هم زشت بود .به قول مامان نشد من حنر شوچن 
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جوایی زبان یی 
صاحابم را توی دهانم نگه دارم و حارصن

 نکنم 

 _خب خداروشکر که من دخیر شما نیستم ! 

ن را دسنر ند پیشای برافروخته تند تو با چهره های روی می 

خانه .آقا بهروز نچ  ن م آشیی جمع کردم و برداشتم که بیی

 نیحی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۶۰ 

 

ش گفت  ن  کرد و با همان لحن شوخ و تمسخرآمی 

چاره خانواده صالحیان ! خدا کنه گول ظاهر ساکت _یی 

 و مظلومت رو نخورن . 

تخریب من بود فوری پاتک ی مامان هم که انگار آماده

 زد

 _همینو بگو ! 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ن را جابه جا کرد .خاله زینب اما سیع  و گلدان روی می 

ای فرمالیته این بحث را تمامش کند . داشت با خنده

ینن را از مقابل بابا بریمدرحایل داشت با که ظرف شی 

لحنن که همراه با اخطاری پنهاین بود رو به شوهرش 

 گفت 

کنن یه وقت ممکنه وز شما شوچن یم_ای بابا آقا بهر 

ه و ازت دلخور بشه .   محبوب جدیش بگی 

طور که نماندم که واکنش آقا بهروز را ببینم .حتما همان

کرد با دسنر با چاقو تکه تکه یمداشت موزش را توی پیش

ای باال انداخت و لب پایینش را داد جلو خیایل شانهیی 

 ."شه یعنن که " به درک که دلخور یم

که بحث را عوض کرده باشد رساغ محمد و بعد برای این

های مصلحنر را گرفت و مامان هم با ییک از همان دروغ

که برای محمد کاری پیش آمده و رفته خارج از شهر ، 

ن   غیبتش را توجیه کرد و در ادامه با گفیر

 _جای باباحاچی هم خایل بود امشب ! 

بکشاند ، تازه  سیع داشت کال بحث قبیل را به حاشیه

خواست توضیح بدهد که باباحاچی گفته خاله زینب یم

حوصله مراسم خواستگاری را ندارد اما برای بله بران 
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نشیند که پشت رسم صدای بابا را حتما باالی مجلس یم

خواست بحث شنیدم . ظاهرا برخالف آقا بهروز نیم

 .چون داشت با لحن منطفر و  نتیجه رها کنند قبیل را یی 

 گفت شمرده ای یم

امون زور نیم گیم آقا بهروز .از _ما تو این مورد به دخیر

ن  ینشون رو بهشون معرقن یمبی  کنیم . به خواستگارا بهیر

خواه و دلسوزشون یم شیم و عنوان پدر و مادر خی 

ذاریم به کنیم .اما تصمیم آخر رو یمشون یمراهنمایی 

مدرسه و عهده خودشون .این دیگه انتخاب لباس و 

دوست و دانشگاه نیست که خیال کنیم ما چون بیشیر 

ه که یی حرف ما 
حالیمونه پس انتخاب ما درسته و بهیر

برن ! قضیه یه عمر زندگیه ! فردا پس فردا ممکنه 

 باهاشون نسازه .زن و شوهر باهم به خدای
ی
نکرده زندگ

مشکل بربخورن)مامان پوقن کرد و با صدای بلند و 

ضانه گفت خدا نکنه .نفوس بد نزن مرد ! ( بعد ای  معیر

شن که خواست شما بود نه میان ازمون شایک و طلبکار یم

 من. 

منتظره بود . بابا و این حرف ها ! واقعا که عجیب و غی 

 
ی
ها ها بابا چقدر دچار تعدیل رویه شده . قبلنتازگ
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قدر روشنفکر و منطفر نبود .همیشه پشت رس این

ی مامان که به من و کنندهتحمیل تصمیمات خودرسانه و 

شد سفت و سخت محیا و گایه محمد دیکته یم

داد .ویل ای از خود نشان یمایستاد و موضع قاطعانهیم

م و حاال هم  این اواخر به من اجازه داده بود ساز یاد بگی 

هایش در انتخاب همرس  داشت دم از حق آزادی دخیر

رئوف را از بابای زد و من چقدر این بابای منعطف و یم

 دگم و دیکتاتورطلب سابقم بیشیر دوست داشتم . 

هایش بیشیر مامان بود تا آقا به گمانم مخاطب این حرف

مستقیم بهش تاکید یم کرد که بهروز و داشت به طور غی 

در این مورد حق ندارد برخالف میلم مرا وادار به ازدواج 

 کند . 

مان را ببینم که ی مای آن لحظهحیف که نبودم تا قیافه

چطور از دست بابا و تزهای متجدد و بعیدش کفری 

 شده ! 

*** 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۱۶۱ 

 

باالخره با وام کالن بابا موافقت شده بود و بابا 

ی مجهز و مدرن بسته بندی چای توانست کارخانهیم

خودش را جهت صادرات راه اندازی کند .این خیی به 

بخش بود که حنر قدر بزرگ و مرستد آنخودی خو 

موضوع خواستگاری مرا هم تحت شعاع خود قرار داده 

گفت اگر محرم نبود برای این شادی بزرگ بود . مامان یم

 جشن یم گرفتیم .بابا پیشنهاد داد به جواهرده 
ی
خانوادگ

جا گوسفندقرباین کنیم .نذر کرده بود و حاال برویم و آن

ن دل توی دلش نبود ک ه نذرش را ادا کند .مامان برای رفیر

به ویالیمان در جواهرده کیم دودل بود . چون محمد از  

جا پناه برده و به خانه شب خواستگاری من به آن

 برنگشته بود . 

موقع به هم بزنیم . اش را یی نگران بود که خلوت و تنهایی 

 زد  اش پوزخند یمهای مادرانهبابا به دلواپیس

زنیم ؟ ای بابا ! کیس نفهمید چرا به هم یم_خلوتش رو 

این پرس از قم برنگشته از خونه گریزون شده و مثل زنا 

قهر کرده ؟ بریم ببینیم تو این سه روز تنهایی داره تو اون 
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کنه واسه خودش !؟ چرا داره از ما باالبلندی چکار یم

 کنه ؟ قضیه چیه؟ دوری یم

 تک تکمان مامان وقنر داشت اسپنددان را دور رس 

چرخاند و دودش را با حرکت دستش به سمتمان یم

 فرستاد غرغرکنان گفت یم

گه محبوب رو ندیم خواسنر رسچی باشه ؟ یم_قضیه یم

 که از پرسه خوشش نمیاد . به صالحیان ! مثل این

 سوی دود غلیظ اسپند با تعجب گفت بابا از آن

 _اونا باهم رفیق بودن که ! 

ترین عالمت اال و رستکات داد .این بزرگمامان شانه زد ب

کمان یط آن روزها بود که در ذهنمان  سوال مشیر

درخشید و کیس نبود که جوابش را به ما بدهد .حنر یم

 خود محمد ! 

 

گفت مامان درنهایت قبول کرد که به جواهرده برویم . یم

برای من هم این عوض کردن آب و هوا خوب است و 

وانم به خواستگاری پرس صالحیان و تجا بهیر یممن آن

 و آینده
ی
 ام فکر کنم . زندگ
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بابا تا آخر هفته را برای خودش مرخیص رد کرد. مامان از 

زاعیل و خانواده اش ، خاله زینب و آقا بهروز و عمو می 

دایی سجاد و زنش والبته باباحاچی هم دعوت گرفته بود 

 کرده و گفته بودند که یم
ی

آیند و همه اعالن آمادگ

جا دم بردیم که آن.معصومه خانم را هم با خودمان یم

 دستمان باشد و در کارها بهمان کمک کند . 

 

به سولماز تلفنن گفته بودم تا آخر هفته نیستم و باید که 

ها را کنسل کنیم و توضیح دادم که چندروزی به کالس

دانم ناخواسته از رویم .نیمویالیمان در جواهرده یم

 رفت یا چی که گفت  دهانش در 

 _چه خوب ! اتفاقا ماهم دیشب اونجا بودیم . 

 _کجا بودین ؟ 

پشت تلفن خشکم زده بود .فکر کردم شاید منظورش 

جواهرده باشد نه ویالی ما ! آخر ففط ما نیستیم که 

آوریم . بعیصن از روزهای هفته را رس از جواهرده در یم

مسافران  تابستان ها جواهرده از هجوم جمعیت بویم و 

بویم غلغله یم  کنان گفت شد . تته پتهغی 

ه ....خب ...ویالی شما دیگه !  ن  _آاااااا ! چی 
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که بند را به آب داده کم و از صدایش فهمیده بودم از این

آوردم او بیش عصنی و دستپاچه است ! واقعا رسدرنیم

مان رفته باشد ؟ گفته چرا باید دیشب به ویالی ییالقر 

دقیقا چه کساین  《ما  》منظورش از .《ما  》بود 

بود ؟ سکوت من که دنباله پیدا کرد و جو میانمان پر از 

 ظن و ابهام شد ،

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۶۲ 

 

 خودش را درمقام توضیح دید . 

 ها رفتیم دیدن آقا محمد شما . _با ییک از بچه

 
ی

ن ام را در خودم پنهان کنم .مطنشد حالت وارفتیک میی

توانست سوی خط یمبودم که او با قلنی تپنده از آن

ی مرا پیش خود مجسم کند ماندهی مات و مبهوتقیافه

که هنوز گیج و گول بودم " آهان! باشه " ی . درحایل

زند که مادرم صدایم یمضعیفن گفتم و بعد به بهانه این
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رسی    ع از او خداحافیطن کردم تا رسفرصت بتوانم این 

 برای خودم هضم کنم . قضیه را 

دانم خییل که راستش را گفته باشد شک داشتم .یمبه این

بدبینانه بود و داشتم مثل مامان واسه خودم اوهام 

دادم خودش به تنهایی مهمان بافتم اما احتمال یمیم

ها رفته محمد شده باشد و دروغ گفت که با ییک از بچه

 جا ! بوده آن

ان ! چشم مادر و پدرش خب این هم از حاج آقامحمدم

قدر یی بند و بار شده که روشن ! معلوم نیست از گ این

دور از چشم خانواده برای خودش بروبیایی دارد ! هنوز 

هایی که برای قضاوت کیم زود بود ویل دلم به حال آن

های پرسوز و گداز او بر خواین تابه حال ، پای نوحه

اند، به شدت رسوسینه زده و از جان و دل اشک ریخته

 سوخت. یم

 

*** 

 پرسنوح 
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ن بار بود که داشت یادداشت طوالین  اش را چندمی 

های رسگشاده بود که دانست .شبیه نامهخواند؟ نیمیم

دراصل مخاطبش یک شخص خاص نیست و بلکه یک 

اض خود قرار  ده را مورد خطاب و اعیر جمع مخالف گسیر

نده . دهند .یی سالم و یی عرض ادب! تند و گز یم

توانست در پس هر کلمه ،شدت رنجش ،خشم و یم

غضب و عصیانش را حس کند .این دخیر ، رسسخنر و 

جسارت قابل ستاییسی داشت و به طرز عجینی او را یاد 

 انداخت. خودش یم

 

دانم استاد بنان عزیز ) که روحشان شاد و یادشان " نیم

 گرایم باد! ( چرا پیش خود خیال کرده بودند که شما 

توانید به من کمک کنید؟ رصفا چون موقعیت یم

 و اجتمایع مشابیه داریم به تنهایی نیم
ی
تواند خانوادگ

دلیل موجیه برای این انتخاب باشد ! اگر استاد بنان 

عزیزمان در قید حیات بودند شکایتتان را پیش ایشان 

گفتم که متاسفانه در مورد شما تاچه بردم و بهشان یمیم

اند ! شما اگر چه خود ه افتادهحد به اشتبا

ن بار این ) 《پرسنوح》راه هنوز هم وقنر برای چندمی 
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رسید خواند به لقب "پرسنوح " که یمنامه را یمشکایت

کشید هایش را یمی لبای گوشهلبخند کج و ناخواسته

 .( را رفته
ی
تان ، آزاد اید و برخالف سبک و سیاق خانوادگ

تان ،  و رها از بسیاری از قید و  بندهای دست و پاگی 

 متجدد و آرماین 
ی
اید ، اما ته تان را دنبال کردهزندگ

های ظاهری که احتماال افکارتان با وجود تمام تفاوت

ها در اندیشه و مرام و معرفت و کوشیدید این سال

 
ی
 و ماندگ

ی
مسلکتان به وجود بیاورید، هنوز بوی کهنیک

خود از آن گریزان ای که دهد .بوی تعصبات کورکورانهیم

چه برای خود بودید .اما روشن است که شما هرآن

دانید آن را برای یک خواهید و حق مسلم خود یمیم

پسندید و یا بدتر از آن با نویع برتری طلنی دخیر نیم

اوار انتخاب آزادانه ان را رسن  جنیس دخیر
ی
ی سبک زندگ

ن در رایه که خود رفته اید نیم در  دانید . وقدم گذاشیر

های پوسیده ی شما که از آموختهذهن محدود و بسته

ان و زنان به اندازه  انباشت شده ، دخیر

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۱۶۳ 

 

ی قدر شایسته و معقول نیستند که تصمیممردان آن گی 

 های مختارانه
ی
خود داشته باشند و چه بسا  ای واسه زندگ

لزل نشدن ارکان جامعه که برای حفظ قدرت مردان و م ن یر

ان و زنان تورسی خور، در  مردساالری بهیر است دخیر

 
ی
دگ  توام با رسسیی

ی
خانه باقر بمانند و به زندگ ن پستوی آشیی

ادامه بدهند و به همان حد و حدود و قانوین که امثال 

ن کرده و   برایشان تعیی 
ی

شما با خودخوایه و خودکامیک

ل از شما نیست .این اند قانع باشند . البته اشکانوشته

  سیستم تربینر 
ی

مان است که از دیرباز و آموزشی و فرهنیک

دچار نقصان و اشکاالت فنن ناشی از تبعیض جنسینر 

فاحش است و ممکن است یک مرد و زن ایراین را در 

د و کاریش  ل خود بگی  هرکجای دنیا که باشد، تحت کنیر

ام هشود کرد . امیدوارم مرا به خاطر رصاحت لهجنیم

ببخشید ! هدف از سیاه کردن این خطوط آن بود به 

شما خاطرنشان کنم که نه تنها باعث دلرسدی و 

 من نشدید بلکه نیم
ی
توانید مانیع بررس راه من رسخوردگ

ی خودم هم نتوانستند طور که خانوادهباشید . همان
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تمام و کمال مرا مطیع و عبد خود کنند .من کورمال 

کنم . حنر اگر پیچ و تاب این راه دا یمکورمال راهم را پی

ناهموار از پا بیندازدم .ترس از سقوط در میان 

های های بدشانیس، مرا از اندیشیدن به افقهپرتگا 

دارد روشنن که ممکن است در انتظارم باشد باز نیم

ی رسد و تاریکش گی  افتاده ، .برای آن کریم که توی پیله

 نیست .  هیچ رایه به جز پروانه شدن

پرسیده بودید هدف غایی من از دنبال کردن این مسی  

ی دردرسسازم چیست ؟ با خطی  و آرزوهای بلندپروازانه

ام اما حاال با ایمان که مطمئنم قبال جوابتان را دادهاین

گویم .من نه قصد شهرت دارم نه کاقن و قطعیت تمام یم

 کهسوی مرزها و نه اینسودای بال گشودن به آن

مجاز زیرزمینن باشم .  خواهم یکیم آوازه خوان غی 

خواهم به خودم که پشت حصارهای بلند حرست یم

ن به امثال شما که رویاها و موفقیت های این مانده ام و نی 

دانید و رویای ییک چنینن را منحرص به همجنسان خود یم

ید که حنر تحقی  یممثل مرا نه تنها جدی نیم کنید گی 

توانم . حداقل برای دل خودم که من هم یم  ثابت کنم

 خواند ! ماند و نیم.این چکاوک تا ابد پشت حصار نیم
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های کم اهمیت ببخشید اگر وقت باارزش شما را با حرف

خود گرفتم .از شما ممنونم که با مخالفت و ممانعت 

 اید . ترم کردهتر و مصممخود، از پیش قوی

ام   "《چکاوک درحصار  》بااحیر

 

*** 

 

 رسیدیم جواهرده ، تقریبا ظهر شده بود .هوا آفتایی 
وقنر

و خشک بود اما خنکای مطبویع داشت و از رطوبت 

ی نبود کنندهکالفه . مهمانانمان امشب به ما ی شهر خیی

شدند . باباحاچی را هم قرار بود دایی سجاد با ملحق یم

ن در میا مان روی یک تپهخودش بیاورد . ویالی دوطبقه

 بنا شده بود. با چشم اندازی زیبا و رویایی از 
ن مرتیع رسسیی

ه کننده از قله های زیبای کوه و جنگل و نمایی خی 

تله که پشت توده های نازگ از ابر و سماموس و رسخ

خورد و من عاشقش بودم. هرچند به میه رقیق غوطه یم

 آمد کهخاطر مشغله های بابا و مامان خییل کم پیش یم
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 وفرالری#نیل

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۶۴ 

 

ن آمدن گاه  رس از این بهشت پنهان دربیاوریم  . اما همی 

 گدارمان هم غنیمنر بود . 

 

دانست ما از صبح رایه ویال هستیم که یممحمد با این

اما درخانه منتظرمان نماند . به دل کوه و کمر زده بود 

د . این را .البته نه تنهایی ! رفیقش صابر هم همراهش بو 

ویالی از ِسد هاشم )سیدهاشم(  رسایدار پی  و فرتوت باغ

ی تهراین بود و با لهجه که متعلق به یک خانواده  همسایه

زد شنیدیم. وقنر که به رسم دوسنر غلیظ گیلگ حرف یم

 و با یک ظرف پر از فندق تازه آمده بود به ما 
ی

و همساییک

 خوشامدگویی کند. 

یک گوسفند چاق و چله را به  بابا زحمت پیدا کردن

ن پیدا کردن ییک که  عهده سدهاشم گذاشته بود و نی 
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بتواند گوسفند را ذبح کند .او هم با لطف و مهرباین گفته 

 بود 

 _ای به چشم ! 

 

پشت ویال ،نرسیده به جنگل راش و ممرز و شاه بلوط و 

ی از گل های وحیسی ، رسخس و گل شمشاد ،کنار بسیر

گذشت که من و ی کم عمق یمخانهگاوزبان  ،یک رود

محیا عاشق این بودیم لب آن بنشینیم و پاهایمان را در 

خنکای لطیف آب فرو کنیم .همان جایی که به محض 

ش مارا به سمت خودش فرا  ن ورود با نوای سحرآمی 

ضانهیم ن فریاد معیر ی مامان که از خواند . با نشنیده گرفیر

نظافت ویال به خواست در جمع و جور کردن و ما یم

کمک او و معصومه خانم برویم بازیگوشانه به سمت 

های پربار رودخانه دویدیم که انگار به لطف بارش

تر شده های قبل پر آبزمستان و بهار ، نسبت به سال

 بود . 

ای مشت مشت آب به من و محیا با شادی کودکانه

که موش آب سمت هم پاشیدیم و کیم قبل از این

بازی برداشتیم و لب یک دست از آبکشیده شویم 
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قدر کار تخت سنگ بزرگ نشستیم .خداراشکر .مامان آن

هایش کرد شیطنت کودکانهداشت که فرصت نیم ی دخیر

قدر حرص بخورد که آنها ببیند و را از پشت پنجره

 فشارش بزند باال . 

من کش موهایم را وا کرده بودم و همزمان که آهنگ " 

کردم داشتم امش را زیر لب زمزمه یمها " ی ر رودخونه

کشیدم تا مغز رسم هم خنک دست نمناکم را به موهام یم

ون . محیا داشت پاچه های شود و بخاراتش بزند بی 

ن یم کشید   شلوارش را پایی 

_تو هم شلوارت رو درست کن محبوب .مامان ببینه 

 ره هوا ! دادش یم

ام را رورسی هایاش بالتوجه به اخطار دلسوزانهمن یی 

از دو سمت باز گذاشتم و اجازه دادم که که باد رورسی و 

د .محیا هم از این حرکت  موهایم را به بازی بگی 

ی من خوشش آمده بود .اول نگاه مراقب و جسورانه

گذرایی به ویال و دوروبرمان انداخت و بعد به تقلید از 

اش را باز گذاشت .مثل تجربه کردن یک حس من رورسی

نوعه و یواشیک بود برایمان که شادی ترد و نایی داشت مم

های رورسی از دستان شل که باد تندتری زد و بال. تا این
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و ولم در رفت و افتاد توی رودخانه .من از ترس بر آب 

ن رورسی ترسید ام خودم را به آب زدم .محیا که یمرفیر

که دو دسنر اش بیفتد درحایلاتفاق مشابیه برای رورسی

را روی رسش نگه داشته بود از خنده داشت ریسه نآ

های رودخانه آب تا روی رفت . در بعیصن از قسمتیم

ن از کفم که صندلرسید و برای اینزانوهام یم هام نی 

ام با نروند حرکتم توی آب کند و محتاطانانه بود. رورسی

س رفت و کمشتاب داشت روی آب یم کم داشت از دسیر

 شد . یممن دور و دورتر 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۶۵ 

 

محیا که از رسیدن من به رورسی پاک ناامید شده بود با 

 صدای بلند پشت رسم ونگ زد 

رم از خونه برات یه _بیا ! ولش کن محبوب ! من یم

 رورسی دیگه میارم . 
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توانست آخرین راه ممکن باشد .ویل هنوز احتمال این یم

ام برسم .هنوز از گرد راه نرسیده رورسیداشت که من به 

 ی شنیدن غرغرهای مامان را نداشتم . حوصله

م قرار  ی که در مسی  ن برای دور زدن تخته سنگ قناس و تی 

ی بلند یک درخت توسکا داشت مجبور شدم از شاخه 

م .همان  که تنش به سمت آب خمیده بود کمک بگی 

 لحظه محیا صدام زد

 _محبوب ! 

ی بود که مرا در تن صدای ع ن ش چی  ن اجزانه و هشدارآمی 

ترساند . با کنجکاوی رسم را به عقب چرخاندم .توی آن 

ی بود که  ن ایط دیدن محمد و رفیقش صابر آخرین چی  رسی

گشتند و انتظارنداشتند خواستم .داشتنداز جنگل بریمیم

که من و محیا را پای رودخانه ببینند .و بدتر از همه این

افشان توی آب درحال بازیگوشی به رسلخت و با موهای 

ن هم آن سوی رودخانه از تعجب  نظر برسم .برای همی 

 ی تخییل پیش رو ، خشکشان زده بود . دیدن صحنه

منتظرهمن هم متقابال آن شان هول کرده قدر از دیدن غی 

بودم که نفهمیدم گ شاخه از میان مشتم رها شد ؟ به 

ام و رهنهگمانم وقنر یادم آمد پیش چشمشان رسب
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 یی 
اختیار خواستم از دستانم پوشیسی برای رسو درحرکنر

 هوا شاخه را ول کرده بودم . موهایم درست کنم یی 

غیب نگاهنیم های غضبناک و توام با دانم شاید هم تی 

شماتت محمد به تنم خورده بود که ناگهان تعادلم را از 

دست دادم و از پشت پرت شدم توی آب .درست همان 

که محمد رسآسیمه به رودخانه زد تا مرا از توی موقع  

ون ) یا شاید هم به قصد کتک زدن یا فرو  آب بکشد بی 

کردن رسم زیر آب ! ( صابر رفتار محجوبانه ای پیش 

گرفت و با دزدیدن نگاهش از ما ، از همان سمت 

.محیا فریاد زنان رودخانه راهش را به سمت ویال کج کرد 

 گفته بود 

 واست از خونه رورسی و چادر بیارم محبوب ! رم _من یم

وع کرد به دویدن .من که دلم نیم خواست باز و با رس رسی

خودم را توی چنگ محمد گرفتارشده ببینم تا قبل از 

رسیدن او هرطور که بود خودم را از کف رودخانه بلند 

هایم از پایم جدا شده بود .اما جهنم ییک از صندلکردم . 

حس سیع کردم از دستش خیس و پاهای یی  !با تن و بدین 

ی نمانده  ن فرار کنم . اما او درست پشت رسم بود و چی 

 بود که دستش بهم برسد . 
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ناکش را از پس گردنم یم  شنیدم غرش صدای ترسی

ی ری ؟ صیی کن احمق ! اون_کجا یم ور آب عمق بیشیر

 داره .مگه با تو نیستم ؟

یی که از خودم هازنان با آخرین تالشو من نفس نفس

ن از چنگش به خرج یم  دادم مفلسانه زاریدم برای در رفیر

رفتم رورسیمو از _رورسیم رو آب برد ! به خدا داشتم یم

 . آب دربیارم .به جان محیا.. 

امیدوار نبودم ادعای مرا باور کند .احتماال از نظر او من  

 دور از چشم خانواده دست به رفتار غلط و سبکرسانه

ن ! اینای زد که به رفیقش فرصت دید زدن ه بودم . همی 

حجابم را داده بودم گناه کیم و تماشای رس و گردن یی 

داند که بابتش رسید خدا یمنبود. اگر دستش به من یم

 خواست چطور مجازاتم کند ؟یم

ن آن تعقیب و گریز مسخره مان توی آب ، پایم در حی 

ن کف رودخانهروی ییک از سنگالخ رسید و همزمان  های تی 

 عمیق بود 
ی
با حس سوزش جانکایه که ناشی از خراشیدگ

دایعن اشک توی چشمانم دوید .دستش باالخره از پشت 

م انداخت و من برای بار به یقه م قالب شد و گی  ن ی شومی 
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دوم قبض روح شدم و با برهم خوردن تعادلم قبل از 

 هرگونه تقالیی با هم توی آب رسنگون شدیم . 

 

 

 

 

 

 

 

 نیلوفرالری#

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۶۶ 

 

*** 

خانه گرم نگه داشته بود تا  ن محیا رس مامان را توی آشیی

که من با تن و بدین خیس و موش آب کیسی شده درحایل

ییک از چادرهای گلدار مامان را تنگ دور خود پیچیده 
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بودم از در پشنر ویال یواشیک وارد خانه شوم و یکراست 

هایم را یی رسو صدا عوض م و لباسبه داخل حمام برو 

که از برودت آب کنم .دزدکانه رفتم توی حمام و در حایل

رودخانه تنم هنوز لرز داشت ، منتظر ماندم تا محیا یک 

دست لباس برایم بیاورد .اما فکرم مانده بود پیش محمد 

ن بود که  و رفتار عجیب و غریبش با من. این شگفت انگی 

ببه جای این و شتم به قول خودش به حسابم  که با رصن

برسد از خودش تا حدودی نرمش و مالطفت به خرج 

 داده بود! 

ای از مهرباین دور از ذهن زنگ صدایش هم همراه با رگه

 داد . بود .اگرچه بوی زهر و خشونت همیشه را یم

قدر بزنمت که خون باال بیاری محبوبه خواد اون_دلم یم

ز رسباز کنن و موهات رو . که دیگه هوس نکنن رورسی ا

 جا کویته؟ هوم ؟ افشون کنن توی باد ! مگه این

د .صدای تند و به  و با حریص درآمده  لب روی لب فرسی

 هایش هنوز توی گوشم بود . شمارش افتاده ی نفس

که صابر تو رو با رسوگردن لخت دیده _حاال از فکر این

 معلوم نیست چند شب تا صبح باید خوابم آشفته بشه

 و دیوونه شم ! 
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ن تعقیب و گریز در آب ، از پشت یقه ام را وقنر درحی 

م جر خورده بود و من با کشید گوشه ن ی یقه ی شومی 

وقت بند لباس زیرم دستم گرفته بودمش که یکیک

تش  ون .به قدر کاقن باعث تحریک خشم و غی  نیفتد بی 

 شده بودم . 

ه ن تظر ها و مندوتایی خیس آب نشسته بودیم روی سیی

بودیم محیا با چادر از خانه برگردد .نگاهم به بند خیس 

 گردن آویزش بود .فکر کردم 

 " حتما موها خیس و گوریده شدن اون تو ! " 

ناکش به خودم آورد .   صدای ترسی

ن ؟ خوای اون پاچه_نیم  های لعنتیت رو بکیسی پایی 

که یی حرف محیا نرفته بودم توی لحظه از اینو من آن

دستم مشغول باز کردن دم فحش دادم .با یکدل به خو 

های شلوارم شدم که حوصله اش ی پاچهلبه های تازده

از کندی حرکات من رس رفت .پفن کرد و خودش تندتند 

ن زد .من دستم را کنار کشیدم و زل زدم پاچه هایم را پایی 

ن به حرکات عصنی دستانش ! از این داری همه خویشیر

ان بودم ! قبلن تر از این اهمیتهای کما بهانهها بحی 

موهایم توی چنگش بود و از مشت و لگدهایش هم یی 
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گذاشت .اما حاال این مدارا کردنش با من به نصیبم نیم

عادی یم دانم شاید هم به خاطر حضور آمد . نیمنظر غی 

کرد .هنوز دوستش صابر ، داشت به زور آبروداری یم

 غرید . داشت با توبیخ و شماتت یم

خوای عروس صالحیان بیسی ؟ _تو با این عقل کالت یم

 کنن ! غلط یم

 آخر را نفهمیده بودم !  《کنن غلط یم》و من ربط این 

ن داشت با نگاهش که پاچهبعد از این هایم را داد پایی 

 دور و برها دنبال آن ییک صندلم یم گشت . داشت آن

 دونم مامان خانمت چی واسه تربیتت کم گذاشته که_نیم

طوری بار اومدی ! رستق و چموش و مغرور ! در این

ظاهر جلوی آدم در نمیای ویل با کارات ، زیر پوسنر پدر 

 آدمو در میاری! 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۶۷ 
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 که از آن جستجوی بیهوده نجاتش بدهم گفتمبرای این

 _اون ییک صندلم تو آب که بودم از پام در اومد . 

های راه با لرز بود .باد خنیک که از سمت کوهصدایم هم

وزید تن خیسم را به رعشه انداخته بود .نگاه اطراف یم

ام را شکار گشت پای خوین بداخمش دست خایل که بریم

دانم از کرد و براق شد .آن قسمت از کف پایم که نیم

ی شیشه زخیم شده بود یا سنگ هنوز داشت  ن تی 

داشت.پایم را بلند کرد و سوخت و کیم هم خونریزی یم

اش انداخت . یک زخم هالیل شکل نگایه به زخم تازه

.به نظر عمیق ی پایم بود که صاف افتاده بود دور پاشنه

رسید . دسنر آرام روی رد خون کشید و تا من از یم

احساس درد دلم ضعف رفت و صدای آخم به هوا بلند 

ن شده دستش را برداشت ن چی   چی 
 .  شد ، با صوریر

ه  ؟هوا ! اصال گ گفت بیای پای رودخونهی رسبه_دخیر

توجه به تن صدایش که با رسزنش و دلسوزی توامان یی 

هوا خواستم موهای خیسم را که جلوی درآمیخته بود یی 

کرد جمع کنم و بریزم صورتم رها بود و داشت اذیتم یم

نه ام تا روی رسشاپشتم و بعد با ترسی او  یادم افتاد که یقه

 جر خورده . 
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 المصبت رو درست کن !  _اون یقه

غره ای زهرناک راه نفسم را بند که با چشمو بعد از این

 به موهایش انداخت و رویش را ازم برگرداند 
ی

آورد ، چنیک

 . 

ام را توی چنگم ی یقهو من با رها کردن موهام ، گوشه

ن  مگنانه رسم را تا روی زانوم پایی   گرفتم و بعد با حالنر رسی

جهت خودم را توی این خود و یی که یی کشیدم .از این

 برزخ گی  انداخته بودم از دست خودم عصباین بودم . 

حواسم رفت پیش محیا که داشت با چادر و رورسی در 

آمد .توی دل خداراشکر کردم و بعد دست به طرفمان یم

بار و سخت ، تازه توانستم یک نفس از آن دقایق شکنجه

 آسوده بکشم . 

به کمک محیا موهای خیس و چسبانم را از روی صورتم 

کنار زدم و شل و ول به هم بافتمشان ، بعد رورسی را 

 کج و کوله اندختم رسم و خودم را الی چادر پیچیدم . 

 _از پات داره خون میاد محبوب ! 

ن سوزشش الف زدم و وانمود کردم  و من با نادیده گرفیر

ن مهیم نیست ! و سیع کردم ا  ز جا بلند شوم . که چی 
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 _پس اون ییک صندلت کو ؟ 

ام بگردد که خواست دنبال صندل گمشدهمحیا تازه یم

ش را از پا کند و بعد از محمد کتاین  ن های سیاه و سیی

که ییک ییک رسوتهشان کرد تا آب ازشان بچلد این

 انداختشان جلوی پاهایم ! 

_از در پشنر برو تو خونه ! )انگشت هشدارش را به 

وجه جلوی صابر ظاهر م نشانه رفت .( به هیچسمت

 شی ! نیم

 اش گفتم و وقنر من با اشاره به پاهای برهنه

 _خودت پس چی ؟ 

و محیا هم در نقش خواهری مهربان و دلسوز ظاهر شد 

رود برای من یا او یک جفت دمپایی از خانه و گفت که یم

ن یم  آورد با گفیر

 خواد ! _نیم

جا دراز به دراز ما کرد و بعد همان یی اعتنا پشتش را به

ن .   پهن شد روی زمی 
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سایه محیا افتاده بود پشت در حمام .وقنر داشت حوله 

 کرد گفت و لباس هایم را توی رختکن آویزان یم

_مامان رساغت رو گرفت ازم .منم گفتم وقنر داشتیم از 

ن رسخوردی و پات رفترسباالیی یم  اومدیم پایی 

 

 #نیلوفرالری

 ق_را_سانسور_کردند#عش

#۱۶۸ 

 

ن تو کثافت اسب ها .حاالم رفنر حموم که خودت رو تمی 

 کنن ! 

 و بعد کیم با تردید پرسید

 بخشه ؟ _به نظرت خدا منو به خاطر این دروغ یم

و با معصومینر کودکانه زل زد توی چشمانم ! نگاهش آن 

ای لحظه مثل چشمه زالل و شفاف بود .یی حنر ذره

هایم از دوسمت ت خودم نبود که لبناخالیص ! دس

 شد . داشت منحنن یم
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لحظه قلب پاک و مهربانش را بغل خواست آندلم یم

 بوسیدم . زدم و یمیم

 و یی شیله پیله
 ی من ! خواهر دوست داشتنن

 

 پایم را با بانداژی که توی جعبه
ی
های ی کمکبریدگ

ن بابا پیدا کرده بودم بستم . مامان بااولیه ور ی ماشی 

نداشت که تیغ رفته باشد توی پام و توضیحاتم راجع به 

افتادن تصادقن صندلم توی آب هم برایش قابل قبول 

که این سفرییالقر را به کام خودش و ما نبود. اما برای این

کوفت نکند دست از بازخواست و توبیخ بیشیر من 

برداشت . برای ناهار جوجه کباب داشتیم که صابر 

ها ناهارشان را توی آالچیق ه بود .آنزحمتش را کشید

 خوردند و من هم طبق 
ی
چویی و دور از جمع خانوادگ

سفارش اکید محمد خودم را بهش نشان ندادم تا این که 

او از محمد و مامان و بابا خداحافیطن کرد و با جیب زرد 

 کوهستانش رایه رامرس شد .   و مشیک

 

ن داشتم لنگ  خانه را لنگان به کمک معصومه خانم آشیی

های پرسوز و کردیم ، یک گوشم به درددلجمع و جور یم
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سوی پنجره و گداز و ناتمام او بود و گوش دیگرم به آن

ی تلفنن محمد که باد صدایش را با خود از توی مکالمه

خانه یم ن زد آورد. داشت با گ حرف یمآالیق به داخل آشیی

 قدر توپش پر بود!؟که این

که قبال هم بهتون تذکر دادم بازم با ایندونم چرا با _نیم

ن !)سکوت( اون دفعه هم بهتون گفتم... من تماس گرفتی 

س نیست  ممکنه صابر خوشش نیاد ! )سکوت( در دسیر

اس ...تو راه رامرس ! )سکوت( لطفا دیگه چون توی جاده

شم در مورد با من تماس نگی  ! دفعه ی بعد مجبور یم

 ر بدم . این رفتارتون به صابر تذک

اش خداحافیطن دانم از مخاطب بخت برگشتهبعد نیم

ن را با دستمال پاک کرد یا نه که مکالمه شان قطع شد .می 

کرده و با ظرف ماست و خیارشور رفته بودم رسوقت 

 یخچال . معصومه خانم داشت یم گفت 

ون نرفته .از عالم _رحمت هللا سه ماهه آزگاره از خونه بی 

و کز کرده کنج خونه و مدام کتاب و و آدم دست کشیده 

ن تو خونه پوسیده .ویل قرآن یم خونه ! دلش از نشسیر

ن مردم خردم یم ون نگاه سنگی  گه بهیر از اینه که برم بی 

کنه . این چندسال هرچی بهش گفتیم بیا برو بنیاد شهید 
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خودت رو به عنوان جانباز بهشون معرقن کن تا برات 

ن . یه کم  ن.حداقل یه پرونده سازی کین دستمونو بگی 

گه من رفتم در امکانایر به ما بدن ! مرغش یه پا داره ! یم

راه خدا و وطنم جنگیدم .نه واسه پول و پست و مقام . 

گه اگه از نگهداریم گم این حق توئه ! مثل همه . یمیم

خسته شدی ولم کن برو یی زندگیت ! مجبور نیسنر بار 

ه رسشاهده که من خسته منو به دوش بکیسی ! ویل خدا ب

 . نشدم ! فقط .. 

 اش که شکست و اندویه عمیق خطوطزدهصدای بغض

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۶۹ 

 

اش ی رورسیریز و درشت صورتش را در برگرفت ، گوشه

 بیست ساله 
ی

را به چشمانش کشید و بعد با یک خستیک

ت مانده بودم  آرام رفت پشت سینک ایستاد و من درحی 

خانم از دانستم همرس معصومهکه چطور تا به حال نیم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ی این مملکت است که جانبازان عزیز و فراموش شده

ادعا در پستوی عزلت و بسیر تنهائیشان خاموش و یی 

ها که روحشان را خالصانه به اند. جزو آنزمینگی  مانده

اند و قلبشان بارگاه حب الهیست فروش کردهآسمان پیش

ها دنبال هیچ سود هایی مثل شهسواریکس خانواده؛ برع

یا منفعنر در این میان نیستند و به جز عهدی که با 

ان از کیس را خدای خود بسته اند توقع پاداش و یا جیی

 ندارند . 

ی عشق غمگینند و ها که از جاماندنشان از قافلههمان

ن به دیار دوست ، دیل یی   تاب در سینه دارند . برای شتافیر

ی پیش خود احساس ناگهان از این همه غفلت و یی  خیی

 کردم و به حال خود افسوس خوردم. 
ی

م و رسافکندگ  رسی

آیه کشیدم و  《سماموس》با غیم به سنگینن کوه 

 مایوسانه فکر کردم 

 " کاش مامان بتونه براشون کاری بکنه ." 

قرار بود من و محیا با بابا برویم از مشدی سلیمان که 

ی کوه یک آلونک روستایی داشت و گاو و نهجایی در دام

ی کیفیت ممتاز لبنیات داد و آوازهگوسفند پرورش یم

اش تا رامرس پیچیده بود، ماست و شی  و کره و دوغ محیل
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ای بودیم که در  بخریم . من و محیا عاشق چشمه

قدیم  باالدست آلونک مشدی سلیمان جاری بود و آن

ون شوچن یا جدی در بار مامان سدخاتها یکندیم

ی آرزوهاست . ، چشمهموردش گفته بود که این چشمه

 یمیم
ی
کنند و گفت غول و پریان در آب چشمه زندگ

منتظرند تا آرزوهایمان را بشنوند و برآورده کنند .اما نه 

هر آرزویی ! فقط آرزوهایی که از ته دلند . هرچند بعد 

رسمان  خواسته رسبهخندیده و گفته بود که فقط یم

بگذارد ، اما من و حنر خاله زینب دوست داشتیم این 

 قصه را باور کنیم . 

 آرزو کرده بودم آنمن یک
ی

قدر بزرگ شوم که بار دربچیک

 کنم .خاله زینب هم 
ی

بتوانم به تنهایی برای خودم زندگ

عیب و نقص ازدواج کند و آرزو کرده بود با یک مرد یی 

یی عیب و نقیص  خوشبخت شود .هرچند آقابهروز مرد 

نبود اما ظاهرا خاله زینب از ته دلش آرزو کرده بود .چرا 

رسید . هردفعه که که از هرلحاظ خوشبخت به نظر یم

زدیم و آمدیم جواهرده ، با بابا به مشدی سلیمان رسیمیم

رفتیم پای من و محیا هم هربار با آرزوی جدیدی یم

تیم که هنوز رفی آرزوها و هیچکداممان از رو نیمچشمه

 حنر ییک از آرزوهامان برآورده نشده . 
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من مانتوی طوش پوشیده بودم و رورسی ام طرچ از 

گلهای درشت سفید و زردرنگ داشت و حنر یک تار مو 

هم از زیرش معلوم نبود . محیا هم جزو معدود دفعایر 

اش را هم به پوشید و رورسیبود که مانتوی یاش رنگ یم

شیک بسته بود رسش .من نشستم کمک من یک مدل 

جلو و او هم روی صندیل عقب .جواهرده تنها جایی بود 

دانم روی که ما مجبور نبودیم چادر رسمان کنیم و نیم

 چه حسایی !؟ انگار طبق یک قانون نانوشته ،

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۷۰ 

 

ی عادی توی آن باالبلندی ، حجاب تبدیل به یک مساله

آمد و کیم تا اش در یمشد و موقتا از حالت اجبارییم

 کرد . قسمنر شکل اختیاری پیدا یم

تواند که نیمی کمردردش و اینی آخر بابا به بهانهلحظه 

آن قسمت از رسباالیی ناهمواری را که به آلونک مشدی 
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ن رو نبود ، پیاده یط مسی  کند، سلیمان یم رسید و ماشی 

 ی محمد گذاشت . وظیفه را به عهدهانرصاف داد و این 

 کند محمد که ترجیح یم
ی

ن خودش رانندگ داد با ماشی 

ن بابا رد یم شد یی اعتنا به من وقنر داشت از کنار ماشی 

ون رو به محیا که رسش را از شیشه ن بی  ی باز ماشی 

 انداخته بود با لحن خشیک گفت 

ن .  ن من شی  ، بیاین سوار ماشی  ن  هستی 
 _اگه اومدین

حرکت ا ذوق زده پیاده شد و مرا که مردد و یی محی

 چسبیده به صندیل دید با تعجب پرسید 

 خوای بیای ؟ _تو نیم

قدر ناراحت و عصنی بودم ؟ چون مرا دانم از چی ایننیم

فهمیدم دلیل داخل آدم حساب نکرده بود ؟ چون نیم

دانستم اش با من چیست ؟ یا چون نیمکینه و دشمنن 

ر رفتارش با من ضد و نقیض شده .گایه چرا این اواخ

خوب ، گایه بد ! گایه ظالمانه گایه مهربانانه و 

دانم ، وار ! اول با خودم یا او نیمهایی هم دیوانهوقتیک

 لج کردم و رستق بازی درآوردم . 

 _ نه نمیام . 
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 ی محیا آویزان شد و مایوسانه گفتبعد که لب و لوچه

 رم . _ باشه.پس منم نیم

ن پیاده شدم . دست محیا را گرفتم و  با  یی مییل از ماشی 

کشیدمش و مواظب بودم که به که دنبال خود یمدرحایل

 ام لنگ نزنم گفتم خاطر پای زخیم

یط که تو بشینن جلو .من حوصله ی اخم و _به رسی

 هاش رو ندارم . تخم

جا نگایه بهش انداختم .عینک دودی به چشم و از همان

پایید . ح بود که داشت از آینه ما را یمداشت اما پرواض

د . منتظر  امیدوار بودم فقط به رسو وضعمان ایراد نگی 

بودم بگوید باالی چشمتان ابروست که باهاش قهر کنم 

ن به چشمه ی آرزوها را بزنم .اما خداراشکر و قید رفیر

 کاری به کارمان نداشت . 

ن نوای مالییم به گوش یم  .  رسید از ضبط و پخش ماشی 

زد جلو .و وقنر به جای من محیا ها را یماو داشت آهنگ

ن را باز کرد برگشت و )باتعحب البد(  در جلوی ماشی 

نگاهش کرد و بعد از آینه نگایه به عقب انداخت . 

هاش .اما ی لبپوزخندی نامریی کج افتاده بود گوشه

ی نگفت .دلم یم ن حاشیه به حرف و یی خواست یی چی 
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ن تصنیف زیبای  "  آتیسی در نیستان " با صدای شورانگی 

دادم .چقدر من عاشقش بودم! شهرام ناظری گوش یم

چقدر باهربار زیر و بم شدن صدای شهرام ناظری دلم 

زیر و رو شده و به وجد آمده بود! یادم به توصیف استاد 

 بنان افتاد 

_ ریتم صحیح، متنن قوی و لحنن سوزان ، دست به 

ر نیستان " تبدیل به اثری دست هم دادن تا "آتیسی د

بدیل بشه و  ییک از ماندگارترین آثار استاد شهرام یی 

ین نمونه ها در ناظری بزرگ . این تصنیف ییک از بهیر

 دستگاه شور و آواز ابوعطاست! 

برعکس من محیا موسیفر سننر دوست نداشت و ترجیح 

داد محمد اصفهاین یا آلبوم بعیصن از خوانندگان مجاز یم

 را دنبال کند .درست وقنر که شهرام ناظری دراوجداخیل 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۷۱ 
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این تصنیف بود و داشت دل مخاطبش را همراه نیستان  

 ذوقر گفت کشید،او درکمال یی به آتش یم

 شه آهنگو عوض کنم ؟ _داداش محمد یم

اض غریدم  تا من از پشت رسش با اعیر

 _محیا ! 

ک نگاه معذور و عذرخواه به من پاشید ! برگشت و ی

ضانهمحمد یی   ام رو به او گفت اعتنا به ونگ معیر

 _محمد اصفهاین دارم و همایون ! 

محیا دوباره چرخید و متفکرانه زل زد به روبه رو .دودل 

مانده بود که کدامش را انتخاب کند ؟ من مایوسانه پوقن 

م به سینه و کردم و به حالت قهر و تهر دست ها را زد

 رویم را به طرف مناظر آن سوی شیشه کردم . 

 

های روستایی و ویالیی رفتیم جلوتر ، تعداد خانههرچه یم

را عوض کرد و این بار با  cdشد .محمد کم و کمیر یم

داری از آینه پخش شدن صدای محمداصفهاین نگاه معنن 

ی عصباین من به من انداخت .البد از تماشای قیافه

 برد . لذت یم
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کیم بعد نرسیده به یک رودخانه ، این رس یک راه باریکه 

ی بزرگ گوسفند از کنارمان رد شوند توقف کرد تا یک گله

 . 

ن محمد دودی بود و من برای این که شیشه های ماشی 

م بهیر بتوانم از دیدن این منظره  لذت بیی
ی بکر ییالقر

ن که شیدستم سمت دکمه شه ی باالبر شیشه رفت . همی 

ن کشیدم ، رس گنده یک سگ آمد جلوی  را کیم پایی 

ن بلندی   زد زیر خنده .من اما هی 
چشمانم .محیا پفر

ان و اراده خودم را پرت کردم عقب کشیدم و یی  ! حی 

انه  به آن سگ گنده کردم که ی عصباین نگاه یمغافلگی 

ن  واق واق یمامان و تهاجمیی  کرد و کم مانده بود آمی 

ن خودش را بک ن ! چون رسش توی ماشی  شد داخل ماشی 

ی باالبر را بزند . در بود حنر محمد هم نتوانست دکمه

 ندیده بودم . درشت ترین و 
ی
 به آن بزرگ

ی
تمام عمرم سیک

 بود که تا آن روز به چشم خود بدهیبت
ی

ترین سیک

غرید به حالت حمله دیدیم ! همزمان که داشت یمیم

کوبید. ه در سمت من یمپاهای جلویش را با تمام قدرت ب

محمد که از طرقن از دست آن چوپان جوان که یک 

گوشه ایستاده بود و داشت به این صحنه با یی خیایل 
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خندید حریص بود و از طرف دیگر حرکت نسنجیده ی یم

زنان گفت   من کفرش را باال آورده بود ترسی

ن ؟ از کجا اومدی مگه ؟  _شیشه رو چرا میدی پایی 

 ای؟ گوسفند ندیده

و بعد که دید آن سگ وحیسی ول کنمان نیست از  

ن پیاده شد .آن ن را با تق محکیم به ماشی  طور که در ماشی 

ی آن سگ را هم کوبید من و محیا پیش خودمان فاتحه

 خواندیم ! 

ن ترکه ی ی نازگ پیدا کرد و با خشم جنوناز روی زمی  ن آمی 

سگه.  اش را کبود و منقبض کرده بود رفت رساغکه چهره

هرچقدر هم که آن سگ باعث رعب و هراسم شده بود 

آمد محمد باهاش بدرفتاری کند .این تنبیه تالقن دلم نیم

جویانه، یک یی رحیم بزرگ بود . زبان بسته گناه داشت . 

ن که ترکه ی توی دستش را شالق وار به بدن سگ همی 

ی حیوان بخت برگشته ی دردمندانهکوبید قلبم از ناله

ن گی  ریش ش ن او و ماشی  د .راه فراری هم نداشت . بی 

 افتاده بود . با التماس فریاد زدم  

 _تو رو خدا نزنش ! گناهه ! 

 دیدم او یی اعتنا به خواهش و تمنای من و داد و
 و وقنر
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۷۲ 

 

اه یم  قال شبان که به زبان گیلگ از دور بهش بد و بی 

آمد هواخوایه سگش داشت دوان دوان یم گفت و به

چاره توجه به زوزه های سوزناک سگ یی سمت ما و یی 

بهیم ی دیگری ، حیوانیک را بدجوری به خواست با رصن

ن پیاده شدم و از  ای کارش برساند ، رسآسیمه از ماشی  رسن

 پشت به مچ دستش چسبیدم . 

 _نه محمد ! ولش کن ! خدارو خوش نمیاد . 

ون بکشم .درحایلو سیع کردم ت که رکه را از چنگش بی 

 سیع داشت مرا از خودش دور کند با ترسی و تحکم گفت 

ن محبوبه ! گ گفت پیاده شی ؟   _برو تو ماشی 

ن که او مجبور به هرچند زورم بهش نیم رسید .اما همی 

زورآزمایی با من شد سگ هم فرصنر برای فرار پیدا کرد و 
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خودش را مظلومانه به  ی مرگبار گریخت و و از آن تله

 صاحبش رساند . 

ن کند و بعد برود محمد یم خواست به زور مرا سوار ماشی 

ا  به حساب گله بان برسد که هنوز داشت با فحش و نارسن

قدر کشید .بعیصن از الفاظش آنبرایمان خط و نشان یم

ایط عادی من و محیا از  زشت و رکیک بود که در رسی

شدیم .جوانک غد و شنیدنش باید از خجالت آب یم

کردم  گستاخ ! انگار از جانش سی  شده بود .من فکر یم

 در کنار طبیعت و رسو کار چوپان
ی

ها برحسب زندگ

ن با حیوانات اهیل باید روحیه مهربان و لطیفن  داشیر

داشته باشند . اما آن جوان کامال عکس این قضیه را به 

راین ما ثابت کرده بود . تازه داشت به سمتمان سنگ پ

ی سمت ها صاف خورد به شیشهکرد .ییک از سنگیم

محیا .شانس آوردیم که نشکسته  بود .محیا از ترسش 

جیغ کشید و خودش را جمع کرد و به سمت صندیل 

 راننده رساند . 

من خودم را مسبب و مقرص این اوضاع و احوال متشنج 

ترسیدم این وسط اتفاق دانستم .یمو خطرناک یم

ی خواستم هرطور شده مانع از ادامهفتد . یمناگواری بی
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ی یی  ی شوم شوم خود و بروز یک فاجعهاین درگی 

ی حرکات ی جوانک و ادامه.محمد که از رفتار خصمانه

ارت ش جریرسی ن تر شده بود مرا پرت کرد روی صندیل آمی 

. قصد داشت در را به روی من ببندد و بعد برود با او 

ام قدرتم به لباسش چنگ گالویز شود که من با تم

 انداختم . 

کنن ! _نرو محمد ! به خدا داری یه رسی الگ درست یم

 اگه رس هم بالیی بیارین چی ؟

دانست .بارها و بارها برای دیگران این اتفاق خودش یم

ی ساده منجر به  افتاده بود که چطور یک نزاع و درگی 

ان ناپذیری شده .چرا محمد اینحادثه قدر ی فجیع و جیی

کرد؟ محیا هم با داد و تمامش نیمداشت کشش یم

خواست که بر شیطان لعنت خواهش و التماس ازش یم

ن   جا تمامش کند . بفرستد و این قائله را همی 

ی من مقابل چشمان زدهصورت پریده رنگ و وحشت

های به شمارش پرغیظ و غضبش بود .از البه الی نفس

 اش آرام گفت افتاده

س ! فقط خوام یه گوشمایل کوچولو بهش بدم یم _نیر

 های آب نکشیده اش . بابت فحش
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ی از گردنش کنده  ن ن که خودش را عقب کشید .چی  و همی 

شد و آمد توی مشتم . نگاه او به دستم مات مانده بود و 

 نگاه من منقلب و ترسیده ! 

 وامصیبتا ! 

 گردن آویز عزیزش پاره شده و جا مانده بود توی چنگم . 

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۷۳   
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جا جمع شده بود انگار هرچه خون توی بدنش بود یک

توی صورتش .گفتم االن است که تالقن گردین پاره و 

ای که از چوپان و سگش به دل گرفته بود با هم رس عقده

من دربیاورد .از ترس نوش جان کردن سییل اش ، هول 

 شدم ولکنت زده گفتم 

 شید ! _ببخ

کرد قراری یمدیدم که دستش داشت برای زدن من یی یم

منتظرهاما نیم ای، دانم با چه مراعات و خودداری غی 

ل کرد و درنهایت با یک حرکت  خودش را کنیر

ون کشید .از نگاه باریک خشونت ن آن را از چنگم بی  آمی 

ن اش آتش عتاب و رسزنش شعله یمشده افروخت .از بی 

 ش شنیدم که گفت هادندان قروچه

خوام دست تو روت بلند _خییل شانس آوردی که نیم

 کنم واال ...! 

 

د و بعد در را با چنان تق محکیم به هم  لب روی لب فرسی

کوفت که من و محیا از ترس برخودمان لرزیدیم .اما 

ی که به دنبالش به  ن پاره شدن گردین و مکث و تاخی  همی 

خشمش نسبت وجود آمد ظاهرا باعث رسد شدن آتش 
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که درنهایت به آن شبان جوان و گستاخ شده بود و این

ه ن جویانه اش از ی حرکت تالقن اش را برای ادامهانگی 

که حنر نگایه به دست بدهد . از انتقام گذشت و یی آن

اش بیندازد که رسپل ، با کلهسمت سگ و صاحب یی 

ی مصمم و چماقر در دست منتظرش ایستاده و از قیافه

ور   یک دعوا و کتکاری جانانه را رسی
ی
ش پیدا بود که آمادگ

ن شد و بعد یک جوری با غیظ فرمان دارد ، سوار ماشی 

کنان از رسراهش به هم لولیدند بعراند که گوسفندان بع

که ممکن بود و از ترسشان پخش و پال شدند .انگار از این

 یی 
ی
د هیچ ابایی نداشت با این رانندگ اعصابش زیرشان بگی 

بان خشن و جنگجو به پراین های گله.زیر آخرین سنگ

ن "  سالمت که از آن مسی  خطی  گذشتیم محیا با گفیر

 آخیش" یک نفس بلند کشید . 

 

هرچند به خی  گذشته بود اما من هنوز قلبم داشت تند 

که نزدیک بود یک اتفاق ساده پیش زد .از اینیم

ان و شو  ی بزرگ شود حی  که چشمانمان تبدیل به رسی

 بودم .توی دلم گفتم 

 " یادم باشه حتما صدقه بدم ." 
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ی محقر مشدی سلیمان را دیدیم که درپناه از دور که کلبه

 رویایی و بدیع صخره
های بلند و پای کوه غرق در آرامیسی

بود ، دوباره به شور و هیجان افتادم و با فراموش کردن 

همه ی قبل ، رسخوش از تماشای آنلحظات پردلهره

ن کشیدم و  ، شیشه را تا ته پایی 
ه کننده و دیدین زیبایی خی 

همزمان که هوای پاک کوهستان را حریصانه به ریه هایم 

ن گفتم یم  فرستادم ، با لحنن غبطه آمی 

 کنم ! آرامش _چقدر دلم یم
ی
 جایی زندگ

ن خواد یه همچی 

عجینی داره .خوش به حال مشدی سلیمون که سال به 

 بینه . سال ریخت آدما رو نیم

 

های من برای محمد برخورنده بود! دانم چرا حرفنیم

شاید چون گفته بودم " خوش به حال مشدی سلیمون 

بینه ." به خودش که سال به سال ریخت آدما رو نیم

 گرفته بود که پوزخندزنان گفت 

ه مواظب آرزو کردنات باشی محبوبه ماه ! یه وقت  _بهیر

ن داشت از اینجا  شد و صدات رو رد یمدیدی مرغ آمی 

ن !   شنید و گفت آمی 
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 و زمزمه کنان گفتم خیایل شانه زدم باال من با یی 

 _بهیر ! 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۷۴ 

 

کرد همزمان که از آینه نگاه عاقل اندرسفییه به من یم

 را آن سوی پل چویی نگه داشت .تا رسیدن به 
ن ماشی 

ی فاصله بود که باید  کلبه ی مشدی سلیمان دویست میر

خواست مانع از پیاده پیاده یط یم کردیم .محمد اول یم

ن که با جدیت تمام امر فرمود   شدن ما شود .اما همی 

ن تا بیام .   _شما بمونید تو ماشی 

 و یی 
ن ن رفتم پایی  های اعتنا به نگاهمن جلدی از ماشی 

 درمانده اش رو به محیا که هنوز جرات تمرد از فرمان او 

 را نداشت گفتم 

ن دیگه .   _بیا پایی 
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محمد وقنر دید حریف خودرسی و روح رسکش من 

شود ، غرولندکنان از کنارم گذشت و من و محیا هم نیم

 . با خندهای ریز و موذیانه پشت رسش

 

روی کیم برایم راه ناهموار بود و با پای بانداژ شده پیاده

و دنج  مشکل شده بود .اما به قدری مسحور طبیعت بکر 

ی پرت از دنیا بودم که به سوزش زخم پایم گوشهآن

 دادم . اهمینر نیم

به گله در گاوها و گوسفندان و بزهای مشدی سلیمان گله

مراتع اطراف مشغول چرا بودند .خودش هم کنار یک 

های تک درخت افرای کهنسال ایستاده بود و داشت سم

ن نکرد .البد برای ایاسبش را با دقت بررش یم که ممطیی

نیمدارش  شود نیاز به نعلبندی دارد یا نه ؟ کاله و کفش

ن به تن داشت نمدی بود . لباس های مستعمل اما تمی 

 اهمیت .مامان یم
ی
گ ن ن که به نظافت و پاکی  گفت همی 

دهد در و اخالق خوب و خوشی دارد مردم برای یم

 شکنند. اش رسو دست یمهای لبنن طبییعفراورده

ویی به ما را که  
دید اسبش را رها کرد و با خورسی

ن و .چشمان ریز آیی استقبالمان آمد  اش توی چی 
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. های عمیق خنده ی مهربانانه اش گم شده بود چروک

اق به نظر یم رسید و پی  و سالخورده بود .اما رسحال و قیی

ن رسسخت و پرطاقت ! هنوز به عادت مردمان کوه نشی 

 آمد . هایش بریمامهم به تنهایی از پس خودش و د

ن به سمت  ما بعد از خوش و بیسی کوتاه با او قصد رفیر

ی که مالحظهآنی آرزوها را داشتیم که محمد یی چشمه

 حضور مشدی سلیمان را بکند  با تحکم گفت 

ن ! _حنر یه قدم هم از من دور نیم  شی 

های مظلوم مشدی سلیمان که انگار دلش از دیدن قیافه

 لمان سوخته بود با خنده گفت من و محیا به حا

س ! اینجا در امن و امانن !   _نیر

 های باال و پایینش خایل بود . جای دوسه تا از دندان

ی محمد و فک منقبضش کشیدههای درهماما سگرمه

حایک از مخالفت سفت و سختش بود .این بار دیگر حنر 

ن بزنم و به اجبار از  من هم جرات نکردم حرفش را زمی 

که لبنیات مورد جنب نخوردیم . بعد از این کنارش

نیازمان را از مشدی سلیمان خریدیم و خداحافیطن 

ن بریمکردیم، داشتیم با دست گشتیم هایی پر سمت ماشی 

ی .محیا که از قبل با من هماهنگ شده بود با اشاره
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ام درخواستش را به زبان آورد و گفت که دلمان یواشیک

ی ایم تا پای چشمهجا آمدهخواهد حاال که تا اینیم

 آرزوها هم برویم . 

های دوغ و شی  را با خودش حمل محمد داشت پارچ

شدن ! اول به اسیم که کرد .روی هم بیست کیلویی یمیم

روی چشمه گذاشته بودیم با تمسخر پوزخند زد و بعد 

 تخس شد و با بدجنیس گفت

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۷۵ 

 

یط برمتون که آرزوهاتون رو با صدای بلند  یم_به رسی

 بگید. 

هرچندزورگویی محض بود اما گفتیم جهنم ! آرزوی 

کنیم و محض رضای خوی مان را توی دلمان یماصیل

دیکتاتورش یک آرزوی جعیل را هم با صدای بلند به 
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حاج محمدآقا  گوییم تا باعث تفری    ح و رسگریمچشمه یم

 شویم . 

 ای با خودش داشته باشد درحایله بردهکه خردآنمحیا یی 

کرد لبخندزنان که ظرف پنی  را توی دستش جابه جا یم

 گفت 

خوام خانوم دکیر دونن ! یم_آرزوی منو هم که همه یم

 بشم . 

 فکر کردم 

 ش رو عوض نکنه ! "موقع رای" اگه مامان خانم تا اون

سب مامان هیچ شغیل را به اندازه معلیم برای یک زن منا

خوردند های دیگر به درد زن نیمدید .از نظر او حرفهنیم

ارزش ! مگر . یا خییل سخت و مردانه بودند یا پست و یی 

پزشک زنان که بهیر بود حتما زن باشد .اما پزشیک 

های خطی  و سنگینن داشت  که او ترجیح مسئولیت

ان خودش شغل  ان مردم شود و دخیر یم.داد نصیب دخیر

ن حال مهم و ارزشمند معلیم را برای دردرس و یی  درعی 

 خود انتخاب کنند . 

توی دست من هم ظرف کره و مقداری کشک 

د زده بودم .ترد گوسفندی بود که من به کشک ها دستیی
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و تازه و نمیک بود و توی دهانم مثل شکالت شور آب 

 ام شد و گفت شد .محمد متوجه ملچ و ملوچ دزدکانهیم

 یه کشک هم بنداز تو دهن من !  _یواشیک کوفتت نکن ! 

ن   محیا با گفیر

 خوام . _منم یم

دست کرد توی پالستیک و ییک دوتا کشک برای خودش 

خواست ییک را بندازد توی دهان محمد که برداشت . یم

 گفت 
ی
 او امتناع کرد و با مسخرگ

ن یواشیک دستت رو کرده بودی  _تو نه .دیدم که توماشی 

 تو دماغت ! 

ن کوبید و به تمام اماممحیا با حرصش  زاده هایی پابرزمی 

 کار را نکرده . که تابه حال رفته بودیم، قسم خورد که این

دانم محمد رسبه رسش گذاشته بود یا چی ؟ اما محیا نیم

هام حسایی شایک و برآشفته شده بود .به زور جلوی خنده

ش نشوم .من  را گرفته بودم که باعث عصبانیت بیشیر

لطف را به محمد بکنم که بار اول موفق  خواستم اینیم

ن و بار دوم هم نزدیک نبودم .ییک از کشک ها افتاد زمی 

.شانس بود انگشتم را با کشک به خورد محمد بدهم 
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آورده بودم که به موقع دستم را کشیدم واال ممکن بود 

ش له شود . انگشت عزیزم زیر دندان ن  های تی 

پنی  و کشک را توی که شی  و دوغ و کره و بعد از این

ن گذاشتیم دوباره برگشتیم که به سمت چشمه  ماشی 

برویم . هوا به قدری خنک و ملس بود که به قول استاد 

زد . من هم بنان کالغ هم مستانه مثل قمری چهچه یم

خواست تحت تاثی  آن طبیعت رویایی و هوای دلم یم

و  های وحیسی و یونجه و شبدرهای تازهمعطر به بوی گل

هراس و یی مست از شمیم دلکش چشمه ساران ، یی 

 واهمه بزنم زیر آواز . 

ام از ترس حضور محمد گرفته بود و اما حیف که حنجره

د . دلم هم این اش تن یمباز به خاموشی اجباری سیی

ین را در خودش کشت و یکوسوسه بار دیگر ی شی 

 حرستش را در آغوش کشید . 

ی بلند و برفگی  و با شینی های آرزوها از دل کوهچشمه

 تند رسازیر بود و آب آن به قدری یخ بود که وقنر 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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هایمان را شستیم رسمایش تا مغز استخوانمان دست

رسوخ کرد و لرز به جانمان انداخت .من و محیا 

مان را زیر بغل زدیم تا گرم شوند . اما های قرمزشدهدست

که به ما ثابت کند چه پوست کلفت و مد برای اینمح

جان سخت است لب چشمه روی زانوانش نشست و 

مشت مشت آب به رس و صورتش پاشید و شاداب تر 

شد  و ککش هم نگزید . نوبت به آرزوهامان رسید .اول 

 توی چشمه انداخت و آرزو کرد که پزشیک 
ی

محیا سنیک

زو کردم .سنگ قبول شود  .بعد نوبت من که شد .دو آر 

اول را پنهان از چشم محمد و محیا توی آب انداختم و 

 ام را توی دلم کردم آرزوی واقیع

" خدایا یه روز بشه که بتونم آزادانه بخونم و کیس کاری 

 به کارم نداشته باشه ."

و بعد از پرتاب علنن سنگ دیگری آرزوی دومم را طبق 

یط که محمد گذاشته بود با صدای بلند ب  ه زبان آوردم رسی

ه بره  _خدایا این داداش محمد ما هرچی زودتر زن بگی 

 رسخونه زندگیش ، از دستش یه نفس راحت بکشیم ! 
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 و چشمک زنان ادامه دادم 

که موهاش رو یادگاری انداخته دور _ترجیحا با همون

 گردنش ! 

ی آرزویم نخودی خندید محیا بعد از شنیدن دنباله

دار شده بود فقط من نیستم .محمد که تازه شستش خیی 

مجاز داخل کیف دعای  که درجریان محتویات غی 

های درهم کشیده روبه محیا اش هستم اول با اخمگردین 

 غرید 

 _زهرمار! 

ای به من ، با تمام حرصش غرهو بعد در امتداد چشم

 برداشت و آن را جوری انداخت که جلوی 
ی
سنگ بزرگ

اشیده شدن آب به من تاالیی بیفتد توی چشمه . با پ

کشیدم ، جلوی رسورویم همزمان که خودم را عقب یم

ام های خبیثانهدهانم را گرفتم که مبادا غش غش خنده

 ترش کند ! به هوا بلند شود و عصنی 

ای محمد خواست با لحن ترغیب کنندهمحیا که انگار یم

را به آرزو کردن تشویق کند با صوریر شکفته و لحنن 

 ج کننده گفت مهربان و تهیی
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 که 
ی

_یاهلل تادیر نشده آرزو کن داداش محمد ! سنیک

انداخنر تو آب خییل بزرگ بود! حتما باید آرزوتم زیادی 

 بزرگ باشه ! 

 اعتنا به او زمزمه کنان گفتمحمد یی 

 _آره ! زیادی بزرگه . 

ی چشم نگاه نافذی به من کرد .به زور و بعد از گوشه

دیمش کنم و خودم را توانستم یک لبخند مصنویع تق

کردم او مشتاق شنیدن آرزویش نشان بدهم . باور نیم

د و حنر هم مثل ما چشمه ی آرزوها را جدی بگی 

قراری در بخواهد با صدای بلند آرزویی کند .محیا با یی 

جنبید . معلوم بود که دل توی دلش جای خودش یم

 نیست .محمد زل زد به آب چشمه و آه کشید . 

 ترجیحا همون که محبوبه ماه گفت ! _خدایا ... 

 هاش را کشید . و کجخندی نامفهوم لب

خواهد چرت بزند. برای قبل از حرکتمان محیا گفت یم

د  ن رفت نشست عقب که نیم ساعنر راحت بگی  همی 

بخوابد .من هم ناگزیر نشستم جلو .نییم از مسی  را 

که که باهم حرف بزنیم یط کردیم .با اینآنیی 

ن رس رفته بود اما هیچکدام موضویع برای ماحوصله
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ای به صحبت با گفتگو پیدا نکردیم یا شاید هم عالقه

یکدیگر نداشتیم .حنر به عقلمان نرسید ضبط و پخش را 

ن میانمان  سکوت سنگی 
 روشن کنیم تا به لطف موسیفر

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۷۷ 

 

اشتم گیج خواب کم من هم دکمیر آزاردهنده باشد .کم

افتاد و هربار به خودم رسم روی گردنم کج یم شدم یم

آمدم و سیع یم کردم هوشیار بمانم .که ناگهان  صدام یم

 زد 

 _محبوبه ؟ 

تازه آن پل باریک کذایی را رد کرده بودیم و من خوشحال 

 دیدیم . که چوپان و گله اش را آن حوایل نیمبودم از این

 _بله ؟ 

به روی خود نیاورم که چقدر از اینکه  و سیع کردم

 مخاطبش قرار گرفته ام متعجبم ! 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 _اون آرزویی که تو دلت کردی چی بود ؟ 

و بعد برای اینکه راه را بر روی کتمان و حاشای من ببندد 

 هایش افزود بالفاصله پشتبند حرف

 _دیدم که یواشیک سنگ پرت کردی تو آب ! 

کردم فقط خودم یم قلبم به رسوصدا افتاده بود .فکر 

ی از چشمش پنهان  ن ن و زیرک بود و چی  زرنگم ! محمد تی 

 آرزویی که یواشیک در دلم کرده بودم ! نیم
 ماند .حنر

مواظب بودم که دستپاچه به نظر نرسم .خود را به 

ی زدم و با نفن و انکار گفتمیی   خیی

که سنگمو بندازم تو آب ،یه سنگریزه ول شد _قبل از این

 .  از دستم

ی من انداخت و بعد آشفتهرخ نیمهنگایه گذرا به نیم

ن بود پوزخندزنان رستکان داد .نیم دانم از کجا ویل مطمیی

پیچانمش ! خب چه انتظاری داشت ؟ که که دارم یم

ام را صاف بگذارم کف دستش ؟ اگر جراتش آرزوی قلنی 

 کردم . را داشتم که پنهاین آرزو نیم

! هم زیر ق  زین ! ولت یم_هم دروغگویی

 _زیر کدوم قولم زدم مثال ؟
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و پرسان و متعحب نگاهش کردم . از این ییک واقعا یی 

خیی بودم و حاشاو تکذینی در کار نبود .از آینه نگایه به 

محیا انداخت که جمع شده بود یک گوشه و رسش را به 

 پشنر صندیل تکیه داده و خوابیده بود . 

ن _قرار بود در مورد گردین   .اما مثل ام چی 
ی

ی به کیس نیک

 که فضولیت نذاشت . این

ام را از نظر باختهی رنگو برگشت و با اخم و تغی  چهره

اختیار و ترسیدم برای تنبیه من عجله کند ! یی گذراند .یم

محتاطانه قدری خودم را به سمت شیشه کشیدم که 

سش دور بماند . یم دانستم اگر رسم و موهام از دسیر

ح بدهم و همانواقعیت را  طور که بود برایش رسی

ن بار محیا بود که از روی کنجکاوی از یم فهمید اولی 

محتویات کیف دعایش رسدرآورده برایش رسی و دردرس 

ن چارهشد. یم که این جرم را ای نداشتم جز اینبرای همی 

م و مکافاتش را هرچه بود به جان  به تنهایی گردن بگی 

ضعیفن بخرم .آب دهانم را به زور  جی  قورت دادم و با جی 

 گفتم 

ی نیم ن  دونه ! _فقط به محیا گفتم .مامان چی 
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چینن  ام بگذرد و مجازاتم نکند . امیدوار بودم از گناه خیی

هوا وسط جاده بااحتیاط از کنار دوکره اسب کهر که یی 

ی آن درحال بازیگوشی بودند گذشتیم .مادرشان  لب دره

نگاهم هنوز از آینه به سمت جاده مشغول چریدن بود . 

 ها بود که گفتآن کره اسب

 _از تو جیبم درش بیار ! 

 چشمانم از فرط تعحب گرد شده بود .رسگشته پرسیدم 

 _چیو ؟

 اش کردی ! _گردنیمو که زدی پاره

 و با اشاره به جیب سمت راستش گفت

 _تو این ییک جیبمه ! 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۷۸ 

 

 درش نمیاری ؟ _چرا خودت

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 خوام بفرستمتون ته دره ! _چون جاده پیچ تو پیچه ! نیم

 و نیشخندزنان گفت 

 _چیه ؟ ترسیدی تو جیبم بمب کار گذاشته باشم ؟

هرچند دلیل چندان موجیه نبود اما دیگر باهاش بحث 

ن " خوایهنکردم و نگفتم حاال یم اش چکار ؟ با گفیر

قدر توی جیبش که آن بااجازه " دستم را به زور فرو کردم

رفت تنگ و کوچک بود دست من هم به زحمت یم

افتاده ! بار حس کردم دستم آنداخلش ! حنر یک تو گی 

این جیب شلوار بود یا تله جیب ؟ اما باالخره که 

اش را لمس کنم ذوق زده شدم ی گردین توانستم نخ پاره

ون .یی   را کشیدم بی 
 یدتابانه پرس.به زور دستم و گردین

 شه نخش رو درست کرد یا باید عوضش کنم ؟ _یم

ای به آن بیندازم از که من نگاه کارشناسانهاما قبل از این

ون و دستم قاپیدش .انگار یم ترسید محتویاتش را بریزم بی 

اش علنن شود. خودش بررش بار دیگر رسوایی عاشقانه

کرد و به این نتیجه رسید که باید بدهد نخ آویزش را 

 ض کنند . عو 

د . نچ نچ کالفه  ای کرد و بعد آن را توی مشتش فرسی
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ن _همش تقصی  توئه ! اگه یم تمرگیدی تو ماشی 

 شد! جوری نیماین

 بارش با بدجنیس گفتم اعتنا به لحن شماتتمن اما یی 

 دونم اون موی کیه ؟_من یم

ه به پیچ و خم جاده و درهیی  هایی که از نگاه به من و خی 

 گذشتیم پرسیدرسعنر کند یم کنارشان با 

 _موی کیه؟

که در مورد حدسم کنجکاو یا عالقمند به نظر بیشیر از آن

رفتم برسد گویی به تمسخرم گرفته بود . اما من از رو نیم

. داشتم با سماجت روی پندار و گمان خودم پافشاری 

 کردم . یم

ن داره !   _اول اسمش سی 

 پوزخندش پخش شده بود توی صورتش . 

ن نداره ! _   خوشبختانه هیچ جای اسمش سی 

 _چرا داره .من مطمئنم . 

ط ببندیم ؟  _رسی
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ن به نظر یمآن رسید که من پیش خود به شک قدر مطمیی

گذاشت یا واقعا دانم داشت رسبه رسم یمافتادم .نیم

طبندی را که پیش کشید فرضیه ام اشتباه بود .حرف از رسی

 غرغرکنان گفتم 

طو باخنر باید اسمشو بهم   دفعه_تو جر زین ! اون که رسی

! یم  گفنر

طو بردی ! فکر کردی یادم رفته؟   _تو هم با جرزین رسی

 ابایی 
ی بیشیر ن بود .من اما از پیگی  لحنش اخطار آمی 

 نداشتم . 

طو برده بودم !   _به هرحال من رسی

 خوای اسمشو بدوین ؟_واقعا یم

 _آره . 

 _که چی بشه ؟

ن کیه که تونسته دل ییک خوام بدونم او _ هییحی .فقط یم

ه !   مثل تو رو بیی

مرد ییالقر که با پشنر خموده ، همراه گاو  او برای یک پی 

گذشت اش داشت از کنار جاده یمرنگ چاق و چلهحنایی 

مرد هم از رس مهر و ادب  بوق زنان دسنر تکان داد .پی 
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پشتش را صاف کرد و لبخندزنان دستش را روی سینه 

 اش گذاشت . 

 ن چمه ؟_مگه م

و من پشت سنگر سکوتم پناه گرفتم .شاید هم از روی 

ای باعث خشم و ترسیدم با حرف نسنجیدهاحتیاط . یم

غضبش شوم .به هرحال جواب راحنر هم نبود که ! 

رم تمام شود.این بار او هرچه یم گفتم ممکن بود به رصن

 جویی بردارد . خواست دست از یی نیم

؟  _نگفنر

تسلیم شدن به سینه زدم و شانه ها را به نشان دست

کردم که دیگر برایم مهم انداختم باال .باید وانمود یم

ن از یک فضویل نیست .این ن و رنگی  جوری خییل سنگی 

 کشیدم . نتیجه کنار یمیی 

خواد باشه ! اصال به من چه که خیال ! هرگ یم_یی 

 اسمش چیه ؟

و برای لحظایر هردو ساکت ماندیم .نگاهم به 

ن های ویالیی بود که کمشهرک کم داشت پیش رویمان سیی

 شد .و حواسم ظاهرا پرت از او . یم
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۷۹ 

 

 _محبوبه! 

 _بله ؟

به  هردو تا رویمان را به هم کردیم نگاهمان در یک لحظه

ی یک لبخند را هاش طرح محوشدههم اتصایل کرد .لب

دفع شده باشد. لحنش مبهم و داشت که انگاری به زور 

 آور بود . رسگیجه

 _صدات نکردم ! 

و بامکث و تاین نگاهش را ازم گرفت .خل شده بود انگار ! 

گفت صدات نکردم !  او هم چنان صدام کرده بود و یم

 یم
ی
کرد که انگار نه انگار به با طمانینه و آرامش رانندگ

 رسید ! چشمم مشکوک به نظر یم

 فکر کردم 
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یش یم" یه  ن  شه ! "چی 

ن موقع رد شدن از توی یک در اثر تکان های شدید ماشی 

ای کشید و گودال نسبتا عمیق و پهن ، محیا خرناسه

 ناگهان از خواب پرید 

 _چی شد رسیدیم ؟ 

*** 

ات شد و سهم خودمان را هم دایی   و خی 
گوسفند قرباین

سجاد و آقا بهروز به سیخ کشیدند و پای باربیکیو کباب 

 دند .مامان آش دوغ هم درست کرده بود . کر 

 شام خویی بود و بعد از مدت
ها اقوام دوخانواده مهماین

مناسبت خایص دور یک سفره جمع پدری و مادری یی 

زاعیل و زنش به بهانه ی شده بودیم . هرچند عمو می 

که مهدیه توی خانه تنهاست ، بعد از رصف شام زود این

 برگشتند اما به هرحال به جمع و جور کردند و به رامرس 

 خوش گذشته بود . 
ی

 همیک

بعد از شام دایی سجاد و زن دایی ریحانه به آالچیق رفتند 

که از هوای خنک کوهستاین و آسمان صاف و 

نصیب نمانند.کیم بعد هم به رسشان زد که اش یی پرستاره

 روی منقل چای ذغایل درست کنند . 
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م و محیا که به کمک معصومه خانمن بعد از این

خانه را ضبط و ربط کردیم ، چادر طوش ن ام را که آشیی

شکوفه های ریز صوریر رنگ داشت رسم انداختم و با 

 سینن و استکان رفتم کنارشان . 

ه و ترکه ن ریزه می  ای بود .خونگرم و خوش ریحانه دخیر

رسوزبان و چاپلوس ! توانایی این را داشت که حنر با یک 

ی برقرار کند .از نگاه های شیفتهآجر هم ارتباط دوستانه 

 از اوایل آشنایی 
شان دایی سجاد پیدا بود که بیشیر

ن بار بود که به  دوستش دارد .ریحانه چون برای اولی 

زده بود و گایه هم با آمد هیجانی ما یمویالی جواهرده

ن یم  گفت لحنن غبطه آمی 

 _کاش ماهم یه ویال اینجا داشتیم . 

 فت دایی سجاد با خنده گ

 _تا اطالع ثانوی آرزو و درخواست جدید ممنوع ! 

 ریحانه برایش پشت چشم نازک کرد. 

 من بدون تعارف گفتم 
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ن کلید  _اینجا هم مال خودتونه ! هروقت دوست داشتی 

ن ، حال و هواتون عوض بشه  ین بیاین چندروز بمونی  بگی 

 . 

ریحانه از لحن دوستانه و صمییم من خوشش آمد و 

قنر به ویال آمده بودند همه اش دنبال تشکر کرد .از و 

فرصت یم گشت تا ازم در مورد خواستگاری 

ی که من ازش گریزان  ن پرسصالحیان پرس و جو کند .چی 

 بودم . 

ی کوچک و دودزده ی مخصوص چای را  دایی سجاد کیر

 از روی منقل برداشت .نیشخندزنان گفت

کنه حنر خواب اینجا _از دست حاج محمد گ جرات یم

 ببینه . رو 

 که مامان هرسال کنندهعطر رسمست
ی

ی چای خانیک

ن یم کرد و برای مرصف خودش تازه تازه از باغچه دستچی 

 یم
ی

 نواخت .ریحانه ییکخشکاند ، مشاممان را یمخانیک

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۱۸۰ 

 

های کمرباریک چای را از توی سینن برداشت و از استکان

ن گفت  همراه با نگایه ن آمی   تحسی 

 ! _به
ی

 به ! چه عطر و رنیک

 من رو به دایی سجاد  کردم و باتاین گفتم 

 شما و داداش محمد شکرآبه؟  _چرا هنوز میونه

 ریحانه با نوای مواففر گفت 

 _همینو بگو . 

اعتنا شانه زد باال و قندی از توی قندان دایی سجاد یی 

 برداشت . 

س که بعد اینا_اینو برو از اون داداش کینه همه یت بیی

 سال ول کن ماجرا نیست ! 

های چای را بردارم که خواستم ییک از استکانتازه یم

 محمد صدایم زد . 

 _محبوبه ؟ 
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سه تایی به سمت صدا برگشتیم .با سگرمه هایی در هم 

حوصله ایستاده بود روی ایوان  .نگاه کشیده و یی 

م عالمت داد ناخوشایندش تنها به من بود . با دستش به

که بروم پیشش .دایی سجاد از میان صدای ِرخ ِرخ قند 

 توی دهانش گفت 

 _تحفه ! چه جذبه ای هم داره ! 

زن دایی ریحانه دستش را جلوی دهانش گرفت و صورت 

وقت خندانش را پشت رس دایی سجاد قایم کرد که یک

 محمد نبیند و بهش برنخورد . 

هم با این ژست و آن دانم االن با من چکار داشت ؟نیم

 قیافه !؟

بعد از عذرخوایه از دایی سجاد و زنش به ناچار از جا  

هایی یی شتاب به رساغش رفتم . بلند شدم و با قدم

درحایل که دلم مانده بود پیش چای ذغایل ! حیف که تا 

شد . محمد به نرده های فلزی چسبیده برگردم رسد یم

کرد . بلوز یقه ه یمبود و داشت به آسمان پرستاره نگا

ای به تن داشت که به رنگ بژ شلوار هفت سورمه

آمد ! لباسش را چرا عوض کرده بود ؟ قصد کتانش یم

ن که پرسیدم  داشت شبانه جایی برود ؟ همی 
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 _کارم داشنر ؟

 با اوقات تلیحن گفت 

_خییل از اینا خوشم میاد تو هم رفنر نشسنر ور دلشون 

 ؟

من داشتم با حوصله آن را  چادر از رسم رسیده بود و 

کردم و در همان حال با لحنن حق به روی رسم  مرتب یم

 جانب گفتم

 دایی و زن داییمونن ! اگه شما با کیس 
_ناسالمنر

ای داری به خودت مربوطه داداش .من با کیس مساله

 مشکل ندارم . 

ای به چشمانم کشید و بعد با اش را لحظهنگاه سوزین 

 نر روی صورتش رساند . حرص لب ورچید و دس

 آماده شو بریم جایی ! 
 _به جای بلبل زبوین

 _کجا ؟

 من آرام و شمرده گفت یی 
ی

ت و رسگشتیک  اعتنا به حی 

ن مونده .باید  های گوشت قربوین _ییک از بسته تو ماشی 

یم به ییک بدیم !   بیی
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نگاهم با ردی از تردید و تعجب به چشمان جدی اش 

ه بود .   خی 

 بریم براشون . که ! خب فردا یم  _االن ؟ دیره

م که منتظر فرمایش شما _اگه یم خواستم فردا بیی

 موندم . نیم

دلیل باز دانم برای بار چندم بود که داشتم چادرم را یی نیم

ض و و بسته یم کردم ؟ با لحن کم و بیش معیر

 کارخرسندی گفتم

 _حاال من چرا باید بیام ؟

ایی بروم . دلم وقت شب جواقعا حوصله نداشتم آن

خواست و گپ و گوی خودماین ی ذغایل یمچای دیشلمه

ن از این دلخوشی  ین و همراه با فامیل را .گذشیر های شی 

 بود . 
ی

 شدن با برادر بدعنفر چون او دیوانیک

 گم ! _چون من یم

چنان با تحکم و قلدری این را گفت که باورم شده بود 

ن ندارم .یم وم لباس بپوشم و خواستم بر رایه به جز تمکی 

به مامان هم اطالع بدهم که او ممانعت کرد و گفت با 

 همان چادر هم بروم مشکیل نیست . 
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 _پس برم به مامان بگم ! 

ویی غرید 
 و تا به سمت در چرخیدم ، با تررسی

 خواد .گفتم بیا بریم . _نیم

ی چادرم را و انگار که حرف آخر را زده باشد ، گوشه

ن گرفت و مرا تسلیم و ن اگزیر دنبال خودش از پله ها پایی 

 کشید . 

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۸۱ 
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دانم مقصد مورد نظرش کجا بود که توی تارییک نیم

رفتیم به ی پر از چاله و چوله پیش رویمان هرچه یمجاده

رسیدیم .به حساب من تاحاال چندین کیلومیر از جایی نیم

.چندین رودخانه و آبشار و دیم از آبادی دور شده بو 

ی را پشت رسگذاشته بودیم .   پارک جنگیل و گورهای گیی

حرکتمان در امتداد معکوس صفا رود ادامه داشت و اگر  

ام خوب کار کرده باشد داشتیم به سمت جغرافیای ذهنن 

قر کوه سماموس یمدامنه  رفتیم . های رسی

که   تا آن لحظه فقط یک جیپ و یک وانت نیسان آیی 

ه م داشت از کنارمان رد شده بود و درآن گسیر ن ی بار هی 

آمد .یط بلند و پرت سوی هیچ چرایعن به چشم نیم

توانست در روشنای روز کردن این مسی  هرچقدر که یم

زیبا و رویایی باشد ، در شب ترسناک و خطی  به نظر 

رسید . به خصوص اگر همسفر آدم ، ییک مثل محمد یم

 رسد و مرموز ! باشد ! ساکت و 

جنبیدم و گایه از قراری روی صندیل یممن گایه با یی 

س به گوشه چسبیدم و آن را های چادرم یمشدت اسیر

کشیدم. انگار که بخواهم از نگاه روی نییم از صورتم یم

م .قلبم با فشار به قفسه ام ی سینهنامحریم رو بگی 
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ن و چسبیده بود و مثل طبل یم کوبید. سکوت سنگی 

زد ی من بیشیر دامن یمی محمد به هراس و دلهرهآزارنده

 . تا آن لحظه هزار جور فکر و خیال از رسم گذشته بود . 

 

" اگه فیلم رقص و آواز من تو محفل ققنوس یه جور به 

ها را از دستش رسیده باشه چی ؟ درسته که پرسنوح فیلم

ن پاک کرده بود ویل ممکنه ییک دیگه  گوشی و دوربی 

یک با موبایلش ازم فیلم گرفته باشه و رسونده باشه یواش

ام خونده است! .نه ! فاتحهدستش ! وای خدای من 

بره که خواد طالبان بازی دربیاره و داره منو یمنکنه یم

ه و یه جا تو کوه و کمر پرتم کنه  رسم رو گوش تا گوش بیی

 و بره . " 

 

خود  خودش گفته بود پای ناموسش که در میان باشد او 

 بن الدن است ! 

 

ام را پاک کردم و سیع با کف دستم عرق رسد روی پیشاین 

 
ی

ام غلبه کنم .اما کردم با چند نفس عمیق بر خودباختیک

آمدم .این چه آمد .کاش همراهش نیماز دستم برنیم
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ای بود که اختیارم را دادم دست او ؟ فکری احمقانهیی 

 کرده بودم ! فقط دایی سجاد و 
ریحانه مارا دیده  ناداین

 شده و یی 
ن ون خیی از ویال زدهبودند که سوارماشی  ایم بی 

.موبایلم همراهم نبود .هرچند تو این کوه و کمردورافتاده 

ن به دردم نیمموبایل یی  خورد .حتما مامان و بابا تاحاال آنیر

که با موبایل من بودند. البد بعد از این کیل نگرانمان شده

ام به همیدند آن را توی خانه جا گذاشتهتماس گرفتند و ف

گرفتند و تکرار پیغام " ی محمد را یمنوبت داشتند شماره

س نیست ." دیوانه ک مورد نظر در دسیر کرد شان یممشیر

 . 

شدم . داشتم از فکر و خیال و این انتظارمبهم کالفه یم

 عاقبت با طاقنر طاق شده پرسیدم 

 رسیم ؟ریم ؟ پس چرا نیم_داریم کجا یم

اض داشت و بالفاصله برق نگاهش  صدایم زنگ اعیر

ن مرا گرفت .هرچند به زحمت به روی  توی تارییک ماشی 

 شدم . آوردم ویل داشتم نصف عمر یمخود نیم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۱۸۲ 

 

 ترش ؟ _از چی یم

 توی دلم گفتم " از تو و مرموزبازیات ! " 

 ترسم . _من نیم

یدوار بودم صدای قورت دادن آب دهانم را نشنیده و ام

 ام . نفهمیده باشد که بوی خطر و تهدید را حس کرده

 _دستت رو بده به من ! 

 _چی ؟

توانستم به که من نیمقدر عجیب بود درخواستش آن

های خودم اعتماد کنم .راستیک گفته بود دستت رو گوش

 بده به من !؟ یا من متوهم شده بودم ؟

ای که من ناباورانه در یی انکارش بودم جای تکرار جمله به

نشده دستم را که مثل چوب  بینن در یک اقدام پیش

ی چادرم چسبیده بود گرفت و میان خشک به گوشه

د .چادر از رسم لغزید و  انگشتان ضخیم و خشنش فرسی

دانم دست من خییل رسد بود یا هام .نیمافتاد روی شانه

آمد قبل از این گ دیگر ؟ یادم نیمدست او خییل گرم 
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هایی اش را لمس کرده بودم ؟ به جز وقتدست برادرانه

و  رسید . تجربهکه او با استفاده از آن خدمتم یم

 ی  خویی از دستان زورمندش نداشتم ! خاطره

ی برای ترسیدن وجود نداره  ن  ! _چی 

ی توی تن شمرده و نجوامانند صدایش بود که به  ن اما چی 

ی دچارم ج ای آرامش بخشیدن به من ، به تشویش بیشیر

کرد .قلبم تلوتلویی خورد و انگار که از یک بلندی پرت 

 شد . 

شنیدم که از ترسش صدای جیغناک روحم را یم

 خواست از  کالبدم پر بکشد . یم

 ریم ؟ _پس بگو کجا داریم یم

 سکوت ! 

ده یم شد دستم هنوز داشت در میان انگشتان زبرش فرسی

ون کشیدن از چنگش  و  اتژی خایص برای بی  من هیچ اسیر

تواند کردم اگر بخواهد یمدانم چرا فکر یمنداشتم .نیم

ن حاال انگشتان دستم را توی مشتش له کند .   همی 

اش عایص تر شدم .شاید از امتداد سکوت زجردهنده 

 اصال گوشش به غرغرهای من هم نبود . 
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قدر دور از آبادی و تو تونه ایندونم کیس که یم_من نیم

 کنه چه احتیاچی به گوشت قربوین 
ی
دل کوه و جنگل زندگ

ما داره ؟ حتما االن همه تو خونه نگران ما شدن ! 

ون ! واجب نبود که ! فردا رو درست نبود یی  خیی بزنیم بی 

ش و ناراحنر واسه  که از ما نگرفته بودن ! آااااه ! اسیر

 قلب مامان خوب نیست . 

 زین ! یل حرف یم_ششش ! خی

د .جوری و دستم را با فشار محکم تری توی دستش فرسی

 را حس طاقتم  مزهکه انگشتان ظریف و یی 
ی
ی خرد شدگ

ن در آن مسی  سنگالچن با کندی و  کردند .حرکت ماشی 

ن ترس از پنجر شدن  دشواری همراه بود .در این بی 

ن هم به ترسالستیک های دیگرم اضافه شده های ماشی 

 . پشیمان از همراه شدن با او ، با لحنن پرغصه گفتم بود 

 _من هنوز نمازمم نخوندم ! 

 سکوت ! 

 _محمد !!! 

کم مانده بود در اثر فشارهای ناخوشایندروچ و رواین 

. از ضعفن که بزنم زیر گریه ! برگشت و باتاین نگاهم کرد 

از خود نشان داده بودم خجالت کشیدم . تندی خودم را 
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ار از او و ازآن رایه که به مقصدی جمع و جور ک ن ردم و بی 

دم .انتظار نداشتم نامعلوم یم رسید لب روی لب فرسی

و ویر ناگهان یی   ربط بگوید توی آن هی 

 خوام عروس صالحیان بیسی ! تو فقط... _نیم

و کلمات را به زورت قورت داد و عاجزانه خاموش ماند. 

و  گویی در جدال دروین با خودش شکست خورده بود 

من توی بلبشوی ذهنم با این سوال یی جواب گی  افتاده 

 بودم . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۸۳ 

 

؟ چرا حرفاش رو ناتموم گذاشت؟"   " تو فقط چی

 برگشت و با عتاب نگاه به من کرد .  

 _فهمیدی ؟
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آمد ی ناقص آخرش نیمگرچه این "فهمیدی" به جمله

 .اما 

 من با تمام گییحی و 
ی
 ام فهمیده بودم ! یکه خوردگ

کالم به اندازه کاقن جدی و گویا و تمام کننده بود که چون 

 . و چرایی باقر نگذارد 

ن شد بعد از این که از تاثی  و نفوذ تحکمش برمن مطمیی

ن چسبید. من  دستم را پس زد و دودسنر به فرمان ماشی 

انگشتان دردناکم را یی خیال شده بودم .هرچند که حس 

انم یم کردم شدیدا به ماساژ نیاز دارند .نگاه مبهوت و حی 

روی نیم رخ جدی و عبوسش جامانده بود هنوز و او اما 

همه آشوب و بلوایی که به جانم ریخته بود یی اعتنا به آن

 
ی
 . کرد اش را یمداشت رانندگ

 قدر از پرسصالحیان بدت میاد ؟ _چرا این

 _به خودم مربوطه ! 

حایل روی ی درآمده گفت و دسنر با پریشاناین را با کفر 

صورتش کشید .من انگار از جان خودم سی  شده بودم که 

 دادم . داشتم به این کلکل  خطرناک با او ادامه یم

 شه . گن بهیر از این خانواده پیدا نیم_ویل همه یم
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العملش . عکسانگار اصال طاقت شنیدنش را نداشت 

کننده ب ود که رسخورده و پشیمانم کرد چنان تند و غافلگی 

چاره بازویم که بایسنر باز تاوان زبان گستاخم را . یی 

داد . چشمانم را با احساس سوزش و درد بستم .میان یم

 اش گفت دندان قروچه های عصنی 

 _همه غلط کردن با تو ! 

و بعد با شدت تمام رهایم کرد .جوری که انگار پرت شدم 

ن چنگ الش را روی دستم مالش . وقنر داشتم جای تی 

اری غریدم یم ن  دادم با لحنن آکنده از خشم و بی 

 کردم ! _حیف که داداشیم واال بدجوری نفرینت یم

ام توزانهبرایم اهمینر نداشت که ممکن بود با کالم کینه 

 اش شوم . دیگر از رفتار 
ی

چقدر باعث دلشکستیک

ش به تنگ آمده بودم ! خشونت ن  آمی 

های من بود یا چی که قدری از تب حرف دانم از تاثی  نیم

اش فرو نشست ! اما خودش هم و تاب های عصنی 

 . آید دانست از دستش برای آرام کردن من کاری برنیمیم

 شه نفرینم کن ! _اگه دلت خنک یم

 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ی من کرد که داشتم با رویش را به صورت درهم فرورفته

 جویدم . هام را یمی لبحرص گوشه

توین درحقم دم بگم بدترین نفرینن که یمخوای خو _یم

 بکنن چیه ؟ 

 اعتنا به سکوت من کیم  اوج گرفت . صدایش یی 

 خوای بگم ؟ _هان ؟ یم

 

وری نشستم . نییم از پشتم را به سمت به نشان قهر یک

 او گرفتم و چسبیدم به پنجره .جوری که اصال نبینمش . 

 

او به  و بعد در امتداد این سکوت قهرآلود و ملتهب

 
ی
ی که جایی در پرت ترین گوشهاش ادامه داد .تا اینرانندگ

ن را نگه داشت . تا چشم کار یم کرد شب بود و دنیا ماشی 

ور بود تارییک و جنگیل که در سکوت وهمناک خود غوطه

 .با خودم گفتم 

 

" دروغ بود ! کیس اینجا منتظر گوشت قربوین ما نیست 

 .کارم تمومه ! " 
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ن را  خاموش کرد و پیاده شد. مرا که مردد و ماشی 

 حرکت چسبیده به صندیل دید با تعجب گفت یی 

 خوای پیاده شی ؟_نیم

وار این لحن آمرانه اش بوی بعد از آن عصبانیت دیوانه

عادی به نظر غرینی یم ن مشکوک و غی  داد .چقدر همه چی 

 رسید ! یم

 فکر کردم 

ی توی جیبش مخفن  ن کرده باشه .   " حتما باید چاقویی چی 

خواد از پشت دستش رو بندازه دور گردنم و شاید یهو یم

رفتم محفل شکست و نیمشاهرگمو بزنه .کاش قلم پام یم

 ققنوس ."

 اختیار به سمت گردنم کشیده شد . دستم یی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۸۴ 
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ماسید و موهای حنر از تصورش هم خون در عروقم یم

شد .مواظب بودم صدای نفس های به یمتنم سیخ 

 ام لرز نندازد توی صدام . شمارش افتاده

ن  ن منتظرت یم_من همی   مونم . جا تو ماشی 

ی نگفت و در را بست .فکر کردم شاید دارم از  ن چی 

ن را دور زد و آمد در دستش قرس در یم روم ویل او ماشی 

 سمت مرا باز کرد . 

ن ولت کن_نیم  م و برم .پیاده شو . تونم اینجا تو ماشی 

لحنش مثل همیشه دستوری نبود .بفهیم نفهیم بوی 

کرد که داد .یعنن داشت تظاهر یممالطفنر خننی شده یم

تا آخرین لحظه بهش اعتماد کنم تا او بتواند با خیال 

 راحت خنجرش را از پشت در تنم فرو کند ؟

چون سکون و مقاومت مرا دید دست زیر بازوم گذاشت 

ن پیاده ام کرد .نییم از چادرم و برخال ف میلم از ماشی 

مانده بود روی صندیل و نییم دیگر هم افتاده بود زیر 

 پاهام .او برش داشت و کج و کوله انداخت رسم . 
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هوا آن ته دنیا وسط چله تابستان رسد و رعشه آور بود . 

دانم شاید .نیمخورد هام داشت به هم یمکه دندانطوری

که قدری گرم فشار عصنی بود .برای ایناش از هم همه

شوم خودم را توی چادرم پیچیدم .در صندوق عقب را 

 تایی گذاشت . که باز کرد دلم باز بنای یی 

ی برداره ...شایدم بیل و " نکنه یم ن ی چی   تیی
ی

خواد تفنیک

که کلکمو کند یه کلنگ با خودش آورده که بعد از این

 گوشه چالم کنه ." 

رسم زده بود قبل از هرگونه اقدایم از حنر یک بار به 

 سوی او ،پابه فرار بگذارم .اما توی آن دوردست مرتفع 

هاز دستش به کجا باید یم ی گریختم ؟ در آن گسیر

شتافتم آغوشی جز مرگ انتظارم زده به هرکجا که یمشب

 کشید . را نیم

 گذشت ! چه افکار جنایی ترسنایک داشت از رسم یم

که محمد دخلم را بیاورد ، تا قبل از این رفتبیم آن یم 

 هیجانات وحشتناک خود شوم .اما نه خیی از بیل 
قرباین

 و کلنگ بود نه تیی و تفنگ . 

 بزرگ نبود که  
ی

ی جز یک کیسه نایلون رنیک ن آن پشت چی 

وقنر برش داشت بوی گوشت تازه در آن فضای آزاد و 
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م اش داشتکه همهخنک پیچید . خداراشکر .مثل این

ی قتیل در کار بافتم و هیچ نقشهواسه خودم اوهام یم

 نبود . 

 _خدا کنه بوش گرگا رو هوش نکنه و نکشونه دنبالمون . 

اختیار خودم را بیشیر تنگ دلش این حرفش باعث شد یی 

ن چند لحظه ی پیش او را  بکشم .خنده دار بود .تا همی 

 دیدم و حاال داشتم برایبرای خود یک تهدید جاین یم

 بردم . درامان ماندن از خطر محتمل دیگری به او پناه یم

ای ظاهرا برای او هم این حرکتم عجیب بود.لحظه

 نگاهش را به من دوخت و من متوجه 
ی
ی باالپریدگ

 ابروانش بودم

ی را   ن بعد دست کرد از زیر ییک از صندیل های تاشو چی 

ون کشید که من از هیبتش ترسیدم و دستم یی  اختیار بی 

به سمت دهانم رفت .کم مانده بود جیغ بکشم .وحشت 

 مرا که دید همراه با نهیب آرایم گفت

 _ششش! اسلحه شکاری که ترس نداره زیک ماه ! 

 و پشت بندش حق به جانبانه افزود 

 _شاید یه وقت الزممون شد . 
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ن بار خودم را به خاطر همرایه با او در دل   برای چندمی 

که به راه بیفتد یک .قبل از اینبه باد رسزنش گرفته بودم 

 ن

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۸۵ 

 

ی مرعوب و مردد من کرد و پوزخندزنان گاه به چهره

 گفت 

م تو جنگل چالت کنم !   _یه جور ترسیدی انگار قراره بیی

که درست زده بود به خال بدتر هول برم داشت و این

ز دست تو هرکاری که خواستم بگویم اام کرد .یمدستپاچه

آید .اما نگفتم .بهیر بود رسبه رسش نگذارم و بگویند بریم

 اش نکنم . عصباین 

و  اما انگار حنر تارییک شب هم پوشش کامیل برای واهمه

های من نبود .درحالیکه داشت با تفنگ شکاری دلواپیس

ی افتادور یم ن  رفت یکهو یادش به چی 
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 قوه رو بردارم . _یادم رفت از توی داشبورد چراغ 

دست کرد توی جیبش و سوئیچ را درآورد و دادش به من 

 . 

 .با کلید کوچیکه بازش کن . _برو برش دار بیار .. 

من از توی سوییچ کلید کوچک مورد نظرش را جدا کردم 

و رفتم یی فرمانش .داشبوردش خییل شلوغ پلوغ نبود . 

ها یا زییک سالنامه با جلد چرم بود که احتماال برنامه ری

نوشت و یک های روزانه اش را توی آن یمگایه یادداشت

ی خوش ن . قلمدان طالیی رنگ و یک اسیی بو کننده ماشی 

ن عجینی آمد توی دستم که ندیده نیم توانستم و بعد چی 

 حدس بزنم چیست . 

ن  از آن تو درش آوردم و زیر نور چراغ داخل ماشی 

د .همان ازگییل شاش کردم .باورم نیمکنجکاوانه بررش

بود که چندوقت پیش قبل از عزیمتش به قم از باالی 

درخت کنده و انداخته بودم توی دستش .پوستش چغر 

اش و چروک شده بود و تک برگ خشک و رنگ و رو رفته

 اش متصل مانده بود . هنوز با سماجت به ساقه

دانم چرا نگهش داشته ؟ هنوز گیج و گنگ و با نیم

کردم که آن ازگیل پالسیده نگاه یم چشماین فراخ به
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ام به صدایش مرا از دنیای پر از عالمت سوال دروین 

ون پرتاب کرد .   بی 

 _پیداش کردی ؟

 _آ...آره . 

ون و  ی بود که از آن تو کشیدم بی  ن چراغ قوه آخرین چی 

بعد ازگیل خشکیده را به داخل داشبورد برگرداندم و 

یواشیک که البته  درش را قفل کردم .از تاثی  آن کشف

زده بودم .فکر خورد قدری هیجاندانم به چه دردم یمنیم

 کردم 

رفت صابر رو از رسراه " شاید اون روز که داشت یم

ن  برداره که باهم برن قم، ازگیل رو با خودش برد تو ماشی 

که بخوره اما یا وقتش رو پیدا نکرد یا فراموش کرد و بعد 

،ازگیل رو انداخت تو احتماال وقنر صابر اومد تو  ن ماشی 

داشبورد و بعد دیگه کال یادش رفت از اون تو درش بیاره 

 بخوره یا بندازتش دور ."

دوشادوش هم و در امتداد سکوت زیر باریکه ای از نور 

چراغ قوه و زیر روشنای کمرنگ ماه و ستارگان باالی 

دیدیم او به راه رسمان درحایل که فقط جلوی پایمان را یم

آمد و د و من هم به دنبالش .صدای هوهوی جغد یمافتا
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ی باالی رسمان ها و شغالعوعوی گرگ ن ها . گهگایه چی 

ها رفت .از خفاشزد و به سمت جنگل یمموزیانه پر یم

ن  فسشان طور از گرازها که صدای فسمتنفر بودم .همی 

های متحرکشان رسید و سایهاز همان حوایل به گوش یم

ی که در آن ا یمدر اطراف جابه ج شد . او ظاهرا با مسی 

 کردیم چندان بیگانه نبود . یط طریق یم

 کجا داریم یم_هنوزم نیم
ی

 ریم ؟خوای به من بیک

مرد جنگیل !   _دیدن یه پی 

 شناسیمش ؟_گ هست ؟ ما یم

 دونم ! _نیم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۸۶ 

 

 دوین ؟_یعنن چی نیم

 سکوت ! 
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عقیل کردم و باهات اومدم ! هنوز م چرا یی دون_نیم

فهمم چرا نذاشنر واسه فردا ...چه ارصاری بود نیم

ن جای پرت و  شبونه راه بیفتیم بیایم به یه همچی 

 خطرنایک ؟

 رم . _چون من فردا صبح زود دارم یم

 _کجا ؟

 _قم . 

دید چقدر از ته قلبم از شنیدن این خداراشکر که نیم

ش خوشحالم ! فکر   کردم   خیی

ی نگفت ؟ یعنن به کیس نگفته  ن " پس چرا مامان چی 

 هنوز ؟ " 

_فکر کنم از شنیدن خیی رفتنم از خوشحایل زبونت بند 

 اومده ! 

صدایش پر از رد نیشخند و توبیخ بود .گرچه تظاهر به 

توانست فکرم را که راحت یماز اینکرد تفاویر یمیی 

 رکننده گفتم بخواند درعجب مانده بودم .با لحنن انکا
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مرد _نه فقط دارم به این فکر یم کنم که تو با این پی 

جنگیل چه سنیم داری ؟ ظاهرا دفعه اولت نیست که 

 ری رساغش ! داری یم

 _یه روز که زده بودم به دل کوه جنگل اتفاقر دیدمش . 

 _آهان ! 

که باهم از روی یک جوی باریک رد شدیم و بعد از این

 گفتم

ستم چرا منو راه انداخنر دنبال خودت دون_کاش اینم یم

 !؟ 

ای ایستاد و نورچراغ قوه را انداخت توی صورتم و لحظه

که چشمام اذیت نشوند رویم را ازش من برای این

 برگرداندم. 

ترسیدم تنهایی بیام اینجا و قراره کنن یم_نکنه فکر یم

؟  محافظم باشی

  با مخفن کردن لبخند مخترصی که بر لب داشتم گفتم

 ادعایی ندارم ! فقط تعجب کردم .چون این
ن جا _همچی 

تو این جنگل پرت موقع خطر من بیشیر وبال گردنت 

 که بتونم کمیک بکنم . شم تا اینیم
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ایی هست که تو 
ن _آره اینو خوب اومدی ! اما یه چی 

 دوین . نیم

 _چی مثال ؟ 

ه و شب شکنش با قدرت نفوذ باالیی که داشت   نگاه خی 

توانست به نوردید .انگار همزمان یمرا دریمعمق جانم 

پرده .دیگری دوزبان صحبت کند .ییک با زبان رصی    ح و یی 

 کرد . به زبان طعنه و اشاره. پاک گیجم یم

ی  _من فردا مسافرم .گفتم شاید دلت بخواد وقت بیشیر

 رو با برادر عزیزت بگذروین ! 

کردم " برادرعزیزت " را با نویع تاکید احساس یم

ن ادا کرد . نور چراغ قوه را از روی من برداشت و غراقا آمی 

کرد ؟ یا چی ؟ دوباره به حرکت افتاد .داشت شوچن یم

بیشیر انگار من یا خودش را دست انداخته بود .خودش 

ت و مصاحبت هم یم دانست که من هرگز مشتاق معارسی

ن از روی بدجنیس یا بدذایر   با او نیستم . برای همی 
بیشیر

ر برم برداشته و با خودش آورده بود اینحا که قبل از به زو 

و  ی روچعزیمتش به قم کیم باعث زجر و شکنجه

ام شود .البته ناشکر نباید بود .هرچه باشد بهیر از فکری

کردم ممکن است که فکر یماحتماالت اولیه ام بود .این
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فیلم رقص و آوازم پخش شده باشد و او قرار است که 

ی نگفتم و  مرا پنهاین  ن به اشد مجازات برساند .من هم چی 

خیایل ناامیدش کنم دنبالش رفتم .دلم نیامد از این خوش

.بگذار خیال کند که در حق خواهرش لطف کرده . 

ن نبودم که دلیل اصیل همرایه ام هرچند خییل مطمیی

 همان باشد که گفت . 

که برادرعزیز من باشی باید خییل "درضمن برای این 

نن محمدآقا ! این خلق و خوی گند و تعصبات تالش ک

 افراطیت

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۸۷ 

 

 ی خواهری که من باشم نیست ."مورد پذیرش و عالقه

 را فقط توی دلم گفتم . البته که این
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س در میان  بعد از ده دقیقه راهپیمایی سخت و پراسیر

کاین و راهجنگل همواری که باریک ناهای مرطوب هی 

های درخت رفت پایمان الی ریشههرلحظه بیم آن یم

ن  بپیچد یا مورد حمله و هجوم حیوان درنده و کمی 

یم ای در پشت بوتهکرده های تمشک و شمشاد قراربگی 

وک رسیدیم که نورضعیفن از به یک کلبه ی نیمه میر

اش به زحمت ی چویی شیشه های کثیف تنها دریچه

ون یم دودکش بلندش دودمالییم به هوا  ریخت و از بی 

ی روی آن یم رفت . از کنار یک کنده ی درخت که تیی

.توی فرو رفته بود گذشتیم . چاه آب کوچیک را دور زدیم 

یک آغل زهواردررفته  که از رسهمبندی یک مشت تخته 

و الوار ساخته شده بود جنب و جوش یک گاو و 

که شغال یا   خورمرسید . قسم یماش به گوش یمگوساله

مروبایه داشت از پشت کپه ن های زیر ایوان کلبه مارا ی هی 

 پایید .برق چشمانش را دیده بودم . یم

قلبم از شدت اضطراب و التهاب داشت در سینه تلوتلو  

فهمیدم ثوایی که همراه با اعمال شاقه خورد .واقعا نیمیم

توانست برای خداوند داشته باشد ؟ است چه لطفن یم

گفت " اتفاقا چون برای  اگر مامان بود حتما یمحاال 

ی افتادین و حنر به  کمک به سخنر و زحمت بیشیر
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، ثوابش نزد خدا  ن خاطرش خودتون رو به خطر انداختی 

 چندین برابره ." 

از نظر مامان هرچقدر که برای رضای دل خدا به 

ی یم دادیم خدا بیشیر خودمان رنج و مشقت بیشیر

تری برایمان آمد و پاخوشش یم داش و ثواب چشمگی 

 کنار یم گذاشت . 

 

از روی پله های لق چویی که از خزه و جلبک های جنگیل 

پوشیده بود با احتیاط رفتیم باال . محمد با توجیه 

هایم البه الی حمایتگرانه، مواظب بود که صندل

 ها و درزهای پلهسوراخ
ی
ها گی  نکند . هنوز زخم بریدگ

ود و من تحمل زخم دیگری را نداشتم پایم خوب نشده ب

 . 

ی شبیه  ن از توی کلبه بوی سیب زمینن دودی یا یک چی 

آمد .محمد اول از پشت شیشه یک نگاه به داخل آن یم

به ی پیدا نبود . رصن ن ای به در زد و کلبه انداخت .ظاهرا چی 

اذن کردم امکان ندارد یی ای که فکر یمبعد درست لحظه

 دخول 
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که به این او در را باز کرد و قبل از این وارد کلبه شویم

ض شوم بازویم را گرفت و مرا با خود به داخل  کارش معیر

 کلبه کشید . 

منبع آن نور ضعیف و تاریک ،یک فانوس نفنر قدییم با 

ای سوخته بود که از روی طاقچه ی باالیی فتیله

انه کنان یمپتپت تابید .توی آن فضای محقر و فقی 

ی به جز  ن ی ییک دو قایل خرسک نخ نما و چند مخده چی 

ر به دردنخور نبود که به رنگ ن وپین ن باخته و یک مشت خین

ی توجه به گوشه و کنار محقرانهبیاید . محمد یی چشم

ه مانده  مردی خی  یم به پی  ن کلبه نگاهش کنار بخاری هی 

 پردرد و رنج را با خود 
ی
 یک عمر زندگ

ی
بود که انگار خستیک

اهن  ود ! سپیدموی و ریشو بود به خواب برده ب . روی پی 

ه ی طوش رنگ پوشیده و اش ، جلیقهراه راه آیی تی 

های سفیدش را تا روی پاچه هاش کشیده بود جوراب

اش به های کوتاه و شمردهباال. خس خس نفس

ی در کلبه پیچیده بود. طرزغم ن  انگی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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رسید که بشود توی آن ر از آن به نظر یمپی  و رنجورت

باین داشته باشیم .  ن ایط بیدارش کنیم و از او توقع می   رسی

ی ی محتوی گوشت قرباین را روی طاقچهمحمد کیسه

پایینن گذاشت . ظاهرا یخچایل توی خانه نبود .یا ما 

اش را باال و ندیده بودیم .یک نگاه به فانوس کرد و فتیله

ن کشید . تغی چنداین در وضعیت روشنایی ایجاد پایی  ی 

جا روی طاقچه بود . نشد . پیت نفت کوچیک هم همان

مرد جنگیل ایراد گرفت .حتما شد به یی نیم  پی 
ی

سلیقیک

ندار بود که برایش مهم نبود جای پیت نفت قدر حالآن

روی طاقچه نیست .محمد برش داشت و با آن مخزن 

فت را همان جایی که فانوس را پر کرد و بعد دوباره پیت ن

گرفت . بود گذاشت. نور فانوس کم کم داشت جان یم

 اما مشخص بود که فتیله اش نیاز به تعویض شدن دارد . 

ارادی محمد هاج و واج مانده   از حرکات عجیب و غی 

 رفتارش که هم انگار آن
ی

جا غریبه بود بودم ،از این دوگانیک

مرد دنبال کردم . و هم نبود . با نگاهم او را تا نزدیک پ ی 

کنار بالینش و پشت به من نشست . حتما دلش مثل من 
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به حال زار و نزارش سوخته بود . دیدم که دستش تا 

. اما بعد ی زمخت و خوابیده اش رفت نزدییک چهره

دستش مشت شد و روی زانویش سقوط کرد .حتما اگر 

مرد از خواب عمیقش یم ی پرید ، از دیدن دوبیگانه باالپی 

 شد! رسش متوحش یم

وارش ، صدای مبهم های نالهالی خرناسکیم بعد البه

زد. دیگری پیچید که اولش ذهنم از فهم و درکش رسباز یم

ن ی خفقانخواستم باور کنم که این صدای گریهنیم آمی 

 محمد است . 

هایش بودم فهمیدم اما بعد که شاهد لرزش خفیف شانه

صدا ت آرام و یی کنم .محمد داشکه اشتباه نیم

ن گریان و یم گریست ! برای من که هرگز محمد را چنی 

ن و دلخراشی منقلب ندیده بودم صحنه ی اعجاب انگی 

 بود . 

 شورمندانه و گریه
ی

 ییعنن چی باعث این برانگیختیک

 یی حزن
ن  اختیارش شده ؟ تنهایی و یی آمی 

ی
کیس و غم زندگ

انه مرد جنگیل ؟ اگرچه یمفقی  ست برای هر توانی پی 

ای کاقن باشد برای انسان رئوف و دلسوزی دلیل و بهانه

متاثر شدن ، اما با شناخنر که از محمد رسسخت و 
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ها به راحنر روحش را نیم ن خراشید و مقاوم داشتم این چی 

 گریاند . چشمانش را نیم

پاره های قلبش بود محمد از درون شکسته بود .انگار تکه

بارید .ناگهان گویی نش یمی چشماکه داشت از گوشه

که طاقت شد . رسی    ع از جا برخاست و قبل از اینیی 

های صورت درهم و گریانش را به من نشان دهد با قدم

ای به سمت در کلبه رفت .و در این حرکت رسآسیمه

از دوشش رها  پرشتاب نزدیک بود بند تفنگ شکاری

 شود . 

حواسش  خود از خود بود که ظاهرا چنان پریشان و یی 

گذاشت .شوریده نبود داشت مرا پشت رس خود جا یم

باره زمان و رفت .گویی که به یکرس و دیوانه پیش یم

 مکان و حنر خودش و مرا از خاطر برده بود . 

 در یی و من با یی 
ی
هایش زیاد اش شتافتم .رسعت قدمچارگ

ام هرچقدر تالش های لعننر بود و من با آن صندل

که فکر رسیدم . بدتر از همه اینکردم بهش نیمیم

ی کردم تحت تعقیب یک خرس یا حیوان درندهیم

ی بود . توهم هراسدیگری هستم  ن  . انگی 
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#۱۸۹ 

 

 دست به دست هم تااین
ی

که تارییک و ترس و دستپاچیک

داد تا چادرم به بوته های خارداری که احتماال گیاه " 

" بود ، گی  کند و همزمان که تعادلم از دست چوچاق 

فرو برود و پوستم از  های گزنهرفت پاهایم داخل بوتهیم

ش گزیده شود. همزمان با نیش برگ ن های تند و تی 

شدیدی صدای فریاد  احساس خارش و سوزش

 ام به هوا بلند کند مستمندانه

 _محمد !! 

 و روان صدای فریاد من محمد را از آن حالت جنون زد 
ی
گ

پرییسی عجینی که دچارش شده بود خارج و به دنیای 

که واقیع پرتاب کرد .برای خودش هم باورکردین نبود این

ایط بحراین به امان خدا رها کرده و  چطور مرا توی آن رسی

زده راه رفته را به سمت من رفته . شتابان و هراس

ی های بوتهبرگشت و سیع کرد چادرم را از الی تیغ

ون بکشد و درهمان حال بهم گفت که بهیر چوچ اق بی 
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است با دستبند طالیم جای نیش گزنه را مالش بدهم . 

کار به کم کردن التهاب و دانستم که اینمن هم یم

دانم با او لج کرده بودم یا کند اما نیمسوزشش کمک یم

 خودم که گوشم بدهکار  نبود . 

 ایم بودم. وار و غرولندکنان درحال خارش پاهدیوانه

کنم و باهات جایی نمیام . وقت حماقت نیم_دیگه هیچ

س دادی!   امشب به اندازه همه عمرم به من شوک و اسیر

 حاال بماند که همه رو هم نگران خودمون کردیم. 

داد از دستش عصباین باشم یا نه ؟  دانم بهم حق یمنیم

منتظره .محمدی که  سکوتش گنگ و مبهم بود و البته غی 

کشید و با شناختم باید مثل همیشه رسم داد یمیممن 

 برید . تهدید و زور  و بانگ " خفه شو " نطقم را یم

 

پوست پاهایم از التهاب و خارش ورم کرده بود .حیس 

ی را به من هشدار یم ن . متوجه داد دروین داشت چی 

عادی بودن اوضاع شده بودم .انگار در یک قدیم من  غی 

ف وقوع بود .تا رسراست کردم با اتفاق عجینی در رسی 

دیدن لوله ی تفنگش که به سمتم نشانه رفته بود 

ی جرات و توانم از دست رفت .حنر دیگر باقیمانده

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

کردم .رستاپا لمس خارش و سوزش پاهایم را احساس نیم

حس شده بودم .گفتم دیگر کارم تمام است !ظاهرا و یی 

ی آخر کار . شومش را گذاشته بود برا یاجرای نقشه

 سورپرایز آخر این شب لعننر بود ! زیر لب غرید 

 _رست رو بدزد ! 

ی مرگباری منتظر اول نفهمیدم چی گفت ؟ هنوز با دلهره

.حنر پیشاپیش متوجه بودم به سمت قلبم نشانه برود 

ن های قلبم بودم انسداد و انقباض دریچه اما همه چی 

باوری و شوک رفت .مثل ناداشت به شکل تخییل پیش یم

یک خواب عجیب و غریب بود .با یک دستش مرا در 

پناه خودش کشید و بعد اول  شلیک گوشخراش تفنگش 

در سکوت شب و جنگل پیچید و متعاقب با آن صدای 

ها و پرندگان وار یک خرس زخمدیده ، خفاشی نالهنعره

ها پراند .من از ترس رسم جنگیل را هراسان از روی شاخه

لش فرو برده بودم .شلیک دیگرش به خطا رفت را زیر بغ

وار به تر شد .داشت با هجویم دیوانهو خرس زخیم جری

 آمد . طرفمان یم

غرید و " لعننر " گویان با ماشه تفنگش محمد زیر لب یم

ی داشت. انگار گی  کرده بود و عمل نیم  . کرد درگی 
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#۱۹۰ 

 

میخکوب مانده بودم و اگر محمد مرا زیر  من مسخ و 

زد و به موقع با خودش از جلوی آن خرس بغلش نیم

داد تکه پاره شدنم حتیم بود وحیسی و مجروح فراری نیم

 . 

هرگز با این وضوح وحشتناک ، مرگ را مقابل چشمانم 

 ندیده بودم .تمام تنم دچار رعشه و تشنج بود هنوز . 

که آن خرس وحیسی از این مرا روی صندیل نشاند و قبل

ن بکوبد ، رفت و پشت رل  بیاید و خودش را به سیی ماشی 

نشست .رسی    ع دنده عقب گرفت و دور زد و بعد با 

واری در آن مسی  ناهموار و سنگالچن به رسعت دیوانه

ای داشت توزانهحرکت افتاد .خرس با سماجت کینه

این  کرد .اما درنهایت تسلیم شد و دست از دنبالمان یم

 تعقیب بیهوده برداشت . 
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ی صندیل در گشت و به من که گوشهمحمد گهگایه بریم

کرد .ظاهرا کالیم خود مچاله شده بودم با تاثر نگاه یم

برای دلداری و قوت قلب بخشیدن به من به ذهنش 

رسید . به اندازه کاقن که از محل خطر فاصله گرفتیم نیم

ن را کنار  آبشاری که از فراز یک  و راه هموارتر شد ، ماشی 

حرف و یی نگاه ی بلند رسازیر بود نگه داشت .یی صخره

پیاده شد و رفت پای جویی که آب آبشار را با خود به 

نشست و آیی به رسو روی خودش برد ها یمدوردست

ن  پاشید .نفهمیدم چرا ناگهان به رسم زد من هم بروم پایی 

کردم به اس یم. گرچه هنوز دلم  جا نیفتاده بود و احس

 یک پارچ آب قند نیاز دارم . 

 رمفر به طرفش رفتم . با قدم های سست و یی  

م نسبتا بلند بود  ن ن .اما شومی  چادرم مانده بود توی ماشی 

 توانست جای مانتوم باشد . و یم

کرد .گرچه پوستم ها دیگر گزگز نیمبه جای نیش گزنه 

برگشت و ای زده و متورم بود هنوز . لحظهقدری تاول

متعجبانه به من که کنارش قرار گرفته بودم نگاه کرد .اما 

رسی آب و  ی نگفت و برای لحظایر هردو به صدای رسی ن چی 
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دیم .گویی دچار بازگشت ذهنن  هوهوی جغدها گوش سیی

 آین شده بودم . 

مردی گ بود ؟  _اون پی 

 سکوت ! 

 

رخ نگاه او به جوی آب مات مانده بود و نگاه من به نیم

ها داشت تردید واژهپروا و یی  ش و متفکرش! چه  یی خامو 

ون یم ریخت ! انگار که ییک دیگر داشت به از دهانم بی 

 زد . جای من حرف یم

 _تو قبال هم منو به یه جای پریر برده بودی که یه کلبه

خرابه ای رو نشونم بدی و رسگذشت آدمهایی رو واسم 

نو آوردی شناختم! و امشبم متعریف کنن که من نیم

مردی که  هنوز ربطش رو به خودم و تو  دیدن پی 

ی رو به کنم هربار یمفهمم . احساس یمنیم ن خوای یه چی 

 ویل نیم
ی

 دوین چه جوری !؟من بیک

های من باردیگر مشنر آب به صورتش اعتنا به حرفیی 

 پاشید ... 
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#۱۹۱ 

 

 صیی 
ی

م و من با کالفیک  کردم تا بلکه جواب سوالم را بگی 

ی به جز سکوت و یی اعتنایی عایدم نشد . 
ن  اما چی 

 _محمد ! 

دانستم تا صدایم آکنده از عجز و استیصال بود . یم

توانم مقرش بیاورم .ظاهرا سواالت خودش نخواهد نیم

 ماند . جواب یممهم و معمایی من کماکان باید یی 
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یم که در وجودم طغیان برای فروکش کردن احساس خش

کرده بود آیه کشیدم و بعد مایوسانه نگاهم را به آسمان 

ی نیم بخش آن شب یی ستاره ن کران دوختم .او که چی 

گشتیم خانه .طفلگ گفت .کاش الاقل هرچه زودتر بریم

 مامان ! تاحاال باید دلش هزارراه رفته باشد ! 

 _بیا اینجا محبوبه ! 

هایی را به فکر کردم شاید قرار است 
ن زبان باز کند و چی 

من بگوید که تا به حال سیع در نگفتنشان داشته و من 

ای که برایم باالخره ربط آن رسگذشت تکان دهنده

مرد جنگیل را به او یا به خودمان  تعریف کرده بود و پی 

خواهم فهمید. اما وقنر هیجان زده و مشتاق در برابرش 

ن قرار گرفتم دستم را گرفت و تا مق ابل خود روی زمی 

فرود آورد .چشمانش رسد و جدی بود .چقدر در یط 

ن ییک دوساعت گذشته به نظر افرسده و تکیده شده  همی 

ودار این حرکت مشکوک و  بود ! من هنوز در گی 

ان مانده بودم که گفت  ش حی  ن  تهدیدآمی 

 _من تا حاال چندبار زدمت؟ 

ن حال دردنایک ! تمام تنم به  چه سوال مضحک و درعی 

خواست تنش و شورش افتاد . گویی که هرذره از جانم یم
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حدوحسابش شهادت بدهد . های یی علیه او و خشونت

شمار بود .تلخ ترین لبخند همه عمرم اندوه و افسوسم یی 

 را تقدیم او کردم و گفتم 

 _متاسفانه حسابش از دستم دررفته ! 

از زده اش به کجخند روی لبم ماسید .آیا نگاه اندوه

مسار بود یا ته دلش افتخار یم کرد که تابه خودش رسی

 حال چه برادر خوب و نازنینن برای من بوده است !؟ 

 _مثال سایل چندبار ؟

 دونم ! _نیم

 _بدترینش گ بود ؟

فهمیدم این سوال و جواب ها برای چیست و من که نیم

اصال چرا از حافظه ی خودش برای یادآوری تعداد 

ش با من کمک نیمدفعات رفتارهای  ن د ، خشونت آمی  گی 

 حوصله گفتم یی 

 _واسه من هردفعه بدترین بود ! خب حاال که چی ؟

صاف و مستقیم نگاه به چشمانم کرد .چقدر مظنون و 

 رسید . مرموز به نظر یم

 _منو بزن ! 
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 _چی ؟ 

ن یمگوش  زیادی به خودش نامطمیی
ی
شد . های من تازگ

های عجیب و غرینی یم ن ه همه عمرم انتظار شنید کچی 

 شنیدنش را نداشت . 

 _گفتم منو بزن ! 

داد و نگاهش ! آخ تایی یملحن پرتاکیدش طعم شور یی 

اریر مجنونانه بود   . نگاهش از جنس رسی

 یکباره از جا پریدم . 

 _زده به رست ! 

و او به این واکنشم رسی    ع پاسخ داد. دستم را گرفت و 

 بیفتم رویش . .این بار کم مانده بود دوباره کشید 

 کنن ؟ _چکار یم

ها ! نگفته بودم رسش داد کشیده بودم ! چه جسارت

پنایه و او که شب است و جای دور و پرت و من و یی 

 کند برای تادیب و تنبیه من ! رسش درد یم

 _ پاشو برگردیم بریم خونه . 

احتیاط کردم و این را با لحنن آمرانه گفتم .دهانم خشک 

ن به مغزم نیمشده بود .احساس یم ی رسد . کردم اکسی 
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ایستاد .اگر از این شب جنجایل و نحس با قلبم داشت یم

س و مشقت بردم هایش جان سالم به در یمتمام اسیر

ا یمیی   شدم ! گمان تبدیل به موجودی نامی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۹۲ 

 

باردیگر چشم دربرابر چشم شدیم .نفس هایمان به هم 

ی رزم و های پر رسی و شورمان آمادهآمیخت و قلبیم

عصیان دربرابر هم بود .از این فاصله بوی تند عطری که 

تری به خود زده بود حس گرمابخش و مدهوش کننده

توانست برای تولدش از مامان داشت .فقط او بود که یم

د .   عطر قیمنر " کازامورایر زرژاف " هدیه بگی 

 ترش ؟_از من یم

 

ترسم " محروم کنم واستم او را از لذت شنیدن " آره یمخ

ط عقل آن بود که درمواجهه با او رفتاری  . اما هنوز رسی
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قابل پیش ن غی  بودنش  بینن محتاطانه داشته باشم . همی 

 .. ای دادمترساند . به جایش جواب سیاستمندانهمرا یم

سه !   _کاش هیچ خواهری از برادرش نیر

ی برما ته بود و روشنایی خوفتارییک انگار شکس ن انگی 

تابیدن گرفت .مثل انفجار نوری غریب بود در کهکشاین 

 پرت و ناشناخته ! 

_من جای تو بودم از این فرصت که بهت دادم استفاده 

 کردم ! یم

کرد!؟ یا که لحن تازه ای برای داشت به من توصیه یم

 تهدید پیدا کرده بود ؟ 

ی رو عوض نیم ن دونم ! چون یمکنه _زدنت چی 

دی موقعیتش پیش بیاد تو بازم زورت رو به من نشون یم

 ! 

لبخند زهرآگینش انگار که قدرت طلسم کردن داشت . 

 مسخ و میخکوبم کرده بود . 

ی نیست . پاش بیفته ممکنه خون ن تم بیفته _این که چی 

 گردنم ! 

 و نگاهمان به هم قفل ماند. 
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اری ن بهت و سکوتم ام را به زور توی احساس خشم و بی 

های حرص آلودم منجر به شکل گزهریختم ! کیم بعد لب

ن پوزخند گزنده  هاش شد . ی دیگری روی لبگرفیر

بینم محبوبه ! پس _من که دارم نفرت رو تو چشمات یم

زور نزن که ترحم کنن . هرچندتا دلت خواست امشب 

 ! بذار یه کم باهم یی یم
حساب بشیم توین بهم سییل بزین

 . 

 

ن که خیال یمسوخت ! اینم برایش یمدل کرد به همی 

کرد این حساب شد .فکر یمشود باهم یی راحنر یم

 و یی 
ثبایر فکری و روچ که پیش او دارم با احساس ناامنن

ان است ! نیم دانست هیچ چندسییل ناقابل قابل جیی

تواند پاسخ درد و محننر باشد که من از سییل نیم

 کشم . بعیض و زور یمهمه نابرابری و تاین

دار و گزنده بود و اگر وجدانش هنوز میل لحنم نیش

 داد . بیداری داشت تکانش یم

 وقت چه فرقر با تو دارم ؟ _اون

 مکنی کردم و باتاکیدی غمگنانه ادامه دادم 
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 _هرچی باشه تو برادر منن ! 

و بغضم گرفت .سوزش چشمانم اخطار ناگواری برای 

بود که به زور داشت سد مقاومتم را هنگام ی یی یک گریه

 شکست . یم

 _ویل برادر خویی نیستم . 

 گفت یا با تغی  و ناخشنودی ؟ گیج و 
ی

این را بارسخوردگ

 گول بودم و نفهمیدم ! 

 _خب سیع کن از این به بعد باشی ! 

 تونم برادرت ... _نیم

د و لب هایش را ! تپقش را با چشمانش را روی هم فرسی

 الح کرد . صدایی مرتعش اص

 _برادر خوبت باشم ! 

ن بود .که او نیمو درد بزرگ ن همی  خواست یا تر من نی 

توانست برایم برادر خویی باشد ! انگار که درخواست نیم

ام را دوباره به آسمان زدهاشکزیادی بود .چشمان

خواست آن لحظه با قلب مچاله شده از دوختم. دلم یم

راقب خدا زل بزنم و کشیدم ، توی چشمان مرنیحی که یم

 بگویم 
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شد دانسنر اگر جای من و محمد باهم عوض یم" و تو یم

شدم ! گاه محکیم برایش یممن چه برادر مشفق و تکیه

چی شد که به این خلقت معکوِس کذایی رضایت دادی ! 

" 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۹۳ 

 

ن شدیم و کیم بعد یی حرف و یی  پاش از  نگاه سوار ماشی 

شب گذشته رسیدیم ویال .ظاهرا مامان نگراین و تشویش  

دیگران را با درایت خاص خود ، مدیریت کرده بود جز 

خودش که پنهاین تا لحظه رسیدنمان آرام و قرار نداشت 

 . 

های خود کیس با دلواپیس منتظرمان نبود .همه دراتاق

 ن زده ؟ آرمیده بودند . انگار نه انگار که پس ما کجا غیبما

بعدها فهمیده بودم که مامان وقنر از غیبت و خروج 

مان از ویال باخیی شد به جای اینیی  که دلش علنا به خیی
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ن   خود را به دیگران نی 
شور بیفتد و اضطراب وپریشاین

منتقل کند با سیاست مزورانه ای تصمیم گرفت که 

خودش را از این موضوع مطلع نشان بدهد .به همه و 

ابا گفته بود محمد مرا به دیدن ییک از حنر به ب

 پدرش را از دست داده .اما همکالش
ی
هام برده که به تازگ

وقنر همه خوابیدند او توی آالچیق ، صحیفه سجادیه و 

تسبیح به دست با بیم و امید چشم به راهمان نشست و 

ن محمد از دور نمایان شد قلب  ن که چراغ های ماشی  همی 

طور که گرفت .و حاال آن  تابش درسینه آرامیی 

 به 
ی

چادرنمازش را زیر بغل زده و داشت با رسآسیمیک

ن استقبالمان یم آمد من دیگر جرات پیاده شدن از ماشی 

ن محمد  را نداشتم .گوشم به صدای شمرده و اخطارآمی 

 . بود 

 برای آشنای محمد گوشت قربوین بردیم _به مامان یم
ی
گ

ن خراب شد و  《سلمل  》 طول کشید تا  تو راه ماشی 

مرد جنگیل به کیس نیم  از اون پی 
 زین ! درست بشه .حرقن

 

صیی کردم اول او پیاده شود تا خودش مورد بازجویی 

د .اما مامان ظاهرا فقط منتظر من بود .   مامان قرار بگی 
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خواست کرد . انگار که یمحنر به محمد نگاه هم نیم

 خشم و قهرش را به وضوح به رخش بکشد .چشمان

 آلودش را متوقعانه دوخته بود به من ! مایوس و عتاب

 من با تردید و ترس پیاده شدم .محمد داشت با 

ن یم گفت  خونرسدی برایش از داستان خراب شدن ماشی 

مان کرد .گزگز صورتم را   مامان غافلگی 
که سییل ناگهاین

با گرفتم و گزش تند اشک هایم راهم ... هم که نادیده یم

شمان متاثر  مامان و دسنر که بعد از غم جانسوز چ

سییل زدن به من مشت شده بود جلوی دهانش چه 

سم : " آخر چرا ؟ "یم  کردم ؟ حنر نشد بیی

ی مالیم گفت    محمد با ترسی

 _برو تو محبوبه ! 

گفتم که خواست بررسش فریاد یم کشیدم و یمدلم یم

همش تقصی  تو بود ! توئه لعننر ! اما اگر کیم دیگر 

 های یی ماندم باید به ضیافت اشکیم
ی
ام دعوتشان چارگ

یم کردم .من با حایل خراب و وضع روچ درب و داغان 

به سمت خانه دویدم .احتماال پشت رسم جروبحثشان 

 شد.اما واقعا دیگر برای من اهمینر داشت! یم
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مهمانان در اتاق های طبقه ی باال خواب بودند .محیا در 

کمان در طب ن ، چنان از خواب قهاتاق مشیر ی پایی 

هوش بود که وقنر خودم را با گریه روی تخت انداختم یی 

حنر درجایش نجنبید .قفل در خراب بود و هرآن منتظر 

بودم مامان برای تفتیش یا دلداری به رساغم بیاید ویل 

ی ازش نشد  دانم گ خوابم برد ؟ فقط .و من نیمخیی

دای هق هقم پتویم دانم از بس که برای خفه کردن صیم

 را گاز زدم فکم درد گرفته بود . 

که صدای زنگ نماز از نزدیک سحر ، کیم قبل از این

خواب بیدارمان کند ،حس کردم یک نفر توی خواب مرا 

 بوسید . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۹۴ 
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هایی بر پشت دستم نشست و دسنر بعد رطوب داغ لب 

ام کشیده شد و رام به سمت گونهنوازش رسانگشتانم ، آ

 رحمانه را به نریم روی پوستم نواخت . رد آن سییِل یی 

شاید مامان بود که به رسم دلجویی به خواب و  

ام رسزده بود . مییل برای بیدار شدن نداشتم .یا بیداری

! مامان بابت سییل ناحق و  دل و دمایعن برای آشنر

ماین قابل قبول دلیلش به من یک توضیح و اظهارپشییی 

های بدهکار بود ! هنوز مست خواب بودم و پلک

کنان از مرز شد که صدایی زمزمهسنگینم از هم باز نیم

 ام گذشت . خواب و رویای صادقه

 

_تو فقط حق داری واسه یه نفر رخت عروش تن کنن 

ن از تو هرکاری  زیک ماه ! و اون یه نفر واسه بله گرفیر

 کنه ! هرکاری ! یم

 

 انگار از درون تکانم داد .گویی از یک بلندی پرت دس
نر

ن .همزمان با بلند شدن صدای زنگ  شده بودم پایی 

ن یمساعت شماته لرزید ، هراسان از دار که داشت روی می 

خواب پریدم.یک دستم روی قلبم بود که وحشیانه 
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کوبید . با دست دیگرم ساعت را از رسو صدا انداختم یم

 خودش زد و رو به دیوار چرخید . .محیا غلنر درجای 

ساندم  ی جز تارییک و خاموشی دور و برم نبود که بیر ن چی 

قرارم آرام های یی اما پس چرا شمارش ناهمگون نفس

 گرفت؟ نیم

خواب دیده بودم ! حتما ! شاید هم اسی  یک کابوس 

شد شوم شده بودم .اما شواهدی وجود داشت که نیم

زان و نمناکم و رایحه ی سو شان گرفت. گونهنادیده

ن عطر کازامورایر که در فضای اتاق جامانده بود  ارسارآمی 

ن چند لحظهحضور کیس را لو یم  دادند که گویی همی 

ن  ن قدر نزدیک به من و رویای من پیش ، همی  جا و همی 

 شده بود ! 

 شود؟ امکان نداشت .ابدا ! ویل مگر یم

ی ای درکار دیدم و بیدار حتما هنوز هم داشتم خواب یم 

نبود .آخر این چه اوهام شیطاین و گناه آلودی بود که 

 آشفت !؟باید خوابم را یم

 

ن یم آمد .نیمه هوشیار و نیمه از توی حیاط صدای ماشی 

 منگ درحایل
ی
ام که هنوز درمیان امواج پریشاین و درماندگ
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زدم به زحمت از تخت خودم را کشیدم دست و پا یم

ن و به سمت پنجره ن محمد بود که  پایی  رفتم . ماشی 

شد .مامان هم پیچیده در داشت از پارکینگ خارج یم

چادرنمازش ایستاده بود روی ایوان ! مثل همیشه سینن 

قبه ی  میر ن غی  آب و قرآن دستش نبود . به نظر از این رفیر

وقت رفت این.داشت کجا یممحمد غافلگی  شده بود 

 ید برود قم ! صبح!؟ بعدا یادم آمد که گفته بود با

چه در خواب برمن گذشته بود میان باور و ناباوری آن

افتاده بودم. قلبم هنوز دردناک یم  تپید . گی 

 اختیار به سمت صورتم کشیده شد .فکر کردم دستم یی 

" امکان نداره محمد اومده باشه باالی رسم و منو 

بوسیده باشه ! اون حرفا...اون حرفا ... چی بود که گفت 

یا اینا همش توهم منه .مگه نه ؟ من خل شدم ؟ خدا

 حتما ! " 

م .باید به خاطر این  باید بروم برای نماز صبح وضو بگی 

م آور از خدا طلب استغفار کنم .باید همه افکار پلید و رسی

کشیدم .او برادر من است .برادرم! از خودم خجالت یم

این فقط یک خواب بود که من دیدم و نباید اصال 

م .از آن خواب اشجدی گفت هایی که مامان یمبگی 
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خواهد آدم را گول بزند که برای نماز صبح شیطان یم

 بیدار نشود . 

دهم که قلبم   خورم .من اجازه نیممن گول شیطان را نیم

 قلمرو امنن برای ابلیس شود .اصال و ابدا ! 

 

 خدایا مرا ببخش! مرا ببخش ! 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۹۵ 

 

ظاهرا هردو رسویس بهداشنر طبقه باال اشغال بود که 

ن استفاده یم کرد و من دایی سجاد داشت از رسویس پایی 

خانه بودم که صدای  ن ن وضو درراه آشیی برای گرفیر

 ی مامان و بابا از آن تو به گوشم خورد . پچهپچ

_این پرس چش بود ؟ صیی نکرد اقال با ما خداحافیطن کنه 

 ! 
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ابا ناراحت و رسگشته و شایک بود مامان تظاهر هرچقدر ب

ن آرام و عادیست و جایی برای نگراین یم کرد که همه چی 

 نیست . 

_رفتنش یهویی شد ! آخر شب مثل اینکه بهش خیی دادن 

باید تو یه مجلس مهم که تو خونه ییک از مراجع تقلید قم 

کت کنه . برگزار یم  شه رسی

ای مصلحنر مامان بود یا ههم ییک از دروغ نیم دانم این

ی صحت داشت  ن  ! واقعا همچه چی 

ون باهاش خداحافیطن یم_حاال تو یم  کردی ! اومدی بی 

 _نیست که حاال خداحافیطن تو رو خییل تحویل گرفت ! 

ن بابا ایناز لحن کنایه  طور بریم آمد که ابدا به محمد  آمی 

بابت این رفتار ناپسندش حق نیم دهد .حنر اگر به 

ست رییس جمهور مملکت هم لبیک گفته باشد او درخوا

 کرد . بایسنر از خانواده خداحافیطن یم

 _بازم که نماز صبح رو نخوند ! 

 تاکید بابا بیشیر روی کلمه ی " بازم " بود تا کلمه ی 

اش را " نخوند " . و این یعنن که آمار نمازهای قضا شده

 اعتنا پاسخ داد : . مامان آرام و یی دارد 
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 ا نمازش رو خوند و رفت . _حتم

بابا که ظاهرا مثل روز برایش روشن بود مامان دارد قضیه 

 کند با تغی  گفترا ماستمایل یم

 زهراخانم ؟ من از نیم ساعت قبل رفتنش 
ی
_چی یم گ

خوندم که اون یهو از بیدار بودم . داشتم تو هال نماز یم

ون ! گ و کجا  ون اومد و با عجله رفت بی  وضو اتاقش بی 

 گرفت که من ندیدم ؟

 سکوت مامان تنها جوایی بود که شنید . 

_ نماز مغرب و عشای دیشبشم که قضا شد ! محمدی 

خوند ...حاال چی شده که فرایض و که  نماز شب یم

 واجبات رو سبک گرفته . 

 _اینطورام نیست ! زیادی بزرگش نکنیم . 

صدای مامان گرفته و ضعیف بود .انگار که نایی برای 

ای برای مجادله با بابا و حرف زدن نداشت .یا حوصله

قدر خسته و تسلیم قانع کردنش .معلوم نیست از چی این

خواست و عاجز شده بود ! اما بابا هرچقدر هم که یم

توانست از کنار ی قلب بیمارش را بکند نیممالحظه

ها به راحنر بگذرد .ظاهرا در رسش سواالت  ن بعیصن چی 
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  جوایی بود کهیی 
ی

این و رسگشتیک رها کردنشان باعث حی 

ش یم  شد . بیشیر

_دیشب رو ایوون بهت درمورد خواستگاری صالحیان از 

 گفت !؟  محبوب چی داشت یم

اسم من که به میان آمد تنم لرزید .رسم را به دیواری که 

پشتش سنگر گرفته بودم چسباندم که نلغزم و نیفتم 

 .فکر کردم 

شتیم خونه خواب نبود و " پس دیشب بابا وقنر برگ

ی نیمه باز اتاق خوابشون که رو به احتماال از پنجره

 حیاطه صدای جروبحثشون رو شنیده ." 

خواست با جواب مامان به شنیده هایش و حاال فقط یم

ن شود .فکر کردم   مطمیی

ی سییل زدن مامان به منو هم دیده ؟ پس " یعنن صحنه

ونم شایدم دکشید ؟ نیمچرا حرفش رو پیش نیم

 ی ظالمانه رو از دست داد. " دیرجنبید و این صحنه

 مامان به سخنر جوابش را داد : 

 _گفت به زور محبوبه رو شوهر ندین ! 

 _به زور ؟ حاال گ خواست به زور شوهرس بده ؟ 
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مامان سکوت کرده بود .حتما شانه ای باال زد و بعد لب 

 م . دانپایینش را داد جلو .یعنن که من هم نیم

_نشد یه کم باهم پدر و پرسی حرف بزدیم! از قم نیومده 

 قهر کرد اومد اینجا سنگر گرفت ! اینجام که دوروبرمون

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۹۶ 

 

سم چشه ؟  ش بیارم و ازش بیی  شلوغ بود و نشد تنهایی گی 

خواسنر باشه ! حتما خوشی زده زیر دلش ! _چش یم

 دونه ! خییل ها آرزوش رو دارن !  و نیمقدر موقعیتش ر 

 مند و ناخشنود مامان تعجب کرده بود . بابا از لحن گله

ی یم ن  زهرا خانم ؟دوین که به من نیم_تو چی 
ی
 گ

چرخید .درواقع این سوایل بود که توی ذهن من هم یم

بعد از آن سییل دیشبش به مامان کیم مشکوک شده 

 بودم . 
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خود را از مظان اتهام نجات بدهد  کهاما مامان برای این

 به کل منکر شد و شلوغش کرد . 

زاآقا ! شوخیت دونم که شما نیم_من چیو یم  می 
دوین

ن گرفته این وقت صبح ؟ یم بینن که از رفیر

ام ! پس شما دیگه رسبه خداحافظیش ناراحت و کالفهیی 

 رسم نذار ! بذارین یه کم تو حال خودم باشم ! 

ی از جروبحث و ناراحنر بابا پوقن کرد  و برای جلوگی 

هایی که بیشیر ناچار شد کوتاه بیاید .مثل تمام وقت

کاری اوضاع را و شلوغ دید با مغلطهمامان صالح یم

ل خودش در بیاورد . طور که یمآن  خواست تحت کنیر

 

خانه شدم .تا نگاهم  ن با یک سالم کوتاه و خشک وارد آشیی

ی    ع رویم را برگرداندم .ظاهرا با نگاه مامان تالقر کرد رس 

منطفر  اش با من بیش از آن که بابت آن سییل و رفتار غی 

رسید .بابا که  متاسف باشد حق به جانب به نظر یم

های ی مامان به من و اخمحواسش به نگاه مغضوبانه

و وقنر ی من نبود به گریم جوابم را داد درهم کشیده

 چرخاند گفتداشت تسبیحش را یم
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اداشت یی خداحافیطن گذاشت رفت قم ! دیشب به _د

ی نگفت ؟ ن  تو در مورد رفتنش چی 

ن درحایل م را ییک ییک باال که داشتم آستی  ن های شومی 

 زدم و پشت سینک قرار یم گرفتم گفتم یم

 خواد بره قم . _چرا گفت که یم

 روح و خسته ام تعجب کردم !  و از صدای یی 

یگری هم از من بشنود . های دبابا منتظر بود بلکه حرف

هایی یم
ن دانستم که او از نظر او شاید من هم چی 

اش به کرد و حس قلنی دانست. گرچه اشتباه نیمنیم

داد ، اما من فعال درسنر داشت به او آگایه و هشدار یم

ن نداشتم .دست کم نه تا وقنر که خودم  ی برای گفیر ن چی 

 فهمیدم زیر چیدم و نیمهای این پازل را کنار هم نیمتکه

گذرد و اصال داستان بعیصن پوست این خانواده چه یم

ها از چه قرار است !؟ ن  چی 

 

مامان قبل از اذان ظهر همان روز سیع کرده بود دور از 

چشم همه از زیر زبانم حرف بکشد . من توی اتاق 

کم با محیا داشتم توی کیف و کمد و کشوها دنبال  مشیر

ارژ تمام کرده و خاموش گشتم که از دیشب ششارژرم یم
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.که مامان خورد مانده بود و شارژر دیگری هم بهش نیم

که من و محمد از درآمد تو و خییل یی مقدمه درمورد این

قدر دیر به خانه شب گذشته کجا رفتیم و چی شد که این

ی کرد .   برگشتیم پرس و جو و پیگی 

از من هم همان جواب و توضیح را شنید که محمد بهم 

کته کرده بود . رسانجام وقنر من شارژرم را توی کیف دی

جویی و لوازم شخیص محیا پیدا کردم و او هم یی 

هایش به دربسته خورد فکر کرد که بهیر است تالش

ح داده شده بپذیرد و واقعیت را همان طور که برایش رسی

ی نباشد . قبل از  دنبال کشف و اثبات و دردرس بیشیر

 

 #نیلوفرالری

 _سانسور_کردند#عشق_را

#۱۹۷ 

 

و  خروج از اتاق کیم این پا و آن پا کرد و بعد با اندوه

 پشیماین گفت 
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_دیشب خییل نگرانتون شدم ! از طرقن با همون حال 

فشار عصنی پریشونم جو خونه رو آروم نگه داشتم . 

ده بودی ...گوشی محمد  بدی روم بود .تو گوشیت رو نیی

س نبود ...فکرم هز  اه رفت هم در دسیر .خب ار راه و بی 

ی کردم و  بهم حق بده .اوقات خییل سخنر رو سیی

نگذاشتم کیس بفهمه که چه حایل دارم...دست خودم 

 . نبود که .. 

د آیه کشید و ساکت ماند .دستش به نریم شانه ام را فرسی

 ی خوشی نداشت ! .همان دستش که صورتم ازش خاطره

ی شدهاعتنا به جوشش مهر و لطف منقیصن یی  

طور  رسد و خاموش رسگرم کار خود اش ،همانمادرانه

بودم . بعد از اتصال شارژرم به گوشی ، زدمش به برق و 

منتظر ماندم آن قدری شارژ به خوردش برود که بشود 

 روشنش کرد . 

مامان هنوز پشت رسم ایستاده بود .به نظر مردد و 

وش و رفت و مرا با ذهن مغشرسید ! کاش یمبالتکلیف یم

آزرده ام به حال خودش یم گذاشت .تا این که با صدای 

 گرفته اش دوباره توجهم را به خودش جلب کرد. 
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 به هیچ
ی

ی هست که باید به کیس بیک ن کس جز _اگه چی 

م !   مادرت اعتماد نکن دخیر

ن کالمش جا خورده بودم . دستم یی   هوا از زنگ هشدارآمی 

ده ی روشن خاموش گوشی روی دکمه  شد . ام فرسی

 یی شتاب و غمگینش را از 
ن برگشتم و از روی شانه رفیر

اتاق تماشا کردم .چشمم هنوز به دری که پشت رسش با 

تق آرایم بسته شده بود مات بود که همزمان با روشن 

شدن گوشی ام صدای زنگ اس ام اس ازش بلند شد 

ی سه  .پیام از طرف یک شماره ناشناس بود که با تاخی 

 سید . ساعته به دستم ر 

 

" چکاوک در حصار عزیز ! شماره ی شما را از چکامه 

خانم گرفتم . اگر هنوز از دست بنده عصباین و آزرده 

خاطر نیستید ، مایلم با شما مالقایر دوباره داشته باشم. 

 در همان زمان و مکان ! امضاء همایون "

 

*** 
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۹۸ 

 

مامان از ریحانه به دالییل نامعلوم خوشش  این درست که

آمد و از مخالفان درجه یک ازدواج دایی سجاد با او نیم

روزش با او به دانستیم رفتار آنآمد اما همه یمبه شمار یم

کرد .نباید وجه درست نبود و کیس تاییدش نیمهیچ

کرد و یک موضوع ساده را طور جلوی جمع سبکش یمآن

کشید که به ی لفیطن یمو مشاجره خودی به بحثیی 

که از فرط عصبانیت و ناراحنر بر دنبالش ریحانه درحایل

لرزید بررس دایی سجاد داد بکشد و رسزنشش خودش یم
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کند که اصال چرا او را با خود به جواهرده آورده ؟ و بعد 

ن حاال برگردد کنان بگوید که یمووی    غجیغ خواهد همی 

 !  رامرس .با او یا بدون او 

ن خواهر و همرسش بدجوری یی  چاره دایی سجاد که بی 

افتاده بود .درحایل فهمید چطور موضوع که اصال نیمگی 

پا افتاده ای مثل خیی کنسل شدن سفر زیاریر پیش

ن ناگهاین  مادرزنش به عتبات عالیات به خاطر شکسیر

پایش منجر به یک جرو بحث جنجایل میان خواهر و 

در دل به خواهرش حق  زنش شده ؟ اما خب حتما 

 ای آشکارا کنایه زده بود  داد که بدون هیچ مالحظهنیم

خواد که نصیب هرکیس " این سفرهای زیاریر لیاقت یم

 شه ! " نیم

 

زخم زبان بدی بود ! معلوم بود که قلب ریحانه از 

قساوت مامان شکسته بود و حق داشت که از دستش 

چه زودتر ترکشان عصباین و دلخور شود و بخواهد که هر 

 کند . 

بابا از دایی سجاد خواسته بود که یی دلجویی همرسش 

ن دارد و این طور راحت برود و اگر همچنان ارصار به رفیر
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تر است هیچ اشکایل ندارد که باهم برگردند رامرس .البته 

 بدون همرایه باباحاچی ! 

 

خاله زینب هرچقدر سیع کرد با زبان نرم و مهربانانه  

را آرام کند بلکه از خر شیطان پیاده شود نشد که ریحانه 

خواهد جایی بماند نشد .ریحانه گریه کنان گفته بود نیم

که صاحبخانه چشم دیدنش را ندارد و حق به جانبانه 

ای جمع و جور کرده بود که برود .دایی سجاد هم چاره

 جز به دست آوردن رضای همرسش نداشت . 

ن به بعد از رفتنشان باباحاچی و آ قابهنام به جای برگشیر

داخل خانه توی آالچیق نشستند و منتظر ماندند تا بابا 

هم برود پیششان باهم چای ذغایل بخورند . مامان پشت 

ن نشسته بود و داشت برای آش پشت پای محمد   می 

سایید .حبوبات تقریبا پخته شده بود و دیگر کشک یم

 که رو کم
ی

ی آش را به دیگ بزرگ ن ی اجاق گاز کم باید سیی

 کردیم . جوشید اضافه یمداشت یم

معصومه خانم رفته بود حمام که رس و تن عرق کرده و  

 هایش را بشوید . بعد هم لباس
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خاله زینب توی آالچیق نماند .به بهانه کمردردش به خانه 

خانه زد .من و محیا داشتیم پیاز  ن برگشت یک رس به آشیی

داغ و پیازداغش بخرد یم ی معصومه ه عهدهکردیم . سی 

 خانم بود . 

 _خییل بد شد ! طفیل ریحانه ! با دل شکسته رفت . 

ن خاله زینب توی جو معلق مانده بود . کلمات تاسف  آمی 

 

 
ی

اش نگاه کند.انگار مامان رسراست نکرد که به  او و کالفیک

تحمل دیدن نگاه شماتت بار خواهرش را نداشت .خاله 

خانه کیم معطل ن و منتظر ماند و  زینب جلوی در آشیی

ی جز یی 
ن اعتنایی و سکوت چون از جانب خواهرش چی 

 ندید آیه کشید و بعد چادرش را دور خود جمع کرد

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۱۹۹ 
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ن یمو درحایل کوبید به که پاهایش را با حرص روی زمی 

احت کند . بابا با اتاقشان در طبقه ی باال رفت تا اسیر

ی دود زده به خانه آمده و دنبال پارچ آیی یم گشت که کیر

خانه را که  ن محمد با خودش از چشمه آورده بود . جو آشیی

ن و متشنج دید یک نگاه عاقل اندرسفیه به قیافه ی سنگی 

 مامان کرد و با رسزنش گفت 
ی

 رسد و سنیک

ها رو ول نکردی زهراخانم ؟ برادر و _تو هنوز هم گذشته

دن که باید تاوان خصومت و زن برادرت چه گنایه کر 

ی تو رو بدن !؟کینه  ی شیر

های دوپهلو و رمزآلود و همان قدر که من و محیا از حرف

ی بابا رسدرنیاوردیم مامان از کنندهالبته محکوم

ها شنیدنشان الو گرفت و حرکاتش موقع ساییدن کشک

 توام با حرص و غیظ شد . 

کینه داشت دانم بابا از کدام گذشته و خصومت و  نیم

ن خشم حرف یم زد اما هرچه بود تذکرش باعث برافروخیر

ی را پر کرد و رفت  و عصبانیت مامان شد .بابا که کیر

داد انگار که مامان با لحنن که بوی بغیصن فروخورده یم

 یادش نبود من و محیا در کنارش هستیم زیر لب غرید
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زاآقا ! منم که یم_تو هییحی نیم  می 
دونم و زجر دوین

 کشم ! یم

ی دانستیم گذشته برای مامان مثل یک صندوقچهو نیم

ارسار بود که گرچه او درش را بسته و قفلش زده و کلیدش 

را انداخته بود دور اما خوب و بدهایش هراز گایه از الی 

ون و آزارش یمدرزهای پوسیده اش یم  داد ! زد بی 

 

را  جا بودیم دایی سجاد خواستم تا آنحیف شده بود ! یم

ون بکشم و بعد یکبه بهانه جوری مجابش ای از خانه بی 

مرد جنگیل برویم .شاید یم شد از کنم که به دیدن آن پی 

مرد جنگیل حرف ون کشید که محمد زیر زبان پی  هایی بی 

ن بودم این وسط باید   از گفتنشان رس باز زده بود .مطمیی

ا را  ههایی وجود داشته باشد .فقط باید رد رسنخیک ربط

ربط را یک جور به هم وصل های یی گرفتیم و این قصهیم

شدیم .هرچند یم کردیم و متوجه ربطش به خودمان یم

دادم دانستم باید چه توضییح به دایی سجاد یمهنوز نیم

مرده را یمو یم شناسمش ؟ و اصال گفتم از کجا پی 

توانستم راه بلد خویی باشم و دانستم که آیا یمنیم
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ی را که توی شب و تارییک یط کردیم در روز روشن مسی  

 شناسایی کنم یا نه ؟ 
 به درسنر

 

دانم شاید هنوز جوایی به پیام پرسنوح نداده بودم ! نیم

هنوز هم از دستش عصباین و دلخور بودم . شاید هم 

اتفاقات اخی  گیجم کرده و قدرت تفکر و تمرکز ذهنن را 

ی بود تا بتوانم ذهن  از من گرفته بود و نیاز به زمان بیشیر

 و روحم را بازسازی کنم . 

 

بعد از بازگشت از جواهرده ، به طور رسیم و قطیع 

ام را به خواستگاری پرسصالحیان اعالم کردم جواب منفن 

.هرچند آه از نهاد مامان برآمده بود ، اما برای مجاب 

کردنم خییل به تک وتا نیفتاد .حاال یا به خاطر قویل که 

بل به من داده بود یا تهدیدات عجیب وغریب محمد از ق

ن !    تنها رسی به نشان تاسف تکان داد و به گفیر

زین محبوب _چقدر راحت داری به خوشبختیت لگد یم

 ! 
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مساری از خاله   و رسی
ی

اکتفا کرد و بعد درنهایت دلشکستیک

زینب خواست مامور رساندن این پیغام ناخوشایند به 

 صالحیان باشد ! 

 

 وفرالری#نیل

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۰۰ 

 

تر از آن تر و سمجاما ظاهرا خانواده صالحیان مصمم

ن راحنر با یک جواب نه از خواستگاری  بودند که به همی 

خود پا پس بکشند .مرصانه پیغام داده بودند که 

مانند و امیدوارند حاالحاالها منتظر جواب مثبت من یم

برگردد .چون ایمان دارند که به لطف خدا به زودی نظرم 

که من و پرسشان قسمت هم هستیم .مامان دست کم 

خوشحال بود که این موضوع باعث به وجود آمدن 

ن دوخانواده نشده .هربار یم  گفت کدورت و ناراحنر بی 
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_خداروچه دیدی ! شاید بعدها نظرت عوض بشه . 

ن ! سیب رو که بندازی باال هزارتاچرخ یم  خوره تا بیاد پایی 

 رحم و خوبیه محبوبه ! گر یی زمان معجزه

 

پن فلوتم با سولماز از رسگرفته شد  های خصویصکالس

کردم شاگرد باهوش و پرتالشی برایش باشم و من سیع یم

ی و تمرین کم نگذارم .   و دریادگی 

اندازی روزها سخت مشغول کارهای مربوط به راهبابا آن 

ییل زود از خانه کارخانه بسته بندی چای بود .صبح خ

ون یم کشید . زد و گایه تا دیروقت کارش طول یمبی 

شد و مامان هم روزها به ندرت توی خانه پیدایش یمآن

از این وضعیت کم و بیش کالفه و نارایصن بود اما ترجیح 

ی صدر خود و خانواده را از این داد با صبوری و سعهیم

 
ی

 بور دهد . به سالمت ع مرحله ی حساس و مهم از زندگ

باباحاچی را به زور باخودمان از جواهرده به خانه آورده 

ط اقامت ییک  بودیم که مدیر را کنار ما باشد . اول به رسی

. اما هرروز به ارصار من و محیا اقامتش دوروزه پذیرفت

آن به خودش آمد دید که یکشد .تا اینتمدید یم
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وع به غرغر  کرد   دوهفته است که مهمان ماست و بعد رسی

 ی خودش ! که اال و بال باید برگردد خانه

تر بود و اخالقتا وقنر باباحاچی پیش ما بود مامان خوش

دادن به ما پیدا یم کرد .خیالش هم فرصت کیم برای گی 

خواهد به باباحاچی تواند آن طور که یمراحت بود که یم

ن باباحاچی و   کند .اما به هرحال کیس جلودار رفیر
ی
رسیدگ

 یکدند 
ی
اش نبود و نشد دیگر به ماندن بیشیر رایصن و گ

 قانعش کنیم . 

اول قرار بود من هم همراهش بروم و چندروزی بمانم 

ام شد و پرده مانع از همرایهپیشش .اما او خییل رک و یی 

گفت که بعد از چند روز حضور در میان جمع ، دلش 

 را تنهایی رس کند تا روح و روانش به یم
خواهد مدیر

ش برسد .باشد برای وقنر دیگر ! مامان نچ نیحی کرد آرام

 و مایوسانه گفت 

مردیم .اون وقت اون از _مارو باش که به فکر تنهایی پی 

 بودن در کنار ما خسته و گریزونه ! 

 

ی مامان با او طرفههای کوتاه و یکاز محمد به جز تماس

ی نبود .تماس های مامان را هم ییک درمیان جواب خیی

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ها بعد حوصله که مامان تا مدتقدر رسد و یی و آن داد یم

کاز تماس با قیافه ه ای مات و غمیی زده به یک نقطه خی 

ماند . اما روز قبل از رایه شدنشان به کربال خودش یم

تماس گرفت و با مامان و محیا خداحافیطن کرد .بابا خانه 

د و با او هم نبود و محمد گفته بود که بعدا تماس یم گی 

جا بود که وداع خواهد کرد . قسمت عجیب ماجرا آن

مامان بهش گفته بود من حمام هستم و به این ترتیب 

مانع از خداحافیطن تلفنن ما باهمدیگر شد . هرچند از 

 این رفتار مامان متعجب بودم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۰۱ 

 

ایصن هم  و برایش دلیل موجیه پیدا نیم کردم اما اعیر

_که من سیع داشتم نداشتم . بعد از جریان آن بوسه

خیال کنم که توی خواب اتفاق افتاده_ هرچه کمیر با او 

دانم چرا ویل انگار مامان داشتم بهیر بود ! نیممراوده یم
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ی
س محمد دور ها یمهم تازگ دانست هرچقدر از دسیر

 ترم ! بمانم راحت

یان ما بود . و گویی این یک توافق پنهاین و نانوشته م

ن وقنر یک ساعت بعد محمد با موبایلم تماس  برای همی 

گرفت که احتماال دم عزیمتش به کربال با من خداحافیطن 

کند ، عمدا تماسش را یی پاسخ گذاشتم و خیالم راحت 

توجیه به مامان جواب بود که قرار نیست بابت این یی 

پس بدهم . محمد که از همان تماس ناموفق اول گویی 

دار شده باشد خییل زود تسلیم شد و  که شستش خیی

 ترجیح داد به ارسال یک پیام کوتاه اکتفا کند. 

ی رسی منو برای همیشه از  ن " خداحافظ ! دعا کن بمنی چی 

. چون وقنر برگردم ممکنه به حساب  رسخانواده کم کنه

ها برسم . از جمله به حساب تو که جواب  ن خییل چی 

 دی ! "تلفنم رو نیم

ن پیامش بوی تهدید و خشونت و  اگر  چه هرکلمه از میر

داد اما از ته دلم که هنوز سودای مهر خواهرانه خشم یم

خطر باشد و به سالمت به داشت آرزو کردم سفرش یی 

 خانه بازگردد . 
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ثبت نام ترم جدید دانشگاه در راه بود و نرگس مثل 

 برسد .ویل من 
ی

همیشه منتظر بود با من به هماهنیک

تر از آن بودم که برای ثبت نام ترم زها یی حوصلهرو آن

و شور و شوقر داشته باشم .حنر دیگر فکر  جدید عجله

وع دانشگاه یماین ی خانه توانم از محیط بستهکه با رسی

 کیم دور بمانم آرام و خشنودم نیم کرد . 

از بعد از بازگشت از جواهرده حنر برای یک بار هم پایم 

ون ن گذاشته بودم و ماندن طوالین مدت در را از خانه بی 

خانه خسته و کسلم کرده بود .گهگایه که ناشیانه صدای 

اض شدید مامان مواجه پن فلوت را در یم آوردم با اعیر

شد انداخت و مدیع یمشدم . جوری الم شنگه راه یمیم

ن را بزنم  که از دستم رسسام گرفته تا من به کل قید نواخیر

 . 

مان و ساعات آموزش به خانه آمد و رفت سولماز 

کرد و اگر دست اش را هم به زور تحمل یمخصویص

مانه عذرش را یم  خواست . خودش بود خییل محیر

ن بودیم که خانواده صالحیان مارا  و دار مراسم اربعی  درگی 

شان دعوت کردند . مامان و خاله به مجلس شام نذری

رسشان زینب معتقد بودند حاال که من به خواستگاری پ
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ام صالح نیست که همراه خانواده در جواب رد داده

کت کنم .و درنهایت تصمیم گرفته شد من  مجلسشان رسی

 نزد باباحاچی بروم . 

ها این تنها تصمییم بود که به نفع من گرفته بعد از مدت

 کردم . شده و من از آن استقبال یم

 

بابا حاچی چندین جا دعوت داشت اما ترجیح داده بود 

ن طبق رسم همیشه به برا کت در مراسم اربعی  ی رسی

جا که خییل زود پادرد و کمردردش مسجد برود .اما از آن

عاجزش کرده بود دایی سجاد او را قبل از شام به خانه 

برگرداند . من که برای شام آن شب بادمجان شکم پر 

ن را برای دونفر چیدم .بعد از شام که  آماده کرده بودم می 

 باباحاچی 

 

 لوفرالری#نی

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۰۲ 
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هایش را به نوبت خورد و رادیواش را برداشت و قرص

بند خوابید برای پرسنوح پیایم طبق عادت رفت زیر پشه

 با این مضمون فرستادم . 

" درود و سپاس از توجهتان .به وقت فردا ! امضاء 

 چکاوک در حصار  "

 

*** 

 رسول

 

که هنوز ناخواسته ایلگوشی تاشوی اش را بست و درح

لبخند به لب داشت فرمان را چرخاند و با تغیی  مسی  

ی اش باعث رسدرگیم رفیقش شد .مهرداد از آینهناگهاین 

زدند و بغل یک نگاه به خیاباین که داشتند از آن دور یم

گشتند انداخت .عجیب بود که مثل خیابان قبیل به بریم

زنان مسدود ن بود. پس دلیل این خاطر عبور دسته زنجی 

توانست باشد ؟ بعد نگاه پرسانش را به تغیی  مسی  چه یم

سد رخ مرموز و متفکر او دوخت .یمنیم دانست تا نیی

ش نیم ی دستگی  ن  شود . چی 
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ری و االن داریم به سالمنر _احتماال داری یی حرفم یم

 تون ؟ ریم سمت خونهیم

 مهرداد پوزخند زد .سکوتش اند
ی
ی ازهرسول به سادگ

گذاشتند کش پیدا کرد. طول خیاباین که پشت رسیم

برایش عجیب بود که دوستش انگار هنوز او را درست 

یم که خانواده مش  برای  ینشناخته ! گی  محیر

ن مثل هرسال مراسم  بزرگداشت و عزاداری شب اربعی 

ن و درخوری در خانه باغ خود برگزار کرده اند . او سنگی 

ود ! اصال از گ در مجالس مذهنی ها نبآدم این مراسم

اش که در طول سال بارها و بارها به خانواده

شد و بزرگان شهر درآن های مختلف برپا یممناسبت

کت یم  کرد که این بار دومش باشد ؟ حضور داشتند رسی

 برمت دم خونه صالحیان پیاده ات کنم . _دارم یم

عتماد های خودش اتوانست به گوشمهرداد انگار که نیم

 زده پرسیدکتد هوم بلندی کشید و بعد شگفت

 جا چرا ؟_اون

 تفاوت جواب داد برعکس مهرداد رسول خونرسد و یی 

دونم بدون من جرات نداری پات رو بذاری تو _چون یم

 ها ! ی شهسورایخونه
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ان تر شد.لحنش بوی ظن و تردید مهرداد پلگ زد و حی 

 داد . یم

 ریم ؟_خب چرا باهم نیم

 مگه قرار بود بریم ؟_ 

توانست رساز کار که نیممهرداد پوقن کرد و کالفه از این

وری نشست تا بهیر رفیقش دربیاورد روی صندیل یک

د .   بتواند موقع حرف زدن او را زیر نظر بگی 

کت   خودم تنهایی برم تو مجلس خونه صالحیان رسی
_یعنن

 کنم ؟

 رسول همراه با تکان رس گفت 

 خواست ؟ پلونذری نیم _آره ! مگه دلت

 _اوگ بابا ! ویل خودت چی پس ؟

کت  _انتظار نداری منن که تو مراسم خانواده خودم رسی

 کنم رس از مجلس صالحیان درآرم ؟ نیم

و برگشت و حق به جانبانه نگاهش کرد  . مهرداد هنوز 

گیج و منگ بود .انگار که با یک معمای سخت طرف بود 

 . 

ن تصمییم گرفنر ؟.حاال چی ش_نه ویل ..   د که یهو همچی 
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شد .و کم داشت از توضیح دادن به او خسته یمرسول کم

 که یی از این
ی
 اش را به رخ او بکشد ابایی نداشت. حوصلگ

ن حاال فهمیدم یه کار واجب برام پیش اومده .   _چون همی 

 مهرداد به طعنه گفت

 یعنن که این کار واجبت جور که تو رسبسته یم_و این
ی

گ

 هیچ دخیل به من نداره. 

و نیشش باز ماند .هرچند کیم عصنی و برافروخته به نظر 

 رسید . یم

 _دقیقا ! 

 _بعد گ منو از خونه صالحیان برداره بیاره خونه تو ؟

_از خونه صالحیان تا خونه شما یه خیابون بیشیر فاصله 

 نیست . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۰۳ 
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روی هم غذای چرپ و چییل نذری امشب  با یه کم پیاده 

کیسی تو کنن هم منت کیس رو هم نیمرو هضم یم

ل !   ن  برسونه مین

ن و شمرده ی رسول جایی برای اما و اگر باقر لحن تاکیدآمی 

 نگذاشته بود . 

مانه عذر منو یم خوین که _پس یعنن داری خییل محیر

 جا ؟واسه خواب نیام اون

ن مایه ی تو همی  ن  ها ! _ای یه چی 

اعتنا نشان او یی  و سیع کرد خودش را نسبت به دلخوری

بدهد .ییک دوخیابان شلوغ را پشت رسگذاشته بودند و 

 گی   ی بزرگ سینهکه پشت یک دستهقبل از این
زین

ی میانیی شدند .مهرداد کیم درجای بیفتند وارد یک کوچه

قراری وول خورد . داشت علنا از فضویل خودش با یی 

 .  مرد یم

یه ؟ ه انشاهلل ! خیی  _حاال خی 

 و جواب مبهیم گرفت . 

ش موندم . _نیم  دونم خودم ! تو خی  و رسی

 _اوگ بابا ! 
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و بعد مایوسانه آیه کشید و ساکت شد .کیم بعد که به 

ل صالحیان رسیدند .مهرداد غرغرکنان  ن ازدحام کوچه مین

 پیاده شد . 

دربیارم خواد رس از این کار واجب یهوییت _خییل دلم یم

 دوین ؟ رسول .یم

 رسول نشنیده گرفت و گفت

ن سالم برسون !  حسی   _به امی 

اض یا یی و قبل از این ی  که به او فرصت اعیر جویی بیشیر

 جا دور شد . بدهد گازش را گرفت و از آن

 

 خواب بدی دیده بود . 

ریزان از خواب پرید و دیگر هرکاری کرد نصف شب عرق

د .از آن خوا واری که های پریشان و کابوسبخوابش نیی

ی آمد .اما حاال هرچه فکر یمگایه به رساغش یم ن کرد چی 

آمد ! از بس که مادرش آخر شب توی تلفن یادش نیم

 زار زد و با نک و ناله هاش دلش را سوزانید . 

_من هنوز به دیدن جای خالیت عادت نکردم رسول 

ه جان ! خسته شدیم از بس تو هرمراسم به مردیم ک
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ن جواب پس دادیم ! مجلس خونه رساغت رو از ما یم گی 

ی و رس از مجلس دیگران درمیاری بابات رو سبک یم گی 

ی خودت قدر با خانوادهگن ؟ چرا این؟ مردم چی یم

؟ خدارو خوش دشمنن و ما رو سنگ روی یخ یم کنن

نمیاد رسول! من و پدرت دلمون نمیاد نفرینت کنیم 

راهت رو از ما جدا کردی و رفنر  وقت ! حنر وقنر .هیچ

ه ! نکن یی مطریی ! ویل یم ترسم خدا خودش قهرش بگی 

کنن اقال به کار رو با ما پرسجان ! نکن ! به ما رحم نیماین

ن گ بهت خودت رحم کن ! چوب خدا صدا نداره ها ! ببی 

 گفتم ! 

کت در  به زور توانسته بود قانعش کند که او ابدا قصد رسی

ی صالحیان را نداشته و فقط رفته بوده مجلس خانه

رفیقش را برساند .هرچند زبان چرب و نریم نداشت و بلد 

ن که با زبان نبود قربان صدقه ی مادرش برود اما همی 

 خوش و دوستانه با مادرش حرف زده بود آرامش کرد . 

 

برای خودش قهوه درست کرد و به ایوان رفت . خنکای 

ن بود صبح شهریور دل و اگر روی لباس راحنر انگی 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

گمان اش را نپوشیده بود یی ایاش ربدوشامیی رسمهخانه

 به لرزش یم انداخت . 

های که چرایعن روشن کند روی ییک از صندیلآنیی 

ی نشست و زل زد به باغ خاموش و تاریک  زده ! حصی 

بار دودوک زیر درخت انجی  خواب بود .فقط یک

خواست کرد .انگار که یم  اعتنایی به او برگشت و نگاه یی 

ن در امن و امان است و بعد باز  ن شود همه چی  مطمیی

 رسش را روی پاهایش گذاشت . 

که خودش بداند منتظر آناش را خورد ویی نم قهوهنم

قدر که درخشش روجا_ آخرین ستاره صبح نشست .آن

درمیان روشنایی خورشید که داشت از پشت کوه ها 

 کرد محو شد . طلوع یم

 

ی به آمدنش نمانده بود .برخالف دفعه ن ی اول که با چی 

ی و شگفنر حضورناخوانده اش ی خودش باعث غافلگی 

 اش باشد . شده بود این بار قرار بود مهمان خوانده و ویژه

 چکاوک در حصار ! 
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خ و دخیر مقابلش بود .با سالیم گرم برلب وعزیم راس

اهنن الجوردی رنگ با  نگایه درخشنده و مصمم ! پی 

های ریز سفید به تن داشت که تاروی پاهایش گل

رسید و رویش یک ژاکت ابریشیم ظریف سفید یم

ی آیی رنگش را هم با حجایی ساده پوشیده بود . رورسی

تر از بار اویل که دیده .شیک و آراستهکامل بسته بود 

 افتاده بود دور چشمانش ! فکر ی کمرنبودش ! حلقه
ی

یک

 کرد 
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د ."   " حتما از هیجان زیادی دیشب خوابش نیی

شوچن بردار نبود . همه زیبایی نفسگی  چشمانش اما با این

دم ی دیدار اولشان را در آن سپیدهبه نظر ترس و دلهره

منتظره نداشت . این بار حنر پردل و جرات تر به نظر غی 

 یی یم
ن یک و جسارت عجیبش بود که هم بارسید .همی 

ترساندش. شد هم بفهیم نفهیم یمباعث تحسینش یم

دخیر از دیدنش روی ایوان خانه تعجب کرده بود و با 

نگاه پرسان و مظنونش انگار که یی جواب و توضییح 

ی قابل قبول یم ن گشت .اما متانت به خرج داد و چی 

ی او به رایه اش براکه مایل نبود چشمنگفت. با این

ای به بدخواب شدنش نکرد و علنن شود اما هیچ اشاره

اجازه داد دخیر پیش خود خیال کند که برخالف گذشته 

این بار از قبل منتظرش مانده . هرچه باشد به خاطر 

رفتار گذشته او یک عذرخوایه به دخیر بدهکار بود و راه 

رفت اگر این بار نسبت به او قدری توجه و دوری نیم

ها آرام داد .به دودوک که پای پلهبه خرج یممالطفت 

داد با دست عالمت داد که بهیر غرید و دم تکان یمیم

است برود پای درخت به چرت زدنش ادامه بدهد و بعد 

دخیر را به داخل دعوت کرد . شکر خدا مثل قبل نگفته 

ون راحت  تر است . بود این بی 
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 ازش پرسید 

 _براتون قهوه بیارم ؟ 

 د فکر کر 

 قدر باهاش رسیم حرف بزنم ؟ " " حاال الزمه این

طور و خودش جواب خودش را داد . شاید دخیر این

 تر باشد . راحت

ه نگاه مردد و گنگ دخیر برای لحظه ای به صورتش خی 

ماند . انگار صدایش را نشنیده بود .مجبور شد دوباره 

کرد .   تکرار کند و متعاقبا او با تکان رس تعارف قهوه را رد 

اما به جایش کیم با عذر و خجلت تقاضای یک لیوان 

های کمرنگ و آب کرده بود .زبان رسخش را که روی لب

 خشکیده
ی

اش نماییسی نیست اش کشید ، فهمید تشنیک

.اول با دست بهش تعارف زد روی ییک از صندیل ها 

خانه رفت و کیم بعد با  ن بنشیند و سپس خودش به آشیی

ب یخ و دو لیوان برگشت یک سینن حاوی پارچ آ

ام اش یم.خودش هم احتماال تشنه شد . دخیر به احیر

 شد .او در سکوت لیوان آیی برایش ورودش نیم
ن خی 

ی " ممنونم " ریخت و داد دستش .و یی اعتنا به زمزمه

خواست مثل دخیر  روی صندیل مجاورش نشست .نیم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ی اول که مقابلش نشسته بود از حس ناخوشایند دفعه

لطه و نفوذخود اشباعش کند . دخیر با عطش لیوان س

آب را رس کشید و باز هم ازش تشکر کرد .او فقط رستکان 

ش کشید و  داد و بعد از مکنی کوتاه دسنر روی ربدوشامیی

هایش را مرتب کرد . پاهایش را روی هم با وسواس لبه

وع آرام و دوستانه  انداخت .توی ذهنش دنبال یک رسی

مصاحبت ناموفق قبیل که نتوانسته  گشت .برخالفیم

وع کننده  ی خویی باشد ! بود رسی

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۰۵ 

 

ون ریخت . و بعد کلمات یی   اختیار از دهانش بی 

قدر دیر جواب پیامم رو دادید که من دیگه پاک _اون

 ازتون ناامید شده بودم . 

اهرا این لحنش عاری از هرگونه گله یا شکوه بود و ظ

اش به مذاق دخیر خوش نشسته صداقت یی شیله پیله
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اش لبخند محو کنج لبش گویای حس خوب قلنی بود. 

 بود . 

دونستم که دیگه اصال بتونم بیام ...بار اول _راستش نیم

که بتونم براش اومدنم خییل یهویی شد .بدون این

ریزی قبیل داشته باشم ! بعدا فهمیدم که چقدر برنامه

 م خطرناک و عجیب بود . کار 

رسی روح افزای آب صدایش نوای دلکیسی داشت .مثل رسی

ا و رویایی ! کیم هم حزن ن بود در دل سنگ ! نرم و گی  انگی 

ای را در اصوات بود .انگار غیم جادویی و افسانه

الحان خود پنهان داشت که شنیدنش باعث لرزش خوش

ی وار در بند یک حس شد و روح را دیوانهجان یم اثی 

نشست و ها یمخواست ساعتکشید .دلش یمیم

داد . العاده گوش یمکاری فقط به آن صدای خارقهیچیی 

 فکر کرد 

 " حیف این صدا که خام بمونه و پرورش داده نشه ." 

ه ی دخیر را که روی خودش حس کرد فهمید وزن نگاه خی 

سکوت و تاملش زیادی طول کشیده و ممکن است 

ن شک و تردید او شود باعث برانگیخ های . به دستهیر
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که حرقن زده باشد با لحنن صندیل چسبید و بعد برای این

 نسبتا شوخ گفت 

های پرسنوح اعتماد _من جای شما بودم به رهنمون

 کردم ! نیم

ن لببا کنایه هایش شد ی ظریفش باعث شکفیر

ینن داشت .حنر ذره ای به حجب .لبخندش مالحت شی 

خواست کرد. انگار یمش خدشه وارد نیماو حیای ذایر 

ی بگوید اما بعد منرصف شد .لب ن هایش را با فشار به چی 

وقت حرف نسنحیده ای نزند هم دوخته بود که البد یک 

.اما نگاهش از شادی و هیحان کودکانه و رسکوب شده 

 زد . ای داشت برق یم

م ؟   _آماده اید تا من از شما تست صدا بگی 

منتظره بود   قبول داشت که شاید درخواستش کیم غی 

پردازی داد وقت تنگشان را به جای حاشیهاما ترجیح یم

تری کنند .دخیر هنوز هاج و واج رصف کارهای مهم

کرد که او از جا برخاست و با لحنن ترغیب نگاهش یم

 کننده گفت 

ه وقت رو از دست  ی تا طلوع آفتاب نمونده ! بهیر ن _چی 

 ندیم . 
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که به او مجایل برای چون و چرا بدهد نو قبل از ای

درامتداد نگایه سوزین و نافذ به او ، به طرف ییک از 

ی حلزوین سمت راسنر رفت تا درهای زیر راه پله

ای جز این نداشته باشد که مطیعانه برود مخاطبش چاره

 اش . یی 

 

*** 

 

اتاق زیر راه پله شبیه یک استدیوی ضبط موسیفر بود 

های شد .با دستگاهاتاق بزرگ و تودرتو یمکه شامل دو 

ات صدابرداری و مانیتورینگ صدا  ن ضبط و تنظیم و تجهی 

 صدا .چندتایی میکروفن و اکو و نرم افزارهایی که من 
ن و می 

 شناختم . نیم

ی ها و تمام منافذ نور بسته و دیوارها برای ایزولهپنجره 

 با فییی و فوم آکوستیک پوشیده شده بود . 
به نظر صویر

ات  ن  در این زمینه نداشتم تجهی 
من که تخصص چنداین

 رسید .هرچند او در کمل فروتنن گفته بود کامیل یم

 منه که به زحمت زیاد 
ی

" اینجا استدیوی کوچیک و خونیک

 ساختمش ! کارم رو تا حدودی راه میندازه . "
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تاب و شوریده ! این یی  به شدت هیجان زده بودم و 

.قلبم پیشاپیش با دیدم لحظه را حنر توی خوابمم نیم

های ناهمگونش سمفوین مهییحی به راه انداخته بود تپش

دادم اما ذهنم . اگرچه به توضیحاتش با دقت گوش یم

ه یانگار قدرت ذخی  اش را از ی اطالعات و هوش یادگی 

س ماند .ادست داده بود . هییحی یادم نیم ز فشار اسیر

 ام از عرق آبله زده بود .  لرزید و پیشاین بدنم یم

د .انگار او انگار عمدا یم خواست هیجاناتم را نادیده بگی 

همه امکانات جا در میان آنبرایش مهم نبود که آن

فته ی ضبط صدا چه ناشیانه خودم را عجیب و پیرسی

فکر ام ! شاید باخته و اعتماد به نفسم را از دست داده

ی به من بکند اش یماعتنایی کرد با یی یم تواند کمک بیشیر

کردم ! این ییک از .زودتر باید خودم را جمع و جور یم

ی تمام عمرم بود . نباید ترین لحظهترین و استثنایی بزرگ
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ن در این لحظه تکرار را با ی یی که شادی و شعف قرارگرفیر

م و اضطرابم به ورطه اکایم یم ی شکست و نترس و رسی

 کشیدم . 

ازم خواست در اتاق ضبط صدا بمانم و پشت یک 

فته بایستم .و گفت حواسم به دیوار  میکروفون پیرسی

ن دواتاق قرار داشت باشد و با عالمت شیشه ای که مابی 

ل یم وع به خواندن کنم و مرا در او از اتاق کنیر توانم رسی

انتخاب آهنگ و ترانه آزاد گذاشت .حس و حال 

اندازه خوشحال بودم اپذیری داشتم ! هم یی توصیف ن

ی ناممکن هم ترش ناشناخته داشتم .انگار با یک پدیده

ی که مغایر با طبیعت بود ! و من  ن مواجه شده بودم .چی 

توانم بر دانستم چطور یمگیج و متحی  مانده بودم و نیم

کم اعتماد به ام که داشت کمشده احساسات تهییج

ام شده بود؟ دانم چهگرفت غلبه کنم .نیمنفسم را ازم یم

ی رویایی بودم ! پس وار منتظر این لحظهمن که دیوانه

ای دستپاچه و هول بودم .او به چرا به طرز ناامیدکننده

ن صدا و مانیتور نشست . تا با  ل رفت و پشت می  اتاق کنیر

ام از حجیم دستش بهم عالمت داد احساس کردم ریه

ن پر شد .انگا ن نیمسنگی  ی رسید ر که دیگر بهش اکسی 

هام به رسعت به شماره افتاد .به وضوح .نفس
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ی افت محسوس فشار توانستم شاهد لحظه به لحظهیم

ش که تا آن  خونم باشم .عاقبت ترس و هیجان و اسیر

لحظه با من بود و من سیع در پنهان کردنشان داشتم 

 دست به دست هم دادند و تاب و توانم را فرسودند. 

دیگر تحمل آن همه فشار و ...را نداشتم .کیم قبل از 

که چشمانم سیایه برود و بیفتم در اتاق باز شد و این

 هجوم حضوری را در کنار خود حس کردم . 

 تون شده محبوبه خانم ؟ _چه

 کرده بود ! صدا نگران و هول

فهمید دست نامحریم به خدا را شکر که مامان هرگز نیم

ش رسیده  هم در زمان و و لمسش کرده . آندست دخیر

 مکاین دور از ذهن ! 

گمان خون رسید یی آخ که اگر این خیی به گوش محمد یم

 افتاد گردنش ! ییک از ما _من یا پرسنوح یم

ل روی یک صندیل لهستاین  کیم بعد من توی اتاق کنیر

نشسته بودم و داشتم از لیوان آب قندی که او برایم 

یدم . ابر سیایه که جلوی نوشدرست کرده بود یم

 شد . کم داشت محو یمچشمانم را گرفته بود کم
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دانم رفته بود کجا ؟ من به انتهای او توی اتاق نبود .نیم 

لیوان آب قند رسیده بودم که او برگشت .ربدوشامیی 

اه ن تنش نبود .پس رفته بود لباسش را عوض کند ! پی 

اش نوک مدادی پوشیده بود یا یک شلوار طوش ! جذبه

اش  آرام بود اما نگاهش هنوز رنگ گرفت .چهرهآدم را یم

 دلواپیس داشت . 

ن شما ؟  _خوبی 

با تکان رس تایید کردم که خوبم ! هرچند قلبم هنوز 

زد .رورسی ام قدری رفته بود عقب و داشت تند یم

کجا بود که ببیند موهای جلوی رسم پیدا بود ! مامان  

 ای برای جلو کشیدنش ندارم ؟هیچ اراده

 کردم ! _تقصی  من بود ! شاید نباید عجله یم

حالتش کشید .از و دسنر البه الی موهای صاف و خوش

کرد حس که داشت به خاطرم خودش را رسزنش یماین
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بدی پیدا کردم .خواستم بگویم نه تقصی  شما نیست ! 

طور رسد و ام ! اما نگفتم و همانمن زیادی هول و ناشی 

اهن خاموش ماندم .نگاهم به گل های ریز و سفید پی 

اهن را دوست داشتم ! دور یقهآیی  و  ام بود! چقدر این پی 

ن  هایش توری بود .خاله زینب پارسال از سفر آستی 

ازشان برایم سوغایر آورده بود .من رویش یک ژاکت  شی 

اهنم جلوه بهاری سفید پوشیده بودم که به ی زیباتری پی 

.یم آمد داد .مامان از این ژاکت سفیدم خوشش نیمیم

خانم با وقار  گفت سبک است و به درد یک دخیر

 خورد . فکر کردم نیم

یی 
وقاری به نظر نرسم ! " امیدوارم به چشم پرسنوح دخیر

" 

ده تر شد نگاهم آرام به سایه  ی سکوت که بررسمان گسیر

نار یک پیانوی بزرگ و سفید ایستاده سمتش پر کشید .ک

بود که دور از آالت موسیفر دیگر ابهنر شکوهمندانه 

 داشت . 

فکر کنم منتظر بود هرچه زودتر زحمتم را کم کنم و  

راحتش بگذارم .از دست خودم عصباین و مایوس بودم 

 به این خویی را از های یی که مثل آدم.از این
لیاقت فرصنر
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توجه به من به دفیر ننر بود که ش یی دادم .نگاهدست یم

خواست دانم چرا دلم یمپیش رویش باز مانده بود .نیم

حدس بزنم آن صفحه نت مربوط به کدام آهنگ و 

کردم عمدا کم داشتم احساس یمشد ؟ کمآهنگساز یم

کردم لحنم که سیع یمشوم .درحایلدارم نادیده گرفته یم

 تیه با
ی
 شد آرام لب زدم از هرنوع احساس رسخوردگ

 شه . _خب دیگه من برم .داره دیر یم

د و بخواهد با این که انتظار نداشتم جلوی رفتنم را بگی 

کیم بیشیر مرا نزد خود نگه دارد اما وقنر نگاه از دفیر نت 

ی گفتبرداشت و رو به من با لحن توصیه ن  آمی 

ه تا کیس متوجه غیبتتون نشده به خونه  _آره .بهیر

 برگردین ! 

هم تعجب کردم هم ناامید شدم .با قامنر شکسته از جا 

هبلند شدم .زیر برودت نگاه ن های خی  اش لیوان را روی می 

گذاشتم و آمدم با صدای گرفته بگویم " خداحافظ " که 

 گفت 

ای که خییل دور نباشه و شما _امیدوارم در فرصت دیگه

 الزم رو داشته باشید بازم این
ی

  جا ببینمتون ! آمادگ
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گرش را که به چشمانم کشید ، و نگاه نافذ و بدرقه

بار مرا تا روی ایوان مشایعت نخواهد کرد . فهمیدم این

ی " خداحافظ " بر لبم خشکید .در استدیو را جمله

های سنگینن از پشت رسم باز گذاشته بودم و با قدم

ن خانه که یم گذشتم نوای زیبا و سکوت غمگی 

 شد.  ی پیانو بلند کنندهمسخ

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۰۸ 

 

ی " سونات مهتاب " اثر بعدها فهمیدم که آن قطعه

ن بتهوون بود که او به کمک رقص ناب و شگفت انگی 

مندانه ی انگشتانش روی کلیدهای سیاه و سفید پیانو هین

 تر اجرا کند . توانست با استادی هرچه تمامیم

 

ن به خانه از طرف مامان وقنر روز بعد دیدم برای ب رگشیر

فشاری روی من نیست تصمیم گرفتم پیش باباحاچی 
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یط که من  بمانم. او هم ظاهرا مخالفنر نداشت .به رسی

غذاهای دلخواهش را برایش آماده کنم و راپورتش را به 

مامان و خاله زینب ندهم .من هم گفتم به چشم .اما این 

ی غذایی دلیل نیم
ن  دستم با او توی شد که برای این ناپرهی 

یک کاسه برود .برایش ماکاروین پختم اما با روغن زیتون و 

ی فراوان و البته با سویا )سویا را بعد از قارچ و فلفل دلمه

که دور از چشمان باباحاچی توی آب ولرم خوب این

خیساندم با چرخ گوشت چرخ کرده بودم تا حالت و 

د .( او همظاهر فریبنده با اشتها خورد و  تری به خود بگی 

نفهمید که چه کلگ سوار کرده ام ! در یط آن روز چندین 

بار وسوسه شده بودم که به پرسنوح با اس ام اس خیی 

روم .اما بعد بدهم که فردا صبح دوباره به دیدنش یم

قدر عجول و هول نشان گفتم بهیر است خودم را این

فاقا ندهم .اقال ییک دوروز فاصله بیفتد بد نیست .ات

صبح روز بعد فهمیدم باباحاچی از بعد از نماز صبح دیگر 

ده و رفته بود توی باغ تا به باغچه ی خوابش نیی

یجاتش برسد و من چقدر خوشحال بودم که برای  ن سیی

ن دوباره به خانه ی پرسنوح از خودم عجله به خرج رفیر

 ام . نداده
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*** 

 

 استاد همایون

 

 _امروز چطور بودم استاد ؟

ی بلند سفید با حواش پرت برگشت و ی چهارپایهاز رو 

نگاهش کرد .لبخندش به گرمای خورشید بود و برق 

ن به اسمش طعنه یم  زد. آذرخش ! نگاهش نی 

اما عجیب بود که همیشه در حضور این دخیر زیبارو و 

جوان به طرز محسوش دچار رخوت و رسمایی موذیانه 

وری از خورشید ها سال نشد .مثل سیارگ که میلیونیم

 دور افتاده. 

که امروز به دالییل نامعلوم اصال حواسش به پیانو با این

که او را از خودش مایوس نکرده زدنش نبوده اما برای این

ها را به سینه زد و ابرویی باال انداخت و با باشد دست

 ساده و یی 
 اغراق گفتلحنن

 _خوب بود ! 
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ن بود  فقط ادایش را  و سیع کرد لبخند بزند .اما مطمیی

 درآورده ! 

سم استاد ؟_یم  تونم یه سوال خصویص از شما بیی

ن و باریک شده ی دخیر مشکوک شد و برای به نگاه تی 

ه ماند .فکر کرد البد از   با همان بدبینن به او خی 
لحظایر

 سواالت یی ربط که دیگران ازش یم
ن پرسند ! چی شد همی 

قدر طالب تنهایی ناش را ترک کرده؟ یا چرا ایکه خانواده

 با یی 
ن  اعتنایی گفت و انزواست ؟ برای همی 

 _چه سوایل؟

رسید دخیر آب دهانش را قورت داد .به نظر کیم دودل یم

 که بگوید یا نه ؟

 _راجع به سوفیا ! 

اسم سوفیا که آمد در کرسی از ثانیه چهره اش ریخت به 

هم .معلوم نیست این اسم چطور رس از فکر و زبان او 

 آورده ؟ از دست این مهرداد دهن لق عویصن ! در 

ن ابروانش گره ای سخت افتاد و نگاهش مثل دریایی بی 

 طوفاین خشمناک شد.باید همان لحظه ذهن دخیر را از
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داشت و پردازش بیشیر سوال مورد نظرش باز یم

است در  کرد و برایش مهم نبود که ممکنمتوقفش یم

 زننده اش باعث تکدر خاطر او شود . این راه با لحن پس

_دیگه وقت رفتنونه ! من کارهایی مهیم دارم که باید 

 بهش برسم . 

 خییل خشک ، خییل رسد و خییل قهرآلود این را گفت و

ی سفید بلند شد .دخیر که انتظار این از روی چهارپایه  

ی روی چهرههمه تغی  و اوقات تلیحن را نداشت دسنر 

 اش کشید و به من من افتاد رنگ به رنگ شده

.من ...من ...قصد بدی نداشتم ...من _ببخشید .. 

 ...فقط ... 

ی نگید و فقط از اینجا برید !  ن  _لطفا دیگه چی 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ش جا خورده بود .چه خودش از زنگ صدای تحکم ن آمی 

ک که رب و ربش را گم کرده بود و درنهایت  برسد به دخیر

 ی نگاه های غضبناکش گریخت . از تلهمثل موش 

 

*** 

 

مون رو فهمم این_نیم همه اسم ! چرا باید اسم دخیر

 ی بسته بندی چای ؟بذاریم روی کارخونه

تابید صاف پرتوی از نور فلق که از پنجره به داخل یم

دارش ی سفید و چانهاش .مقنعهافتاده بود روی سجاده

ن یمرا که طبق عادت تا روی ابروانش پ کشید یادش به ایی 

 ی محبوبه افتاد . طعنه

ی مامان ؟ خدا که از " از گ این جوری رو یم گی 

 تره ! "هرمحریم به ما محرم

ه ها و ی رستق و جسور ! همیشه با پرسشگریدخیر

های منطفر و کنایات زهردارش سیع داشت استدالل

ش بیندازد . اعتقاداتش را به چالش بکشد و یک  جا گی 
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ن می   ی زد که برود برای اقامههایش را باال یمزاآقا آستی 

د و درحایل که کیم خسته و یی نماز صبح وضو بگی 

 داد در جوابش گفت حوصله نشان یم

مون محبوبه است ! اسم کارخونه  ی _اسم دخیر

 مون  " چای محبوب " چای

انگار که برایش عجیب بود و نگاه حق به جاننی به او کرد. 

ن بدییه ومحرزی از این که داشت درمورد یک همچه چی 

داد. زهرا خانم همراه با پوزخندمحوی رویش را تذکر یم

ازش برگرداند .وقنر داشت تسبیح زیتوین رنگ شاه 

 داشت با همان لحن ناخشنودش گفت مقصودش را بریم

_ما سه تا بچه داریم .ممکنه بعدها از دستمون دلخور 

 اشتیم روی کارخونه ! بشن که چرا اسم اونا رو نذ

زاآقا که حوصله اش از غرغرها و بهانه های جویی می 

 ای گفت همرسش رسرفته بود همراه با نهیب آمرانه

_ای بابا زهرا خانم ! وقنر رو به قبله نشسنر حرمت نگه 

قدر تلیحن نکن ! بعدشم خودت که بهیر دار و دیگه این

د .اسم دوین ! اسم محیا مناسب کارخونه چای نبو یم

خواستم محمد هم سنگینه و ارج و قربش زیاده . نیم

نکرده حرمت این اسم رو بشکنم . من با خود خدای
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محمدم صالح و مشورت کردم .اونم گفت که هیچ اسیم 

تر از محبوب نیست و موافقه !قبول کن که قشنگ

"چای محبوب " اسم بامسماییه ! و حنر اگه اسم 

مون محبوبه نبود من حت ن اسم رو واسه دخیر ما باز همی 

 کردم ! مون انتخاب یمی چایکارخونه 

 زهراخانم آیه کشید و کیم رفت توی فکر. 

 " پس محمد مشکیل با این اسم نداره ! "  

 قدر عجیب بود !؟چرا  برایش این

سیع کرد به یاد خود نیاورد که آن شب توی حیاط ویالی 

محبوب ، ها زد توی گوش جواهرده وقنر مثل دیوانه

توانست جلوی محمد بهش چی گفته بود ؟ اما نیم

د .   انعکاس صدایش را در رسش بگی 

ترش مامان خانم ؟ محبوبه با من بود ! با _ از چی یم

از اینه؟  برادرش! مگه غی 

ش بود! هنوز هم تحت تاثی  پوزخند طعنه ن  آمی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۲۱۰ 

 

شب به دیدگان  و استیصایل که آن نگاهش با همان عجز 

ارت ن محمد دوخته شده بود حاال به رسی آمی 

وزهدوزیترمه ن و فی  نماز زیبایش مات  ای بقچههای سیی

د و با خدای خودش که  زاآقا که رفت وضو بگی  ماند .می 

 تنها ماند روبه آسمان نجواکنان گفت

دم ! تو  _خدایا آبروی این خانواده رو دست خودت سیی

دوین ! نذار بعد یه عمر عزت و رسبلندی خودت یم که

 نقل دهن مردم بشیم ! 

د  و بغضش را یی  صدا بلعید . چشمانش را روی هم فرسی

هایش که جایی از اش انگار نه از لبپژواک نجوای غمزده

 پیچید. عمق وجودش داشت یم

کش _منو مرگ بده و نذار اون روز رو ببینم ! نذار ستم

 شیم ! گناه دیگری ب

ی و بعد همراه با آرامش خننی و غرینی زل زد به باریکه

که دستش به آخرین تابید .تا ایننوری که از پنجره یم

 ی تسبیح رسید .فکر کرددانه
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" شاید یه بار دیگه باید برم دیدنش ! باید باهاش حرف 

سونمش! نیم ذارم به بزنم ! از خدا و عاقبت این کار بیر

 ما رو از های گذشخاطر عقده
ی
ن راحنر زندگ ته به همی 

 هم بپاشه ! 

 

*** 

 

نگاهم از پنجره به باباحاچی افتاد که با لگن قرمز کوچیک 

ی رفت از باغچهدر دست ، داشت سالنه سالنه یم

ی ن اش تربچه و تره و ریحان بچیند .سولماز رد نگاهم را سیی

که پرتوی از نور رسخ رنگ غروب دنبال کرده بود. درحایل

 شد . چشمانمان منعکس یم در 

 _کاش واسه تمرین همیشه بیایم اینجا ! 

های بسته خندید .من که منظورش و چشمیک زد و با لب

ی چشم را گرفته و در این مورد با او موافق بودم از گوشه

 نگاهش کردم و بعد لبخندزنان رستکان دادم . 

 شد ! _آره کاش یم
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دو در نهایت جا به دور از غرولندهای مامان هر این

های الزم را انجام دهیم آرامش  توانسته بودیم تمرین

ی اول با .باباحاچی کاربه کارمان نداشت .از همان لحظه

لبخندی مهربانانه پذیرای سولماز شده و گفته بود راحت 

 باشید! 

پن فلوت من توی دستش بود هنوز .آن را جلوی دهانش 

وع به نواختنن ناگهاین ک رد .آهنگ " گرفت و آرام رسی

ها پاک جور وقتبمون تا بمونم " از گوگوش! منم که این

خود از خود تمام وجودم به رقص و شدم و یی یم مجنون

 آمد . آواز در یم

 صدای خوبم بخون تا بخونم / " هم

 عمر من تو هسنر بمون تا بمونم / 

 یه جا ابِر آسمون یه جا پر از ستاره/ 

 باره / یه جا آفتابیه آسمون یه جا یم

 

شه _تو صدات خییل قشنگه محبوبه ! بهت حسودیم یم

 ! 
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دانم باید تعریف و تمجیدش را پای تعارف نیم

گذاشتم یا چی ؟ اما برایم خوشایند و اش یمدوستانه

ای " که با جواب کلیشهبخش بود و به جای اینشادی

شنوه یا نظر لطفته " با اعتماد به گوشات قشنگ یم

روز توی اتاق ضبط صدای استاد انم آندنفیس که نیم

 همایون کدام گوری رفته بود گفتم 

تونیم دوتایی یه کنرست اجرا کنیم ! تو فلوت _پس یم

 بزین و من بخونم ! 

 گفته بودم 
ی
من این را به شوچن و تاحدودی هم مسخرگ

انداختم ویل او خییل انگار که داشتم خودمان را دست یم

 لحنن استقبال کننده گفت  راحت جدی اش گرفت و با 

یه محبوب ! چرا که نه ! وای پیشنهاد یی _آره   نظی 

 _دیوونه شدی سولماز ! 

و ناباورانه و مبهوت پفر زدم زیر خنده .سولماز هم با من 

 هایش بریده بریده گفت خندید .اما وسط خندهداشت یم

تونیم خوای جدی نگی  محبوبه ویل ...ما یم_حاال تو یم

ع بیماران کلیوی یا بیماران مبتال به رسطان یا بچه به نف

 های یی رسپرست کنرست بذاریم ! یه کنرست خصویص ! 
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*** 

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۱۱ 

 

 تهران_گندم

  

تر از قبل نگاهش کشد و کیم پریده رنگهایش را تو یملب

 تصمیم دانم چه احساش دارد وقنر دزدد .نیمرا ازم یم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

د به وضوح به مکر و انکار رو بیاورد ؟ انگار با یک یم گی 

 بچه طرف است ! 

 _دیشب؟ من اصال صدای زنگ و در رو نشنیدم ! 

قدر ناشیانه برای رفع و رجوع دروغ شاخدارش لب و آن

شوم و بفهیم نفهیم رود که من اولش متحی  یمگزه یم

انمود کنم دانم چطور باید و مانم و نیمکیم معذب یم

مسارتر نشود . ام تا یی دروغش راباور کرده  چاره از این رسی

ن که اصال خودش را درمورد مرد مشکوگ که گفتم  همی 

عادی و عجیب است کنجکاو یا نگران نشان نیم دهد غی 

ی مخترصی  . دست کم محض تظاهر هم شده باید پیگی 

 کرد ! نه ؟ ویل انگار نه انگار ! یم

ون یمصدایی خفیف شبیه  . پرد " آه" از ته گلوم بی 

که از ام شده ! احتماال باید مسخره باشد .ایندانم چهنیم

جویی بیشیر یم گذرم .الگ یه گی  رس دلسوزی از خی  یی 

سه پیچ بدهم چه فایده !؟ وقنر  قرار نیست راستش را 

توانستم از موقعینر که گوید؟ شاید یمبه من بگوید نیم

افتاده م و با ادامه درآن گی  ی بیی ن بود سود بیشیر ی سی 

هایم او را وادار به اقرار واقعیات پشت پرده اش کنم جیم

ام نیستم ! از قرار معلوم اما نخواستم .من که عمه ملکه
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ایط را  افتاده و فشار من فقط رسی در تنگنای بدی گی 

 تر یم کرد . برایش سخت

ضعیفن یم   جی   گویدکیم بعد با جی 

 نن طالهامو بفروشم ؟ک_کمکم یم

بار نگفت خداراشکر که برای تحت تاثی  قراردادنم این

رسد که گندم جان ! اما آن قدر درمانده و زار به نظر یم

توانم ! اعتنا باشم نیممن هرچقدر بخواهم جدی و یی 

بچهوقنر بغ یم شود و با ها یمکند صورتش شبیه دخیر

ب کند . تواند دل آدم را آمعصومیت چشمانش یم

خواهد که ظاهرا من رحم بودن هم هین یمبدجنس و یی 

د و  ر!  فوقش ماهان تحویلم نگی  ندارم ! جهندم و رصن

نتوانم قانعش کنم که بدون فاکتور طالها را ازم بخرد و 

جر کند .بدتر از این که  ن مرا بیشیر از پیش از خودش مین

دانم نیست. به هرحال آدیم را آدمیت الزم است ! نیم

حاال این چه ربیط به موضوع دارد اصال !ذهنم مثال چاه 

لولد و تمرکزم خال باال زده ! افکار قروقایر توی هم یم

ن نیستم این من هستم یم ریزد به هم . آن قدر که مطمیی

 کنم . که دارم با درخواستش موافقت یم
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وع یمو تا یم کند گویم قبول است چشمان مغمومش رسی

ند باید با چه زباین ازم تشکر کند دابه درخشیدن ! نیم

م منشانه ای به خود یمهم حاال چنان ژست بزرگ .من گی 

رود که مثال اصال نیازی به تقدیر و تشکراتش ندارم .او یم

ن ! و در این  که طال و جواهراتش را جمع کند و بیاورد پایی 

ریزم . فاصله من یک استکان چای دیگر برای خودم یم

خورد .شماره نشینم موبایلم زنگ یمیمپشت صندیل که 

های ناشناس و عجیب و غریب است .معموال شماره

اند یا دهم .یا اشتباه گرفتهناشناس را جواب نیم

کت ی فروشندهنماینده های کپسول آتشنشاین هستند رسی

ترسانند تا کند یمای که خیی نیمقدر از حادثهکه ما را آن

 آدم را متقاعد کنند

 

 وفرالری#نیل

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۱۲ 

 

 های اضطراریکه چقدر توی خانه به ییک از آن کپسول

استانداردشان نیازمندیم ! یک دانه  اطفای حریق غی 
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اعتنایی زل اندازم و با یی پولگ زعفراین توی دهانم یم

مانم گوشی از ی روی صفحه و منتظر یمزنم به شمارهیم

زند ." شاید فکری در رسم جرقه یم صدا بیفتد .اما ناگهان

 ای باشه که آواخانم باهاش تماس گرفته !"همون شماره

ی کوچک از پولگ کنم و یک تکهخودی هول یمیی  

که تماس قطع شود پرد توی حلقم . اما قبل از اینیم

ن را فشار یم هام به زحمت دهم و از میان رسفهآیکون سیی

 گویمیم

 _ بله ؟  

 پیچد . ای توی گوشم یمرام مردانهی آزمزمه

؟  ن  _الو شما همسایه آوا خانم هستی 

تواند مخاطبش را ی پرجذبه ای دارد که یملحن و لهجه

میخکوب کند .توی ذهنم او را یک مرد جوان خوشتیپ 

های برجسته دار و گونهبا چشماین عسیل و فک زاویه

 دانم کهکنم با قدی حدودا یک و نود ! یمتصور یم

ی تینیجرانه ن ای دارم ویل تقصی  من نیست ! تخیالت فانیر

این صدا  آدیم با این رسوشکل و قیافه را توی ذهنم 

 آورد . یم
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آید لعننر ! چشمانم به آب نشسته .با هام بند نیمرسفه

 گویم صدای خرخرمانندی یم

 _بله ! شما ؟ 

خب معلوم است که قرار نیست جوابم را بدهد و 

ام ؟ عمدا معرقن کند ! چی خیال کردهخودش را بهم 

د و یمسوالم را نشنیده یم گوید برای آوا خانم پیغام گی 

 مهیم دارد. 

طور که مثل منیسی تلفنن منتظرم تا پیغامش را و من همان

کشم بشنوم و ضبط کنم قدری از چای را داغ داغ رس یم

م . پولگ آب یمتا جلوی رسفه م را بگی  شود و های بیشیر

ن .اما جایش همچنان ملتهب و سوزشناک یم رود پایی 

 گوید است .شمرده یم

ن پالن اول کنسله ! هیچ رایه به  _لطفا به آوا خانم بگی 

 جز پالن دوم نداریم ! 

وار هام گ بند آمده طویطام رسفهو من که نفهمیده

 کنم تکرار یم

گم پالن اول کنسله ! فقط و فقط پالن _ بله چشم ! یم

 دوم ! 
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 کند ام گل یمکه حواسم باشد فضویلآنو بعد یی 

 _ببخشید حاال این پالن دوم چی هست ؟ 

 _شما مگه از پالن اول خیی دارین ؟

شد است و تاحدودی تند و حنر یم زدهصدایش شگفت

گرانه ! حاال انگار رس از یک گفت عصباین و استنطاق

 ارتش رسی درآورده ام ! نزدیک بود حس ستون پنجیم

خودی ! کنند یی بهم دست بدهد ! چقدر شلوغش یم

خودی نباشد و واقعا دارد بیخ گوش دانم شاید هم یی نیم

دهد و من یک رسی اتفاقات عجیب و غریب رخ یم

عملیات رسی در جریان است و من هم ناخواسته پایم 

شود ! طفلگ من دارد به این بازی های خطرناک باز یم

دانم حاال چرا یاد ندارد .نیمکه روحمم از هییحی خیی 

ام ! رسیال مزخرف " شاید برای شما اتفاق بیفتد " افتاده

یبا این های عمه ملکه تمام که به لطف پیگی 

ام و های این رسیال بدساخت را تا اینجا دیدهقسمت

کدام از مطمئنم مشابه این جریانات توی هیچ

ییک از آن هایش نبوده ، اما با خودم یم گویم نکند رسی

های عجیب و غریب و ناگوار حاال دارد برای من اتفاق

 افتد ؟ یم
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گویم نه خیی ندارم و بعد رسی    ع بحث را با تته پته یم

 کنم . عوض یم

م باال با خود آوا خانم حرف بزنید _یم خواین گوشی رو بیی

 ؟

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۱۳ 

 

تشکر کوتایه تلفن را قطع پذیرد و بعد از لطفم را نیم

کند . خدای من ! الگ الگ نیفتم توی رسی ! حاال پالن یم

یک کوفنر چرا باید کنسل شود که کارشان به پالن دوم 

 لعننر بکشد ؟ اصال من چیکاره بیدم ؟ 

 خواهم ! من عمه ملکه ام را یم

 

رنگ بریمآوا خانم با یک جعبه ن گردد و من ی مخمیل سیی

م و یادم یمحواس پریر یم رود همان اول پیغام مهم گی 

تلفنن را برسانم دستش . طالهایش را یک به یک نشانم 
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کنم وزن دهد.دستبندش ظریف است .فکر نیمیم

هاش به وارهچنداین داشته باشد .اما ست گردنبد و گوش

ها و شمایل وارهگمانم خوب مایل باشند! گوش

ن ظرافت  گردنبندش شبیه نت های موسیقیست ! در  عی 

ن و قیمنر به نظر یم آیند .اما بیشیر از همه برق سنگی 

د و هرچقدر ی ازدواج برلیانش چشمانم را یمحلقه گی 

 شود . کنم فک افتاده ام را جمع کنم نیمسیع یم

 _این که خییل حیفه ! 

کنم .قالب دست و آن را به زور توی انگشت حلقه ام یم

ای که پوست ورآمده اعتنا به گوشت و من نیست اما یی 

ون زده دست حلقه ام را نشانش زدهتحت فشار حلقه بی 

 گویم دهم و یمیم

 _به دستم میاد ؟

لبخندش غمناک و پژمرده است ! اندوه و افسوس مبهیم 

اختیار چکد ! ترکیب خوشایندی نیست .یی از نگاهش یم

ی جمعه یمیاد غروب ن د. حیس افتم و دلم یمهای پایی  گی 

ن  ن ما معلق مانده .و من خیالاز چی  ام پردازیی ناگفته بی 

 کند گل یم
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" حتما با ییک ازدواج کرد که عاشقش بود .بعد اتفاقر 

بینشون خط فاصله کشید ! شایدم دست مرگ از هم 

 جداشون کرد ! "

 "هیع روزگار ! هرچی بگن ازت برمیاد ! تف ! "

 

ون انگشیر برلیان را از با زحمنر دوچندان از دست  م بی 

قدر که در این تقال پوستم قرمز و باد کرده کشم .آنیم

م .با مکث و تاخی  از شود . آن را به طرفش یمیم گی 

خانه را دستم یم ن دش ! صدای آهش تمام آشیی گی 

سم " قبال ازدواج دارد .تا نوک زبانم یمبریم آید ازش بیی

م و تازه کردی ؟ " اما به زحمت جلوی خودم را یم گی 

افتد موقع است که یادم به آن تماس و پیغام تلفنن یمآن

د نگاهش با تاین روی من قفل یم. پیغامم را که یم ماند گی 

قرارتر از تر و یی .یکه خورده و و شگفت زده یا حنر نگران

رود توی دهد و بیشیر یمقبل نیست . فقط رستکان یم

که رسد .مثل کیس  فکر .بیشیر به نظر تسلیم شده یم

دن به رسنوشت ناگزیر خود ندارد . چاره ای جز تن سیی

 اش بگوید کشد تا با صدای گرفتهکیم طول یم

 طور ! _که این
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دانم برای بار چندم است که جای او گلوی و من نیم

بندد و ی مخمیل را یمکنم ! در جعبهخودم را صاف یم

دهد طرف من ! از چشمانش درخواستش را آن را رس یم

گویم شب است و معموال خوانم . هرچه یمیم

خرند و اگر ها از غروب به بعد طال از آدم نیمطالفروش

کنند و باشد برای فردا گوشش هم بخرند بزخری یم

که برای مجاب کردنم مجبور بدهکار نیست .تا این

دانم شاید هم خییل ناخواسته شود نم پس بدهد .نیمیم

 پرد از دهانش یم

 ادی ندارم گندم جان ! جونم در خطره ! _من وقت زی

 

ان من یمو بعد که از نگاه وق  فهمد بند رازده و حی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۱۴ 
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دهد به صندیل و به آب داده با حالنر فرومانده تکیه یم

ده و رسش روی سینه یم افتد .و من با قلنی در فرسی

ش مشکوک شب گذشته پو اختیار فکرم به مرد باراین یی 

افتد و این وقایع متوایل عجیب و غریب را توی ذهنم یم

دانم چطور باید به آدیم که کنم .نیمبه هم سنجاق یم

جانش در خطر است و وقت چنداین هم ندارد دلداری 

داد و آرامش کرد ؟ راستش تابه حال توی موقعیت 

 ام! مشابیه قرار نگرفته

رود . کلمات انگار نش یمدستم ناخواسته به سمت دستا

خورند .شاید با انتقال حس عمیق تالم و تاثر به دردم نیم

ام به او بتوانم اعتماد و اطمینانش را بیشیر به خود قلنی 

هایش را جلب کنم .غم عالم توی نگاهش ریخته . اشک

دوزد هایش را بافشار به هم یملبزند رسسختانه پس یم

هق شدن دارد  که میل به هقسازی بغیصن البد برای خننی 

 . 

شویم و ی هم غرق یمو برای لحظایر در نگاه همدالنه

دهیم سکوتمان فریاد شود .اما درست وقنر که اجازه یم

 آید . انتظار شنیدن صدایش را ندارم ناگهان به حرف یم
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دونم چرا باید اصال جونمو نجات بدم ؟ _راستش نیم 

 بیشیر در ازای چی اصال زنده بمونم که چی بشه ؟ 
ی
زندگ

ی جز رنج و عذاب و دربه؟ من که یم ن دری دونم چی 

درانتظارم نیست ! پس چرا دارم مثل پرنده ای که 

زنم که برم وقنر رهاشدین درکار توقفس مونده بال بال یم

شه برام . هرجا برم نیست . دنیا یه قفس بزرگ یم

دم نیاد چی هام دنبالمن ! کجا برم که یاها و بدبخنر غصه

به رسم اومده ؟ کجا برم که یادم بره گ بودم و از کجا 

 اومدم ؟ 

 

شاید غم و اندوه مبهم و غریبش مرسی باشد . که من 

 خواهم به گریه بیفتم . ام و یمکنم بغض کردههم حس یم

کند . او نیازمند ی من دردی ازش دوا نیمبینم گریهاما یم

است ! هرچند که عمر عطوفت و دلجویی و مهرباین من 

ها قد ندهد .ویل خب به قول جناب مان به ایندوسنر 

سعدی بزرگوار " بنن آدم اعضای یک پیکرند . " شایدم 

دانم به هرحال "چو آدم اعضای یکدیگرند! " نیم"بنن 

عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار !" 

اش را ببینم و کیس و دردمندیتایی و یی توانم یی چطور یم
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نوازم اش کاری نکنم ؟ آرام بر پشت دستش یمبرای تسیل

رسد .اما مطمئنم .هرچند حرکنر مادرانه به نظر یم

قدر مهرباین و حمایت عاطفن پشتش هست که تحت آن

ش قرار بدهد .هرچند صدایم حنر به گوش خودم  تاثی 

 هم غریبانه است . 

جوری خانم! اینگویم آوا _خدابزرگه آواجان ! ) ونیم

ی به آدم دست یم دهد .حنر احساس صمیمیت بیشیر

ن ...  اگر مصنویع باشد .(  اون آقایی که با من تماس گرفیر

حتما خییل نگران شمان و دوست دارن که هرچه زودتر 

شما رو از این وضعیت )دقیقا کدوم وضعیت ؟( نجات 

ن .   بدن . به خاطر اونم شده باید قوی و محکم بمونی 

خورده از اشک ام ! با چشماین خیسگر به موقیع زدهتلن

ه یملحظه ماند .چه حرست جانکایه در ای به صورتم خی 

دهد و زند . به نشان تایید رستکان یمغم نگاهش موج یم

ی یم ن گوید که نیم فهمم .نه رصفا از رس زیر لب چی 

 پرسم کنجکاوی ! که محض خاطرجمیع خودم یم

ن ؟تونن خ_اون آقا نیم  ودشون بیان اینجا و کمکتون کین

 

 #نیلوفرالری
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 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۱۵ 

 

شوند آیند و منحنن که یمهایش به سخنر کش یملب

 شوم . ترین لبخندهای عمرم یمشاهد ییک از تلخ

ن !   _نه ! متاسفانه اینجا نیسیر

سم اینجا یعنن تهران ؟ یا اینجا به معنن کیل یم خواهم بیی

خودم روی احتمال دوم است .چون اگر  ایران؟ حدس

توانست خودش را طرف هرکجای ایران که باشد یم

ظرف بیست و چهارساعت به تهران و او برساند .اما 

ام غلبه کنم نه توانم بر کنجکاویکه یمپرسم . نه ایننیم

خورد .مامان است .از آوا خانم .موبایلم زنگ یم

م  و رخصت یمکنم و با اشاره ازش  عذرخوایه یم گی 

خانه یم ن ون .پشت ییک از گوشی به دست از آشیی روم بی 

زنم ایستم و کیم با ترس وتردید زل یمهای هال یمپنجره

ی کوچه . هنوز انگار فوبیای زدهی رسد و غروببه منظره

ی ازش دیدن مردباراین  پوش را دارم .اما همچنان خیی

زنیم حرف یمنیست .با مامان کیم از این در و آن در 

.مامان کیم از حال و روز خودشان برایم یم گوید و شایک 
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بخش گیو و گودرز ازم از اوضاع درش نه چندان رضایت

ها حرف بزنم و نصیحتشان کنم که در این خواهد با آنیم

ن به اندازه ی درس خواندن به دردشان دنیا هیچ چی 

ویم گ" ای یمخورد . محض رضای او رسرسی " باشهنیم

و نگاهم با کالغ بازیگوش سیایه از دیوار همسایه 

د تا آسمان که در رنگ ارغواین ماتش غوطه پریم گی 

رساند سوی تلفن برایم سالم یمخورد ! بابا هم از آنیم

م و یم.از مامان رساغ عمه ملکه را یم  پرسم گی 

ن گ قراره برگرده تهران ؟_نیم  دونی 

ی خاص بخندهای کج و کولهمامان حتما با ییک از آن ل

 گوید زدنش یمگوشه و کنایه

های متحول شده ! تو رسسیاه ات مثل آدم_عمه ملکه

 که گردنه حلوایی رو برف گرفته ، روزی یه بار از 
زمستوین

عیل و  زاده حمزهره تا امامشهر کشون کشون یمفرخ

ون موندن ! نیمبریم  دونم تو اینگرده . همه از کاراش حی 

ی    ح  سن و سال حاجتش از خدا چیه که بند کرده به رصن

عیل ! فعال هم معلوم نیست گ قصد داره امامزاده حمزه

 برگرده تهرون ! 
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خانه . کنم و بریمبا مامان خداحافیطن یم ن گردم آشیی

که اش نشسته.درحایلبینم آوا خانم هنوز روی صندیلیم

ن است و نگاهش به نقطه  ای روییک دستش روی می 

ن محو مانده . برای این که اعالم حضور کرده باشم زمی 

ن بریماهیم یم دارد و نگاه کنم و تا چشمش را از روی زمی 

 زنم . کند لبخند یمبه من یم

 _مامانم سالم رسوند ! 

 و یی خودم از یی 
خودی ام ربط بودن ادعای یی معنن

شناخته که تلفنن مانم .مامانم کجا او را یمزده یمشگفت

که با آب و تاب برایش هش سالم رسانده باشد! مگر اینب

ن را تعریف کرده باشم !   همه چی 

هایی الف و دروغ زدن هم برای خودش حساب و کتاب 

 دارد گندم خانم ! 

ن حرف نسنجیدهرنگ از رخم یم  ام باعث پرد .نکند همی 

شود او پیش خود خیال کند که دوست قابل اعتمادی 

ن رسی    ع به فکر رفع و توانم برایش باشنیم م ؟ برای همی 

 افتم . رجوع یم

 _البته گفت به دوستات سالم برسون ! 

 دهم نما ادامه یمای مصنویع و دندانو با خنده
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 _شمام دوست منن دیگه .مگه نه ؟

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۱۶ 

 

شود .انگار که تردید مکث و نگاهش روی من طوالین یم

بیند و من به دانم شاید هم اصال مرا نیمد .نیمداشته باش

ام . ای از یک موجود خیایلچشمش َپرهیب* رازگونه

حواسش به نظر جای دیگریست !  شاید یاد مادر 

ها اینخودش افتاده .  جوری هستیم بله احتماال ! ما دخیر

نازک و احساسایر ! حتما دلش برای مادرش تنگ ! دل

 رقید حیات باشد ! خدا کند ... شده ! خداکند مادرش د

ش که او را از آن ورطهبرای این ن ی اندوهناک ارسارآمی 

ون بکشم به رساغ جعبه ی جواهراتش یم روم . بی 

اتژیک و مورد عالقه  اش !  موضوع اسیر

 _خب چکارکنیم آوا جان ؟ بذاریم واسه فردا ؟ 
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 زند به چشمانم و بعد ای زل یمبا همان نگاه مات و شیشه

ی یم ن  ترساند . گوید که مرا یمچی 

ن حاالم دیر شده باشه  _چه امیدی به فردایی ؟ شاید همی 

 ! 

کند . یک زند و پشتش را به من یمو بعد چرچن یم

د گذارد .حالنر مستاصالنه یمدستش را روی رسش یم گی 

 گوید زند زیر لب یم.انگار که دارد با خودش حرف یم

تونم تا سه روز دیگه لب نیم_حنر اگه بال دربیارم هم 

 مرز باشم ! 

 _هوم ؟

تواند درست شنیده بودم ؟ گفته بود تا سه روز دیگر نیم

 لب مرز باشد؟ 

 

گریزد .توی رسم عالمت سواالت از نگاه پرسان من یم

های دانم از لبرقصد و من یمزنان یمبیشماری چشمک

 او امیدی به شنیدن جوایی نیست .ب
ن ا محتاط و نامطمیی

صبوری عجینی که کمیر در خودم رساغ دارم منتظر 

ون .اما نیممانم تا از پیلهیم دانم ی افکارش بکشد بی 
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پرد و شود ؟ ناگهان از روی صندیل یماش یمیکهو چه

ن بریم ن و درهم دارد .چهرهجعبه را از روی می  اش غمگی 

 کیس که یمشکسته
ی

خواهد است ! با اندوه و افرسدگ

ن حاال  برود توی انزوایش و در دنیا را به روی خودش همی 

چسباند و روی قفل کند .جعبه را دودسنر به خود یم

ن دارد . چرخد . تازه یمی پا یمپاشنه فهمم قصد رفیر

م .مطمئنم که ترجیح نیم خواهم جلوی رفتنش را بگی 

دهم از او و همه اتفاقات مجهول و مربوط به او دور یم

 دهد . لم به من هشدار یمبمانم . ور سختگی  د

 " دنبال رسی نباش گندم !همون بهیر که بذاری بره ."

مهربان و ساده ایست )و شاید هم اما در وجود من دخیر

باشد بگویم احمق( که نیم مهری و تواند با یی بهیر

یک توجیه او را از خود براند وکورکورانه یمیی  خواهد رسی

ک ساده دل و  مهربان  دردرسهایش شود .همان دخیر

 دهد جلوش . است که مرا به زور هل یم

 _کجا ؟

.جوری به من شود لب هایش تبدیل به خیط باریک یم

ام کند انگار این من هستم که مصدع اوقاتش شدهنگاه یم

گرداند . با دهاین دهد و رویش را ازم بریمنه او .رستکان یم
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کند . کشد . نگاه به من نیمبسته یک نفس عمیق یم

 گار روی صحبتش با اشیاء دوروبرمان است نه من ! ان

_من حق ندارم خودم رو به زور به کیس تحمیل کنم 

.حنر اگه تو موقعیت بدی گرفتار شده باشم ! هرچی 

تونم خودم به تنهایی حلش هست مشکل خودمه ! یا یم

 تونم ! کنم یا نیم

که دست کم به خودش ثابت کند اهل و برای این

عزمش را برای خروج از خانه بیشیر  شعاردادن نیست

 کند . جزم یم

 

 _________ 

 

 َپرهیب* : شبح ، سایه

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۱۷ 
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شود و من مثل زند و از کنارم رد یمتقریبا به من تنه یم

 افتم دنبالش ! سایه یم

ی نگفتم !  ن  _از چی ناراحت شدی آوا جون ؟ من که چی 

ن تلفن و ردیف بسته باهم از کنار  های حبوبات با بندیمی 

 ای بریمگذریم .لحظهاحتیاط یم
ی

گردد و با مهرباین کمرنیک

 کند که توی برق محزون چشمانش گم است نگاهم یم

 _من ناراحت نیستم ازت ! 

کند و ییک از همان لبخندهای گس و غمگینش را تکرار یم

قبل از  . که بفهیم نفهیم از روی محبت و دوستیست . 

هاین  زنمی در برسد داد یمکه دستش به دستگی 

 _پس چی ؟

اعتنا به شالش که از رسش رس خورده و افتاده روی یی 

 گوید : کننده یمموهاش با لحنن آرام و قانع

خوام تو رو بندازم تو دردرس ! تو هم حق داری که  _نیم

ی باشی توین بدون اینقبول نکنن ! نیم ن که در جریان چی 

تونم ازت توقیع بهم کمک کنن ! من متوجهم ! پس نیم

 داشته باشم ! 
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ها خب چرا تو همه خواستم بگویم به جای این حرف

ن را به من نیم م ؟ اما چی  گویی تا من هم درجریان قرار بگی 

س و استیصال و نگراین راه  ایط خویی ندارد .اسیر
دیدم رسی

ای بسته  را برهرگونه منطق و گفتگو و توافق دوستانه

.هردو تحت تاثی  احساساتمان هستیم . و او خییل بیشیر 

که او البد دلش از من ! من یا باید با علم به این

ی به خواهد یا نیمنیم تواند از خودش اطالعات بیشیر

مان من بدهد اجازه بدهم که با همان ناامیدی از خانه

ی زهبسته و رصفا از روی غریکه بپذیرم چشمبرود یا این

دانم دوسنر کمکش کنم .و به درسنر خودم هم نیمانسان

ها و تردیدهایی که دارم راه دوم را چی شد که با تمام ترس

 که پایش به خارج از خانهکنم . قبل از اینانتخاب یم

 محابا یم گویم برسد یی 

ن حاال یم رم طالفروشی و طالهات رو _من همی 

 . کنم برات نقد یم فروشم و همه رو تبدیل به پولیم

 

ت زند ! بریممیان چهارچوب در خشکش یم گردد و با حی 

کند. به من که با ژست یک مبارز و ناباوری نگاهم یم
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ام و ام .انگار که من یک دیوانهجسوری دربرابرش ایستاده

متوجه رفتار و گفتار و پندار خود نیستم .نیم دانم شاید 

 را هم جابه 
ی

جا کرده باشم و واقعا هم مرزهای دیوانیک

شاید هیچ آدم عاقیل داوطلبانه خودش را به دل یک 

زند .اما من نه ماجرای ناشناخته و دردرسساز نیم

خواهم باشم نه عاقل و فرزانه ! فقط یم خواهم دیوانهیم

نوع خودش یک انسان باشم که در وقت سخنر به هم

ن کند ! هرچه باشد مطمئنم که دارم به یک ز کمک یم

دهد کنم .قلبم این را گوایه یمکس کمک یممظلوم و یی 

مهربان درونم با تاکید یم گوید   .دخیر

 " آوا زن بدی نیست و کمک کردن به او اشکایل نداره."

روم کنم ! یک رس یماز طرقن کارچندان شاقر هم که نیم

ن ! تا طالفروشی و شی  یا روباه بریم  گردم .همی 

ن چسبیده   بینم دم در شلوقنر یم کرده و پاهایش به زمی 

ن رنگ را از زیر کنم .جعبهاند معطل نیم ی مخمل سیی

ون . دستانش یم  کشم بی 

ن   جا باش ! تا من برم و برگردم ! _شما همی 

 

 #نیلوفرالری
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م و یمو آستینش را یم کند و کشمش تو .مقاومت نیمگی 

ن تلفن سپارد به من و خودش را یم من به سمت می 

 برمش . یم

ن  ن و فقط اگه شماره _همی  ی من افتاد تلفن رو جا بشی 

جا برات ذارم ایننویسم و یمامو االن یمجواب بده .شماره

 . .. 

دارم و تندتند شماره ام را از توی کشو قلم و کاغذی بریم

 نویسم و یم گذارم مقابلش . یم

 زنگ بزنم . _شاید مجبور بشم از طالفروشی بهت 

 نشانمش روی صندیل !  و با هدایت دستانم یم

ماند که یکهو از خواب زده یممثل آدم های خواب

 دهد.بعد نگاهش اند .گنگ و مات فقط رستکان یمپریده

ه یمبه شماره ماند . و بعد من های رنگاوارنگ موبایلم خی 

روم که کنم و مصمم یمدر همان حالت رهایش یم

 طالهایش را آب کنم .  هرجور شده
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*** 

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۱۹ 

 

 محبوبه-تهران 
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فکر یم کردم این بار مستقیم مرا به استدیواش یم برد .اما 

این کار را نکرد .بعد از خوش و بیسی کوتاه مرا توی هال 

خانه رفت و کیم بعد با لیوان  ن نشاند و خودش به آشیی

ن که آب پرتقال برگش ن گذاشت .همی  ت و آن را روی می 

 مقابلم نشست گفت

ن ؟ -  پدربزرگتون این وقت صبح خواب هسیر

ت مشیک !  شلوار نخودی رنگ پوشیده بود با یک پلورسی

 فکر کردم 

 " البد عاشق شلوارهای رنگ روشنه ! "

 شدن یی اختیار لب هایم شدم . 
 و مانع از منحنن

 معموال بعد از نماز صبح یم خوابن . -

باباحاچی بعد از نماز صبح با توجه به نم باراین که زده 

بود و کاهش چنددرجه ای هوا از ترس چاییدن جل و 

پالسش را از روی ایوان جمع کرد و به داخل خانه 

برگشت . جایش را در ییک از اتاق ها پهن کرد و همان 

طور که داشت به نوای مالیم رادیو گوش یم داد دوباره 

 خوابش برد . 
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ن   نگاه از چشمان نافذش گرفتم و زل زدم به دستانم .نگی 

وزه ی انگشیر دست راستم داشت روی دامن سیاه  فی 

خال خایل ام خوش یم درخشید .روی بلوز سفیدم که 

یقه ی ب ب زیبایی داشت یک جلیقه ی کوتاه مشیک 

بچه هایی که روز اول عید لباس 
پوشیده بودم .شبیه دخیر

یم کنند احساس شیک پوشی یم های نو و زیبا تنشان 

کردم .ییک از لیوان های آب پرتقال را برای خودش 

برداشت و به من هم تعارف زد که لنی تر کنم . پیشنهاد 

ی از افت فشار  بدی نبود .احساس یم کردم برای جلوگی 

مفید باشد .لیوان را برداشتم و کیم از آن نوشیدم .مزه ی 

 خودمان
ی

ه طبییع و خانیک  کنستانیر

 را یم داد .فکر کردم  

" خودش درست کرده یا احتماال مادرش ؟ اصال روابیط 

 با هم دارن ؟ یا کال از هم بریدن ؟ "

کیم بعد از وقفه ی پیش آمده درحایل که هنوز لیوان 

 توی دستش بود رو به من گفت 

ن ! -  دانشجوی رشته ی الهیات و معارف اسالیم هستی 

اشد به نظرگوینده ی یک بیشیر از آن که لحنش پرسیسی ب

ی هم  ن ی ساده بود .اگرچه لبخند هجوآمی  جمله ی خیی
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روی لبش خودنمایی یم کرد .انگار که داشت توی دلش 

 به من پوزخند یم زد . 

اما من محض اطمینان با حرکت رسم تاییدش کردم و بعد 

ن نگاهش نفس کشیدن  قبل از این که زیر بار استطاق آمی 

ار دوم نگاهم را ازش دزدیدم و برایم مشکل شود برای ب

مشغول نوشیدن آب پرتقالم شدم .پا روی پا انداخت و 

تکیه داد به پشنر صندیل ! محتویات لیوانش قدری به 

تالطم افتاد .سکوت بیشیر کش پیدا کرد و آزارنده تر شد 

.چقدر داشتیم حاشیه یم رفتیم ! نیم خواست ازم تست 

 
ی
د امروز؟ با احساس دلزدگ  از طعم ملس طبییع صدا بگی 

آب پرتقال لیوان را توی سینن برگرداندم و با حالت کالفه 

ای که سیع در پنهان نگه داشتنش نداشتم منتظر ماندم 

و دار آن لحظات  .خییل دلم یم خواست بدانم در گی 

بغرنج که با بالتکلیفن یم گذشت او داشت به چی فکر یم 

 کرد ؟ 

ان بود و غم مثل میه نگاهم به تابلوی نقاشی استاد بن

ن روی سینه ام نشسته بود که باالخره از پشت  سنگی 

ون آمد .   سنگر سکوتش بی 
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#۲۲۰ 

 

 مطمئنا نباید رشته ی مورد عالقه تون بوده باشه ؟ -

نیم فهمیدم چرا باید حاال این بحث را پیش بکشد ؟ آیا 

این مورد آن جا بودم ؟ من برای پاره ای توضیحات در 

خودش هم یم دانست که من راحت و یی دردرس رس از 

این جا درنیاورده ام ! دلم نیم خواست این ریسک 

س ها و هیجانایر که پشت  پرخطر و تمام آن اسیر

رسگذاشته بودم رصف موضوعات پیش پاافتاده ای مثل 

رشته ی تحصییل ام شود و این فرصت مغتم یک بار 

ز دست برود ! با این که قلبا مایل به گفتگو راحت دیگر ا

در این باره نبودم اما رسم ادب حکم یم کرد که پاسخگو 

باشم . با حرکنر وسواس گونه دامنم را صاف کردم و بعد 

 دست هایم را روی هم گذاشتم . 

ن دیگه ای بود ! -  البته که رشته ی مورد عالقه ام چی 
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نگار باید از و جوری حق به جانب نگاهش یم کنم که ا

 خودش به خاطر همچه شبهه ی مسخره ای

خجالت یم کشید .اما نه تنها هیچ اثری از خجالت یا  

پشیماین در چهره اش پیدا نبود بلکه برعکس گستاخ تر و 

 محق تر به نظر یم رسد . 

 پس چطور این رشته رو انتخاب کردین ؟ -

 انتخاب نکردم ! بهم تحمیل شد . -

ن بودم در این  لحظه گونه هام کیم برافروخته شده مطمیی

اند و حالنر شبیه به حمله پیدا کرده ام .مثل کیس که یی 

ی شناخته یم شود و سیع دارد خودش را  ن گناه مقرص چی 

ا سازد .اما او انگار که مرا به جنگ یم طلبید  از اتهام میی

 .به دنبال یک نفس عمیق دوباره به حرف آمد . 

ه- ن  ممکنه خییل چی 
ی
ا بهمون تحمیل بشه و تن به تو زندگ

قهر و جیی زیادی بدیم .بعیصن ها رو نیم شه کاریش کرد و 

ما در موردشون هیچ حق انتخایی نداریم و ناگزیریم که 

بپذیریمشون . ما نیم تونیم در مورد این که تو کدوم 

کشور یا  تو چه خانواده ای به دنیا بیایم گزینیسی عمل 

هم دیگران انتخاب یم کنیم ! حنر مذهب و اسم ما رو 

ن که  های بدییه دیگه هم هسیر ن ن . اما خییل چی  کین

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

انتخابش دست خودمونه و مهم اینه که با اراده و آزادی 

ون بهون تحمیل بشن  عمل اجازه ندیم از بی 

و دنبال راه خودمون باشیم .مثل انتخاب دوست یا  

ن انتخاب رشته ی تحصییل و من تعجب  همرس ...یا همی 

ن رشته ی مورد عالقه تون یم کنم چط ور با این که یم گی 

نیست اما چهارترم رو با موفقیت پشت رسگذاشتید و به 

وع خواهید کرد.راستش اصال  زودی ترم پنجم رو هم رسی

 برام قابل هضم نیست. 

همان طور که آوار کلماتش بر رسم یم ریخت فهمیدم با 

پیش کشیدن آن حرف ها قصدی جز انتقاد کردن از من 

ماتتم ندارد .وقنر دیدم از دست نگاه های سوزین و ش

اش راه فراری ندارم نفس بلندی از سینه رها کردم و با 

 حالنر متاثرگونه رستکان دادم . 

ون گود - همیشه قضاوت کردن درمورد دیگران از بی 

 راحته .جای من نیستید که ... 

تازه یم خواستم از گناه دخیر بودن و تولدم در یک 

مذهنی و تعصنی و محدودیت های دست و خانواده ی 

 با آن مواجه بودم شکوه 
ی

پا گی  بسیاری که در طول زندگ
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و ناله رسبدهم که اورسی    ع وسط حرف هایم پرید .چنان 

 که رشته ی کالم به کل از دستم در رفت . 

خانم جواین صحبت یم کنم که-  من دارم در مورد دخیر

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۲۱ 

 

تناقض عجیب و غرینی توی رفتارش داره .اون قدر 

جسور و مصمم هست که یواشیک و دور از چشمان 

سخت گی  خانواده به دنبال رویاهای ممنوعه اش به این 

ه و  جا اومده تا نزد من آواز رو به شکل اصویل یاد بگی 

براش مهم نیست ممکنه ریسکش به چه قیمنر براش 

ن حال اون قدر ضعیف و یی اراده  تموم بشه .اما درعی 

است که نیم تونه از حق خودش برای انتخاب رشته ی 

تحصیلیش که درمقایسه با حالت ممنوع اول چالش 

چندان سخنر هم نبود دفاع کنه .به من حق بدید که 

 نتونم درکتون کنم محبوبه خانم ! 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ش  ن به گمانم عمدا قصد داشت با حرف های تحریک آمی 

یم خواست مثل دیدار اولمان مرا به عصنی ام کند .یا که 

داخل گرداب یک مناظره ی نفسگی  دیگر بکشاند 

ن آرامش قاطع و رصی    ح و جدی به نظر یم رسید و  .درعی 

اهمینر به چهره ی گلگون از خشم من نیم داد .شاید 

حنر بدش نیم آمد بیشیر از این ها باعث تالطم دروین یا 

 ام علیه خو 
ی

دش شود .با این که تلنگر فکری و برانگیختیک

از درون شعله یم کشیدم و با خشیم نهاین درحال 

ن بودم اما سیع کردم حفظ ظاهر کنم  ن و گداخیر سوخیر

.دست کم وانمود کنم که آن طورهام که خیال یم کرده 

ی جز حقیقت  ن نتوانسته با حرف هایش که متاسفانه چی 

ضعیف خودم را  جی  نبود داغانم کند .کیم بعد صدای جی 

 م که گفت شنید

 _این اسمش تناقض نیست ! 

حالت متعجب چشمانش را با ابرویی که باال انداخت 

 تکمیل کرد . 

 _پس اسمش چیه ؟ 

کلمات را توی دهانم مزه مزه کردم و کیم با تردید زل زدم 

 توی چشمانش . 
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ایط _یه جور حفظ تعادل و میانه روی ! مدارا کردن با رسی

 ! 

 نگاهم کرد و گفتی چشم با تاثری عمیق از گوشه

! رسیدن به یک خواسته در ازای از  _یا یه جور معامله

 دست دادن خواسته ای دیگر ! 

ی بود که حس خویی به من نیم ن داد. توی لحنش چی 

ای با تردید توی چشمانش قفل ماند نگاهم برای لحظه

ن و رسخورده آیه کشیدم و با مکث و تاخی  در  .غمگی 

 جوابش گقتم

 ر گفت . طو شه این_یم

به پرده ای روی زانوانش زد و رک و یی با کف دستش رصن

 گفت

است ! شما دارید چشم و گوش  _ببخشید ویل احمقانه

بسته چهارسال از عمرتون رو وقف تحصیل در رشته ای 

ای بهش ندارید و مسلما هیچ کنید که هیچ عالقهیم

ید ! درحایلبهره تونستید که یمای هم قرار نیست ازش بیی

ایط رو به نفع خودتون عوض با مقاومت و مبارزه ی رسی

 کنید . 
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 تامل و انگار تنها از رس لجاجت با او گفتم یی 

 شد ! _نیم

 _به اندازه کاقن خواستید و نشد ؟

این ییک از همان سواالیر بود که من درجوابش فرومانده 

آوردم که در این مورد سخت بودم اما به روی خودم نیم

 ام ! تادهبه تردید اف

 آیا واقعا " به اندازه کاقن خواستم و نشد ؟" 

 هایش تاکیدکنان گفتمیی اعتنا به پوزخند روی لب

تونم از خانه و تونم مثل شما باشم . نیم_من نیم

م . خانواده  ام بیی

_آه بله ! فراموش کرده بودم که پرس نوح منم و شما از 

 جنس من نیستید ! 

تر بود ! البد و پوزخندش عمیقها را به طعنه گفته این

ن شد. جو میانمان داشت لحظه شد تر یمبه لحظه سنگی 

خواست هرچه زودتر ییک از ما این بحث .دلم یم

 فرساییسی را

 

 #نیلوفرالری
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 کرد .تو نوک زبانم آمد بگویم عوض یم

 جا نیومدم که رسزنش بشنوم . _من این

 از آن توی چشمانش زل بزنم و بگویمو یا حنر بدتر 

 " به شما مربوط نیست ."

اما هرجوری بود جلوی تند شدن زبانم را گرفتم و ساکت 

که خودش باز به حرف آمد و خاموش ماندم تا این

ن محکیم داشت و  .لحنش آرام و شمرده بود اما طنی 

ی در قلب من فرو یم  رفت .  هرکلمه مثل تی 

ه رو اشتباه رفنر ! از هرجا که _مهم نیست چقدر از را

رویی که پیش برگردی بازم برد با توئه ! نذار سیاست میانه

گرفنر تبدیل به نقطه ضعفت بشه که دیگران به خود 

ی امور رو تو ی امر و نیه بهت بدن ! رسرشتهاجازه

بار به دست خودت بگی  . فراموش نکن ! ما فقط یک

 کدنیا یم
ی
توین تمام ردن داریم ! یمآیم و یک بار حق زندگ

عمرت درحال مدارا باشی تا دیگران از تو خشنود و رایصن 
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که  از یه جا به بعد به خودت بیای  و باشن . یا این

ی و خوایه ها و توقعات یی جلوی زیاده جای بقیه رو بگی 

 داره به این
ی

 رو به میل خودت ادامه بدی .بستیک
ی
که زندگ

 چی یم
ی
ی ! اگه توقعت از خودت خوااز خودت و زندگ

ن  ن قدره پس مشکیل نیست .یمهمی  توین یک عمر به همی 

روش که پیش گرفنر ادامه بدی و بسوزی و بسازی ! اما 

 ارزه ! شنوی به حرستش نیماگه از من یم

خواهانهکه با توصیه  و بعد از این اش به اندازه های خی 

ش به های نافذ و تکاقن مستفیضم کرد در امتداد نگاه ن ی 

 من کالفه از جا برخاست . 

م .   _امیدوارم امروز بتونم ازت تست صدا بگی 

 

*** 

 رسول 

 

 _چته باز رفنر تو غار؟

که نگایه به مهرداد بیندازد کتاب " گاتها*" را بست آنیی 

چرخدارش را به عقب هل داد و  و گذاشت کنار .صندیل
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هاش را کیم کش و قوس رفت و صدای ترق تروق مهره

 .  رآورد د

کرده نبود .نسیم مطبوع و کتابخانه مثل روزهای قبل دم

اتاق  شد هوایخنیک که از پنجره ها به داخل هدایت یم

 را به جریان انداخته بود . 

م ! _گایه وسوسه یم  شم کلید خونه رو ازت بگی 

رسید .به خصوص با اما لحنش چندان جدی به نظر نیم

قش هم این را خوب خندی که بر لب داشت! رفیآن کج

دانست و خیی داشت که ته دلش با او همچنان یار و یم

های چرم  مهربان است . خنده کنان روی ییک از مبل

که کلید خانه را توی دستش به بازی نشست و درحایل

 خیایل خندید گرفته بود با یی 

ترسوین آقا رسول؟ کلید خونه _اوگ بابا ! منو از چی یم

ی ازم ، مثل میمون از دیوار میام باال !  رو هم که بگی 

فقط...) مکنی کرد و بعد پوزخندش در تمام صورتش 

پخش شد.( ممکنه مثل اون دفعه خشتکم پاره بشه که 

 اونم فدای رست ! 
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 رفیقش تنها به لبخندی کوتاه 
ی
در مقابل این خوشمزگ

 اکتفا کرد .اما همان
َ
َ
َ
ی افتاد و آنا ن موقع یادش به چی 

 هم شد .  هاش تویاخم

ی به کیس گفنر ؟ ن  _راسنر ! تو در مورد صوفیا چی 

ن و باریک شده اش را در نگاه مهرداد جا گذاشت و نگاه تی 

.اگرچه سیع کرده بود لحنش عاری از هرگونه تفهیم اتهام 

. باشد .اما نشد شک و تردید را از طرز نگاهش بشوید 

 مهرداد رستکان داد 

 

 _________ 

 

 ی آسماین زرتشتهاگاتها*: رسوده

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۲۳ 
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 _نه چطور ؟

ن یم شد .نگاهش   سیبک گلویش تندتند داشت باال و پایی 

ی رفیقش بود رنگ و جاخورده با تاین به صورت پریده

ن به نظر نیم رسید !؟ دستپاچه شده بود ؟ هنوز . مطمیی

 نداشت ؟ یا فقط انتظار مواجه شدن با همچه سوایل را 

با حالنر ناخشنودانه لب برچید  و بعد دسنر روی 

 موهایش کشید . 

 _آذرخش ...درموردش ازم پرسید ! 

 دونست ! _اون ازکجا یم

خوام بدونم ! اون از کجا صوفیا رو _منم همینو یم

 شناسه ؟ یم

گرانه  که دست خودش باشد با حالنر استنطاقآنو یی 

 اش شد . عصنی  زل زد به مهرداد و باعث واکنش

ام ؟ چی سیمجوری نگام نکن رسول ! مگه من یی _این

بعدشم من با آذرخش خانم چه سنیم دارم که بخوام 

ا باهاش حرف بزنم ؟  ن  راجع به تو و این چی 

 دونست ؟_پس از کجا یم
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هنوز قانع نشده بود ! هنوز بفهیم نفهیم به دوستش 

یا آدم  که از رس فضویل و مشکوک بود ! حاال نه این

ی به کیس گفته ! رصفا از دهن دلقیش ممکن  ن فروشی چی 

بود بند را جایی به آب داده باشد ! دست خودش نیست 

 که ! دهانش چفت و بست درسنر ندارد . 

اطالیع شانه زد باال و بعد با لحنن مهرداد به نشان یی 

 نیمچه شوخ و نیمچه جدی گفت . 

ا رو دست کم نگی  اقا رسول ! پاش برسه واسه  _دخیر

 مرد موردعالقه
ی
شون ممکنه رسدرآوردن از زیر و بم زندگ

ن !   با جن و پری هم ارتباط بگی 

 شون ! _مرد مورد عالقه

این را با تمسخر گفت و بعد ابرویی باال انداخت و 

 اش بلند شد . نیشخندزنان از صندیل

های کش آمده و نگایه شوخ و شنگ او را تا مهرداد با لب

ه دنبال کرد .بعد انگار نوبت او بود که یادش به پای پنجر 

ی بیفتد .  ن  چی 

 _راسنر ! بهت نگفتم ! 
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که نگاهش کند یک دستش را به چهارچوب آنرفیقش یی 

ن رفتهپنجره تکیه داد و زل زد به منظره ی باغ ی رو به پایی 

 و یی تفاوت پرسید 

 _چیو ؟

ن یه حسی  ل صالحیان درمورد امی  ن  _اون شب که رفتم مین

ی فهمیدم !  ن  چی 

اعتنا عالقه و یی های مهرداد یی کماکان نسبت به صحبت

 داد نشان یم

 _چی فهمیدی ؟

و نگاهش با یک دسته گنجشک از بلندای تنها درخت 

ی باغ به آسمان پرکشید .کارگراین که زیتون به بار نشسته

اران برنج آن ن سوی باغ مشغول درو بودند آواز در شالی 

ن محیل یم خواندند .سوز صدایشان غم مبهیم را غمگی 

د . کشید و قلبش را درهم یمبه جانش یم  فرسی

 _انگار قراره با دخیر پنایه ها ازدواج کنه ! 

ن افزود   و داخل پرانیر

 _خواهر محمد پنایه ! 
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ن دیگری هم باز کند و البد بگوید تازه یم خواست پرانیر

ی که درمراسم سماع با رقص و آواز خود  نظم همان دخیر

و ترتیب مجلسشان را به هم ریخته بود که او برگشت و 

ت و شگفنر نگاهش کرد .   از روی شانه با حی 

 _تو مطمئنن ؟ 

کرد .ییک مهرداد داشت با ییک از کلیدها گوشش را پاک یم

ار بود. از عادت ن  های کثیفن که او ازش بی 

ا ؟ گفت  _آره .خودش گفت .وقنر ازش پرسیدم چه خیی

 از خ
ی
واهرمحمد پنایه خواستگاری کرده ! البته گفت تازگ

ی واسه  ن وقت بیشیر هنوز بهش بله ندادن .اما خواسیر

 فکر کردن دشاته باشن ! 

 طور ! _که این

 و رفت توی فکر ! 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۲۴ 
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دانست چرا؟ قلبش به حس خوشایندی نداشت و نیم

آرامش ! مواج و طوفاین ! قرار و یی تالطم افتاده بود ! یی 

کرد این شد ! شاید چون فکر یمشاید چون باورش نیم

ک تحمیل یم ای شود ! مثل رشتهازدواج هم دارد به دخیر

کرد . دلش که داشت برخالف میلش در آن تحصیل یم

اییط که در آن به برایش یم سوخت ! نسبت به او و رسی

اختیاری از خود که کرد .از اینبرد احساس ترحم یمرس یم

کرد در مورد انتخاب لباسش باشد یا نداشت و فرقر نیم

انتخاب رشته یا همرسآینده اش ! در هرحال یک 

 را مثل یک ارثیه
ی
دگ ده بود و این رسسیی ی نفرینن با رسسیی

 برد . ی همرس یمخود از خانواده به خانه

خیال مهرداد پس گرفت و باز هم نگاهش را از چشمان یی 

 اشای باغ ایستاد . به تم

 

یادش به دیدار امروز صبحشان افتاد .وقنر بعد از آن 

ک مناظره ی کوتاه بار دیگر به استدیو فراخواندش دخیر

هایی که میانشان رد و بدل شده اگرچه نسبت به صحبت

ن و رسشکسته به نظر یم  کاقن بود غمگی 
ی

رسید اما با آمادگ

ود .قرص و عزم خود را برای تست دادن جزم کرده ب
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که مثل بار اول آنمحکم پشت میکروفن ایستاد و یی 

وع به خواندن  خودش را ببازد با همان اشاره ی اول او رسی

 ها " از گوگوش ! ی " من و گنجشککرد .ترانه

صدای صاف و زیبا و دلکیسی داشت و از غنای الزم برای 

. اگرچه تحت تاثی  قرار دادن مخاطب خود برخوردار بوو 

ی کاقن ورزیده خواند و هنوز به اندازهکوک و ناشیانه یمنا 

رسید . اما و پرورش یافته نبود و به نظر تقلیدی یم

ن بود با آموزش و تمرین و استعدادی که داشت  مطمیی

توانست این صدای خام را به یک صدای خاص و یم

نارنیحی نباشد و ی یک تبدیل کند . البته اگر نازکدرجه

یسخت اش را برتابد و پای لجاجت یا استادانه هایگی 

دشمنن و خصومت شخیص با خودش نگذارد .مثل امروز 

صبح که از شنیدن انتقادهایش گرگرفت و درنهایت با 

 جا را ترک کرده بود. قهر و دلخوری آن

ن خوب پیش یم  رفت اما یک جای کار داشت همه چی 

 لنگید . یم

 ی دیگه بخون ! _ یه ترانه

اش او از اتاق ر نداشت درگرماگرم خواندن ترانهالبد انتظا

ل بهش اشاره بدهد و با تقاضای ترانه ی دیگری کنیر
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ش کند . کیم گیج و منگ ماند و بعد یی  که آنغافلگی 

کارش را فهمیده باشد با تکان رس درخواستش را دلیل این

ی انتخایی دیگرش هم از گوگوش بود .با پذیرفت . ترانه

وع به خواندن کرد نام " کمکم ک ن که رسی ن "  این بار همی 

که دوباره از آن سوی شیشه بهش عالمت توقف داد .این

صدایش شباهت عجینی با صدای گوگوش داشت از 

توانست تبدیل به نظر او نه تنها یک امتیاز نبود بلکه یم

کرد و هایی که انتخاب یمنقطه ضعفش شود .از ترانه

داد گوگوش از خود نشان یمهای  ای که به آهنگعالقه

شد حدس زد که خودش از این شباهت صدا خشنود یم

بالد .اما او در صدای و راضیست و چه بسا که به خود یم

ن ناب و  ک دنبال یک اتفاق تازه یم گشت .یک طنی  دخیر

منحرص به فرد که مهر و امضاء خودش را داشته باشد . 

داشت یک صدای تقلیدی به خودی خود ارزش خایص ن

ن مجبور شد از  ! برای همی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۲۵ 
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پشت میکروفن با لحنن جدی به گوشش برساند که 

تالشش برای تقلید سبک و صدای کیس از نظر او فاقد 

 اعتبار و ارزش است . 

 _سیع نکن شبیه کیس بخوین ! 

ک از فرط به چشم خودش دیده بود که گونه های دخیر

م ی ا عصبانیت رسخ شده و برق اشتیاق از چشمانش رسی

پریده .اما اهمینر برایش نداشت . الزمه این همکاری در 

مقام شاگرد و استادی جدیت ، توجه و اهتمام بود که 

 تعارف برنیم داشت . 

 کنم شبیه کیس بخونم ! _من سیع نیم

جهت حالت تدافیع به خود گرفته بود .انگار که مثل یی 

ن بود او داشت ازش ایراد بنن ارسائییل روز برایش روش

 گرفت . یم

 _پس یه ترانه از یه خواننده دیگه انتخاب کن . 

ی خشک که توضیح دیگری بدهد با همان قیافهآنو یی 

ک که  و جدی رسجایش نشست و منتظر ماند . دخیر

هنوز از تذکر تند و سفت و سخت او به نظر شوکه و 
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اش های خشکیدهلب رسید زبانش را رویحنر مکدر یم

وع  کشید و بعد که توانست دوباره خودش را پیدا کند رسی

" خواب  ی دیگری کرد . این بار ترانهبه خواندن ترانه

 ستاره" از "عارف " 

 نشسته ام باز کنار تو اومدی رساغم

 نگاه تو روشن شبای یی چراغم

 صدای من وقنر قصه داره

 که رنگ چشم تو غصه داره

 از دوباره انتظارهشب من و تو ب

 

ن خوب بودن بد به نظر یم ن در عی  رسید . یک باز همه چی 

ی داشت بدجوری توی ذوق یم ن زد . تمام این انرژی و جی 

ی که صدایش تدایع کنندهگشت به اینافکار منفن بریم

ای صدای کیس دیگر بود .شاید واقعا هیچ تالش عامدانه

رفت اما گبرای این تشابه عجیب  ذایر صورت نیم

شد قدرت و کننده بود و باعث یمدرهرحال تو اذیت

 کیفیت صدای خودش زیر سوال برود . 
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وقنر برای بار سوم عالمت توقف داد ناامیدی و خشم 

ک یم دانست چطور بارید .نیمتوامان از نگاه رسدرگم دخیر

باید منظورش را بیان کند که برخورنده نباشد . نیت خی  

ره و راهنمایی نداشت .اما زبان بود و قصدی جز مشاو 

تلخ و گزنده اش راه را بر هرگونه تعامل مفید و سالم 

 بست . یم

جوری فایده نداره .تا توی ذهنت به این باور نرش _این

که خودت باشی نه مقلد صدای دیگری ، صدات 

کنه ! لطفا یک بار شخصیت و اصالت مستقیل پیدا نیم

وش درونت رو  و برای همیشه خاموش کن صدای گوگ

 ات رو برای صدای خودت کوک کن ! حنجره

 

؟ موبایلت داره زنگ یم  خوره ! _یه پرس کجایی

اعتنایی اول به مهرداد انداخت و بعد به برگشت و نگاه یی 

ن یمگوشی  لرزید .انتظار تماس کیس اش که داشت روی می 

را نداشت .مهرداد که او را مردد دیده بود خم شد و با 

 رسش را به سمت گوشی کشید .  کنجکاوی

 _ بهرامیه ! 
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ای کج و کوله باز تکیه زد به پشنر صندیل و با لب و لوچه

اش . چقدر هم که از بهرایم و اعضاء محفل ققنوس 

 آمد ! خوشش یم

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۲۶ 

 

 " به اندازه کاقن خواسنر و نشد ؟ "

برار یماین سوال مدام در رسم تک آهنگ شد و هربار رصن

ی  یم کرد . گرفت و مرا با خودم مواجه و درگی  یمبیشیر
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یا به اندازه کاقن  دانستم کجاها کوتاه آمدهخودم خوب یم

  نخواسته
ی
تناسب و ام که ظاهری یی بودم .هرجای زندگ

رشده داشت خود نمایانگر این واقعیت تلخ و تکان 
ُ
ق

 که از ضعف درونم ریشه ی شکسنر دهنده بود و نتیجه

 . گرفت یم

اما هرجا که مصمم و با اراده بودم و در مقابل توقع و 

ها را های تحمییل دیگران چون کوه ایستادم یا آنخواسته

چه که با خود به مبارزه طلبیدم توانستم به آن

خواستم برسم .حنر شده نصفه نیمه .یک نمونه یم

ن ساز بود .گ ن یادگرفیر ش همی  کرد من  فکرش را یماخی 

های موسیفر بتوانم تحت تعلیم مدرس خصویص با گام

ای که به روز صدای پن فلوتم در خانهآشنا شوم و یک

برد شان یمترهایش موسیفر برکت از سفرهی بزرگعقیده

زدم و آن روز خواستم یا دل به دریا نیمبپیچد ؟ اگر نیم

ید فقط باید به درخواستم را با بابا مطرح نیم کردم شا

دیدم که محمد به من یک پن فلوت هدیه خوابم یم

 بدهد. 
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کار را کرد ؟ این ییک از محمد ! واقعا چی شد که این

که از او دیده ترین رفتاری بود ترین و یی تناسبمتناقض

بودم. آیا او هم تحت تاثی  اراده و خواست من قرار گرفته 

در آن یادداشت  اش را بود ؟ اگرچه حس واقیع قلنی 

 کوتاه خود همراه هدیه ی مخصوصش عیان کرده بود . 

 

" از خودم متنفرم که اینو برات سفارش دادم ویل خب 

 مبارکت باشه زیک ماه ! " 

 

اف مذبوحانه بود مبنن براین که برخالف میلش نویع اعیر

 دهد .ویل چرا ؟ محمد که آدم اینآن هدیه را به من یم

و تعصب لنگه  دخوایه و زورگویی کارها نبود . درخو 

ای به من بدهد که با نداشت . چرا حارصن شد هدیه

آمد و حنر فراتر  از انتظارات من باورهایش جور در نیم

 بود . 

 

دم عجیب و کذایی اختیار به سمت آن سپیدهیی  ذهنم 

 به دلم چنگ انداخت .هنوز 
ی

کشیده شد و هراس گنیک

ی در ، آن پدیدهخواست آن اتفاق ناهم دلم نیم
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عادی را به باور خود بقبوالنم و بپذیرم که واقعا  غی 

ن پابه اتاقمان گذاشته و با  خودش بود .خودش که دم رفیر

های مگویی کنار گوشم صمیمینر دور از ذهن حرف

اش را به خود پچه کرد که من هنوز جرات یادآوریپچ

ست اش را روی پو توانستم هنوز دایعن بوسهدهم . یمنیم

ن کازامورایر را .نکند دستم حس کنم و رایحه ی ارسارآمی 

 .خدای من ! ...نکند محمد .. 

قلبم دچار تالطیم شدید و ناخوشایند شد و هجوم خون 

هایم حس کردم .روبه روی آینه داغ را تا پشت گوش

رنگ و بیمناک زل زده بودم به ایستاده و با نگایه پریده

فکرم به گناه کشیده شود و که مبادا خودم . از ترس این

ی در پس افکارم  آن صدای موذیانه با جسارت بیشیر

ها از ونگ بزند توی صورتم  سییل زدم و بعد مثل دیوانه

ی یکه این کار خود هاج و واج ماندم . از تماشای چهره

خورده و مستاصلم در آینه وارفته بودم .دستم را جلوی 

موقع سدهای ای یی که گریه دهانم گرفتم و قبل از این

ن تحریرم نشستم .با  مقاومتم را بشکند رفتم پشت می 

 حرکایر 
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۲۷ 

 

وع به  دستپاچه و عصنی قلم و دوات را برداشتم و رسی

 وار ! تمرین خوشنوییس کردم .دیوانه

 " استغفرهللا ریی و اتوب الیه

 استغفرهللا ریی و اتوب الیه

 " ... استغفرهللا

 

کم مانده بود آبکش از دست مامان بیفتد .آن طور که 

های به هم قفل برگشت و با تغی  نگاهم کرد و با دندان

 شده غرید 

 _تو چی گفنر ؟

العمل شدیدش را دیده بودم باید رب طبیعتا وقنر عکس

زدم زیرش افتادم و یمکردم و به تته پته یمو ربم را گم یم

 
ی

 در کار بود نه ترس و نه عقب .اما نه خودباختیک

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

گدار به آب بزنم خواستم یی ای ! یک بار دیگر یمنشینن 

خواستم شانسم را برای رها کردن این بار دیگر یم.یک

روی امتحان کنم و به جای حفظ سیاست کثیف میانه

.خدارا چه تعادل کیم معادالت را به نفع خود برهم بریزم 

ی که درت کردم صاف ارییک رها یمدیدی ؟ شایدم تی 

رسیدم . خواستم یمچه یمخورد به هدف و من به آنیم

ی کاقن که کردم .به اندازهام را که باید یمدست کم سیع

 خواستم . باید یم

خوام از دانشگاه انرصاف _درست شنیدی مامان ! من یم

 بدم . 

تمام دو روز و دوشب گذشته بهش فکر کرده بودم .و به 

توانست تکرار الحالم و آینده که یمشته معلومخودم ، گذ

 من بود و من 
ی
ماللت بار امروز و دیروزم باشد .این زندگ

هم مثل هر آدم با شعور و عاقل و بالیعن حق انتخاب 

داری و مداراکردن با   و فرمانیی
ی
دگ داشتم . رسسیی

رسنوشت دیگر کاقن بود .شاید دیگر وقتش رسیده که 

وش قیام کنم . فقط مساله خودم علیه این استبداد خام

 من بود .او 
ی
 محیا هم تحت تاثی  زندگ

ی
که نیست .زندگ

هم قرار بود پا درجای پای من بگذارد . اگر قرار بود 
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الگویی برای خواهرم باشم پس چه بهیر که با تقویت و 

وی ارادهترفیع شخصینر و قوی ام و شکست تر کردن نی 

سیدن به خواسته ها و موانیع که بررس راه موفقیت و ر 

هایم بود تبدیل به الگوی خوب و مناسنی برایش هدف

شوم . اگر رسبه عصیان نیم گذاشتم چه بسا که حصار 

شد و آرزوهای تر و بلندتر یمرسنوشت به دور من تنگ

ن روزها به بهانهنیافتنن من دور و دست ی تر و ییک از همی 

هن بیشیر از من که آناین پاره کرده اند و ها چهارتا پی 

ی بختم فهمند به زور به خانهصالح مرا بهیر از خودم یم

 
ی
ن خانواده و یم فرستند و به این ترتیب افسار زندگ ام بی 

همرس موردتاییدشان دست به دست یم گشت . اما من 

رسیدم که عروسک خیمه باید رسانجام به این باور یم

 گردان ز بازی نیستم و بهیر است که صحنهشب
ی
ندگ

 خودم باشم . 

ن امروز نباشد؟و آن  روز چرا همی 

ن به نرگس گفته بودم که بدون  ن با لحنن مطمیی برای همی 

همرایه من برای انتخاب واحدهای این ترمش اقدام کند 

 . 
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هایش لرزید. نگاهش مثل آفتایی که غروب کرده باشد لب

اش را بهت روح و ییحن ی یی رسد و خاموش شد و چهره 

ی قوی به ر برگرفت ! انگار که با یک مکندهسنگینن د

باره رنگ را از صورتش کشیده بودند . کیم طول یک

کشید تا این بار دیگر به گوش های خود اعتماد کند 

 . که بتواند برای خودش هضم کرده باشد آن.یی 

 خوای انرصاف بدی ؟ عقلت رو از دست دادی ؟_یم

ی بیشیر از ناباوری و ترس و عصبا ن نیت در حرکاتش چی 

کرد . از هرلحاظ بیشیر شوکه و منقلب بود که گیجم یم

 رسید . یم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۲۸ 

 

دید که یک روز همچه انگار هرگز به خوابش هم نیم

یجات تازه را توی  ن ی از من بشنود .آبکش پر از سیی ن چی 

سینک انداخت و بعد یک دستش را به کمرش زد تا 
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 خمود 
ی
های اش را صاف کند . رقت و التماس از الیهگ

ون زده بود . انگار از لب های خشم و تغی  چشمانش بی 

ه رسانه و یی  تزلزل من تمنای انکار داشت .اما من خی 

کردم و معلوم بود که تصمییم برای پا پس نگاهش یم

ن خود ندارم .   کشیدن از موضع جدید و جسارت آمی 

 م مامان ! _من عقلمو از دست نداد

و کیم ساکت ماندم تا اوضاع را بسنجم ببینم فضا برای 

جوالن بیشیر هست یا نه ؟ بعدها با خودم یم گفتم این 

روز پیدا کرده بودم و از چه دل و جرایر بود که آن

قابل پیش ماندم .چه برسد بودن خودم مبهوت یمبینن غی 

نیده به مامان که تا آن روز جز " بله و چشم " از من نش

های عجیب و غریب هایی که خواببود و حاال مثل آدم

کرد هرچه زودتر از این کابوس بینند در دل آرزو یمیم

.اگرچه ظاهرا هنوز مثل یک درخت تناور بیدار شود 

دانستم که مقابلم استوار ایستاده بود اما خوب یم

بهحرف  اندازدش . های یک تیی از پا یمهایم مثل رصن

ای نباید رصفا چون شما خواستید وارد رشته _من از اول

خوام ای بهش نداشتم .معذرت یمشدم که عالقهیم
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تونم به این رشته ادامه بدم و مامان ویل ...دیگه نیم

ی ازم تلف بشه .   بذارم عمر بیشیر

بهی ناامیدکنندهانگار که با جمله م رصن ی آخر را بر ی اخی 

لرزید و بعد انگار که  او فرو آورده باشم .آشکارا برخودش

ترین درخودش سقوط کرده باشد شل و ول روی نزدیک

ن گذاشت صندیل دم دستش افتاد . یک دستش را روی می 

 کشید .گویی از دست و رسش را تا روی سینه
ن اش پایی 

پروایش که معلوم نیست کجای تربیتش دخیر رستق و یی 

در  اشتباه کرده به اعماق خودش پناه برده بود .دیدنش

کرد و من هرگز آرزو نداشتم او این حال و روز ناراحتم یم

ن رسخورد و دلشکسته و مغموم کنم .با  را از خودم چنی 

دلسوزی و ترحم به طرفش رفتم و تا دستم به سمت 

ویی و بدخلفر پسش زد . شانه
 هایش رفت با تررسی

 دیدم . مردم و این روزها رو نیم_کاش یم

مده بود .چه دخیر نفهم و دلم گرفت .از خودم بدم آ

خودخوایه بودم مگرنه ؟ اما مگر من ازش چی خواسته 

ن ظالمانه به نظر یم رسید طوری که بودم که اینچنی 

 کرد ؟ آرزوی مرگش را یم

 _مامان ! 
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ی بود که صدایم بغض کهنه ای داشت .در من دخیر

ی بیست ساله را با گریه از خواست یک درد کهنهیم

ن زانو وجودش بشوید و د ور بریزد .جلوی پاهایش بر زمی 

اش را به ی درهم شکستهزدم و با تاثری عمیق چهره

هایش را که روی دامنش به هم گره تماشا نشستم . دست

 شده بود به زور در دستان خود گرفتم و بوسیدمشان . 

_مامان من رو به چشم اوالد نااهیل که باید ازش به خدا 

ن ! من فقط  ی نبی  ای که دوست خوام تو رشتهنیمپناه بیی

ن ! این کجاش ننگ  ندارم ادامه تحصیل بدم ؛ فقط همی 

و گناهه که وامصیبتا رس دادین ؟ کجا خدا گفته 

ن ؟ پس کورکورانه بله قربان گوی پدر و مادرتون باشی 

شه ؟ مگه گفتم ی خودم چی یمعقل و شعور و اراده

 خوام واجباتم رو ترک کنم که ... یم

 

 رالری#نیلوف

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۲۹ 
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داد .حواسش به من مطمئنم آن لحظه به من گوش نیم

های مردیم بود که در رسش پیچیده بود . ی حرفهمهمه

نشستند و بلد بودند ها بیکار نیمجور وقتها که اینآن

چطور پشت رس آدم صفحه بگذارند که روزگارش را سیاه 

لندتر بود .مردم چه کنند و صدایشان از صدای من ب

جان ! گویند ؟ در دهان مردم را که نیمیم  شد بست دخیر

 _ساکت شو ! 

ون کشید .حنر طاقت و دست هایش را از میان دستم بی 

اش از سفیدی شنیدنش را هم نداشت .رنگ چهره

 رفت . داشت به کبودی و سیایه یم

زین که افسارت بیفته دونستم یه روز به هردری یم_یم

خودت تا هرغلیط خواسنر بکنن ! ویل کور  دست

 خوندی ! 

واح به واج  " هرغلیط " و " کور خواندی " آمیخته به 

جوشید و علیه خشم و انزجاری بود که از درونش یم

 کرد . اش تحریکش یممن_دخیر رسکش و یایعن 

بارید . هایش یمغرهلحنش به تلیحن زهری بود که از چشم

 من باهمه خصومنر دیرینه داشت انگار که با خودش ، با 
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کدومتون پاتون رو از رصاط ذارم هیچام نیم_تا من زنده

مستقیم کج بذارین ! یا به درس و دانشگاهت ادامه 

 که ... دی ...یا اینیم

ه ن ن نگاهش را مثل یک نی  ن در چشمان ناباور و غمگی  ی تی 

د من فرو کرد و لب  . هایش را به هم فرسی

 دم ! _شوهرت یم

ام گناه و دردمندانههای یی اعتنا به سوسوی اشکیی 

ای به من زد و از جایش بلند شد . اما این اخطار تنه

خانه را ترک کند تصمیم آخرش نبود .قبل از این ن که آشیی

به ی آخرش را گرفت به تالقن این گستاچن بیش از حد رصن

 هم بر من وارد کند . 

ی ! به او  ه هم _دیگه حق نداری فلوت یاد بگی  ن دخیر

 ورا پیداش نشه ! بگو دیگه این

برگشت و از روی شانه نگاهم کرد .انگار که دلش با اعالم 

ورانه ای این قدغن قدری خنک شده باشد . رضایت رسی

 ته چشمانش را برق انداخته بود . 

ه به راه رفتنش توی دلم گفتم   و من گریان و زار خی 

 شه ! " نگار نیم" حنر وقنر به اندازه کاقن هم بخوام ا
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دلیل نبود که تن به سیاست پرسنوح کجا بود که ببیند یی 

اعتدال و میانه روی داده بودم تا در ازایش اندک امتیازایر 

که من هم دلم خوش باشد انسانم ! به دست بیاورم 

 قید و بندهایی که به 
 من با او فرق داشت .حنر

ی
زندگ

او انگار  زدند شبیه هم نبود. و دست و پایمان یم

ن که دخیر آفریده نشده  به خودی خود نیم دانست همی 

 از من خوشبخت تر بود ! 

ی فلوت هم ممنوع ! این هم  باشد مامان ! باشد ! یادگی 

ی دیگرم ! من که روی آرزوهای محال و ممنوعه

 ندیده نیستم ! به رنج و 
ی

محدودیت و حرصخانیک

هام .یمحرستش عادت کرده ای محکم توانید غل و زنجی 

ام کنید .خیایل تری بر دست و پایم بزنید و درخودم زنداین 

نیست ! اما ...من از تصمیمم برنیم گردم .متاسفم که 

توانم دخیر خوب و مطیع و خواهم و نیمدیگر نیم

 دلخواه شما باشم ! متاسفم ! 

 

و من با قلنی حرستمند باز به دنیای قلم و دوات و 

ن اشعار فروغ و خوشنوییس پناه بردم . شکس ته نوشیر

توانستم از آن شاملو و خیام تنها لذت حالیل بود که یم
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ی  ن م و خوشبختانه از قدغن کردنش چی  به وفور بهره بیی

 رسید . به مامان نیم

 

*** 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۳۰ 

 

مامان و محیا برای تکمیل ثبت نام سال جدید تحصییل 

ستان .از آنیک رس رفته بودند تا  جا هم قرار بود دبی 

باهم بروند لوازم تحریر و کیف و کفش بخرند و بعد هم 

 اش را پرو کند بروند پیش خیاط تا محیا لباس فرم مدرسه

کشید .مامان از صبح زود کارها تا ظهر طول یم.همه این

که برای بابا صبحانه حارصن کند  تدارک ناهار قبل از این

یرا هم دیده بود و  ن اش از ما با عطر خوش قورمه سیی

خواب بیدار شدیم . از دیروز و بعد از آن بحث 
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ناخوشایندی که باهم داشتیم با من قهر بود مثال و 

مستقیم به من یمحرف  زد . هایش را غی 

ها رو یه ساعت بعد _محیا به خواهرت بگو لیمو عماین 

بریزه .حواسش باشه به وقتش برنج رو آبکش کنه که  

و  ته نشه .بهش بگو ساالد هم درست کنه ! آبغورهشف

 نمک نزنه تا خودم بیام . 

 

بعد از رفتنشان کیل وقت آزاد داشتم و خوشحال بودم  

توانستم دوسه ساعنر توی این خانه یک که یماز این

که تحت نظر کیس باشم نفس راحت بکشم و بدون این

نهایی که در تهرکاری دلم خواست بکنم .البته از این

کردم کیم هم احساس گناه احساس راحنر و آرامش یم

ی نبود  ن  . داشتم اما درمقابل شور و شعف قلنی من چی 

که نگران آناول یک استکان چای برای خودم ریختم و یی 

رسلخت و موهای افشانم باشم رفتم روی ایوان نشستم 

بردم داغ و درحایل که از خنکای هوای شهریور لذت یم

 م . داغ خورد

ن  طور کیم از گوشت مریعن را بعد فلوتم را برداشتم و همی 

که از ناهار روز قبل توی یخچال مانده بود و سپش آواز 
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ی خپل و سیاه را پیدا خوان به باغ چای رفتم تا آن گربهه

کرد و کنم .کنار جوی آب داشت ورجه وورجه یم

پرید .مرا که دید های آیی یمبازیگوشانه دنبال قاصدک

ل حالت تدافیع به خودش گرفت و سیع کرد ازم او 

د .  اما بوی گوشت مرغ که به دماغش خورد فاصله بگی 

اش دست کشید و کیم بعد دل از عقب نشینن محتاطانه

اش را به دریا زد و تصمیم گرفت به من ترسوی گربه

اعتماد کند .  کیم به تماشای غذا خوردن گربهه ایستادم 

آزادانه آن دور و اطراف بزنم  .بعد هم رفتم تا گشنر 

ترس و واهمه ای شد که یی دانم شاید چهل دقیقه.نیم

یک دل سی  آواز خواندم و ناشیانه فلوت زدم . بعد به 

ی بزنم  ن هنوز جا خانه برگشتم تا یک رس به قورمه سیی

ها را ریختم پاش .دیدم برای دم . لیموعماین نیفتاده بود 

یک ساعنر فرصت داشتم  کردن برنج زود است.تقریبا 

های مورد توانستم آن را با گوش دادن به آهنگکه یم

عالقه ام پر کنم .با هیحاین کودکانه به رسوقت ییک از 

داشتم و هایی رفتم که قاچاقر در اتاقم نگه یمدیش

اش )احتماال( هرگز های یواشیکدست مامان در تفتیش

رسید که من بهش نرسیده بود . حنر به عقل جن هم نیم
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ام که به دیوار ها را پشت تابلوی عکس کودگدیش

 آویزان بود قایم کرده باشم . 

 

ن از آهنگش های قدییم گوگوش را از توی دی گلچی 

ها را دوباره با چسب پهن به دیکاور درآوردم و بقیه ش

پشت تابلو چسباندم و به دیوار زدم و برگشتم توی هال . 

زده بودم .مثل انجامش را داشتم هیجاناز کاری که قصد 

 تمام کارهای ممنویع که انجام دادنشان جرات و

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۳۱ 

 

ای که انتها خواست و شیدایی مجنونانهجسارت یم

ی جلودارش نبود .نه ترس از رسزنش و  ن نداشت و چی 

 توبیخ و نه بییم از جریمه و تقاص ! 

کردم . وش را با صدای بلند همخواین یمهای گوگآهنگ

 ای بهم کرده بود ! برایم مهم نبود که پرسنوح چه توصیه
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بار برای همیشه خاموش کن صدای گوگوش " یک

 درونت رو ! " 

چه کنم که من عاشق این صدا و نبوغ بودم .حنر اگر به 

 صدای من کنی زعم او و دیگر اساتید حوزه
ی موسیفر

اش باشد . من اهمینر العادهدای خارقای از صناشیانه

ن راحنر این صدا را که دادم و نیمنیم توانستم به همی 

دانستم درخودم خاموش کنم . مثل یک معجزه یم

ن زودی  ها ! حداقل نه به همی 

ام را یک های مورد عالقهبا شور و حرارت خایص آهنگ

اثر  قدر که در کردم .آنام اجرا یمبه یک در کنرست خیایل

ها را بسته جنب و جوش و تحرک زیاد گرمم شد .پنجره

ون درز پیدا نکند .کولر هم  بودم که صدای ضبط به بی 

خاموش بود .بدنم با استفاده از این فرصت داشت با 

سوزاند .به آهنگ خیال راحت برای خودش کالری یم

. تر شد خودانهام " که رسیدم حرکاتم یی زیبای " من آمده

ام را از روی مبل برداشتم . چند دور تا زدمش و رورسی 

بعد آن را از زیر موهام عبور دادم و مثل روبان دور 

ی پیدا کنم .تمام ام بستم تا بیشیر جلوهپیشاین  ی هین

وجودم به رقص و انعطاف و کرشمه درآمده بود . تا جایی 
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ن  که از پشتم جویی از عرق روان شد . مجبور شدم درحی 

بلوز جلوباز یاش رنگم را از تن در بیاورم .  حرکات موزون

زیرش یک تاپ یقه گرد و راه راه با طیف بنفش و سفید 

پوشیده بودم .موهای چسبیده به گردنم را مرتب کنار 

افتادم اما با حراریر زدم .کم کم باید از نفس یمیم

 
ی

 ناپذیر همچنان درحال رقص و اجرا بودم . خستیک

 والیت من و تو " بیا كه برویم از این

 تو دست منو بگی  و من دامن تو

 جایی برسیم كه هر دو بیمار شویم

 تو از غم یی كیس و من از غم تو

 من آمده ام وای وای من آمده ام عشق فریاد كند

من آمده ام كه ناز بنیاد كند من آمده ام وایییین  ! " 

دانم یکهو چی هنوز  آهنگ به آخر نرسیده بود .اما نیم

رق رفت یا ش دی به مشکل برخورد که ضبط از شد ب

صدا افتاد و من مثل عروسیک که کوکش تمام شده باشد 

ن درهمان حالت که ییک از دست هایم درهوا و ییک در پایی 

حرکت ماندم .هنوز گیج و رسدرگم داشتم به بود  یی 

کردم انگار منتظر بودم به حرف بیاید و ضبط نگاه یم

شده که از جایی صدای کف  خودش به من بگوید چی 
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ی کیس آمد و من به معنن واقیع کلمه زدن آرام و شمرده

 به چشم خود قبض روح شدنم را دیدم . 

ی تار و سیایه جلوی چشمانم اول قلبم ایستاد و پرده

ام آشوب شد . تنم یخ زد و پاهایم افتاد . توی معده

وع کرد به لرزیدن. انگار هرچه خون در بدنم بود  رسی

هایی به شمارش افتاده و به کندی رسم کید . با نفسخش

خیی برگشته و را به عقب چرخاندم . محمد بود که باز یی 

نفره و معلوم نبود از گ تماشاگر یواشیک این کنرست یک

خیایل من بود ! بعدا فهمیدم او بود که قبل از تمام شدن 

وع آهنک بعدی از جعبه ی تقسیم برق آهنگ و رسی

خانه   ن  کلیدآشیی

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۳۲ 

 

م کند .   های برق را زده تا به طور خاص و اساش غافلگی 

نگاه های مرگنوازانه و نیشخند زهرناکش را وقنر که 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

خواند هرگز داشت بخیسی از ترانه را با تهدید و تمسخر یم

 کنم . فراموش نیم

 ام ! "ام وای وای ! من آمده" من آمده

 

اش در مقابل خود شوکه بودم که قدر از دیدن ناگهاین نآ

لرزید و با یادم به وضعیت ناجور ظاهرم نبود. دلم یم

دست و پایی گم کرده آب دهاین را که نبود به زور قورت 

ضعیفن کردم  جی   دادم و جی 

 _سالم ! 

ینن داشتم .فکر یم کردم شاید با انگار که قصد خودشی 

ی او وانم خودم را از مهلکهیک خوشامدگویی ساده بت

نجات بدهم .هرچند که رنگم مثل رنگ میت بود و جاین 

 در صدای من نمانده بود ! 

 خیی ! _خوش اومدی ! چه یی 

ام چند قدم به سمت من توجه به لحن مکارانهیی 

ت صورتش را برافروخته  برداشت . جوشش خشم و غی 

ه  به کرده بود. کم و بیش در حالت حمله بود .خی 

 چشمان ترسوی من غرید 
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 دونه چه دخیر رقایص داره ؟ هوم ؟ _مامان خانمت یم

 و یک نگاه همراه با تحقی  و توبیخ به رستاپایم انداخت . 

نشینن از او پرت و تا به من من افتادم و درحال عقب

شدم روی مبل بلوزم را از روی پشنر همان مبل برداشت 

 تازه یادم افتاد که یی  و انداخت توی صورتم و من با 
ی
چارگ

ام . ای در مقابل او ، برادرم ایستادهبا چه پوشش زننده

بیشیر هول کردم و با احساش آمیخته از ترس و گناه 

ن کوتایه کشیدم .   هی 

خدای من ! خدای من ! این چه آبروریزی ای بود ! چه 

ن را  افتضاچ بود ! گندش بزنند ! چرا صدای ماشی 

از و بسته شدن در را ! چرا باید توی نشنیدم ؟ و صدای ب

افتادم ! آخ که اگر مامان همچه برزخ وحشتنایک گی  یم

  فهمید ... یم

خواستم به گریه بیفتم اما از درون فریاد یم کشیدم . یم

آورم که دست ترسیدم فکر کند دارم کویل بازی دریمیم

م .رسش را تا مقابل چهره ی رنگ مرگ پیش را بگی 

ن کشید و محظوظ از تماشای وحشت و اگرفته م پایی 

هراش که به دلم انداخته بود مشت گره خورده اش را 

د . انگار که داشت زور و قدرتش زدهیخیروی گونه ام فرسی
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خواست کشید .حتم داشتم اگر یمرا به رخم یم

ی دندانیم هایم را توی دهانم خرد توانست با فشار بیشیر

نه بود اما تحکم زهرنایک داشت . .اگرچه لحنش آمراکند 

 انگار که داشت به زبان خوش تهدیدم یم کرد . 

بازیت تموم شد و خواسنر از نمایش هیکل _اگه گوگوش

خونه ،  ن ، لباست رو بپوش بیا آشیی لعنتیت خجالت بکیسی

یه چای برام بریز و برام تعریف کن دیگه ممکنه یواشیک 

 هایی بکنن ؟ تو خلوتت چه غلط

ی ی کج افتادهاش به سمت یقهست مشت شدهو بعد د

و با حرکایر توام با خشونت صافش کرد. تاپم رفت 

 ام توی چنگش جرواجر شود . هرچند کم مانده بود یقه

همه ناز و ادا و کرشمه رو _خییل دوست دارم بدونم این

 از کجا یاد گرفنر ؟ 

د .طوری که صدای زق زق چانه ام را گرفت و محکم فرسی

های فکم درآمد و تا چندروز جای فشار دستش  واناستخ

 .  کرد درد یم

م زیر مشت و لگدم لهت کنم و اگه این کارو _حقشه بگی 

 کنم . کنم دارم بهت لطف یمنیم
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سنگینش را از رس من برداشت من تازه یو بعد که سایه

توانستم با گریز از فشاری که به من تحمیل کرده بود ناله 

ام های حبس شدهرها کردن ناگهاین نفس ای بکشم و با 

 به رسفه بیفتم. 

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۳۳ 

 

خانه لفتش دادم .هنوز  ن ن به آشیی تا توانستم برای رفیر

تاپ قلبم فرو ننشسته و از شوک هجوم حضور تاپ
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ون نیامده بودم .هرچند که انتظار واکنش ناگهاین  اش بی 

ن حدش هم برای ارعاب و تندتری ازش یم رفت اما تا همی 

.هنوز فکم درد یم کرد و جای ام کاقن بود قلع و قمع روچ

کردم. با ام حس یمفشار مشتش را روی استخوان گونه

لرزید بندهای جلوی بلوزم را بستم .یقه ی دستاین که یم

ام را از روی پیشاین وا کردم تاپم را مرتب و بعد رورسی

رفتم و رس و ساماین به موهای درهم قم یم.باید به اتا

داد یا دانم همچه فرصنر به من یمدادم .نیمگوریده ام یم

نه ؟ کاش مامان و محیا هرچه زودتر به خانه برگردند ! به 

ترسیدم طرز عجینی از تنها ماندنم با او زیر یک سقف یم

تر از آن این بود که این هراس و وحشتم ربیط و عجیب

که ممکن بود هنوز از دستم عصباین باشد و مرا به این

د نداشت و دلم  نیم خواست به زیر مشت و لگدش بگی 

ام بیشیر فکر کنم .توی آن جزییات این ترس و واهمه

ن فکر و خیاالت وایه را کم داشتم ! بعد  ایط فقط همی  رسی

که دسنر به رسو رویم کشیدم رویم را به آسمان از این

ی را پنهاین به خدا کردم .انگار که یم ن خواستم یک چی 

 خودم هم ازش یی 
خیی بودم . سفارش کنم که حنر

تری داشته باشد و وقت مشغولیات مهمترسیدم یکیم
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یادش برود که مواظب من باشد ! اگر مامان بود با تغی  

 گویم ! توپید که دارم کفر یمبهم یم

 

وضع شد به این فکر نکنم که محمد مرا توی چه کاش یم  

یم فزاینده داشت آوری دیده !  گونهخجالت هام از رسی

ام باعث شد گداخت .موهای افشان و به هم ریختهیم

که رورسی ام شلخته روی رسم بیفتد .سالنه سالنه راه 

ن به اتاقم امتحان کنم .به  افتادم که شانسم را برای رفیر

ن  خانه حواسش پرت چی  ن این امید که شاید توی آشیی

و یادش رفته باشد که منتظر است تا بروم دیگری شده 

برایش چای بریزم ! خدای من چی گفت ؟ که چای بریزم 

همه ناز و ادا و کرشمه را از کجا و برایش تعریف کنم این

 ام ؟ یاد گرفته

 

شد ؟ آخر تو ننگ بر تو محبوب ! بدتر از این هم مگر یم

ن یک خانهچرا این قدر یی جنبه  ؟ ببی 
یل ی خاای دخیر

خود کند تواند تو را گمراه و وسوسه و از خود یی تاکجا یم

.چطور نتوانسنر مثل آدم بنشینن یک گوشه و مثل یک 

دخیر خانم و خوب رفتار کنن ! حاال خییل واجب بود 
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واسه خودت کنرست راه بیندازی ؟ حتما باید رقص و قر 

قدر آمدی ؟ گندت بزنند که اینو کرشمه های ریز هم یم

 انیس ! بدش

خونه !  ن  _کجا ؟ قرار بود بیای آشیی

 

خانه بلند شده بود .غران و پرنهیب  ن صدایش از توی آشیی

شناختم محال ! کورخوانده بودم ! این محمدی که من یم

بود یادش برود که چه فرماییسی فرموده بودند ! شاید 

کردم . رفتم و در را به رویش قفل یمبهیر بود به اتاقم یم

ها خوشی نداشت اصال ! تازه از اینهرچند صورت 

ن حاالشم نیم گذشته ! باید برنج دم یم کردم ! تا همی 

خانه را  ن ساعت دیر شده بود ! دو سه قدم رد شده از آشیی

خانه  ن سخت و ناگزیر برگشتم .قبل از ورود به آشیی

 تصمیم گرفتم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۳۴ 
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د مصنویع .اما بهیر از کیم برخودم مسلط شوم .هرچن

خور نکبت ی مظلوم و تورسیاین بود که با این قیافه

توانستم با تظاهر به پیش رویش ظاهر شوم .دست کم یم

خونرسدی غرورم را حفظ کنم . چند نفس عمیق و 

هایی که به نظر قرص و دریی کشیدم و بعد با قدمیی 

ن دانستم که چه بدرسیدند اما فقط خودم یممحکم یم

خانه از هیبت  ن  دارم رفتم تو. تمام آشیی
توخایل و ناتواین

 حضورش اشباع بود . 

ن نشسته بود.   پشت می 
ی

ن و جای همیشیک اش ! با نگایه تی 

تر و صبورتر از لحظات وانفسای قبل ! یا نافذ . اما آرام

شاید هم روی درون آشفته و خشمناکش ماسک آرامش 

ته رییسی کوتاه تر و دیدمش! با زده بود . تازه انگار یم

تر و تر از همیشه .پوست صورتش کیم برنزهآراسته

اهن سوخته به نظر یمآفتاب رسید . دکمه های پی 

ن ی طوشچهارخانه هایش را زده اش را باز کرده و آستی 

سازش را درست کرده بود و حاشیه بود باال . بند گردین 

باید  زد . اش به چشم یممشیک حاال داشت روی رکایی 

ایط را عادی جلوه یم دادم .هرچند زیر سنگینن رسی
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رسید . اول به های مراقبش کار سخنر به نظر یمنگاه

ی را سمت اجاق گار رفتم و درقابلمه ن ی قورمه سیی

افتاد .رنگ و لعاب خویی به کم داشت جا یمبرداشتم . کم

ی مخصوص برنج را برداشتم و رفتم هم زده بود .قابلمه

.آن سکوت مهیب و ترسناک انگار که  پشت سینک

ن هوای موجود را بلعیده بود .نفس کشیدن داشت  ی اکسی 

شد .صیی کرد تا قابلمه را تر یمهرلحظه سخت و سخت

از آب پرکنم و بگذارم روی اجاق ! قبل از تذکرش 

ی یماستکاین برداشتم و درحایل ایستادم آرام که پای کیر

 پرسیدم 

 ؟ دونست میای _مامان یم

 زده از خودم فکر کردم و شگفت

ن هراس و تشویش و خجالت " چطور یم تونم درعی 

 های خونرسد رو دربیارم ؟ "قدر خوب ادای آدماین

هرچه صیی کردم جوایی نشنیدم .سینن چای را مقابلش 

ن و ایستادن مردد بودم که  ن نشسیر گذاشتم و هنوز بی 

 گفت 

ن .   _بشی 

 از این بالتکلیفن نجات داد. و به این ترتیب با تحکمش مرا 
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خواست تحت فرمان من یا او باشد .میل بدنم انگار نیم

ن و گریز داشت .به زور جمعش کردم و نشاندمش  به رفیر

ن محاکمه ای که اش ! زمان به کندی ارابهپشت نی 

گذشت . هایش روی یک رسباالیی گی  کرده باشد یمچرخ

ن روی خود حس کردم . یم نگاهش را مثل وزنه ای سنگی 

حاال چه وقت آمدن بود محمد ؟ گوشم به غلغل آرام 

ی بود .تحت تاثی  شوک حضورش انگار که قورمه ن سیی

ی به مشامم ام از کار افتاده بود . عطر قورمهبویایی  ن سیی

دار بنفشم در هم هایم را روی دامن گلخورد .دستنیم

ن محو مانده بگره زده بودم .نگاهم به نقطه ود ای روی می 

 که صدایش از جا پراندم . 

 _کجان ؟ 

د . برایش  فهمیدم دارد رساغ مامان و محیا را از من یم گی 

ون . کوتاه توضیح دادم واسه چه کارهایی رفته اند بی 

خواستم از تماشای ترش که در که نگاهش کنم .نیمآنیی 

ی پیدا کند .   چشمانم النه کرده بود احساس قدرت بیشیر

یی خونه استفاده کردی و واسه خودت _و تو از تنها

 کنرست راه انداخنر ! 
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۳۵ 

 

ن افزود   و با تاکید و تمسخر داخل پرانیر

_با مهاریر که تو قر و اداهات دیدم فهمیدم انگار کار 

 همیشگیته ! 

سکوت مثل یک تکه آهن رسد توی گلویم گی  کرده بود . 

کردنش را هم نداشتم . پس مامان و   حنر جرات نگاه

 محیا گ قرار بود به خانه برگردند ؟ 

 کنن نه ؟_یواشیک فیلم و ش دی هم نگاه یم

لحنش سوایل نبود .درواقع یک جور تفهمیم اتهام بود و 

 آن تکه آهن رسد را به زور قورت دادم و با من با یی 
ی
چارگ

 صدای ضعیفن نالیدم 

 _نه ! 

غضبش احتییک لحظه یی  ایط کردم و نگاهم با نگاه می 

ن کاقن بود تا نبض قلبم کندتر شود و   کرد و همی 
تالقر

 همان یک ذره دل و جراتم از دست برود . 
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_پس از کجا یاد گرفنر که مثل یه رقاص ماهر ادا و اطوار 

 از خودت در بیاری ؟ هوم ؟ 

ور و تخسش به کجا دانستم از دست نگاهنیم های رسی

م ؟ دستم یی باید پناه ب اراده به سمت موهای رها یی

اش داد و  گرهام را بازی یمام رفت که داشت رورسیشده

رفتم خواست جایی در خودم فرو یمکرد . دلم یمرا شل یم

ن چشمانش نباشم .تا با کف  که در معرض تهاجم سهمگی 

به ن کوبید و غرید دستش رصن  ی محکیم روی می 

 _با توام ! 

 ال و گفتم هوا پریدم بایی 

 _ببخشید ! 

و خودم هم نفهمیدم چرا داشتم از او تمنای بخشش 

کردم ؟ و او ظاهرا خشنود از این حس ناامنن و یم

 که به من یم
ی
داد با لحنن آمیخته با تهدید و آزار آشوبزدگ

 شمرده گفت

ن  _حیف که زودتر به عقلم نرسید . واال تو خونه دوربی 

یم محبوبه ماه خانم کردم که ببینمداربسته نصب یم

ایی بلده که رو نیم
کنه و وقنر کیس خونه دیگه چه هین

 نیست رسش گرم چه غلطای زیادی ایه ! 
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بردم و هرجا یادم است قبلن ها این قدر از او حساب نیم

دادم . هایش را یمکه الزم بود جواب زورگویی ها و قلدری

 
ی

ویل حاال انگار در برابرش احساس ضعف و رسشگستیک

گرانه دانم این عقب نشینن مالحظهکردم . نیمیم

پروایش مربوط دم کذایی و رفتار یی چقدرش به آن سپیده

تاثی  نبود .بفهیم نفهیم حس شد اما مطمئنم که یی یم

مان دچار تغیی  و ی خواهر و برادریکردم رابطهیم

آوردم .یا تحوالت مرموزی شده که من ازش رس درنیم

رس دربیاورم .از سکوت من به نفع خواستم که نیم

 خودش استفاده کرد و گفت 

های  ن می  ن _شایدم باید اتاقت رو تفتیش کنیم .حتما چی 

های زیادی رو اون تو قایم کردی که ما ازش یواشیک

یم ! مثل شیی   های گوگوش ! دیخیی

 شد جلوی رنگکاش یم
ی
م .و جلوی  پریدگ صورتم را بگی 

ن قلب و لرزش د  هایم را . ستفرو ریخیر

ی که به درد آتو شدن بخوره پیدا  ن _تو اتاق من چی 

 شه ! نیم

ن رنگت پریده !   _پس واسه همی 
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م .دهانم  سیع کردم نیشخند پراستهزایش را نادیده بگی 

دانم گرفتم.نیمکم داشتم رسدرد یمخشک شده بود و کم

کننده اش جا نشسته بودم و به خزعبالت دیوانهچرا آن

بردم و منتظر دم ؟ بهیر بود به اتاقم پناه یمداگوش یم

ماندم که مامان برگردد تا خودش فکری به حال یم

برنجش بکند .او که مرا به وضوح از دست رفته دید 

دانم تصمیم گرفت قدری نرمش به خرج بدهد که نیم

 چقدرش تظاهر بود یا واقیع ؟

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۳۶ 

 

س ! م یم چندتا ش _نیر ن که ساواک نیستم ! حاال گی 

داری دی و دوسه تا رژ و ییک دوتا الک هم قایمیک نگه یم

و چندتا تاپ لخنر هم یه گوشه کناری جاسازی کردی 

 خوای کنرست اجرا کنن ! واسه وقتایی که یم
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مانندی  پچو بعد رسش را جلوتر آورد و با صدای پچ

 گفت 

 خویی ه
 سنر مگه نه ؟ _ روی هم رفته دخیر

جویش سقوط کرد . نگاهم از چشمان برزچن و سلطه 

لبم را جویدم و ساکت ماندم .عالوه بر احساس گوشه

ام که حریم شخیصترس و خشم دروین که داشتم، از این

ن راحنر که یم گفت درمعرض تهدید و یم توانست به همی 

د عصنی و شایک هم شده بودم .   تعرض قرار بگی 

بازی در نمیاری .اگه ماتیک و الک و خط ش_دیگه گوگو 

یزشون تو  چشم تو بند و بساطتت مخفن داری خودت بیی

که من پیداشون کنم ! تو سطل آشغال .قبل از این

ون  خلوتت هم همون دخیر با حجب و حیایی باش که بی 

 دی ! نشون یم

کرد ؟ امر به معروف ؟ نیه از منکر داشت نصیحتم یم

ی مشکوگ که ظاهرا افتاد و رابطه؟ یادم به سولماز 

ی سابق دانم چی شد که ناگهان محبوبهبینشان بود .نیم

ی چشم نگاهش کردم و با در من حلول کرد ؟ از گوشه

 زبان درازی و گستاچن گفتم 

 _خودت چی ؟
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 خیی از همه جا پرسیدیکه خورده و یی 

 _من چی ؟

زیر البد انتظار نداشت شخصیت ماخوذ به حیایش !! را 

م .اما من تصمیم داشتم قدری افشاگری کنم .  سوال بیی

خیی از داد .یی الاقل تا جایی که ظرفیت تحملش اجازه یم

افتادن خودم در تله ی شک و آن که دارم دایم برای گی 

 کنم . ابهام پهن یم

 _خودت اهل ریا نیسنر ؟ خودت ظاهر و باطنت یکیه ؟

ه نگاهم یم ه خی  ای بر لب . ننی شدهکرد .با لبخند خخی 

ی من برای متهم انگار که داشت به تالش مذبوحانه

همه خندید . انتظار نداشتم با آنکردن خودش در دل یم

ای با من داشته باشد در آن که خرده بردهرصاحت یی 

 جوابم بگوید

 _نه . 

 ادامه داد
ی

 و با توضیح گنیک

 
ی
یاد شده ها نگاه به دور وبرم کردم زیر و روم ز _ منم تازگ

ای باش که  ! تو ویل فضول من نباش ! همون محبوبه

 ماهه ! 
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دی پایبند باشی _ ویل کاش خودتم به درس اخالقر که یم

 ! 

 دوین که نیستم ! _از کجا یم

ع یه کارایی یم
کنن که _چون داری خارج از عرف و رسی

 نباید ! 

ی و به گردین  اش اشاره کردم و به پوزخندم امتداد بیشیر

ام .اما زیه خیال م .به گمانم که دست پیش را گرفتهداد

 باطل ! 

ی لبش اش را توی دستش مشت کرد و گوشهکیف گردین 

 را گزید . 

یع بود که تا به حال  _این تنها کار خارج از عرف و رسی

 کردم ! 

و وقنر نگاه عاقل اندرسفیه مرا دید رسی تکان داد و برای 

ن لبنتای ناخواسته و شیطفروخوردن خنده هایش آمی 

را تو کشید . و بعد دسنر توی موهاش رساند و زیر برق 

اف کرد . ی نگاهخبیثانه  هایش به من اعیر

ع من  _ویل دروغ گفتم ! این تنها کار خارج از عرف و رسی

 نبود . 
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 را با من درمیان بگذارد 
ی

و بعد انگار که بخواهد راز بزرگ

ای آرام و خودش را روی صندیل جلو کشید و با زمزمه

 نجوامانند گفت 

 _یه بارم یواشیک بوسیدمش ! وقنر خواب بود ! 

. یک آن خون با و نگاه نافذش را از روی من برنداشت 

 هایم دوید و تنم گدار آتش شد . فشار توی رگ

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۳۷ 

 

به وضوح شاهد پخش شدن رنگ قرمز تندی زیر 

ر قلب من انگار بمنی منفجر شده بود. هام بودم. دگونه

 ریخت. تکه ، پاره پاره در خود فرو یمباورهایم تکه

ای نه .نه .منظورش به آن سپیده دم نبود ! و به آن بوسه

که هنوز رطوبت داغش را روی پوست دستم حس 

کردم .منظورش هرچه بود به من ربط نداشت .نه یم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

یادآوری کنم در  نداشت ! و انگار که بخواهم به خودم

 دل به خودم توپیدم " من خواهرش هستم ." 

ن روی شوک حاصل از  من فقط برای رسپوش گذاشیر

مواجه شدن با یک حقیقت تکان دهنده خودم را به آن 

م نشده ! یا راه زدم .یعنن که از حرف ی دستگی  ن هایش چی 

بار یواشیک کیس را توی خواب اصال به من چه که یک

اش دارد ؟ نه من اصال چه ربیط به گردین بوسیده  و این 

خواستم از خواستم درگی  جزییات شوم .حنر یمنیم

ون و  م . همان بهیر که از دنیای بی  کلیاتش هم فاصله بگی 

 خیی بمانم . درونم یی 

ام باز از رسم رسخورد و باز دستم به طرفش رفت رورسی 

 دانم از این حرکت من کالفه شد یا از تماشای.نیم

ام که دستش به سمت ی ساکت شده و موش مردهقیافه

صورتم کشیده شد .اول خیال کردم که قصد زدنم را دارد 

.من هم طبیعتا در حالت تدافیع فوری قرار گرفتم و 

صورتم را به طرف مخالف چرخاندم ...اما برخالف 

ام رفت و وقنر داشت تصورم دستش به سمت رورسی

 با رسکوفت گفت  کشید آن را محکم از رسم یم
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_اون قدر که تو رقایص تبحر داری از پس یه رورسی 

 رسکردن ساده برنمیای ! 

ام را توی مشتش مچاله کرد و انداختش و بعد رورسی

نشیند .با ای که همیشه مامان روی آن یمروی صندیل

 گونم ! چشماین تنگ شده زل زد توی صورت مهتاب

ی ! خدا نکرده من برادرتم ی_مجبور نیسنر از من رو بگی 

 ! مگه نه ؟ 

ی توی صدایش بود که مرا یم ن ترساند .یک نوع چی 

ی که با لحنن استفهام  ن اض یا زیر سوال بردن چی  اعیر

انم یمانکاری گونه بیان یم کرد . و من دیگر از شد و حی 

 شدم ! تر نیماین گیج

ذهنم از درک و فهم زیر و بم کلمات مرموزش به طور 

که حرقن زده ز مانده بود .فقط برای اینخودکار عاج

 باشم گفتم 

ندازیم که تار موهامون تو خونه پخش نشه و _رورسی یم

 نریزه تو غذا . 

به طور قن البداهه درست دست گذاشته بودم روی 

دانستم که این موضوع تا ی حساسش . خوب یمنقطه

اری ن ن پارسال به چه حد مایه اکراه و بی  اش است .همی 
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که توی غذایش یک تار مو افتاده بود که اینخاطر 

معلوم نیست موی من بود یا محیا و یا احتماال موی 

مامان ، قشقرق آنچناین به راه انداخت و بعد هم با یک 

 مشت جانانه از خجالت من و محیا درآمد . 

 
ی
ها شدت آلرژی من به پیدا شدن مو تو غذا  بسته _تازگ

 شه ! یاد یمبه این که موی گ باشه کم و ز 

و بعد که دید ابروهای من به نشان استفهام باال پرید و به 

ن به طرفم رس  ی را از روی می  ن  گیج و گولم چی 
اندازه کاقن

 داد . 

ش مال توئه !   _بگی 

ی کوچک بود و من در عجب ی کادوپیچ شدهیک بسته

ن نشده بودم ؟ که چرا تا آن لحظه متوجه  اش روی می 

ورتم پخش و پال شده بود با دستم موهایم را که روی ص

که عالقه و هیجان چنداین از خود بروز آنکنار زدم و یی 

 بدهم پرسیدم 

 _چی هست ؟

 

 #نیلوفرالری
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 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۳۸ 

 

ی لبش گذاشت و قندی از توی قندان برداشت و گوشه

 اش احتماال از دهن افتاده بود . شانه داد باال .چای

ن !  _خودت بازش کن  ببی 

کردند با ام نیممییل که چندان یاریو من با دستان یی 

وع به باز کردن بسته بندی کردم .توش  سسنر و کندی رسی

ی کاغذی سفید بود و توی جعبه یک رورسی یک جعبه

های از سفید و قرمز  دار که نقوشش با رنگابریشیم طرح

 و آیی ترکیب زیبایی داشت . 

 سلقدر تحت تاثی  خوشآن
ی

اش قرار گرفته بودم که یقیک

ی فکری و جنگ رواین که با خودم  بتوانم با تمام درگی 

داشتم ازش تشکر کنم . هرچند که هنوز زبان درکامم 

 چرخید . نیم

 _دستت درد نکنه .خییل قشنگه ! 

 و فکر کردم 

 " فقط واسه من سوغایر گرفت یا همه ؟ "

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ه خدا کند این کردم کای  در دل آرزو یمبه طرز گنهکارانه

اش شامل حال همه شده باشد نه لطف و سخاوتمندی

 ی اش نگاهم کرد و پرسیدفقط من ! از باالی استکان چا 

 خوای رست کنن ؟_نیم

که کیم معذب و هول بودم آن را انداختم و من درحایل

بار سخنر بود ! زیر تشعتشع رسم . چه لحظات شکنجه

هنگاه د سکویر پررسو صدا ! اش درامتداهای عمیق و خی 

ی نفسگی  مجبور شدم برای نجات خودم از آن مهلکه

داشتم با افسوش را از رسم بریم که رورسیدرحایل

 بگویم 
ی

 ساختیک

ون از این  _حیف که مامان نیم ذاره وقنر یم رم بی 

 های خوشگل رسم کنم . رورسی

کرده یخ هایش نشست .استکان چایخندی روی لبکج

 به سینن برگرداند و حق اش را با 
ی
به جانبانه نگاهم دلزدگ

 کرد

م  _منم عقلم پاره سنگ برنداشته رورسی خوشگل بگی 

ون رست کنن ! که یم  ری بی 

 و با تاکیدی سفت و سخت پشت بندش افزود 
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 _فقط تو خونه بنداز رست  ! 

 

ن تحفه !   ابروهایت را بنداز پایی 

نج را توی قابلمه رفتم که بر آب جوش آمده بود . باید یم

ن بلند بریزم .نیم دانم چی شد که هردو همزمان از پشت می 

 ام رورسیتوجیه عمدییا از روی یی شدیم .حواسم نبود 

ن .او زودتر از من خم  از روی زانوانم رسخورد و افتاد زمی 

 شد و برش داشت . 

 دادم رورسی خودم را رسم کنم  اگر به من بود ترجیح یم

بینن نشده رورسی اقدام عجیب و پیش اما او در یک

خواستم ی خودش را روی رسم کشید .یمهدیه شده

ِ وجودم را 
خودم را ازش کنار بکشم اما انگار طنایی نامریی

که داشت کرد . درحایلمحکم گرفته بود و رهایش نیم

هایش را باطمانینه و حرکایر کند و اسلوموشنن  به هم بال

 هیاهوی قلب ناآرامم یی ربط گفتاعتنا به زد یی گره یم

 دوین چرا تاحاال زن نگرفتم ؟ _یم

پلگ زدم و هاج و واج رستکان دادم .معلوم بود از اول هم 

های من بماند و خواست منتظر حدس و گماننیم
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ی جواب حارصن و آماده اش خواست که فقط شنوندهیم

 باشم . 

کان شد اگه این امکردم چقدر خوب یم_همیشه فکر یم

 با 
ی

وجود داشت که یه مرد بتونه زن زندگیش رو از بچیک

تونست وقت یم.اونهای تربینر خودش بزرگ کنه روش

خیالش واسه همیشه راحت باشه که زنش تا ابد مطیع و 

 کنه ! رام خودشه و دست از پا خطا نیم

 خودت چی محمد ؟ به اندازه کاقن تربیت شده هسنر ؟ 

ان از آناین را توی دلم گفته بو   چهدم  و یکه خورده و حی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۳۹ 

 

اض گفتم یم  شنیدم لب برچیدم و با اعیر

_واقعا که ! چه افکار ترسنایک داری محمد ! مگه داری 

 حرف یم
ی

 زین ؟ راجع به تربیت حیوون خونیک
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تر شد و از رسزنش های من حالت نگاهش باریک

 دش گرفت . تری به خو گستاخ

دونم شاید با عقل جور درنیاد .ویل خب تو که _اره یم

ی افرایطبهیر یم ن  من تو هرچی 
 ام ! دوین

 خواستم بگویم افرایط نه مریض ! اما نگفتم و 

اش و همان طور که داشت به خودش و افکار بیمارگونه

ی ادامه دادافتخار یم  کرد با آب و تاب بیشیر

ی اعتما  د ندارم.نیم_چون به هیچ دخیر
ی
تونم به سادگ

ی که دور از چشمای من تو یه خانواده  قبول کنم دخیر

ایط دیگه ای بزرگ شده حنر تو یه خانواده ی دیگه و بارسی

سختگی  و مذهنی مثل خودمون ، واقعا ممکنه که تاحاال 

ن هیچ خطایی ازش رسنزده باشه .چطور یم تونم مطمیی

ای کیس نشده ؟ به هو  باشم که قبل از من دلش آلوده

 هوم ؟ 

هام به نشان تمسخر کج افتاد و نگاهم ی لبگوشه

دانم چرا حالت ناباورانه ای به خود گرفت .اصال نیم

گفت ؟ من در این مورد با او ها را به من یمداشت این

هیچ حس همدیل و تفاهیم نداشتم و برعکس نسبت به 

س ذهنیت بیمار و افکار پوسیده و متحجرانه اش احسا
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اری یم ن طور که کردم .  او اما همانخشم و حنر بی 

توجه ام را توی چنگش داشت هنوز ،  یی های رورسیبال

به جزییات واکنش من نسبت به حرف های 

ی داشت یممتعصبانه  گفتاش با جدیت و ارصار بیشیر

_ شاید اینم یه جور مرض و وسواس رواین باشه که من 

تونم به پایک ام ! فقط یمجوریگرفتم .ویل آره من این

ی ایمان داشته باشم که تمام زندگیش جلو چشمام  دخیر

باشه و قلب و عقل و دین و ایمانم به پایک و معصومیتش 

ن که من یم ن و گوایه بدن و از این مطمئنم کین تونم اولی 

 آخرینش باشم . 

و مرا باهم به سمت خودش کشید .  و بعد رورسی

ی بدی بود ! نزدی ک بود بیفتم توی بغلش ! غافلگی 

ی آمد مرا مقهور قدرت مردانهدیوانه ! انگار خوشش یم

خودش کند .رخ به رخش که قرار گرفتم قلبم انگار 

ترمزش را کشید .اگر کیم بیشیر گردنم را یم کشیدم و تقال 

 کردم یم

که از آن وضعیت نجات پیدا کنم حتم دارم که رسم از 

ش داشت پوست صورتم را هاشد . هرم نفستنم جدا یم
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کرد .بماند که با کلمات مرگبارش داشت سوزن سوزن یم

 گرفت . چه زهرچشیم ازم یم

ن و آخرین نفری باشم که تو رو با تاپ و  _برو دعا کن اولی 

موی افشون و بدن لرزون و رقصون دیده  ! واال روزگارت 

ا باتو سیاهه زیک ن ماه ! من کیس نیستم که تو این چی 

 شته باشم ! شوچن دا

و بعد رورسی و مرا باهم رها کرد .جوری که تعادلم به 

افتادم چسبیدم یمی صندیل نیمهم ریخت و اگر به دسته

کشیدم به . همان طور که داشتم از درون فریاد یم

ل کردم .   زحمت عصبانیتم را کنیر

شک _پیشنهاد یم ن کنم هرچه زودتر خودت رو به یه روانیی

ضعیتت خییل داغون و نگران نشون بدی محمد ! و 

 است ! کننده

این را به شوچن یا حنر به قصد تحقی  و رسکوفت زدن به 

رسید و او نگفته بودم .افکارش واقعا خطرناک به نظر یم

شد .هم به نفع خودش بود به نظرم باید که اصالح یم

 هم دیگران . 

 

 #نیلوفرالری
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 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۴۰ 

 

م کرد . انگار که خودش را از هرلحاظ از پوزخندزنان نگاه

درآر دید .اعتماد به نفسش حرصتر و برتر یممن عاقل

 بود چقدر ! خودش را به نشنیدن زد و گفت

ن حاال _ یم م .مامان که اومد بگو همی  رم دوش بگی 

 رسیدم . 

د و برود .اما به عنوان حسن  چرخید که راهش را بگی 

جا توی چشمانم ریخت یکهای خبیثش را ختام برق نگاه

خوایه کاذب که دست کیم از ارعاب و  و با نویع خی 

 تهدید نداشت گفت

گم ! فکرشو بکن ! اگه مامان خانم _واسه خودت یم

ش چه آتییسی یم سوزونه و بفهمه وقنر خونه نیست دخیر

م انداختم  وای به من اونو تو چه وضعیت رسی آوری گی 

خانمت چقدر از دوین که مامان شه ! یمحالت یم

 گفت سلیطه ! گوگوش بدش میاد ! از قدیم بهش یم
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های محمد هنوز توی حمام بود که مامان و محیا با بسته

 یی 
ن خیی محمد خرید مدرسه برگشتند . هردو از برگشیر

خوشحال و البته غافلگی  شده بودند . مامان انگار یادش 

اهد خو رفته بود با من قهر است و تا اطالع ثانوی یم

رسبه تنم نباشد .ازم پرسید محمد گ برگشت و چرا من 

نداده ن زنگ نزده و بهش خیی ام ؟ من هم گفتم که او همی 

تازه از راه رسید و یکراست به حمام رفت و دستم توی 

م . محیا قبل از  خانه بند بود و نشد که تماس بگی  ن آشیی

که کوله پشنر جمع و جور و زیبایش را نشانم بدهد این

 سید پر 

 _چه رورسی خوشگیل ! از کجا آوردی ؟ 

ی مامان را روی خودم حس یم به وضوح نگاه بدبینانه

کردم .او هم ظاهرا تازه آن را روی رسم دیده بود .هنوز 

اش را از رس بردارد .دست وقت نکرده بود مانتو و مقنعه

 کرد. به کمر ایستاده بود یک گوشه و مظنونانه نگاهم یم

 که برای عادی نشان دادن خودم به خرج با تمام سعن   

 دادم اما شک داشتم که ته صدایم بدون لرزش باشد ! یم

 _سوغات محمده ! 

 اش گفتقلنی ذایر با خوش
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سلیقه است داداش محمد ! طرحش خییل _چه خوش

 قشنگه ! خییل بهت میاد محبوب ! 

های سال تحصییل جدیدش را ییک ییک وقنر داشت کتاب

 آورد با خنده گفت لون ضخیم کتابفروشی دریماز توی نای

 _واسه من سوغایر چی آورده ؟ 

دسنر با پریشاین روی صورتم کشیدم .بیش از این 

توانستم در حضور مامان دوان بیاورم .  نگاهش انگار نیم

ی ایکس مجهز بود و داشت ضمی  پنهان مرا به اشعه

 کرد . آرام گفتم اسکن یم

 دونم ! _نیم

خانه برگشتم که دچار نفساز اینو قبل  ن  شوم به آشیی
ی

تنیک

خودی احساس دانم چرا یی تا یک رس به برنج بزنم .نیم

کردم و وجدانم آسوده نبود ! تقصی  من بود که گناه یم

دار زیبا خریده بود ؟ محمد برای من یک رورسی طرح

 هان ؟ تقصی  من بود ؟ 

مام آمده پشت رسم صدای محمد را شنیدم که تازه از ح

ن با مامان  ش کوتاه و رسسنگی  ون و بعد از احوالیی بود بی 

درجواب محیا که مشتاقانه رساغ سوغایر خودش را ازش 

 گرفته بود رسرسی گفت
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ها آوردم که دوست ها و پاستیل_واسه تو از اون شکالت

 داشنر ! البته از نوع خارجکیش ! 

های تیلها و پاساحتماال محیا مانده بود بابت شکالت

ی مورد عالقه اش خوشحال باشد یا حرست سوغایر بهیر

 کرد در انتظارش است ! را بکشد که فکر یم

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۴۱ 
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هرچه یم خواستم یی خیالش باشم و درمقابل کشف 

حقایق مکرویه که از آن گریزان بودم از خود مقاومت 

ه رد نشان بدهم نیم شد .ذهن من  مثل یک کارآگاه خیی

رسنخ ها را یم گرفت و یک جوری یم خواست به هم 

ربطشان بدهد .شواهد زیادی وجود داشت که قابل 

ن بیشیر به  کتمان یا انکار نبود .حنر برای من که از پرداخیر

این موضوع احساس گناه یم کردم .از پیدا شدن ازگیل 

و زمزمه چغرشده ی توی داشبورد گرفته تا بوسه ی گناه 

 سپیده دم مبهم .از تغیی  
های مشکوکش در آین

ا در کردار و رفتارش به  عادی که اخی  محسوس و غی 

چشم یم زد و برخوردهای یی پروایانه اش با من ...حرف 

خانه به من زد و اشاره  ن های دوپهلویی که امروز توی آشیی

ی کنایی که به رمز و رازهای گردین اش داشت ...هرچه 

خواستم نشنیده یا نادیده  قدر که یم

مشان...هرچقدر هم که سیع یم کردم خودم را به  بگی 

ی بزنم اما تمامش مثل تکه های یک  گمرایه و یی خیی

پازل خود به خود در ذهنم کنارهم چیده یم شد و به من 

القا یم کرد که با یک معمای بزرگ و پیچیده مواجه 

یدا نکنم از هستم که تا تکه های بزرگ تر و مهم تر را پ

درک و فهمش عاجز هستم .هرچه که بود قلبم گوایه یم 
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داد که در پس پرده یک حقیقت زشت و تکان دهنده 

پنهان است .همچون گسل های خطرنایک که در اعماق 

 سعادتمندانه ی مان منتظرند به 
ی

پوسته ی آرام زندگ

وقتش بررسمان آوار شوند و هسنر مان را زیر و رو کنند 

آن روز که پرده ها کنار بروند و حقایفر زننده و  .و من از 

مجهول مانده آشکار شوند یم ترسیدم .تنها راه ایمن 

 که احتمال یم دادم  
ی
ماندن موقت از دردرس و بحران بزرگ

ن و دوری از محمد و رسی و آفنر بود  درانتظارم باشد پرهی 

که داشت از او به من یم رسید .هرچند فرار راهکار قوی 

ایط تنها و محک م و شجاعانه ای نبود . اما توی آن رسی

ن از مامان  چاره ی ممکن به نظر یم آمد .برای همی 

خواستم اجازه بدهد که چند روزی بروم پیش باباحاچی ! 

گمان نیم کردم با درخواستم موافقت کند .به خصوص 

که من هنوز راجع به تصمیمم درمورد انرصاف از 

تغیی  موضع نداده بودم دانشگاه و رشته ی تحصییل ام 

ن راحنر اجازه نیم دهد   .گفته بود به همی 

ن رسخود شوم و بدون جلب رضایت آن ها کاری  آستی 

 بکنم .آخرین جمله اش در این باره این بود 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

باید با پدرت حرف بزنم .شاید اون بتونه از پس مهار تو -

ه ی چموش !   بربیاد .دخیر

 

وزی یی آن که محمد خانه نبود .بعد از خواب نیمر 

ون زد. محیا داشت  مقصدش را به کیس بگوید از خانه بی 

توی اتاقش کتاب هایش را جلد یم گرفت .مامان داشت 

آخرین چای دست چینن که به کمک معصومه خانم 

خشکانده بود در ظرف های مخصوص چای یم ریخت 

که نوبرانه برای فامیل بفرستد .کار هرسالش بود .آن قدر 

خانه نشد توی خودش بو  ن د که متوجه حضورم توی آشیی

.حنر بار اول هم نشنید چی گفتم .وقنر رسراست کرد و 

گیج و منگ نگاهم کرد مجبور شدم درخواستم را دوباره 

ی زیر  ن ان و مات رستکان داد . چی  مطرح کنم .اولش حی 

لب با خودش زمزمه ی کرد و به نظر باز هم جایی 

 دراعماق خودش پرت شد .. 

 

 الری#نیلوفر 

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۴۲ 
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بعد ناگهان به خودش آمد .چشمان کدرش درخشیدن 

گرفت .به وضوح ذوق زده و حنر دستپاچه بود . خرامان 

ن بلند شد و گفت   از پشت می 

آره .آره .اتفاق فکر خوبیه ! )انگار که داشت با خودش -

مرد تو اون  یم گفت چرا به فکر خودش نرسیده .( اون پی 

درندشت مونده تنها و یی همدم. کیس رو هم که  باغ

تاحاال پیدا نکردیم برای رسایداری .یم توین تا هروقت که 

 دلت خواست بموین پیشش ! 

و به آستینم چسبید و با حرکات و رفتار عجینی که تابه 

ون  خانه بی  ن حال از او رساغ نداشتم مرا با خودش از آشیی

مت اتاقم یم رفتیم برد .داشتیم با آهنگ پرشتایی به س

.رفتارش یک جوری شده بود . من به این همه نرمش و 

سازش و مهر عادت نداشتم . انگار که یم خواست مرا 

های رایه سفر قندهار کند .من نسبت به این مهرباین 

منتظره  اش کیم  مشکوک بودم . غی 

لباس به اندازه کاقن بردار .هیچ اشکایل نداره اصال .یم -

ی تاتوین این تر   م رو مرخیص بگی 

 روی تصمییم که گرفنر و عواقبش بیشیر فکر کنن .  
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ییک از یی جان ترین لبخندهای دنیا را چاشنن حرف 

 هایش کرد و کیم با تردید ادامه داد 

آره .آره ...نباید عجله کرد .حاال یه سال دیرتر مدرکت -

ی به هیچ کجای دنیا برنیم خوره.   رو بگی 

و هولم داد تو .انگار که یم ترسید هرآن  دراتاقم را باز کرد 

ن به خانه ی باباحاچی منرصف شوم  از تصمیمم برای رفیر

 .بازویم را رها کرد و یکراست رفت رسوقت کمد دیواری . 

یه ساک بزرگ بردار .لباسا ...کتاب ها ...هرچی که یم -

 ...  خوای بردار با خودت بیی

 ساک هایی موجود از همه بزرگ ترش 
ن را برداشت و از بی 

و انداخت روی تختم .بعد چرچن توی اتاق زد .انگار که 

ی یم گشت .  ن  داشت با چشمانش دنبال چی 

ه - ی .یم توین باز به اون دخیر یم توین فلوتت رو هم بیی

 بیاد خونه باباحاچی بهت درس بده. 
ی

 بیک

 چی یم شه کرد .یک وقتایی آدم مجبوره . 

برایش نگران  هاج و واج نگاهش یم کردم .داشتم کم کم

یم شدم .از او این همه انعطاف و گذشت و مالطفت 

بعید بود .نکند داشت مرا به سفر آخرت یم فرستاد ! 
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ترجیح یم دادم همان مامان جدی و خشک و رسسخت 

همیشه باشد تا این طورعصنی و آشوب زده و مشوش 

که معلوم نیست دلش جوش چی را یم زد .دلم به حال 

ت و بیشیر به حال او .انگار اصال هردونفرمان یم سوخ

تکلیفش با خودش هم مشخص نبود .چه رسد با من 

 !دست هایم را دور صورتش قاب گرفتم و پرسیدم 

 چی شده مامان ؟ خییل پریشون به نظر یم رش ! -

 نگاهش به صورتم بود اما قسم یم خورم که مرا نیم دید . 

ی نشده ! فقط ... . - ن  چی 

 از درون انگار که او را به سمت مکنی کرد و بعد موچی 

ساحل من کشاند .نگاه ماتش را به چشمانم دوخت. تازه 

 متوجه من شده بود . دست هایم را آرام پس زد . 

 دعا کن . -

و نگفت دعا برای چی ! من هم انگار تحت تاثی  ترش 

 پایی 
اش نشدم . بعد نگاه یی هدف و گنگ دروین بیشیر

اخت . چشمانش ناگهان جرقه دیگری به اطراف اتاقم اند

ای زد و روی نقطه ای ثابت ماند .باالخره آن چه را که 

دنبالش بود پیدا کرد .روی صندیل کنار پنجره افتاده بود 

.رورسی ام که سوغات ناخوانده ی محمد بود .رفت و از 
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روی صندیل برش داشت .انگار که در عادی ترین حالت 

 ممکن بود 

 

 #نیلوفرالری

 _سانسور_کردند#عشق_را

#۲۴۳ 

 

فکر کردم یم خواهد رورسی ام را بگذارد توی ساک .تازه 

یم خواستم بدون اشاره به تذکر سفت و سخت محمد 

 بگویم رورسی را با خودم نیم برم که گفت 

سوغات راه دور رو بهیر بود اول یم شسنر بعد یم -

 نداخنر رست ! 

ت و ناباوری نگاهش یم کردم .تا نوک زب انم آمد با حی 

بگویم پس چرا تا حاال در مورد سوغایر های راه دور دیگر 

این کار را نیم کردیم اما دیدم اوضاع چندان برای طرح 

ن من مساعد نیست .پس تن به  پرسش های چالش برانگی 

سکویر مالحظه گرانه دادم .رورسی داشت توی دستش 

مچاله یم شد .انگار که یم خواست لهش کند .پس یم 
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 لباسشویی ! البته که خواست ب
ن یندازدش توی ماشی 

ایصن نداشتم .نیم خواستم به حساسیت پیش آمده  اعیر

ی بزنم .   دامن بیشیر

پس زودتر حارصن شو تا برسونمت .خییل کار دارم .خییل -

 ! 

ون رفت . به  و درامتداد لبخندی پژمرده و تلخ از اتاقم بی 

دنم و شاید نظرم که کار بهانه بود .بیشیر انگار که برای بر 

هم بهیر باشد بگویم تبعید آبرومندانه ام از خانه خییل 

عجله دارد و اگر من یم خواستم به چون و چرایش فکر 

 کنم حتما دیوانه یم شدم . 

 

*** 

 محمد 

 

ن چرتش برده بود و او را ندید که از  صابر انگار توی ماشی 

ون .در آن وادی پرت  آن جا آمده بی 

ده تری داشت .جایی از دور ییالقر غروب دامنه ی    گسیر

صدای ماق کشیدن چند گاو به گوش یم رسید اما آن 
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اطراف تا چشم کار یم کرد هیچ نشاین از آمد و شد 

اد و یا حیوانات اهیل نبود .در آن خانه را که پشت  ن آدمی 

رس خودش یم بست همچنان فشار سنگینن را روی قلب 

ار است بار خود حس یم کرد . این که نیم دانست گ قر 

 بگذارد تا از این همه خشم و هیاهویی 
ن این غم را به زمی 

ن ترش  که در وجودش فتنه به پا کرده خالص شود غمگی 

ن شد .صابر تکاین  یم کرد .با مکث و طمانینه سوار ماشی 

به خودش داد و صاف نشست و به روی خودش نیاورد 

 که خوابش برده . 

 چقدر طولش دادی ! -

ن یم گفت از صیی کردم تا غذ- اش رو بخوره .مش حسی 

 صبح هییحی نخورده . 

و سوئیچ را چرخاند و سیع کرد یاد لثه های ملتهب و یی 

مردی نیفتد و زحمت و عذایی که برای بلیعدن  دندان پی 

ی از مزه ی غذا یم فهمید  ن غذا متحمل یم شد .اصال چی 

؟ باید هرچه زودتر یک فکری به حال دندان هایش هم 

یر بود در ارسع وقت با خود یم بردش پیش یم کرد .به

ین دندان پزشک رشت تا با کیفیت ترین دندان  بهیر

ند .ناگهان از این که  مصنویع موجود را برایش قالب بگی 
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ن بسپارد به دست ها و  یادش رفته بود به مش حسی 

ی بزند ناخشنودانه چهره درهم  ن بیشیر پاهایش وازلی 

نه بسته اش ترک کشید .دست ها و پاهای زمخت و پی

ن   های دل آزاری داشت .امیدوار بود مش حسی 
ی
خوردگ

مردی دل  به اندازه ی دستمزدی که یم گرفت برای پی 

بسوزاند و آن طور که او توقع داشت مراقبت و تیمارش 

کند .صابر کش و قوش رفت و ترق تروق مهره های 

 گردنش را هم درآورد . 

مردی جنگیِل کیه خییل دلم یم خواد بدونم این یارو پ- ی 

که برات این قدر مهم شده ! از سه روز پیش که اومدی 

 . نرسیده دستت به رسو سامون دادنش بند شده 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۴۴ 

 

ن تازه امروز از سفر ات فکر یمکه خانوادهدرحایل کین

 برگشنر ! 
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ن آخر با ظن و تردیبه هنگام ادای جمله ی طعنه د آمی 

نگاهش کرد .انگار که یم خواست علنا دماغش را بکند 

د .اما او که  توی کفشش و هرطور شده یک بوهایی بیی

نیم گذاشت کیس فعال رس از کارهایش دربیاورد .دست 

کم نه تا وقنر که مجبور شود .کیم با مکث و تاخی  در 

 جوابش مرموزانه گفت

 در راه رضای خدا ! چه اشکایل داره ؟ -

ان با این فکر که " کاش الاقل یک کلمه باهام و همزم

 حرف یم زد ." آه کشید . 

اشکایل که نداره هیچ ثوابم داره .خدا عوضت بده .ویل -

آخه مرد مومن چرا نیم یاریش یه خونه تو رامرس براش 

ه .هم راهت  ی .هم خرج و مخارج نگهداریش کمیر بگی 

 کوتاه یم شه . 

ن جیم شدن و حنر لحن  خواهانه اش حوصله ی سی  خی 

را نداشت .این روزها گوشش بدهکار هیچ پند و نصیحنر 

ن بود که به خی  و صالحش است .   نبود .حنر اگر مطمیی

حتما این جوری صالح دیدم .نیم دونم تو چرا زورت -

 میاد ! 
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و از گوشه ی چشم نگاه مواخذه کننده ای به او انداخت 

رد و با یی .صابر شانه ای باال انداخت و دهان دره ای ک

 خیایل گفت 

من دارم واسه خودت یم گم حاچی ! واال به من چه که -

 تو کار بزرگان دخالت کنم . 

حنر اگر جمله ی آخرش را از روی رنجش هم گفته باشد 

ها برایش کم اهمیت  ن ا خییل چی  برایش مهم نبود . اخی 

ی پر کرده بود  شده  و جایش را موضوعات جدید و مهمیر

مایل صابر پیشش هیچ بود .بعد از پشت که دلخوری احت

ن آن باالبلندی پرت و دورافتاده ...کیم از پیچ و  رسگذاشیر

خم های جاده ی پیش رویشان را که پشت رسگذاشتند و 

از آبادی یم گذشتند صدای زنگ موبایل صابر هردو را از 

التهاب و تنش آن سکوت ناخواسته نجات داد .از ذوق 

 و هول شدنش یم توا
ی
 نستزدگ

حدس بزند که چه کیس پشت خط است ! لبخند کج و  

ک با  مبهیم روی لبش نشست . معلوم نیست دخیر

خودش چندچند بود ! به بهانه های مختلف بهش زنگ 

یم زد و دنبال جلب توجه او بود .هرچند تماس هایش را 

هرده تا ییک آن هم با خشم و عتاب جواب یم داد و بارها 
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ته بود .حنر تهدید کرده بود که و بارها عذرش را خواس

یش تر از آن بود که  ن را به صابر یم گوید .اما سی  همه چی 

ن راحنر دست از رسش بردارد .به خیالش که  به همی 

باالخره یم توانست او را در دام محبت خودش اسی  کند 

. .شک نداشت اگر کیم بهش رو یم داد حارصن بود 

ر را هم برای هرکاری برایش بکند .از طرف دیگر صاب

 خودش توی 

آب نمک نگه داشته بود .مامان خانم حق داشت که یم 

ه ی سلیطه !"   گفت " دخیر

 صابر و عشق پاک و عمیفر که به آن 
ی
دلش برای سادگ

یی لیاقت داشت یم سوخت و عمیقا متاسف بود از 
دخیر

این که کیس را بهیر از او برای آموزش فلوت رساغ 

 نداشت . 

نمود کند حواسش به مکالمه ی گرم و برای این که وا

او با یار و دلیی جانانش نیست کیم شیشه ی  ن محبت آمی 

ن کشید و همزمان که برودت هوای  سمت خودش را پایی 

کوهستان لرزش خفیفن به جانش یم ریخت ناگهان حس 

 کرد برای رسیدن به خانه یی تاب است . 
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ه او به نظر که این جاده داشت خبیثانه کش یم آمد تا ب 

 و اشتیاق کودکانه ی قلنی اش دهن کیحی کند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۴۵ 

 

 محیا
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ون و شتابان راه  از رختشورخانه رسآسیمه دوید بی 

خانه را درپیش گرفت .درست مثل آدم هایی که  ن آشیی

 حامل اخبار ناگوار هستند به نظر یم رسید . 

خانه محمد تازه از راه رسیده بو  ن د و مامان توی آشیی

 ازش پذیرایی یم کرد 
ی

داشت با چای و کلوچه ی خانیک

ن نبود کارش چقدر درست است یا نیست ؟ شاید  .مطمیی

بهیر بود جلوی محمد بویش را درنیم آورد .اگر یم فهمید 

چه بالیی بررس سوغایر زیبایش آمده حتما ناراحت یم 

بود  شد .خب حق هم داشت .هنوز یک روز هم نگذشته

.اما یم ترسید دیر شود و بعد این خرابکاری بیفتد گردن او 

.باید هرچه زودتر گزارش یم داد و از خودش رفع اتهام یم 

 کرد . 

 

ن به نظر یم رسید .محمد با  خانه رسد و سنگی  ن فضای آشیی

ن نشسته بود .چای نیم  چهره ای عبوس و گرفته پشت می 

ابلش خورده و کلوچه های دست نخورده اش هم مق

.مامان داشت برای خودش چای یم ریخت .شاید چای 

دوم یا سومش بود ! عالقه شان را به چای از مامان به 
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فت کارهای مربوط به راه  ارث برده بودند .داشت از پیرسی

اندازی کارخانه و مشغولیات بابا حرف یم زد .انگار که به 

زور داشت جو حاکم را با صحبت های خودش آرام و 

ن یم داد . معلوم نیست محمد اصال گوشش عادی نشا

به مامان بود یا نه ؟ حنر رسراست نکرد نگاه به او کند 

.همچنان غرق افکار خودش بود .مجبور شد بعد از 

 صاف کردن گلویش اعالم حضور کند . 

 مامان !؟-

ن  مامان با استکان چای اش برگشت و نگاهش کرد .مطمیی

چرا تعجب  بود رورسی توی دستش را دیده اما پس

ی مشکوک نشده بود ؟ و یک  ن نکرده یا حنر به چی 

 جورخونرسد و یی اعتنا پرسید 

 چی شده ؟-

که انگار هرطور هم شده باشد برایش مهم نیست . 

مامان رسجایش نشست .کیم مردد ماند .داشت توی دل 

از خودش یم پرسید " واقعا وقت مناسنی واسه مطرح 

 کردنش هست ؟ " 

ه نتیجه نرسیده داشت رورسی نم دار را هنوز با خودش ب

که توی دستش گلوله شده بود باز یم کرد و جلوی 
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چشمش یم گرفت و با قیافه ای شبیه یی گناهان بخت 

 برگشته گفت

 نگاه کن رورسی محبوب چی شده ؟ -

تا اسم رورسی محبوب را آورد متوجه شد برادرش انگار 

آمد و با  که دسنر از درون تکانش داده باشد به خودش

کنجکاوی رسش را به سمت او و رورسی پر لک و پیس 

 اش واضح 
ی
توی دستش چرخاند و وا رفت .یکه خوردگ

بود .نگاه خاموش و ماتش اول روی لکه های سفیدی که 

 رورسی را به شکل زننده ای پاک و یا 
ی

نقوش زیبا و رنیک

درهم مخلوط کرده بودند دودو زد و بعد انگار که ناگهان 

رفتند .یک آن ترسید به خاطر این خیی بدش از الو گ

ن بلند شود . به سمتش هجوم بیاورد و آن  پشت می 

 پریده 
ی

رورسی را گوله کند و فرو کند توی حلقش .با رنیک

 توضیح داد . 

وایتکس پدرش رو درآورده ! چرا قایر مالفه های سفید -

انداختینش تو لباسشویی ؟ مالفه هام لک و پییس شدند 

 . 

انگار نه انگار .ظاهرا ککش هم نگزیده بود .اگرچه با  مامان

 لحن متاسفن گفته بود
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ه ی رس به هوا ! -  ای وای ! دخیر

ه ی رسبه هوا " را به او گفته .تازه  اولش فکر کرد" دخیر

 یم خواست  به عز و جز بیفتد که کار

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۴۶ 

 

توی لباسشویی ریخته که  او نبوده و خودش مالفه ها را 

 مامان در ادامه گفت 

حتما حواسش نبوده .وقنر داشت مالفه ها رو یم -

ریخت توی لباسشویی ...نفهمید رورسیش پیچیده الی 

 مالفه ها . 

هوم ؟ چشمانش گرد شدند و توی کاسه چرخیدند 

 .مامان داشت از چی حرف یم زد ؟ محبوبه که

به خانه ی باباحاچی توی خانه نبود .خودش اول او را  

رساند و بعد که برگشت یک کپه مالفه ی سفید قدییم را 

از توی این کمد و آن کمد جمع کرد و به بهانه این که توی 
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کمد دیواری بوی نا گرفته اند برد توی رختشورخانه و 

حتما خودش اشتبایه رورسی محبوب را هم قایر مالفه 

ود که کار خود ها انداخته توی لباسشویی پس چرا مدیع ب

محبوب بوده ؟ دلیل این ادعای کذبش را نیم فهمید و 

تنها حدش که یم زد این بود که فهمیده ناخواسته 

مرتکب چه خرابکاری ای شده از ترس این که محمد از 

ن حاال هم  ن شود ) همی   یا دل چرکی 
دستش عصباین

داشت با حالنر مشکوک و بدبینانه به مامان نگاه یم کرد 

اخته گردن محبوب یی چاره که روحش هم خیی .( اند

ی نگفت و بیشیر از این  ن ن دیگر چی  نداشت. برای همی 

گندش را درنیاورد .اگر مامان این طور مصلحت دیده بود 

که انکار کند و تقصی  را بندازد گردن دیگری به نفعش 

بود که در کار او مداخلت نکند .اما اگر یم دانست قرار 

اخته شود این قدر برای گزارش است محبوب مقرص شن

این خرابکاری عجله نیم کرد که حاال نسبت به خواهرش 

 احساس دلسوزی و گناه داشته  باشد . 

محمد که تا آن لحظه در سکوت گوشه های لبش را 

ن او و مامان در رفت و برگشت بود  جویده و نگاهش بی 

 ناگهان پرسید 
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 محبوبه تو اتاقشه ؟ -

ینه توزانه ؟ تالقن جویانه ؟ لحنش خشمناک بود ؟ ک

سش بود واال البد به  خداراشکر که محبوب دور از دسیر

خاطر این ناسپاش که درحق سوغایر اش کرده بود تکه 

 بزرگه گوشش بود ! مامان گفت 

 نه .باباحاچی خواست چندروزی محبوب بره پیشش ! -

این را هم دروغ گفته بود .تا آن جا که او درجریان بود 

 خود محبوب بود که برود  خواست

پیش باباحاچی .ویل چرا ؟ مگر مامان خودش همیشه 

نیم گفت دروغ نماز را باطل یم کند ! پس چرا خودش 

داشت به راحنر آب خوردن دروغ یم گفت ؟ آن هم 

وری نبودند که به  درمورد مسائیل که خییل هم مهم و رصن

 قول خودش مجبور باشد دروغ مصلحنر بگوید ! 

 

ی محمد رس  ن ی تکان داد و زیر لب زمزمه کنان چی 

ی با خودش  گفت.انگار با لحنن که نه سوایل بود نه خیی

غرولند کرده بود " چند روز !" و بعد از گوشه ی چشم 

ن و تندی به مامان کرد و گوشه ی لب هایش هم  نگاه تی 

کج افتاد . شاید پوزخندش مفهوم خایص داشت که 
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نوشیدن چای اش شده   مامان نگاهش را دزدید و رسگرم

ی به روی خودش نیاورد .همان لحظه محمد از  ن و چی 

ون رفت  خانه بی  ن جایش بلند شد و درسکوت از آشیی

.درحایل که تا آخرین لحظه نگاه غمگینش را از رورسی 

توی دستش برنداشته بود .صیی کرد تا صدای باز و بسته 

شدن دراتاقش خیالش را راحت کند که صدایش به گوش 

نیم رسد که دارد با صدای پچ پچ مانند و البته لحنن  او 

که تا حدودی مالحظه گرانه هم باشد مادرش را 

 بازخواست یم کند

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۴۷ 

 

ن گردن محبوب مامان ؟ اگه بعد - چرا تقصی  رو انداختی 

 از داداش محمد کتک بخوره چی ؟ 

ه و یی روچ بهش پاشید و مامان از باالی لیوان نگاه خی  

 انگار که خیالش از هرجهت راحت باشد گفت
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س ! کتکش نیم زنه . -  نیر

و بعد از این که کیم دیگر از چای اش را رسکشید ته لیوان 

ن کوبید .   را تقریبا روی می 

حاال برومالفه ها رو روی بند پهن کن .رورسی رو هم  -

ن طور .اگرم محبوب پرسید بگو تقصی  تو  بود که  همی 

موقع شست و شو لباس ها رو جدا نکردی و بعد از ترس 

 این که داداش محمد 

 کتکت نزنه انداخنر گردن اون . 

ون یم زد .این  چشمانش برای بار دوم داشت از کاسه بی 

چه نقش پیچیده ای بود که مامان داشت بازی یم کرد ؟ 

چرا نیم فهمیدش ؟ هنوز عقلش نیم رسید یا رفتار او 

مرموز و عجیب شده بود ؟ با صدای خفه شده ای خییل 

اض توامان یم داد نالید .   که بوی ترس و اعیر

 مامان !؟ -

ن که گفتم ! -  همی 

ی برای چون و چرا  تحکم و جدیتش به او مجال بیشیر

 نداد . 
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ن از  آیه کشید و با شانه هایی فروافتاده و قدم هایی سنگی 

ون زد .حداقلش این بود که م خانه بی  ن حبوب اهل آشیی

جار و جنجال و گیس و گیس کیسی نبود و با قلب 

بخشنده و رئوقن که داشت یم توانست امیدوار باشد که 

ببخشدش ! فقط خدا کند که خییل عاشق رورسی اش 

نبوده باشد ! اصال چرا وقنر داشت یم رفت خانه ی 

د ؟  باباحاچی آن را ننداخته بود رسش یا با خودش نیی

دوار باشد که آن قدرهاهم که خیال یعنن یم توانست امی

یم کرده از سوغایر زیبای داداش محمد خوشش نیامده 

 ؟ 

 

 *** 

 محمد

 

کالفه و عصنی بود .حوصله ی خودش را هم نداشت .در 

طول و عرض اتاقش راه یم رفت . بعد یم نشست روی 

وع یم کرد  تختش .باز آرام نیم گرفت و بلند یم شد و رسی

ایش چنگ یم انداخت و هوا را با به قدم زدن .توی موه

ون یم فرستاد .انگار که  صدا از سوراغ  های بینن اش بی 
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دیوارهای اتاقش لحظه به لحظه داشت به دورش تنگ 

تر یم شد .خودش را تحت فشاری نامریی یم دید .دلش 

یم خواست با صدای بلند فریاد بکشد بلکه از خشیم که 

 در وجودش چون 

 خالص شود .  ماری گزنده یم پیچید 

 

 عمدا این کار را کرده بود .عمدا ! 

حنر یک درصد هم احتمال نیم داد که سهوا رورسی از 

دستش رسخورده و الی مالحفه ها رفته باشد توی 

لباسشویی ! با عقلش جور در نیم آمد .از رورسی 

خوشش نیامده بود یا با این کار یم خواست مستقیم یا 

مستقیم پیایم را به گوشش برساند !؟ تپش های  غی 

قلبش داشت دردناک یم شد .خونش به نقطه ی جوش 

رسیده بود . عایص از قیل و قال درونش مشت محکیم 

به دیوار مقابلش کوبید و همزمان از درد جانکایه که 

استخوان انگشتانش را در هم کوفته بود گوشه ی لبش را 

و با گزید  .با فکری ناگهاین گوشی اش را از جیبش درآورد 

ن .  وع کرد به نوشیر  همان دست له شده اش تند تند رسی

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

"یم خوای با این کارات دیوونه ام کنن !؟ هان ؟ یم 

 خوای کار بدم دست خودمون ؟ " 

 

اما قبل از ارسال پیام کیم با دودیل زل زد به کلمه هایی که 

 با خشم و تهدید کنار هم قرار گرفته بودند .قلبش حاال

 

 #نیلوفرالری

 را_سانسور_کردند#عشق_ 

#۲۴۸ 

 

خورده داشت کنج سینه ناله یم کرد .به   تی 
مثل حیواین

این فکر کرد که بعد از خواندن پیامش چه حایل به او 

دست یم دهد ؟ بعد یادش به گفتگویی که باهم توی 

 که یی محابا گفته بود 
خانه داشتند افتاد . وقنر ن  آشیی

 ! " " یک بارم یواشیک بوسیدمش .وقنر خواب بود 

و بعد که دید که چطور با این جمله به هم ریختش دلش 

برایش سوخت و از صداقت یی پروایانه اش پشیمانش 

ا باعث  شد .خوب یم دانست چقدر با رفتارهایش اخی 
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 اش شده .محض رضای خدا هم 
ی

رسدرگیم و آشفتیک

شده بهیر بود کیم مراعات کند . چشمانش را از یادآوری 

د .هنوز  نگاه معصوم و چهره ی ترسیده اش روی هم فرسی

ها زود بود .  ن  برای خییل چی 

ی فراهم بود و نه حنر  نه حاال وقتش نبود .نه بسیر

خودش برای تقابل با رسنوشنر که یم خواست به دست 

 الزم را داشت .دستش هنوز داشت 
ی
خود رقم بزند آمادگ

روی دکمه ی ارسال یی قراری یم کرد .نهیب زنان توی دل 

 توپید به خودش 

" باز داری تند یم ری محمد ! باز افسار بریدی ! 

ششش "
ُ
 ه

به رسعت پیام را از صفحه ی چت پاک کرد . دسنر با 

پریشاین روی صورتش کشید و بعد از رس عجز و 

 گوشی اش را پرت کرد روی تختش .رسش را 
ی

درماندگ

میان دستانش گرفت و رفت و پشت پنجره ایستاد و غرق 

ه ی شنی که در سکوت و تنها
یی عمیقش زل زد به گسیر

 اش را 
ی
نه فقط باغ چای شان که انگار تمام زندگ

دربرگرفته بود . کیم بعد از این که پاهایش از ایستادن 

زیاد به گزگز افتاد و او اهمینر نداده بود صدای بوق 
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ن پدرش را شنید که ظاهرا به افتخار بازگشت و  ماشی 

ه ی کاری گذشته به رسیدنش زودتر از شب های پرمشغل

خانه برگشته بود .یم دانست که حاال دیگر چاره ای جز 

خروج از اتاقش ندارد . باید دوباره به صورتش نقاب یم 

زد و در جلدی فرو یم رفت که همه یم شناختند .چقدر 

 و پرآب و تایی که قرار 
از حاال برای شنیدن گزارش طوالین

فت کارخانه " چای مح بوب " از زبان بود راجع به پیرسی

پدرش بشنود یی حوصله بود ! برایش سخت بود که با 

این همه مشغله ی ذهنن و شورش غریبانه ای که در 

دلش افتاده بود تالش کند همان محمدی باشد که سابقا 

 ی دیگری هم نداشت . بود .چاره

 

 دست خودش اگر بود که حاال اینجا نبود ! 

 

*** 

 

ا استفاده از خنکای دلپذیر این بار برای آموزش و تمرین ب

فت  هوا رفته بودیم توی باغ . سولماز کم و بیش از پیرسی

داد که به ام رایصن بود و هربار به من وعده یمنصفه نیمه
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. آخرهای تمرینمان زودی از این بهیر هم خواهم شد 

ن دومرد بودیم که حواسمان رفت یی گفتگوی مجادله آمی 

سید . صدای پرسنوح بود ر که از باغ همسایه به گوش یم

دادم که داشت با اوقات تلیحن با کیس که احتمال یم

کرد .مشخص بود که مهرداد باز مهرداد باشد بحث یم

 یک گندی زده که او را از دست خودش عصباین کرده ! 

که سولماز صاحب صدای  را شناخت و ناگهان از این

باشد  ی جدید استاد همایونجا باید خانهفهمیده بود آن

 به وجد آمد . 

 یم_قبال تو یه ویالی ساحیل اجازه
ی
کرد .منم ای زندگ

رفتم پیشش کالس . خییل استاد جدی و جا یمهمون

یه . مرد و زن براش فرقر نیم کنه ! رو به کیس سختگی 

 ده ! نیم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۴۹ 
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  کالس ین و فلوت یم
ی

ه هم شاگرد رفتم .تو یه برهاز بچیک

که ایشون بودم .اما وقنر از خارج برگشت واسه این

م دوباره چندجلسه ای از سطح خودم رو باالتر بیی

ش استفاده کردم که جزیی از بزرگ ترین افتخارات محرصن

 زندگیمه . 

آن لحظه تمام تالشم این بود که صورت خودم را 

تاد دانم این اسحالت و خننی نگه دارم و مثال اصال نیمیی 

گفت کیست و برایم اهمینر هم نداشت همایون که یم

 که بدانم ؟

 زنان ادامه دادسولماز چشمک

ه تو گروهشون ! اما با  _البته به این امید که منم بیی

که از کارم رایصن بود هرگز بهم پیشنهادی نداد . خییل این

اخالق گند و زهرماری داره .شایعه هم تا دلت بخواد 

یل خب المصب خییل  تو کارش پشت رسش هست ! و

ن استاده  الملل! یم .یه موسیقدان حرفه ای در سطح بی 

ن باز قصد داره برگرده اون که فعال ور ! اما مثل اینگفیر

ن رو زده .بعدم تصمیم گرفت مستاجر نباشه تا  قید رفیر

اش هایی که تو خونهبه خاطر رفت و آمدها و نشست

  شه کیس بهش گی  نده  ! برگزار یم
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 خندید 

_اون روز که آدرس خونه باباحاچی رو تلفنن بهم دادی 

 گفتم چقدر به نظرم آشناست ! 

 

صدای تق بسته شدن درخانه آمد و پشت بندش صدای 

 بلند و رسا به گوشمان رسید  غرولند مهرداد که 

 _اوگ بابا ! خودت رو چس نکن حاال ! 

 

ش من و سولماز با لب های بسته خندیدیم .ظاهرا آت

 بس و عفو و بخشیسی در کار نبود ! 

 ی نیشخندی که برلب داشت گفتسولماز با ته مانده

_این صدای مهرداده ! تنها رفیق ناباب استاد همایون . 

البته رفاقت دیرینه ای بینشونه که مایه رشک و حسادت 

 خییل هاست!  

 و بعد یک نگاه به ساعتش کرد  

 د برم . _اوه وقتمون تموم شد ! من دیگه بای

 و پن فلوت را داد دستم . 
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توین بنویس و تمرین _از رو مشفر که بهت دادم هرچه یم

 کن ! 

 

 و من  رستکان دادم .یعنن که " باشه "
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زاآقا صیی کرد تا زهراخانم سینن خایل چای را با  حاج می 

د و با نگا خانه بیی ن ه مراقب خود آن قدر خود به آشیی

دنبالش کرد تا خیالش از دور شدنش راحت شود.بعد که 

خود را با محمد تنها دید از مبل کناری رسش را به سمتش 

کشید .درحایل که به زحمت سیع داشت حالت عادی 

چهره اش را حفظ کند طوری که صدای نجوایش به 

 گوش کیس جز او نرسد آرام گفت

دیروز تو رو موقع تردد توی  کالغا برام خیی آوردن که-

 شهر دیدن .اما تو امروز برگشنر خونه . 

ن  جمله ی آخر را کیم با احتیاط گفت .گویی که درعی 

حال قصد تفهیم اتهام هم نداشت .محمد با حالنر یکه 

ون کشید .لحظه ای  خورده رساز پیله ی افکارش بی 

نگاهش را به چشمان پر از سوء ظن پدرش دوخت و بعد 

 رویش را ازش برگرداند .توی دلش گفت رسی    ع 

ن گرم که منو از سه روز پیش  چی  " بازم دم کالغای خیی

 توی شهر ندیده بودن ." 

فرصت زیادی نداشت تا خودش را جمع و جور کند .به 

اتژی  ین اسیر خصوص که مستقیم تحت نظرش بود . بهیر
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اش این بود که علنا و به شکیل قاطعانه این خیی را 

.دیوار حاشا بلند بود و نباید که وا یم  تکذیب کند 

چینن کالغ ها  داد.شاید پدر خودش هم چندان به خیی

ن نبود و یم خواست به او یک دسنر بزند .بهیر بود  مطمیی

با تکیه برخونرسدی و آرامشش این شک و تردید پیش 

 آمده را به شکیل قدرتمندانه خننی کند . 

 منو دیدن ؟ -

 

وزخند زد .انگار که داشت در مورد ابرویی باال انداخت و پ

ایع مسخره و عجیب حرف یم زد .مثل  ن یک رخداد انیر

این که پدرش مدیع شده بود ماست سیاه است .همان 

 قدر متوهم گونه و احمقانه به نظر یم رسید . 

محاله من همزمان بتونم تو دوجا باشم .مگر این که -

م .   برادر دوقلویی دارم که خودم ازش یی خیی

ا همان پوزخند پرتمسخرش یک نگاه حق به جانب به و ب

ان مانده بود و نیم  پدرش انداخت که حاال گیج و حی 

چینن کالغ ها باید کدام  دانست میان ادعای پرسش و خیی

 را باور کند ؟
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برخالف لحظات قبل که ژسنر استنطاق گرانه به خود  

ن پرسش رسی  ه به چشمان جدی و مطمیی گرفته بود .خی 

ف تکان داد و سیع کرد منطفر باشد .به جای یی هد

ی و سوال و جواب بیشیر کوتاه آمده بود  هرگونه پیگی 

.انگار که برایش راحت تر بود دنبال واقعیت های 

دردرسساز نباشد .رسی را که درد نیم کرد دستمال نیم 

بندند .مغزش مشغله و گی  و گورهای کاری زیادی داشت 

واشی کم اهمیت تر نیم پرداخت و بهیر بود به این گونه ح

شان موثق نبود . اصال  .شاید کالغ ها اشتباه کردند و خیی

چه لزویم داشت محمد یک روز زودتر از سفر برگردد 

...در شهر برای خودش آمد و شد کند و آن ها را از آمدن 

گذاشته باشد ؟ هرچه فکر یم کرد هیچ دلیل  خود یی خیی

.از محمد هم همچه  عقالین ای برایش پیدا نیم کرد 

عادی ای بعید بود .از آن جوان ها  رفتارمشکوک و غی 

 
ی
هم نبود که دور از چشم خانواده برای خودش زندگ

چینن کالغ ها که نیم   داشته باشد .به خیی
مجردی پنهاین

شود چشم و گوش بسته اعتماد کرد .از قدیم گفته اند 

تباه شنونده باید عاقل باشد ! حتما ییک را جای او اش

 گرفته اند . 
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ین توجییه بود که تا آن لحظه به ذهنش خطور  این بهیر

کرده بود .پس دیگر بر شک و شبهه اش ارصار نورزید و 

یی اش را نگرفت و برای این که این بحث ناخوشایند را به 

شوچن بکشاند و به شکیل آبرومندانه جمع و جورش کند 

 گفت 

 تا اون جا که من مطلعم برادر دوقلویی نداری .  –

و درحایل که ادای خندیدن را دریم آورد از توی ظرف یک 

 تکه سوهان برداشت و انداخت توی 

دهانش .محمد هم جوری وانمود کرد که انگار اصال 

 متوجه ی خنده های ناشیانه ی پدرش نشده

ای بحث و حنر  کمک کرد که باهم از نقطه ی بحران ز  

 قبیل به سالمت عبور کنند . 

فردا از صبح تا شب بیکارم .با شما میام رسکارخونه ببینم -

 کارها چطور داره پیش یم ره . 
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و با این پیشنهاد داوطلبانه ی خود برق خوشحایل را توی 

 چشمان پدرش ریخت . 

خییل دست تنها موندم محمد .حاال که تا یه مدت از -

ی نیس ت و آمد و شدی به قم والدت و شهادت خیی

نداری .قید  گمرک و شغل های دولنر رو هم که زدی 

.کمر همتت رو ببند بیا یه گوشه از کار رو بگی  دستت تا 

منم بارمسئولیت هام کمیر بشه .فشار زیادی روی منه 

.کم کم دارم از پا یم افتم .من که این کارخونه رو فقط 

ن حاال واسه خودم نیم خوام .تو تنها پرس منن .  از همی 

کارخونه رو متعلق به خودت بدونش .هرجور که صالح 

مرد هم دورادور  یم دوین مدیریتش کن .بذار من پی 

موفقیت تو و رونق کارخونه رو ببینم و کیف کنم .بیشیر 

 از این دیگه چی یم خوام ؟ 

مرد بودن خودش اغراق کرده بود اما  هرچند در مورد پی 

لگرم کننده بود .در این حرف هایش درکل پدرانه و د

لحظه زهرا خانم با سینن چای اش دوباره از راه رسید و 

زاآقا با رها کردن گفتگویی که با محمد داشت  حاج می 

 ناگهان گفت 
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قرار بود با محبوبه حرف بزنم .راجع به تصمییم که -

 گرفته . پس چرا گذاشنر بره خونه ی باباحاچی ؟ 

ا نه آن قدر که نتواند این زهرا خانم کیم دستپاچه شد .ام

ن گذاشت و  گفتمان را مدیریت کند .سینن چای را روی می 

روی مبل مقابلشان نشست .تا جایی که در توانش بود 

سیع کرد مثل آدم هایی که درتنگنا قرار گرفته اند به نظر 

ی بگوید محمد مشکوکانه  ن نرسد .اما قبل از این که  چی 

 پرسید 

 گرفته ؟ مگه محبوبه چه تصمییم  -

ی  و از گوشه ی چشم پرسان نگاهش کرد و با یی صیی

زاآقا که خودش هنوز  منتظر توضیحاتشان ماند .حاج می 

 این قضیه را هضم نکرده بود با لحنن فرومانده گفت 

ه هوایی شده و رسخود -
نیم دونیم یهو چی شد که دخیر

 تصمیم گرفته از دانشگاه انرصاف بده 

 . و رشته ی دیگه ای بخونه

منتظره ! گ  تصمیم به انرصاف گرفته ؟ چه عجیب و غی 

 وقت کرده بود تا این حد جسور و گستاخ
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شود که قید درس و دانشگاهش را بزند .حتما چون رشته  

 ی مورد عالقه و منتخبش نبود ! 

این دخیر دیگر داشت شورش را دریم آورد ! هرچه یم 

از پایش را خواست با او سازشکارانه رفتار کند یم دید ب

دارد از گلیمش درازتر یم کند .یم ترسید کیس از راه به 

درش کرده باشد و پنهان از چشم آن ها دارد بهش خط 

هایی یم دهد که نباید .فقط  امیدوار بود که اشتباه کرده 

 باشد ! 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۵۲ 

 

ن و تنگ شده اش هنوز داشت روی صورت پرید ه نگاه تی 

رنگ مامان خانم دودو یم زد .انگار که هرچه هست باید 

زیر رس او باشد ! شاید زیادی بدبینانه بود اما دیگر مغزش 

نیم کشید .با اعتمادی که از دست رفته بود دیگر به 

ن شک داشت .زهرا خانم داشت با  راست و دروغ همه چی 
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بال های رورسی اش بازی یم کرد .با تمام تالشی که برای 

ظ ظاهرش کرده بود اما تا حدودی عصنی به نظر یم حف

 رسید . 

فعال که قید انرصاف رو زده و فقط یم خواد یه ترم -

ه تا روی تصمیم خودش بیشیر فکر کنه .   مرخیص بگی 

زاآقا یک نگاه گنگ بهش کرد .به این امید که  حاج می 

ی بخواند .اما از  ن  بتواند از چهره اش چی 

ش نشد . بعد با صورت یی حالتش هییحی دست گی 

 لب پایینش را داد جلو .خم شد و استکان
ی

 رسگشتیک

 چایی از توی سینن برداشت .  

او اما ساکت و متفکرانه باز رستوی الک خودش کشیده 

ن  بود .با خیایل ناآسوده و پریش ! درحایل که حنر به همی 

 ادعای مامان خانم هم شک داشت .    

  *** 

 

 همرفیق
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ت چطور رایصن به آمدن شده ؟ خودش هم نیم دانس

بعد از آن کشمکش سخت و جانکایه که با خودش 

ن و پرس شده در سینه  داشت اکنون با قلنی چرکی 

ین و  درمقابل زین نشسته بود که یک روز عنوان بهیر

صمییم ترین دوستش را داشت .ییک که هرچه خاطره ی 

خوب و خوش از دوران کودگ و نوجواین اش رساغ 

ین  داشت به او  سنجاق شده و حاال نسیم خاطرات شی 

 آن روزها دوباره در ذهنش آرام وزیدن گرفته بود . 

اولش باهم همسن وهمسایه بودند .بعد شدند همکالش 

. همه جا اسمشان با آهنگ زیبایی دنبال هم یم آمد 

.زهره و زهرا ! مثل یک روح بودند در دو بدن ! دوستان 

تا . زماین دل هاشان ابدی ! خواهرخوانده های یی هم

صندوقچه ی ارسار هم بود . غم ییک مایه ی رنج دیگری 

بود و شادی این موجب خوشحایل آن .جانشان برای هم 

دریم رفت .یکدل و یکرنگ و یکصدا بودند .هرگز توی 

ی از رشک یا بخل و کینه نسبت به هم نبود  قلبشان خیی

ر و .همه جا یار و پشتیبان هم بودند .همراه و همفک

همرفیق.فاصله ی قهرو آشنر هاشان اگر به نیمروز یم 

کشید ییک مریض یم شد و دیگری گریان . دوسنر 

خالصانه شان زبانزد همه بود و سالیان سال دوام داشت 
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هردو شبیه هم لباس یم پوشیدند وبه جز کیف و کفش و 

مانتو و رورسی اخالق و رفتارشان هم شبیه هم بود تا 

قلبشان متمایل به یک نفر شد و آن یک این که درنهایت 

زاآقا که با زهرا خانم نسبت فامییل  نفرکیس نبود جز می 

هم داشت .اما شواهد و قرائن حایک از آن بود که او دلش 

با زهره است که از زهرا زیباتر بود .از گوشه چشم های 

یواشیک اش به زهره ولبخندهای مهربانانه ای که به 

یم کرد .دودوست و یار  شکیل نامحسوس تقدیمش

 بعد از این که رسعشق خود را پیش هم فاش 
ی

همیشیک

کردند و فهمیدند از بخت بد هردو یک نفر را دوست 

ن  دارند به رسم عهد و وفای دوستانه که حارصن به شکسیر

قلب هم نبودند توی امام زاده بسمل باهم همقسم 

زاآقا را فراموش کنند وبه هم قول دادند ک ه شدند که می 

اگر او به خواستگاری هرکدامشان آمد بهش جواب رد 

 بدهند . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۵۳ 
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زاآقا نتوانسته بود خانواده اش را مجاب کند که به  می 

خواستگاری زهره بروند .زهره از یک خانواده ی متوسط 

و معمویل بود .پدرش کشاورز و باغدار بود و شغل دولنر 

ادرش هم برای زنان همسایه خیایط یم کرد نداشت و م

.خانواده ی شلوغ و پرجمعینر هم بودند و به جز زهره 

دودخیر دم بخت دیگر داشتند که طبق رسم و سنت باید 

نوبت ازدواجشان رعایت یم شد .مهمیر از همه خانواده 

 اش از خییل وقت پیش دخیر 

از  دیگری را برای ازدواج با او درنظر گرفته بودند که

هرلحاظ به زهره رس بود .هم این که فامیلشان بود و هم 

این که خانواده اش اسم و رسم داشتند و از بزرگان و 

زاآقا که  رسشناسان شهر بودند و اصال گ بهیر از زهرا ؟می 

چندان دنبال دردرس نیم گشت و یم دانست بدون 

رضایت خانواده اش نیم تواند قدم از قدم بردارد از 

آن روز از زهره هم روی خوشی ندیده بود از  طرقن تا 

خواسته ی خودش به نفع خانواده اش گذشت و به 

مورد تاییدشان رضایت داد .   ازدواج با دخیر
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زهرا اولش به خاطر عهد و پیماین که با زهره توی امام 

زاآقا جواب رد  زاده بسمل بسته بود به خواستگاری می 

آن قدر زیرپایش داد.اما خانواده راحتش نگذاشتند . 

نشستند و توی گوشش خواندند که درنهایت جواب بله 

اف یم کرد  را ازش گرفتند .هرچند بعدها توی دلش اعیر

که نه فقط به خاطر ارصار و زور خانواده که بیشیر تحت 

عالقه ی قلنی اش نتوانسته بود از شانس ازدواج با  تاثی 

زاآقا بگذرد و درنهایت عشقش را به دوسنر ب ا زهره و می 

عهد و پیمانشان ترجیح داده بود .شاید خودخوایه 

محض بود .یا یی وفایی و سنگدیل . یک جورایی به 

دوستش نارو زده بود .ویل چندان هم از این بابت 

احساس گناه نیم کرد . نه این که یم خواست با این 

توجیهات خود را از عذاب وجدان ایمن کند . درواقع او 

ده بود که هردخیر عاقل و عاشفر یم کرد همان کاری را کر 

زاآقا را دوست نداشت واال  .شاید زهره به اندازه ی او می 

ن راحنر نیم توانست ازش بگذرد .به هرحال حنر  به همی 

اگر به اندازه ی او هم عاشقش بود شانس چنداین برای 

زاآقا اجازه ی این کار  ازدواج با او نداشت .خانواده ی می 

دادند و این دیگر مشیت الیه بود نه این که  را به او نیم

 تقصی  او باشد . 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

و حاال رسنوشت یک بار دیگر آن ها را درمقابل هم قرار 

داده بود.با این که فاصله ای به بلندی روزگار تلخ و 

ین رفته بینشان  دیوار ضخیم و یی عبوری کشیده  اما  شی 

را زخم گذشته در قلبشان تازه و عفوین بود هنوز .زه

خانم نیم خواست به این فکر کند که اگر بر رسعهدش 

یم ماند دوسنر شان حاال به کجا رسیده بود ؟ آیا هیچ 

تضمینن برای دوام و بقایش وجود داشت ؟ چقدر 

احتمال داشت که درادامه مساله ی دیگری باعث قهر و 

کینه و عداوت چندین ساله شان شود ؟ و با این همه 

ر جور دیگری ورق خورده بود شدت ؟ حاال که روزگا

 داشت خودش را گول یم زد ؟ 

 
ی
نگاه از گچ پایش برداشت و رسگ به گوشه و کنار زندگ

معمویل دوست و دشمن قدییم اش کشید .در یک خانه 

 یم کرد . 
ی
 ی قدییم بازسازی شده زندگ

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۵۴ 
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طبقه ی متوسط  ظاهرا هنوز نتوانسته بود خود را از 

بکشد باال .همرسش کارمند یک بیمارستان خصویص بود 

و دربخش حسابداری کار یم کرد و چندسال پیش دراثر 

رسطان ریه فوت کرده بود .خودش هم سابقا یک مامای 

 احتماال حقوق خویی 
ی

کارکشته بود و تا قبل از بازنشستیک

هم یم گرفت .معلوم نیست چرا هنوز توی این خانه ی 

 یم کرد .آن هم تک و تنها ؟ سکوتشان قد
ی
ییم زندگ

قابل تحمل یم  ن و آزارنده بود و کم کم داشت غی  سنگی 

ی یم گفت .فرق نیم کرد  ن شد .ییک شان باید یک چی 

 کدامشان اول به حرف بیاید . 

ن که قرق این سکوت دهشتناک یم شکست یم  همی 

توانست غنیمنر باشد .زهره خانم پیشاپیش بادرک این 

 وع ناگهان گفتموض

 پاشم برم چای رو عوض کنم . -

ن جو خشک و یی روح  انگار که برای به جریان انداخیر

 حاکم ترفند دیگری به ذهنش نرسیده بود . 

به چوبدسنر اش چسبید که کنار پایش به مبل تکیه  

 داده بود .زهرا خانم  یک نگاه به چای یخ زده 
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یم که چای از دهن ا فتاده را ی توی سینن انداخت .گی 

 عوض یم کرد.با دل های رسدشان چه 

یم کردند ؟ قبل از این که زهره خانم به خود زحمت 

بدهد با آن وضعش از روی مبل بلند شود با لحن زمخنر 

 گفت

من اینجا نیومدم که ازم پذیرایی کنن ...خودت یم دوین -

 واسه چی اینجام زهره ! 

ن آهنن فرو کر  د توی و نگاهش را مثل دو براده ی تی 

چشمانش .دست زهره خانم از روی چوبدسنر کنار رفت 

و دوباره درجای خودش قرص و محکم نشست .در برابر 

هجوم تند کلماتش چندان هم یی دفاع به نظر نیم رسید 

 . 

 بله یم دونم .تو اینجایی چون احساس خطر کردی ! -

 تظاهرش به یی تفاویر در کنار لبخند 
خونرسدی یا حنر

برلب داشت زهراخانم را بیش از پیش زننده ای که 

عصنی کرده بود .کم کم داشت حوصله و صیی ومتانتش 

را از دست یم داد .هرچه با او از در سازش و مسامحه 

ش را برایش از رو یم کشید .   وارد یم شد او بدتر شمشی 
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باید همون موقع از دستت شکایت یم کردیم .نباید دلم -

 برات یم سوخت ! نباید ! 

ش یم لرزید .به حرف هایی که زده بود ایمان صدای

ب و زهر  نداشت .اما با این همه سیع کرده بود از رصن

الزم برخوردار باشد .هرچند که زهره خانم هم بیدی نبود 

ن  که با این بادها بلرزد .هنوز غرق در آرامش غلوآمی 

 خودش بود . 

تو دلت واسه من نسوخته .زهراخانم .تو از آبروی -

 دی ! خودت ترسی

خودش یم دانست چه فضاحنر به بار آمده و نیاز به این 

تذکر نداشت .گویی از احساس گناه دادن به او لذت یم 

ن به  برد .درحایل که مقرص خودش  بود و گناه همه چی 

گردن او بود طوری دست پیش را گرفته که انگار او 

 واقعیت را نیم دانست .با حریص درآمده گفت

ازت شکایت نکنم به من قول دادی  در ازای این که من-

حرقن به کیس نزین ! حنر به محمد .اما چی شد که زدی 

زیر حرفت ؟ هوم ؟ خواسنر از روی کینه و دشمنن به 

ی   که انتقام گذشته رو بگی 
من و خانواده ام آسیب بزین

 ؟ 
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 زهره آیه غلیظ کشید و با تاثر و تاسف نماییسی گفت

آدما مغلوب وسوسه  نیم دونم چه حکمتیه ویل گایه-

های شیطون یم شن .منم مثل تو بدعهدی کردم و زدم 

 زیر قولم . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۵۵ 

 

منده و یا پشیمان باشد به طرز رذیالنه  بیشیر از آن که رسی

ای خشنود و کیفور به نظر یم رسید .حتما از رسنوشت 

اده ممنون بود به خاطر این که به او فرصنر برای تالقن د

ن از برق کینه ای که از چشمانش بریم  ارو مشمیی ن .بی 

د و گفت  خاست لب روی لب فرسی

 چی به محمد گفنر ؟ -

 واقعیت رو . -

و شانه ای باال انداخت و لبخندی دندان نما تحویلش داد 

.زهرا خانم بدش نیم آمد چوبدسنر اش را بردارد و چنان 
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د که همه عمر نیشخ ند زدن فراموشش به باد کتکش بگی 

 شود . 

اما به نظر میاد که واقعیت رو به نفع خودت دستکاری -

کردی .محمد یک جوری رفتار یم کنه که انگار من یم 

 دونستم . 

ن این  و بعد که امتداد لبخند خبیثانه ی زهره را دید از گفیر

ی بود که او یم  ن جمله پشیمان شد .این دقیقا همان چی 

اما نیم شد .در وجودش  خواست .سیع کرد آرام باشد 

گردبادی از خشم و نفرت به راه افتاده بود و داشت همه 

ن را به هم یم پیچاند.امید و دلخوشی ها و چشم انداز  چی 

زیبایی که از آینده ترسیم کرده بود .مثل نقیسی بررساب 

 داشت پیش چشمان ناباورش محو و ناپدید یم شد . 

 اش را با ندان
ی
م کاری یا به قصد او...زین که تمام زندگ

انتقامجویی به مخاطره انداخته حاال با لبخندی مزورانه 

 و رهایی از 
پیش رویش نشسته بود و با ادعای پشیماین

 اش یم زد و 
ی
عذاب وجدان داشت تیشه به ریشه ی زندگ

 کاری از دستش برنیم آمد. 
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من اون موقع نیم دونستم دارم یه جورایی در حقت -

واال شاید هرگز این کار رو نیم  لطف یم کنم زهرا خانم

 کردم . 

مانه ! تازه فکر یم کرد درحقش لطف هم کرده  چه یی رسی

! البد باید ازش متشکر هم باشد .پناه برخدا ! دستش با 

 گستاخ و یی 
ن شیطان توی یک کاسه بود و آن وقت چنی 

پروا توی چشمانش نگاه یم کرد و دم از حسن نیت یم زد 

 . 

 من به  آخه چه لطفن زن !؟-
ی
یی چاره مون کردی ! زندگ

 یه مویی بنده .اون وقت تو داری

 منت چی رو به من یم ذاری ؟ 

زهره روی مبل صاف نشست و دستش را روی پای توی 

گچش گذاشت .خوشش یم آمد با لحن حق به جانب 

 حرف بزند تا کفر او را بیشیر دربیاورد . 

قه به من اگه همون اول یم دونستم یه بچه ناقص الخل-

ه و تو  دنیا آوردی یم ذاشتم روزگار خودش ازت انتقام بگی 

قهر طبیعت دخالت نیم کردم . آه من خود به خود 

داشت دامنت رو یم گرفت .من فقط یه کم عجله کردم 

.نیتم اون قدرام رسی نبود . یم خواستم به یه بچه که از یه 
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خانواده ی فقی  بود شانس خوشبخنر بدم که تو ناز و 

 کنه و درعوض بچه ی تو توی فقر و نکبت نعم
ی
ت زندگ

ینن بود که من بهش فکر  بزرگ بشه .این تنها انتقام شی 

 یم کردم . 

ون فرستاد و بعد لب  با تمام حرصش نفیس از سینه بی 

ه به نقطه ای نامریی   خی 
هایش را تو کشید .برای لحظایر

 در هوا ساکت ماند .انگار که خودش را هرگز به خاطر این

اشتباه محاسبایر یا شاید هم بداقبایل نیم بخشید .از آن 

ن زیادی بهش نگفته بود .نه آن دفعه و نه  خانواده چی 

 حاال . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۵۶ 

 

این که گ بودند و بعد از این که یک بچه ی عقب مانده 

روی دستشان ماند و درنهایت هم به قول او در اثر 

دستشان رفت چه بررسشان آمد ؟ اصال اگر  بیماری از 
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ی بودند چطور از پس هزینه های زایمان  خانواده ی فقی 

 در یک بیمارستان خصویص برآمده بودند ؟ 

ن دنباله ی  بعد از آن وقفه ی کوتاه با لحنن غبطه آمی 

 حرف هایش را گرفت 

اما حیف که بازم شانس با تو یار بود .بدون این که  -

از عذاب بزرگ کردن یه بچه ی عقب افتاده بخوام تو رو 

خالص کردم و به جاش یه پرس صحیح وسالم با طالع 

بلند انداختم توی دامنت ! همیشه از همه چی شانس 

 آوردی زهرا ...همیشه . 

داشت رسزنشش یم کرد !؟ درحق دوخانواده ی از همه 

با ادعای موهوم نیت خی  بزرگ ترین ظلم و  جا یی خیی

تکب شده بود و باز دوقورت و نیمش باقر بود جفاها را مر 

.به جای اینکه احساس گناه کند طلبکار بود ؟ از گ ؟ از 

او که کوچک ترین نقیسی در این ستمکاری ناجوانمردانه 

نداشت و دلش نیم خواست از جگرگوشه اش حنر 

اگرهم ناقص الخلقه به دنیا آمده بود جدا بیفتد ..یا از 

رش کار کرده بود .اگرروحش را بخت و اقبالش که به رصن 

تماما به شیطان نفروخته و یا در قلبش حنر به قدر ذره 

ای نوری از خدا تابیده باشد بایسنر حاال از فرط ندامت 
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 آرزوی مرگ یم کرد .نه این که با 
ی
مساری و یی چارگ

و رسی

ن تر کند.   مظلوم نمایی بار گناهانش را بردوش خود سنگی 

کنن زهرا خانم ؟  محمد پرستو   خب حاال یم خوای چکار -

نیست واونم حاال اینو فهمیده  و اینم یم دونه که تو 

ت بدقلفر یم  بهش شی  ندادی چون واسه خوردن شی 

کرد و سینه ات رو نیم گرفت... تو مجبور شدی با 

خشک بزرگش کنن ...اون حاال هم به خودت  شی 

ات ! نیم خوای قضیه رو به حاج  نامحرمه هم به دخیر

 من مجبور یم شم افشاگری کنم م
ی

 ؟ اگه تو نیک
ی

زاآقا بیک ی 

تونم .الاقل برای این که بارگناهام کم بشه .من دیگه نیم

ساکت بمونم ! باالخره باید همه بدونن که من از تو 

 دستور گرفتم . 

انگار که رسش را زیر آب گرفته بودند .فشار قلبش را به 

القلب زن قیسوضوح حس یم کرد .بحث و مناظره با این 

انرژی زیادی ازش گرفته بود. تقریبا دیگر جاین برای نفس 

کشیدن نداشت .دستش روی سینه اش چنگ خورد.در 

و دیوار خانه انگار که داشت از هر طرف او را در حصار 

ی بدتر کشید. آیا فشار قیی که یمتنگ خود یم ن گفتند چی 

 از این بود ؟ 
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 برآشفته از غوغای درونش غرید

 کت شو زنیکه ! چرا از خدا نیم ترش !؟سا -

مگه تو از خدا ترسیدی ؟ حنر حرمت امام زاده رو هم -

نگه نداشنر ! این تاوان همون قسمیه که شکسنر زهرا 

 خانم ! 

ی آخرش با تمام قوا تاکید کرده برای این که روی جمله

 باشد صدای دندان قروچه اش هم درآمده بود . 

 

*** 
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 ری#نیلوفرال

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۵۷ 

 

 

 برد و باخت  

 

خداراشکر ! مجبور نبود فعال راجع به آن مساله و بحران 

زاآقا بزند و مثل خود زار و   به حاج می 
پیش آمده حرقن

کرد دست قدرها هم که فکر یمپریشانش کند .زهره آن

فهماند که دست باالی پیش را نداشت .باید بهش یم

اش که ی عاجز و مفلسانه.چهرهدست بسیار است 

ه مقابل چشمانش نقش یم ن گرفت احساس قدرت و انگی 

ی یم های شویم کرد و برای نقش برآب کردن نقشهبیشیر

ی پنایه چیده بود که او به قصد براندازی خانواده

 شد . تر یممصمم
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حارصن بود همچنان بار این محنت و بال را خودش تنهایی 

ش گناه دیگری باشد اما همرسش کبه دوش بکشد و ستم

آفرین دور بماند های این بمب بزرگ و مصیبتاز ترکش

.او این روزها به قدر کاقن گرفتاری و مشغله داشت و این 

تر از همه شان بود .یک دردرس بزرگ و دیگر بدتر و بزرگ

افتضاچ هولناک با رسانجایم نامعلوم ! به یکباره انگار 

شان افتاد . داشت خشک و تر که آتیسی به خرمن زندگی

 سوزاند . را باهم یم

 باید با محمد حرف یم زد!  

 

بعد از نشست و گفتگوی سخت و ناخوشایندی که با 

ین کار ممکن بود  زهره داشت در حال حارصن این بهیر

ن حاال هم  .هرچند کار راحنر در پیش نداشت و حنر همی 

اکنش لرزید .دیدن و کرد تن و بدنش یمکه بهش فکر یم

سخت محمد از نزدیک برایش ناگوار بود اما ظاهرا 

ای نداشت . به جز خودش محمد تنها کیس بود که چاره

ی شیطاین زهره توسط خودش با خیی شده . از دسیسه

کرد که که تحت تاثی  ادعای کذب زهره خیال یمدرحایل

دانسته ها او را مادر خود یماو یعنن کیس که تمام این سال
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جایی و ظلم و ستم ناجوانمردانه و ین جابهباعث ا

 اش بوده ! ددمنشانه درحق او و خانواده

ی دنیا دلگی  و شکسته زدهی تمام مادران ماتمبه اندازه

دانست دلش برای خودش بسوزد و برای دل بود .نیم

اش که هرگز شانس کودک شوم بخت و از دست رفته

د ش یا برای این را نداشت در آغوش مهربان خود بگی 

که ی تنش بود و هست و فکر اینمحمدش که پاره

ممکنمادرش نباشد سخت ترین کار دنیا بود و ترین و غی 

بخت و ی نگونکرد یا دلسوز آن خانوادهاش یمدیوانه

دانند پرس خودشان در تمام خیی باشد که نیمازهمه جا یی 

ی دیگری ها زنده و سالمت داشته درخانوادهاین سال

 ز 
ی
 اش را یم کرده ! ندگ

 

کرد و او را از این اشتباه سازی یمباید به درسنر شفاف

کرد .بعد اگر آورد .باید از خودش رفع اتهام یممسلم دریم

زاآقا هم درمیان یمالزم یم  گذاشت . دید آن را با حاج می 

 تا جایی 
خواست با که امکان داشت یمدرحال حارصن

ی ین بحران را به شیوهصالحدید خودش جلو برود و ا
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ی خودش مدیریت کند .او از این پنهان ن کاری عامدانه چی 

 فراتر از منافع شخیص خودش را دنبال یم کرد . 

 

ن از جارو جنجال و  حفظ ثبات و آرامش خانواده و پرهی 

هایی که حاصیل جز فضاحت و آبروریزی به سازیحاشیه

ین ی گذشته و دنیای شی کهنهآورد .قصهبار نیم ی 

انه ای که پشت رسگذرانده دیگر برایش ارزشی واسه دخیر

تقابل و جنگیدن نداشت .زهره از یک جدال و رقابت 

داد که به خاطر دیده بود و به خود حق یمنابرابر زخم

د و مجازاتش کند .   گذشته انتقام بگی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۵۸ 

 

گناه های یی رزوی آدمحنر شده به قیمت قرباین کردن آ

دیگر .اما او هم حارصن بود خودش را  فدای خانواده اش 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ی یک مادر و توانست جلوی ارادهکند .چه کیس یم

د و شکستش بدهد ؟   همرسعاشق را بگی 

ی این راز مخوف ، اگرچه امواج وحیسی و براندازنده

 
ی
شان را دستخوش تکانه های شدید کرده بود کشنر زندگ

 از درخت نیم اما ایمان 
ی
داشت که اگر خدا نخواهد برگ

کند . افتد و هیچ خطری امن و آسایششان را تهدید نیم

خودش وعده داده که رسی بدخواهان را به خودشان 

گرداند . پس نباید امیدش را به خداوند از دست بازیم

داد .ایمانش آخرین ریسماین بود که بهش چنگ یم

 انداخت . یم

آگاه بود زورش به تنهایی به حمل این دانست و هرچند یم

رسید .اما مطلع کرد نیمباری که روی دوشش سنگینن یم

زاآقا از این راز شوم و ظالمانه آخرین دری کردن حاج می 

ن تمهید ممکن و بود که باید از آن وارد یم شد و واپسی 

ن یم کرد . الزم که تا مجبور نیم  شد از این فکر پرهی 

ود .ترسش از این بود که گندگذشته ازخدا که پنهان نب

که در حق زهره کرده   دربیاید و با برمال شدن بدعهدی

زاآقا بیفتد .پرسش را ...پاره ی تنش بود از چشم حاج می 

را که به لطف بدخوایه و انتقامجویی زهره داشت از 
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آمد .فقط دید و کاری از دستش برنیمدست رفته یم

ن  ن را کم داشت که در این بی  زاآقا را همی   محبت حاح می 

 هم از دست بدهد . 

چقدر شانس این را داشت که بتواند این قضیه را 

ی همه مدیریتش کند ؟ تا مسکوت نگه دارد و در یی  خیی

توانست از پس این کار بربیاید .باز اگر محمد کجا یم

ی نیم ن  دانست ... چی 

کرد مغزش هاشان که فکر یمبه حرف مردم و قضاوت

 رفت و در جانش احساس ترس و عجز و یی گدرد یم
ی
چارگ

 سوزانیدش ! کرد و از درون یمجهنم به پا یم

 کرده بودند ...یک عمر 
ی

یک عمر با آبرو و عزت زندگ

مورد تکریم و تقدیس یک شهر بودند . اما حاال هست و 

 تیغ قرار گرفته بود .  ینیستشان روی لبه

ه نکرده ام رو پس دونم دارم تاوان کدوم گنا" خدایا نیم

 دم ؟ "یم

ن قسمش یعنن نیم دانست یا خودش را رس شکسیر

اوار همچه تنبییه باشد . قدرهام گنهکار نیمآن  دید که رسن

خواست جوی وجودش ازش یمبخش محتاط و مصلحت

همه عجله به خرج ندهد . همیشه آخرین صیی کند و این
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ین راه نبود. شاید بهیر باشد که منتظر  راه بهیر

العمل محمد بماند و ببیند او چطور با این قضیه عکس

 و آیندهآید ؟ برنامهکنار یم
ی
اش بعد از اش برای زندگ

ون آمدن نیمه از پشت ابر چیست ؟  ی پنهان ماهبی 

داند که به صالحش نیست حتما خودش هم خوب یم

اش و نباشد .موقعیت ممتاز اجتمایع پرس خانواده پنایه

ها مایه مباهات و فخرش بود ام این سالهرچه که در تم

ها را از دست به خطر یم ن افتاد و ممکن بود خییل چی 

بدهد . اسم و رسمش را ... اعتبار و شان و مقامش را 

با  ی گذشته...آمال و آرزوهایش را ...در اینجا معامله

 ای نبود .ریسکی چندان سودآور و عاقالنهمعامله آینده

تمال برد و باختش برابر بود. شاید او زیادی داشت ! اح

 این
ی
همه تغیی  و تحول در رسنوشتش را هنوز آمادگ

 نداشت .از کجا معلوم که

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۵۹ 
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ن آساین در  بعد از این خوشبخنر و نیکنایم به همی 

سش باشد ؟ از کجا معلوم که پشیماین و افسوس  دسیر

ی انتظارش را   نکشد؟ بیشیر

او که مقرص این اتفاقات نبود .پس نباید جزایش را 

های اش آدمی واقیعکشید .عادالنه نبود .اگر خانوادهیم

لت درخوری  ن خوب و درسنر نباشند چی ؟ اگر شان و مین

 نداشته باشند؟ 

ای که ش سال او شود که از خانوادهآیا باز هم رایصن یم

ین برایش خواسته و ها را را روی رسش گذاشته و بهیر

ی گمنایم برود که به ساخته بگذرد و به سمت خانواده

ی ش سال بینشان فاصله افتاده .آیا همان قدر که اندازه

توانست برایشان مثل یک غنیمت یا گنیحی وجود او یم

توانستند برای او موهبنر ها هم یمارزشمند باشد آن

خیسی از بزرگ باشند و این خالء را طوری پر کنند که ب

ان ای که او در این جابه جایی یمآسیب عاطفن  دید جیی

شود ؟ کیم شک داشت . هرچند احساساتش به او دروغ 

ن نبود که در این مورد پای عواطف نیم گفتند اما مطمیی

اش نبود که اش درمیان نیست و از خودخوایهمادرانه

 طور فکر کند ! دوست دارد این
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ای به کند که درچه خانواده  تواند انتخابهرچند آدم نیم

دنیا بیاید اما محمد ناخواسته این امکان را پیدا کرد و حاال 

توانست به میل خودش هم حق انتخاب داشت و یم

 گزینیسی عمل کند که متعلق به کدام خانواده باشد ! 

شاید امیدی عبث باشد اما تا زماین که او هم سیع در 

کرد و قیقت دوری یمکاری داشت و از برمالکردن حپنهان

دید انگار که هایش را تقریبا پنبه شده یمزهره هم رشته

 هردوطرف در امن و امان بودند . 

 

ی به دست یم آورد . باید از آن خانواده اطالعات بیشیر

ی نگفته بود .او هم زهره این بار هم راجع به آن ن ها چی 

خواست از او دروغ پرس و جوی زیادی نکرد .چون نیم

ود .احتمالش بود که از روی بخل و کینه راستش را بشن

که درجریان این نگوید .اصال اگر خودش بعد از آن

واقعیت تکان دهنده قرارگرفت ، به طور محرمانه یک 

ن ادعایش را های اولیه را انجام نیمرسی بررش داد همی 

های کرد. اما افسوس که نتیجه این بررشهم باور نیم

 ال هرگونه ادعای کذب را رد کرده بود . ابتدایی هم احتم
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باالخره خودش رایه برای شناسایی آن خانواده پیدا 

کرد قدرها هم که فکر یمکرد .شهر کوچک بود و آنیم

 دست و بالش بسته نبود. 

محیا تازه رفته بود حمام .باید از خلوت خانه استفاده 

کرد .اول باید ضبط صوت را که حاوی یک فایل یم

داد .به اتاق مهم بود در جای امنن قرار یمصویر 

زده از خوابشان رفت . ضبط صوت را با حرکایر شتاب

ون آورد و آن را توی ییک از کشوهای فایل  کیفش بی 

مخصوص خرت و پرتهای خودش گذاشت و درش را 

 
ی

ی اش )که زیر جعبهقفل کرد .کلید را نه جای همیشیک

کیف پولش قایم های  جواهراتش بود( توی ییک از زیپ

کرد و بعد نفس نسبتا راحنر کشید . هرچند آرامش و 

توانست دلش را قرص خاطرجمیع کاذیی بود اما فعال یم

توانست گناه دیگری را به دارد . دست کم کیس نیم نگه

پای او بنویسد .نگایه به ساعتش انداخت .نزدیک به 

 پنج بود .بعد یادش افتاد

 

 #نیلوفرالری

 سور_کردند#عشق_را_سان
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امروز سه شنبه است و یک هفته گذشته است .نچ نیحی 

 تر شد . که یادش رفته بود عصنی کرد و از این

و ومقلدش بود تماس بایسنر با دفیر آیت هللا... که او پی 

شد که خواب و گرفت و پیگی  جواب سوال مهیم یمیم

آسایشش را از دوسال پیش مختل کرده بود و این روزها 

 که محمد هم در جریان واقعیت قرار گرفته ا علم به اینب

این   و حی 
اش شده . تا به حال بیشیر از پیش مایه نگراین

ی نیم ن ن گرم بود که محمد چی  دانست و دلش به همی 

 یی 
ن ی از گناه نامحرمیت مصونشان یمهمی  داشت خیی

.اما حاال وضع فرق کرده بود ! محمد نسبت به 

چه نباید بود و باالخره شد آنموجودیت خودش آگاه 

 شد ! یم

چون فرصت زیادی تا پایان وقت اداری نمانده بود جایی 

سیم که روی برای اتالف وقت نبود .به سمت تلفن یی 

ن پاتخنر قرار داشت رفت و همزمان که توی موبایلش  می 

گشت لب تخت نشست .بعد دنبال یک شماره تماس یم

ایی که به دلش افتاده برای دور کردن خودش از تب و ت
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 یی 
سیم را برداشت و بود نفس بلندی کشید .گوشی

 گرفت .   تندتند شماره

 دلش جوش شنیدن جوایی را یم
ی
اش زد که شاید تمام زندگ

 به آن بند بود . 

 بحث محرمیت ! 

شاید راه دیگری هم باشد .به جز راهکارهایی که او 

ممکن یمیم  .  ید رسدانست و به نظرش نامناسب و غی 

 

*** 

 

ام را همراه با یعنن ممکن بود محیا عمدا رورسی

شدند انداخته هایی که باید با وایتکس شسته یمملحفه

دانم چرا ویل احتمالش به باشد توی لباسشویی ؟ نیم

رسید .محیا همیشه دخیر خوب و نظرم صفر یم

کرد . قلنی بود و از روی بخل و حسد کاری نیمخوش

لرزید .وقنر ن از شدت بغض و البه یمصدایش پشت تلف

کرد که دیروز بعد از رفتنم چه دسته داشت تعریف یم
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گیل به آب داده احتماال اشک و مفش باهم قایر شده 

 بود . 

که محمد از دستش عصباین شود و حتما واقعا از این

تنبیهش کند مجبور شده به دروغ این خرابکاری را گردن 

اال محمد راجع به من چه فکری من بیندازد . ای خدا ! ح

ام کرد ؟ امیدوارم خیال نکرده باشد که عمدا خواستهیم

ترین شکل اش را درموذیانهروش خبیثانه هدیه با این

ایه هم  ممکن پس بزنم ! البته فکر چندان بی 

اش عدل باید همان اهدایی  توانست باشد ! رورسینیم

ها پرت شود حفهحواش همراه با ملروز اول از روی یی 

توی لباسشویی و وایتکس پدرش را دربیاورد . یعنن مثال از 

رسم رسخورده ؟ یا مثال آن لحظه رورسی رسم نبوده و 

خدار و ها ! دروغ شا نفهمیدم که پیچیده توی ملحفه

رسید .من جای محمد باشم در مضحیک به نظر یم

 چاره من ! کردم .یی عامدانه بودن این کار شک نیم

دادم .البته نه ید با محمد تماس یم گرفتم و توضیح یمبا

گنایه خودم که اصل ماجرا را بگویم و با اعالم یی این

محیا را توی دردرس بیندازم .مطمئنا محمد ازش 

ای در انتظارش بود و من این را گذشت و کتک جانانهنیم
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ی ادعای کذب خواستم در ادامهخواستم .فقط یمنیم

کنم عمد و قصد آشکاری درکار نبوده و محیا متوجهش  

 تواندشده که یم خییل اتفاقر به هدیه اش گند زده

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۶۱ 

 

ام بوده باشد ! هرچند که امیدوار اش از بدشانیسهمه

تر از این حرف نیستم ادعای مرا باور کند .محمد بدپیله

ح و تفسی  خود ش یم سنجید و کاری ها بود .بر اساس رسی

 به دفاعیه طرف مقابل نداشت . 

بعد از دوبار تماس ناموفق با این فکر که البد با من 

خانه رفتم تا برای  ن قهرکرده گوشی را کنار گذاشتم و به آشیی

زاقاسیم کرده  شام تدارک ببینم .باباحاچی هوس می 

ها و کردم تا بادمجانرفتم منقل را روشن یمبود.باید یم

 ها را روی آتش کباب کنم . گوجه

 هووف ! چقدر کار داشتم ! 
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های جای پای ایوان بادمجانوقنر داشتم همان

کندم باباحاچی یک رس به شده را داغ داغ پوست یمکباب

من زد و کیم از کارم ایراد گرفت که چرا اجازه نیم دهم 

بادمجان ها بیشیر ذغایل شوند و بهیر است تعداد 

هایش را پشت کمرش یر باشد دستهای کبایی کمگوجه

گذاشت و آوازخوان رفت که رادیواش را بردارد و گوشه 

های محیل گوش جان بسپارد .که دنیحی بخزد تا به آهنگ

بعد از به صدا درآمدن صدای زنگ خانه احتماال 

سالنه رفت که تصمیمش ناخواسته عوض شد و سالنه

و سالش  های همسندر را باز کند .حتما ییک از همسایه

آمدند و دم در با ای یمبود .طبق معمول به بهانه

 شدند . باباحاچی گرم اختالط یم

شده را ییک ییک از دسته یم های پوست کندهمن بادمجان

انداختمشان توی تشت رویی قدییم که از گرفتم و یم

ی مامان سدخاتون خدابیامرز برای لوازم مورد عالقه

ی بود .بعد با کارد مش ن غول له کردنشان شدم و برای آشیی

م زمزمه کنان آواز رس که از ایناین کار بیشیر لذت بیی

 دادم. 

 " تو اون کوه بلندی ، که رستا پا غروره / 
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 کشیده رسبه خورشید ، غریب و یی عبوره/ 

 تو تنها تکیه
ی

 هام / گایه برای خستیک

 دی به حرفام / گم ، تو گوش یمیمدوین چی تو یم

 

ویل این ترانه ناخواسته مرا یاد کیس دانم چرا نیم

 ربطانداخت که ظاهرا یی یم
ی
ام بود و در ترین آدم زندگ

ن حال مهم  ترین نقطهعی 
ی
ام . یک نفر که با ی عطف زندگ

فهمید . های مرا ناگفته یمی من بیگانه نبود و حرفقصه

ها به شتاب نفر مثل او که وقنر درکنارش بودم ثانیهیک

اش را همچون هدیه ای ن  هرلحظهگذشت و میم

نفر که با نفوذ کالمش دانستم . یکارزشمند قدر یم

توانست در من انقالب کند و من پیش او تبدیل به یم

خواست ای که نیمشدم .محبوبهمحبوب دیگری یم

ده باشد و کورکورانه از اراده و خواست دیگران  رسسیی

ی جسور و ق وی کند .پیش او من یک دخیر وی بودم پی 

خواست گذشت و یمکه از آرزوهای کوچکش راحت نیم

به اندازه کاقن در راه رسیدن به آمال و آرزوهای نه چندان 

ناپذیر و دور و درازش تالش کند و پیش برود . شکست

رسسخت .مثل کویه پایدار و استوار...هچون خودش . 
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ه و قدرت یم ن  او به من انگی 
ی

 ام داد تا از جنسیت و زنانیک

احساس ضعف و محدودیت نکنم .با اعتماد به نفس 

وزی ها و نامالیمتقدم بردارم و با سخنر  ها بجنگم تا پی 

 
ی
ها وقنر بهش فکر را در آغوش بکشم .یک نفر که تازگ

شد و قلبم آرام به هایم یی اختیار منحنن یمکردم لبیم

 آمد . غرش در یم

 

داشتیم و دلم برای فردا صبح دوباره باهم قرار مالقات  

ن بود . از حاال یی   تاب رفیر

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۶۲ 

 

 به چشم من ، به چشم من ، تو اون کویه / 

 نیازی ، باشکویه / پرغروری ، یی 

 طعم بارون ،بوی دریا ، رنگ کویه/ 
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 /  تو همون اوج غریب قله هایی

 /  تو دلت فریاده اما یی صدایی

 

ای افتاد باالی رسم و بعد سایه اول صدای پای کیس آمد 

ن درهوا بود بلعیده شد.  ی . به یکباره انگار که هرچه اکسی 

شده با کارد های کبابهایم موقع کوبیدن بادمجاندست

از حرکت ایستاد . آرام رسبلند کردم و نگاهم که به 

چشمان روشن و عبوسش افتاد نفسم رفت و زبانم بند 

 آمد . 

 _َس...سالم ! 

ام نشست. با حالنر تندی روی پیشاین  یکهو عرق

دستپاچه پشت دستم را روی رسم رساندم و بعد انگار که 

ام معلوم نیست از گ شل و ول از درون یخ زدم .رورسی

افتاده بود دور گردنم و تمام موهام در معرض دیدش قرار 

 داشت . 

ش مجال گریزم نبود .  ن  از نگاه اخطارآمی 

ریخت .به سمتم هره کشید*  با لگدی که به منقل زد دلم

و با هجوم حضورش بدتر به ترس و وحشت من دامن زد 
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.یک نگاهم به ایوان خانه بود و چشم به راه رسیدن 

خواست باباحاچی بودم و یک چشمم به او که انگار یم

دنیا را بر رس من و خودش خراب کند .کنار من روی 

ه به چشمان گیج و مفلسان ام هزانوانش نشست و من خی 

 آلود گفت با  لحنن عتاب

_از رورسی خوشت نیومده بود یا چون من برات 

 خریدمش دوست نداشنر ؟

هنوز جرات نطق کشیدن پیدا نکرده بودم که با دستان پر 

زورش رورسی را محکم بر رسم کشید و بعد با همان 

ن ودیوانهحرکات خشونت وارش بال های رورسی را آمی 

   چنان بیخ گلویم سفت بست
ی

که نزدیک بود دچار تنیک

نفس شوم . و تا جایی پیش رفت که من با گلویی خشک 

شده به خرخر و رسفه افتادم .بعد رهایشان کرد .اما نگاه 

پرغیظ و غضبش هنوز دست از رسم برنداشته بود. 

ام را شل کردم و دسنر روی گلوی به ی رورسیگره

 ده بود . هام به شماره افتاام کشیدم . نفسسوزش افتاده

 _نزدیک بود خفه شم ! اح ! لعننر ! 

اش آمده و شاید به خاطر بالیی که بررس رورسی اهدایی 

قدر از این خرابکاری  به من نسبت داده شده  بود آن
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دستم کفری بود که منتظر بود بهانه بدهم دستش تا 

گفتم گشایی کند .آخر من با چه زباین به این برسی یمعقده

این میان نداشتم که باز جور دیگری که هیچ نقیسی در 

 قیامت به پا نکند؟

رحمش اش از سنگ شده بود .با نگاه رسد و یی چهره 

 توانست مرا در خودم دفن کند .وقنر با تغی  گفت یم

 _به درک ! 

 من مذبوحانه آه کشیدم و نالیدم . 

_من ...من عمدا رورسی رو ننداختم تو لباسشویی ! باور 

 کن ! 

زد. انگار خشم و غضب رعد و برق یم در چشمانش

ی خودمان بودیم زیر مشت و مطمئنم اگر در خانه

جا تقریبا دست و کرد . اما آنلگدهای خودش لهم یم

ن حد که با پشت دستش  بالش بسته بود .فقط در همی 

 آرام بردهانم زد و غرید

 _خفه شو ! 

به اش منجر به زخیم شدن لب و دهانم شده ترسیدم رصن

خورده دستم را روی لبم کشیدم . .با حالنر یکه باشد 
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به اش چنان  ظاهرا که خوین و متورم نشده نبود .اما رصن

.جوری که عقل از رسم پراند و ام کرد ناگهاین بود که شوکه

در اقدایم تالقن جویانه مثل بچه گربه ای وحیسی و زخیم 

 به سمتش چنگ و پنجه کشیدم . 

 

 _________ 

 

 ور شد . هره کشید*: حمله

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۶۳ 

 

 _تو حق نداری منو بزین ! حق نداری ! 

ام کوتاه آمده بود و سیع های خشمگنانهاو در برابر نعره 

ل خودش در بیاورد. اما داشت دست هایم را تحت کنیر

ها، موفق نبود .توی ییک از این چنگ و پنجول کشیدن
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م خراش عمیفر ناخن ن  روی پوست دستش های تی 

هایم های از خون از رد پنجهانداخت و بالفاصله رگه

ون زد . هرچند عقب نکشیده بودم اما تا حدودی  بی 

محابایم برایم گران تمام شود. ی یی ترسیدم که این حمله

ن  طور هم شد .درنهایت به بازویم چسبید و به زور و همی 

 از جا بلندم کرد و با تحکم گفت

 م خونه ! _جمع کن بری

ویل دیگر آتشفشان خاموش صیی و تحملم به فوران  

ن نداشتم .از تورسی  درآمده بود. دیگر توان بله چشم گفیر

دانم این همه زور و قوا خور بودن خسته بودم . نیم

روز از کجا به من تزریق شده بود که داشتم سیع آن

کردم مثل همیشه حریف آساین برایش نباشم ؟ همان یم

ب و شتم ازش مظلویم که یممحبوب  شد با زور و رصن

امان بر هایم یی زهرچشم گرفت و مطیعش کرد. با مشت

هتخت سینه ن جو بررسش ونگ اش کوبیدم و با لحنن ستی 

 زدم

ن _نه .من خونه نمیام .یم  جا . خوام بمونم همی 
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و تقال کردم که خودم را از چنگش نجات بدهم .او که از 

ا ن و عاجز مانده بود و از پس مقاومت و رسکیسی من حی 

 آمد به عقب هولم داد و ترسی زد مهار من برنیم

 _گه خوردی ! 

ن خوردم و دیدم که دستش باال رفت .  من از پشت به زمی 

که توانست همان لحظه توی گوشم بزند اما نزد .با اینیم

دانم از روی خون جلوی چشمانش را گرفته بود ! نیم

یجسارتم بود یا ترس و غا ن فلگی  طور زل زده ام که همی 

بودم توی چشمانش . انگار که داشتم با خودم به مبارزه 

طلبیدمش ! با تمام حرصش دستش را مشت کرد و یم

د. لب  هایش را به هم فرسی

ذاری مثل آدم باهات رفتار کنم .از بس که _خودت نیم

 شعوری ! چموش و یی 

ن   اری و من که ضعف و تردیدش را دیدم با خشم و بی 

که دوباره در چنگش رویم را ازش برگرداندم و قبل از این

ن برداشتم و رو به سمت باغ دویدم  گرفتار شوم از جا خی 

رسید دانم باباحاچی کجامانده بود و چرا به دادم نیم. نیم

 ؟
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موقع بعدا فهمیدم که داشت تلفنن با خاله زینب که یی 

ش زنگ زده بود حرف یم با آن زد و برای احوالیی

 های سنگینش رسو صداهایمان را نشنیده بود . گوش

 

 ️❤#روز_زن_و_مادر_مبارک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۶۴ 
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 پرسنوح

 

داشت به باغچه ی گل رسخش یم رسید .بعد از مدت ها 

حوصله اش را پیدا کرده بود .امروز کیم بیشیر از همیشه 

اوقاتش را درکنار گل های  وقت آزاد داشت و یم توانست

عزیزش بگذراند .دودوک داشت برای خودش گشت یم 

زد و گایه هم دنبال گربه ای یم کرد که همیشه توی 

اران آن  ن باغشان برای خودش بروبیایی داشت و تا شالی 

 سوی باغ فراری اش یم داد . 

آنجا شمال بود و علف های هرز را که یک مدت به حال 

سه خودشان جنگیل یم شدند . و خود رها یم کردی وا

حاال با تیشه به جانشان افتاده بود .بعیصن هاشان 

ی  رسسخت و مقاوم بودند و نیاز به زورآزمایی بیشیر

داشتند .بعیصن هاشان نرم و نازک بودند و به یک اشاره 

 اش از پا دریم آمدند. 

 فکر کرد " مثل آدم ها ." 
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ی رز زرد رنگ  البه الی انبوه بوته های گل رسخ یک بوته

هم وجود داشت که برایش عزیزدردانه  بود .یادش نیم 

آمد از اول خودش آن را کاشته باشد .ظاهرا قبال بوته 

 همراه با بوته هایی 
اش توی باغچه بود یا این که قاچاقر

که از گلخانه خریده بود رس از باغچه ی او درآورده و بعد 

یک روز با تولد  درکنار گل های رسخ او قایمیک رشد کرد و 

ینن  ی شی  نگ خود باعث غافلگی  گل های زرد خورسی

ن آن همه گل رسخ  برایش شد .از حق نباید یم گذشت .بی 

داشت همچون نگینن زیبا خوش یم درخشید و یکه نمایی 

یم کرد .دسنر روی ییک از غنچه های نارنیحی رنگش 

گ های ظریفش را که زیر پوست  کشید و لطافت گلیی

دلش نرم شد. امروز و فردا یم شکفت و  دستش حس کرد 

 زیبایی اش را به رخ دیگر گل ها یم کشید . 

 اح ! لعنت ! 

نزدیک بود پایش برود روی یک نهال ظریف و تازه رسته 

ی درخت نارنج یا پرتقال و ناغافل لهش کند که به موقع 

پایش را عقب کشید .خودبه خود روییده بود و قلدرانه 

گل جایی برای خودش باز کند   یم خواست وسط آن همه

.باید یم کندش و یم برد جای دیگری یم کاشت .حاال گل 
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رز زرد هییحی ! باغچه ی گل رسخش که جای درخت نبود 

ن و نازک نگاه یم کرد که  . هنوز داشت به آن نهال سیی

ن های باغ  حواسش رفت یی صداهایی که از آنسوی پرچی 

.چون از وقنر  همسایه یم آمد .برایش جالب و غریب بود 

ی شده هیچ رسوصدای مشکوگ  همسایه ی حاچی طیی

به گوشش نرسیده بود .حنر صداهای عادی هم به 

مرد آمد و شد زیادی  ون یم زد .پی  زحمت از آن خانه بی 

نداشت .ظاهرا مثل او روحیه ی انزواطلنی داشت و از 

شلویعن گریزان بود .واال شنیده بود که بچه ها به 

ها ح نر بیشیر از سجاد بهش به اندازه کاقن خصوص دخیر

توجه دارند و درجریان بود که ییک از نوه هایش هم بیشیر 

از بقیه به خانه اش یم آمد و مراقبش بود .محبوبه ! 

عادی برایش عجیب  وحاال شنیدن این رسوصداهای غی 

ن  و حنر نگران کننده به نظر یم رسید . شاید برای همی 

ن کرده صداها   کنجکاو شده وسیع داشت با  گوش های تی 

ن بدهد .اولش صدای دویدن کیس را شنید  را از هم تمی 

.بعد صدای پای دیگری که ظاهرا در تعقیب نفر اول بود 

.یعنن چی شده ؟ نکند دزدی به خانه زده باشد ؟ خانه ی 

مرد تک و  یک پی 
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۶۵ 

 

ررفته یم تواند مورد مناسنی تنها و به قول مهرداد زهوار د

ن بود که امکان ندارد  د باشد . ویل تقریبا مطمیی برای دستیی

ی بتواند با همچه شتایی  مردی به سن و سال آقای طیی پی 

یک دزد ملعون را دنبال کند .با احتیاط و با استفاده از 

استتار درختان باغ کیم از باغچه اش فاصله گرفت و 

 رفت جلوتر . 

ن دوباغ بود .درپناه تنه ی یک حاال درنزدی یک مرز بی 

درخت انار و تا نرده های چویی چند قدم بیشیر فاصله 

نداشت .اولش سایه ی یک زن و مرد را دید .زن یا شاید 

ن .مرد یا شاید هم پرس   افتاده یا خورده بود زمی 
هم دخیر

ایستاده بود باالی رسش . بعد صدای جر و بحثشان را 

پر بود و داشتند با دعوا و پرخاش شنید .توپ هردونفر 

 باهم حرف یم زدند . 

به من دست نزن ! خودم یم تونم بلند شم .) صدا آشنا -

بود و با تمام رگه های خشیم که ازش یم جوشید ازهمان 
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ن باشد که این صدای محبوبه  ابتدا یم توانست مطمیی

 است .( 

نیم دونم چطور جرات یم کنن با من این جوری حرف -

؟ ویل من آدمت یم کنم .)این هم صدای خشونت بزین 

ن برادرش بود .صدای محمد .هرچند دیرزماین بود که  آمی 

ن صدایش به گوشش  کاری به کار هم نداشتند اما طنی 

 آشنا بود هنوز.(

ه چکار کرده که ...؟ "   فکرکرد " یعنن چی شده ؟ دخیر

با دستش شاخ و برگ ها را کنار زد تا تصویری که یم دید 

اضح تر شود .دخیر داشت با عصبانیت دست های و 

 یاری گر برادرش را پس یم زد . 

 گفتم بهم دست نزن ! )تقریبا رسش جیغ کشیده بود .( -

خفه شو ! صدات رو بلند یم کنن چرا ؟ ) انگار متوجه -

نبود که خودش هم صدایش را انداخته روی رسش و 

نه حنر کم مانده بود بزند زیر گوشش .اما خوشبختا

 متمدمانه رفتار کرد و نزدش .(

محمد یی اعتنا به چموشی های خواهرش شانه هایش را 

گرفت و با یک حرکت از جا بلندش کرد .خواهرش 

ون .   داشت تقال یم کرد خودش را از چنگش بکشد بی 
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ن حاال با من بریم گردی خونه .) - جمع یم کنن همی 

لحنش خییل دستوری بود .مثل ماموری که حکم 

 داشت کیس دستش باشد .(باز 

و دستش را کشید .چه لزویم به این اجبار بود ؟ چی شده 

بود مگر ؟ نکند از آمد و شدهای یواشیک اش به خانه ی 

او کیس بویی برده باشد ؟ نکند ...ای وای ! دلش ریخت 

و غول ترس در وجودش نعره کشید .نه به خاطر خودش 

ه  شده بود .   که به شدت نگران دخیر

دخیر رسکش تر از این حرف ها بود .به راحنر تسلیم اما 

نیم شد .مقاومت به خرج داد و بیشیر از یک قدم 

ن و نشست  دنبالش کشیده نشد .خودش را انداخت زمی 

ن خودش شد .اگرچه سیع داشت در  و مانع از به زور رفیر

ه  ن مقابل برادرش مودبانه رفتار کند اما لحنش کماکان ستی 

 جویانه بود . 

ش یم کنم ولم کن .کاری به کار من نداشته باش خواه-

 محمد. من به خواست خودم اومدم و 

به خواست خودمم بریم گردم .تو نیم توین به من زور 

 . 
ی

 بیک

 برنیم گردی نه ؟ داری با گ لج یم کنن ؟ -
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 من با کیس لج نکردم .همیشه یم اومدم این جا ... -

اگر موضوع دیگه حق نداری بیای ...) آخر برای چی ؟ -

رفت و آمد مخفیانه اش لو رفته باشد که این قدر 

 دربسته باهاش حرف نیم زد . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۶۶ 

 

ن دیگری باشد .(  پس موضوع باید چی 

واسه چی ؟ مگه اینجا کجاست که قدغن کردی برام ؟ -

 خونه ی بابا بزرگمونه ! خونه ی غریبه که نیست . 

گ ! وقنر یم گم حق نداری بیای بگو چشم ! خونه ی هر -

 )چه برادر یی منطفر ! هووف ! (

نیم گم چشم ! دیگه زورگویی بسه محمد .خسته ام -

 کردی ! 
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ه - عه .پس این طوریاست ! من خسته ات کردم .) دخیر

انگار که از گفتنش پشیمان شده باشد سکوت کرده بود تا 

 برادرش بیشیر دور بردارد .(

ور که معلومه رورسیتم عمدا انداخنر تو پس این ج-

ه زدی بهش ! مگه نه ؟ ) رورسی 
ُ
لباسشویی و با لکه بر گ

؟ چه مزخرف ! لکه بر خرابش کرده ؟ خب کرده که 

کرده .یعنن توی دنیا بهانه ی دیگری برای این همه 

توحش و آزارو گی  دادن پیدا نیم شد ؟ فرض را براین 

د .حاال اگر رسلباس گرفت که عمدی درکار بوده باش

ی ...رورسی خودش  ن برادرش این بال را آورده بود یک چی 

 را عمدا هم خراب کرده باشد چه ربیط به او داشت ؟ (

دخیر انگار از جان خودش سی  شده بود .یا شاید هم یم 

خواست بزند به سیم آخر .خودش گفته بود از دستش 

 خسته شده .با تمام حرصش توی صورتش فریاد زد 

آره .آره .آره .عمدا این کارو کردم ! حاال حرف حسابت -

 چیه ؟ 

خییل طول نکشید که بفهمد حرف حساب برادرش 

چیست .چون همان لحظه احتماال برق از چشمانش 
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پرید .اولش صدای شتلق سییل آمد و به دنبال جیغ ناله 

ه که نفرین کنان گفته بود  وار دخیر

 الیه دستت بشکنه .  - 

و لگد بود که بررسو صورت و پشت و کمرش رگبار مشت  

 یی وقفه بارید. 

 و چه ناجوانمردانه ! 

ه یی دفاع درخودش مچاله شد و رسو صورتش را هم 
دخیر

پنهان کرده بود که کمیر درمعرض تهاجم برادرش باشد و 

برادرش یکرسه مشت یم زد .کم که یم آورد لگد هایش را 

 توی پک و پهلویش فرو یم کرد . 

 یی شعور ؟ اون خواهرته ! خواهرت ! " چکا
ر یم کنن

 زورت رو این جوری به رخ خواهر یی دفاع 
چطور یم توین

 خودت بکیسی عویصن ؟ "

حواسش نبود از گ دست هایش مشت شده اند و 

ن برداشته  د؟ حنر خی  داشت لب هایش را به هم یم فرسی

ه را از زیر دست و پای برادر یی رحمش  بود که برود دخیر

ون ...اما یم دانست دخالت و میانیحی گری او بکشد ب ی 

 یی 
نه تنها کمک کننده نیست بلکه حتما کار را برای دخیر

چاره سخت تر یم کند .آن ها که باهم سنیم نداشتند 
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ی را   آمده که دخیر
ی

.نیم توانست بگوید درعالم همساییک

از زیر دست و بال برادر خشونت طلب و عصنی اش 

وقعیت خودش مهم نبود .حنر اگر نجات بدهد .نه .نه .م

به خرش یم چسبیدند و بهش یم گفتند به تو چه مرتیکه 

ه بد یم شد و او این را نیم خواست .باید  ؟ برای دخیر

مثل آدم های یی دست و پا و احمق همان جا خشکش 

یم زد و دورادور شاهد کتک خوردن دخیر بخت برگشته 

ه بود  .باید ای باشد که مغضوب برادر بدذاتش واقع شد

با یی طرقن کنار یم کشید و توی دعوای خواهر و برادری 

دخالت نیم کرد و چشمش را روی برخورد سنگدالنه ی 

ده یم بست .   برادری که انگار بویی از آدمیت نیی

درحایل که زیر لب  با خشم و انزجار تکرار یم کرد " به 

 من ربیط نداره ...به من ربیط نداره "

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۶۷ 
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یادش نیم آمد خودش هرگز از گل نازک تر به خواهرانش 

رضا که شهید شده بود   -گفته باشد .او و آن ییک برادرش 

برعکس دو برادر دیگرشان که مثل محمد دست بزن 

ام و  داشتند همیشه سیع یم کردند رفتاری توام با احیر

چند بعدها محبت با خواهران خود داشته باشند.هر 

رشته ی الفت میانشان گسست اما در تمام این سال ها 

هروقت خواهرانش که از جدا شدن و دورافتادن او از 

خانواده به شدت شایک بودند با نیش و کنایه و زخم زبان 

سیع داشتند او را به خاطر تمام انتخاب های خودرسانه 

اش رسزنش و مایوس کنند کوتاه آمده و جواب یی مهری 

درشنر شان را نداده بود .اما محمد ...دیگر داشت شور  و 

هرچه برادر تعصنی و گنداخالق بود را دریم آورد ... او 

اگر مرد بود که زور و قدرتش را به رخ خواهرش نیم 

اش چقدر تحمل کشید ! مگر تن ظریف و شکستنن 

 داشت ؟ 

 

ن نشست .انگار خودش از کتک زدن  ناگهان برادره به زمی 

د . معلوم بود از نفس افتاده . خودش که به این خسته ش

ه نگون بخت چه حال  ن دخیر وضع افتاده بود حاال ببی 
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وروزی داشت ! درعجب بود چطور هنوز غش نکرده و 

 نیفتاده روی دست برادر ستمگرش ! 

مستاصل و فرومانده زل زده بود به خواهرش که مثل  

ود جوجه ای ترسیده و یی پناه توی خودش پیچیده ب

.باید از خودش خجالت یم کشید که با خواهرش مثل 

یک حیوان رفتار یم کرد .اگر نیم توانست تکیه گاه خویی 

برای خواهرش باشد الاقل ملک عذابش نیم شد .آخر 

ت مجوز داده بود با  گ به این موجود پلید و دیوسی 

نوحه ی " ای وای زینبم " عالم و آدم را بگریاند اما با 

ن گناه ؟  خواهر خودش  این طور تا کند .آخر به کدامی 

اسید معده اش باز زده بود باال .دیگر تحملش را نداشت 

ن مقابلش خسته بود .یم  .از تماشای صحنه ی رقت انگی 

خواست همان لحظه بگذارد و برود .دیگر اعصابش نیم 

ن گرفت دوباره  کشید .اما همان لحظه که تصمیم به رفیر

ن چسبید .   پاهایش به زمی 

چشمانش گرد شدند و هاج و واج به صحنه ی عجیب و 

غرینی که داشت پیش رویش اتفاق یم افتاد میخکوب 

 ماند . نزدیک بود فکر کند دچار خیال و اوهام شده . 
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محمد با حایل دگرگون و زار خواهرش را به سمت خودش 

د .صدایش بوی بغض و  کشید و تنگ به خودش فرسی

اخت معموال بعد از گریه یم داد .محمدی که یم شن

معرکه هایی که به راه یم انداخت و جاروجنجال هایش از 

خودش ضعف نشان نیم داد .از بس که غد و مغرور بود 

تا آخرین لحظه جوری رفتار یم کرد انگار حق با خودش 

 است . حنر اگر مثل آدیم نرمال رفتار نکرده بود . 

 مت ! چرا منو وحیسی یم کنن المصب ! من نیم خوام بزن-

ه انگار نای  وع کرد به ناز و نوازش کردنش .دخیر و بعد رسی

جنبیدن و کشمکش نداشت .میان بازوانش مثل عروسیک 

یی جان شل و ول مانده بود و دیگر تقالیی نیم کرد 

.زبانش هم انگار از کار افتاده بود .آرام بود .شاید هم 

 و یی رمق ! هیچ دلش نیم خواست بداند آن لحظه 
خننی

چه حایل داشت و یا داشت به چی فکر یم کرد ؟ اما  دخیر 

مسلما آن قدر رسخورده و مفلوک و عاجز شده بود که 

دیگر برایش فرقر نیم کرد کتکش بزنند یا نوازشش کنند 

ی به خراش های عمیق روحش نیم  .هیچ دست خی 

ی نبود . ییک دوروزی آزارش  ن رسید . درد جسمش که چی 

  شد . یم داد اما باالخره خوب یم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۶۸ 

 

اما با خدشه ای که بر جانش افتاده بود چه یم کرد ؟ 

 چرک یم شد .ناسور یم شد  و روانش را یم پژمرد . 

بعد از آن همه کتک و تحقی  و رنج و خفت تحمیل 

ان  شده،  حاال محمد به خیالش یم خواست چی را جیی

دیرهنگام دیگر به چه درد کند ؟ این لطف و مهرباین 

خواهرش یم خورد ؟ نوش داروی بعد از مرگ سهراب ! 

شاید خواهرش بعدها یم بخشیدش ! خواهرها معموال 

قلب بزرگ و رئوقن دارند .تا ابد که نیم توانند کینه ی 

ند .جای  برادر یی کله و یی وجدان خود را به دل بگی 

هم از  مشت و لگدها که به مرور خوب یم شد رد کینه

دل هاشان یم رفت . ویل جراحنر که بر قلب و روحشان 

ن   نبود .الاقل به همی 
یم ماند پس چی ؟ خوب شدین

زودی ها اثرش نیم رفت و مثل یک زخم کهنه تمام عمر 

 روی سینه اش را یم سوزانید . 
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دخیر باالخره از آن حالت یی روحش خارج شد و 

ف و کم توانست تکاین به خودش بدهد .هرچند ضعی

ن هم امیدوارکننده بود .دست کم جای  جان .اما همی 

شکرش باقر بود که آسیب جسیم چنداین بهش وارد 

نشده .حاال معلوم نیست محمد خودش اجازه داده بود 

یا او با تقالی نصفه نیمه اش توانسته بود خود را از 

 بندش رها کند و بکشد کنار . 

ن فاصله چندان پشت و پناه و رنجمند ! صورتش از اییی 

ب و جرح مشخص نبود .اما مگر یم شد از آثار رصن

 برادرش در امان مانده باشد ! 

با تمام جور و جفایی که دیده بود دخیر رسسخت و 

مقاویم نشان یم داد .شاید تواین برایش نمانده بود اما به 

ی غرورش تکیه داد و به هر زحمنر که بود به ته مانده

ن جمع کرد . دهزور هم شده ، بدن لهی اش را از روی زمی 

هرچند پاهایش چندان یاری اش نکردند و اگر دست های 

محمد نیم گرفتش باز به زمینش یم زدند اما او نیم 

ن چند لحظه   تکیه کند که تا همی 
خواست به دستاین

 پیش داشتند به قصد کشت یم زدندنش . 
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با اکراه محمد را پس زد و از خی  دستانش گذشت . از 

یان آواری از ضعف و حقارت و ذلت باز خودش را باال م

ن اولش رورسی از روی  کشید . با قدم نه چندان مطمیی

موهای چنگ خورده اش رس خورد و پشت رسش افتاد 

ن . محمد برش داشت و گلوله اش کرد . بعد آن را به  زمی 

ان  ن سمت لب هایش برد . خواهرش داشت افتادن و خی 

ن    و متاسف او هم به دنبالش. یم رفت و نگاه اندوه خی 

 

در آخرین لحظه قبل از این که از پشت درخت انار 

ده و آشوب زده به  د و با قلب درهم فرسی راهش را بگی 

سمت خانه برود حنر به حال محمد هم متاثر شد .وقنر 

که لرزش شانه هایش را دید و رسش را که تا روی سینه 

وی دستش خمیده بود و رورسی خواهرش را که داشت ت

...روی سینه اش یی تابانه چنگ یم خورد . 

 #عشق_را_سانسور_کردند 

 

ایط روچ خویی نداشتم و چند  بچه ها این هفته رسی

 ��!روزی نتونستم بنویسم .معذرت 

ان یمانشاهلل هفته  کنم . های بعد جیی
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۶۸ 

 

 

 کرد .به موهای چنگ باباحاچی مات و مبهوت نگاهم یم

خورده ام .به نیم رخم که تا بناگوش رسخ و ورم کرده بود 

.به لب های زخم و زییل شده ام و خوین که از گوشه ی 

چکید .باورش نیم شد در چاک خورده ی دهانم یم

فاصله ای که رفته بود تا جواب تلفن زینبش را بدهد 

 بالیی رس من آورده باشد ! همچنان  
ن که محمدش چنی 
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ن و چروک صورتش از درد و تاثرات برخاسته از  چی 

 عواطف دروین اش عمیق تر یم شد

و نگراین و غصه ته چشمانش را صیقل یم داد ناگهان  

 گفت 

 مگه چکار کردی ؟ -

 

و من نیم دانم چرا همان دم بغضم ترکید ؟ احساس 

 یم کردم .و این یعنن که اگر خبیط کرده 
ی
خفت و یی چارگ

حق مجازات باشد محمد این حق را داشت باشم که مست

به عنوان برادربزرگ تر هرطور که صالح یم دید تنبیهم 

به ی تیغ ظلم و یی عدالنر دونصف 
کند . انگار با رصن

شده بودم .نییم از من به خاک افتاده بود و نیم دیگرم 

 تالش یم کرد که از پا نیفتد . 

 

انانه اش به بابا حاچی اگر چه دلم را با آن پرسش نامهرب

دردآورده بود اما آرام نگرفت .به هواخوایه من و با توپ 

پر به رساغ محمد رفت که هنوز از باغ برنگشته بود . نیم 

دانم محمد چه توضییح داشت به او بدهد ؟ بگوید 

چون عمدا رس رورسی ای که برایم خریده آن بال را آورده 
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ود ؟ آن ام او هم به حسابم رسیده ؟ دلیل مسخره ای نب

وقت باباحاچی چه فکری درموردش یم کرد ؟ ازش نیم 

پرسید حاال مگر یک رورسی چه ارزشی داشت که خواهر 

خودت را به این روز انداخنر ؟ به نظر من که محمد 

خییل عوض شده ! نیم خواهم فکر و خیال بد کنم اما 

رفتارش با من اصال شبیه رفتار یک آدم عادی...نه بهیر 

یک برادر عادی و نرمال نیست .نکند... است بگویم 

 نکند خدای نکرده ... لعنت برشیطان ! لعنت برشیطان ! 

دلم یم خواست با اسید آن قسمت از رسم را که یادآور 

صحنه های دراماتیک توی باغ بود پاک یم کردم تا از 

ده یم  تدایع لحظه هایی که با تنن کوفته در آغوشش فرسی

ایش که روی رسو صورتم یم شدم و رطوبت داغ بوسه ه

 نشست به من احساس گناه دست ندهد . 

 

 غریبانه ام به سمت دستشویی 
ی

با همان درهم شکستیک

رفتم .تمام تالشم این بود که چشمم به آینه نیفتد تا با 

دیدن چهره ی درب و داغانم روحیه ام را بیشیر از این 

نبازم .آیی به رسو صورتم پاشیدم .موهایم را با دست 
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شانه زدم و بافتمشان و بعد پاکشان به اتاق مجردی خاله 

 زینب رفتم که حاال دیگر تقریبا متعلق به من شده بود . 

دستم روی کلید برق رسید و اتاق که توی تارییک دم 

غروب فرو رفت یی حس و جان رفتم روی تخت طاق باز 

دراز کشیدم و یی اعتنا به دردی که تن و بدنم را لخت و 

ده بود زل زدم به سقف چویی باالی رسم .دلم یم رِس کر 

خواست به تنهایی و انزوایم پیله یم کردم و ذهنم به 

سمت هیچ فکر مزاحم و آزاردهنده ای نیم رفت .خسته 

 و زار بودم و حنر طاقت نفس کشیدنم هم نبود . 

نیم دانم چند دقیقه درهمان حالت سکون و سکوت 

یک دفعه دراتاقم باز  خود روی تخت باقر مانده بودم که

 شد و باریکه ای از نور چراغ راهرو به داخل تابید و

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۷۰ 
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یک گوشه از دیوار و سقف روشن شد .الزم نبود برگردم 

تا ببینم که محمد است .حنر اگر تاهزار سال هم میان 

چهارچوب در همان طور مردد و منتظر یم ایستاد و با 

ه یم ماند  چشماین که در طلب آمرزش بودند به من خی 

برنیم گشتم که نگاهش کنم . تا این که خودش پیام مورد 

نظرم را از یی توجیه ام گرفت و قدیم به داخل اتاق 

 گذاشت . 

هرچند در را پشت رسش نبسته بود و شاید باباحاچی یک 

 جایی همان نزدییک ها داشت این دیدار آزارنده و تحمییل

را مراقبت یم کرد اما با این همه من از حضورش درکنار 

خود احساس ترس و ناامنن یم کردم . با این که در بدن 

لهیده ام جاین برای حرکت نمانده بود اما برای این که 

ناراحنر و مخالفتم را از حضور ناخوانده اش دراتاق ابراز 

کرده باشم به پشت چرخیدم تا با زبان یی زباین این 

قیقت را بهش تفهیم کرده باشم که پل برادری و ح

خواهری میانمان شکسته .درواقع او با دست های 

خودش ویرانش کرده بود و دیگر هیچ جوری نیم 

 توانست از این پل عبور کند . 
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کنار تختم ایستاد . سنگینن نگاهش را مثل وزنه ای چند 

تنن روی خودم حس یم کردم .شاید احساس پشیماین یم 

.شاید عذاب وجدان داشت از درون یم سوزاندش  کرد 

.اما برای من اهمینر نداشت .دیگر دلم برایش نیم 

سوخت . دست کم نه آن لحظه که رد مشت و 

 لگدهایش در تمام جانم مانده بود .آرام صدایم زد 

 زیک ماه ! -

 

دست هایم را بغل زده بودم و با حرص نفس یم کشیدم . 

اد یم زدم که " دیگه به من دلم یم خواست بر رسش فری

نگو زیک ماه ! " اما نگفتم و درعوض صدای نفس های 

 هرچه صیی کرد و جوایی 
حرص آلودم تندتر شد .وقنر

نشیند آیه کشید و بعد که داشت رورسی ام را )که توی 

باغ از رسم افتاده و او با خودش آورده بود ( روی تنم یم 

 کشید شمرده گفت

 

تو زد توی گوشم .مامان خانمت البد  بابا حاچی به خاطر -

وقنر دید رس سوغاتیم چه بالیی آوردی فرستادت اینجا 
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که از دستم در امان بموین ! یم بینن چقدر خاطرت 

 واسه همه عزیزه ! 

ن به نظر  و پوزخند زد .از آن پوزخندها که کنایه آمی 

ی یم رسند .من همچنان منتظر بودم ببینم چه نتیجه گی 

بکند ؟ آن قدر احمق نبودم که خیال کنم  ای یم خواهد 

 از حرف های گنگش نفیع به من خواهد رسید . 

آره من پستم ! رذلم ! یه آشغال عویصن ام .به قول -

باباحاچی نامردم .ویل تو هم خییل بدجنس و سنگدیل 

محبوبه ! یم دونسنر ؟ حنر اگه کارت عمدی هم بود 

. بدجوری منو  نباید اینو تو صورتم جار یم زدی ! نباید 

ن  چزوندی .تو دلم آتیشه هنوز! تو چه یم دوین سوخیر

ام ؟ فکر یم کنن فهیم االن چه حایلیعنن چی ؟ چه یم

م  ن دوست داشتم بزنمت ؟ نه .یم دونم خییل نفرت انگی 

ویل تو هم اون قدرام که وانمود یم کنن مظلوم نیسنر 

 محبوبه ! کاش که تو هم منو یم زدی ویل این کارو نیم

 کردی ! 

 

با دستش که مانده بود روی دوشم شانه ام را به نریم 

ن یم شد که انگار یم خواست  د .دلم چنان باال و پایی  فرسی
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ون . در امتداد مکثش کیم  از قفسه ی سینه ام بزند بی 

این پا و آن پا شد و بعد  با لحنن که معلوم نبود 

ن   اخطارآمی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۷۱  

 است یا خواهشمندانه گفت 

دیگه این کار رو با من نکن محبوبه ! رسبه رسم نذار! یه -

 چاقو بردار یهو فرو کن توی قلبم ویل... 

سکوتش یی موقع بود و کیم که کش پیدا کرد به تالطم و 

دامن زد .و من پریشان حال تر از آن  تشنج جو حاکم بیشیر

ته باشم .برای بودم که حوصله ی صیی و انتظار را داش

مهار آن همه دلهره و هیجاین که از شنیدن ادامه ی 

حرف هایش داشتم همراه با لب گزه به روتخنر چنگ 

انداختم .تا این که رسانجام در میان آن بحبوحه ی 

 نفسگی  پچ پچه اش به گوشم رسید . 
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به دلخوشیام دهن کیحی نکن ! من آدم صبوری نیستم -

و تر رو باهم سوزوندم و زیک ماه! یه وقت دیدی خشک 

ن گ بهت گفتم ! شدم آدم بده  ی این قصه ! ببی 

 

او رفته بود اما کلماتش هنوز درهوا معلق بود .با همان 

تاثی  مهیب و قوی اش .انگار که یم شد دست دراز کرد و 

گرفتشان .از ترس این که صورتم را برگردانم و فوج حرف 

بخورند  های مرموز و تکان دهنده اش توی صورتم

 درهمان حالت و رو به دیوار باقر ماندم . 

مات و مبهوت . گیج و وحشت زده ! نیم دانم اسم این 

بیماری که آدم برای فرار از واقعیت عمدا خودش را به 

داین داین و هم نیمابله بودن یم زند چیست ؟ که هم یم

ن بودم که من به حادترینش مبتال شده ام .فقط  .مطمیی

ه نفهمم و از هرآن چه که بود و هست ... یم خواستم ک

خوب ... بد ... زشت ... زیبا ...یی خیی بمانم .و برای این 

که با واقعیت چشم توی چشم نشوم رسم را مثل کبک 

فرو کردم زیر برف .رورسی ام را روی صورتم کشیدم و 

خودم را به خواب زدم .خواب تنها پناه امنن بود که آن 

سم بود   . لحظه در دسیر
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باباحاچی هم کاری به کارم نداشت و گذاشت که در 

 آغوش خواب ز غوغای رسنوشت فارغ بمانم . 

 

ام از خواب پریدم . صبح با صدای زنگ بیدارباش گوشی 

ترین وقت نماز بود .نای جنبیدن نداشتم .حنر با کوچک

شد .اما هرطور که بود تن ام بلند یمحرکت صدای ناله

ن .   دردمندم را از روی تخت  کشیدم پایی 

 

رسید .باباحاچی صدای اذان از مسجد محل به گوش یم

د .  زودتر از من بیدار شده بود و رفته بود وضو بگی 

دانم هوا زیادی خنک لنگان رفتم روی ایوان . نیملنگ

 رفتم ؟بود یا من ضعف داشتم که داشتم رعشه یم

 های چویی و گوش جانرسم را تکیه دادم به ییک از ستون

دم به صدای خوش الحان موذن و نگاهم به روشنای  سیی

 فلق مات ماند . 

کردم . شاید به دانم آن لحظات داشتم به چی فکر یمنیم

همه چی و شاید هم به هییحی ! فقط وقنر صدای آرام 

ی عمیق باباحاچی تکانم داد انگار که ناگهان از یک ورطه
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ون کشیده شدم و فهمیدم که در تمام آن دقا یق از بی 

 ام . همه دنیا پرت بوده

 _چرا اینجا واستادی محبوبه ؟

برگشتم و از روی شانه نگاهش کردم .نمازش را خوانده 

خواست برود بخوابد .برق شفقت و بود و البد حاال یم

جی  ضعیفن گفتم ترحم از چشمانش یم  بارید .با جی 

م . _ یم  خواستم برم وضو بگی 

 

اغ کردم.فکرم رفت پیش قرار و دوباره رویم را به سمت ب

شد بروم که نیم  دیدارم با پرسنوح .با این ریخت و قیافه

جا ! خییل ضایع بود .حداقل باید یک روز صیی یم آن

ب و جرح در صورتم کمرنگ  تر شوند . کردم تا آثار رصن

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۷۲ 
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ی

تنم به این ها و کبودی های روی حاال بماند که کوفتیک

کردم باباحاچی مرا شد .فکر یمها خوب نیمزودی

طور به حال خودم گذاشته و رفته .اما کیم بعد همان

ن گفت صدایش را شنیدم که مالطفت  آمی 

ن  جا پیش من ! از بس اومدی و _ یه مدت بمون همی 

زنم رفنر منو به خودت عادت دادی ! با مادرت حرف یم

قدرام پی  و بدقلق نیستم که کنم . من اون! راضیش یم

 نتوین تحملم کنن ! یه جور باهم کنار میایم باالخره ! 

رسم دوباره به سمتش چرخید .با چشمان گرد شده .هاج 

 و واج و ناباورانه ! 

توانست درحق کیس این نهایت لطفن بود که باباحاچی یم

خواندم که درخواستش کامال بکند و من از چشمانش یم

خواهانه بود . نه به خاطر نجات خودش از تنهایی که  خی 

خواست به سهم خودش از من حمایت کرده درواقع یم

 باشد . 

هایش طرح یک لبخند نصفه نیمه داشت .منتظر لب

دانست از خدایم است که جواب من نماند .انگار یم

ن بمانم آن ن کشید و " ال اله اال هللا جا ! آستی  هایش را پایی 
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ده  " گویان به داخل خانه برگشت و من باقلنی درهم فرسی

ه به جای خایل  اش آه کشیدم .برایم جای سوال بود . خی 

که او هم بفهیم آیا باباحاچی دلش به حالم سوخته یا این

نفهیم نسبت به رفتارهای محمد احساس خطر کرده و 

 خواسته بود کیم مرا از او در امان نگه دارد ؟ 

 دانم ! نیم

 دانم ! نیم
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۷۲ 

 

 محیا

 

 ویل تو گفنر داداش محمد نیم زنتش ! -

و با دلخوری نگاهش کرد .نگاه مامان به صورتش مات 

مانده بود ! انگار نیم دیدش و حواس پرتش جای دیگری 

پرسه یم زد .داشت به چی فکر یم کرد ؟ شاید درگی  این 

ه هم ریخته ؟ فکر اینجایش را بود که چرا محاسباتش ب

نکرده بود که محمد به رساغ محبوب برود و توی باغ 

ش بیندازد و به حسابش برسد .   باباحاچی گی 

 "آخ داداش محمد چطور یم توین این قدر بد باشی ؟ " 

 مامان متفکرانه رستکان داد و با خاطری پریشان گفت

 آره .نباید یم زدش ! ویل ... -
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هم دوخت و آه کشید .محیا کیم دل  و لب هایش را به

 دل کرد و بعد من من کنان گفت

 من ...من ...باید راستش رو به داداش محمد بگم . -

ن  و چون نگاه تند و عتاب آلود مامان به طرفش خی 

برداشت دستپاچه شد و یی آن که از موضع خودش 

ن افزود   عقب بکشد داخل پرانیر

ن بود و از ترسم نیم گم تقصی  شما بود .یم گم کار م-

 انداختم گردن محبوب ! 

اخم های مامان غلیظ تر شد .با حرص نفس کشید و 

دندان به هم سایید. گونه هایش از فرط خشم و تغی  

 برافروخته بود .لحنش بوی مذمت و رسزنش یم داد . 

منو عصباین نکن محیا ! به حرفم گوش کن و اون دهن -

 لقت رو ببند .حاال که محبوب کتکه رو

ی رو عوض نیم کنه .جز   ن خورده .دیگه راستگویی تو چی 

این که تو هم کتک مفصیل از محمد بخوری .پس محض 

ن جا فیصله پیدا کنه .   رضای خدا الل شو تا ماجرا همی 
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ی  ن محیا با حالنر دلسوخته و مغموم نگاهش کرد و چی 

نگفت .اما سکوتش مثل همیشه از روی اطاعت و 

ر که احساساتش داشت پنهاین تسلیم شدنش نبود  .انگا

علیه خواست و اراده ی مادرش کودتا یم کرد و او را بر 

ضد ظلم ناروایی که در حق خواهرش شده بود یم 

ی نبود  ن شوراند .با این که در اصل او این وسط مقرص چی 

 اما به شدت احساس گناه یم کرد . 

خییل دلش یم خواست بداند درقلب مادرش چه خیی 

 شد وقنر فهمید محبوب به گنایه است و چه حایل

ناکرده تنبیه شد. فقط برای این که خود را از زیر آتش بار 

ن بحث را  نگاه های مظنونانه اش درامان نگه دارد و نی 

 عوض کرده باشد گفت 

 حاال قراره محبوب واسه همیشه بمونه پیش باباحاچی ؟-

ی بازی یم کرد .  ن  مامان داشت با گوشه ی رومی 

 شه که نه .تا یه مدیر ! واسه همی-

 یم ریم امروز ببینیمش ؟ -

 نه .مگه دیدن داره ؟ -
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ن بلند شد و   گفت و بعد از پشت می 
ی
این را با یی حوصلگ

 رفت پشت سینک ایستاد .محیا با خودش فکر کرد 

" حتما دلش نمیاد محبوب رو تو اون حال ببینه .عذاب 

 وجدانش بیشیر یم شه ."

 واسش را پرت کرد . صدای گرفته ی مامان ح 

_پاشو برو خونه رو جاروبرقر بکش .تا منم فکری به حال 

 ناهارمون بکنم . 

 

ن از جا بلند شد .درحایل که دلش پیش  محیا کند و سنگی 

خواهر نگون بختش بود که باباحاچی یم گفت زیر مشت 

و لگدهای داداش محمد سیاه و کبود شده و نای حرکت 

ن بود که این با ر دیگر تهدید و سفارش مامان ندارد .مطمیی

ن را به  رویش اثر ندارد و ساکت نیم ماند .باید همه چی 

 محمد یم گفت . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۷۳ 
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 حنر اگر به باد کتکش هم یم گرفت مهم نبود . 

از انتظار بازگشت محمد به خانه کالفه شده بود. ییک 

ند و با او ابراز دوبار تصمیم گرفت به خواهرش زنگ بز 

همدردی کند و بهش بگوید چقدر از این که او را پیش 

منده است  داداش محمد مقرص معرقن کرده پشیمان و رسی

.اما مامان به اواجازه ی این کار را هم نداد .یم گفت فعال 

بگذاریم محبوبه به حال خودش باشد .بعدا هم یم شد 

منطق  .هرچند کهازش دلجویی کرد. و او کوتاه آمد 

 عجیب مادرش را نیم فهمید . 

 

محمد دم غروب به خانه برگشت .تازه اذان را زده بودند 

.مامان سجاده اش را توی هال پهن کرده بود و داشت 

نماز یم خواند .محیا هم طبق معمول یم خواست توی 

اتاق خودش به نماز بایستد .اما هنوز وضو نگرفته بود 

که رساغ کیس را توی که محمد وارد خانه شد و یی آن  

د یکراست به سمت اتاقش رفت .   خانه بگی 

صبح همراه بابا رایه کارخانه شده بود و حاال زودتر از او 

برگشته بود خانه .محیا اگرچه کیم نسبت به کاری که یم 
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خواست بکند شک و واهمه داشت و هم نگران واکنش 

داداش محمد بود هم عصبانیت مادرش از تخیط که 

کرد  اما باالخره دل به دریا زد و قبل فرمانش یم داشت از 

از این که مامان نمازش را تمام کند و این فرصت از دست 

ن خود را به  ن پاورچی  ون زد و پاورچی  برود از اتاقش آرام بی 

پشت دراتاق داداش محمد رساند .باید خودش را برای 

هراتفاقر آماده یم کرد .امیدوار بود جوری نزندش که 

ون .چندروز دیگر نتوا ند تا چند روز از خانه برود بی 

مدارس باز یم شد و او دلش نیم خواست سال تحصییل 

 جدید را با رسو صورت کبود آغاز کند . 

به ی آهسته ای به در زد  یک نفس عمیق کشید و رصن

.امیدوار بود نماز مامان طوالین تر از همیشه باشد و حاال 

ییحی کرده . شاید این حاالها نفهمد که از دستورش رسپ

دفعه ی اولش بود که به دلخواه مادرش رفتار نیم کرد و 

ترش هم نداشت . محمد با صدای خشک و یی حوصله 

 ای گفت 

 چیه ؟ -

با این که اجازه ی ورود نداده بود اما از ترس این که 

 کشید و یی معطیل 
ن ه را پایی  دار شود دستگی  مامان خیی
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لباس هایش را عوض کرده  رفت تو .محمد بدون این که

باشد روی تخت دراز کشیده بود .خسته و یی حوصله 

نشان یم داد .ساعدش را روی پیشاین اش گذاشته بود و 

یی اعتنا به حضورش دراتاق نگاهش را از سقف باالی 

 رسش برنداشت . 

 چکار داری ؟-

 

محیا آب دهانش را قورت داد .دست های عرق کرده 

ن حاال به حرف اش را به هم مالید و  احساس کرد اگر همی 

نیاید دیگر دل و جرایر برایش باقر نیم ماند .اولش 

سخت بود .انگار کلمات از تک زبانش یم گریختند .اما 

قبل از این که  همان یک ذره اعتماد به نفسش را هم از 

جی  ضعیفن گفت  دست بدهد با جی 

ی رو بهت بگم داداش . - ن  من باید یه چی 

دش را عقب برد و زاویه ی رسش را تغیی  محمد کیم ساع

داد و نگاه یی اعتنایی به او انداخت . محیا حس کرد 

وع کردند به لرزیدن .بهیر نبود  پاهایش از همان لحظه رسی

به حرف مامان گوش یم کرد و خودش را توی این دردرس 

نیم انداخت ؟ این حرکت انتحاری اش و ارصاری که در 
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داشت واقعا چه دردی از او دوا اثبات یی گنایه خواهرش 

 یم کرد ؟

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۷۴ 

 

 پس چرا ساکنر ؟ -

در صدایش هیچ رد و نشاین از کنجکاوی و عالقه به 

شنیدن پیدا نبود .انگار فقط یم خواست هرچه زودتر هر 

حرقن دارد بزند و برود و او را به حال خودش بگذارد 

که احساس کند یم خواهد از گفتنش   .محیا قبل از این

منرصف شود  به حرف آمد و در میان سکوت و بهت 

محمد خود را به عنوان مقرص اصیل خراب شدن رورسی 

 محبوب به او معرقن کرد و آخر رس با عجز و البه گفت 

محبوب یی چاره مقرص نبود .اون برای این که تو منو -

 تقصی  رو انداخت گردن خودش . 
من ...فکر  کتک نزین

 نیم کردم ...فکر نیم کردم که ... 
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 محیا ! -
ی

کن ببینم .تو داری چی یم گ  صیی

ن شد .نگاه  ان و رسگشته روی تخت نیم خی  و بعد حی 

ناباور و گیجش روی صورت رنگ باخته ی خواهرش 

دودو یم زد .نفس محیا برای لحظه ای قطع و وصل شد 

دانست اگر و از روی احتیاط گایم به عقب برداشت .نیم 

توی چنگش بیفتد مادرش به دادش یم رسید یا به خاطر 

این نافرماین لج یم کرد و یم گذاشت کتک مفصیل نوش 

 جانش شود . 

محمد منقلب و درمانده رسش را میان دستانش گرفت 

.انگار قدرت درک و تشخیصش را از دست داده بود و 

معنن حرف های ساده ی خواهرش را نیم فهمید 

تر از آن بود که بتواند این مساله را برای خودش .شوریده 

 هضم کند . 

 تو رورسی رو عمدا انداخنر توی  -
ی

یم خوای بیک

 لباسشویی تا لکه بر خرابش کنه ؟ 

 گلوی محیا خشک شده بود و نزدیک بود به گریه بیفتد . 

نه .نه .به خدا عمدا ننداختم .الی مالفه ها بود من -

ال ...تو رو خدا منو  ببخش ندیدم .حواسم جمع نبود وا

داداش. وقنر شنیدم محبوب رو کتک زدی دلم دیگه 
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طاقت نیاورد . گفتم هرطور شده باید بیام راستش رو 

 بهت بگم . 

 

محمد از روی تخت بلند شد و همزمان قلب محیا در 

 سینه فرو ریخت و با خودش گفت 

 " کارم تمومه .االنه که به حسابم برسه ." 

س و نگراین داشت پس یم افتاد . بهیر نبود از فرط اسیر  

خودش را به غش و ضعف یم زد ؟ شاید این طوری از 

آتش خشم و غضب محمد قرس دریم رفت .محمد دسنر 

روی صورتش کشید و بعد زیر لب زمزمه ی مبهیم رس 

داد که برای محیا قابل فهم نبود .نگاهش که دوباره به 

 سمتش چرخید تنش خشک شد . 

 م یم دونه که کار تو بود ؟ مامان ه-

 

خودش را برای این سوال آماده نکرده بود و حاال نیم 

ر کیس تمام  دانست چه جوایی باید به او بدهد که به رصن

نشود .اصال نیم دانست چی به نفعش است و چی به 

ن جا را هم شانسیک پیش رفته بود و باور  رش ؟ تا همی  رصن
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ب و شتم ب رادرش قرار نیم کرد که مورد هجوم و رصن

ن آرام لب زد   نگرفته .گیج و منگ و نامطمیی

 نه . -

ین و سیاستمدارانه ترین جواب ممکن  امیدوار بود که بهیر

را داده باشد .دست کم باعث رسی دوباره نشود .محمد 

ه ماند و بعد رسی با  کیم مات و متحی  در صورتش خی 

 تاسف تکان داد . 

ه ی احمق ! تو چشمام نگاه کرد و - از لجم گفت که دخیر

 عمدا این کار رو کرده .من خرم تا یم خورد زدمش . 

کیم طول کشید تا محیا فهمید که برادرش داشت با آن 

ش راجع به محبوب ن  لحن رقت انگی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۷۵ 

 

حرف یم زد .دستش روی سینه اش چنگ خورد .قلبش 

آخر چرا گفته  آکنده از درد بود .طفلگ محبوب ! ویل
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بود عمدا این کار را کرده ؟ الاقل یم گفت حواسش نبوده 

.شاید کتک هم نیم خورد .این چه جسارت احمقانه ای 

 روی موهایش 
ی

بود که داشت ؟ محمد پوقن کرد و چنیک

انداخت .صدایش شبیه ناله ای از ته دل بود .انگار که 

 داشت با خودش حرف یم زد . 

 !  دیگه هیچ وقت نیم زنمش-

و بعد جوری به دست هایش نگاه کرد انگار که دست 

های ستمگر کیس دیگرند که چسبیده اند به او و 

د و  اختیارشان با او نیست .لب هایش را به هم فرسی

همرمان که دست هایش را مشت یم کرد پوزخند تلیحن زد 

و از کنارش گذشت .حالت طبییع نداشت .اصال .واال که 

 آبدار از خجالتش در یم آمد .  دست کم باید با یک سییل

 کاش همون موقع بهم گفته بودی محیا ! -

ن برداشت و برگشت و با رسزنش  و سوییچش را از روی می 

 نگاهش کرد .محیا با حالنر رسافکنده گفت 

 ببخشید .ترسیدم ...ترسیدم که ...  –

 محمد وسط حرف هایش پرید 
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ز شاید باورت نشه .ویل بخشیدن تو برام راحت تر ا-

 بخشش اون بود .اون ... 

ن شد .   مکنی کرد و سیبک گلویش تند تند باال و پایی 

 المصب خییل کله شقه ! -

و دوباره آه کشید و این بار شالق مالمتش را به جانش  

 کشید  

کارو نکن و از اون واسه خودت سیی وقت این_دیگه هیچ

 بخشمت ! بال نساز ! دفعه بعد راحت نیم

ی خود یی نصیبش نگذاشت .محیا هاغرهو از چشم

قدر شجاع نیست تا که چرا آنخورد از اینافسوس یم

اصل ماجرا را به محمد بگوید که بداند مقرص مامان 

 کشیدند . خانم بود و دوخواهر داشتند جور او را یم

محمد انگار قصد داشت که خانه را به سمت مقصدی 

مقابل چهره نامعلوم ترک کند .اما قبل از خروج از اتاق 

 ی مضطربش ایستاد و آرام گفت 

به هر حال بازم دمت گرم که اومدی به من گفنر -

.هرچند دیگه کار از کار گذشته ویل... دلم یه کم آروم شد 

 . 
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ن و حرستمند بود که بیشیر از  لبخندش آن قدر غم انگی 

آن که مایه ی خرسندی اش شود دلش را چزاند .شاید 

له ی " کیم آروم شدم " این که منظورش را از جم

 نفهمیده بود به خاطر گیج بودن خودش بود . 

محمد قبل از این که با مادر روبه رو شود رسآسیمه از 

ون زد و بعد محیا داشت از پشت پنجره ی اتاق  خانه بی 

ن پرشتابش را تماشا یم کرد میان غم و خوشحایل  خود رفیر

 و نگراین با خودش گفت 

 همه ! فقط خدا کنه مامان نف-

*** 

صبح همان روز که بابا حاچی بعد از نماز خوابش برد و 

ای دانستم با چه بهانهمن توی اتاقم کالفه بودم و نیم

ام را با پرسنوح کنسل کنم چشمم به باید قرار صبحگایه

ام افتاد . از شب قبل پیایم از طرف او به ی گوشی صفحه

بود  من ارسال شده بود که چون من زود خوابم برده

 اش نشدم . نوشته بودمتوجه

" با عرض معذرت باید به عرضتان برسانم که مهرداد 

امشب به دالییل مانده پیشم و من تنها نیستم .امیدوارم 

بان شما باشم ."  ن  در وقت مناسب دیگری بتوانم می 
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! دست برقضا قرارمان از طرف او کنسل  چه تصادقن

ر نبودم برای که دیگر مجبو شده بود و دست کم از این

 نرفتنم دنبال بهانه باشم خوشحال بودم . 

 

آره قرار بود پارت اول این هفته رو یه جا فردا بذارم ویل 

 ️☺حاال این چهار پارت رو داشته باشید تا فردا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

#۲۷۶ 

 

که توضیح موجیه به سولماز آنکالس پن فلوتم را هم یی 

قدر از فقط یط یک پیام کوتاه کنسل کردم و آنبدهم 

ون نیامدم که باباحاچی حوصله اش از دستم رس اتاقم بی 

رفت . چندباری آمد پشت در اتاقم و به در زد .یک بار 

 هم غرغرکنان گفت 

ی درست کن دخیر !  ن  _الاقل بیا واسه شام یه چی 

ن را گفبعد از این ت که باباحاچی تلفنن به مامان همه چی 

هرآن منتظر بودم او و محیا برای دیدار و دلجویی از من 

ی ازشان نشد و دلم  از راه برسند .اما تا غروب خیی

که بعد از نماز بدجوری از عالم و آدم گرفته بود .تا این

خانه بروم تا فکری برای مغرب وقنر یم ن خواستم به آشیی

شام بکنم زنگ خانه به صدا در آمد .باباحاچی بیشیر از 

 من خوشحال شد 

 _حتما مادرته ! 

اما بعد از زدن آیفون و ورود محمد به داخل حیاط 

فهمیدیم حدسمان اشتباه بود .باباحاچی زیر لب با 

 غرولند گفت 
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 ورا آفتایی بشه ! _خوب روش شده باز این

و متفکرانه دسنر روی ریشش کشید .معلوم بود هنوز از 

ن است و نتوانسته ببخشدش دستش دل .من هم چرکی 

که نه مامان مسلما از آمدنش خوشحال نبودم .این

ن   کرد . ترمم یمهمراهش بود نه محیا غمگی 

که از رویارویی با او طفره رفته باشم قبل از برای این

که پایش به داخل خانه برسد به اتاقم رفتم .باباحاچی این

هم با سکوت و نگاه دلسوزش تصمیم مرا تایید کرده بود 

را قفل کردم و به کنج تخت پناه بردم .خداخدا .در اتاق 

 کردم که مجبور نشوم در اتاق را به رویش باز کنم . یم

 

دانم برای چی باز آمده بود اینجا؟ به قول باباحاچی با نیم

 چه رویی !؟ 

های مبهیم از توی هال به گوشم خورد . کیم بعد زمزمه

شت با او شنیدم . انگار دابیشیر صدای باباحاچی را یم

هاشان را . شقیقه کرد .بعد صدای تند قدمجرو بحث یم

هام یم کوبید .قلبم از ترس درخودش مچاله شده بود . 

ها پشت در اتاقم متوقف شد .قلب من هم صدای قدم

 آمد . انگار که از صدا افتاد. صدای غرغر باباحاچی یم
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داری محمد ؟ دیگه جوین تو _ چرا دست از رسش برنیم

ی !  تنش  نمونده که بخوای ازش بگی 

و متعاقب با آن صدای محمد را شنیدم .گرفته و 

 حوصله . دار و یی خس

 _کاریش ندارم . 

ن کشید  ه در را پایی  به ای به در زد و همزمان دستگی  و رصن

برقرار شد .باباحاچی حق  .برای لحظایر سکویر مایوسانه

 به جانبانه گفت 

 که نیست ! خواد تو رو ببینه ! زور  _نیم

به  ی دیگری به در زد . محمد نشنیده گرفت و رصن

 _باز کن درو محبوبه ! 

 

دریی زد . یی مثل همیشه داشت با لحن دستوری حرف یم

خواست در به در کوبید .عصباین و طلبکارانه .انگار که یم

کم اعتنا به هشدارهای باباحاچی که کمرا از جا بکند .یی 

 . رفت داشت از کوره در یم
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_گفتم ولش کن محمد ! چرا حرف حساب حالیت 

 نیست ؟ 

...بیا بریم بشینیم رو ایوون یه چای بخوریم باهم بیا 

 ببینم مشکلت با این دخیر زبون بسته چیه ؟ 

شاید دستش را کشیده بود ! یا آستینش را که به زور با 

دش اما محمد کوتاه بیا نبود  خود از پشت در اتاق بیی

 با باباحاچی روی ایوان بنشیند و .نیامده بود که

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۷۷ 

 

دانست چطور باید مار را از سوراخ خود چایی بخورد . یم

ون .کاربلد بود .   بکشد بی 

دونم کار محیا بود و تو گردن گرفتیش . به خدا _ من یم

ن االن در رو رو من باز نکنن یم قدر رم اوناگه همی 

 ش که به گه خوردن بیفته . زنمیم
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 تمام دست گذاشته بود روی نقطه
ی

ضعفم.  با کارکشتیک

دانست حارصن نیستم خاری بخلد توی پای خواهرم . یم

 حنر به قیمت کتک خورون خودم . 

دانستم که چه او فقط تهدیدگر خویی نبود .یم

 تواندحرفش را به عمل دربیاورد . قدرتمندانه یم

 کارو کردی ؟ چرا ؟" " آخ محیا ! چرا این

 

خوایه پیشش یم دانستم که از روی دلسوزی و خی 

اف کرده بود و نیم کارش دانست ممکن است با ایناعیر

ایط را برایم پیچیده  تر کند . رسی

افتاده بودم  ار از موقعیت ناگزیری که توی آن گی  ن بی 

ن و  ن و عایص و خشمگی  خودم را از تخت کشیدم پایی 

. انگار فهمیده بود موفق شده در شتاب رفتم سمت یی 

ن در سکوت منتظر مانده بود .با  تسلیمم کند .برای همی 

لرزید کلید را به کندی توی در چرخاندم و دسنر که یم

 فوری خودم را عقب کشیدم و برگشتم سمت تخت . 
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که در را به روی او بالفاصله وارد اتاق شد و قبل از این

 فت : نگاه نگران باباحاچی ببندد گ

 خوام باهاش حرف بزنم ! _ فقط یم

مستقیم بهش قول یم داد که خیالش از انگار داشت غی 

ای ندید جز . باباحاچی هم چارهبابت من راحت باشد 

 که بهش اعتماد کند . این

شاید صدای چرخش نرم و آرام کلید توی قفل در به 

ن باباحاچی نرسیده بود اما من شنیدم و گوش های سنگی 

سیدم و اعتماد به برای م سخت بود که وانمود کنم نیر

ام . وقنر که خودم فهمیده بودم نفسم را از دست نداده

 . لرزند هام به وضوح یمرنگم پریده و دست

 

جا کنار در ایستاد و در سکویر ای هماناو چند لحظه 

ن و رسد تماشایم کرد .  پشتم یخ زده بود و رسم سهمگی 

هایم را با فشار توی دامنم ، دستکرد داشت سنگینن یم

فرو بردم که لرزششان را بپوشانم .اما بعد که راه افتاد 

ی تنم به رعشه افتاد عاجزانه با سمت تخت و من همه

 خودم فکر کردم 

م ؟ " " تو این یه گله جا از دستش به کجا یم  تونم پناه بیی
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 اش را که روی رسم انداخت گفت سایه

 بهم کار محیا _چرا حارصن شدی کت
ی

ک بخوری ویل نیک

 کنن یا... منو از بود؟ هوم ؟ یم
ی

خواسنر از خودگذشتیک

 خودت متنفر کنن ؟ 

دانم از چی بیشیر داد .نیملحنش بوی رسزنش و توبیخ یم

 کرده بودم یا اینشایک بود ؟ از این
ی

که که از خودگذشتیک

 خواستم به قول او از خودم متنفرش کنم ؟یم

 

تخت نشست من حالت  ترش کرد. تا لبهسکوتم کالف

شد عقب تدافیع به خود گرفتم و خودم را  تاجایی که یم

 کشیدم و مثل موشی که خودش را در چنگ یک گربه

ی دیوار .پاهایم را جمع بیند خزیدم گوشهگرفتار شده یم

سش دور کردم توی دلم تا هرچه بیشیر یم توانم از دسیر

ابه جا کردن دیوارها را نداشتم بمانم . متاسفانه قدرت ج

 کردم . واال برای در امان ماندنم از او این کار را هم یم
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های من برای پناه گرفتنم از خود ناباورانه نگاه او به تالش

کرد .انگار تازه فهمیده بود از خود چه موجود منفور و یم

خوفنایک برای من ساخته ! در همان حالت مبهوت 

ا تلخندی عمیق رستکان داد .دسنر توی اش همراه بمانده

 موهای خودش کشید و با لحنن 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۷۸ 

 

 بار و اندوهناک گفت حرست

ی ویل نه اون_دلم یم قدر خواست همیشه ازم حساب بیی

ش ! که حنر از سایه  ی منم بیر

ار دانم چرا زبان به دهان نگرفتم و ساکت نماندم .انگنیم

 کیس دیگری با صدای مغموم من گفته بود  . 

 ترسم ! _من از تو نیم
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زنم . شد که دارم با او حرف یمخودم هم باورم نیم

که هنوز زخیم که بر جسم و روحم گذاشته بود درحایل

ن جوری طعنهکرد و تازه تازه بود .  یکزق زق یم آمی 

 گفت  " معلومه " نگاهم کرد انگار که داشت یم

 پس چی ؟ _ 

 باز صدای خودم را شنیدم که گفت

 فهمتت ! _فقط نیم

م را به دار چشمانش آویختم و قبل از و نگاه مالمت ن آمی 

ی بگوید و این مناقشه را به نفع این ن که بخواهد چی 

د با لحن حق به جانب  تری ادامه دادم خودش پیش بیی

عادی شده ! قبال _ احساس یم کنم رفتارت با من غی 

زدی ... ازت متنفر بیشیر از این ها منو کتک یمحنر 

وقت حس بدی بهت نداشتم .اما شدم ویل هیچیم

 
ی
 دی ! ها...مدام داری با رفتارت بهم حس بد یمتازگ

 

های ناگواری بود.تلخ بود .تکان دهنده بود !  دانم حرفیم

گفتم . وگرنه نه قلب من آرام ها را بهش یمویل باید این
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فهمید که به چشم من به چه موجود ه او یمگرفت نیم

 ای تبدیل شده ! خطرناک و آزاردهنده

زد .با چشماین گرد بهتش برده بود .حنر پلک هم نیم

کرد . کیم بعد از دل شوگ که بهش شده به من نگاه یم

وارد کرده بودم به سخنر توانست خودش را پیدا کند و 

 بگوید 

 _محبوبه ! 

ن افتاد . هالهشههایش لرزید و گو لب ای ی چشمانش چی 

 دربرش گرفته بود. دستش که به طرفم آمد 
ی
مندگ از رسی

ی را  خودم را با اکراه در دل دیوار فرو بردم .زهر بیشیر

 توی صدایم ریختم و با اخم و عتاب گفتم 

 _تو برادر منن ! درست نیست که ... 

 

که بغضم قلبم تی  کشید و چشمانم سوخت .قبل ازاین

ی لبم را به دندان گزیدم و خاموش شدم ود گوشهآب ش

ن بودم  . هرچند تذکرم نصفه نیمه مانده بود اما مطمیی

قدر مفهوم و گویا بود که خودش منظورم را گرفته آن

دانستم او سوخت .اگرچه یمهام داشت یمباشد . گونه

منده باشد نه من   . باید از خودش رسی
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 که داشتم دلزده از این احساس ضعف و حقارت ناروایی  

خواستم تکه پاره های خودم را جمع کنم و باز  بودم و یم

ی منحوس پارچه شوم اما نه تا وقنر که سایهیک

اش بر رسم بود .با خاطری های رسخورده و عاجزانهنگاه

آزرده و مکدر لب هایش را تو کشید و با همان دستش که 

 .  به طرفم دراز شده بود به روتخنر چنگ انداخت

 کنن محبوبه ! _داری اشتباه یم

هامان نگاهم کرد و نگاهش نکردم .زیر آهنگ تند نفس

که نشسته بودیم .خییل  نزدیک و خییل دور از هم .تا این

اعتنایی من خسته شد و از جا برخاست .اگر از یی 

کند همان لحظه دانست چقدر با رفتنش خوشحالم یمیم

 گذاشت . کرد و راحتم یماتاق را ترک یم

 زدمت ! _کاش نیم

 

هرچند که افسوس و اندوه عمیفر توی صدایش بود و 

ریخت اما مثل نوش پشیماین از واج به واج کلماتش یم

داروی بعد از مرگ سهراب بود ! اثری نداشت .نه آرامم 

ی یمیم  داد . کرد نه حنر زجر بیشیر
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۷۹ 

 

ن انزجار بیشیر بود . او زودتر از من فقط مایه بر  انگیخیر

ی دستانم شد .انگار دچار تیک و ی لرزش دوبارهمتوجه

ی عصنی شده بودم . دستش را روی دست رعشه

ام گذاشت و محکم گرفتش . جوری که از لرزش زدهیخ

رسید و تقالیی هم نکردم . افتاد .زورم به پس زدنش نیم

برای دلجویی از من باشد هایش بگذار این آخرین تالش

دش طور که داشت به نریم توی دست خود یم.همان فرسی

 با مالیمت گفت 

 فهیم محبوبه ! _یه روز منو یم

ای نامعلوم و بعد دستش را برداشت .نگاهم به نقطه

 مات مانده بود .لحظایر چند . 

ن فرو نشسته دستانم دیگر نیم لرزیدند و شورش قلبم نی 

یگر نفسگی  نبود برام .صدای آهم که بود .هوای اتاق د

 . در سکوت دلگی  اتاق پیچید فهمیدم که رفته 
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۸۰ 

 

ن شام را حارصن یم کرد  خانه می  ن زهراخانم داشت توی آشیی

.هرچند که دست و دلش چندان به کار نیم رفت .اما 

ن را   بچیند .  حواس پرت و متفکرانه سیع داشت می 
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محیا خانه ی باباحاچی مانده بود پیش محبوب . عمدا با 

ماندنش مخالفت نکرده بود .بهیر بود خانه نباشد .شاید 

محمد امشب دیگر به خانه بریم گشت و بینشان حرف 

هایی در یم گرفت که صالح نیم دید محیا درجریانشان 

د  .   قرار بگی 

فته بود دیگر محمد از غروب دیروز که به دیدن محبوبه ر 

به خانه برنگشت.معلوم نیست مانده بود کجا ؟ به 

تماس های او که جواب نداده بود .به پدرش هم گفته 

بود مانده خانه ی ییک از دوستانش . ونگفت کدام 

 دوستش و توضیح دیگری هم نداد . 

 محبوب طفلگ ! چقدر گالیه داشت ! 

ن دوروز دیگه هم یم گذشت بعد یم او  مدین " یم ذاشتی 

". 

 

و نشد برایش توضیح بدهد .اصال چه توضییح ؟ که 

طاقت دیدنش را نداشت ؟ وقنر مقرص خودش بود و او 

بود که به خیال خودش نقشه کشیده بود تا از چشم 

محمد بیندازدش و سنگدالنه انداخته بودش توی هچل ! 

بدجوری احساس گناه یم کرد و مدام خودش را با این ورد 
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خواست که ای نداشتم و ندارم ." یمکه " من چاره 

 بدهد .اما نه تسالیی بود نه آرامیسی ! 
ن  تسکی 

ی  ن داشت بدتر و بدتر یم شد .حنر شتاب بیشیر همه چی 

هم گرفته بود ! یم ترسید هرلحظه وضع از این هم 

تر شود و کارشان به جاهای باریک بکشد و این خراب

 روزها تازه روزهای خوبشان باشد ! 

 

ه یادش به کبودی های صورت و تن و بدن هربار ک

ی درست از وسط قلبش یم گذشت  محبوبه یم افتاد تی 

ی تازه توی سبد توام  ن ن سیی .حاال هم حرکاتش موقع ریخیر

 با خشم و عصبانیت شده بود . 

 

کیم بعد محمد توی خانه بود .قبل از این که پدرش از 

سید کجا بود و چرا شب ق ون .ازش نیی بل حمام بیاید بی 

به خانه نیامد و اصال دلیل این رفتارهایش چیست ؟ چه 

ن جیمش یم کرد . وقنر خودش دلیل تمام  فایده که سی 

ش را یم فهمید . سیع داشت تا جایی که  رفتارهای اخی 

درتوانش بود برخوردش با او عادی باشد .مثل همیشه که 

درتمام دعواهای خواهرو برادری طرف او را یم گرفت .او 
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ود . پرسعزیزدردانه اش .تا ابد ! نه زهره و نه هیچ پرسش ب

د .حنر  کس دیگری نیم توانست محمدش را ازش بگی 

دخیر خودش محبوبه ! هرچند دلش از اندیشیدن به این 

موضوع و ربط دادنش به محبوبه چرک شد و احساس 

 کراهت کرد .اما واقعیت زشنر بود که باید یم پذیرفت. 

 

چای یم خوای ؟ " مادرش محمد در جواب سوال "  

سکوت کرد .نه به عادت همیشه به داخل قابلمه ها 

رسک کشید نه برحسب عطر و بویی که در خانه پیچیده 

بود عالقه ای به حدس زدن شام آن شب داشت .یی 

اشتهایی کاذیی درنگاه مات و یی حالتش دیده یم شد .انگار 

صیل برایش فرقر نیم کرد مادرش برای شام چه تدارک مف

دیده ! تالش های زهراخانم برای عادی نشان دادن همه 

ن عایص ترش یم کرد .حوصله اش که از دست یی  چی 

 تفاویر های او رس رفت شایک شد و گفت 

ت رو سیاه و کبود - نیم خوای رسزنشم کنن که چرا دخیر

 کردم ؟ 

ت " دل زهرا خانم را مثل سی  و  ن " دخیر با عمدی گفیر

 رسکه
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۸۱ 

 

به جوش انداخت .داشت توی کشوها دنبال کفگی  مورد 

اش یم گشت و پیدایش نیم کرد .بعد که آن را عالقه

ن شام دید از این که یادش نیامده بود گ گذاشته  روی می 

بودش آن جا کالفه تر شد .کف دستانش عرق کرده بود 

غ قابلمه ی .با گوشه ی دامنش خشکشان کرد و به رسا 

ش را از  ن برنج رفت .برای شام لوبیاپلو پخته بود .لوبیاسیی

باغچه چیده بود و مثل همیشه عطرخایص داشت 

 عاشق لوبیاپلو بود . 
ی

 .محمد از بچیک

مگه دفعه ی اولت بود که خواهر یی چاره ات رو به -

 ناحق زدی لت وپار کردی ! 

ود و او هم از روی قصد روی " خواهرت " تاکید کرده ب

اهمینر به نگاه های پرغیظ مخاطبش هم نیم داد .او 

ی عوض شود .حنر اگر  ن باید یم فهمید که قرار نیست چی 
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مشاوره با دفیر مرجع  تقلیدش که همیشه مورد قبولش 

 بود کامال در این مورد ناامید کننده بود . 

ن پرسخوانده با ییک  " خوانده شدن صیغه ی محرمیت بی 

 نواده . " از زنان درجه یک خا

از نظر او راهکار دیوانه وار و ناممکنن بود ! چطور یم 

توانستند از آدم همچه توقیع داشته باشند ؟ مگر یم 

ن خواهرو برادر صیغه ی محرمیت خواند ؟   شود بی 

ی ! یم شد یک  ن حاال اگرمادربزرگش زنده بود باز یک چی 

ا نش کاریش کرد .ویل هرگز اجازه نیم داد برای ییک از دخیر

ع  که نبود .پای  این اتفاق بیفتد .فقط مساله ی رسی

حیثیت و آبرویشان درمیان بود .تا به امروز هرگز به این 

انه  ایع و احکام دینن سختگی  نتیجه نرسیده بود که چه رسی

ع حکم یم  ای دارند و حارصن بود به تمام فرامینن که رسی

کرد به عنوان یک مسلمان یی چون و چرا عمل کند و 

دیگر را به خاطر رسپییحی از دستورات الیه مذمت مردم 

 یم کرد و گنهکارشان یم دانست . 

تا این که نوبت خودش شد و با گوشت و پوست خودش 

لمس کرد و دید قادر به اجرای حکم خدا در این باره 

نیست .این ییک را واقعا دیگر نیم توانست و امید به 
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 بخشایش و عفو خداوند داشت ! همان خدایی که

همیشه فکر یم کرد منتظر است بنده اش دست از پا 

ای کارش برساندش .ویل حاال دلش یم  خطا کند تا به رسن

اش ببندد و خواست چشمش را به روی این نافرماین 

 درحقش خدای مهربان تر و بخشنده تری باشد . 

 سوال ناگهاین محمد دستپاچه اش کرد . 

 تا گ باید بمونه اون جا ؟-

 

ن . کاش کاسه های ماس ت را هم پر کرد و گذاشت روی می 

ی داشت .باید یک جوری خودش را مشغول  کار بیشیر

نگه یم داشت واال محمد زیرک تر از این حرفها بود که 

نفهمد تا چه حد یم تواند باعث ناراحنر و دلواپیس او 

ون آمده بود و کم کم  زاآقا از حمام بی  شود ! حاج می 

یی مالحظه ی محمد را به  پیدایش یم شد .سیع کرد لحن

 روی خود نیاورد و وانمود کند که حواسش نیست . 

 ؟ ) لبخندش آن قدر زورگ و -
ی
محبوبه رو یم گ

متظاهرانه بود که خودش هم فهمید .( باباحاچی ازم 

خواست فعال تا یه مدیر بمونه اون جا . مونس و همدم 

 تنهاییش بشه . 
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 باباحاچی یی خود کرده ! -

 نم با رسزنش نگاهش کرد و غرید و تا زهراخا

 محمد ! -

ش  ن اض آمی  د و با همان لحن اعیر لب هایش را به هم فرسی

 ادامه داد 

ه .  -  مونس و همدم یم خواد بره زن بگی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۸۲ 

 

و قبل از این که صدای پای پدرش در راهرو بپیچد و 

آمدنش را به آن ها بدهد  محمد صدایش را پیشاپیش خیی

ن کشید و پچ پچ کنان گفت   پایی 

فکر نکن نیم دونم چرا تبعیدش کردی اون جا مامان -

خانم ! تا از این تصمیمت پشیمون نشدی زودتر بگو 
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برگرده که هوای این خونه ی لعننر بیشیر از این مثل سم 

 نشه برام . 

 

ش را از رو کشیده بود .داشت علنا به  محمد شمشی 

لبیدش .گرچه هنوز رک و یی پرده به اصل مبارزه یم ط

ماجرا اشاره نکرده بود اما او هم تا ابد نیم توانست 

ی نبود  ن خودش را به تجاهل بزند .گستاچن امروزش چی 

که بشود نادیده اش گرفت . محمد ظاهرا خودش را 

برای هرپیامدی آماده کرده بود .برعکس او که از دوسال 

ی پس پرده  چاره ای جز پیش با علم به حقیقت و ماجرا

ن و سیع در پنهان کاری برای خود ندیده بود و  گریخیر

 نداشت. محمد اما 
ی
هنوز هم برای رویارویی با آن آمادگ

تحت تاثی  تلقینات فریبنده ی زهره آماده بود تا حق 

د .او بعد از این که تن و  خودش را از رسنوشت پس بگی 

ن خود ل رزاند در امتداد بدن مادرش را با اخطارتحکم آمی 

نگاه های مالمت بارش روی پاشنه ی پا چرخید . موقع 

ن پرشتابش به پدرش برخورد که درآستانه ی ورود به  رفیر

خانه بود .سالم کوتایه کرد و رسی    ع از کنارش  ن آشیی

 گذشت و درجوابش که با تعجب ازش پرسیده بود 
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 کجا با این عجله ؟ -

 کوتاه گفته بود 

 اشتها ندارم .  -

زااقا ابرویی باال انداخت و تماشاگر رفتنش شد و ح اج می 

بعد با چهره ای پرشگفت برگشت . یک نگاه پرسان و 

نگران به چهره ی رنگ پریده ی زهرا خانم انداخت و 

زمزمه ی " عافیت باشه " ی او را نشنیده گرفت .یی آن 

ن نشست .  ش شود غرغرکنان پشت می  ی دستگی  ن  که چی 

ره باعث نگراین من یم شه .امروز اصال این پرس کم کم دا-

سمت کارخونه نیومد .یی مسئولیت و الابایل شده .انگار 

 نه انگار که پرس این خانواده است ! 

 

زاآقا  خدارا شکر زهرا خانم پشتش به او بود و حاج می 

نفهمید با جمله ی آخرش چه جاین ازش گرفت و 

ده ! همزمان چه ترس و اضطرایی رنگ چهره اش را دزدی

خودش هم نیم دانست کدام جمله قدرت ویرانگری 

ی که  ن ی داشت ؟ حرفهایی که محمد زده بود یا چی  بیشیر

زاآقا گفت ؟ آن قدر افکارش مغشوش و به هم  حاج می 

ن خورد و به تن  ریخته بود که ییک از لیوان ها از دستش لی 
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رسد رسامیک که اصابت کرد صدای ریز شدنش  تمام 

.اما پیش از آن قلب دردمندش بود که خانه را برداشت 

تحت فشار خرد و خمی  شده بود . زانوانش سست 

شدند و نزدیک بود برزمینش بزنند که او خودش را روی 

صندیل کشید .هرچند خوش نداشت با آن چهره ی 

مفلوک و درمانده مقابل چشمان همرسش باشد اما آن 

شب به وضوح فهمیده بود که اوضاع دارد به طرز 

لش خارج یم شود و چه دردی بدتر از این ا سفنایک از کنیر

 اش عاجز 
ی
که خودش را در مقابل حوادث طوفاین زندگ

 و یی دفاع یم دید. 

 

آخر وقت همان شب یک استتکان چای ریخت و همراه 

 توی سینن گذاشت و به اتاق 
ی

با چنددانه کلوچه خانیک

محمد رفت .دلش نیم آمد شکم گرسنه به خواب برود 

امش از روی تخت بلند نشده .  نه از این که محمد به احیر

 بود و

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۲۸۳ 

 

نه حنر از این که نگاهش نیم کرد و با حالنر رسد و 

ه مانده بود به سقف .دلش بیشیر از این  قهرآلود خی 

گرفت که محمدش داشت گوگوش گوش یم داد و از آن 

ش مهم نبود ممکن است تا چه حد بدتر این که حنر برای

 اش شود یا الاقل برای دلخوشی او هم 
ی
باعث رسخوردگ

شده ضبط صورت کوچک و جینی اش را خاموش کند . 

ن بود اما به اندازه ای بود که  هرچند ولومش خییل پایی 

 دست بدهد .حاال دیگر همان 
ی
بهش احساس یی چارگ

بود ! ترانه هایی را گوش یم داد که محبوبه عاشقش 

ها از این اتاق فقط صدای نوحه یا دیگر خییل قبلن

ی یم ن کرد صدای محمد اصفهاین و چاووشی به ناپرهی 

 رسید . گوش یم

 " خدایا منو مرگ بده ! "  

 

ن  قبل از این که سینن از دستش بیفتد گذاشتش روی می 

پای تخت .کیم همان جا ایستاد و با حایل آشفته و زار به 

ن تر شد. صدای گوگوش گوش   داد و قلبش سنگی 
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 " تویی در راه سفر سفری دور و دراز / 

 تن یی قدرت من عاجز از این همه راه

 من به دنبال تو با پای برهنه / 

 تو جوان و تازه ای من پی  وکهنه

 ما به هم نیم رسیم  "

 

انگار که گوگوش  داشت بهش دهان کیحی یم کرد .این هم 

ود .آیه کشید و نگایه البد از شوچن های زشت روزگار ب

ن رسجای  به گوشه و کنار مرتب اتاق انداخت .همه چی 

خودش بود .نیم دانست باید خوشحال ورایصن باشد یا 

ن هم نگران شود . محمدش انگار حنر  حنر برای همی 

دیگر حوصله نیم کرد اتاقش را مثل سابق تبدیل به بازار 

ه شام کند .قبل از این که صدای گوگوش اعصابش را ب

 هم بریزد با صدای گرفته و زمخنر گفت 

 محبوبه تا یه مدیر خونه ی باباحاچی یم مونه . -

سیع داشت با تمام جدیت و تحکیم که به خرج یم داد 

ن کلمایر که به کار یم برد   مواظب طنی 
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ن این که داشت با او اتمام حجت یم کرد  هم باشد .درعی 

او را  نیم خواست باعث طغیان خشم و کینه اش شود و 

د .فعال که هنوز هم او مادرش بود نه  ن علیه خودش برانگی 

 دشمنش ! 

.دلش نیم خواد فعال برگرده و به دالییل منم صالح -

ایصن داری بیا تا  دیدم که بمونه همون جا ! تو هم اگه اعیر

 با هم حرف بزنیم .شاید بتونیم همدیگه رو قانع کنیم . 

که خورده بود محمد از صالبت و جذبه ی کالم مادرش ی

.نگاه از سقف گرفت و زل زد به چهره ی خشک و یی 

روحش .شاید باور نیم کرد باز هم بتواند از موضع 

قدرت  با او حرف بزند .و برای این که بهش بفهماند 

بیدی نیست که با این بادها بلرزد نه گذاشت و نه 

 برداشت و گفت

 اگه نتونستیم چی ؟ -

 

ه کشید و آرام رستکان داد زهرا خانم نفیس شبیه به آ

.برایش موقعیت غرینی بود .شبیه تله ای بود که نیم شد 

ازش گریخت .واقعا نیم دانست با این که خدا راه های 

ن  زیادی برای آزمایش الیه بندگانش داشت چرا چنی 
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امتحان سخنر برای او درنظر گرفته بود .آیا واقعا 

اوارش بود ؟ داشت مجازات یم شد ؟ یا طب ق آموخته رسن

های مذهنی و تعالیم دینن که با آن بزرگ شده بود یم 

توانست دست کم دلش را به این خوش کند که خدا 

هرکدام از بندگانش را بیشیر دوست یم دارد امتحان 

د.   سخت تری را برایش درنظر یم گی 

هرچند یم خواست که چهره ی مایوسش را پشت نقاب 

او را لو یم دادند تظاهر مخفن کند اما چشمان مشوشش 

 . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۸۴ 

 

 به هرحال به نفعمونه که باهم یه جور کنار بیایم ! -

و برای نشان دادن موضع مخالف و رسسخت خودش از 

همان لحظه ، ضبط را خاموش کرد . باالخره باید به یک 

ه نحوی اقتدارش را به او نشان یم داد . بعد هم یی اعتنا ب
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ارت بارش راه خروج از اتاق را درپیش گرفت  نگاه های رسی

 و به تهدیدش هم واکنیسی نشان نداد . 

باشه .اتفاقا منم خییل اهل معامله ام مامان خانم ! ویل -

ن یم کنم نه شما .  ایطش رو من تعیی   رسی

 

بازتاب صدای دندان قروچه هایش تمام شب توی گوش 

 نگه داشت .  زهرا خانم بود و تا اذان صبح بیدارش

 

*** 

 

ن روز از کتک خوردنم ،  ن پنجمی  بعد از پشت رسگذاشیر

ب و جرح که در صورتم کمرنگ شد ، تصمیم  آثار رصن

گرفتم به دیدار پرسنوح بروم .وقنر جواب اسم ام اسم را 

 با پیام کوتاه 

 " منتظرتان هستم ."

داد خیالم راحت شد که از طرف او هم مشکیل برای این  

 ندارد .  مالقات وجود 
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بعد از صحبت آن روزم با محمد کیم انگار سبک شده 

بودم و دیگر آن قدرهام احساس گناه نیم کردم .حنر 

ها را با مامان  ن داشتم به این فکر یم کردم که بعیصن چی 

ن آدمهای ناشناش که  درمیان بگذارم.مثال قصه ی غمگی 

مرد  محمد برایم تعریف کرده بود یا دیدارمان از آن پی 

ن جنگ هایی یم دانست .مطمیی
ن یل ! شاید مامان هم یک چی 

ی از درون داشت رنجش یم داد .  ن نبودم ویل انگار چی 

 به دیدنم آمده بود شبیه آدم هایی بود که دیگر 
وقنر

ی برای از دست دادن ندارند .نیم دانم چرا ویل به  ن چی 

نظرم اندوه و تاسفش از جنس دیگری بود.تنها و درهم 

رسید . انگار که در ابتدا یا انتهای یک  شکسته به نظر یم

جنگ نابرابر بود .برایم عمیقا متاثر شده بود .حنر مرا 

د و با این که سیع کرده بود نم  بوسید و به خودش فرسی

چشمانش را ازم قایم کند اما من برق اشک را درنگاه 

 افرسده و محزونش دیده بودم . 

 

مسواکم را به شوق رسیدن فردا زودتر از شب های قبل 

زدم .به باباحاچی شب بخی  گفتم و به اتاقم رفتم .زیر 

آسمان یک شهر کوچک بودیم اما گایه دلم برای خانه 
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...برای محیا و بابا و حنر مامان تنگ یم شد .اما این جا 

 آرامیسی با من بود که کمیر تجربه اش را داشتم . 

تازه داشت خوابم یم برد که صدای زنگ اس ام اس 

داد .فکر کردم شاید پیایم از طرف پرسنوح باشد و  تکانم

حدس یم زدم که باز به دالییل قرار فردایمان کنسل شده 

.اما با دیدن اسم محمد فشار خون را توی گوش هایم 

حس کردم .مزه ی دهانم تلخ شد .دستم موقع باز کردن 

پیامش یم لرزید .انگار که یم خواستم بمنی را خننی کنم 

 .نوشته بود 

 " دارم گوگوش گوش یم دم .مسخره است نه ؟ "

 و بالفاصله پیام دیگری ازش رسید 

 " این که دیگه بهت حس بد نیم ده ؟ "

 

ن بود جواب پیامش را نیم  یم دانم که خودش هم مطمیی

دهم .گوشی را کنار گذاشتم و رسم را فرو کردم زیر پتو و 

 مثل تب زده ها لرزیدم . 

 ! حس بد که شاخ و دم نداشت
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۸۵ 

 

نیم دانم چرا ویل از همان لحظه که پای باغچه ی گل 

ی بیشیر از انتظار  ن رسخش به هم رسیدیم حس کردم چی 

درنگاهش بود که حنر در روشنای کمرنگ فلق هم قابل 

رویت بود و گیجم یم کرد . دوسنر و مهرباین بود یا تاثر و 

انم .تشخیصش برایم سخت بود .این فکر که رقت نیم د
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نکند رد کمرنگ شده ی کبودی ها را به خویی با پودر 

پنکک نپوشانده باشم کم و بیش دستپاچه و عصنی ام یم 

کرد .هرچند که پوستم زیر الیه های ضخییم از پنکک 

ن و خفه شده بود . سالمم را با لبخندی نسبتا گرم  سنگی 

رای این که حواسم را از نگاه های و پذیرا پاسخ داد و من ب

 مرموزش پرت کنم گفتم 

 دارین ! -
ی

 باغچه ی قشنیک

و با لب های کش آمده زل زدم به قرمزی های یک 

دست باغچه .او خشنود و رسکیف از شنیدن این جمله 

ن نگاه از من گرفت و در امتداد لبخندی  ی تمجیدآمی 

رضایت بخش به گل هایش نگاه کرد و رسی به نشان 

ن همچه  تصدیق تکان داد .معلوم بود که به خاطر داشیر

 باغچه ی شاداب و پرطراویر به خودش افتخار یم کرد . 

 گایه براشون ویولون و ین یم زنم . -

 جدی ؟ خوش به حالشون ! -

ن این جمله گوشه ی لبم  منده از گفیر و بعد پشیمان و رسی

ل به را به دندان گزیدم و احتماال حاال رنگ پریده تر از قب

نظر یم رسیدم .او هم برای لحظه ای برگشت و با 

تعجب نگاهم کرد .اما دوباره رویش را برگرداند و 
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درسکوت زل زد به باغچه اش .انگار نیم خواست بیش 

 از این معذبم کند .و من توی دل به خودم غریدم 

 " نباید این را یم گفنر .نباید ! اح! "

رم رصفا آن را پای اما منظور خایص هم نداشتم .امیدوا

ینن  یک تعارف معمویل گذاشته باشد .یک خودشی 

انه اش ! هرچند که به  چاپلوسانه ی مخترص از نوع دخیر

من نیم آمد اهل این نان قرض دادن ها به کیس باشم 

 .هوف ! 

 

منتظر بودم مرا به داخل خانه اش دعوت کند و نیم دانم 

ار یادش رفته چرا داشت آن را به تاخی  یم انداخت . انگ

بود ماندنمان توی حیاط خانه ی او چندان جایز نیست 

 و احتمال ریسک و خطرش 

ن بودم باباحاچی از خواب  بسیار است .هرچند مطمیی

خوش دم صبحش حاالحاالها دست نیم کشید .ویل 

خب .آدم که کف دست خودش را بو نکرده .کیم این پا و 

ی آن پا کردم و منتظر ماندم .اما نه تکان  ن خورد نه چی 

گفت .مجبور شدم با لحنن نه چندان واضح و رصی    ح 

 بهش تذکر بدهم . 
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ن جا باهم حرف بزنیم ؟ -  قراره امروز همی 

اهن راه راه سفید و  و دست هایم را به سینه زدم .روی پی 

بنفشم همان ژاکت سفید نازکم را پوشیده بودم که مورد 

بسته بودم عالقه ام بود .رورسی یاش رنگم را پشت رسم 

ای از موهایم روی پیشاین ام ریخته بود ) و از این که طره

عمدی بودن این حالتشان  نیم خواستم به عمدی یا غی 

فکر کنم .( ترس و ابایی نداشتم .کیم قبل از این که 

قابل تحمل شود گفت   سکوتش برایم غی 

 اون گل زرد رو یم بینن ؟ -

 

رد نگاهش را گرفتم و به هیچ گیل اشاره نکرده بود اما من 

به گل زردی رسیدم که وسط آن همه گل رسخ جلوه ی 

زیبایی داشت و تعجب کردم از این که چرا تا آن لحظه 

ندیده بودمش ! شاید به قدر کاقن نگاهم به باغچه عمیق 

 نبود . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۲۸۶ 

 

زه ی یا این که ذهنیت کیل ام از باغچه ی گل رسخ اجا

دیدنش را نداده بود .به هرحال احتمال این که دچار 

 مقطیع شده باشم کم بود . 
ی

 کوررنیک

 قشنگه ! -

 زیبایی داشت .آدم دلش یم خواست 
غنچه های آتیسی

نازشان کند .توی باغچه ی خانه ی ما هم پر بود از این 

گل ها ی رسخ و سفید و زرد و صوریر ! اما انگار این گل 

 ی داشت . زرد جلوه ی دیگر 

 یی اجازه توی باغچه ی من پا گرفت . -

 

سیع کردم حرف های بعدش را حدس بزنم .اما ذهنم 

پاک تعطیل بود .یم خواست احیانا روییدن یی اجازه ی 

یک گل زرد را وسط باغچه ی گل رسخش یک جوری به 

 ربط بدهد و آویزه ی گوش های من کند 
ی
فلسه ی زندگ

اندرزهای گهربار کیس  ؟ من که حوصله ی شنیدن پند و 

 را نداشتم .به قدر کاقن گوشم از نصایح دیگران پر بود . 
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خداخدا یم کردم این خیال به رسش نزند .اما خب  فکر 

ی بگویم .دست کم واکنیسی که  ن کردم حتما باید یک چی 

ن که مرا به ادامه ی  طبییع باشد .و نه آن قدر اغراق آمی 

 .  این گفتگو خییل عالقمند نشان بدهد 

 آهان ! -

 

کیم درحاشیه ی سکوت به صدای نفس های هم گوش 

دادیم .تقریبا دوشادوش هم ایستاده بودیم و به نظر یک 

 رسو گردن از من بلند تر یم رسید . 

گایه فکر یم کنم اونم از تبار گل رسخ ها بود .یم -

تونست مثل همه گل رسخ های دیگه غنچه به غنچه 

ن این همه گل یه گ ل رسخ معمویل باشه و بشکفه و بی 

دیده نشه .اما خواست متفاوت باشه .خاص باشه .برای 

ن تصمیم گرفت گل رسخ نشه .و حاال من با این که  همی 

انتظار روییدنش رو تو باغچه ی خودم نداشتم بیشیر از 

 گل های رسخم دوستش دارم. 

 

ی مورد نظرش بود ؟ خاص بودن  این همان نتیجه گی 

ی بهیر از معمویل بودن  است ! یا باید منتظر نتیجه گی 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

اخالقر تری هم یم ماندم ؟ احتماال نکته ای، کنایه ای 

ی توی حرف هایش بود که من باید با تعمق و تامل  ن چی 

ی کشفش یم کردم .اما نه وقنر که ترس و اضطراب  بیشیر

این مالقات دزدکانه تمرکز فکری را ازم گرفته بود . به 

اشای آن گل زرد  ایستادم هرحال در سکوت با او به تم

ن آن همه گل خوش رنگ و زیبا مورد  که انگار از این که بی 

توجه قرار گرفته بود به خودش یم نازید .و بعد برای این 

که به نحوی او را متوجه ی اتالف وقت کسالت بارمان 

پای آن باغچه کرده باشم به شکیل مودبانه و کوتاه گلویی 

جای خودم جنبیدم .احتماال  صاف کردم و با یی قراری در 

 من بود اما انگار که اهمینر برایش 
ی

حواسش به کالفیک

نداشت . خودش که بهیر یم دانست من برای تماشاکردن 

باغچه اش به آن جا نیامده بودم و به خاص بودن گل 

زردش اهمینر نیم دادم .اصال به من چه که بیشیر از 

 بقیه گل های رسخش دوستش داشت ؟ 

انفعالش داشت آزارنده تر یم شد .تا این که یی سکوت و 

 مقدمه گفت 

ن ! -  شنیدم در آستانه ی ازدواج هستی 
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 اش نگاه کردم . 
ی

ان به نیم رخ رسد و سنیک گیج و حی 

دهانم که باز مانده بود مرا یاد سوزش گوشه ی چاک 

خورده اش انداخت .این را دیگر از کجایش درآورده بود ؟ 

آن گل زرد خودشیفته بود .من به هنوز تمام حواسش به 

 جای گل های رسخ باغچه به آن همه توجهش

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۸۷ 

 

به گل زرد مغرور حسودی ام شد .آب دهانم را قورت 

 دادم و کیم منقلبانه گفتم 

 نه .از گ شنیدید ؟ -

یم دانستم که بایسنر خودم را جمع و جور یم کردم .اما 

ام  بیشیر از حس کنجکاوی من بود . نگراین  احساس

هایی باشد .درحایل که خودم ازش ترسیدم واقعا یک خیی

در غفلت مانده ام ! هرچه بگویی از مامان خانم بریم 

 آمد ! 
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باالخره دست از تماشای گل هایش برداشت و کیم به  

ی زخمناک لبم سمت من چرخید .نگاهش روی گوشه

گ شده ی پای چشمم با تاین های کمرنرسید و از لکه

های کردم او کبودیدانم چرا ویل حس یمگذشت . نیم

ی صورتم را یم دید و به روی خودش و من شده نامریی 

 آورد . نیم

چه پوست شفاف و یک دسنر داشت ! موهای صافش  

ا زده بود و رشته ی بارییک از آن میان  را رو به باال کتی 

ها یم کرد و روی پیشاین داشت حالت مرتب خودش را  ر 

اش ول یم شد .حاال چشمان نافذش را روی چهره ی 

 رسدرگم من باریک کرده بود . 

ن یه زماین رفیق صمییم من بود ! البته هنوز - حسی  امی 

 هم یه رفاقت نیمبندی بینمون هست ! 

لب هایش در آستانه ی متبسم شدند خشکیدند . انگار 

ن ناخوشایندی افتاد  ه باشد . که یادش به چی 

_با محمد شما هم کم و بیش رفیق بودیم ! اما خب 

 مون ادامه پیدا نکرد و یه جایی تو گذشته متوقف 
دوسنر

 شد .  
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تر از این احتماال باید بحث رفاقت او و محمد برایم بیش

ها جالب یم بود ویل آن لحظه فکرم پیش موضوع 

ی مانده بود و نیم ش بمانم . مهمیر  شد که خییل درگی 

ن از گ شنیدین که... ؟  _نگفتی 

 از خودش ! 
ی
 _به تازگ

 

ن یم حسی  توانست همچه از خودش ؟ آخر چطور امی 

که جواب رد مرا به ادعای کذیی کرده باشد ؟ درحایل

مانه به خانواده شان داده بودند . مگر شکل پیغایم محیر

ی دست مامان ..باز هم بازیچهکه . که ...مگر ایناین

زد . خدای من ام یملبم داشت توی شقیقهشده باشم .ق

! این چه شک مسخره ایست که به جانم افتاده ! نکند 

ن مامان و خانواده صالحیان توافقایر  واقعا پشت پرده بی 

م ؟   انجام گرفته که من ازش یی خیی
 پنهاین

که چه ترس و ام و اینی دگرگون شدهتوجه به چهرهاو یی 

افکارم را مغشوش کرده  لحظهای آنتردید موذیانه

 هایش را گرفته بود  ی حرفدنباله
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ی برای فکر کردن و  _ظاهرا شما مهلت بیشیر

ن و خانوادهتصمیم ی نهایی خواستی  ن هم با گی  حسی  ی امی 

 درخواست شما موافقت کردن . 

ی ناامید شده باشد  ن لبخند کیحی زد و انگار که از چی 

 ای باال انداخت . شانه

.من رصاحتا جواب رد دادم نداره ! من .. _نه این حقیقت 

 کیسی کنم . خودی وقتبهشون و اصال نخواستم یی 

 

به وضوح عصنی و پریشان شده بودم و حال خودم را 

فهمیدم .پرده ی تاری جلوی چشمانم را گرفته بود . نیم

شد احساس ضعفن که داشتم مربوط به ناشتا بودنم نیم

 . از فشار رواین بود . 

یست خورشید آن روز پشت کدام کوه مانده معلوم ن 

 ها کنار نیم
ی
گ  شد . رفت و چشم من روشن نیمبود که تی 

 

هایش را او با تعجب و ناباوری رفته بود توی فکر  . لب

اش افتاد .انگار که تو کشید و اخم نازگ روی پیشاین 

ی رس دربیاورد اما نیمیم ن  توانست . خواست از چی 
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 وصیه ندارم . ویل به هرحال اگه_من قصد دخالت یا ت

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۸۸ 

 

ه که دیگه خطر اینجا  ن بهیر قراره به زودی ازدواج کنی 

اومدن رو به جون نخرین ! چه کاریه ؟ باالخره که رسگرم 

 جدید یم
ی
ن و دیر یا زود  یادتون یمزندگ ره چه شی 

ن پرس  حسی  ن ! البته امی  خییل خوبیه !  رویاهایی داشتی 

شه که به درد خودساخته و موفقه ! ویل این دلیل نیم

هم بخورین ! چون من کامال به روحیاتش آشنام .اون 

آدیم نیست که بتونه با این مساله که همرسش به 

ی موسیفر عالقه داره و یواشیک تمرین آواز یم کنه یادگی 

ایط عادی  راحت کنار بیاد ! اما خب به جز این و در رسی

تونم از تونه همرس مناسنی براتون باشه و منم یمحتما یم

 صمیم قلب براتون آرزوی خوشبخنر کنم ! 
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ن یمهایش به نظر طعنهحرف طور که گفته آمد .آنآمی 

 بود

 تونم از صمیم قلب براتون آرزوی خوشبخنر کنم !" "یم 

رسید که داشت توی دلش به من و بیشیر به نظر یم

ییی  کرد دانم شاید هم خیال یمزد . نیمند یمام ریشخخیی

ی خیی ندارم . دارم تظاهر یم ن  کنم که از چی 

 یی 
اراده و خب البته حق هم داشت ! من یک دخیر

ضعیف بودم .کیس که اختیاری از خودش نداشت 

که به قول خودم مطلع باشم دیگران داشتند برایم آن.یی 

 دوختند ! بریدند و یمیم

 احمقانه بود !  

 و رسنوشت من بود ویل انگار خودم نقش مهم 
ی
این زندگ

ن کننده  ای در آن نداشتم . و تعیی 

ن مرا پای باغچه نگه داشته و به  پس ظاهرا برای همی 

خانه دعوت نکرده بود ! چرا که حس کرده بود ادامه ی 

های خصویص و مخفیانه هیچ این دیدارها و آموزش

رسگرم پیش بردن کند و بهیر است که کمیک به من نیم

های ازدواجم شوم . اصال مرا چه به تمرین آواز و برنامه

 ؟
ی
 خوانندگ
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 این قدر یی لیاقت بودم که حنر نباید یم
دانستم یعنن

 برای ازدواجم چه قرارومدارهایی گذاشته شده !؟ 

 

 . آخ مامان ! مامان ! به خدا اگر که راست باشد .. 

 _محبوبه خانم ؟

 آورد .منگ و مات نگاهش کردم صدایش مرا به خودم 

 _بله ؟

ن !   _مواظب باشی 

هشدارش باعث شد ناگهان بفهمم که دارم چه غلیط 

چاره را کنم ! ای وای من ! نزدیک بود یک گل رسخ یی یم

 توی دستم له و لورده کنم . 

 _ببخشید ! 

زده ام را ازش و رسی    ع دستم را کشیدم و نگاه خجالت

م داشت سوخت . امیدوارم از یم دزدیدم .صورتم از رسی

هایش را کرده بودم که ناخواسته قصد جان ییک از گلاین

از دستم خییل عصباین نشده باشد . سیع داشت گل 

بخت برگشته را با ناز و نوازش احیا کند .اما انگار 

هایش ناامیدکننده بود .گل درخودش مچاله شده ، تالش

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

گ ریخته بود  اش چروکیده و چند پر ازشهای مخمیلگلیی

ن ! انگار که داشت نفس  کشید . های آخرش را یمپایی 

 با لحن عذرخواه و متاسفن گفتم 

 .حواسم نبود که ... خواستم . _من نیم

 _مهم نیست ! 

دانم که با بود ! یم گونهتفاوتلحنش آرام اما رسد و یی 

های تمام ناراحنر و تاثرش بابت بالیی که بر رس ییک از گل

ن عزیزش آور  کرد تا رویی داری یمده بودم داشت خویشیر

ن و ترش کرده رسزنشم نکند. بعد هم پیش چشمان غمگی 

مبهوتم گل نیمه جان را از شاخه چید .انگار که 

 تدرییحی و دلخراش نجاتش دهد. یم
ی
 خواست از مرگ
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۸۹ 

 

تر شدن خطوط قاش ، از عمیاز انقباض عضالت چهره

اش فهمیده بودم که این های کوتاه و شمردهو نفس اخم

کار چقدر برایش سخت بود ! گذاشته بودش کف دست 

دانست کرد . انگار نیمخود و با حزین غریبانه نگاهش یم

اش را با که اندوه قلنی تا اینباهاش چکار باید بکند 

 ای که گفت تکمیل کرد جمله

! عمرش به چندتا طلوع دیگه قد _هنوز وقتش نبود 

 داد ! یم

منده بودم و کلمهخدا یم ای برای اظهار داند چقدر رسی

که صدایی ازم در بیاید  کردم .قبل از اینتاسفم پیدا نیم
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ی رقت بارم را که دید انگار که یک نگاه به من کرد و چهره

 دلش به حالم سوخت . آن را به طرف من گرفت . 

 کیدن الی کتاب و دفیر بخوره ! _شاید به درد خش

 سیع داشت به زور لبخند بزند . 

ونه !   _از این کارهای دخیر

خواست که با گویی جایمان باهم عوض شده بود و او یم

سخاوتمندی به نحوی ازم دلجویی کند ! فهمیده بود که 

چقدر بابت کاری که ناخواسته با گلش کرده بودم ناراحت 

مسارم . خواست که قدر  ام کم ی از فشار روچ رواین و رسی

اش جا خوردم و کرده باشد .اولش از این برخورد مهربانانه

ه ماندم .گفتم شاید خبیثانه  با ناباوری به چشمانش خی 

ن آن گل حس بد امروز را تا یم خواهد که من با نگه داشیر

ی ابد با خودم داشته باشم .اما بعد که دلم از دیدن سایه

ر لبانش قرص شد و فهمیدم یک لبخند محو شده ب

افکارم زیادی بدبینانه است ، با ته مانده ای از تردید و 

 آن گل یی 
این جان و پژمرده را از دستش گرفتم .حنر حی 

نشد دوباره بگویم " ببخشید " برای آن گل به تاراج رفته 

سوخت . و برای خودم متاسف بودم .چشمانم داشت یم

ف کشیده بودند و هایم صپشت پلک های اشکحلقه

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

منتظر یک بفرمای ساده که من ردشان کردم بروند دنبال 

 کارشان ! 

ای باشم به ارادههرچقدر هم که دخیر ضعیف و یی  

 دادم فالکتم را جار بکشند . نیم هایم اجازهاشک

ن که  روی شاخه ی رو اش نخشکید و مرگ غم_همی  ن انگی 

 تجربه نکرد بازم گل خوشبخنر بود . 

.همراه با بغیصن ای از من بود دای ضبط شدهانگار ص

فروخورده و حرستناک که البه الی امواجش پیچیده بود 

 .اما دیگر به سالمت از مرز گریه رد شده بودم . 

های کیس با تعجب نگاهم کرد .مثل کیس که معنن حرف

ی نگفت .آرام و صبورانه نگاهش را  ن را نفهمیده ! اما چی 

ی ها پر داد به سمت کوه . به طلویع که داشت نور بیشیر

 اش یم پاشید . روی باغچه

ی جانم دستم بوی گل گرفته بود . نه انگار که همه 

ام دانستم که در مشام خاطرهآکنده از عطر گل بود .و یم

ماند .حالمان گرفته بود و دیگر انگار تا ابد به یادگار یم

ن  حوصله ای برای هم نداشتیم و من تصمیم به رفیر

 رفته بودم . گ

 _ لطفا روزهای بعد منتظرم باشید ! 
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دادم و با خودم جورایی بهش قول یمانگار که داشتم یک

ن ازدواج عهد یم حسی  بستم .که قرار نیست با رفیقش امی 

ترها وقت دیگر .حنر اگر بزرگکنم .نه حاال و نه هیچ

واسه خودشان بریده و دوخته باشند .چشم از طلوع 

نگاهش را با تاین به من دوخت ! هنوز  خورشید گرفت و 

ن و  ازم ناامید بود .شاید هم نگران  و از آینده نامطمیی

 دلرسد . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۹۰ 

 

خواست فرصنر برای اثبات به خودم اما انگار که یم

که ببینم چند مرده حالجم ؟ آیا از پس بدهد .این

توانستم در هر دم و یمآمرویارویی با رسنوشتم بریم

م و برهه  ابتکار عمل را در دست بگی 
ی

ی حساس از زندگ

 خودم را جمع و جور کنم ؟ 
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ن که بهانه نیاورد و گذاشت سکوتش به من قوت  همی 

قلب بدهد جای بیس امیدواری بود ! یعنن که یک ذره 

 چشم امید به من داشت هنوز ! 

 

توانست ما یملبخندم آن قدرهام عمیق و جان دار  نبود ا

. بعد از دم و گرفته را کیم تلطیف کند این فضای غم

 بازدیم کوتاه آرام و با تاکید گفت 

 _پس به امید دیدار دوباره ! 

 

دانستیم به این زودی ها دیگر دیدار دوباره دست اما نیم

 دهد . نیم

 

روز بعد مامان و محیا به دیدارم آمدند و در فاصله ای 

را با خود به باغ برده بود تا یک شانه  که باباحاچی محیا 

 باالی یک درخت کاج در قسمت 
ی
به رس را که به تازگ

انتهایی باغ النه کرده بود نشانش بدهد من جسته و 

هایی به مامان گفتم .آن
ن ها که به نظرم گریخته یک چی 

ی نیمه ی ییالقر و آن کلبهمهمیر بودند .از آن دهکده
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د برایم تعریف کرده بود و از ویرانه و داستاین که محم

چند و چون ماجرای آن شب در ویالی جواهرده که 

 خیی غیبمان زد . ناگهان یی 

ای که لحظه به لحظه مامان با چشماین گشاد و چهره

داد .با تمام شوگ شد به من گوش یمتر یمرنگسفید و یی 

هایم بهش وارد شده بود ، که ظاهرا از شنیدن حرف

اش برایم گنگ و عجیب به نظر شی سکوت و خامو 

ید .هم بار هم وسط حرفرسید . حنر یکیم هایم نیی

پرت و منقلب ! سفیدی توی فکر  بود هم حواس

که پلگ بزند نگاهش هنوز زد . بدون اینچشمانش برق یم

که من احساس روی من بود .اما انگار مرا نیم دید .تا این

ن ندارم .   کردم دیگر حرقن برای گفیر

در رابطه با رفتارهای مشکوک محمد با خودم هم  

ترجیحا سکوت کردم و گذاشتم برای وقنر دیگر ! گفتم 

شاید تذکری که به محمد دادم افاقه کند و باعث اصالح 

اش شود و فعال نیازی نباشد در موردش به و تغیی  رویه

ی بگویم .امیدوار بودم که واقعا مجبور نشوم  ن مامان چی 

 روز حرقن به مامان بزنم . یک در این باره
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ن بود  مامان که استاد تظاهر و از نقیسی به نقش دیگر رفیر

ی های نقش مورد نظرش را بر چهرهفوری ییک از ماسک

 گفت 
ی

انش زد و با خونرسدی ساختیک  هنوز مبهوت و حی 

ای که واست تعریف کرد و دونم هدفش از قصه_نیم

ن قصهربطش به ما چی بود ؟ چون من تا حا ای ال همچی 

که چرا تو رو دنبال خودش به از کیس نشنیدم ! اما این

مرد جنگیل که یم  اون جا برد و بعد هم به دیدن اون پی 
ی
گ

ی بهت نگم  ن ه فعال چی  شک و تردیدهایی دارم که بهیر

 خوام فکرت رو به هم بریزم . .چون نیم

 

ن کار را یم ن اما اتفاقا داشت همی  که گفت کرد .همی 

ها به هم بریزم نیم ن ن بعیصن چی  خواهم فکرت را از گفیر

ام بود و تا کنجکاوی و ارصارم را ی آشوب ذهنن بدتر مایه

های مورد نظرش دید بحث را عوض برای شنیدن ناگفتنن 

های معمایی ! عمدا کرد .مثل نویسنده های داستان

مندانه تعلیق ایجاد کند و مرا یم خواست با ترفندهایی هین

 دنبال خود بکشاند .بعد هم ازم خواست تشنهمشتاق و 

 

 #نیلوفرالری
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#۲۹۱ 

 

لباس بپوشم و با او بروم و آن دهکده و آن خانه را 

قدر دوست دارد رس از نشانش بدهم و نگفت چرا این

ای در بیاورد که مدیع بود تا به حال از کیس نشنیده قصه

 اچی بهیر بود !؟ماند پیش باباحو چرا محیا یم

 

*** 

 

ی پس بگو چرا زهره تا آن روز حرقن از ماهیت خانواده

محمد و اصل و نسبشان به او نزده و مدام از این موضوع 

خواست خیال او از این بابت طفره رفته بود ! چون نیم

رسد . ها بهشان گزندی نیمآسوده باشد که از طرف آن

لنگد .واال زهره یمکرد که یک جای کار باید فکرش را یم

آدیم نبود که همچه فرصنر را برای اغتشاش و جنجال از 

ی خودش به رساغ  او که با قصهدست بدهد .قبل از این

ها و آن رفت رساغو بعد هم محمد بیاید یکراست یم
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زد و ها دامن یمهرطور که دوست داشت به این کشمکش

ن دو طرف یم ی را بی  اآتش اختالف و درگی   ند . گی 

 

آن خانواده تقریبا نیست و نابود شده بود ! بندگان خدا ! 

به ناحق گرفتار چه رسنوشت شویم شده بودند ! گناهش 

ی اعمال سیاهش فردای پای زهره بود ! با این نامه

 خواست از پل رصاط رد شود ؟ محرسی چطور یم

 " خی  نبینن الیه زهره ! " 

کرد حنر از روی   خواست به این فکر کند که هرکارینیم

کینه و دشمنن باالخره برای او سبب خی  شده ! شاید هم 

برگشته ی بختخواست خدا بود ! اما پس آن خانواده

شد و تقصی  روزگارشان سیاه یمگناه و یی چی ؟ چرا باید یی 

ن تقدیر نحیس یم شدند ! این از عدل و بالکش یک چنی 

ه مصلحت انصاف خدا به دور بود ! حنر اگر تمامش ب

 خودش انجامیده باشد ! 

 

*** 
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 محمد 

 

کردند . البته باید تا رسیدن جواب آزمایش صیی یم

ن مثل روز ای هم نداشت . عجله تقریبا دیگر همه چی 

ماند . نگایه و جایی برای شک و تردید باقر نیمروشن بود 

مرد انداخت .تمام راه از رامرس تا رشت را  از آینه به پی 

ود و حاال در راه برگشت هم داشت با دهان باز خوابیده ب

اش هنوز به خویی قالب های مصنویعزد .دندانچرت یم

هایش نشده بود و حنر وقنر مثل حاال توی خواب لثه

 لثههم بود لق یم
ی
ها ربط زد .دکیر علتش را به ساییدگ

خواست از جای خود کنده داد . انگار هر لحظه یمیم

 شوند . 

 

وشگاه بزرگ و معروف در کمربندی الهیجان از یک فر 

چند بسته کلوچه و کوگ گرفت و تا برگشت و نشست 

ها را انداخت توی دهانش . پشت رل ییک از کوگ

های گردویی که مادرش و محبوبه درخانه درست کوگ

تر بود . آیه کشید و با اشتهایی کور کردند خوشمزهیم

ینن را بست . شده در جعبه  ی شی 
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رش پیش آن نوار ضبط شده بود و گفتگوی نه چندان فک

ن دوستانه ن زهره و زهرا گذشت . دوباره همه چی  ای که بی 

ریخته بود به هم . تمام محاسباتش و مطالبایر که حق 

ی دیگری ی تکان دهندهدانست!  قصهخودش یم

ای که درد و رنج دیگری داشت افسونش کرده بود .قصه

 تری ! و زهر کشنده

هایی که جور و جفای روزگار بود یا سنگدیل و ظلم آدم از 

ن بود  رحم و مروت  قلبشان از کینه و عقده چرکی 

شناختند و پای تسویه حساب های شخیص خودشان نیم

 شدند . گناه یمهای یی حارصن به قرباین کردن انسان

توی دلش انگار اسید پاشیده بودند .با هر نفس که 

 زید . گسوخت و یمکشید یمیم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۹۲ 
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انگار که باز بخیسی از وجودش تیه شده بود ! حاال باید 

برد و دادش را از گ کرد ؟ شکایتش را پیش گ یمچه یم

ستاند؟ دلش برای مادری که خون دل خورد و یم

ش را از دست داد و پدری که رس به   که صیی
ی

مادربزرگ

 غرینی بود که کوه و بیابان گذاش
ی

ته بود تنگ بود . دلتنیک

 ای برایش داشت . مفهوم تلخ و تازه

قدر ی خوشبخنر باشند ؟ آنتوانستند باهم خانوادهیم

ی پنایه احساس خوشبخنر داشت که در میان خانواده

ن نبود چرا ؟   ؟ چرا مطمیی

 

که کیس که مادرش بود و از طرقن خوشحال بود از این 

ی پنهان و کثیف و ناجوانمردانه سهنبود در این دسی

دست نداشت و باعث و باین نابودی خانواده اش کیس 

 دیگر بود. 

زن ظالم و خودخوایه که نفرت و انتقام چشمانش را کور 

ی کرده و دانسته و ندانسته هست و نیست یک خانواده

ساده و فقی  روستایی را به تبایه کشانده بود . این فکر 

اش گنایهمحبوبه و محیا برای اثبات یی  که مادرش ، مادر 

کرد و مرهیم روی مدرک مهیم هم داشت کیم آرامش یم
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ی

که یک های عمیق قلبش بود . دیگر از فکر اینسوختیک

دانست که او را به ای یمعمر خودش را پرس خانواده

ی اصیل اش غصب کرده بودند روحش ناحق از خانواده

 کشید . خراشید و درد نیمنیم

قلبش نسبت به زهراخانم که هنوز حکم مادرش را داشت 

باره از خشم و کینه خایل شد . خودش هم به یک

خواست ببخشدش .حنر دانست که چقدر دلش یمیم

ریخت که چطور مجازاتش ها یموقنر که پیش خود نقشه

 کشید . کند روحش از این بابت رنج یم

گند کشیده   شناخت هنوز آن قدرهام بهاما جهاین که یم

هایی که یک زمان نشده بود و مجبور نبود از آدم

دید ها یمدوستشان داشت و خودش را متعلق به آن

جر و منتقم باشد .  ن  مین

شد که بتواند از گناه بزرگ زهره خانم... اما این دلیل نیم

اش مرتکب شده بود از جریم که در حق او و خانواده

د .البته که باید به ساده بگذرد و خواهان تقاصش نباش

 رسید .البته ! حسابش یم
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های ذهنش های مادرش _زهراخانم که در داالنحرف 

خزید و مثل مار پیچید سوزش دردنایک در وجودش یمیم

زد .قبول داشت که اگر او هم جای زهرا خانم نیشش یم

بود از برگ برنده ای که دستش افتاده بود و موضع 

ین قدرتمندانه برد و این برتری را برای سود را یماش بیشیر

توانست کرد اما خب او هم نیمخودش حفظ یم

ن  طور ساکت و بیکار بنشیند و اجازه بدهد رسنوشت همی 

کاله خواهد برایش بچرخد و رسش را یی هر طور دلش یم

 بگذارد. 

زهرا خانم گریه نکرده بود ! آرام بود و به خودش مسلط  

یش اندوه و حزن جانگداز  رسید . اما صدابه نظر یم

 سوگواران را داشت . 

" تو همیشه پرس عزیز ما بودی محمد ! تمام این ش 

ی برام  ن سال گواه اینه که تو از ما بودی و هنوزم چی 

شه! من تو عوض نشده و اگه تو بخوای عوض هم نیم

رو بزرگت کردم ! مادرت بودم ! حنر بیشیر از این که 

.تو جون و دل من بودی و  مادر محبوبه و محیا باشم

ی دست یه نامسلمون هسنر ! عزیزترین کسم ! بازیچه

شدیم . روزگاره دیگه ! اگه آدمو هرلحظه غافلگی  نکنه 
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چرخه ! تو حاال حق انتخاب داری محمد که چرخش نیم

توین همراز من باشی و تا آخر عمرت پرس این ! یم

عنوی که تا به خانواده بموین و از تمام امتیازات مادی و م

ی و وارث ما باشی یا این که پرس حال داشنر بهره بیی

 ی یوسف اشکوریگمشده

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۹۳ 

 

دانست باشی )معلوم نیست اسم و فامیلش را از کجا یم

؟ زهره بهش گفته بود ؟ توی آن نوار ضبط شده که 

نشده بود .(  حرقن از ماهیت خانواده اش به میان آورده 

که از مال دنیا یه کلبه خرابه ی پشت کوه واسش موند و 

یه اسم و رسم  فراموش شده و این موقعیت ممتازی رو 

زاآقا پنایه داری از دست بدی  که به عنوان پرس حاج می 

ای عملش ... یم توین زهره رو دادگایه کنن تا قانونا به رسن

ای ز برسه ! منم مثل تو فکر یم ن عفریته و کنم که رسن

ی آبرو و حیثیتش بر باد بره  خبینی مثل اون اینه که رس پی 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

یر بشه واسه دیگران که این قدر راحت با  تا درس عیی

 آدم
ی
ها بازی نکنند .اما باید فکر کنیم ببینیم آیا این زندگ

ین راهه ؟ مطمئنیم که بعد باعث پشیمونیمون  بهیر

یی که ریخت شه؟ چون دیگه راه برگشنر نداریم ! آنیم

ن دیگه نیم مون که رس زبونا شه جمعش کرد . قصهزمی 

شه ! بعدش تو دیگه بیفته دیگه سنگ رو سنگ بند نیم

توین پرس این خونواده باشی حنر اگه بخوای هم نیم

 محمد ! " 

 

این جمله را با غصه گفت .صدایش لرزیده و چشمانش 

 خیس شده بود . 

خورد . احتماال را یم طور نبود که داشت غم او فقط این

زد . شایدم بیشیر داشت سنگ خودش را هم به سینه یم

 
ی
شان نگران به خطر افتادن موقعیت و جایگاه خانوادگ

 بود ! 

ن زهراخانم زرنگ تر از این حرف  ها بود که فکر همه چی 

کرد که فقط اوست را نکند . هرچند که داشت وانمود یم

ر یم ها . اما خب او هم شود نه آنکه این وسط مترصن
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اهل معامله بود ! قبال هم این را بهش گفته بود . این 

 طور نبود که هرچه زهراخانم گفت بگوید چشم ! 

او هم به دنبال منافع خودش بود .حنر اگر به مذاق زهرا 

آمد .خودش گفته بود که به نفعشان خانم خوش نیم

است باهم به توافق برسند .برایش سخت بود که بعدش 

خواهانه به نظر آن حرف  که خی 
ها را بهش بزند .تذکرایر

 رسید . یم

ی نیم ن ا چی  دوین برادر دونن ویل تو که حاال یم" دخیر

واقعیشون نیسنر دیگه بهشون نامحریم ! پس باید بیشیر 

گم محمد فهیم چی یممواظب برخوردت با اونا باشی ! یم

 ؟ "

ه نگاهش کرد و گفت ه خی    و وقنر که او خی 

" محیا هنوزم مثل خواهرمه ! حنر اگه از این خونه برم و 

 رسما دیگه پرس این خانواده نباشم ."

  

زهرا خانم با آیه از نهاد برآمده دستش را روی قلبش 

ی مشت کرد و تکیه داد به صندیل ! چرا نیم ن خواست چی 

ترسید یی این حرفش را به روی خودش بیاورد ؟ انگار یم

د و ازش بیی   سد " پس محبوبه چی ؟" بگی 
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 محبوبه !؟ 

بیشیر از ده ماه از روزی که زهره دم مسجد بهش یک 

هایی گفت و بعدش رس مزار دوست شهیدش 
ن چی 

رضاشهسواری ، آن قصه را برایش تعریف کرده بود 

ها و گذشت .داشت با تمام خودخورییم

ای که حرست زدههای شبانه و چشمان یخکشیدنبیداری

د و دیل که از زخم پینه بسته بود بار این گریه داشتن

کشید و شاید محنت و جفای زمانه را به دوش یم

جور با غم آن کنار بیاید اما شش توانست باالخره یکیم

تواند جای دید او دیگر نیمشد که یمهفت مایه یم

طور که محیا خواهرش بود. هنوز و خواهرش باشد .آن

 همیشه . 

 ی قلبش شده !؟طور محبوبهو نفهمید گ کجا و چ

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۹۴ 
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خواست که انگار که دیگر دست خودش نبود ! یا  نیم

 باشد . 

تابانه ناگهان دلش هوایی شد و از شوقر مبهم و رسشار یی  

اش که داشت روی صندیل اعتنا به گوشی تپید . یی 

اش چشمک لرزید و اسم " سولماز " که روی صفحهیم

ن زد ،دستش را روی دکمهیم های ضبط و پخش ماشی 

های مرجان .چند آهنگ گوگوش را رد کرد .آهنگرساند 

و ایی را هم .تا به آهنگ مورد نظر خودش رسید . ولوم را 

مرد نشود باال برد . کلمات تا جایی  که مزاحم خواب پی 

ن آن ترانه ی زیبا ذره ذره در عمق روح و جانش آهنگی 

نشست و حیس سوزان و خوشایند را در وجودش یم

انگیخت .همزمان خون دایعن از قلبش پمپاژ شد و بریم

 هایش . دوید توی رگ

 

 / من با تو ام ، تو یی منن " محبوبه
 ی قلب منن

 چه جوری پیدات بکنم / وقنر جدا تو از منن 

 شاید صدای خسته ام / به گوش تو نیم رسه 

 که تو فقط مال منن "  اما بازم داد یم زنم / 
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*** 

صبح روز بعد دایی سبحان باما تماس گرفت و خیی داد 

اش برای گذراندن تعطیالت آخر که به اتفاق خانواده

تابستاین رایه شمال شده اند و با احتساب ترافیک 

ن جاده رسند .برعکس ها احتماال تا شب یمسنگی 

شده باباحاچی که از شنیدن این خیی خوشحال و رسدماغ 

که باید باالجبار و بود من مایوسانه آه کشیدم و از این

 بودم .دایی سبحان یک موقتا به خانه بریم
ن گشتم غمگی 

دخیر همسن و سال محیا و دو پرس بزرگیر از من داشت و 

جا بمانم .حنر صالح نبود که با حضورشان من دیگر آن

خواستم مامان و بابا و بیشیر از همه اگر خودم هم یم

 داد . محمد این اجازه را نیم

که برای شام تدارک مفصیل دیدم و خانه را بعد از این

برای ورود مهمانان عزیز باباحاچی آماده کردم با خانه 

تماس گرفتم که ییک بیاید رساغم ! مامان ومحیا دستشان 

خانه بند بود . بابا تلفن را جواب داد و بهم  ن توی آشیی

راه برم دارد و دیگر نشد  گوید محمد از رس گفت که یم

 آیم . منرصف شوم و بگویم خودم با آژانس یم
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ن محمد که آمد از باباحاچی  صدای بوق ماشی 

 دایی 
ن خداحافیطن کردم و بهش قول دادم که بعد از رفیر

 سبحان و خانواده اش دوباره برگردم پیشش ! 

ن هم تمام خرت و پرت هایم را جمع نکرده بودم برای همی 

 . 

ننداختم رسم .تا کرده و انداخته بودم روی  چادرم را 

ن بدون چادر  دستم .دیگر یک گله راه  آن هم توی ماشی 

 خورد .  رفتم به هیچ جای دنیا برنیمیم

محمد سالم رسد و کوتاهم را زیر لب جواب داد و با 

 تعجب پرسید

 _پس ساکت کو ؟ 

کردم .حواسم به مردی ریشو با کت و شلوار نگاهش نیم

ه  ی پرسنوح انتظار بود که داشت پشت در خانهتی 

ن شاش بلند یم  به ماشی 
ی

کشید .گهگایه هم با کالفیک

های داد و با نوک کفشش سنگریزهاش تکیه یمدودی

ن کنده  زیرپایش را به بازی یم گرفت و بعد باز از ماشی 

رفت .چهل و چندساله به نظر شد و به سمت در یمیم
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ه آن روز توی محفل ققنوس آمد کرسید و یادم نیمیم

 دیدمش یا نه ؟  

ن من باز  _وسایلم رو جمع نکردم .دایی اینا که رفیر

 گردم . بریم

رخ جدی و یی روحم بود .انتظار نگاهش هنوز به نیم

 نداشتم مالیمت به خرج بدهد و بگوید 

 _مگه دست توئه !؟

بعد هم نیشخندزنان پایش را روی پدال گاز بگذارد و  

هایم را از وادارم نک ن می  ن ن حاال بروم تمام چی  ند که همی 

 خانه باباحاچی بردارم ؟ 

در آخرین لحظه دیدمش که در خانه را به روی آن مرد 

 باز کرد .ظاهرا قصد نداشت به داخل دعوتش کند . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۹۵ 
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ل باباحاچی به  ن چهار روز بعد از آن غرویی که من از مین

ه برگشتم و بعد از دیدن کاغذ گالسه ی براقر که خان

ماه " رویش با خط خوش نستعلیق نوشته بود " محبوبه

اولش تعجب کردم و بعد دچار ییک از همان ترس های 

ی از کیس  ن ناشناخته شدم و جرات نکردم در موردش چی 

سم .چرا که خود جواب سوالم را یم ن بیی دانستم و مطمیی

تواند کار  مامان یا محیا و بابا باشد بودم به هیچ وجه نیم

 ! 

ن خاله زینب که دیگر   مامان از خانواده دایی سبحان و نی 

پابه ماه بود برای شام دعوت گرفت .خودش یط 

ل باباحاچی رفته  ن روزهای گذشته تقریبا روزی دوبار به مین

و بهشان رسزده بود .یک بار هم محیا را با خودش برده 

د و من هم همان روز از سولماز بود که حنانه را ببین

خواستم برای آموزش پن فلوت بیاید خانه .ظاهرا خییل 

 عقب افتاده بودم . 

که برود مرا به جشن تولدش که آخر سولماز قبل از این

ن بار است  همان هفته بود دعوت کرد و گفت که این اولی 
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د و که یم  بگی 
خواهد برای خودش جشن تولد و مهماین

خواهد که من هم با حضور خود خییل دلش یم

خوشحالش کنم . ضمن تشکر عذرخوایه کرده و بهش 

کت کنم و وقنر گفته بودم که نیم توانم در این جشن رسی

 با تعجب پرسیدم که

ایط من نداری ؟   _  مگه خودت خیی از رسی

خندید و گفت که خیالت نباشد . با آقا محمد صحبت 

د .و من نفهمیدم گی  کند و هر جوری شده ازش اوگ یمیم

نیم داد من به  تواند از محمدی که اجازهچطور یم

ی باباحاچی بروم همچه درخواسنر داشته و حنر خانه

.به نظر من امیدوار باشد که بتواند رضایتش را جلب کند 

ن بود و از اعتماد به نفس  که زیادی به خودش مطمیی

 کاذبش درشگفت بودم . 

که با آنگشت و یی بریم محمد فقط موقع خواب به خانه

خوابید و رفت و یمکیس حرف بزند یکراست به اتاقش یم

ون و اصال کجا صبح هم معلوم نبود گ از خانه یم زد بی 

ی محمد گیج و نگران سابقهرفت. بابا از رفتارهای یی یم

ای از زد که گوشهی چای نیمکه رسبه کارخانهبود و از این

د ک م و بیش شایک و عصباین . مامان کار را در دست بگی 
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ای که به غم چشمانش آمیخته بود به رغم ترس و دلهره

ه ترجیح یم ن " بهیر داد در موردش حرف نزند و با گفیر

خواد این مدیل پیش فعال راحتش بذاریم ببینیم تا گ یم

بره  ." سیع داشت خونرسدانه از آن بگذرد . بابا شب 

نتظر ماند تا توانست گذشته آن قدر بیدار نشست و م

د و به زور  موقع آمدن دیرهنگامش به خانه مچش را بگی 

ون که آنچند کلمه هم به قول ای حرف ازش بکشد بی 

 های به دردبخوری نبود . خودش چندان حرف

ن ! _یم  گه حالم خوبه ! نگران نباشی 

 و ابرویی باال انداخت و ناباورانه پوزخند زد . 

ا نمیای کارخونه !؟ گفت فعال _گفتم اگه حالت خوبه چر 

 روحیه کارکردن نداره ... 

 و بعد پوخند دیگری زد و غرولند کرد 

 خواد کوه بکنه ! _حاال انگار یم

ها نیم کشید و اش به آن حرفمامان که انگار حوصله

 تری بود با رسزنش گفت ذهنش درگی  موضوعات مهم

 _چکارش داری ؟ فرض کن باز رفته قم ! 
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انگاری های مامان به خونرسدی و ساده بابا نسبت

 متعجب و حنر بفهیم نفهیم کیم هم مشکوک بود . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۹۶ 

 

ی یم ن  قدر راحت نشسنر و یمدوین که این_تو حتما چی 
ی
گ

 چکارش داری زهراخانم ! 

انه چشمانش را باریک کرد و با صدایی که از  مامان دلگی 

 خارج شده بود گفت ریتم آرامش 

_گ راحت نشسته من؟ خونه نیسنر که حرص و جوش 

خوردنام رو ببینن .ویل چه فایده ؟ هرطوری هم شده 

 باشه محمد بچه نیست که نتونه خودش رو جمع کنه . 

بابا نومیدانه رسش را رو به آسمان کرد و زیر لب گفت       

 االهللا  . _الاله

یم را برداشت و زنگ زد مامان هم همان موقع تلفن یی س

 به خاله زینب و ازش برای شام دعوت گرفت . 
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ایط رایصن بودم و  انگار فقط من بودم که از این رسی

کردم وضعیت پایداری باشد .وقنر محمد خداخدا یم

گشت رفت و دیروقت بریمدرخانه پیدایش نبود ، زود یم

گرفت من خیالم و هیچ برخوردی بینمان صورت نیم

 کردم . و احساس امنیت یمراحت بود 

خورد و کردی قل یمکه فوتش یمخاله زینب با این

ل ما آمد نیم ن د بعداز ناهار به مین توانست کاری از پیش بیی

تا اگر کمیک از دستش برآمد دری    غ نکند . من به حیاط 

ن شام امشبمان یک دسته گل از  رفته بودم تا برای می 

یاد پرسنوح های رسخ باغچه مرا باغچه بچینم .گل

انداخت .به آن گل رسخ لهیده فکر کردم که حاال داشت 

خشکید ! نفیس عمیق کشیدم و الی کتاب شعر فروغ یم

 از ذهنم گذشت . 

" برعکس ظاهر خشن و زمختش معلومه روح لطیف و 

اش حرف ای هم درمورد باغچهآرویم داره ! با چه عالقه

اص ، گفته زد و راجع به اون تک گل زرد مغرور و خیم

ها دوستش دارم ! خدا بده شانس ! بود بیشیر از بقیه گل

 " 

 و بعد به خودم خندیدم . 
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که یک دسته گل خوش رنگ و پروپیمان از بعد از این

باغچه چیدم به خانه برگشتم تا آن را توی یک گلدان 

مناسب قرار بدهم . مامان و خاله زینب حواسشان به 

خانه باهم پچآمدن من نبود و داشتند تو  ن پچ ی آشیی

ی و مایه سفید شکم پر یم ن کردند .بوی چرب قورمه سیی

و فسنجان که با گوشت بوقلمون محیل داشت از صبح 

های باغچه درآمیخته بود . خاله پخت با عطر گلیم

زنیب داشت یم گفت _ ویل باید اول نظر محبوب رو 

ش ! اگه رایصن بود که اون دفعه نه نیم  گفت . بیی

خانه به م یخ زد و پاهایم درآستانهقلب ن ی ورود به آشیی

ن چسبید .داشتند راجع به من و ازدواج حرف یم زدند زمی 

 ؟ البد !  

 _رایصن کردن محبوبه با من ! 

خوای راضیش کنن آخه زهرا خانم؟ مگر _چه جوری یم

که به زور ! که اونم من چشمم از محبوبه آب این

  خوره به زور زن کیس بشه ! نیم

ایط ما رو  _زور و اجباری درکار نیست ! محبوبه باید رسی

 کنه ! ایه .درک یمبسنجه !خودش دخیر عاقل و فهمیده
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که محبوب دخیر عاقلیه شیک نیست ! ویل _در این

ایط مارو بسنجه منظورت رو از این که گفنر باید رسی

ایط ؟نیم  فهمم ! کدوم رسی

ایط و موقع ایط ما ...گفتم رسی یت خودش _من نگفتم رسی

رو بسنجه ! همیشه که براش خواستگار خوب پیدا 

عموش بختش بسته بشه چی ؟ نیم  شه .اگه مثل دخیر

ایط ما رو بسنجه "  من هم شاهدم که اول گفته بود " رسی

کرد نیم فهمم .برایم و حاال برای چی داشت انکار یم

 عجیب بود . 

 خاله زینب آیه کشید و با تاسف گفت

وش نکرده بودم و به دخیر _ای کاش به حرفت گ

 صالحیان

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۹۷ 
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نیم گفتم محبوبه ازشون وقت خواسته ! اونام همون  

 یی کارشون و دیگه قضیه اینموقع یم
ن قدر کش پیدا رفیر

خوان پاشن کرد .حاال حتما این بار با یه امیدی یمنیم

 بیان ! 

ین کار ممکن رو کرد ی زینب جان ! آدم که _تو بهیر

رونه ! اش نیمخواستگار به این خویی رو راحت از درخونه

تو این شهر کیس رو بهیر از پرسصالحیان رساغ داری که 

خواد خوشبخت الیق دخیر ما باشه ؟ محبوبه هم اگه یم

ده و اگه متوجه نیست بشه این شانس رو از دست نیم

ه ماست که چه بخت و اقبال بلندی در انتظارشه وظیف

 ملتفتش کنیم . 

دانست که من فالگوش کردم مامان یماحساس یم

ن داشت آن حرفایستاده زد که به ها را یمام .برای همی 

قول خودش من ملتفت شوم و ظاهرا برایش اهمینر هم 

های ریزینداشت که من چقدر دلم از این برنامه

شکند های خودخواهانه یمخودرسانه و مصلحت اندییسی 

 دارد .. روحمم ترک بریم و 

اه نگفته بود! چون جواب رد من به  پس پرسنوح پربی 

 نرسیده بود و یی 
ن حسی  خیی از من یک قول و گوش امی 
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ن دوخانواده گذاشته شده به رفیق  قرارهای دیگری بی 

اش گفته بود که به زودی قرار است با دخیر پنایه قدییم

 که من باشم ازدواج کند . ای دل غافل ! 

ها را ای برافروخته و حضوری رسکش و ناآرام گلبا چهره

خانه بردم .خاله زنیب با رب و ریی گم کرده چادر  ن به آشیی

ای به گلدارش را روی شکمش کشید و با نگاه عاجزانه

ه شد .احتماال هردو مامان که ظاهر یی  اعتنایی داشت خی 

هایشان را خواسته یا فهمیده بودند که من حرف

خواست از خاله زینب ام . دلم یمشنیده ناخواسته

پرسیدم چطور توانسته از پس یک همچه دورویی و یم

  بربیاید ؟ او که قبال ادعا کرده بود اهل 
ی
نگ بزرگ نی 

اش هم نیست ! پس چطور دروغ حنر از نوع مصلحنر 

حارصن شده بود در سناریوی عجیب و غریب مامان نقش 

 ؟ ی فریبکار را بازی کند یک خاله

 عصنی در کابینت
کردم . ها را باز و بسته یمبا حرکایر

مان با نقش و نگار لییل و داشتم  دنبال گلدان عتیقه

کردم .مامان که داشت گشتم و پیدایش نیممجنون یم

 چید با تعجب پرسیدها آجیل یمتوی ظرف

 گردی ؟ _دنبال چی یم
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ی که بیشیر از همه آزارم یم ن از  شد داد و باعث یمچی 

ن ارصارش بر  درون با دردی مزمن فریاد بکشم همی 

کرد همه که وانمود یماش بود .اینتفاویر و یی  خونرسدی

ن عادیست و او هیچ نقیسی در ناراحنر من ندارد و من  چی 

 ها رسجنگ دارم . خودی با آنام که یی دیوانه

 _دنبال گلدون ! 

دم .یم م اما خواستم زبان به دهان بگی  و لب روی لب فرسی

شدم . گلدان نشد .داشتم از فرط عصبانیت رواین یم

های باالیی پشت رسویس چینن قدییم توی ییک از کابینت

 بود . برش داشتم و در کابینت را با تق محکیم بستم . 

ام نقشه _لطفا یه دور هم نشینید و برای من و آینده

ید و ندوزید که من تنم  نکشید ! واسه خودتون نیی

  کنم ! نیم

قییحی را هم از توی کشو برداشتم و رفتم پشت سینک . 

ها بود و نیم دیدمشان اما به گمانم خاله پشتم به آن

ی بگوید که با ایماء و اشارهزینب یم ن ی خواست چی 

احتمایل مامان ساکت شد ! ظاهرا مامان صالح دیده بود 

خانه  ن حاال که مثل یک بمب درحال انفجار توی آشیی
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است که رسبه رسم نگذارند تا خودبه خود  ام بهیر افتاده

 خننی شوم . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۹۸ 

 

 

 

خانواده دایی سبحان زیادی خشک و رسد بودند و آدم از 

ت با آن برد .دایی سبحان رسبه زیر و ها لذت نیممعارسی

های بابا و شوهرخاله و باباحاچی متفکرانه به صحبت

دم تسبیح از دستش نیم افتاد . حنر داد و یک گوش یم

شد انحنای خواست بخندد هم به زور یموقنر یم

هایش را از میان انبوه ریش سیاه و سفیدی که به لب

های نظایم به ی شغل مهیم که در ییک از دستگاهواسطه

هم زده بود دید . زن دایی اکرم دودسنر چسبیده بود به 

 از باقر چادرش و فقط دماغ یوناین زیبایش 
ی

به نمایندگ
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اجزای صورتش از حجایی که گرفته بود پیدا بود .پدرش 

سابقا از نمایندگان مجلس تهران بود و حاال هم در ییک از 

ها شغل مهیم داشت و به قول مامان فیسش را وزارتخانه

ن با ته رییسی کوتاه و آراسته به ما یم کرد  .پرسها امی  و امی 

رتن، ساکت و محجوبانه ای بو کت و شلواری سورمه

زدند نشسته بودند و حنر با خودشان هم حرف نیم

شان کارشناس .هردو دانشجوی دانشگاه تهران بودند .ییک

ارشد حقوق بود و دیگری الهیات .فقط حنانه بود که 

کرد و با من و محیا کیم باهمه خونگرم و صمییم رفتار یم

 جوشید . بیشیر از همه یم

بردم و وقنر داشتم رایشان چای یمبار دوم بود که ب

شان_ گذاشتم پرس بزرگهفنجان چای را جلوی پرسها یم

دایی بود که با امی  رساغ محمد را ازم گرفت .حواسم به زن

نکرده مراقبمان بود .از این  تی 
که به خاطر یک دمایعن

گفتگوی ساده باید زیر نظر باشیم کیم معذب شده بودم 

 . 

بودم چادر از رسم رس نخورد درهمان حال که مواظب 

ینن را مقابلشان گذاشتم و گفتم   ظرف شی 

 کم باید پیداش بشه ! _دیگه کم
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ن تماسش با  البته این را از خاله زینب که بعد از سومی 

محمد باالخره موفق شده بود باهاش حرف بزند شنیده 

بودم . امی  همراه با لبخندی موقرانه رستکان داد و بابت 

ینن  ی کرد و ازم چای و شی  ن ن هم ناپرهی   تشکر کرد .امی 

ن " الساعه " سینن  یک لیوان آب خواست .و من با گفیر

را برداشتم و به راه افتادم و گوشه چشیم نگایه به مامان 

ی زن های مادرانهانداختم که داشت پنهاین به نگراین 

 زد . برادرش پوزخند یم

ساکت ای کشید و زن دایی اکرم نفس راحت نصفه نیمه 

و صامت دنبالم کرد تا از حریم امن پرسانش دور بمانم ! 

ات مال گفت پرسان عتیقهنفر بود بهش یمکاش یک

 خودت ! نگران نباش ! کیس بهشان نظر ندارد .هوف ! 

ون یم خانه بی  ن رفتم وقنر با یک لیوان آب داشتم از آشیی

 خاله زینب که رسش توی  یخچال بود صدایم زد 

 کنم . غوره رو پیدا نیم_محبوب جان آب

محیا و حنانه توی اتاق بودند و جز من کیس نبود آبغوره 

 را برایش پیدا کند .گفتم

ن رسی    ع  _برم این لیوان آب رو برسونم دست آقا امی 

 گردم خاله ! بریم
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که همان لحظه سینه به سینه با محمد در جایم متوقف 

اهن طوش چهارخانه ر ای تنش بود .با شلواشدم .پی 

ی کتان مشیک ! بعد از چند روز ناگهان او را با آن چهره

طرف ! آن حالت خشم و عتایی خسته و دگغ دیدن یک

ی بدی  که توی چشمانش بود یک طرف دیگر ! غافلگی 

بود ! معلوم نیست گ برگشته بود که به خاطر شلویعن 

 خانه هیچکدام نفهمیدیم . 

 _س...سالم ! 

 ران گفت جواب گذاشت و غسالمم را یی 

ه !؟ ن آب بیی  _تو این خونه کیس جز تو نبود واسه آقا امی 

ن " را با حریص درآمده گفت و به نظر یم رسید " آقا امی 

که تمام حروف اسمش را زیر دندان هایش سایید . تا من 

بخواهم حرقن بزنم سینن را از دستم کشید .لیوان 

 پر شد و ریخت کف پیشبرخودش ارزید و کیم از آب لب

ن من نداد . دسنر و او اهمینر به نگاه وسواس آمی 

اش با خواست سینن آب را با همان وضعیت شلختهیم

د سالن پذیرایی و قبل از این  که به راه بیفتد گفت خود بیی

 _یه چای بریز برام ! 

 و با تاکید  
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 برم ! _خودم میام یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۲۹۹ 

 

 محمد 
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های به اتاقش رفته بود که لباس عوض کند .داشت دکمه

اهنش را باز یم ن و امی  فحش پی  کرد و توی دلش به امی 

 داد یم

هاشون خجالت " ییک از ییک دیوث تر ! از پشم و پییل

کردم تا کشن ! حیف که اینجا مهمونن واال کاری یمنیم

بازی یادشون بره ." ن  آخر عمر هی 

ی پای تختش افتاد مچاله شده که چشمش به کاغذ   

آمد که او انداخته باشدش ! جلوتر رفت و با .یادش نیم

ن برش داشت و  حرکنر رسی    ع خم شد و از روی زمی 

همه شتاب و کنجکاوی اش برای که بفهمد اینآنیی 

 
ی
دهچیست تاخوردگ اش را باز کرد .تا های درهم و فرسی

آن را دید  های ریز و درشت کاغذ الی چروککه البهاین

.خط خودش بود .با حروف نستعلیق کج و کوله شده ! 

ی لبش را کشید . دسنر لبخندی کج و حرستمند گوشه

روی " محبوبه ماه " رساند و تمام دنیا انگار که نشست 

 روی دلش! خودش را روی تخت رها کرد و زیر لب گفت 

 ماه!؟خواد تموم بشه زیکهای بدت گ یم_این حس 

 

*** 
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هایی را که محیا و حنانه به کمک هم پاک اشتم ظرفد 

 ظرفشویی کردند و به دستم یمیم
ن دادند توی ماشی 

چیدم و حواسم به بگو و بخندهاشان نبود .به یم

ی ازدواج تحمییل که زیر رس مامان و خاله زینب توطئه

ن بود فکر یم حسی  کردم و دلم بیشیر از خودم برای امی 

ی ما رسکار گذاشته شده و انوادهسوخت که از طرف خیم

خودی این چندوقت منتظر جواب من خیی نداشت که یی 

ام را به که من همان موقع جواب منفن مانده درحایل

 اش قاطعانه اعالم کرده بودم . خواستگاری

 

مامان خاله زینب را از کار معاف کرده و بعد هم که دید 

ن ندارد به اتاق خواب من فرستاده بود تا  کمر نشسیر

احت کند .خودش هم از کنار زن دایی جنب  قدری اسیر

خورد چون ممکن بود بهش بر بخورد که تحویلش نیم

 اند . نگرفته

 

دایی سبحان احتماال هنوز هم داشت با محمد کلنجار 

رفت که رایصن اش کند به سفارش او به استخدام یم
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کلفت اش خییل  . گفته بود که پاریر سازمان )...( در بیاید 

دارش از پست و مقام است و با توصیفات آب و تاب

اش کند. خویی که در انتظارش بود سیع داشت وسوسه

ی نیممحمد ساکت و خاموش گوش یم ن گفت و داد و چی 

ی معلوم نبود .انگار برایش یاز چهره ن یی حالتش هم چی 

 کرد که بشود یا نشود. فرقر نیم

 

ها بعد از این خانه تمام شد موقتا که کارشان در آدخیر ن شیی

به اتاق محیا رفتند با این قول که وقنر چای حارصن شد 

 برای کمک به من بیایند . 

ها را بشویم . تازه تا چای دم بکشد خیال داشتم قابلمه

خانه دستکش ن ها را دستم کرده بودم که محمد به آشیی

جا آمد و انگار که با خودش پای زمستان را هم به آن

ای زیر پوستم دوید. ن رسمای گزندهکشید و همزما

کردم هرچه زودتر لرزیدم . خداخدا یمداشتم از درون یم

ش را از رسم کم کند .   برود و رسی

 

ن و آبکیسی توام با غیظ و حرص شده  حرکاتم موقع شسیر

بود ! دست خودم نبود که ! با حضورش آرامش و ثبات 
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دم گرفت و مرا تبدیل به یک آفکری و روچ را ازم یم

 کرد . حوصله و عصنی یمیی 

اولش فکر کردم خیال دارد بابت کاری که با آن کاغذ 

ی نستعیق کذایی و لطف نادلخواهش کرده بودم گالسه

 ام کند . مواخذه

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۰۰ 

 

هرچند از این که کاغذ مچاله شده را توی اتاقش انداختم 

مستحق رسزنش شدن کیم پشیمان بودم و خودم را 

 دیدم . یم

ی بهم بده !  ن  _یه مسکنن چی 

ن طوری هم درحضورش معذب نگاهش نیم کردم .همی 

.وقنر داشتم قابلمه را توی شد کرد بودم و کاریش هم نیم

 گذاشتم گفتمجاظرقن یم

توین تو سبد باالی مایکروفر _دستم بنده ! خودت یم

 پیداش کنن ! 
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ن به من به سمت عجیب که بدون غرغر و خرده   گرفیر

ها را برداشت و آدرش که داده بودم رفت .سبد قرص

ن .   گذاشت روی می 

خواد منم بشم _دایی جونت مخم رو تیلیت کرد ! اح ! یم

 ییک مثل خودش ! 

گر "ییک مثل خودش" را جوری گفت که مفهوم " شکنجه

ون کشید. حیف که " را یم شد به وضوح از داخلش بی 

کرد واال د روز پیشش هنوز درد یمهای چنجای کتک

 گفتم بهش یم

 !" " نه که حاال نیسنر ! یه شکنجه
ی

 گر خونیک

ی نگفتم و ترجیح دادم فقط یک شنونده ن ی اما چی 

طرف باشم ! از یخچال بطری آب مخصوص خودش یی 

 را برداشت و قلپ قلپ رس کشید . 

ه چی یم  گه؟ مریی فلوتت ! _این دخیر

 

وع کرد گوش به زنگ زدن ! خدای من ! سولماز  هایم رسی

چه جساریر داشت! یعنن واقعا به محمد گفته دوست 
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دارد من توی جشن تولدش باشم ؟ حاال اگر محمد 

خواست به خاطر این موضوع استنطاقم کند تقصی  او یم

 اعتنا و یی اطالع گفتمبود .مثال یی 

 _چی گفته مگه ؟

 _ازت دعوت گرفته واسه تولدش ! 

 تونم بیام !  من بهش گفتم که نیم_آها ! ویل

 _دوست داری بری ؟ 

 

منتظره قدر که میخکوبم کرد . ای بود ! آنسوال غی 

ای برگشتم و نگاه پرشگفتم را به چشمانش کشیدم لحظه

! با من خیال شوچن داشت حتما ! شاید هم داشت 

ن به اینامتحانم یم جور کرد تا ببیند چقدر برای رفیر

 زنم . له یماق دارم و براش لهها اشتیمهماین 

ی دیگری را بعد رسی    ع رویم را ازش برگرداندم .قابلمه

 غرق آب و کف کردم و اسکاج کشیدم . 

 _نه ! یعنن اصال برام مهم نیست ! 

رسی آب و  در امتداد سکوت ناپایداری که با صدای رسی

وشوی پر رسوصدای قابلمه درآمیخته بود شست
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هسنگینن نگاه را هنوز روی خودم حس اش های خی 

تری زد و بهم شوک که حرف عجیبکردم ! تا اینیم

ی داد   بیشیر

 اش با من ! _اگه دوست داشنر بری اجازه

 

ی توی دلم وول خورد و مثل یک سکه افتاد ته  ن چی 

بعد داغ شد . سوخت و انگار ام ! اولش رسد بود. سینه

ی که آب شد .دستانم موقع اسکاج کشیدن به قابلمه

ان بودم که این بعدی یی حرکت ماند . آن قدر گیج و حی 

بار حنر نشد برگردم نگاهش کنم تا بلکه از حالت 

م شود . چهره ی دستگی  ن بیشیر  اش چی 

خواست با این لطف و سخاوتمندی رفتار و آیا یم

ان کند؟ با اینهای آنکتک  روزش را جیی
ی
ها اهل که تازگ

ان شده بود اما موافقتش با  کت من در جشن تولد  جیی رسی

توانست باشد و یک دوست غرامت سنگینن برای او یم

توانست جانب یک کار افرایط بود ! انگار واقعا نیم

 اعتدال را نگه دارد . 
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 یی رسوصدایش تنها گذاشت و   
ن کیم بعد که مرا با رفیر

نگاه مات من هنوز توی آب و کف فرو رفته بود با خودم 

 ناباورانه گفتم 

 شه ؟ " داریم ؟ مگه یم " مگه

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۰۱ 

 

 محمد 

 

مثل این چند روز اخی  صبح زود آماده شده بود که یی 

ون و برود یک گوشه از این دنیا  خیی از خانه بزند بی 

خودی مشغول نگه دارد باز تا شب ! خودش خودش را یی 

ادامه بدهد ؟  تواند به این وضعدانست تا گ یمهم نیم

 و پوچی و ابطال !  ویل خب فعال 
ی
به این همه بیهودگ

ی نداشت ! دست کم اینبرنامه جوری خیال مامان ی بهیر
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ی را  ن هایش راحت بود و دلش جوش چی  خانم از دخیر

 زد . نیم

 

ن باز شد تازه یم خواست استارت بزند که ناگهان در ماشی 

دش را روی روح خو ای رسد و یی و زهراخانم با چهره

انه و یی مقدمه  صندیل جلو کشید و همان طور غافلگی 

 گفت 

ن  ن بهت بزنم _باهات حرف دارم و اومدم همی  جا تو ماشی 

 ! 

 

  

 

خوای چی رو ثابت کنن محمد؟  _تو با این رفتارات یم

کنن براش بینن بابات بهت مشکوک شده ؟ فکر یمنیم

براش خیی  خییل سخته از کارات رسدربیاره ؟ اگه کالغا 

مرد جنگیل که معلوم نیست کیه  ن که تو داری از یه پی  بیی

کنن چقدر طول تو یه ویالی پرت ییالقر نگهداری یم
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کشه تا بفهمه چه ارتبایط بینتون هست؟ اصال به یم

 عواقبش فکر کردی ؟

مرده رو فهمیدی ؟ هوم ؟  _شما از کجا جریان پی 

ن اگه _مهم نیست از کجا ! فقط خواستم بدوین م

تونستم زاغ سیاهت رو چوب بزنم و رساز کارت دربیارم 

 پس واسه بابات هم کاری نداره . 

م  _بله خانم مارپل ! یادم نبود شما رو نباید دست کم بگی 

 دونم که گ اینا رو بهت گفته ! . ویل ...خوب یم

فهمم ! دلم واسه _محمد ! به خدا من حالت رو یم

ون اومد خونه ! ویل مطمئنم ات و بالیی که رسشخانواده

جاشون تو بهشته ! خدا از باعث و بانیش نگذره ! من 

بعد از نمازام برای شادی روحشون هزارتا صلوات 

ام به نیتشون خوام تا زندهکنم و یمفرستم و دعا یمیم

ات کنم .   خی 

ی رو عوض کرد؟کنن با این کارا یم_فکر یم ن  شه چی 

 !  شه_نه ویل آدم سبکبارتر یم
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دونم این کارها بیشیر به خاطر اینه که فشار _منم که یم

عذاب وجدان رو از روی خودت کم کنن .پس خواهشا 

 منتش رو به من نذار ! 

_چه مننر محمد ؟ اصال مگه گناه من بود؟ خودتم 

 دوین که مقرص این اتفاقات کیه ؟یم

ای دونم ! ویل شمام یادت نره زهره به خاطر کینه_آره یم

از شما به دل گرفته بود به فکر انتقام افتاد و این ظلم  که

ام مرتکب شده ! پس شمام ناروا رو در حق من و خانواده

 قدرهام پاک و معصوم نیسنر ! اون

طور به قضیه نگاه کنن که حنر ممکنه خوای این_اگه یم

ن  این وسط پدرتم مقرص باشه و خانواده اش که نخواسیر

 زهره عروسشون بشه . 

از همه جا ، ه هرحال یه خانواده_ب ی یی گناه و یی خیی

ظالمانه نابود شد .بدون اینکه آب از آب تکون بخوره ! 

که من بتونم کاری بکنم ! چون باید حساب بدون این

آبرو و موقعیت اجتمایع و اعتبارمون رو هم بکنم .مگه 

 نه ؟

_این دنیا دار مکافاته ! دیر یا زود زهره هم تقاصش رو 

 ده ! یم پس
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تونم منتظر دنیا _ویل من اصال آدم صبوری نیستم ! نیم

 بمونم ! 

تونیم ازش شکایت کنیم _مجبوری که باشی ! درنهایت یم

خوام راجع به وبپرسیمش دست قانون ! اما من االن نیم

ن محمد تو حق داری از ا باهات حرف بزنم . ببی  ن  این چی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۰۲ 

 

روز و روزگارت عایص و شایک باشی و دست به هرتقالیی 

مرده ... پدرواقعیت ! هرطور که یم  ! اون پی 
توین بزین

بهش محبت کن و دلسوزش باش و هرجور که از دستت 

ان کن براش ! ویل به فکر ما و برمیاد گذشته ها رو جیی

تا صبح  ی تو شبخودت هم باش! خداشاهده از غصه

گردم ! ه و روزا هم مثل شبح دور خودم یمبر خوابم نیم

ذاره تو تو این خونه اگه بابات بفهمه چی به چیه دیگه نیم
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ی یا بری واسه خودت  باشی ! اون وقت یا باید زن بگی 

 مستقل بیسی ! 

تری ! خودت ازم خواسنر جوری رایصن _حتما شمام این

ات نزدیک نشم .   رعایت کنم و به دخیر

نگفتم حنر رسکارخونه هم نری و _آره من خواستم .ویل 

کنن داد بابات رو دربیاری ! اصال این روزها داری چکار یم

ری قم ؟ چرا ...چرا رس به هیئت محمد ؟ چرا دیگه نیم

 ؟ چرا به پیشنهاد دایی سبحان فکر نیمنیم
؟ اگه زین کنن

 بری توی سازمان )...( آینده ات تضمینه ! 

ه رو بذاری تو دست خوای دکم کنن که دست محبوب_یم

 اون پرسه و خالص ؟ 

کار الزم نیست بخوام دکت کنم ! محبوب دیر _برای این

ره .تو هم برادرشی و کنه و از این خونه یمیم یا زود شوهر 

 توین براش آرزوی خوشبخنر کنن ! یم

 دوین ! _من برادرش نیستم زهرا خانم ! شما که دیگه یم

کراهت داره ! یک عمر   _دیگه از این حرفا نزن محمد ! 

برادرش بودی ! یک عمر خواهرت بود! حاال باید خییل از 

خودت خجالت بکیسی که بخوای به چشم دیگه ای به 

 خواهرت نگاه کنن ! 
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 _ما باهم خواهر و برادر نیستیم ! این صدبار ! 

شه زنم تو دهنت ! موی تنم سیخ یم_بس کن ! واال یم

حبوبه خواهرته و زین ! مها رو یموقنر این حرف

 مونه ! خواهرت یم

خوای زنگ بزن از شی ؟ یمدونم از چی عصباین یم_نیم

ن اگه اونا   چندتا از مراجع تقلید مشورت بگی  ! ببی 
دفیر

ی من خالف القول نظرشون اینه که خواستههم متفق

ع و قرآنه اون  گم چشم ! وقت منم یمرسی

عیفه دوین که قلبم ض_منو حرص نده محمد ! یم

 کشه ! نیم

 _ویل آخرش که چی ؟ برم یه راست به خودش بگم ؟ 

ه ! هردفعه که حرفشو یم_داره عقم یم زین حالم بد گی 

توین اصال به بهش فکر کنن ؟ شه ! تو ...تو چطور یمیم

ف شدی محمد ؟ قدر پست و یی از گ این  رسی

وقت بهم _منو با این حرفا جری نکن مامان ! دیگه هیچ

ف ! یی  نگو   رسی

_پس باید چی بهت گفت ؟ اصال تو که همیشه ازش 

اومد ! هیچ وقت نسبت بهش دلرحم نبودی ! بدت یم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ن  منتظر بودی بهونه بده دستت تا خدمتش برش . همی 

ش ننداخنر پریروز تو باغ خونه ی باباحاچی طفلگ رو گی 

و سیاه و کبودش نکردی!؟ چی شده حاال هواخواش 

زین که آدم از شنیدنش باید کفاره یمهایی شدی و حرف

 پس بده ! 

_کفاره برای چی ؟ مگه گناه کردم ؟ تا وقنر خواهرم بود 

،منم بد یا خوب برادرش بودم .ویل دیگه همه چی به هم 

خوام نقش برادر دروغیش رو بازی کنم ! ریخته ! نیم

عه ؟یم  خوام محرمم بشه ! این خالف رسی

ع ات ن_ تو انگار عقل تو کله یم که خالف رسی یست ! گی 

خوای چی بدیم ؟ هوم ؟ بهش نباشه ! جواب مردم رو یم

 فکر کردی ! 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۰۳ 
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_هزار و یک راه هست واسه گول زدن مردم ! اگه بعدش 

ن خونه بمونیم گ یم  خواد بفهمه ! تو همی 

ایی که فکر نیم
ن داری کنن ! _خفه شو محمد ! به چه چی 

دوین اگه بابات لرزوین ! خدایا توبه ! یمتن و بدنم رو یم

ی به پا یم  شه ؟بفهمه چه محرسی

 _چاره چیه ! آخرش که باید بفهمه ! 

خواد از خر شیطون _خدایا منو مرگ بده .این پرس نیم

ه .   پیاده شه ! حالیش نیست چه آبرویی قراره از ما بیی

 ! کنن مامان خودی شلوغش یم_داری یی 

ف به تو محمد ! هنوز داری به من یم
ُ
 مامان ویل _ا

ی
گ

 واسه دخیر من نقشه کشیدی ! 

 خوام با خودم خوشبختش کنم .بده؟  ای ؟ یم_چه نقشه

_تو اگه به فکر خوشبخنر و سعادتش باشی دیگه 

اسمشم نمیاری ! اصال چرا محبوبه؟ این همه دخیر 

عه ترین و ممنو ریخته ! چرا دست گذاشنر رو سخت

 ترینش ! 

 خواستم برم رساغ دخیر دیگه تاحاال رفته بودم ! _اگه یم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

کنن محبوبه رایصن _تمومش کن دیگه محمد ! فکر یم

شه به کیس که یک عمر گفت داداش به چشم یم

ای نگاه کنه ؟ اگه نتوین برادرش باشی دیگه دیگه

دوین اگه شناسیش و یمهیچکسش نیسنر ! خودت که یم

 دلش نخواد ... 

دونم چطور باید آروم آروم دلش رو به دست _خودم یم

 بیارم ! این کار منه ! شما کاریت نباشه ! 

کنم یهو از این رو به اون رو شده باشی و _باور نیم

ای شده باشه ! ات تبدیل به حس دیگهاحساس برادرانه

 شایدم ...شایدم به فکر انتقایم ! 

 _انتقام از گ ؟

قدرها یی تقصی  نیستم و اگه ون_خودت االن گفنر منم ا

 افتاد ! زهره از من کینه نگرفته بود این اتفاقات نیم

_این تراوشات ذهن بیمار شماست مامان خانم و منم 

بینم در این مورد به شما حساب پس بدم .این لزویم نیم

دست خودم بود . خودم خواستم  ! خودم  تغیی  رویه

در مورد محیا همون جوری بشه ! واال حسم خواستم این

 است هنوز ! حس برادرانه
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ای ! محبوبه _خب اینم نظر توئه ! تو یک طرف قضیه

تونه بهش تونه هرگز مثل تو رنگ عوض کنه ! گ یمنیم

ه ؟ اون دلش یم  .. خواد خواهر تو باشه نه . خرده بگی 

کنم از طرف محبوبه حرف نزن مامان ! من _خواهش یم

که حسش نسبت به من عوض بشه زنم  همه زورم رو یم

 ! خدارو چه دیدی ؟ 

 که مرده باشم ! ذارم ! مگر ایندوین که من نیم_یم 

_ُپ ف ف ف ! چقدر رسسخنر زهراخانم؟ بهیر از من 

کیو رساغ داری که بتونه الیق محبوب باشه ؟ مگه نگفنر 

حنر بیشیر از محبوبه و محیا برام مادری کردی !؟ پس 

قدر سنگ جلو پام ننداز ! من اه بیا و اینحاالم با دل من ر 

قدر که تو این تونم داماد خویی باشم براتون ! همونیم

 ش سال پرس خوبتون بودم ! 

موین ! دیگه اما و اگری _تو پرسم هسنر و پرسمم یم

ایم !  به هیچ احدی اجازه وجود نداره ! ما یه خانواده

 دم این خانواده رو از هم بپاشه ! نیم

 امان ! _م

توین _ساکت شو ! یک کالم ختم کالم ! اگه فکر کردی یم

هامون رو عوض کنن سخت در اشتبایه ! محبوبه رابطه
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کنه و تو هم با یه دخیر خوب با یه مرد بالیاقت ازدواج یم

و نجیب که شایسته همرسی تو باشه ! و اگه نظر تو غی  

گاه کنن توین به چشم یک برادر بهش ناز اینه و واقعا نیم

 مجبورم برخالف میلم ازت بخوام از این خونه بری ! 

  

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

#۳۰۴ 

 

از دست باباحاچی دلخور بودم .نباید در حضور من به 

زد و هردونفرمان را توی دایی سبحان آن حرف را یم

 داد .حنر شوچن اش هم جالب نبود . معذروات قرار یم

ن داشت ازم بابت تصمیم من برای  دایی  سبحان دم رفیر

ل باباحاچی و مراقبت از او تشکر یم ن کرد که ماندن در مین

 کنان درآمد گفت  باباحاچی خنده

 به این خویی نصیب دیگرون بشه ! 
 _حیف نیست دخیر

دایی سبحان که معلوم بود بدون اجازه ی خانمش آب 

مرس برای که در انتخاب هخورد چه رسد به ایننیم

پرسانش خودمختار عمل کند رسفه ای کرد و من هم با 

خجالت لب گزه ای رفتم و بعد هردو دستپاچه نگاه به 

 هم کردیم و باباحاچی هم با خونرسدی زد زیر خنده . 

 

بعدا که باباحاچی جریان را برای مامان تعریف کرد او با 

ن رضایت و خشنودی قیافه  که در عی 
ی مادراین
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شان را طاقچه باال بگذارند لب هایش را  خواهند یم دخیر

 کنان گفت کج و کوله کرد و پشت چشم نازک

ن هردو پرسای خوب و با کماالیر  ان اما اونام _امی  و امی 

کشن ی اکرم خانم نفس نیممثل سبحان بدون اجازه

دوین محبوب یه خواستگار خییل خوب داره .شما که یم

عاقیل باشه ردش نیم  کنه بره . که اگه دخیر

از دست این مامان خانم فرصت طلب ! هرجا آب 

 شد ! دید شناگر خویی یمیم

باباحاچی هم کیم با افسوس رستکان داد و نگاه به من کرد 

ن حاال دلش یم که به قول سوخت از این.انگار از همی 

 به این خویی که من باشم! قرار بود نصیب 
خودش دخیر

 ها! غی  شود نه خودی

ه !    _هرچی   خی 

 

*** 

 

 محمد پشت تلفن گفت 
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_خوبیش اینه که جشن تولد بعدازظهره ! به باباحاچی 

هایی برمت رشت یا الهیجان واسه خرید کتابگم یمیم

 گردونم ! که اینجا ندارن ! سه چهار ساعته برت یم

قدر به خاطر من به زحمت _من واقعا رایصن نیستم این

 بیفنر ! 

ن یمانداخ _به جای متلک  توین ازم تشکر کنن ! یر

_متلک ننداختم فقط واسم جای سواله ! قبال 

 تنهایی تا رسکوچه برم ! حاال داری با من تباین نیم
ذاشنر

ریزی که یواشیک منو بفرسنر جشن کنن و نقشه یمیم

تولد یه دوست که البته صمیمت و رفاقت خییل خایص 

ن به اون جشن  ن یا نرفیر ن ما نیست و رفیر فرق هم بی 

 چنداین به حالم نداره . 

ان کنم ! _فکر کن یم  خوام کیم جیی

رفته بودم توی فکر ! گیج شده و قدرت تجزیه و تحلیلم 

را از دست داده بودم .این قدر خوب و منطفر شدن به 

ان آمد ! اصال ! یعنن واقعا همهمحمد نیم اش برای جیی

؟و یا خواست با این کار دلم را به دست بیاورد بود و یم

 گفت
ی
؟ سکوتم که کیم کش پیدا کرد با یی حوصلگ  چی
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خواد بری که بحثش جداست _حاال اگه دلت نیم

 خودی منتت رو نکشم ! کیل کار دارم ! !یی 

 

دیدم و بیشیر از و من که هنوز خودم را بر رسدورایه یم

ن در آن ن باشم در تحی  و بهت قرار گرفیر که مشتاق رفیر

ایت گفتم که به جشن تولد این موقعیت بودم در نه

روم .فقط مشکل این بود که لباس مناسنی در سولماز یم

ی باباحاچی نداشتم . محمد بعد از تامیل کوتاه خانه

 گفت 

ی خرید کنن  . لباس رو _رس راه یم ن برمت از  بوتییک چی 

ون ! که پسند کردی همون  جا تو اتاق پرو بپوش و بیا بی 

 

 #نیلوفرالری

 سور_کردند#عشق_را_سان

#۳۰۵ 

 

افتاد ! طبییع نبود محمد حاال داشت از این ور بام یم

توانستم قبول نکنم .ویل اصال و به هزار و یک دلیل یم
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ی حضور در آمد تجربهخب از خدا چه پنهان بدم نیم

ها را برای یک بار هم شده داشته باشم ! جور مهماین این

 حنر شده به لطف زوری و تحمییل محمد ! 

 

ن به جشن ه نظر یمب رسید با پشتیباین محمد برای رفیر

 بر رسراهم نیست و این هم 
ی
تولد سولماز هیچ مانع بزرگ

ین بود هم ترسناک ! چرا که من به این  برایم جالب و شی 

الوصول عادت نداشتم .همیشه های سهلدست خواسته

ی خارج از اراده و خواست باید برای هر قصد و برنامه

کردم و به جایی گران هفت خوان رستم را رد یممادرم و دی

 رسیدم . هم نیم

روزها گوش به زنگ بود که مامان به گفته خودش آن

ند و خیی بدهند که  خاله زینب یا شوهرش با او تماس بگی 

وع شده ! به قول محیا حواسش تمام  درد زایمانش رسی

جا بود و توی خانه آرام و قرار نداشت و مسلما وقت آن

توانست در بند این قدر تمرکز فکری نداشت و نیمآن

ل باباحاچی را ترک کرده و  ن باشد که من چرا چندساعت مین

های مورد همراه با برادرم به رشت رفته ام تا کتاب

ی که اینعالقه ی کتاب باشد قدر خورهان را بخرم . دخیر
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نوبر است ! و اصال آفتاب از کدام طرف درآمده که 

برادر خویی شده ! مامان حتما بعدا که قدر محمد این

خیالش از فارغ شدن یکدانه خواهرش راحت شد به 

 ها فکر خواهد کرد و متاسفانه حرص خواهد خورد ! این

 

که دلمشغویل مامان زیادتر نشود به محیا گفتم برای این 

ی به او نگوید خودم بعدا تماس یم ن م و بهش فعال چی  گی 

ام .محیا سفارش کرده بود رفتهگویم که با محمد کجا یم

های " گرگ و میش " از " که اگر توانستم رسی کتاب

 می  " را هم برای او بخرم که گفتم اگر پیدا کردم 
استفاین

 حتما ! 

 

باباحاچی برای رفتنم حرقن نداشت .اگر چه از رفتارهای 

آورد او که ضد و نقیض محمد در عجب بود و رس درنیم

قدر خوب باشد پس چرا گایه نبود ینتوانست با من ایم

کرد بدش قدر کمرش درد نیم؟ گفت اگر آن روز این

آمد با ما همراه شود . توی کیفم چند جلد کتاب ) که نیم

داشتم ( چپاندم با خودم از خانه آورده و زیر تختم نگه یم

که برگشتنن وقنر باباحاچی ازم پرسید " پس کو کتاب؟ " 
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های رشت دستم باشد . کتاببه عنوان خریدم از 

مارکت" توانستم بعدا از " بوکسفارشی محیا را هم یم

 تهیه کنم . 

 

سولماز دوبار با من تماس گرفته تا خیالش از آمدن حتیم 

 من راحت شود . با خنده گفته بود 

 _ یه وقت آقا محمد پشیمون نشه ! 

محمد هم رسوقت آمد .ساعت سه بعدازظهر بود و 

های زیادی این وقت روز باز نباشند بوتیک زدیمحدس یم

کرد باز است برد ترین بوتییک که فکر یم. او مرا به نزدیک

که اتفاقا باز هم بود . خداراشکر خودش تصمییم برای 

 که پیاده شوم گفت همرایه با من نداشت اما قبل از این

ترینش رو بخر و بپوش و بیا _خییل لفتش نده ! پوشیده

ون !   بی 

ترینش " تاکیدی خاص داشت و من پیام وی " پوشیدهر 

دلخواهش را برداشت کرده بودم .حق انتخاب لباس 

دانم چرا خوشم های کم و بیش جلف را نداشتم . اما نیم

 آمد گایه پا روی دمش بگذارم . یم
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 گویند کرم از خود درخت است! راست است که یم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۰۶ 

 

ونه است و ظاهرا موبایل  _باشه ویل مهموین دخیر

 خاموش ! 

ی جر و بحث با مرا نداشته با لحنن که انگار حوصله

 باشد گفت

 گم پوشیده بگو چشم ! _حاال هرچی ! وقنر یم

و نگاهش را با عتاب به من دوخت .یعنن که این حرف 

 آخرش است و با من شوچن هم ندارد . 

" چشم " هرچند بار محض خوشایندش گفتم این

نیشخندم به بناگوشم رسیده بود و حسن نیتم را بفهیم 

ی نگفت و نفهیم زیر سوال یم ن برد .اما او هم دیگر چی 

 گذاشت که ّبروم رد کارم ! 
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با توجه به ضیق وقت و سفارش محمد چندان وسواش 

برای خرید لباس از خود نشان نداده بودم.هرچند 

که همه از یک پاساژ   های داخل بوتیک هم انگار لباس

ن شده و توی  لباس شیک و مجلیس در استانبول دستچی 

ای سخت آن بوتیک گرد آمده بود و برای هرسلیقه

 رسیدند. پسندی مناسب به نظر یم

ن حریر سفید با گل ن رنگ که یک شومی  های ریز سیی

ن  ی سفید های زیبایی داشت و یک دامن پلیسهآستی 

ی خانم فروشنده ه گفتهانتخاب اول و آخرم بود که ب

آمد .از اینکه لباس را با خود از اتاق پرو خییل بهم یم

ون نیاورده و رویش مانتو و چادر پوشیده بودم اولش  بی 

ی به روی خودش و  ن تعجب کرده بود اما از روی ادب چی 

م و  من نیاورد . یادم رفته بود از محمد کارتش را بگی 

گزاقن که باید برای   امیدوار بودم بعد از پرداخت مبلغ

ی ته کارتم برای خودم باقر بماند ها یملباس ن پرداختم چی 

.خداراشکر که کفشم نسبتا مناسب بود و الزم نبود 

 مبلیعن هم بابت کفش هزینه کنم . 
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ن که برگشتم محمد رساز روی فرمان  به داخل ماشی 

برداشت و صاف نشست . انگار تا من برگردم یک چرت 

که استارت بزند با دقت یک قبل از اینکوتاه زده بود . 

که چادر و مانتوام مانع از نگاه به من کرد و ناامید از این

 رویت و بررش لباس جدیدم هستند پرسید 

 _خریدت رایصن کننده بود ؟

 لباسم است . یم
ی
دانستم تاکیدش بیشیر روی پوشیدگ

ن خواستم خیالش را راحت کنم .   برای همی 

ن تا روی مچ.دامن هم بلند . _آره .یقه تا زیر    گلو .آستی 

 _خوبه . 

 و سوئیچ را چرخاند . 

_فقط هرچی پول تو کارتم داشتم از کفم رفت .حاال اگه 

م نیم دونم بگم با بخوام از مامان پول توجینی بگی 

 همه پویل که داشتم چیکار کردم ؟اون

ی ساده و که نشان بدهد خودم را برای مسالهبرای این

 اعتنا گفت کنم یی دارم نگران یم اهمینر یی 

 شد همه مشکال رو با پول حل کرد . _کاش یم
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و یک نگاه گذرا به من پاشید .داشتیم از کنار بلوار 

اختیار به شدیم و چشمان مشتاقم یی کازینو)معلم( رد یم

 آن سمت کشیده شد . 

ریزم تو کارتت ! اصال هرموقع پول _فردا یه تومن یم

 بگو .  خواسنر به خودم

یک میلیون تومان پول زیادی بود واقعا و من اصال توقع 

ای را نداشتم .اما آن لحظه یک همچه دست و دلبازی

 حواسم از او پرت شده بود. 

شدیم من مثل هرموقع که از کنار بلوار کازینو رد یم 

شدم که انگار یک ها چنان غرق تماشا یمشدهمسخ

ن بتوریست تازه ار است که آن بلوار زیبا وارد هستم و اولی 

و پیاده روی  و باشکوه را با درختان رسبه فلک کشده

 حواس و رسرسی گفتم بینم . یی دلفریبش یم

 _خییل ممنون ! 

ه به جوان هایی که در امتداد نخل های بادبزین و خی 

ن دست در مکزییک بلند ، زیرسایه سار درختان رسو زربی 

وت ! و دست هم درحال قدم زدن بودند رفت م توی هیی

د . همزمان اندویه غبطه ن قلبم را درهم فرسی  آمی 
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۰۷ 

 

 شاید باورتان نشود ! 

من اهل رامرس بودم و تمام عمرم در این شهر زیبای 

ساحیل گذشته بود اما برایم قدم زدن در این بلوار قدییم 

ین شده بود طور مثل یک رویای دور و شو نوستالژیک ی 

 که با وضعیت موجود امیدی به تحققش نداشتم . 

 

ون از شهر  آدرس مکان مورد نظر سولماز جایی تقریبا بی 

ی خودشان در یک بود که البته بعدا فهمیدم چون خانه

ل ویالیی ییک از دوستانش 
ن مجتمع آپارتماین قدییم بود مین

هم را برای جشن تولدش در نظر گرفته و تمام تدارکاتش 

ی دوستانش بود  .قرار بود حضورم در جشن به عهده

بیشیر از دوساعت طول نکشد و رس ساعت شش هم 

خواستم آمد دنبالم .وقنر ازش تشکر کردم و یممحمد یم

ن پیاده شوم صدام زد   از ماشی 
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 _محبوبه ؟

ه  حرکت ماند . ی در یی دستم روی دستگی 

 _بله ؟

ن لحظه برگشتم و با بیم و امید نگاهش کردم ی .نکند همی 

همه دنگ و فنگ من فقط چند قدم تا آخر که بعد از آن

جشن تولد سولماز فاصله داشتم منرصف شده باشد؟ از 

دانم توی .نیمآدم دمدیم مزاچی مثل او هیچ بعید نبود 

انداخت و مرا چشمانش چی بود که به وجودم چنگ یم

 ترساند !؟یم

الم از بابت این مهموین _من به سولماز اعتماد دارم و خی

 راحته ! ویل تو همه جوره مواظب خودت باش ! 

ی چشم نگران و متوقعانه نگاهم کرد . رسم را و از گوشه

کردم دیگر حرقن برای تکان دادم که یعنن " باشه" فکر یم

ن نیست .اما ظاهرا اشتباه یم  کردم . گفیر

ن به این جشن بودی که یادت  _تو اون قدر هول رفیر

ی ! رفت   باید براش کادوی تولد هم بگی 

 و حماقت زدم روی پیشاین 
ی

ام و و تا من با احساس خنیک

 گفتم 
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 _ای وای آره ! اصال یادم نبود ! حاال چکار کنم ؟

های هوشیار و دانا و کاربلد نگاهم کرد و با ژست آدم 

 ای گفتهمراه با لبخند مغرورانه

 _ویل من جورت رو کشیدم . 

 دیل عقل اشاره کرد . و از آینه به صن

 _اوناهاش ! 

ت ن بود .من یادم به کادو نبود و او ظاهرا واقعا حی  انگی 

حواسش بود که نباید دست خایل به این جشن بروم .ای 

 یی 
 خیایل هستم من ! دل غافل ! چه دخیر

 

ای به صندیل عقب انداختم تندی برگشتم و نگاه ناباورانه

 که آن پشت ی نسبتا بزرگ قرمو از دیدن جعبه
ی

ز رنیک

افتاده بود به وجد آمدم .چطور تا آن لحظه دقت نکرده 

ن بودم و حواش  و ندیده بودمش ! واقعا که هول رفیر

 برایم نمانده بود . 

_دستت درد نکنه محمد ! فکر کنم من بیشیر از سولماز 

بابت کادوش سورپرایز شدم ! البته نه اینکه گیج و خنگ 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

اشی بودنم ! از بس به این جور باشم ها ! بذار به پای ن

 مهمونیا نرفتیم نابلدم ! 

ی نگفت و ترجیح داد با نیشخندی کوتاه از کنار  ن او چی 

م رد شود .شاید هم داشت در دل به توجیهات کنایه ن آمی 

کرد که بیشیر از من حواسش به این خودش افتخار یم

هاست.  ن  چی 

 که تجربیاتش از من بیشیر بود . و به این

 جعبه پیدا بود که برای برداشتنش باید از از حجم 
ی
و بزرگ

ن بود ؟ ن پیاده شوم .یعنن خییل سنگی   ماشی 

 _حاال چی هست ؟

ا چی دوست دارن ؟  _دخیر

ا !  ن  _خییل چی 

ی خودم یه ساز براش خریدم !  یه نوع _من به سلیقه

 ساکسیفون ! 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۳۰۸ 

 

 _ساکسیفون ؟

ی دوست ویل این  ی نبود که به طور معمول هر دخیر ن چی 

ی که عاشق انواع ساز باشد و  داشته باشد ! به جز دخیر

خواهد که بتواند با تمام سازها بنوازد .چشمانم دلش یم

ن چندوقت پیش سولماز داشت چهارتا یم شد . آخر همی 

د اما بهم گفته بود که دلش یم خواهد ساکسیفون یاد بگی 

رسد و من دلم برایش سوخته زش نیموسعش به خرید سا

بود .چون با توجه به استعدادی که داشت به نظرم 

ی سازهای حیف بود که به خاطر دست  از یادگی 
ی

تنیک

م ازاین بود مورد عالقه اش محروم بماند . تعجب بیشیر

دانست این ساز مورد نیاز سولماز که محمد از کجا یم

 است ؟ 

 خییل گرون باشه ! _وای محمد ! این که فکر کنم 

_اره گرونه ! ویل خب دیگه ! یه مریی فلوت که بیشیر 

 نداری. باید بهش برسیم تا برای آموزشت کم نذاره ! 

چه توجیه سطیح و عجینی ! توقع که نداشت باور کنم 

ن راحنر باشد؟  ن به همی   همه چی 
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ه مگه ! یم تونستم _اره ویل الزم نبود واقعا ! حاال چه خیی

م . معمویل ییه هدیه  تر براش بگی 

_یه جور خسیس بازی درمیاری انگار پولش از کف تو 

 رفته. 

گم . فقط ... کنه ! منم از روی خساست نیم_فرقر نیم

 گرفتیم ! تری یمی معقولگم باید هدیهیم

_مهم نیست دیگه ! من کیل کار ریخته رسم پیاده شو باید 

 زود برم . 

 

خیالش قفل مانده مان یی ام هنوز توی چشزدهنگاه بهت

دانم چرا ویل حس خویی نسبت به هدیه ای که بود. نیم

قرار بود از طرف خودم به سولماز بدهم نداشتم .زیادی 

بندی که به تجمالیر بود و خییل فراتر از این دوسنر نیم

ن معذبم واسطه ی شاگرد و استادی میانمان بود و همی 

 .  دیدمکرد .واقعا هیچ تناسنی نیمیم

 

ن بوهایی به مشامم یمکم یکداشت کم خورد. شاید بی 

هایی بود که ما ازش یی 
ن خیی محمد و سولماز واقعا یک چی 
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بودیم .شاید باهم دوست بودند یا شاید حنر عاشق و 

داند ! ویل نه خدای من ! عمرا اگر معشوق ! کیس چه یم

محمد بتواند عاشق ییک مثل سولماز شود ! حتما باهم 

ن حد ! ی دوستانهطهیک راب ی صمییم داشتند .در همی 

اش قدر برایش عزیز بود که بداند خواستهبه هرحال آن

چیست و به آن توجه کند و بخواهد یک همچو کادوی 

د . برای این که رسبه رسش گرانقیمنر برایش در نظر بگی 

 گذاشته باشم به طعنه گفتم 

ر کنم خواست این کادو رو براش بخری فک_تو دلت یم

ن کیل نقشه ریخنر که  من بهانه خویی شدم ! واسه همی 

 منو به این جشن تولد بفرسنر ! 

 و از زیرگ خودم مفتخر بودم ! 

ن من گفت یی   اعتنا به لحن تمسخرآمی 

 شه ! _زود پیاده شو که داره دیر یم

بردار نبودم ! تازه انگار بساط خنده ویل من انگار دست

 بازارم جور شده بود . 

 لومه خییل دوستش داری ! _مع

 دانم درجوابم گفت او هم شوچن یا جدی نیم
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 که تازه اینو 
ی

_آره خییل دوستش دارم  ! خییل خنیک

 فهمیدی ! 

 

هایم را با دستم محکم گرفته بودم که فکم از من آرواره

 هام در نرود . غش غش بلند خنده

 ی سولماز رو با _وای اگه مامان بفهمه ! هاهاها ! سایه

 زنه ! تی  یم

آمد جلو ی عصباین مامان یمدست خودم نبود که ! قیافه

شد ! از خنده در چشمم که داشت از رسش دودبلند یم

 مرز انفجار بودم . 

 هه ! خندیدم .روت زیاد شد باز ! هه_هه

 

ن و دوستانه به من  و بعد که دید رفتار مسالمت آمی 

ن از من از شیوه ی کالسیک نیامده برای زهرچشم گرفیر

خودش استفاده کرد .فوری در جلد خشن و زورگوی 

 
ی

 اش فرو رفت و با خشم و تغی  گفتهمیشیک

ن االن  _تا پشیمون نشدم و برت نگردوندم خونه همی 

 پیاده شو . 
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ارزید من دیگر اهل ریسک کردن نبودم .به امتحانش نیم 

.اصال ! پس با احتیاط پا از روی دمش برداشتم و پیاده 

ی کادوپیچ شده را از روی صندیل یل تا جعبهشدم .و

 هم نیشم بسته نشد .  عقب بردارم حنر برای یک لحظه

محمد آنقدر صیی کرد تا در خانه که یک ساختمان ویالیی 

قدییم بود با انبویه از درختان پرتقال به رویم باز شود . 

جا رفت بعد به دنبال بوق کوتایه گازش را گرفت و از آن

 . 
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۰۹ 

 

 محمد 

 

ش یمیم رود مزار تا دانست هر پنجشنبه به اتفاق دخیر

های ای برای مردگانشان بخوانند .یک دسته از گلفاتحه

برد تا با دست های شان را هم با خودش یمباغچه خانه

خود روی سنگ قیی شوهرش پرپر کند .اما آن پنجشنبه 

سش نیستند خیی داشت ک ه ریحانه و دایی سجاد در دسیر

کت در عروش ییک از دوستان تهرانیشان رفته  ) برای رسی

بودند تهران و احتماال تا شنبه برنیم گشتند.( و زنکه 

ستان شود .مگر این که مجبور بود که به تنهایی رایه قیی

ن را زده باشد. خییل  ناخوش احوال بوده و قید رفیر

بزند برای خود آژانس خیی کند .یا احتمال داشت که زنگ 

جا یک تاکیس که تا رس خیابان پیاده برود و از آناین
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د .به هرحال بهیر بود تا مزار برود و کاری کند که  بگی 

دیدارشان اتفاقر و عادی به نظر برسد .از خیابان و کوچه 

 گذشت با خودش گفت اش که یمو دیوار خانه

 ."  " باالخره که باید ببینیم همو 

هنوز تا تمام شدن جشن تولد سولماز خییل وقت داشت 

ستان پیدا یم کرد .این برنامه کرد یا نیم.یا او را توی قیی

وع یم شد . پایانش که از قبل باالخره باید از جایی رسی

رفت . هوشیارانه و یی نقص ! معلوم بود .باید تا تهش یم

 مجایل برای خطا و لغزش نداشت . 

ها شلوغ بود . هوای مشئوم تمام پنجشنبهمزار مثل عرص 

ن یمساخت .  ریهو سهمناکش بهش نیم کرد اش را سنگی 

ستان  از فضای دلگی  و خوفناک قیی
ی

ها بدش .از بچیک

 را رد یم
ی
ن حاال که داشت مرز ش سالگ آمد و تا همی 

که مجبور شده کرد از آن حوایل گریزان بود .مگر اینیم

 ، فامییل ، آشنایی رس از دیار باشد به خاطر مرگ دوس
نر

 مردگان در بیاورد . 

نگاهش به جمعیت سیاهپوشی بود که گرد یک قیی تازه 

کنده شده پشت به پشت هم ایستاده و نشسته ، شیون 

کردند . دلش به حال داغداراین که سوز و زاری یم
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سوخت .به نظر او غم اندوهشان را مرهیم نبود ، یم

ها که از غم رفتگان نداشت .آنبازماندگان دست کیم 

شدند .و چه ماندند و با درد و رنج خود دمساز یمباید یم

 حزن عمیق و جانکایه ! 

ن  شیشه را باال کشید و فکر کرد بهیر است توی ماشی 

جا اشتباه بود ! منتظر بماند .شاید اصال آمدنش به این

خواین مردگانش نیامده اگر زنک ملعون امروز به فاتحه

؟ نگاهش هنوز به جمعینر بود که دسته دسته باش د چی

 رفتند . دوباره از فکرش گذشت . آمدند و یمیم

 " اگه اومده و رفته باشه چی ؟ " 

جا معطل شده بود .دیگر تقریبا یک ساعت و نیم آن

شد .شاید بهیر انتظاری خسته یمکم داشت از چشمکم

وقت  کرد .دیگر بود آن را به زمان دیگری موکول یم

 چنداین نداشت. 

برد .داشت دیرش دیدش هم کاری از پیش نیمحاال اگر یم

 خواست با تاخی  برود رساغ محبوبه . شد .دلش نیمیم

محبوبه ! خدا کند رستق بازی درنیاورده و دور از چشمان 

او برای خود لباس زننده ای نخریده باشد! آخر کاروبارش 

کرد .حنر را نکن یمبرعکس بود .اگر بهش بگویی این کار 
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شده یواشیک ! اما نه ! هرچه باشد اهل زیاده روی و 

حد و حریم خودش را ها نبود . بازی و این حرفجلف

کشید شئونات را دانست و اگر کارش به لجبازی نیمیم

 هم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۱۰ 

 

ا کرد .هرچند هنوز خییل مانده بود تبه خویی رعایت یم

سش باشد . تا استارت  ساعت شش اما بهیر بود در دسیر

ی بغل دیدش که داشت زد و به حرکت افتاد از توی آینه

رفت .خودش تنها بود سالنه سالنه به سمت خیابان یم

اش یم تکاند .داشت گرد و غبار از مانتوی کرپ مشیک

رفت رس .احتماال با تاکیس آمده بود و حاال هم داشت یم

که همسن و سال مامان ه با تاکیس برگردد .با اینخیابان ک

داد و درگی  تر از او نشان یمخانم بود اما چندسایل مسن

 چون قند و چریی و انواع و اقسام بیماری
های اریی

رماتیسم و فشارخون و چاقر بود و چندان رسحال به نظر 
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اش هم رسید .انگار حنر زورش به حمل کیف دسنر نیم

دانست وقنر جلوی پایش توقف کند با چه یمن رسید نیم

واکنیسی از طرف او مواجه شود؟ چقدر احتمال دارد که 

گشته او را که پیش خود فکر کند وقنر داشته از مزار بریم

ن و تکان دهنده ای های غمپیاده دیده به رغم داستان انگی 

که فقط خودشان از آن آگاهند خواسته از روی رافت و 

و را به مقصدش برساند ؟ محمدی که دوسنر اانسان

قدر انسان و بزرگوار بود که از گناه شناختند آنهمه یم

ای که زن بینوا و مفلوگ چون او در گذشته ظالمانه

مرتکب شده بود بگذرد ! افسوس که خیی نداشت او 

دیگر همان محمد سابق نیست و دارد برای انتقام از 

 کند . رسنوشت لحظه شماری یم

هم حدسش این بود که دوست و دشمن دیروز و  شاید 

امروزش یعنن زهراخانم هنوز وقت نکرده او را در جریان 

 توی آن نوار ضبط شده قرار بدهد 
ی

افاتش که با زرنیک اعیر

داد و اال که نباید امروز بهش روی خوش نشان یم

 .طبیعتا! 

ن داد زنکه از  وقنر کنار پایش ترمز زد و شیشه را پایی 

جب کرد و حنر روی خوشش هم باعث دیدنش تع
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تخفیف شدت شوگ که از این دیدار بهش دست داده 

 بود نشد . 

ن ندارین _منم دارم از مزار بریم گردم ! اگه ماشی 

 برسونمتون ! 

ار بود که داشت با آن لحن مالطفت ن ن و از خودش بی  آمی 

مانه با او حرف یم خواست با که دلش یمزد .درحایلمحیر

ن خود چ ندبار از رویش رد شود و بچسباندش به ماشی 

کف آسفالت .اما خب گایه چاره چیست ؟ آدم باید با 

دشمن خودش هم مدارا کند .حنر شده از روی تزویر و 

نگ !   نی 

خواست برای دک کردنش بهانه بیاورد .با زنکه اول یم

 پریده گفته بود 
ی

 رنیک

ه خوام کیم پیاد_خییل ممنون پرسم .به توصیه پزشکم یم

 روی کنم .واسه پاهام خوبه ! 

های ای هم روی لبهرچند لبخند نصفه نیمه

ی از ترس و واهمه ن ای که در کبودرنگش بود اما این چی 

روح اش آن قدر خسته و یی کرد .چهرهنگاهش بود کم نیم

توانست تصور کند زماین میک بود که او به سخنر یمو کک

 زیبایی بوده .تا جایی  
زاآقاخان در گذشته دخیر که می 
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فایده پنایه  خاطرخواهش شده . فکر کرد ارصار کردن یی 

ن با است و بدتر باعث شک و هراسش یم شود .برای همی 

تظاهر به یی تفاویر رستکان داد و همزمان که صدای زنگ 

 موبایل زنکه از توی کیفش بلند شده بود گفت 

 _باشه هرطور راحتید ! 

.اصال از اول هم این اش را به چشم زد و عینک دودی

ی  کارش عاقالنه نبود .باید یی فرصت و موقعیت بهیر

گشت .خواست دوباره راه بیفتد که او با تکان دست یم

که چی شده و بهش عالمت ایست داد .متعجب از این

 چرا یکهو نظرش برگشته صیی کرد که

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۱۱ 

 

طور که داشت با موبایلش مانببیند چکارش دارد و او ه

ن را باز کرد و با سنگینن خودش را حرف یم زد درب ماشی 

 روی صندیل جلو کشید . 
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ستون بریم خواستم پیاده برم تا گردم ! یم_آره دارم از قیی

رسخیابون که آقا محمد سوارم کرد ! آره دیگه ! آقا 

ش بده .زحمتم افتاد با اون ...)رو  محمد شما ! خدا خی 

که او رسونه .) و قبل از ایند به او ( زن داییت سالم یمکر 

ای نشان بدهد رویش را برگرداند و بتواند واکنش مودبانه

ین تاالر ؟ هنوز  ش شد. ( گ می  باز مشغول گفتگو با دخیر

 آرایشگایه؟ 

ی زرنگ و ناقالیی بود ! داشت یک جورهایی به زنکه

ش آمار یم اینجا در کنار او  داد که خودش را به نویعدخیر

ایمن کرده باشد .انگار که احساس خطر کرده بود و یم 

دانست ؟ به دانست برایش چه نقشه ای داشت ؟ یم

 کرد . کاری عیب نیم  هرحال کار که از محکم

ن ! حیف از پوقن کرد و شیشه ی سمت خودش را داد پایی 

 همه وقت و انتظاری که هدر رفته بود !  آن

*** 

 

ن شده از ینمحمد از ا که نیم ساعت دیرتر از قرار تعیی 

ون عصباین بود و نیم توانست به جشن تولد زده بودم بی 

 روی خودش و من نیاورد . غرغرکنان گفته بود 
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اومدم پریدم یماومدی خودم از دیوار یم_یه کم دیگه نیم

 رساغت ! 

که کرد و از ایندید این کار را یمدانستم که اگر الزم یمیم

ن  داری و صبوری جلوی خودش را گرفته بود در با خویشیر

خواستم با یک "ببخشید" ساده عجب مانده بودم .یم

ل باباحاچی به  ن رس و تهش را هم بیاورم و بعد تا برسیم مین

 این فکر کنم که آیا کارم درست بود که ...؟ 

 که او گفت 

 _حاال خوش گذشت ؟ 

این زیر پوستم زده بودم و شور و شوقر پنههنوز هیجان

جنبید .و چقدر سخت بود که ماسک یی تفاویر بر یم

 ام بزنم و آرام و عادی بگویم . چهره

 _آره .بد نبود . 

که غوغای قلبم هنوز خاموش نشده بود . همه در حایل

 داشت 
ی
ن برایم تازگ ن لحظهچی  ی ورودم به جشن .از اولی 

ی های ندیدبدید انگار که پابه دنیای دیگر مثل آدم

های گذاشته بودم . دنیایی که در آن صدای شاد خنده

کانش که با لباس شان های آالمد و لخت و پنر دخیر

هاشان کشیدند و بعیصن تناسب اندام خود را به رخ هم یم
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کردند جوآنا تعارف یمپروایی به هم شامپاین و ماریبا یی 

 که در ی نو و عجینی بود . هم از اینآمد . تجربهبند نیم

ترسیدم هم به میان آن جمع شوریده و منقلب بودم یم

ن بار همرنگ جماعنر نویع خوشحال از این که برای اولی 

تناسب و غریب شده ام .دوستان سولماز برایش سنگ یی 

ی این جشن را با کمک هم تمام گذاشته و تمام هزینه

متقبل شده بودند و آن طور که سولماز ادعا کرده بود او 

 ال هم از جیبش خرج نکرده . حنر یک ری

ا ظاهرا فقط من همشهری اش بودم و بقیه دوستانش اکیی

ن  تهراین و یا اهل شهسوار و چالوس بودند .برای همی 

دانست از چه شناخت و نیمجا کیس مرا نیمآن

ای آمده ام و ترس از قضاوتشان نداشتم. پس خانواده

ن ها راحت باشم و کیم درمیانشاسیع کردم مثل آن

خوش بگذرانم . البته خییل حواسم بود که به سمت 

های مشکوک نروم و اگر کیس بهم سیگاری نوشیدین 

ای ردش کنم . سولماز از تعارف کرد با لبخند دوستانه

 هایم تعریف کرده بود . لباس

 

 #نیلوفرالری
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#۳۱۲ 

 

ن بهت میاد ! مثل همیشه خوشگل و  _چقدر رنگ سیی

 ری محبوب ! باوقا

دار گلبیه رنگ پوشیده بود خودش یک لباس رویم پولک

اش های برنزهرسید و ساقکه به زور تا روی زانوانش یم

برهنه مانده بود. موهایش را هم صاف کرده بود که به 

جا یادم به کیف آمد ! هماننظرم بیشیر از فر بهش یم

دعای گردین محمد افتاد و آن رشته موی مشکوگ که 

داخلش بود .آیا با توجه به کادوی گرانقیمنر که محمد 

برای تولد سولماز خریده بود )و چقدر هم با آن هدیه 

شد جریان آن خوشحال و سوپرایزش کرده بودیم !( یم

 موها را هم به او نسبت داد ؟ 

های ورودی محمد که مرا ساکت و توی الک دید نزدییک

 یدشهر با یک نگاه مشکوکانه به من پرس

ی شده ؟ ن  _چی 

 با صدای آرام و کوتایه گفتم 
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 _نه . 

و روی صندیل صاف نشستم که خموده و توی فکر به 

 نظر نرسم . 

 _از بابت کادو هم خییل خوشحال شد و تشکر کرد . 

ی نگفت و فکرم  باز داشت اشغال یم ن  زد . او چی 

همه شاید نباید به حرف سولماز گوش یم کردم و " با این

 خوندم ." گرفتم دستم و یممیکروفن یم

ی بود ! اصال نیمپیشنهاد وسوسه ن شد ازش گذشت . انگی 

ای هستم جنبهگویید دخیر موقعیت نشناس و یی حتما یم

! بله شاید هم باشم ! ویل شما جای من بودید و بغض 

هزار هزار آواز ناب در گلویتان بود و همچه فرصنر دست 

ید؟ من توانستید راحت آن را نداد یمیم ادیده بگی 

زند و من  نتوانستم. اولش که سولماز گفت او ساز یم

 بخوانم ناباورانه خندیدم . 

 _مگه دیوونه شدی ؟ 

آمد اما خب بهیر بود احتیاطا با این که بدم نیم

ای که کردم .هنوز وقنر یادم به معرکهپیشنهادش را رد یم

 توی محفل ققنوس به راه انداخاز روی هیجان
ی
ته زدگ
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ریخت و قلبا از پرسنوح ممنون بودم افتاد قلبم یمبودم یم

که با تدیی  به موقعش جلوی یک رسوایی بزرگ را گرفته 

خواری کرد قدر پاچهبود .اما سولماز دست بردار نبود .آن

جا کیس ترسم و آنو زیر گوشم خواند که اصال از چه یم

یم و موبایل شناسد و همهمرا نیم ها را هم که هم که دخیر

اند و کیس قرار نیست فیلم و عکس دم در از همه گرفته

ها که بردارد و ماهم که همه دخیر هستیم و از این حرف

دودل شدم و او هم که سکوت و تردید مرا دید آن را به 

حساب موافقت و تمایلم گذاشت ، از فرصت استفاده 

کرد و خواست که مرا توی عمل انجام شده قرار بدهد 

ن دست.  هایش را برهم زد تا هیاهوی برای همی 

 ی دوستانش را ساکت کند . شورمندانه

ها ! براتون یه سورپرایز ویژه دارم .در این قسمت _خانم

از برنامه اجرای موسیفر زنده داریم !)کف و جیغ و هورا 

که ای به هوا بلند شد و سولماز برای اینو سوت لحظه

شان برساند تقریبا داشت هایش را به گوشی حرفدنباله

مندی من و زده هوار یمبا صدای خروسک کشید .( با هین

 دوستم چکاوک ! 
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وقنر به استقبالم آمده بود خودم ازش خواسته بودم مرا 

با نام " چکاوک " به دوستانش معرقن کند . نیم دانم چرا 

! ویل این اسم را که استاد بنان رویم گذاشته بود و گایه 

هایش مرا به این اسم ها و نامهوی پیامپرسنوح هم ت

داد دوست داشتم .شاید هم بهیر بود اسم خطاب قرار یم

ی یهین  ها ! ام !؟ چه غلطام " چکاوک" باشد ! اسم هین

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۱۳ 

 

 ای آمد و گفت او هم عشوه

ی خودته _اوه! چه اسم خایص ! جدا که فقط برازنده

 !  محبوب

بعد که دستم را گرفت و کشان کشان با خودش به 

ی دنیحی از سالن برد که سازهایش را بردارد از گوشه

هاشان تشویقمان کنند دوستانش خواست با کف زدن

کرده دنبالش .من دلهره داشتم و با دست و پایی گم
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رفتم .هنوز انگار موضوع را جدی نگرفته بودم ! اولش یم

نوازی کند و من بخوانم ! تازه ت تکقرار بود او با فلو 

ش که داشتم از این کار یم خواستم تحت تاثی  اسیر

 انرصاف بدهم که او میکروفن را داد دستم و گفت 

 های شادش رو ! _از گوگوش بخون ! ترانه

های گوگوش شود من دانست تا حرف از آهنگاو هم یم

ت ! شوم و دیگر اختیارم با خودم نیسچه خودباخته یم

پس درست دست گذاشته بود روی همان نقطه ضعفم 

ن بشکند .ییک از  تا آخرین سدهای مقاومتم را نی 

دوستانش که سنتور بلد بود داوطلبانه قبول کرد که 

 پشت سنتور بنشیند .سولماز گفته بود 

_ یادته بهت گفته بودم بیا باهم کنرست اجرا کنیم ؟ فکر 

 کن این همون کنرسته است ! 

ن آهنگ " و بعد  وع به نواخیر  دوستش رسی
ی

با هماهنیک

آسمون ابریه اما دیگه بارون نمیاد " از گوگوش کرد و 

ن بار مرا در موقعینر ناگزیر قرار داد .اولش با  برای دومی 

وع به خواندن کردم .   کمرویی رسی

 "آسمون ابریه اما دیگه بارون نمیاد

 صدای گریه بارون توی ناودون نمیاد
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ون نمیاداون که من دوسش د  ارم از خونه بی 

 واسه این دل تنها دیگه مهمون نمیاد

 نمیاد نمیاد نمیاد تا بدونه 

 جای خالیش تو خونه

 واسه من یه زندونه

 دیگه اون دوست نداره

 واسه من گل بیاره

 روی موهام بذاره "

 

ن نداشت اما کمصدایم یم کم که لرزید و جرات اوج گرفیر

های مثبت نرژیمجلسمان گرم شد و من داشتم ا

هایم به کنار رفت و به کردم ترسمخاطبانم را دریافت یم

موقعیتم مسلط شدم و در اوج اعتماد به نفس قرار 

دریا " و " کج کاله گرفتم به ترتیب آهنگ های " دخیر

تر با خان" و " بمون تا بمونم " را هم به زیبایی هرچه تمام

 هم اجرا کردیم ! 

تاثی  رقص و آواز من قرار گرفته  ها که تحتدر پایان آن

های ممتدشان اشک شوقم را بودند با صدای تشویق
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بعد هم درآوردند .سولماز بیشیر از همه تشویقم کرد. 

 کشان در آغوشم کشید و توی گوشم شادمانه گفت جیغ

ی محبوبه ! _تو یی   نظی 

 

های شلوغ شهر که شدیم من حواس وارد خیابان

ردم .دسنر به رسو رویم کشیدم و شده ام را جمع کپرت

ن انداختم.هفت شب را  همزمان  نگایه به ساعت ماشی 

داد و عجیب بود که هنوز تماش از مامان نشان یم

کم داشت به قرق ابر روز کمنداشتم.هوای صاف آن

آمد که از سمت غرب ظهور کرده بود سیایه دریم

ی آسای پهای سیلها بارانبینن .براساس آخرین پیش ن ایی 

ل باباحاچی در راه بود . قبل از این ن ن به مین که در مسی  رفیر

یم محمد گفت   قرار بگی 

 جا؟خوای بموین اون_ تا گ یم

ضانه دانم چرا با این ای داشت. نیمصدایش آهنگ معیر

 اعتنایی گفتم موضوع مشکل داشت ؟ من ویل با یی 

 جا باشم ! خوام اون_فعال که یم
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به من انداخت فهمیدم از جواب با نگاه تندی که 

 رسباالی من خوشش نیامده . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۱۴ 

 

ری! هیچ معلوم هست چه _دانشگاه هم که دیگه نیم

 ات داری ؟ ای واسه آیندههدف و برنامه

خواست طبق ی من بود ؟ یا یمیعنن واقعا نگران آینده

ی گی  بدهد .  ن  عادت الگ به چی 

یه ترم مرخیص گرفتم ! شاید اصال بخوام کال انرصاف _ 

 ی دیگه ای درس بخونم ! بدم و تو یه رشته

 _مثال چه رشته ای ؟

! اما خب چون نیم دانستم با تا تک زبانم آمد بگویم هین

شوم جسارت الزم را چه واکنیسی از طرف او مواجه یم

 برای گفتنش پیدا نکردم . 
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 _ادبیات ! 

کشیدم و به فکر فرو رفتم .شاید از اول هایم را تو  و لب

 هم بهیر بود وارد رشته ی ادبیات فارش شوم. 

ی تحمیل ام را پای رشتهو دوسه سال از عمر و جواین 

دادم ! ای بهش نداشتم هدر نیمای که هیچ عالقهشده

ی کاقن نخواسته بودم ! حق با پرسنوح بود ! به اندازه

ی ازش ن  پرسنوح !؟ راسنر چرا خیی نبود ؟ از بعد از برگشیر

ل باباحاچی هیچ نشاین از حضورش در دوباره ن ام به مین

های خانه یکرسه خاموش ویالی بغیل ندیده بودم ! چراغ

سوی زین در باغ پرتقال ، آنبود .یک بار موقع گشت

نرده های چویی دوستش مهرداد را دیدم که آمده بود 

جا رفته آنداد و بعد هم از داشت به دودوک غذا یم

 بود.یعنن رفته بود سفر ؟ مثال کجا ؟ محمد گفت 

 _بد نیست ویل ... 

ی و سکوت کرد .من هم هیچ حدش راجع به دنباله

هایش نداشتم ! فکر کردم " شاید بهیر باشه امشب حرف

 بهش پیام بدم !" 

 _اصال دانشگاه هم نرفنر نرفنر ! 
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م نیشخند و وقنر با تعجنی آمیخته با رسزنش نگاهش کرد

اش که جدیتخیس زد و شانه زد باال .من هم برای این

ی نگفتم .بهیر بود باهم بحث  ن نگرفته باشم دیگر چی 

ن یا نرفتنم به اجازهنیم ی او کردیم ! من برای دانشگاه رفیر

 نیازی نداشتم ! 

خواست مرا دم در پیاده کند و برود یی کارش! داشتم  یم

مرا در جشن تولد که ترتیب حضور ازش بابت این

کردم که سولماز داده بود بدون چاپلوش تشکر یم

ی خوب و موبایلم زنگ خورد .محیا بود با مژده

 بخش خیی فارغ شدن خاله زینب! شادی

ها تشخیص _یه پرسه ! ) در هیچکدام از سونوگراقن 

ش بعد از بار اویل که  جنسیت بچه دقیق نبود و دکیر

ه در دفعا ت بعدی با کیم تردید گفته گفته بود بچه دخیر

بود خییل مشخص نیست ویل احتماال پرسه (  وقنر 

ن میاین دنبالم بریم بیمارستان دیدنشون ؟   برگشتی 

  

بعد از دیدارکوتایه که با خاله زینب )که تقریبا جاین در 

بدن نداشت و در مقابل ابراز محبت دیگران تنها 

 اش )که یکتوانست رسی تکان دهد ( و بچهیم
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های رسخ و موهای بلند و پشمالوی گوشنر بود با لب

سیاه( در بیمارستان داشتیم از مامان _که با رویی خندان 

ینن و شکالت را به نوبت جلوی مالقات  ظرف شی 

ن از آقا بهروز خداحافیطن کردیم و کنندگان یم گرفت و نی 

ل باباحاچی محمد ناگهان تغیی   ن در راه بازگشت به مین

د فت که یممسی  داد و گ خواهد ما را به یک رستوران بیی

.این خیی همان قدر که محیا را از خوشحایل به ابرها برد 

 باعث تعجب و شگفنر من شد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری
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 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۱۵ 

 

 برای رصف شام یا خییل کم پیش یم
ی

آمد که خانوادگ

آخرین بارش  آمد ناهار به رستوران برویم و اصال یادم نیم

ون نداشت گ بود ؟ )مامان عالقه ای به غذاهای بی 

.برای ما اتفاق اصال  ( و حاال قرار بود با محمد برویم 

 نادری بود. 

 های مات و مبهوت مرا به خودش دید گفت وقنر نگاه

_زنگ بزن به باباحاچی بگو که امشب باید شامش رو 

 تنهاتنها بخوره . 

 

خواست هرچه زودتر بودم و دلم یمکه خییل خسته با این

به خانه برگردم تا از رسی لباس های تنم خالص شوم و 

م تا برای یک خواب راحت آماده شوم اما  حمام گریم بگی 

به خاطر برهم نخوردن ذوق و شوق محیا مخالفنر از 

 . خود نشان ندادم 
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های سفید " شدیم که جایی زیر باران رایه رستوران " شن

ی از شهر فاصله داشت . در کنار س احل بود و ده کیلومیر

من و محیا تا آن روز فقط تعریفش را شنیده بودیم و 

جا را برای رصف ها نبود محمد آنظاهرا چون پاتوق بویم

که راحت تر شام انتخاب کرده بود !و البد برای این

ادی به ما نیفتد پرت ن ترین ترین و دنجباشیم و چشم آدمی 

ن در نظرگرفته بود قسمت رستوران  که با   را برای نشسیر

های دیگر رستوران جدا ای از قسمتیک دیوار آینه

 شد . یم

ایصن نداشتم .به خصوص که البته من از پرت بودنش اعیر

 شد دریا را که در آننمای زیبایی رو به ساحل داشت و یم

هوای باراین طوفاین و مواج شده بود از پشت 

 . هایش تماشا کرد شیشه

من چلوکباب سفارش دادم ، محیا شیشلیک . محمد هم 

 انتخابش کباب سلطاین بود ! 

 

من یک کاسه سوپ جو را برای پیش غذایم انتخاب  

خواستم مشغول خوردن شوم که کرده بودم و تازه یم

سولماز بود .محمد که داشت زیتون موبایلم زنگ خورد 
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ن کپرورده یم رد .و تا خورد نگاه پرسانش را روی من تی 

 گفتم

 _ سالم سولماز جان !  

اش زنم کنجکاویو فهمید دارم با چه کیس حرف یم

 شد.چرا وانمود یمتبدیل به نویع یی 
ی

کرد اعتنایی ساختیک

که امروز برعکسش را سولماز برایش اهمینر ندارد درحایل

 بهم ثابت کرده بود ؟

ی خواست یک بار دیگر بابت هدیهسولماز یم 

که برایش برده بودم ازم تشکر کند . هنوز   ارزشمندی

دانست باید با زده بود و به قول خودش نیمبابتش ذوق

چه زباین ازم تشکر کند .من هم تصمیم گرفتم با او 

دانست در دانم شاید خودش هم یم صادق باشم .نیم

اصل آن کادو از طرف محمد بهش داده شده و این من 

بودم ،پس حسنک بودم که توسط هردونفر رسکار 

 راستگو شدم و گفتم 

ن سولماز جان اگه قراره تشکر کنن باید از ییک دیگه  _ببیی

تشکر کنن ! چون من اون ساکسیفون زیبا رو برات 

 نخریدم .ییک دیگه خریده ! 
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ای به محمد که با ابرواین باال رفته و همزمان نگاه موذیانه

ه مانده بود انداختم   گشاد به من خی 
و لبخند و چشماین

 تخسم پخش شد توی صورتم . 

که بابت این افشاگری از دستم محمد بیشیر از آن

رسید ناراحت و عصباین شده باشد متعجب به نظر یم

کرد که سولماز در .ظاهرا چندان برایش فرقر هم نیم

د یا نه ! و این یی  تفاوت جریان اصل واقعیت قرار بگی 

تر ر بودنم پررنگهای مرا برای رسکابودنش حدس و گمان

 کرد. یم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۱۶ 

 

دانم( جیغ سولماز )حاال از روی تظاهر یا واقیع ،نیم

 ای کشید و گفت شادمانه
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شنوم ؟ واقعا دستش درد نکنه _وای خدای من ! چی یم

! اصال انتظارش رو نداشتم ! زبونم بند اومده از 

 خوشحایل ! 

که ادعای بند آمدن زبانش را واقیع جلوه و بعد برای این

بدهد برای لحظایر سکوت کرد و من با خونرسدی به 

هایش گوش دادم .محمد با اشاره چشم صدای تند نفس

 گه ؟" پرسید " چی یم و ابرو ازم

 منم فقط رسی رو به باال تکان دادم که یعنن " هییحی " 

بخش که سولماز به قول خودش از این شوک شادی

خارج شد، دوباره به حرف آمد. صدایش هنوز از فرط 

ان مانده بودم که نکند ذوق  مرتعش بود و من باز حی 
ی
زدگ

 دانسته ؟ واقعا نیم

_تو باید قدر داداشت رو بیشیر بدوین محبوبه ! معلومه  

ده ! )به حق خییل دوست داره و بهت اهمیت یم

های ندیده و نشنیده !(  حاال بذار منم یه  ن اقن چی  اعیر

که تو بتوین تو این بکنم! داداش محمدت واسه این

کت کنن ترتیب همه کارها رو  جشن تولد بدون دردرس رسی

ی دوستم نبود ! جا که تولد گرفتیم خونهداد .راستش اون

ای بود که آقا محمد واسه جشن امروزم یه ویالی اجاره
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ن و همه کارها رو هم خودشون ردیف کردن  در نظر گرفیر

ط که موبایلبه  ها خاموش باشه تا تو راحت باشی این رسی

ن چه داداش خوب و دلسوزی  و بهت سخت نگذره! ببی 

 شه محبوبه ! داری ؟ بهت حسودیم یم

 

در تمام مدیر که او داشت با آب و تاب از محمد و 

اش برای راست و ریست کردن های پشت صحنهتالش

ایط حضورم در جشن تولد خودش حرف یم  زد منرسی

که حنر بتوانم پلک بزنم نگاه هاج و واجم را از روی آنیی 

 محمد برنداشته بودم ! 

محمد ...این آدم مرموز ! این برادر عجیب و ناشناخته ! 

! چرا این
ی

کارها را این ضدقهرمان رسسخت همیشیک

 کرد چرا ؟ یم

داد . دوباره پاک گیج شده بودم و عقلم به جایی قد نیم

اده بود .دسنر روی صورت یخ حس بدی بهم دست د

ام کشیدم و نگاه ماتم را از محمد دزدیدم .شاید هم زده

کارها را نه به خاطر من که فقط از روی عالقه ی اینهمه

جوری فکر کنم به سولماز کرده بود!  بله بهیر بود که این

 .بهیر بود ! 
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شام نسبتا خویی شده بود .کیفیت غذا و رسویس دیه 

چند جو چندان گرم و شادایی میانمان حاکم عایل بود .هر 

های عمویم نبود و طبق عادیر که معموال در محیط

ن تحت شعاع سکوت و آرامش رعایت یم کردیم همه چی 

و وقارمان قرار داشت اما روی هم رفته برای تنوع 

 ی بدگ هم نبود . تجربه

محیا با ارصار و تمنا ازم خواسته بود حاال که مامان قرار 

د موقتا پیش خاله زینب بماند برگردم خانه .محمد هم بو 

 انگار از خداش بود که گفت 

. _راست یم  گه ! در نبود مامان تو باید خانوم خونه باشی

 و نیشخندزنان نگایه پرتم کرد . 

 "خانوم خونه " را به طعنه گفته بود ؟ 

ی بهم نگفت .  ن  _ویل مامان چی 

و با لحن مجاب محیا رسش را میان دوصندیل جلو کشید 

 ای گفتکننده

_مامان فعال از خوشحایل خاله شدن هوش و حواس 

 واسش نمونده ! پس تا مامان نیست بیا خونه باشه ؟
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 خواست عالوه براین را راست گفته بود .مامان انگار یم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۱۷ 

 

 یک خواهر خوب بودن ، جای خایل مادرشان را هم برای

 خاله زینب پر کند . 

اش پرسنوح که دلم پیش باباحاچی هم بود .و همسایه

ی ازش نداشتم . محمد که دودیل مرا مدت ها بود خیی

ن به آندید یی  که منتظر تصمیم قطیع من باشد در راه رفیر

 سمت خانه بود . 

خواستم به محیا پیشنهاد دم در خانه که رسیدیم تازه یم

اش را و لباس مدرسه و کتاببدهم برود از خانه کیف 

بردارد و با من چندروزی به خانه باباحاچی بیاید که 

محمد ریموت را زد و وارد حیاط شد و ماشینش را کنار 

که من بخواهم تویوتا کمری بابا پارک کرد و قبل از این

ایصن بکنم گفت   اعیر
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ره ! ییک باید باشه _فردا جمعه است و بابا رسکار نیم

 حارصن کنه یا نه ؟ واسش ناهار 

 

بابا درها را قفل کرده و خوابیده بود و ماهم یی رسو صدا 

وقت بدخواب نشود .من به وارد خانه شدیم که یک

هایم اتاقم رفته بودم تا هرچه زودتر خودم را از رسی لباس

ن  که مانتوم را کندم و انداختم روی خالص کنم .اما همی 

غ کتاب های تخت محیا که تازه یادش آمده بود رسا 

د در را باز کرد ) به حریم شخیص و   می  را ازم بگی 
استفاین

 در زدن اصال اعتقاد نداشت !( و با کله آمد تو ! 

 _راسنر محبوب اون رسی کتاب که ... 

ن و دامن سفید  ن سفید و سیی و با دیدن من که با شومی 

جدیدی که تنم بود وسط اتاق ایستاده بودم جا خورد و 

 تمام ماند .  هایش نیمهحرف

 _چه لباس خوشگیل ! امروز خریدی ؟ 

 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ام و کرد لباس ها را از رشت یا الهیجان خریدهفکر یم

کردم که رسزده آمد رساغم !دیدم حاال داشتم پروشان یم

 اش دادم . دروغ بدی هم نیست ! پس ادامه

 _آ...آره ! قشنگه ؟ 

م و هایم را به کمر زدهای سانتال مانتال دستو مثل مدل

ن  ن دوربی 
پاهایم را عقب جلو گذاشتم و انگار که جلوی لین

عکاسان قرار دارم ژست گرفتم . محیا دستش را روی 

صدا به فیگورهای دهانش گذاشته بود و داشت یی 

م یمو اغراق مسخره ن خندید .همان لحظه محمد که آمی 

گذشت در اتاق مرا که باز دید داشت از توی راهرو یم

ند توی اتاق من چه خیی است .پشت رس کنجکاو شد ببی

 محیا ظاهر شد و رسک کشان پرسید

 _چی شده ؟ 

ام های مانکن گونهترین ژستو مرا توی ییک از دلقکانه

 خودم را جمع و جور کردم و 
ی

غافلگی  کرد من با دستپاچیک

 به محیا که یکاره گفته بود 

های تازه اش مانکن بازی _هییحی ! محبوب داره با لباس

 درمیاره ! 
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ن و تنگ به رستاپای  چشم غره رفتم .محمد یک نگاه تی 

ن بودم داشت دنبال عیب و ایرادی  من انداخت!مطمیی

های من یم گشت تا بعدا بهم گی  بدهد که " توی لباس

رفنر جشن تولد سولماز ؟" اما ظاهرا هیچ  تو با این لباس

دانست اشکال خایص به چشمش نیامده بود و حاال نیم

د .یی به   چاره! چی باید خرده بگی 

 _االن چه وقت این ادااطوارهاست ! 

های درهم کشیده رو به محیا با تحکم و بعد با همان اخم

 گفت 

خواب نکردی بیا گمشو برو تو _تا بابا رو از خواب یی 

 اتاقت ! 

خندید همان که هنوز داشت نخودی یمو محیا درحایل

ین مورد عنایت او لحظه فلنگش را بست که بیشیر از ا

د .فکر یم ن محیا او هم زحمتش قرار نگی  کردم بعد از رفیر

 را

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۳۱۸ 

 

رفت اما ...پس چرا کند .قاعدتا باید همان لحظه یمکم یم

کرد ؟ هنوز ایستاده بود و داشت بر و بر به من نگاه یم

برافروخته به  هایی قدر که من معذبم شوم و با گونهآن

 هایم طفره بروم . سمت کمد لباس

 _کاری داری با من؟ 

قدر گیج و ری رد کارت ؟ " یعنن اینو این یعنن " چرا نیم

 احمق بود که پیام پنهاین سوال مرا نگرفته باشد ؟ 

 _نه .فقط ... 

های شمرده اش را شنیدم .چرا و بعد فقط صدای نفس

به هر طریفر دق آمد حرفش را خورده بود؟ خوشش یم

هایم را خودی رگال لباسمرگم کند؟ داشتم  تندتند و یی 

 گشتم ؟کردم ! دنبال چی یمجا یمجابه

هایش را ی حرفبرای این که تشویقش کرده باشم دنباله 

د و مرا از آن رسدرگیم نجات بدهد گفتم   بگی 

 _فقط چی ؟
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 باز هم یی  
ی
دام ها کنار او مخودی عصنی شده بودم! تازگ

شدم ! خودش هم به این حالت ناخوشایند دچار یم

دانست ! بهش در این مورد و حس بدی که با یم

عادی کرد قبال اش بهم تحمیل یمرفتارهای عجیب و غی 

گرفت ! گلویی ام یمهشدار داده بودم ! کاش بیشیر جدی

 صاف کرد و گفت 

 _هییحی ! 

 

مان آیه کشیدم و همان لحظه از آمدنم به خانه پشی

ن حاال برگردم پیش باباحاچی شدم ! دلم یم خواست همی 

ام منقبض شده بود و کم کم داشتم احساس نفس ! معده

 یم
ی

کردم .کم مانده بود برگردم و بهش با رصاحت تنیک

ن حاال بری ؟"بگویم " یم  شه همی 

 

ای بود که داشت مرا به کام چالهسکوتش مثل سیاه 

 رس خودش یم
ی

م را به طرفش چرخاندم و کشید . با کالفیک

ربط تا نگاهمان با هم تالقر کرد کیم غافلگی  شد و یی 

 گفت

 _فردا برام لوبیاپلو درست کن! 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

که من نسبت به غذای مورد عالقه و و قبل از این

اش واکنیسی نشان بدهم آرام عقب کشید و در درخواسنر 

صدا پشت رس خودش بست تا من باالخره بتوانم را یی 

 احت بکشم ! یک نفس ر 

 

 بابا گفت 

_چه عجب ! آقا محمد امروز سگرمه هاش توی هم 

 نیست! 

های ای روی لبلحن کنایی بابا لبخند نصفه نیمه

نوشید نشاند محمد_ که داشت با طمانینه چای یم

 .محیا گفت 

 _چون ناهار لوبیا پلو داریم ! 

 

بابا در مقابل این توجیه سطیح یک نگاه عاقل اندر 

ن صبحانه   سفیه بهش ی نگفت . هنوز پشت می  ن کرد و چی 

شان تند تند پر و خایل های چاینشسته بودند و فنجان

شد. جای مامان خایل بود! امروز وقنر با خانه تماس یم
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گرفت و من گوشی را برداشتم اولش تعجب کرد و بعد 

 رسید گفتهم با لحنن که چندان خشنود به نظر نیم

؟ _تو چرا نرفنر پیش باباحا  چی

فکر کردم " لحنشش یه جوری نبود؟ انگار داشت 

 کرد !" رسزنشم یم

 

 محمد ناگهان گفت

 خوام پیشنهاد دایی سبحان رو قبول کنم . _یم

خانه ن ی ما از حرکت ایستاد . و یکهو انگار که دنیا در آشیی

ی نگفت .حنر انگار نفس ن هم  کیس تا چند لحظه چی 

ین جمله طلسم شده کشیدیم .همه انگار با شنیدن انیم

بودیم . من که هنوز پشت اجاق گاز ایستاده بودم و 

ن دستم موقع تفت دادن لوبیا یی  حرکت مانده بود اولی 

کیس بودم که این طلسم را شکستم .برگشتم و از روی 

شانه نگاهش کردم .متاسفانه در تصمیمش جدی و 

 مصمم به نظر

 

 #نیلوفرالری
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#۳۱۹ 

 

رسید و معلوم بود که تمام جوانب خوب و بدش را یم

 سنجیده ! 

 بابا هم بعد از من به خودش آمد و گفت 

 خوای بری توی )...( ؟ _تو مطمئنن که یم

ن رستکان داد .محیا که نیممحمد یی  دانست تردید و مطمیی

 جریان چیست با کنجکاوی پرسید 

 _مگه این )...( چه جور شغلیه ؟

ی توضیح دادن به او را نداشته باشد حوصلهبابا انگار که 

نیحی کرد و نگاه عبوسش را از او عبور داد انگار که 

ی دوساله را از رس خود وا کند کوتاه بخواهد یک بچه

 گفت 

 _شغل سخت و خطرناکیه ! 

 که حرقن زده باشم غرغرکنان گفتم من هم برای این

 _فقط همینمو کم داشتیم ! 
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اضم را بیشیر به رخش کشیده که شدت او برای این عیر

 باشم کفگی  چویی را تق تق کوبیدم به لب قابلمه ! 

 بابا گفت 

دم دست خودت _چرا نمیای کارخونه ؟ مدیریتش رو یم

 ! 

 

ن بود که او با وجود این همه امتیازایر  واقعا تعجب انگی 

خواست خودش را گرفتار یک شغل که داشت یم

نیست چه آخر و  پردردرس و سیاش کند که معلوم

 عاقبنر داشت ! 

 کاش دایی سبحان این فکر را به رسش ننداخته بود! 

ای به کار گم بابا ! ویل من عالقه_متاسفم که اینو یم

 تولید و کارخونه داری ندارم ! 

 

ی بابا در امتداد سکوت غمگنانه ن ای نگاهش کرد و چی 

 نگفت. فقط با اندوه و افسوس رستکان داد .حتما داشت

کرد که کاش پرس او هم مثل پرسهای مردم به این فکر یم

که شد .نه اینکمک حال پدرش بود و عصای دستش یم
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.محیا پذیر خودش باشد دنبال شهرت و آرزوهای ریسک

 که هنوز در مورد این شغل کنجکاو بود پرسید 

 _یعنن یه جور پلیس مخفن ؟ 

ه که محمد یا بابا تاییدش کنند و قبل از این رسش شی 

 ای گفتم گرایانهبمالند من با لحن واقع

 _نه ! یه جور مفتش مردم ! 

 

م . سیع کرده بودم کلمات رکیک   تری به کار نیی

های محمد و نگاه متعجب بابا اعتنا به اخمو بعد یی 

دوباره کفگی  چویی را با حریص درآمده تق تق به لب 

 قابلمه کوبیدم . 

ن محمد را توی ییک از آن ما هایی که از پشت شی 

ی معلوم نیست و با " پالک های دودیشیشه ن شان چی 

ن  ها متمایزند تصور کردم و بر سیاش"شان از دیگر ماشی 

 خود لرزیدم .فکر کردم 

تونه توش موفق باشه "اتفاقا تنها شغل مناسنی که یم

 همینه ! هوووف ! "
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بعد از رصف ناهار آخرین نفری بودم که بعد از جمع و 

خانه یمج ن ن ور کردن از آشیی ون . محیا بعد از شسیر زدم بی 

ها به اتاقش رفته بود تا رمان حجیم" بینوایان" را ظرف

که دیگر به صفحات آخرش رسیده بود تمام کند که به 

ون.چون با با بازگشایی  قول خودش از فکرش بیاید بی 

ها دیگر وقت مطالعه آزاد مدارس و جدی شدن درس

 کرد . یمچنداین پیدا ن

کرد . برایش چای بابا داشت از تلویزیون اخبار را دنبال یم

کردم محمد هم کنارش باشد اما نبود .بابا بردم .فکر یم

 گفت 

 جا ! _محمد رفت اتاقش ! گفت چای رو براش بیی اون

طور سینن که یی این فرمان همایوین بروم همانقبل از این

بعد با لحن  به دست کنار بابا کیم معطل کردم و 

 ای گفتم عاجزانه

ن بابا _نیم شه داداش محمد رو از تصمیمش منرصف کنی 

 ؟

 

 #نیلوفرالری
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#۳۲۰ 

 

ی تلویزیون بود و همچنان بابا که چشمش به صفحه

داشت اخبار ناخوشایندی را که از جنگ داخیل سوریه 

نومیدانه  کرد رسی تکان داد و رسید با نگراین تعقیب یمیم

 گفت 

 _کو گوش شنوا ! مرغ محمد همیشه یه پا داره ! 

شد گفت .کیس حریف محمد نیماین را راست یم

 .حرفش مساوی با عمل بود ! 

 

در زدم و با شنیدن صدای بفرمایش رفتم تو .روی تخت 

آویز پرحرف و حدیثش دراز کشیده بود و داشت با گردن

قدر ه خودش نداد .آنکرد. با ورود من هم تکاین ببازی یم

نگاهم کرد تا سینن چای را روی پاتخنر گذاشتم .انتظار 

ن که خواستم در سکوت از  تشکر هم ازش نداشتم !همی 

 راه آمده برگردم گفت 

 _تو مشکلت با )...( چیه؟ 
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منظورش شغل جدیدش بود که با افتخار اعالم کرده بود 

 اعتنایی گفتم انتخابش کرده ! با یی 

 _هییحی ! 

که ودش را جمع کرد و روی تخت نشست .قبل از اینخ

 دستش به سمت فنجان چای برود گفت 

خونه تا شنیدی تصمیمم چیه رو ترش  ن _ویل تو آشیی

 کردی برام ! 

 ی چشم نگاهش کردم و حق به جانبانه گفتماز گوشه

 تونه دیکتاتورترت کنه ! دونم این کار یم_چون یم

 ان داد . پوزخندی زد و با خونرسدی رس تک

 شه ! تر یم_گردنم کلفت

و فنحان چای را برداشت ! چقدر از این بابت خشنود و 

رسید ! انگار شغل دلخواهش بود . از رایصن به نظر یم

تر از محمد ما رساغ جنبهدست این دایی سبحان ! آدم یی 

 نداشت که ... 

رفت ! ویل به موقعیت دایی سبحان _اولش تو کتم نیم

یدم بدم نیست ! بعدش همه چی انگار تو که فکر کردم د

 کنم ! مشت آدمه! از حاال دارم احساس قدرت یم
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درخشیدند کیم از طور که چشمانش یمو بعد همان

اش را تلخ نوشید .قندان را با خودم از پیش بابا چای

جویدم ! هام را یم. داشتم با حرص دور لبنیاورده بودم 

ام نکند دنبال راه عصنی  که بیشیر از اینفقط برای این

 گشتم که بزنم به چاک ! دررو یم

 _برم برات قند بیارم . 

 خواد " محکیم که گفت مرا رسجایم نگه داشت . با " نیم

ن و  کیم دیگر از چای را هم رسکشید و من هنوز میان رفیر

ن بودم که گفت   نرفیر

 _سولماز دیشب زنگ زد چی بهت گفت ؟

 

جع به سولماز خانم حرف آها ! پس حاال قرار بود را

بزنیم ! خب بد هم نبود ! هرچه باشد بهیر از این بود که 

در مورد تصمیم جدید و پرچالش او بحث کنیم ! من که 

تحمل باد توی غبغبش را نداشتم .اگر چه با شناخنر که 

فت و رشد از روحیاتش داشتم یم دانستم جای پیرسی

 بسیاری داشت! 
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رو فراهم کردی تا  _گفت تو سور وسات جشن تولدش

کت کنم !   منم بتونم رسی

 خیایل کجخندی زد و گفتبا یی 

 _دیگه ؟

قیمت رو بهش _اینم فهمیدم که تو اون ساکسیفون گرون

ی تو پیش بره ! باج دادی تا همه چی طبق خواسته

دونه که در اصل من اون کادو رو سولماز خانم هم اینو یم

 از طرف تو دادم بهش ! نه خودم ! 

 

خورده چای را توی سینن گذاشت و مثل جان نیمفن

 عار زل زد توی چشمانم ! های یی آدم

 _دیگه ؟

ن !    _دیگه همی 

 با حرص گفتم و بعد ادامه دادم 

 همه به زحمت بیفنر ! این همه_ویل واقعا الزم نبود این

 

 #نیلوفرالری
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ن تولد ساده هزینه کنن که خواهرت بتونه تو یه جش

کت کنه !   رسی

 _خب این کجاش بده ؟

 تونستم نرم ! ارزید ! یم_بد نیست فقط ... به نظرم نیم

 _خواستم خوشحالت کنم ! 

 _تو ناراحتم نکن ! خوشحال کردنم پیشکش ! 

 

 جوایی سگرمه
هاش که رفت توی هم فهمیدم از حارصن

ی نگاهش را به چشمانم کشید و  ن من خوشش نیامده .تی 

 وری گفت با دلخ

 شه کرد! فهیم دیگه ! کاریش نیم_نیم

 فهمم ! _چیو نیم

ا رو !  ن  _بعیصن چی 
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_خب من که ممنونت هستم . تو همه این کارا رو کردی 

همه به تا منو خوشحال کنن ویل ...جدا رایصن نبودم این

 تک و تا بیفنر ! 

 که قدری رسبه رسش گذاشته باشم گفتم و بعد برای این

کارها رو به خاطر هانه بودم و تو همه این_شایدم ...من ب

سولماز خانم کردی و خواسنر براش یه جشن تولد 

ی!   حسایی بگی 

ی هم تقدیمش کردم که امتدادش و لبخند شیطنت ن آمی 

 های او هم کشیده شد . به لب

 کردم خنگ نیسنر و حالیته ! قدرام که فکر یم _پس اون

 

صورتش جا ماند  ام رویکیم گیج ماندم و نگاه رسگشته

ن شوچن یا جدی بودن لحنش را تشخیص  .مرز بی 

شد که او از ییک مثل سولماز دادم .یعنن واقعا یمنیم

هایی که قبال بهم گفته بود بعید 
ن خوشش بیاید ؟ با چی 

ها رسش نیمیم ن شد ! دیدم . اما خب عشق که این چی 

ریخت . آمد و تمام محاسبات را به هم یمخیی یمیی 

شان فقط در حد دوسنر بود! و انم شاید هم رابطهدنیم

اش ! یعنن یک دخیر امروزی احتماال از نوع حالل شده
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ی عریی و مثل سولماز حارصن است با قبول چند کلمه

ی کوتاه مدت شود که محرم شدن به او وارد یک رابطه

 کرد ؟هیچ آینده ای تضمینش نیم

 

! بهیر بود شدم کم کم داشتم دچار هذیانات فکری یم

هایی که به من مربوط نیم
ن شد هم فکر نکنم بروم و به چی 

اش گذشت و بعد تا دستم به سمت .نگاهم از روی گردین 

 سینن رفت گفت 

_لوبیا پلوت حرف نداشت ! مامان خانم باید بیاد از تو 

ه !   یاد بگی 

ی نگفته بود ؟ ساکت و یی  ن ناهار چی  ن اعتنا چرا رس می 

کردم که اش فکر یمگار نه انگار ! همهغذایش را خورد و ان

 دستپختم باب میلش نبوده! 

 _نوش جان ! 

کنان گفتم و سینن را برداشتم .با نیشخند دیگری زمزمه

م کرد .   دوباره غافلگی 

شد گفت از خانیم همه چی _اگه اخالقت گند نبود یم

 تمویم ! 
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کرد ؟ یا چی ؟ من چرا االن داشت مثال ازم تعریف یم

های خجالنر دست و پایم را گم کرده بودم بچهمثل دخیر 

طور ؟ گونه هام ! چه حراریر گرفته ! نگاه نافذش...آن

ماند کیم اذیت کننده بود ! نبود؟ که روی من ثابت یم

 داد ؟ پس چرا بهم حس بد یم

م و حیا را در ظاهرم گم و گور فقط برای این که آثار رسی

 م و گفتمکرده باشم پشت چشیم برایش نازک کرد

ه !   _از اخالق تو که بهیر

ها رو یه جا _من خییل وقته که پذیرفتم خدا همه حسن

 ده ! به آدم نیم

ه ماندیم .تا  ن به هم خی  و بعد هردو با لبخندی تمسخرآمی 

 دارمان گفت های تخس و دنبالهکه در کشاکش نگاهاین

سم ؟_یه سوال یی   ربط بیی

 خودم چسباندمش ! سینن را با یک دستم گرفتم و به 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۲۲ 
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ام را که شل شده ی رورسیبا دست دیگرم خواستم گره

که باید بود درست کنم .اما کیم دیر اقدام کردم و مثل این

 شدم. کیم متعحب و کنجکاوشده گفتم یی خیالش یم

 ربط ؟_سوال یی 

 و باشم ؟_اگه من داداشت نبودم دوست داشنر ِگ ت

 

ربیط بود ! آخر من چرا باید به این دیگر زیادی سوال یی 

دانم چه ای جواب بدهم؟ نیمهمچه سوال احمقانه

که منظوری از طرح این سوالش داشت اما قبل از این

 تفاویر گفتمذهنم روی آن قفل کند با یی 

 _راستش رو بگم ؟

ار یک جوری با اعتماد به نفس گفت " آره " انگار که قر 

 بود چه جواب خوشایندی ازم بشنود ! 

 _هیچکسم ! 

ی وارفته اش را دیدم پفر زدم زیر خنده .او هم و تا قیافه

 با کفری درآمده راه خروج را نشانم داد و غرید

 _گمشو دیگه ریختت رو نبینم ! 
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من خنده هایی ریز و بدجنسانه ام را توی دستم ریختم و  

 ر پیش گرفته بودم گفتم همزمان که راه خروج از اتاق را د

ربط _وقنر جنبه شنیدن واقعیت رو نداری سوال یی 

س برادر جان !   نیی

ریختم خودش را روی خرده هایی که یماعتنا به شیشهیی 

 تخت کشید و پرسید

 _تو کدوم کارتت پول بریزم ؟ میل یا تجارت ؟

ربط دیگر بود .اما از نوع خوب و این هم یک سوال یی 

 دلچسبش ! 

که در را پشت رسم ببندم شنیدم  م میل ! و قبل از اینگفت

 که گفت

_اگه از لباست خوشم نیومده بود یه یه ریایل هم بابتش 

 نیم دادم ! 

 

د و  همان شب مامان یک رس آمد خانه تا دوش بگی 

هایش را که به قول خودش بوی بیمارستان و بچه لباس

ه گرفته بود عوض کند .وقنر از بابا شنید محمد چ

تصمییم گرفته آن قدر خوشحال شد که فوری تسبیحش 
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هایش را به نیت صد تا صلوات و را برداشت و دانه

ن کرد. پشت  بندش صدتا الحمدهللا تندتند باال و پایی 

_به خدا نذر کرده بودم که به دلش بیفته و قبول کنه ! 

شد کارخونه ذاشت و نیماون که پاش رو تو کارخونه نیم

جوری تکلیف همه مشخصه ! ون بذاریم !اینرو به امید ا

همون بهیر که تو یه دم و دستگاه دولنر دستش بند بشه 

و رسی تو رسها دربیاره ! باید از خداش هم باشه که آقا 

ن پست و مقام  سجاد از تهران سفارشش رو بکنه و همچی 

 مهیم تو تشکیالت بهش بدن ! 

 

و را هم مامان دلش پیش باباحاچی بود .گفت که کاش ا

آوردیم پیش خودمان ! من هم دیدم فکر چند روزی یم

روم دنبالش و هرطور خوبیست . گفتم که فردا خودم یم

 کنم ! اش یمشده رایصن 

ی افتاده باشد ازم پرسید ن  بعد هم انگار که یادش به چی 

 _با محمد رفته بودی الهیجان چکار؟

باریک ام خوردهی یکهگرش را روی چهرهو نگاه استنطاق

 کرد . 
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 _باباحاچی یم گفت ! 

دانست خرید کتاب بهانه انگار یک بوهایی برده بود و یم

ن و باهوش بود است ! از آن ن و البته تی  جا که زیادی بدبی 

فهمید . ییک از ما بود جلدی یم ای زیر نیم کاسهاگر کاسه

 با رسکوفت و تغی  گفته بود 

راه بیفت ذاشنر جای کتکاش خوب شه بعد _حاال یم

 باهاش برو دنبال خرید کتاب ! 

" خرید کتاب " را جوری با تمام حرصش گفت که راحت 

 ات " را ازش استخراج کرد . شد معنن " ارواح عمهیم
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۲۳ 

 

 و یی 
خیی از پرسنوح به دالییل نامعلوم و به طور ناگهاین

 ایران رفته بود! 

را یط یک صحبت تلفنن که با چکامه داشتم فهمیدم این 

ل باباحاچی برگشتم و دیدم  ن . وقنر بعد از چند روز به مین

ی از حضور کیس نیست و پیام  هنوز  درباغ همسایه خیی

شب قبلم " سالم استاد برای فردا وقت دارید؟ " 

پرش با چکامه ی حال و احوالجواب ماند به بهانهیی 

های کوتاه و خودماین با از صحبت تماس گرفتم و بعد 

ن   گفیر

 _خب از محفل ققنوستون چه خیی ؟ برقرارید هنوز؟ 

ای نبود!( بحث را ای)چارهبه شکل کامال عجول و ناشیانه

دم  به آن سمت کشیدم و بعد با تمام حواسم گوش سیی

هایش تا اطالعات مورد نظرم را به دست بیاورم به حرف
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 . گفته بود محفل ققنوس ف
ی

اش را به عال جلسات هفتیک

قبه ی استادهمایون به تعویق انداخته  میر خاطر سفر غی 

ی درخت پرتقال ، با آیه از نهادبرآمده روی یک کنده

ن سال ها قبل خشکیده و بعد _که به خاطر برف سنگی 

 اش قطع شده بود نشستم و دسنر روی پیشاین تنه

 ام کشیدم . زدهیخ

ن سف  ر ؟_پس استاد همایون رفیر

دونه چرا ! اما خب حرف و حدیث _آره ! کیس هم نیم

 طبق معمول درمورد ایشون زیاده ! 

های سولماز افتادم چکامه نخودی خندید و من یاد حرف

ن حرف  ها را گفته بود . که مشابه همی 

 " شایعه هم تا دلت بخواد پشت رسش هست ! "

! و حاال افسوس خییل دلم یم خواست بدانم چه شایعایر

کدامشان آن قدر صمییم که چرا با هیچخوردم از اینیم

امون مسائل به این مهیم دوستانه  نبودم که باهم پی 

حرف بزنیم تا در مواقع لزوم بتوانیم اطالعات الزم را از 

ون بیاوریم . دوستان صمییم معموال به این  چنگ هم بی 

 ! خورند دردها یم
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ی
مندگ سم " مثال چه تا من بخواهم زور بزنم و با رسی بیی

!؟" چکامه خودش تصمیم گرفت اندک  شایعایر

اطالعات مخترص و مفیدی که در این زمینه داشت 

 سخاوتمندانه در اختیار من قرار بدهد . 

دونه چی _حنر تنها رفیق صمیمیش مهرداد هم دقیقا نیم

ن یهوییشون شده اما خب خودمون حدس  باعث رفیر

ه یمزنیم که هرچی هست مربوط به ایم  شه ! ون دخیر

و سکوت کرد .این بار دیگر طاثت نیاوردم که خودش با 

خست و خسییس اطالعات به خوردم بدهد با کنجکاوی 

 ای پرسیدم تابانهیی 

ه !   _کدوم دخیر

ی دم  ن صدام لرزیده بود!؟ یا فقط به خاطر هوای رسدپایی 

غروب بود که احساس رسما و رخوت بهم دست داده 

ها پشت باشی که داشتم مثل فضولاین بود؟ شاید هم از 

کردم از خودم اش کند و کاو یمرس او و غیب شدن ناگهاین 

 خجالت یم کشیدم !        

 _سوفیا ! 
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ک ساده و سطیح نگر و   ! دخیر
ی

سوفیا ! چه اسم قشنیک

کیم هم حساس درون من پیش خودش با غبطه گفت " 

 حتما خودش هم به زیبایی اسمشه ! " 

زد چکاین حرف یمماین گرفته بود؟ قطرهباز اللچرا چکامه 

ه سوفیا کیست و چه ربیط  ! خب جان بکن بگو این دخیر

سم تا ...   به استاد همایون دارد؟ حتما باید من بیی

که بفهمد من این سوی خط در چه التهاب آنچکامه یی 

افتادهرقت ی گی  ن که برای ام سخن کوتاه کرد و درحایلانگی 

 من عجله داشت گفتخداحافیطن با 

_خوشحال شدم صدات رو شنیدم محبوب جان ! 

 ببخشید

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۲۴ 
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تونم زیاد حرف بزنم . االن باید برم .فرشاد که نیم

منتظرمه )فرشاد دیگر کدام احمفر بود ؟( فعال بوس و 

 گودبای تابعد ! 

رگشتنش پرسیدم به زودی امیدی به بکاش اقال ازش یم

 هست ؟ 

 لعننر !  

 

*** 

 

آزمایش دی ان ای به طور علیم و دقیق ثابت کرده بود 

که او پرس یوسف اشکوریست ! و تمام ! بر اساس 

هویتش شناخته و معلوم  Paternityی این تست نتیجه

شده بود که او تنها وارث فقر و فالکت و بدشانیس و 

  اشی از هم فروپاشیدهبخنر خانوادهشوم
ی
است ! زندگ

ای بود که اگر قواعدش را بلد رحمانهبازی کثیف و یی 

 چاره ای ! ی یی نباشی یک بازنده

 زدی پتیاره ،زهره توی گوشش زنگ یمصدای آن زنکه
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دونم چرا منو آوردی اینجا آقا محمد!؟ من ساعت _نیم

دونم کجام اصال !؟ پنج نوبت دکیر داشتم ویل حاال نیم

را طال و جواهرات و موبایلم رو ازم گرفنر رس در نمیارم چ

 ! یی 
ن !)و نگفت که به زور گرفنر چاره و گذاشنر تو ماشی 

دانست چرا فهمید ! فقط خودش یم!هرگز دلیلش را نیم

دانست که ... ( نکنه این یه کابوس ! فقط خودش یم

 باشه ! 

رنگ و رو و ترسیده بود! خودش را باخته بود! صورت یی  

توانست ازش قایم کند .گایه از زده اش را نیمنگاه هول 

ای کت رفت و خودش را توی ژاکت سورمهرسما رعشه یم

 پیچید ! و کلفتش بیشیر یم

 فکر کرد 

" کوچه خلوت بود و کیس ندید که یه زن سوار یه شاش 

 بلند مشیک ظاهرا آشنای خودش شده ! "

ن مداربسته د ! تا ای را هم آن حوایل ندیده بو هیچ دوربی 

ی او سالنه سالنه از راه برسد با دقت رستارس کوچه

ی را _که فوق تخصص  منتیه به مطب دکیر خلعتیی

آمد بار از تهران یمبیمارهای داخیل بود و فقط مایه یک

ها قبل نوبت گرفته بودند تا بیمارانش را که از هفته
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ن بود که  ویزیت کند _ چک کرده و در این مورد مطمیی

پای زنک ترمز زده و بهش گفته باید مطلب  وقنر جلوی

مهیم را با او درمیان بگذارد و سوارش کرده چشمان کیس 

 شان نبوده ! یی 

شد احتیایط کرده بود ! باید دم مطب پیاده یمخودش یی  

ی مبارزه با رماتیسم و به هوای قدم که به بهانهنه این

 زدن چند کوچه باالتر از مطب پیاده شود ! 

ش به دست آورده  آمارش را به طور ناخواسته از دخیر

ی بود ! وقنر برای دیدن خاله زینب و بچه اش باتاخی 

چندروزه و با ارصار مامان خانم باالخره با یک دسته گل و 

لشان رفت از صحبت ن ینن تر به مین های یک جعبه شی 

تلفنن ریحانه که ظاهرا هر روز به شوق دیدن بچه که 

عیل گذ رفت فهمیده جا یماشته بودند به آناسمش را امی 

 بود که مادرش امروز نوبت دکیر دارد . 

" آخ تورو خدا ببخش مامان ! اصال یادم نبود امروز باید 

ی ! دیروز بهم گفنر  ها ! )نچ( ای بری پیش دکیر خلعتیی

اش گذاشته بابا حواس ندارم که ! )دستش را روی پیشاین 

بش را گزید بود.( ی لای گوشهو با حالت گنهکارانه

خوای زنگ بزن نوبتت رو جابه جا کن تا من بیام یم
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بار ! ویل یه دنبالت! اوه ! خب باشه با آژانس برو این

 من عمدا یادم رفت
ی

ها ! باشه وقت دلخور نیسی ازم بیک

دونم  شاید بدون آقا شب یه رس میام پیشت ...نیم

یش ات آزماسجاد بیام ! بگو حتما واسه سوزش مثانه

بنویسه ! راسنر بگو قرص فشارخونت رو هم عوض کنه 

سازه و رسگیجه های قبیل بهت نیم! بهش بگو که قرص

 اش ! یادت نره ها ! "داری همه

ینن و بعد کیس نفهمید چی  شد که او هنوز چای و شی 

ن گرفت ! حنر مامان خانم هم به  نخورده تصمیم به رفیر

فته بود وقتش این همه عجله اش شک نکرده بود ! گ

تنگ است و حاال دیگر هزارتاکار ریخته رسش ! و ریحانه 

تازه یادش افتاده بود که باید بابت شغل جدید و دهان 

بازی دایی سبحان صاحبش شده بهش پرکنن که او با پاریر 

یک بگوید !   تیی

اعتنا به زنک و عز و جزهایش زل زده به آن عمق یی 

ن گوشتاریک و بلند ! اصال انگار که ط خراش صدایش نی 

شنید! بگذار هرچه دلش خواست زنجموره کند ! را نیم

ی شنیدن حاال که به پایان نزدیک بودند ! هنوز حوصله

 گفتداشت ! با کمال وقاحت داشت یم
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۲۵ 

 

_من قصد و نیتم خی  بود آقا محمد ! خداشاهده ! 

ی فقی  و دهایر تو یه خانواده ادهخواستم پرس یه خانو یم

خواستم با اسم و دار بزرگ بشه ! یمی بزرگ و شناسنامه

ی پنایه آقا و خوشبخت بیسی ! مگه حاال رسم خانواده

؟  همه جا صحبت تو و آقائیته ! کیه که حاج  نیسنر

محمد پنایه رو نشناسه؟ )داشت تملق و چاپلوش 

م بیاورد !؟( از آقا کرد که دلش را نسبت به خود به رحیم

 معاون )...( رامرس شدی ! 
ی
سجاد شنیدم که تازگ

خداروشکر! وقنر شنیدم خییل خوشحال شدم! چی از 

این بهیر ! حتما الیقش بودی پرسم ! )با چه جرایر 

"پرسم" خطابش کرده بود !( دیدی که همه چی به نفعت 

 روی خوشش رو بهت نشون داده ! منم 
ی
شده و زندگ

 خی  باشم ! ویل چه یم خواستمیم
جوری دونستم اینباین

شه ؟ من که کف دستم رو بو نکرده بودم پرس اونا یم
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قراره ناقص الخلقه بشه ! اولش هییحی معلوم نبود ! اگه 

وقت این لطف رو در حق دونستم ... هیچ...اگه یم

کردم که پرس خویی مثل تورو رو خانواده پنایه نیم

قبالشون خییل بلند بود که نصیبشون کنم ! بخت و ا

صاحب پرسی مثل تو شدن ! لعنت به من که باعثش 

 بودم ! 

 آن خانواده
ی
ی پشت بیشیر از این که باعث نابودی زندگ

پشیمان باشد عمیقا متاسف  کویِه یی کس و کار شده

ی برای خانوادهبود از این ی پنایه شده ! که سبب خی 

رسشان آورده و این  اصال برایش مهم بود که چه بالیی بر 

گناه به دارمکافات کشیده وسط چه آدم های مظلویم یی 

شده اند ؟ حتما انتظار داشت ازش بابت این به اصطالح 

 سعادتمندانه
ی
ی عاریه ای تقدیر و لطف بزرگ و زندگ

تشکر هم بشود ! حاال حقش نبود که از این بلندی پرتش 

!؟ ن  کند پایی 

ت بفرستیم و از اینجا _آقا محمد ! بیا به شیطون لعن

تونم رسپا باشم ! االنه که فشارم بریم ؟ من ...دیگه نیم

 بزنه باال و بیفتم رو دستت ! 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

در اوج خشم و نفرت بود و از درون چون مار 

ن ای برخودش یمخوردهزخم پیچید و در صدایش در عی 

 جوشید . هایی از قهر و غضب یمخونرسدی رگه

چاره نر یه پرس فقی  و یی خواس_مگه به قول خودت نیم

 خوب و راحنر 
ی
تو یه خانواده ی بزرگ و رسشناس زندگ

همه سال تصمیم داشته باشه ؟ پس چی شد که بعد این

گرفنر پرده از این راز کثیفت برداری و توهم اون 

ین رو به هم بزین ؟  خوشبخنر شی 

اولش انگار بهش برخورده بود که چرا گفت " راز کثیف! 

چرا لحنش از دایره ی ادب خارج شده بود ! " یا اصال 

های کبودش را تو کشید و با رسزنش نگاهش کرد . با لب

ام و تکریم هم داشت این همه ظلم و مکافات انتظار احیر

 ! عجوزه خانم ! 

تونم دیگه این راز رو تو دلم نگه _چون ...چون دیدم نیم

 دارم ! 

نداشت  گفت ! واال از همان اول سیعداشت دروغ یم

شده تحویلش بدهد و از اصل قضیه حقیقت را دستکاری

اش را به رویش تنگ و منحرفش کند .نگاه خصمانه

 باریک کرده بود 
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_شایدم چون دیدی دوست و رقیب قدیمیت ! زهرا 

ی عقب افتاده باشه که مادر یه بچهخانم ! به جای این

ی غرق شده و تو  جلو چشمات تو خوشبخنر بیشیر

ی !؟ باعثش بو  دی خواسنر یه بار دیگه ازش انتقام بگی 

 اولش

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۲۶ 

 

قدر از خواسنر همه چی رو بندازی گردن اون ! منم اونیم

ی عجیب و غریب گیج و مستاصل شنیدن این قصه

خب اون شده بودم که ادعای کذبت رو باور کردم ! اما .. 

تو بود و یه قدم جلوتر از تو ! تر از انگار همیشه زرنگ

ت هم به سنگ بخوره  صدات رو ضبط کرد تا آخرین تی 

بینم که وسط این رسوایی و روسیایه بدجوری ! و حاال یم

افتادی !   گی 
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ی به جانش هرچه با حرف هایش خوف و هراس بیشیر

شد و از جذبه و جالل انداخت او بیشیر کیفور یمیم

ی  کرد! باید با ذره یمخودش احساس رضایت بیشیر

کرد که اینجا دیگر  آخر خط ی وجودش حس یمذره

که به درک بفرستدش خواست قبل از ایناست! یم

 ی عذاب و الیمش شود ! قدری مایه

کنیم ؟ من اشتباه کردم دونم داریم بحث چی رو یم_نیم

م تاوانش هرچی باشه پس بدم !   و حارصن

 _مطمئنن ؟

نگاهش کرد و سیبک گلویش باال و  ای با بیم و تردید لحظه

ن شد .نه انگار که هنوز باور نکرده بود چه مجازایر در  پایی 

 انتظارش است ! 

ن ! گرچه تف _آره .یم ن برین ازم شکایت کنی  تونی 

رسباالست ! خب هرچی باشه باالخره باهم فامیلیم ! 

ی هاست ! )داشت بهش دخیر من عروس طیی

هایی را یادآوری یمیک
ن د که تقریبا دیگر برایش مهم کر چی 

نبود .(  ویل ...تف رسباال هم که باشه من ...من برای 

ی برای  ن خطایی که کردم آماده ی مجازاتم ! من دیگه چی 
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از دست دادن ندارم ! جز یک مثقال آبرو که اونم دیگه 

 آخر عمری به کارم نمیاد ! 

 آخر عمری را خوب آمده بود ! 

 _جدی ؟

ن و کینههو درامتداد نگاه های آرام اما اش قدمتوزانهای تی 

ی به سمتش برداشت و درحایل ن که اورا به عقب تهدیدآمی 

ِ مخاطره
ن از خودش وادار یمنشینن  کرد شمرده گفت   آمی 

های ناروا و دوین این کارت با تموم دردرسها و ظلم_یم

هایی که رقم زد یه خویی داشت و من فقط یه جا بدبخنر 

 ون تو باشم ! تونم ممنیم

تنها یک قدم دیگر میانشان باقر مانده بود. از این فاصله 

های شوریده و ملتهب همدیگر توانستند صدای نفسیم

 را بشنوند ! 

ی شوم و تراژیک من فهمیدم عاشق _ آخر این قصه

ی  ام که دیگه خواهرم نیست ! دخیر

تو یم زده را که تحت دانست که آن نگاه مبهوت و حی 

اف تکان دهنده به تاثی     شوک حاصل از شنیدن این اعیر
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اش میخکوب مانده بود هرگز فراموش نخواهد کرد چهره

 . 

 

 *** 

 

ن پیچیده بود به هم !   همه چی 

ها و دایی ریحانه به طرز مشکوگ گم شده و تالشمادر زن

بست خورده جستجوها برای پیداکردنش ییک ییک به بن

ن گمانه های پلیس زهره خانم ظاهرا ین زبود .براساس اولی 

ن به مطب دکیر مورد نظرش با اهداف و  در راه رفیر

ه ن ای نامشخص ربوده شده بود. طبق اظهارات انگی 

ن راننده ن آژانس او چند کوچه پایی  ن  ی ماشی  تر  از ماشی 

خواهد  باقر راه را قدم زنان پیاده شده و گفته بود که یم

 نرسیده .  یط کند اما بعد هرگز پایش به مطب

قرار بود و شنی نبود که از فشار عصنی زن دایی ریحانه یی 

س کارشان به درمانگاه نکشد و زیر رسم نرود .دایی  و اسیر

ی بود و پای دیگرش اورژانس !  سجاد یک پایش کالنیر

 باباحاچی برای مادرزن پرسش که دخیر ییک از
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 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۲۷ 

 

خورد . شان بود ناراحت بود و غصه یمدییمهمسایگان ق

توی ییک از همان روزهای مشوش و آشوب مامان یکاره 

مقدمه گفته بود که من پا شده آمده بود رساغ من و یی 

 باید حتما با پرس صالحیان ازدواج کنم . 

رسید که انگار من قدر جدی و قاطع به نظر یماین بار آن

  ای جز این ندارم ! واقعا چاره

 !  _گوش کن دخیر ! تو باید با پرسصالحیان ازدواج کنن

" باید " این بارش بار اجبار مضاعفن داشت .اولش 

م و خواستم چندان جدیتعجب کرده و نیم اش بگی 

 پوزخند 
ی

درمقابل تحکیم که به خرج داده بود با مسخرگ

 زده و گفته بودم 

ان _ای به چشم ! ویل حاال چرا حتما باید با پرسصالحی

 ازدواج کنم مامان جان !؟ 
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ای داشت که به کنندهاو ویل به زعم خودش جواب قانع

 من بدهد.  

ی _چون درحال حارصن خواستگار خوب و حارصن و آماده

 ای نداری ! دیگه

هردو توی اتاق من لب تخت نشسته بودیم .باباحاچی 

ش  پیش پای مامان رفته بود حمام و خیی نداشت که دخیر

روحش میخکوبم های مستقیم و یی با نگاه آمده .مامان

ی کرده بود .یعنن که از او راه فراری ندارم ! حوصله

فهمیدم که چرا بحث کردن با او را نداشتم و اصال نیم

قدر مرص و جدی شده ! ناگهان برای شوهردادن من این

توانستند با همدسنر خاله شاید چون بیشیر از این نیم

آب نمک نگه دارند و از طرف  زینب پرس مردم را توی

 ی صالحیان تحت فشار بودند ! خانواده

_من که قبال بهتون گفتم حاالحاالها قصدی برای ازدواج 

 ندارم ! 

از جواب رسباالی من خوشش نیامده بود! با رویی ترش 

 کرده و حالنر خشن و عصباین به آستینم چسبید . 

رو _این قدر رستق نباش ! من فقط خی  و صالح تو 

 خوام ! بفهم! یم
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 _خواب نما شدی حتما مامان ؟

ون کشیدم .   و آستینم را از چنگش بی 

_حاال گ گفته خی  و صالح من حتما توی ازدواج کردنه 

 ؟

 گم ! _چون من یم

منطق بودن خودش را به رخم یم کشید و علنا داشت یی 

که قصدی از این بابت انگار ابایی هم نداشت .بدون این

ن برای رسوک  له زدن با او داشته باشم با گفیر

 _من مجبور نیستم ! 

 از جا بلند شدم اما او دستم را کشید و غرید 

 _هسنر ! 

ان و  و بعد با قدرت تمام مرا رسجایم نشاند .حی 

که آن زده از برخورد تند و عجیبش  درحایلشگفت

قسمت از دستم را که توی چنگش درد گرفته بود ماساژ 

 گفتم   دادم ناباورانهیم

ن منو برخالف میلم _چی شده که فکر کردین یم تونی 

ن !   مجبور به ازدواج با کیس کنی 
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کردم در جواب سوال به این مهیم و من هرگز فکر نیم

 ربط بشنوم ! یک جواب یی 

 _چون ...چون آبرومون در خطره ! 

این را گفت و بعد دستش را جلوی دهانش گرفت و زد 

 زیر گریه ! 

 

برگشتم پیشش هنوز داشت دستمال  با آب قند که

کشید .قویط قرص کاغذی را به چشمانش یم

ین زیر زباین  وگلیسی  اش  که همه جا دنبال خودش نییر

داشت معلوم نیست از گ توی کیفش خایل مانده بود . 

دانم چرا حواسش نبود که طبق معمول قبل از خروج نیم

ده هایش را چک کند و چی باعث شاز خانه قویط قرص

که موضوع به این مهیم را فراموش کند؟ با دستاین 

مرتعش لیوان را از دستم گرفت . کمکش کردم کیم از آن 

 . بنوشد . صدایش از فرط گریه بم شده بود 

 _تو باید به حرف من گوش بدی ! 

 دانستم که باید بیشیر چون در وضعیت نرمایل نبود و یم
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مراعاتش را بکنم پس دیگر با او کلنجار نرفتم و به جایش 

 با مالیمت گفتم 

_حاال بذارین حالتون اول خوب بشه بعد باهم حرف 

 زنیم! یم

 _من...من حالم خوبه ! 

که ثابت کند جایی برای نگراین من نیست ته و برای این

.لیوان را از دستش لیوان آب قندش را هم باال آورد 

 فتم گرفتم و گ

ن .من برم ببینم تو  احت کنی  _پس یه کم رو تخت من اسیر

کنم یا های باباحاچی قرص زیرزبوین پیدا یمی قرصجعبه

 نه ؟ 

ی من مقاومت به خرج داد و مرصانه در مقابل خواسته

 گفت 
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های من گوش _نه .گفتم که من خوبم ! تو باید به حرف

 .  بدی

طور که ند .آنو بعد دستم را گرفت و مقابل خود نشا

ای جز عاجزانه زل زده بود به چشمانم فهمیدم چاره

ن کنار او و گوش کردن به او ندارم .نگاهش به  نشسیر

ی یم ن مانست ! پر از هوای بغض و باران بود آسمان پایی 

های بسته زیر باران و من یم دانستم که باید با چیر

 رفتم! یم

یی داشت _سمیه خاکپور رو یادته ؟ همون که چشمای آ

ستان ترک تحصیل کرد و بعدشم  و سال دوم دبی 

خودکشیش تو تموم شهر پیچید ؟   خیی

شد سمیه خاکپور ؟ خب بله یادم بود ! اصال چطور یم

ی به آن زیبایی را فراموش کرد ؟ یک سال از من 
دخیر

ی بود درس خوان و منضبط و آرام ! کوچکیر بود و دخیر

ی اما نه چندان شاداب و بانشاط .م دام از همه گوشه گی 

ماند . های تفری    ح و ورزش با خودش تنها یمکرد و زنگیم

آمد هرگز صورت خندانش را دیده باشم ! به یادم نیم

دالییل نامعلوم وسط سال ترک تحصیل کرده بود ! 

ها پشت رسش یم گفتند عاشق شده ! اما هیچ وقت دخیر
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دیده کیس را موقع رفت و آمدش به مدرسه دور و برش ن

مانست ! به طرز ها نیمبودیم .اصال رفتارش به عاشق

ن و افرسده نشان یم داد .گیج و دردنایک همیشه غمگی 

زدی نگاهش به منگ و عصنی بود و اگر با او حرف یم

ماند و انگار که اصال حواسش به تو و ای مات یمنقطه

اش هایت نیست. کیم بعد از ترک تحصیل ناگهاین حرف

ش بودند که اتفاقا  مامان و مشاور مدرسه هم خییل پیگی 

و به جایی نرسیدند و پدر و مادرش خواسته بودند که 

درکارشان دخالت نکنند خیی رسید که خودش را از روی 

پل هوایی انداخته زیر یک کامیون ! و کیس نفهمید چرا ؟ 

شایعه بود که از پرسی که دوستش داشت حامله بوده ! 

م با هم چندان در این باره حرف کردیالبته جرات نیم

ترسیدیم یا خجالت یم کشیدیم و حاال بزنیم .انگار که یم

دانم مامان برای چی یاد و خاطر او را به میان این نیم

 بحث کشیده بود ؟ 

 دوین چرا خودکیسی کرد ؟ _یم

خواستم بگویم شاید شایعات حقیقت داشته و او بعد از 

امله شده از ترس آبرو که فهمیده از دوست پرسش حاین

های کامیون ! اما هنوز هم با خودش را انداخته زیر چرخ
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قدر راحت و صمییم نبودم که بخواهم راجع به مامان آن

بچه ها حرف بزنم ! انگار هنوز یک دخیر ن ی چشم این چی 

ها قد یم ن داد و گوش بسته بودم که عقلم نباید به این چی 

 . 

 عات زیاد بود ! دونم ! شای_دلیل اصلیش رو نیم

مامان ویل انگار با خودش به این نتیجه رسیده بود که 

 تواند مسائیلام که یمقدر بزرگ شدهحاال دیگر آن

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۲۹ 

 

تر از آن را برای من دهندهاین چنینن و حنر بدتر و تکان

ک یی 
محابا پرده باز کند .پس از راز خودکیسی دخیر

 داشته بود ! بر 

_یه روز که رفتم مزار دیدم مادرش تک و تنها نشسته رس 

ش و یی 
کنه ! رفتم کنارش . صدا زاری یمقیی دخیر

ای خوندم و دلداریش دادم .تا منو دید صورتش رو فاتحه
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 تو چادرش پوشوند و گفت که 
ی
مندگ با خجالت و رسی

ش سوزه از ایندلش یم که چرا مادر خویی برای دخیر

. بعد با گریه بهم گفت که سمیه براش تعریف کرده  نبوده

بوده که یه شب که اونا که رفته بودن ییالق پدریشون تو 

ن و اون تو خونه با برادر  کت کین یه جشن عروش رسی

افته ! و از اون مونه چه اتفاقر براش یمبزرگش تنها یم

شب به بعد به مدت سه سال برادرش تو خونه بهش 

اون طفلک جرات نداشت شکایتش رو کرده و تجاوز یم

ه ! هرچند که یه روز با ترس و لرز رازش رو  پیش کیس بیی

بیته کاری از ذاره ویل مادره که یمبا مادرش درمیون یم

کنه دستش برنمیاد از ترس آبرو و حرف مردم وادارش یم

 یی . که سکوت کنه 
چاره تا فهمید حامله بعد هم دخیر

ه کهشده تصمیم یم  خودش رو بکشه !   گی 

یکه خورده و مستمندانه دستم را جلوی دهانم گرفته 

های مامان از کردم .حرفبودم و هاج و واج نگاهش یم

حد تصور و تحمل من فراتر بود و به شدت روح و روانم 

ی یک جنایت را تکان داده بود ! انگار که داشتم به قصه

 دادم! فجیع و ظالمانه گوش یم

 _مامان ! 
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آمد .تازه فهمیده بودم که بغض کرده ام ! یم در نیمصدا

ی معصوم و بینوا که صدای فریاد تظلم و برای سمیه

الی هام از البهاش را کیس نشنیده بود ! نفسمدادخوایه

ن و غمسینه  آمد .گوشام به سخنر باال یمگرفتهی سنگی 

زد .با شمارش هام تند یمهام داغ شده بود و شقیقه

انگار که به درون حفره ای تنگ و تاریک در هرنفس 

موقع ساکت شده بود و من شدم .مامان یی خودم پرت یم

توانستم زیر فشار این سکوت و بهت تلخ و هولناک نیم

 تاب بیاورم . با دیل به درد آمده نالیدم 

 مامان!؟ ها را چرا داری به یم_این
ی

 گ

د و نگاهش نافذ و خاموش بود و تا دلت بخواهد رس 

کرد و درون خایل! انگار که داشت به ورای من نگاه یم

 کاوید ! ی مرا یمو به هم ریخته آشفته

 دوین ؟_خودت یعنن نیم

ی ! پشتش یک دنیا حرف بود و من چه سوال طعنه ن آمی 

هام آتش گرفتند عاجز مانده بودم از جواب ! گونه

!  ی صفرا آمد توی دهانمام به هم پیچید و مزه.معده

انگار که پیکر شب ناگهان افتاده بود توی اتاق ! همه جا 

ای از تارییک فرو رفته بود ! یا که چشمان من بود در هاله
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دید و رفت و مامان را یمکه داشت هرلحظه سیایه یم

 دید ! نیم

 _چیو ؟ 

ی کاقن و به شکل طبییع خودم را از دانم که به اندازهیم

بودم ! واقعیت این بود که من  خیی نشان ندادههمه جا یی 

هایی یم
ن ن راحنر دانستم اما نیمیک چی  خواستم به همی 

ی ربط بدهم ! ناگواری ن  اش را به چی 

 متوجه تغیی  رفتار اخی  محمد با _یعنن یم
ی

خوای بیک

 خودت نشدی !؟ 

ها ن  و من تازه فهمیدم چقدر حرف زدن راجع به این چی 

 

 #نیلوفرالری

 د#عشق_را_سانسور_کردن

#۳۳۰ 

 

سخت و دهشتناک است و تا نگاه هراسانم از نگاهش 

ن به بازویم چسبید  مشان افتاد زمی   رسخورد و از رسی

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ن و باهوش هسنر که این _یم دونم که خودت اون قدر تی 

ها رو درک کنن و نیاز به حاشیه روی بیشیر من  ن چی 

کردی بیای اینجا نیست ! وگرنه که خودت رو تبعید نیم

 ! 

و  هایش صورتم را قاب گرفت و نگاه آزردهدست و بعد با 

منده ام را تا مقابل صورتش باال کشید . صدایش باز رسی

رفت .کم مانده بود که صدای هق داشت رو به گریه یم

 ی من هم بلند شود. هق مستمندانه

م ! دخیر خوب و قشنگم ! من نیم خوام تو هم _دخیر

سمیه دچار  نکرده زبونم الل ! به آخر و عاقبتخدای

ن یک جمله انگار که قلبم را دونصف کرده  بیسی ! ) با همی 

چاره داداشت ! محمد ...شیطون رفته تو بود!(  یی 

کنه ! نه خودش ازدواج جلدش ! داره بهت تمایل پیدا یم

خواد تو ازدواج کنن و از خونه بری ! و من کنه نه یمیم

ردی حد و دونم که تو تاحاال با رفتار و وقارت سیع کیم

ن خودتون نگه داری ...این یه امتحان الهیه  حریم ها رو بی 

های نفسش ترسم که برادرت حریف وسوسه! و من یم

نشه و قلبش آلوده به گناه و حرام بشه ! چون شیطون 
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قدر کارش رو خوب بلده که یه جا باالخره زهرش رو اون

 ریزه ! یم

اما با شد خودش داشت از فشار بغض و البه خفه یم

های مرا از دانه اشکنوک انگشتان لرزانش داشت دانه

 چید ی چشمانم یمگوشه

دوین وقنر این موضوع رو درک کردم چه حایل شدم _یم

ده ؟ و چه شب ها که تا صبح از فکر و غصه خوابم نیی

دوین االن گفتنش به تو برای من که مادر هردوتونم یم

دونم که ؟ یم آور باشهتونه سخت و عذابچقدر یم

دونم ای هسنر ! یمدوین ! تو دخیر باشعور و فهمیدهیم

ایط رو درک کنن و بفهیم که همه چی که یم توین رسی

ن کننده باشی . تو دست توئه و این تویی که یم  تعیی 
توین

ی ما رو از این توین با یه تصمیم درست و عقالین همهیم

 و بری وضعیت جهنیم نجات بدی ! تو که ازدواج کنن 

دنبال زندگیت محمد هم مجبوره به شیطون پشت کنه و 

قلبش یواش یواش دوباره به سمت خدا برگرده و رایصن 

 به ازدواج بشه . 

 محبوبه جان ؟ حاال با پرس صالحیان یم ها ! چی 
ی

گ

کنن ؟ اون پرس خوب و باشخصیتیه و مطمئنم ازدواج یم
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قدر  تونه از هرلحاظ خوشبختت کنه ! تو اونکه یم

 
ی

ایط بازم بیک دخیر غد و خودخوایه نیسنر که تو این رسی

 نه ! مگه نه محبوبه؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۳۱ 
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_چی شد که نظر محبوبه عوض شد و یه دفعه تصمیم 

گرفت به پرسصالحیان بله بده ؟ اون که از اولش اصال 

 موافق نبود ! 

را کنار ظرف عسل و  زهرا خانم که داشت مغزگردوها 

زاآقا یم اعتنایی گذاشت با تظاهر به یی جلوی حاج می 

 گفت 

_خب حتما این مدت خوب نشسته فکرهاش رو کرده 

 دیده گ بهیر از پرس صالحیان !؟

زاآقا از باالی صفحات هفته ی اقتصادی نامهو تا حاج می 

که جلوی خودش گرفته بود و داشت نگایه اجمایل به 

های مه انداخت با تردید و ظن نگاهش کرد با مش یمتییر

 لحن مطمئنن گفت 

 _محبوبه دخیر عاقلیه ! 

 که با آن 
ی

و همان لحظه از یادآوری اندوه عمیق و بزرگ

ش کرده بود قلبش به حرف های تکان دهنده نصیب دخیر

به ی روچ بدی بود برایش هم پیچید ! حتما شوک و رصن

 ! 

م! محمد ! این پرسه ای هم داشتی دیگه" مگه چاره

دیگه از دست رفته ! معلوم نیست رس زهره چه بالیی 
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آورده! خدایا خودت بهش رحم کن و به ما ! چه کارهایی 

 که از دستش برنمیاد!" 

ی نشده ! چرا یی 
ن خودی داشت واسه حاال هم که چی 

فرستاد کرد! داشت محبوبه را یمخودش شلوغش یم

ترین و  از رسشناسی بخت ! قرار بود عروس ییکخانه

م های شهر شود ! باالخره که باید ترین خانوادهمحیر

ی آدم را کرد! شانس فقط یک بار درخانهازدواج یم

هاش آرزوها یم زند! او هم مثل هرمادری برای دخیر

ها را برای پرس یا شاید داشت ! حنر خییل بیشیر از این

بود ییک هم ناپرسش محمد ! چه آرزوهایی که انگار قرار 

ییک داغ حرست شوند به دلش ! دوباره از ذهن پریشانش 

 گذشت 

 " یعنن ممکنه نیست و نابودش کرده باشه ؟ " 

انداخت و درخود این فکر ترسناک لرز به تن و بدنش یم

دانست چه تر این بود که نیمکرد .درد بزرگمنجمدش یم

ن آید ! گایه به رسش یمکاری از دستش بریم را زد همه چی 

زا بگوید ! اما بعد از این تصمیم پشیمان  به حاج می 

ن نیمیم شد موضوع از چه شد. دست کم تا خودش مطمیی
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یک این  قرار است مجبور نبود او را هم رسی

 های خودش کند . حایلآشفته

_باید خودم با محبوبه حرف بزنم تا خیالم راحت بشه از 

 طرف کیس تحت فشار قرار نگرفته ! 

ای که داشت توی دست حاج نامهخش خش هفته

زاآقا جمع و کنار گذاشته یم های شد بدتر از حرفمی 

ش روی اعصاب زهرا خانم بود .برای لحظهکنایه ن ای آمی 

د . نفسش را حبس کرد و لب  هایش را روی هم فرسی

ی شما خی  _کیس تحت فشارش نذاشته ! منم به اندازه

 خوام ! هام رو یمو صالح بچه

غیظ گفته بود؟ یا تحت تاثی  خشم و ترس و این را با 

اش التهابات درونش بود که صدایش از آهنگ طبییع

 خارج شده !؟

زا دسته اش را تا زد و های فلزی عینک مطالعهحاج می 

ی اقتصادی که تییر درشت " نامه گذاشت روی هفته

سهم مازندران در تولیدچای داخیل به بیش از ده درصد 

 !"  افزایش پیدا کرد 

 دونه ؟_محمد هم یم
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ی باعث  ن هرچند اول صبیح خوش نداشت  چی 

ها اش شود اما خب باید از یک خردیاعصاب ن رسی چی 

آورد ! به مدیریت و درایت زهراخانم ایمان داشت رسدریم

هایی که او گایه در حل مسائل از رویاما تندروی و زیاده

بعیصن کرد و نسبت به داد تایید نیمخودش به خرج یم

انه اش هم نقد داشت اما همیشه کوتاه رفتارهای سختگی 

 ی شان مشوش نشود ! آمده بود تا جو آرام خانه

 _نه هنوز ! ویل درواقع به محمد ربیط نداره ! 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۳۲ 

 

ن ادامه داد   و با لحنن اخطار آمی 

ه تا هنوز قطیع نشده حرقن بهش نزنیم !   _بهیر

زا که از شنیدن این جواب قاطع و رصی    ح تعجب ح اج می 

کرده بود ! ابرویی باال انداخت و یک تکه نان بربری برش 

 خورده از توی سبد برداشت . 
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_آخه محمد قبال مخالف ازدواج محبوبه با پرسصالحیان 

بود ! انگار از این پرسه که قبال باهم رفیق بودن زیاد 

 خوشش نمیاد ! 

ی بعدی زهراخانم بیشیر جا خورد و و از شنیدن جمله

ان ماند .   حی 

 هامون نیست ! ایم کیس اختیاردار بچه_تا من و شما زنده

زا که چشم ازش برنداشته بود، لقمه ی توی حاج می 

 دهانش را بلعیده و نبلعیده گفت 

 _عجب ! 

پوزخندزنان کیم از چای تلخش را رس کشید .مطمئنا 

د و مشتاق بود بداند از چرخیسواالت زیادی در رسش یم

گ دیگر به محمد ربط ندارد ؟ اما ترجیحا سکوت کرد تا 

وع نکرده باشند!  ن رسی  روزشان را با یک بحث مالل انگی 

ن نداشت ! اصال چی  زهرا خانم هم دیگر حرقن برای گفیر

گفت ؟ محمد از خودش هیچ جایی برای دفاع باید یم

که با زهره   باقر نگذاشته بود ! به خصوص بعد از کاری

 کرد ! 

 " ای خدا ! یعنن چکارش کرده ؟ "

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

جوشید و در سینه آرام و قرار نداشت . دلش بدجوری یم

ن بود هرچه هست باید زیر رس خودش باشد !  مطمیی

ی تلفنن طور که او آن روز بعد از شنیدن مکالمهآن

ی زینب خانم رفته بود ریحانه با مادرش با عجله از خانه

 گذاشت ! برایش باقر نیمدیگر جای شیک 

حنر تا امروز جرات نکرده بود راجع به این موضوع باهم 

رفتند ! حرف بزنند ! انگار که هردو عمدا از هم طفره یم

ی به نفعش بود؟ شاید ! آیا این تظاهر به یی   خیی

ی این گفتگوی آزارنده باشد در دهندهکه پایانبرای این

اش شده بود و سکویر رسشار مشغول خوردن صبحانه

ن و معنن دار همرسش نیماهمینر به نگاه  داد . های سنگی 

کیم بعد محیا هم به جمعشان پیوست تا بعد از رصف 

ن پدرش رایه مدرسه شود !   صبحانه با ماشی 

 

بعد از رایه کردن پدر و دخیر به رساغ محمد رفت تا از 

 
ی
ها و بعد از جریان گم شدن خواب بیدارش کند .تازگ

ون نیمزهره ت فرستاد خیالش راحت ا او را از خانه بی 

ی پیش صدای زنگ ساعت شد .چند دقیقهنیم

دارش را شنیده بود اما از اتاقش هنوز جست و شماته
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ی به گوش نیم ن بهخی  ای به در رسید! به دنبال رصن

ه را کشید و رسش را با احتیاط کشید تو !   دستگی 

اشته بود روی هایش را گذطاق باز خوابیده بود و دست

اشوش داد های آرام و شمردهسینه ! کیم به صدای نفس

پیچید ! بعد از که با ریتم منظیم در سکوت اتاق یم

توانست جناینر که احتماال مرتکب شده بود چطور یم

ن خواب آسوده و راحنر داشته باشد؟ دلش  چنی 

خواست این احتماالت کذایی را باور نکند و آن را یم

ی خودش ی ذهن متوهم و درماندهداختهساخته و پر 

.پس زهره کجاست ؟ چرا ناگهان غیبش زده و بداند اما .. 

 احساش 
ی

هیچ اثری ازش نبود؟ همزمان با یک دوگانیک

سوخت کرد .هم  دلش به حالش یمدست و پنجه نرم یم

 که نسبت به او احساس کراهت و خشم داشت ! هم این

 _محمد ! 

 

خانه آمد  کیم بعد محمد با دست ن و رویی شسته به آشیی

اش را در کمال خونرسدی و آرامش خورد ! صبحانه

ن بلند شد .در تمام آن لحظات  .تشکر کرد و از پای می 

ن و رسد نشسته  ن با نگایه سنگی  زهرا خانم آن سوی می 
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جوید.محمد های لبش را یمبود و داشت با حرص گوشه

ی بگوید  ن ن ناگهان یادش آمد چی   موقع رفیر

 چیه مامان خانم ! اخمهات توی همه ! _ 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۳۳ 

 

ی دوین ! من مادر یا مادرخونده" یعنن خودت نیم

ام که درکمال خونرسدی انگار دستش به خون زین پرسی

 دونم باید چه خایک به رسم بریزم ! " آلوده است و نیم

  ! _نکنه واسه دوست و دشمن قدیمیت دلواپیس

هتحمل نگاه ن ن های ستی  جویانه و آن پوزخند استهزاآمی 

روی لبش را نداشت .با چه رو و جساریر خودش بحثش 

را پیش کشیده بود!؟ داشت او را با خووش به مبارزه 

د ! هیچ طلبید؟ یمیم خواست از عالم و آدم انتقام بگی 

 بعید نبود ! 
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ن پرسی تربیت کردم !؟ که راحت  بزنه " یعنن من همچی 

 عادیش برسه !"
ی
 آدم بکشه و بعد به زندگ

اری رویش را ازش برگرداند  ن آیه کشید و بعد با خشم و بی 

های آفریقایی اش که رنگ گل و زل زد به بنفشه

ها جلوه ی هاشان سفید و صوریر بود .اما بنفشهبعیصن 

دیگری داشتند .دلش اما پژمرده بود و طراوت و زیبایی 

گرفت و از غلظت اندوهش کم هیچ گیل چشمش را نیم

ی گفت نیم  کرد. محمد با گستاچن بیشیر

_یعنن ممکنه چی شده باشه ؟ هنوز کیس ردی ازش پیدا 

چاره ! شاید ییک رسبه نیستش کرده و اونو نکرده ! زن یی 

ای عملش رسونده باشه ؟   به رسن

اش کرد و حرف های بودار و دوپهلو عصنی و وقنر آن

سمتش چرخید خندید و با همان لحن نگاهش  با تغی  به 

 مرموزش ادامه داد

_شما که باید از این بابت خوشحال باشی مامان خانم ! 

به هرحال احتمال داره که ییک رقیب و دشمن دیرینه ات 

 رو از رس راهتون برداشته باشه ! چی از این بهیر ! 

شم ! حنر اگه وقت از مرگ کیس خوشحال نیم_من هیچ

 دشمنم باشه ! 
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بار دوباره رویش را به و بعد در امتداد نگایه شماتت 

ن خیالش نبود  سمت پنجره کرد .محمد اما باز هم عی 

زد .انگار که داشت راجع به مسائل عادی روزمره حرف یم

 . 

ش !    _ نگران نباش ! باالخره یا خودش میاد یا خیی

ی شبیه یک نعره ن وار ی مستانه و دیوانهدر صدایش چی 

کننده در نداخت و کلماتش مثل ذرایر مسموماموج یم

تر کشیدن را برایش دردناک  شد و نفسهوا پراکنده یم

زد ! ای هم حرف یمکرد! با چه اعتماد به نفس رذیالنهیم

ن داشت که این محمد خودش نبود ! این  نه دیگر یقی 

محمدی که با رس به درون گناه و پلیدی سقوط کرده 

و باشد! محمد در سکویر مرموز  به تواند پرس عزیز انیم

ه ماند نیم ه بود .انگار رخ برافروخته و خاموشش خی 

منتظر بود تا باز  واکنیسی از او ببیند .ویل زیه خیال باطل 

یک رازهای  ! او قصد نداشت دل به دلش بدهد و رسی

 گذشت ! مخوف و سیاهش باشد. خدا ازشان نیم

ه بکنه !دم فرو ببنده و تونجور وقتا چکار یم" یه مادر این

روی کارهای پرسش رسپوش بذاره یا افشاگری کنه؟ دلم 

ده که ! درسته که از نظر ژنتییک مادرش نیستم رضا نیم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

تونست بهیر ویل اون پرس منه ! پرس من! کدوم مادری یم

 از من باشه براش ؟ " 

ن اول کاری  _شاید فردا چندروزی برم تهران ! همی 

 اموریت  ! خوان بفرستنم میم

اش را آرام گذاشت رسجایش محمد این را گفت و صندیل

.بهیر ! چند روزی این دورو برها نباشد و از ماجرای 

خیی بماند خییل به نفعشان بود ! وقنر ازدواج محبوبه یی 

دید دیگر کار از کار گذشته ! انگار این گشت یمکه بریم

 ماموریت کاری را خدا برایشان ساخته بود ! 

ون انگار که ما قبل از اینا خانه بزند بی  ن که محمد از آشیی

 کیس به جای او به حرف آمد و زارید ! 

 _تو که بالیی رسش نیاوردی محمد ! 

 

*** 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۳۴ 
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ل دایی سجاد  
ن ی قدم زنان به مین گی  بابا حاچی برای خیی

ار هر روزش بود رفته بود .از بعد از گم شدن زهره خانم ک

رفتم .ییک .روزهای قبل گایه من هم همراهش یم

ماندیم و مثل دیگر نزدیکانشان به جا یمدوساعنر آن

ی قوت دادیم و با حضور خود مایهریحانه دلداری یم

شدیم ! اما امروز بهانه آورده و دنبالش نرفته قلبش یم

بودم . او هم کت ضخیمش را پوشید .شال گردن 

هم دور گردنش پیچید و تنهایی رایه شد  سیاهش را 

 .بهش نگفته بودم که قرار است جای دیگری بروم . 

که حدس زدم حاال دیگر باید رسیده باشد به محض این

ن آژانس برسد  رسکوچه تاکیس خیی کردم .بعد تا ماشی 

ام را انداختم رسم و رفتم رسی    ع مانتو پوشیدم .چادر ایراین 

ن و به دم در .صدای بوق پراید ک ه آمد پریدم توی ماشی 

 راننده گفتم 

ستون !"   " لطفا بریم قیی

های دیروز بعد از پرس و جو از چند تن از همکالش

لشان را هنوز توی ام که شمارهقدییم ن های تماس مین

چه تلفنم داشتم توانستم شماره ی همراه هما را به دفیر
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م .هما ییک از  دست بیاورم و با او تماس بگی 

ستانم بود و از فامیل های دور های دورهشهمکال  ی دبی 

ن شوم مامان راستش را سمیه خاکپور ! یم خواستم مطمیی

به من گفته ! وقنر خودم را معرقن کردم از تماس من 

که خوشحال شده باشد تعجب کرده بود ! و بیشیر از آن

 مقدمه رفتم رس اصل مطلب! من خییل یی 

تو در مورد خودکیسی کنم بهم بگو ! _هما خواهش یم

؟ راسته که برادرش ... سمیه خاکپور چی یم  دوین

اولش حسایی جا خورد و آن سوی خط ساکت ماند و 

که رسید .تا اینهایش به گوشم یمفقط صدای آرام نفس

 گفت 

 پرش ؟_چرا یم

 

به راننده گفتم منتظرم باشد تا من برگردم .گورستان در 

ود و تک و توک یک روز وسط هفته نسبتا خلوت ب

رفتند .من از کنار آرامگاه شهدا آمدند و یمها یمآدم

ی مورد نظرم رفتم .هر دفعه گذشتم و به سمت قطعه

آمدم اگر فرصت داشتم حتما خودم را به که به مزار یم

ای رساندم و با دیل گرفته فاتحهقیی سمیه خاکپور هم یم
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ی  خواندم . گونهبرایش یم ن زد سوزن که یمهام از سوز پایی 

شد . یادم نبود زیر چادرم لباس گرم بپوشم و سوزن یم

حاال رسما داشت موذیانه خودش را به داخل بدنم 

 کشید . یم

از آخرین باری که بر رسمزارش آمده بودم دو قیی دیگر 

های کنارش اضافه شده بود ! تا نشستم  هم به ردیف قیی

اش که قرانهو ناباورانه زل زدم به سنگ قیی ساده و مح

ی رویش را پوشانده بود آیه از ته انبوه برگ ن های پایی 

ام لرزید .حاال که در جریان رسگذشت دلم برآمد و چانه

 تاسف
ی
دانستم چه تلخ و اش بودم و یمبار زندگ

معصومانه از  این تاریکزار پلشت و شوم کوچیده بود تا 

 نحوستخودش را از تکرار تجربه
ی
ص بار خال ی یک زندگ

کردم ! با قلنی پنداری یمکند با او احساس همذات

ی چاک خورده دسنر با حرست روی خطوط پریدهچاک

ها را با دستم از که برگاش کشیدم . و درحایلسنگنوشته

 زدم  زیر لب نالیدم روی اسم و رسم کوتاهش کنار یم

 چاره ! _یی 

  ای برداشتم و تق تق کوبیدم به سنگ و با بغیصن سنگریزه
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ن نیم ای برایش فرستادم . رفت فاتحهکه به زور هم پایی 

ن بود و با اشک و مفن قایر شده داشتم  هنوز رسم پایی 

کردم که صدای پای برای آمرزش روحش زیر لب دعا یم

های آشنایی کیس آمد و به دنبالش حواسم پرت کفش

شد که در یک قدیم من متوقف شد و همزمان قلب من 

 ش از کارایستاد . هم با شنیدن صدای

 _تنهایی اومدی رس قیی گ ؟

 

این این هفته رو یم ذارم فردا یا پس فردا دوسه پارت #جیی

 ♀��حتما خوشدال ! 
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۳۵ 

 

 محمد 

 

آدرس تمام آرامگاهای فامیل و دوستان و آشنایانشان را 

ت و دورافتاده ی پر دانست توی این قطعهداشت و یم

! نگاهش با ردی کیس از بستگان یا آشنایانشان نیارامیده

 از ظن و کنجکاوی روی سنگ قیی رسید . 

 " سمیه خاکپور " 

ی به  ن انگار این اسم برایش آشنا بود اما هرچه فکر کرد چی 

قدرهام که باید تمرکز ذهنش نرسید ! شاید چون آن

علوم بود که فکری نداشت ! وقنر که در حضور او بود م

 ماند . دیگر هوش و حواش برایش نیم
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کرد .دستان سفید و ظریفش رسما داشت از نگاهش نیم

 لرزید یا ... فرط رسما یم

خواست به احتمال بعدی فکر کند و آن را به دلش نیم

 ترس و بدگماین از حضور خودش ربط بدهد . 

 _از کجا فهمیدی اینجام!؟

 پس کو سالمش ؟ 

خواست روی خوشی بهش بود و نیم مثل همیشه تلخ

نشان بدهد! حتما باز بهش حس بد دست داده بود! 

شد دستان لرزانش را توی دستان آرزومند کاش یم

د و بهش آرامش و امنینر بدهد که تا به حال  خودش بگی 

 کیس از او رساغ نداشت ! 

مت یه _داشتم یم اومدم خونه باباحاچی که برت دارم بیی

ن آژانس جایی ! از دور  دیدمت که هول هولگ سوار ماشی 

 شدی ! 

سید " کجا یم خواسنر و روی پاهایش نشست .حنر نیی

ی ؟ " چرا اصال برایش مهم نیست ؟ چرا  منو بیی

ی فهمید که هرچه بهش کمنیم محیل کند و امتناع بیشیر

بورزد بیشیر و بیشیر به عطش سوزان این احساس لعننر 

 زند ! دامن یم
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 خدابیامرز کیه؟ _نگفنر این

ای رفت که و همزمان دستش به سمت همان سنگریزه 

 حرکت مانده بود . توی دست او و روی قیی یی 

 _دوستم . 

که دستش لمس شود رسی    ع دزدیدش و به و از ترس این

ی دانست که او شیفتهسمت کش چادرش برد .چه یم

ن حجب و حیایش بود که در هیچ این که همی  کدام از دخیر

دانست جور ناخت رساغ نداشت ! البد اگر یمشیم

 بکاهد . دیگری رفتار یم
ی

 کرد که از شدت این شیفتیک

کرد با سنگریزه که با تعجب داشت نگاهش یمدرحایل

آرام به سنگ قیی کوبید .چشمانش روی او باریک شد و 

 با خودش فکر کرد 

 " کدوم دوستش ؟" 

ی نگاهش را ب ه تاری    خ وفات و بعد بار دیگر با دقت بیشیر

حک شده بر روی سنگ قیی دوخت و توی ذهنش 

ن  اش بود های فاتحههایی زد و محاسبایر کرد .وسطتخمی 

شناسد ! البته نه از که یادش آمد " سمیه خاکپور " را یم

نزدیک ! او هم مثل اکیی مردم شهر جسته و گریخته با 

دانست چه بالیی رسش آمده ! رسگذشتش آشنا بود و یم
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ی مامان دانست که سمیه ییک از شاگردان مدرسهیم

خانم بود که ناگهان ترک تحصیل کرد و بعد هم 

ن خودکیسی پیش آمد . اما از دوسنر ماجرای غمآن انگی 

فهمید چرا او در یک خیی بود و حاال نیممحبوبه با او یی 

ستان  روز وسط هفته ناگهان هوس کرده رسآسیمه به قیی

داد و حه بخواند. دلش گواه بد یمبیاید تا برمزارش فات

ن را باهم قرو قایر کند .ربط یم خواست این وسط همه چی 

ی که با  ن بر رس گور دخیر ستان و نشسیر آمدنش به قیی

قلب و روچ تباه شده از تجاوزهای مکرر برادرنامردش 

اش از دست آن به آغوش مرگ پناه برده بود .حوصله

شد رس دری    غ یم سکوت دلگی  و رسد و نگایه که ازش

 رفت . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۳۶ 

 

لرزیدند و این بدتر از همه داشت دستانش هنوز یم

 کرد . اذیتش یم
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 بلند شد و با تحکم گفت 

 _یخ زدی ! پاشو بریم دیگه ! 

کرد او با لجبازی از دستورش رسپییحی کند اما فکر یم

اض و مقاومنر از جا بل حرف و ند شد و یی بدون هیچ اعیر

 نگاه از کنارش گذشت ! یی 

 مامان خانم گفته بود 

 " بازم به چشم خواهر بهش نگاه کن !" 

خواست هم شد ! حنر اگر یمنفسش از جای گرم بلند یم

توانست ! از همان موقع که تازه درگی  بحران دیگر نیم

ن و زمان کینه و خشم   از زمی 
هوینر خود شده بود و پنهاین

و ناگهان از توی حمام صدای آواز خوشش را داشت 

شنید و دلش ریخت به هم و با تمام حرص و جوشیسی که 

از اعماق قلبش برخاسته بود زده بود زیر گوشش فهمیده 

شود ! شاید بود که این دخیر دیگر برایش خواهر نیم

روزها که با دیل گرفته از روزگار خودش را در یک قدیم آن

رون یک خالء عمیق و جانکاه انحطاط و سقوط به د

ون رفت دید دنبال دلخوشی کوچیک یمیم گشت برای بی 

اش و بعد این حس مثل از گرداب رسنوشت ناخواسته
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ن قوی و کارساز کم کم برایش قوت گرفت و یک تلقی 

 تر شد ! جدی

ین و نجابت کودکانه و معصومیت ذایر  اش را غرور شی 

ید ! حاال دیگر دلش پرستستود و با تمام وجودش یمیم

ن خورده و مثل مایه افتاده بود توی تور او که خودش  لی 

 رحمانه صیاد است ! هم خیی نداشت چه یی 

 ها داشت که با او بزند و امروز وقتش بود ! خییل حرف

 

تا برسند رس خیابان پاجای پاهایش گذاشت و پشت 

 او با یی 
ن اعتنایی رد رسش رفت . وقنر دید از کنار ماشی 

ن آژانس پا تند کرد و پشت رسش  شد و رفت سمت ماشی 

 توپید 

 _پولش رو حساب کن بیا ! 

ن نبود که به حرفش گوش کند دنبالش  اما چون مطمیی

 شتافت. 

وقنر دید که او در عقب را باز کرد و روی صندیل نشست 

ن با  از دستش کفری شد و برای متوقف کردن ماشی 

که انگار او را   مشت  محکیم به کابوتش کوبید . راننده
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نشناخته بود غرولندکنان بوق زد و رسش را از شیشه 

ض شد .او یی 
ون  و به این حرکتش معیر توجه انداخت بی 

به غرغرهای راننده در عقب را باز کرد و همراه با چشم 

 غره بهش دستور داد پیاده شود ! 

 

مش باد کرده  تش برای مسافر محیر راننده که مثال رگ غی 

ن پیاده شود و به جرم مزاحمت خوابود یم ست از ماشی 

هاش از که گونهاش بچسبد که محبوبه درحایلالبد به یقه

ن  م رسخ شده بود با گفیر  فرط خجالت و رسی

 _ببخشید آقا .ایشون داداشمه ! 

از توی کیفش دو اسکناس پنج هزاری درآورد و به سمتش 

ن که پیاده شد باز هم از وضعیت پیش  گرفت و از ماشی 

که او را ده ازش عذرخوایه کرد .راننده هم از اینآم

ی طرف نشناخته و نفهمیده بود با نوه ی حاج آقا طیی

 کرد و بعد بوق 
ی
مندگ بوده با تاسف ابراز ادب و رسی

 کوتایه زد و رفت . 

توانست ازش ممنون باشد هم ای که هم یمدر لحظه

 عصباین غران گفت 

 _نیم
ی

 چشم!؟ شد بدون آبروریزی همون اول بیک
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شد به جز چشمان او نگاه گریزانش به هرجایی دوخته یم

 که حریص دیدنش بودند . 

_من تو خونه خییل کار دارم داداش ! باید برم شام 

 دونه که من االن کجام ! درست کنم ! باباحاچی نیم

ار بود از شنیدن این کلمه از زبان او و به  ن " داداش" بی 

 نظر

 

 #نیلوفرالری

 ر_کردند#عشق_را_سانسو 

#۳۳۷ 

 

خواست آتش رسید که گایه عمدا با به کار بردنش یمیم

 به جانش بیندازد . 

_بابا حاچی رو ولش کن ! بعد بهش زنگ بزن بگو که با 

 منن ! 

ن خودش هدایت و درحایل که داشت او را به سمت ماشی 

تری که رنگ و بوی گالیه داشت کرد با لحن آمرانهیم

 گفت 
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دادی با ه روم نیارم که ترجیح یمکنم ب_دارم سیع یم

 آژانس بری نه با من ! 

و در جلو را باز کرد و منتظر ماند تا روی صندیل بنشیند . 

رفت زیر در های چادرش را که داشت یمبعد خودش لبه

جمع کرد و خاک و خلشان را هم تکاند .وقنر دید با این 

 کار خود معذبش کرده در را با تق آرایم بست و رفت و 

ن را روشن کرد و  پشت رل نشست .اول بخاری ماشی 

ن مثل تنور گرم یم شود .بعد هم گفت که به زودی ماشی 

 ازش پرسید 

 _چی شد که یهویی تصمیم گرفنر بیای رسخاک دوستت؟

او که داشت با ژل شست و شوی دست همراهش 

ن یم  روچ گفت کرد با صدای یی دستانش را تمی 

ای براش م بیام فاتحه_دیشب خوابش رو دیدم ! گفت

 بخونم! 

گفت ؟شاید ! هرچند که توجیه داشت راستش را یم

ی نبود اما دلییل هم برای دروغ گفتنش چندان دندان گی 

ن باشد . پیدا نیم  بود که خوشبی 
 کرد ! بهیر

 _چرا زنگ نزدی من بیام دنبالت !؟
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ی ! وقنر آژانس  _شما دیگه درگی  کارهای سیاش و مهمیر

 یگه شما به زحمت بیفنر ؟ هست چرا د

کرد ؟ زد و یه " شما ، شما " یمحاال چرا داشت طعنه یم

دانست که با این همه جذبه و غرور و زباین که مثل نیم

 شود !؟ زد برایش عزیزتر یمعقرب نیش یم

همه ماه! تو با این" خداروشکر که خواهرم نیسنر زیک

 ه شی ! " حسن و خویی خییل حیف بود که مال ییک دیگ

 

 _گرم شدی ؟ 

 توین حاال درجه رو کم کنن ! _آره ! یم

 و بعد از مکنی کوتاه 

 کجا داریم یم_یم
ی

 ریم ؟شه بیک

 _حتما باید االن بگم ؟

 شیم ! _انگار داریم از شهر خارج یم

خواست از جواب داد ! یمانگار که داشت بهش اخطار یم

ن صیی دادن طفره برود .باید تا رسیدن به مقصدشا

 کردند . یم
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_زنگ بزن به باباحاچی بگو با منن و معلوم نیست گ 

 برگردی خونه ! 

 ریم ؟_باشه ویل نگفنر داریم کجا یم

یش خواستنن  ای بود ! رنگ صورتش المصب عجب سی 

 رسید ؟طور به نظرش یمپریده بود یا این

 ترش ؟_از چی یم

 آب دهانش را به زور قورت داد 

 ...  _از هییحی ! فقط

 یی 
اش کشید و با هدف روی چادر و رورسیو دسنر

قراری در جای خودش وول خورد . یعنن یک روزی یی 

شد که او را در کنار خودش خوشحال و رس کیف ببیند یم

ی یم برد نه مثل حاال که انگار داشت او را به زور به اسی 

 ؟ 

 خویی هسنر و فکر نیم
کنن من _حاال که دخیر

 گم ! ترش بهت یمو ازم نیمام لولوخرخره

ی شهری را پشت و وقنر داشت آخرین حریم محدوده

راند ی کوهستاین یمگذاشت و به سمت جادهرس یم

 ی چشم نگاهش کرد برگشت و از گوشه
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_ من یه خونه ویالیی تو ییالق "گرسمارس" دارم که االن 

 جا ! ریم اونفهیم داریم با هم یمبه دالییل که بعدا یم

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۳۸ 
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 " ویالی ییالقر تو گرسمارس " 

ام ! تمام کردم در وضعیت بدی گی  افتادهاحساس یم

داد و مرا از عواقب های وجودم داشت گواه بد یمیاخته

ن یم ترسانید! اصال منطفر به مبهم و دردرسساز این رفیر

ستان دنبال من آمده بود  رسید .هیچ ! او تا نظر نیم قیی

د ویالی ییالقر  اش را نشانم بدهد . نه که مرا با خود بیی

ن به طرز حال به هم  .من که احمق نیستم! همه چی 

ای مشکوک بود ! او داشت مرا برای رسیدن به زننده

بینن برد .انگار که پیشجا یماهداف شیطاین خود به آن

  آمد! مامان داشت درست از آب در یم

های نفسش ترسم که برادرت حریف وسوسه" و من یم

نشه و قلبش آلوده به گناه و حرام بشه ! چون شیطون 

قدر کارش رو خوب بلده که یه جا باالخره زهرش رو اون

 ریزه ! "یم

دید که چقدر شیطان کارش را بله داشت به وضوح یم

 خوب بلد است ! 

او دستش به سمت ضبط و پخش رفت و آهنگ " 

 ی من " از فریدون فرویعن پیل شد . دیوانه
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 "خواهم تو شوی محبوب دلم

 چون نرگس من دیوانه ی من 

 رویت رخ من سویت ره من 

 هسنر چو بهشت کاشانه ی من"

 

ی کردم و قصهمن به رسانجام سمیه خاکپور فکر یم

دهنده ای که مامان برایم تعریف کرده و هما هم تکان

 ! روی آن صحه گذاشته بود 

ن بار که این اتفاق افتاد داداشه مست بوده و " یم گن اولی 

یم که اون شب نفهمیده چه غلیط یم کنه ! ویل گی 

مست بوده ! پس دفعات بعد چرا باز کار کثیفش رو 

تکرار کرده ؟ به نظر من که داداشش یه شیطون لعننر 

ای کارش نرسیده ! "  بود که هنوزم که هنوزه به رسن

 ای فریدون فرویعن رو به من گفت محمد از میان صد

قدر پریشوین ؟ حالت خوش _تو چته محبوبه ؟ چرا این

 نیست ؟ 
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انه دستش ناگهان به سمت پیشاین  ام آمد و من غافلگی 

رویم را برگرداندم و ازش کناره گرفتم .هرچند کیم دیر 

 ام اتفاق افتاده بود ! شده و تماس کوتاه دستش با پیشاین 

 _چقدر ییحن ! 

هایی داد . شاید هم رگهیش بوی دلسوزی و ترحم یمصدا

ن و خبیثانه ای در خودش پنهان داشت .البد  خوشایندآمی 

برد . ی روچ و رواین من داشت لذت یماز شکنجه

ی بخاری را باردیگر زیاد کرد و بعد ولوم ضبط را درجه

ن کشید .اما صدای خواننده هنوز روی مخم بود !  پایی 

فریدون فرویعن را دوست داشتم اما ها و صدای آهنگ

ن محمد گوش دادن به هرترانه ای ی عاشقانهتوی ماشی 

همراه با اعمال شاقه بود برایم ! و این آهنگ حنر بیشیر 

! چون تویش " محبوب من " داشت ! انگار که داشت با 

ی های دروین من سوز و گدازی عاشقانه به من و درگی 

  آمرانه گفت کرد .محمد با لحنن دهان کیحی یم

 چته ؟ 
ی
 _به من نیم گ

ت تو خونته هنوز منو برگردون   و غی 
ی

" اگه یه جو مردونیک

 کنم "  خونه باباحاچی ! خواهش یم

 آمد ! انگار که صدایم از ته چاه در یم
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 دونم ! فکر کنم فشارم افتاده ! _نیم

و آب دهانم را بار دیگر به زحمت قورت دادم .دستانم 

لرزید .اما این لرِزرسما نبود ! اضطراب و هنوز داشت یم

ترس و دلشوره بود که داشت از درون جانم را تکان یم 

ی کوه و کمر شد و منظرهداد .هرچه نمای شهر دورتر یم

ده ی هراس و تشویش در تر ، قلبم بیشیر از زلزلهگسیر

خواستم رسنوشنر چون ریخت ! من نیمخود فرو یم

 سمیه خاکپور پیدا کنم . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۳۹ 

 

ی یمنیم ن گفت ! دانست که یمخواستم ! مامان یک چی 

خود نبود که بهم مامان ...زین گرم و رسد چشیده بود ! یی 

هم راجع به محمدش ! محمد کم هشدار داده بود ...آن

کیس که نبود برایش ! پرس عزیزش بود . و وقنر او نسبت 

خواست که و مظنون بود و یمبه محمد مشکوک 
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ل اوضاع داشت از  مواظب خودم باشم یعنن که کنیر

اش بهش اخطار های مادرانهشد و حسدستش خارج یم

ف وقوع است ! یم  داد که یک اتفاق ناگوار در رسی

 خوای بزنم کنار یه کم هوا بخوری محبوبه؟_ یم

 

با این لحن صدام نکن ! لطفا ! لطفا ! تا این حد نفرت 

ن نباش ! حالم را داری از خودم و از خودت به هم  انگی 

 زین ! یم

 یعنن چرا ... _نه .. 

ام ماسید .آب دهانم دیگر زدهی یخو دستم روی گونه

ن نیم رفت .کاش گرمب گرمب قلبم به گوشش نرسد پایی 

 پرواتر نشود . وقت از این یی تا یک

ی بخر ! فشار  ن  چی 
م  _یه جا واستا برام یه چای نبایر

 افتاده ! 

رنگ و داغان بود که دلش به حتما چهره ام آن قدر پریده

نوا هم قبل از حالم به رقت افتاد ! حنر به یک گوسفندیی 

نوشانند ! چای نبات که درخواست زیادی ذبحش آب یم

 توانست برای من باشد ! نیم
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محمد " باشه " ای گفت و نگاهش را به کندی ازم پس 

 گرفت . 

 چند تا دکه و کافه هست !  _یه کم جلوتر 

 توی دلم گفتم "خداراشکر ! "

جلوتر کنار ردیف دکه های چویی نگه داشت . از منقل 

شد و بوی چریی و ها داشت دود بلند یماز دکهبعیصن 

ی گوسفند همراه با دود زغال چوب های جنگیل از دنبه

ن خودش را به مشاممان میان درزهای شیشه ی ماشی 

 کمربندش را باز کرد و گفت   کشید . محمد یم

م ؟_یم  خوای برات چند سیخ دل و قلوه و جگر بگی 

ن که با من مهربان شده بود و با مالطفت و مالیمت  همی 

ازم یمی دلزد بدتر مایهحرف یم ن شد ! آشوبه و اشمیی

دادم همان محمد عبوس و گوشت تلیحن باشد ترجیح یم

ن محمد شود خوردش ! ایکه با یک من عسل هم نیم

 رسید . عجیب  ترسناک و خبیث و موذی به نظر یم

ی  ن ی نگفتم و فقط رس تکان دادم .شاید باید از هرچی  ن چی 

ن پرشتاب به سمت یک رسنوشت شوم و  که این رفیر

ت ن را به تاخی  یمعیی  کردم . انداخت استقبال یمآمی 
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گم دوتا ساندوی    چ دل و قلوه و جگر _باشه .پس یم

 مراه با دولیوان چای نبات داغ ! برامون بذارن ! ه

ن پیاده شد !   و از ماشی 

 _تو هم اگه رسدت نیست پیاده شو یه هوایی تازه کن ! 

شد ازش گذشت .اما پیشنهاد خییل خویی بود و نیم

وانمود کردم که مییل برای هواخوری ندارم .او به سمت 

ییک از دکه ها رفت و من موبایلم را از توی کیفم درآوردم 

شد و گایه به زور یک اسفانه شبکه قطع و وصل یم.مت

ن گوشه شد و بعد هم رسی    ع ی صفحه ظاهر یمخط آنیر

رفت ! پس توی این محدوده فعال امیدی به تماس یم

ن دیه بهیر باید  ن با کیس نداشتم .شاید برای آنیر گرفیر

ن یم ها با این دانم صاحبان دکهتر . نیمرفتیم باالتر یا پایی 

ن  وضع افتضاح کردند ؟ محمد به داخل دیه چکار یمآنیر

ن پیاده ییک از دکه ها رفته بود و من همان موقع از ماشی 

شدم .قدری کنار جاده قدم زدم و همزمان که به سمت 

کشیدم و حواسم بود که تحت ی مورد نظر رسک یمدکه

 نظر کیس نباشم ،

 

 #نیلوفرالری
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ن   انداختم ! جاده یم نگایه به پایی 

شاید سمیه خاکپور رایه برای فرار نداشت ویل من 

دانم تصمیم درسنر گرفته بودم یا نه و اصال داشتم ! نیم

دانستم که توانستم پیاده پیش بروم ؟ ویل یمتا کجا یم

ای دیگری ندارم ! دردا که اگر خواهری از دست چاره

ن از غم ای  ن فساد و تبایهبرادرش درامان نباشد! قلب زمی 

که برای پشیماین دارد . باید قبل از اینبار ترک بریمنکبت

گریختم .اگر بخت با من ی شوم یمدیر شود از آن مهلکه

که او متوجه غیبت یار باشد احتمال داشت قبل از این

مشکوک من شود و راه رفته را در یی من رسآسیمه برگردد 

سی  رامرس رسراهم و دستش باز به من برسد ماشینن درم

ن شود و دلش به حال یک دخیر رسگردان و درراه  سیی

مانده بسوزد و سوارش کند ! احتماالت دیگری هم بود 

ایط بغرنج و حساس روچ اما ترجیح یم دادم توی آن رسی

و رواین بهشان فکر نکنم .به اندازه کاقن نسبت به همه 

ن بودم !  ن بیمناک و نامطنیی  چی 
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ها فاصله گرفتم و از دن کیم که از دکهبا تظاهر به قدم ز  

وع کردم به دویدن  رسشان خارج شدم و بعد ناگهان رسی تی 

ها نشسته بود و دانم آن پرسگ که جلوی ییک از دکه! نیم

ن داشت مایه قزل آالی تازه یم فروخت حواسش به رفیر

من بود یا نه ! ویل دیگر مهم نبود ! من فرارم را آغاز کرده 

شانیس که آورده بودم این بود که قرار بود از  بودم . تنها 

یک مسی  رسازیری برگردم و هیچ رسباالیی سخنر رسراهم 

 نبود . 

خورشید در آن باالبلندی زودتر غیبش زده بود و رفته 

رفته هوا داشت پابه پای این گریزناگزیر من تاریک و 

شد ! گهگایه به عقب بریم گشتم تا ببینم آیا تر یمتاریک

دیدم هنوز که یمماشینش افتاده دنبال من یا نه و از اینبا 

ی یم ی نیست قوت قلب بیشیر گرفتم .گوشی ام ازش خیی

ن یمرا مدام چک یم دهد یا نه؟ کردم که ببینم باالخره آنیر

باید هرچه زودتر با مامان تماس یم گرفتم و بهش اطالع 

 توانستدادم که توی چه موقعینر هستم ! هرچند نیمیم

دانست که به موقع خودش را به من برساند اما باید یم

ش توی چه وضع اسفنایک گرفتار شده تا قبل از  دخیر

ی بیندیشد !   وقوع حادثه تدبی 
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افتادم .تا آن لحظه فقط یک کم داشتم از نفس یمکم

وانت و یک پراید در مسی  مخالف از مقابلم گذشت اما 

زد .موبایل هنوز یمدر مسی  برگشت جز من پرنده هم پر ن

ن نیم که دیگر جاین در تنم نبود با آخرین داد و درحایلآنیر

که با صدای دویدم هنوز .تا اینتوانم در کنار جاده یم

بوق هولناک کامیوین از پشت رس پریدم باال .فرصنر برای 

ن کردن تصمییم که داشتم  اندیشیدن و سبک و سنگی 

ن نبود .هرچه پیش یم ی نبود که با محمد آمد بدتر از چی 

ی کامیون وار برای رانندهانتظارم را یم کشید .پس دیوانه

که به توقف وادارش کنم بال دست تکان دادم و برای این

بال زنان خودم را انداختم رسراهش . کامیون با تلق تلوق 

و صدای فس فس شدیدی نزدیک من از حرکت ایستاد . 

فر جوگندیم بود و راننده که یک مرد میانسال با موهای 

گی  سفیدش کاپشن ته ریش نامرتنی داشت و روی عرق

ون کشید و به زبان  یل پوشیده بود رسش را از شیشه بی 

وع به داد و بیداد کرد که این چه دیوانه بازیست  محیل رسی

ن بدهم هم او را که یک  ! نزدیک بود هم خودم را به کشیر

رای شنیدن ی بدبخت و مفلس است گرفتار کنم .براننده

 ی زیادی نداشتم . غرولندهای راننده وقت و حوصله
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ن محمد را دیده بودم که از پیچ و خم های دور جاده ماشی 

زد و دستش را هم از روی بوق داشت تند تند چراغ یم

که خودم را به داشت .دیگر معطل نکردم . درحایلبرنیم

رساندم رساندم و پایم را روی رکابش یمگرد یمدر سمت شا 

م باال با لحنن ی رانندهو منتظر اجازه اش بودم که بیی

 ملتمسانه گفتم 

ین شهر ! خواهش  _آقا شما رو به خدا منو با خودتون بیی

اش رو هم کنم ! من اینجا تو جاده گرفتار شدم ! کرایهیم

 دم . یم

 ننده اولش ترسی زد کم مانده بود بزنم زیر گریه ! را

 گردم ! _من دنبال دردرس نیم

دانم توی چشمانم چی دید که مردد ماند و بعد نیم

عصبانیت و جدیتش را فراموش کرد و دلش به حالم 

ن شاش بلندی  سوخت. هرچند از آینه حواسش به ماشی 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

داد هم که داشت از دور با چراغ و بوق بهمان اخطار یم

ن  هایی را با منطق و حدسیات بود و بفهیم نفهیم یک چی 

ن خودش تجزیه و تحلیل کرده بود ! قبل از این که ماشی 

محمد بهمان برسد اجازه داد که سوار کامیون شوم و بعد 

هم کامیون را که اتاق بارش خایل و سبک بود و توی 

ن بار رسازیری شیهه کشان یم تاخت به راه انداخت .اولی 

اش نوع  زهواردررفتههم از بود که سوار یک کامیون آن

شد . یک ی بدی هم یمشدم و داشت برایم تجربهیم

گوشه از صندیل سفت و سختش نشسته بودم و با هر 

ن پریدن ریخت توی هام یمهایش دل و رودهبار باال و پایی 

را نداشتم که توی آینه چشم  حلقم .حنر جرات این

به بیندازم و ببینم که او درست پشت رس ما و چسبیده 

دارش تمایم کامیون در حرکت است و بوق های کش

خواهد از ما بزند جلو راننده بهش ندارد و هربار که یم

دهد .نزدیک بود با یک ترمز ناگهاین ی سبقت نیماجازه

ای کشیدم محمد از پشت بزند به کامیون .من جیغ خفه

و از راننده خواهش کردم احتیاط کند . هرچند که داشتم 

خواستم گریختم اما نیمی خوفناکش یمو مهلکهاز محمد 

برایش اتفاقر بیفتد .راننده که دو دسنر به فرمان چسبیده 
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خورد با چشم غره بود و با فراز و نشیب جاده تلوتلو یم

 نگاهم کرد . 

 پدر و مادر کیه افتاده دنبالت ؟ شوهرته ؟_این یارو یی 

ه و تا من لب گزه رفتم و رسم را کشیدم توی سین

 هایش را گرفت ی حرفغرولندکنان اوامه

_یه وقت برام رسی نشه ! من اعصاب معصاب ندارم یه 

زنم خوار و مادرش رو میارم ذره دیگه رسبه رسم بذاره یم

 جلو چشماش ! 

در موقعینر نبودم که از دست راننده به خاطر لحن بد و 

اگویش ناراحت و عصباین شوم .رایه بود که خودم  نارسن

ی نگفتم و در سکویر   انتخاب ن کرده بودم ! پس چی 

ن و سخت چمباتمه زدم یک گوشه و وانمود  کردم  سنگی 

اش نیست های پر از تعجب و وق زده هحواسم به نگا 

ن داشت بار گوشی .یک ام زنگ خورد .معلوم بود آنیر

ی محمد تمام تنم دوباره به شد . از دیدن شمارهوصل یم

اسم نوبت به اس ام اس رعشه افتاد ! بعد از رد تم

ش شد .  ن  تهدیدآمی 

ات کنه تا به " به اون مرتیکه عویصن بگو بزنه کنار و پیاده

 حساب جفتتون نرسیدم ." 
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آن قدر حال و روزم پریشان بود که دیگر تهدیدش در من 

اثری نداشت ! چی بدتر از این که آدم از ترس برادرش به 

د ! کاش بال دیک غریبه آوردم و از ر یمی رهگذر پناه بیی

ش و از آن جادهآن کامیون و تلق و تلوق ی های نفسگی 

زده و از او که معلوم نیست حاال تا چه حد غروب

 گریختم . ازدست من کفری شده رو به آسمان یم

 

*** 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۴۲ 

 

 محمد

 

ه  ی احمق ! این چه کاریه! " " دخیر
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های چای نبات چ و سینن حاوی لیواناز وقنر با ساندوی    

 به 

ی نیست دلش به  ن برگشت و دید ازش خیی داخل ماشی 

اش نگرفت .با خودش گفت البد شور افتاد اما زیاد جدی

 دور و برها قدم بزند و هوایی بخورد ! اما 
ن رفته همی 

ی ازش نیست .اولش با  هرچه منتظر ماند دید خیی

کم از که داشت کمنباتش را   اعصاب خردی کیم از چای

افتاد نوشید . بعد که دید دارد صیی و قرارش را از دهان یم

ن پیاده شد و رفت دور و دست یم  از ماشی 
ی

دهد با کالفیک

اطراف را گشت .اما هیچ اثری ازش نبود .از صاحب ییک 

از دکه ها آدرس توالت عمویم را گرفت .اما درکمال 

شد به باورش نیمجا هم هیچ ردی از او ندید . نومیدی آن

ن راحنر گمش کرده باشد !اصال آن جا که جایی برای همی 

گم شدن نداشت ! تا این که رساغ و نشاین اش را از یک 

فروخت و او آال یمگرفت که داشت مایه قزل  پرسبچه

هم با دست به جایی اشاره کرد و گفت که یک خانم 

 رفته ! چادری را دیده که داشته به آن سمت یم

ی ممکن بود ! او پیاده و یی  مگر 
ن خیی  به دل همچه چی 

جاده زده بود که تک و تنها برگردد ؟ آخر چرا ؟ مگر 
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شود ؟ نکند چای نبات بهانه بود و عمدا فرستاده یم

بودش یی نخود سیاه که فرار کند .ویل آخر فرار برای چی 

ی نبود که بخواهد  ن ؟ حالت عادی نداشت و این چی 

ریخت و ند داشت عرق رسد یمتظاهر کند ! تندت

مالید به هم ! حاال با عقلش جور هایش را یمدست

آمد که خواسته باشد فرار کند ! اصال و ابدا ! البد درنیم

ی شده باشد ! و اال چرا باید او را آن ن جا بکارد و باید چی 

ممکن بود ! اما وقنر از دور دیدش که یی  خیی برود ؟ غی 

ا گرفت و قبل از رسیدنش چطور جلوی یک کامیون ر 

مثل یک فراری تحت تعقیب پرید توی کامیون نزدیک 

بود شاخ دربیاورد .خییل دوست داشت بفهمد در رسش 

چه فعل و انفعاالیر رخ داده بود که او را وادار به این کار 

تر و شناخت محتاطای که او یمکرد ؟ محبوبه

 ها بود که دست به کارهایتر از این حرفمحجوب

 طوری ! هم از ایناحمقانه و دور از عقل بزند ! آن

کشان دستش را روی بوق گذاشت و بار دیگر فحش

خواست که برای بار چندم از آن کامیون که تحت 

د و باز هم هدایت یک راننده ی یی  مخ بود سبقت بگی 

راهش نداد .سماجت این بارش نزدیک بود کار بدهد 

کم یک پراید سیاه که دستش .کم مانده بود برود توی ش
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آمد .آخرین لحظه و داشت با خرین رسعت از روبه رو یم

دسنر خییل به موقع کنار کشید و با نفیس بریده یک

 برایش تند تند نوشت . 

 " وای به حالت محبوبه ! "

ده یم شدند صدای کلیک هایی که با خشم و غیظ فرسی

ن ، توی رسش! آن قدر که پخش شده بود توی ماشی 

را پرت کرد روی صندیل بغل و دوباره دستش گوشی 

رفت روی بوق ! آخ که اگر دستش به آن مردک لندهور 

رسید ! شماره پالکش را برداشته بود که سوار یمکامیون

 در وقت مناسنی خدمتش برسد . 

رسیدند دیگر از تب و تاب کم که داشتند به شهر یمکم

ن از کامیون دست کشید و س یع رسیدن و سبقت گرفیر

 کرد قدری آرامش از دست رفته اش را بازیایی کند . 

 

ن از دستش در رفته بود و این  ل همه چی  به هرحال کنیر

وارش دیگر واقعا فایده ای برایش قراری های دیوانهیی 

 افتاد ! باالخره که ... نداشت .باالخره که به چنگش یم

دش و راست کرد و چی شد ؟ یمچی فکر یم خواست بیی

ن  ها را با مستندات عینن و واقیع بگذارد کف خییل چی 
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ن را بهش بگوید و کارشان را دستش ! یم خواست همه چی 

 .اما ... یکرسه کند 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۴۳ 

 

اش را کرده خواست و زمینه چینن طور که او یمهییحی آن

ی  ن  غریبه  آخرین چی 
بود پیش نرفت . فرار او با کامیوین

توانست به ذهنش برسد . رسش را به پشنر که یم  بود 

 اش کوبید و زیر لب غرید صندیل

کننده ای واسه این کارت داشته _خدا کنه دلیل قانع

 باشی محبوبه ! واال ... 

دانست ! قسم خورده بود دیگر هرگز واالیش را دیگر نیم

دست رویش بلند نکند ! ویل پس چطور باید از این همه 

شد ؟ خودش داشت مجبورش خایل یمخشم و جنون 

کرد قسمش را بشکند .خودش ! پوقن کرد و دسنر یم

 پشت گردنش کشید . 
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 " آخه من با تو چی کار کنم لعننر ؟ " 

 

به داخل شهر که رسیدند عمدا فاصله اش را با کامیون کم 

داشت .حاال که این کرد .اما دورادور چشم ازش برنیم

بود جلوی آبروریزی بیشیر را افتضاح پیش آمده بود بهیر 

ن یک امروز به قدر تمام عمرشان حیثیتشان را  د .همی  بگی 

 به بازی گرفته بودند . 

محبوبه جایی وسط شهر رسآسیمه از کامیون پیاده شد و 

ن تاکیس زرد رنگ که افتاد به سمتش  چشمش به اولی 

فس کنان باد دوید و پرید داخلش ! کامیون هم فس

ن و زوزه کشان به سمت  هولنایک در کرد و  بعد سنگی 

 کمربندی به حرکت افتاد . 

ه داشت با این عجله یم ل باباحاچی ؟ این دخیر ن رفت مین

احتماال ! حواسش بود که هنوز تحت تعقیب اوست یا 

 نه ؟ 

ه رس ! هنوز مغزش از کاری که او کرده بود   ک خی  دخیر

های کذایی را توی هنگ بود .انگار که تمام آن صحنه

ی خودشان رفت سمت خانهابش دیده بود .داشت یمخو 

جا رسید .خب چه بهیر ! آنطور به نظر یم!؟ بله . این
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ش بیندازد و محاکمهراحت تر یم یا تنبیهش  توانست گی 

دار باباحاچی در انتظارش که سییل آبکند .بدون این

ن کرده بود تا اول او پیاده شود و باشد! رسکوچه شان کمی 

خل ! بعد  ریموت را زد و با آخرین رسعت وارد برود دا

 پارکینگشان شد . 

ی نبود .مامان خانمش  زاآقا خیی ن حاج می  هنوز از ماشی 

توانست جلودارش باشد ! بهیر بود خود به تنهایی نیم

گشت .او حوصله محبوبه دنبال توضیحات الزم به او یم

ن جیم های مامان خانم را نداشت ! شاید اگر ی سی 

ن  او را پیچانده و همید محبوبه در اقدایم جنونفیم آمی 

سوار کامیون یک غریبه شده از تعجب و ناباوری پس 

همه افتاد. با آن قلب رنجورش تحمل به بار آمدن اینیم

 جا باهم نداشت ! فضاحت را یک

رسآسیمه وارد خانه شد و با چشمانش دنبال محبوبه  

خانه که نبود .  ن پس به اتاقش پناه گشت .توی هال و آشیی

 برده بود . حتما ! 

مامان خانم با رنگ و رویی زرد و زار اما مثل یک سد 

 محکم رس راهش ظاهر شد و جلویش را گرفت . 

 کار کردی محمد ؟ _ تو چی 
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توی صدایش یک دنیا رسکوفت و شماتت و مواخذه بود 

ترین اهمینر برایش نداشت .آمده که آن لحظه کوچک

 وی رس خودش و آن ها خراب کند . بود که خانه را ر 

اعصاب و به زور خودش اش گرفت و یی نادیده و نشنیده

را از میان دستانش عبور داد و در این راه مجبور شد 

تقریبا بهش تنه بزند .با دستش محیا را که با عجز و البه 

کرد کاری به کار محبوبه نداشته باشد و بعد التماسش یم

ن او به اتاق رودتهاجمهم خیال داشت مانع از و  آمی 

خواهرش شود پس زد و در ادامه با لگدی جانانه قفل در 

 را شکست و رفت تو . 

 

 �😊�چهارشنبه سوری مبارک �🔥�

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۴۴ 
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ون از اتاق فهمیده بودم که محمد  از رسو صداهای بی 

فاصله پشت رسم به خانه رسیده ! اما انتظار نداشتم بال

و بدون هیچ هشدار قبیل با لگد بزند قفل در را بشکند و 

ش خود را یی من ناگهان با این حضور تهاجم
ن دفاع آمی 

ببینم . فقط چادرم را کنده بودم و با مانتو و رورسی 

س درحال جان  نشسته بودم لب تخت .زیر بار فشار اسیر

کندن بودم . احساس دل پیچه و حالت تهوع داشتم و 

ی دهانم به تلیحن زهر شده بود. از بس انگشتان مزه

ده بودم درد گرفته بودند .کم مانده  دستم را به هم فرسی

 بود لهشان کنم . 

ن راه با خانه تماس گرفتم و با صدایی که از  وقنر در بی 

کرد ام یمی کالیمفرط هیجان و ترس مدام دچار سکته

هایی به مامان گفتم و او هم ازم خ
ن واست رسبسته یک چی 

ل باباحاچی بروم خانه و اگر چه  ن ن به مین به جای رفیر

کردم دست دانستم که تحت تعقیبش هستم فکر یمیم

دیدم که در اتاق کم اینجا از دستش درامانم ! اما حاال یم

خودم در چنگش گرفتار شده ام ! او مامان را که با جارو 

ون  جنجال قصد داشت پشت رسش وارد اتاق شود به بی 

که مانع از د و در را به رویش کوبید و بعد برای اینهل دا

ن تحریرم را با رسو صدای زیاد  ورود کیس به اتاق شود می 
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به سمت در کشید و تا همچون یک سد محکم جلوی 

د .تمام کاغذهای تحریر و  نفوذ دیگران به اتاق را بگی 

ن بود و قلم و دواتم در این حرکت و کتاب هایی که روی می 

ن . دیوانه هایتکان وار همه پخش شده بودند روی زمی 

ن حاال از اتاق مامان پشت در جیغ جیغ یم کرد که یا همی 

ون یا که زنگ یم زند پدرمان بیاید تا تکلیفمان من بیاید بی 

دیدم ظاهرا برای رام کردن که یمرا با او روشن کند  از این

آید بیشیر ترسیدم محمد کاری از دست مامان برنیم

که خرده برده یا ابایی داشته باشد آنمد هم یی .مح

 صدایش را انداخته بود روی رسش . 

_زودتر زنگ بزن ایشون هم بیاد ! یه دورهیم حسایی 

 شه ! یم

انداخت. انگار که داشت مامان و تهدیدهایش را دست یم

یا به زبان دیگری پاسخگوی تهدیدش بود .بعد برای 

که داشتم مثل بید برخودم   که خیال او یا شاید هم مرا این

 لرزیدم راحت کند گفت یم

خوام دوکلوم حرف حساب _کاریش ندارم ! فقط یم

 باهاش بزنم ! 
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ن تحریرم کج افتاده  و بعد صندیل را که موقع کشیدن می 

ن بلند کرد و آن را برعکس جلوپای من  بود روی زمی 

هایش را گذاشت و مثل بازجوها مقابلم نشست .دست

به پشنر صندیل  و  نگاهش را مثل میخ به تکیه زد 

ام کوبید .پاهایم را جمع کرده بودم و باختهی رنگچهره

ای تر .اما تالش مذبوحانهخواستم خودم را بکشم عقب

بود . در من تواین برای محافظت از خودم نمانده بود 

دانستم که دیگر مرا از دستش گریزی نیست .خوب یم

د و او هم بتواند که مامان واق.مگر این عا با بابا تماس بگی 

خودش را به موقع برساند . به موقع ؟ یعنن واقعا محمد 

جا در هم اینای برساند .آنتوانست به من صدمهیم

ی خودمان ؟ هرچقدر هم که روحش به تسخی  خانه

شیطان درآمده باشد اما امکان نداشت تا این حد هیوال 

ن شده باشد ! واال که به جای د ست دست کردن همی 

کشت ! از شدت هول و وال به سکسکه حاال باید مرا یم

 افتاده بودم ! 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۳۴۵ 

 

من که جرات رویارویی دوباره با او را نداشتم حاال او را 

ی دیدم و این برایم تجربهدرست در برابر خودم یم

  داشت با که ظاهرا سیعباری بود ! با اینشکنجه

ل دروین بر خشم و جنون سعه ی صدری کم نظی  و کنیر

های به شماره حاصل از آن غلبه کند اما هنوز نفس

اش به ریتم آرایم نرسیده بود .دسنر با پریشاین افتاده

هایش را از هوا پر و بعد فوت . لپروی صورتش کشید 

ون . انگار که برای برقراری تعادل و تعامل  ای ن کرد بی 

 کارها الزم بود . 

 _چرا این کارو کردی ؟ 

داد! جز لحنش بازخواست کننده بود و بوی شماتت یم

شد انتظار داشت .من مرتکب عمل دور از این هم نیم

ایط عادی هرگز حنر بهش فکر  عقیل شده بودم که در رسی

ام های آزارندهکردم . از میان هک هک سکسکههم نیم

 مای گفتبا صدای زیر و خفه

 _خودت ...مجبورم ...کردی ! 
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 _مگه من چکار کرده بودم لعننر ؟ 

 خواستم )هک هک( باهات بیام ! _نیم

تونسنر راحت سوار یه خواسنر بیای ویل یم_با من نیم

 کامیون غریبه بیسی !؟

 لحنش هم سوایل بود هم نه . 

 _راحت نبود ! 

مسارانه رسم افتاده بود روی سینه ام .جوشش با حالنر رسی

 قلبم را .او شک را توی چشمانم حس یما
ی
دگ کردم و فرسی

باری را توی دانست چه لحظات سخت و مرارتچه یم

ی کرده بودم ! چه یم دانست از آن کامیون لعننر سیی

دانست دست آشنا به غریبه پناه بردن یعنن چی ؟ چه یم

 ؟ 

دونه االن چقدر از دستت _محبوبه ! فقط خدا یم

م دلم یمام و چقدر عصباین  خواد زیر چک و لگدم بگی 

لهت کنم ! نبینم حاال جلوت نشستم و راحت دارم 

زنم و انگار نه انگار که منو جلو دکه باهات حرف یم

کاشنر و مثل فراریا سوار یه کامیون غریبه شدی و یه جور 

در رفنر که انگار یه جاین وحیسی و خطرناک در تعقیبته ! 

ام اسید و خون چم و از معدهپیدارم به خودم مثل مار یم
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خوام بزنمت ! اون قدر مرد هستم که رس زده باال. اما نیم

قول و قسمم بمونم ! پس برام مثل آدم تعریف کن که 

چی باعث فرارت شد ؟ پیش خودت اون لحظه راجع به 

 من چی فکر کردی که ... 

های بعدی ته گلویش های من کلمهبا دیدن عق زدن

 ماسید . 

کنم و بهم توپید که گول بازی یمکرد دارم سیاه  اولش فکر 

م هم بازی ها را نیماین حقه خورد و من حنر اگر بمی 

مجبورم که بهش جواب پس بدهم .اما وقنر من دستم را 

جلوی دهانم گرفتم و از تختم کنده شدم و دویدم سمت 

ی اتاق و رسم را کردم داخلش سطل آشغال استیل گوشه

اب و کف باال آوردم و او داشت از باالی و تا توانستم زرد

ن و ناخوشایند را با چشمان ی رقترسم این صحنه انگی 

کرد فهمید تظاهر و تماریصن درکار نیست خودش دنبال یم

ی ته  ن ایط خویی نیستم . انگار دیگر چی 
و واقعا در رسی

سوخت و چشمانم ام نمانده بود ! گلوم داشت یممعده

آمد پشت در و خیی ا مامان نیمبه اشک نشسته بود ! چر 

داد ؟ تا گ باید این وضعیت بحراین رسیدن بابا را نیم

 کرد؟ تا گ ؟ ادامه پیدا یم
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 _خویی ؟ 

سوال مزخرقن بود ! احساس یم کردم دیگر هرگز معنن 

 خوب بودن را نخواهم فهمید ! رسم را عقب کشیدم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۴۶ 

 

ی شبیه ناله را از و با نف ن یس که به خرخرافتاده بود چی 

ون فرستادم . هوا انگار به  گلوی ملتهب و سوزانم بی 

ی رورسی ام را شل کردم و گذاشتم رسید .گرههام نیمریه

از رسم رس بخورد . او دستش را زیر بازوم گذاشت و 

م .اما من با آخرین توانم دست  ن خواست کمکم کند برخی 

ن حمایتگرش را پ س زدم و به سمت در اتاقم رفتم که با می 

 تحریر مسدود شده بود . 

ون !   _در رو باز کن برم بی 

التماس و خواهیسی توی صدام نبود .برعکس ! با تحکم 

آمدم تا کم داشتم به خودم یمگفته بودم.انگار که کم
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م .اما او هم قصد عقب  ابتکار عمل را در دست بگی 

 اش برقرار بود . تعدی نشینن نداشت .کماکان زور و 

ون که من یم_وقنر از این اتاق یم  گم ! ری بی 

ی پشت  بندش افزودو با جدیت بیشیر

ها هست که باید برامون  ن _ ویل قبل از اون خییل چی 

 روشن بشه ! 

د بنشاند روی تخت  و بعد دستم را کشید که دوباره مرا بیی

ناه ی دیوار پ. که من باز پسش زدم و این بار به گوشه

 حایل مامان را صدا زدم بردم و با یی 

ون ! تو رو خدا ... _مامان ! من یم  خوام بیام بی 

ن نبودم به قدر ضعیف و یی صدام آن جان بود که مطمیی

آن سوی دیوارها درز پیدا کرده باشد ! رسم داشت گیج 

پیچه هنوز با من بود ! چه از رفت و حالت تهوع و دلیم

  خواست محمد ؟جانم یم

بندش صدای ای به در خورد و پشتکیم بعد تقه

ن مامان آمد .  ن و اخطارآمی   خشمگی 

زاآقا تو راه خونه ن چه قیامنر به پا _حاج می  است ! ببی 

 بشه محمد !  
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اعتنا به هشدارهای مامان باز هم مقابلم بود محمد یی 

.یک دستش را به دیوار زد . درست کنار رسم .رویم را که 

واستم از سمت دیگر بروم کنار آن ییک برگرداندم و خ

ی آهنن کنار صورتم به دیوار دستش را هم مثل یک نرده

افتاده بودم و  کوبید .حاال من کامال میان او و دیوار گی 

فاصله میانمان فقط یک نفس بود .با آن حال نزارم نه 

رسید نه مطمئنا به جابه جایی زورم به پس زدن او یم

نوز قدرت تکلمش را از دست نداده دیوار ! اما زبانم ه

 بود . 

دانم از خیی خوب در راه بودن بابا قوت قلب گرفته نیم

ام را داشتم خرج آن بودم یا اندک جسارت تحلیل رفته

 کردم ؟ها یمحرف

 خوای بدوین چرا از دستت فرار کردم ؟ _یم

 کردم با حب و بغض و اکراه نگاهش یم

کنارت احساس امنیت   _چون بهت اعتماد نداشتم .چون

کردم . چون تو یه برادر عویصن و آشغایل وگرنه نیم

شه و همه نزدییک چقدر داره چندشم یمفهمیدی از اینیم

 زین ! حالمو به هم یم
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کنم .انگار بعد از آن حالت تازه فهمیدم سکسکه نیم

خود قطع شده بود .به جایش بغض داشتم . تهوع خودبه

حواسم بود که کلماتم آغشته به اوج اما گریه نیم کردم و 

نفرت و کراهنر باشد که از اعماق قلبم 

قدر که بار منفن سنگینش برای او هم خاست.آنبریم

 قابل درک باشد ! 

ه نگاهم یم ه خی  هایش را به هم کرد و با حرص لبخی 

د و دندان قروچه یمیم رفت. انگار داشت پیش فرسی

ای با من مات گزندهکشید که با چه کلخودش نقشه یم

دست به تقابیل انتقامجویانه بزند .رفته رفته داشت به 

شکیل نامحسوس و موذیانه خودش را بیشیر به تنگ من 

 کشیدیم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۴۷ 
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کرد . نگاهم در و سلول مرا در آغوش خودش فرو یم

ریزی آتش غیظ و غضبش گرفتار مانده بود و از آن راه گ

های داغش سوزن سوزن نداشت .پوستم از وزش نفس

هایم برای نجات من از او شد . وقنر دیدم دستیم

همه چقدر ناکارآمدند احساس بدتری پیدا کردم . میان آن

تالطم و آشوب و التهاب حرقن زد که برایم مثل یک 

 داستان کوتاه ترسناک و تخییل بود . 

! من عاشقت شدم !  دونم گ یا چه جوری محبوبه_نیم

اش درآمد .موهایم را از باز هم صدای دندان قروچه

هایش را مثل تف انداخت توی پشت کشید و حرف

 صورتم . 

 قدر که حاال ازت بدم میاد .  _ همون

های زهرنایک که و بعد انگار که بخواهد بابت آن حرف

که من ازم شنید بیشیر و بیشیر مجازاتم کند قبل از آن

از شوک شنیدن آن جمالت ناگوار به خودم  بتوانم

های گستاخش را به برگردم یا واکنیسی نشان بدهم لب

 هایم کشید و با عطیسی سوزان بوسید . جان لب

ی مبتذل و کاش که خدا رویش را برگرداند و این صحنه

رکیک را نبیند ! کاش که گناهش را پای من ننویسد ! 
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 این معصچطور یم
ی
یت بزرگ خودم را خواستم از آلودگ

دانستم که داغ این ننگ تا ابد قلب پاک و تطهی  کنم ؟ یم

 سوزاند و لکهمرا یم
ی
ماند .به ام یماش روی تمام زندگ

کردم و پایان  شوم رسگذشت سمیه خاکپور فکر یم

همه ظلم و فساد و فهمیدم که برای ایندردناکش ! تازه یم

 استبداد چه تحمیل داشت ! 

اری   ن و خشم در حال چنگ و پنجه کشیدن بودم و با بی 

کردم که راه نجایر برای خودم پیدا کنم .جهنم تقال یم

انگار بیخ گوشمان بود و فقط یک غلتیدن کاقن بود تا 

ی عمر بسوزیم ! بعد از آن هردو در ته آن بیفتیم و همه

ی گناه رسش را که عقب کشید و سییل جانانه و بوسه

ش را آتش زد با پوزخندی تلخ و محکم من نییم از صورت

ی مرعوب ، عصباین و رو به انفجارم را با چهره گزنده

ام را خونرسدی تماشا کرد و بعد همان دست سییل زننده

ن  گرفت و به دیوار چسباند .پیش خودم گفتم همی 

حاالست که قلم دستم را بشکند و داشتم خودم را برای 

اما تا لحظایر چند کردم . تحمل یک درد مرگبار آماده یم

ی از درد نیست. او قصد شکستنش را نداشت  دیدم خیی

. اما داشت به زور انگشتانش را البه الی انگشتان رسد و 

لرزان من فرو یم کرد و در همان حال رسش را هم کنار 
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اش های تبناک و شوریدهگوشم کشید . تنم از زمزمه

 بودم که در هجوم تندبادی وحیسی 
ی
 لرزید .مثل برگ

 دفاع مانده باشد ! ضعیف و یی 

ماه ! من برادر واقعیت _گور پدر هرچی حس بده زیک

 نیم
ی

کردی و با اون کامیون نیستم ! اگه امروز دیوونیک

های ذاشنر من داستان مفصلش رو با روایتقالم نیم

ی کردم و حاال تو هم از بوسهمختلف برات تعریف یم

ن من این  کردی ! یمطور احساس گناه نعشق آتشی 

گوید برادر گفت ؟ دیوانه ! زده بود به رسش ! یمچه یم

شود ؟ این قصه را دیگر از واقیع من نیست ! مگر یم

هایش کاریکجایش درآورده ؟ انگار برای توجیه کثافت

زند .خدایا مرا از این کابوس بیدار دست به هرترفندی یم

ن کن ! من دیگر تحمل این فضاحت عجیب و فاجعه آم ی 

 را ندارم .گیج و رسگشته و درمانده بودم . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۴۸ 
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زده اما مفلوک ! یک امروز به قدر تمام شایک و عصیان

دهنده شده بودم که حنر عمرم دچار هول و والیی تکان

ن کمر و طاق شدن طاقت  یک ذره از آن هم برای شکسیر

ی مثل من یم باشد.ظرفیتم تکمیل بود  توانست کاقن دخیر

یز یم ن خورد و و داشتم لیی شدم .رسم از روی دیوار لی 

دانم من خودم را دستم از میان دستش رها شد. بعد نیم

ن یا زانوان  ون کشیدم و زدم زمی  از میان انحصار بدنش بی 

رمقم دیگر تحمل وزن مرا نداشتند و جا خایل سست و یی 

ه بود در این سقوط دادند که اگر به موقع مرا نگرفت

ن اصابت یمجانانه رسم یا به دیوار یم کرد خورد یا به زمی 

 بار ! شد و شیون هم یک.و بعد مرگ یکبار یم

 

بابا وقنر رسآسیمه رسید که من نیمه هوش مانده بودم 

روی دست محمد . ترسیده بود بالیی رسم آمده باشد 

ن را از رس راه برداشته بود که دست کم ش اید خودش می 

مامان بتواند به دادم برسد . اما نه آب قند و نه 

های محیا و نه حنر توپ های مامان و نه مهرباین دلداری

ام را آرام زدهکدام دل مصیبتو ترسی بابا به محمد هیچ
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حس و حال آشفته و نزاری که داشتم نجاتم  نکرد و از آن

 خواست مرا به حال خودم بگذارند تا یکنداد . دلم یم

 دالنه سوگواری کنم . گوشه بر مرگ باورهایم سوته

ن بود که راه عالچی نداشت !   درد من درد دانسیر

 

خواست بداند بابا تازه انگار از خواب بیدار شده بود و یم

اش چه خیی است و این چه وضع و اوضاعیست در خانه

ایم ! از دست محمد و ها برایشان درست کردهکه ما بچه

هایش ها و رسکوفتشایک بود و با رسزنشهایش زورگویی 

حسایی از خجالتش درآمد .بعد هم خواسته بود ییک 

برایش تعریف کند موضوع از چه قرار است . مامان که 

ی  ن بدتر از من رنگ به رخسارش نمانده بود )او هم چی 

دانست؟( مثل همیشه دنبال وصله پینه دانست یا نیمیم

یفر ماجرا را ختم به خی  که به طر کردن بود و برای این

 گذاشت . هامان کاسه یمکاسهکند داشت زیر نیم

زاآقا ! مثل همیشه دعوای  ن مهیم نیست حاج می  _چی 

خواهرو برادری بود ! )خواهرو برادری ! پس محمد چی 

گفت ؟ داشتم دیوانه یم شدم .( محبوبه یی اجازه یم

ستون ! محمد هم خواست تنبیهش کنه !   رفته بود قیی
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بابا شک کرده بود و نتوانست توجیهاتش را بپذیرد و با 

 توبیخ و استطاق گفت. 

ن مهیم نیست پس چرا هراسون  _اگه فقط همینه و چی 

 زنگ زدی من زود خودم رو برسونم خونه ؟

ی بدهد و بعد برای این که به او عذاب وجدان بیشیر

 افزود

قدر هول کردم که توی راه چندبار نزدیک بود _اون

 دف کنم . تصا

من هنوز روی کاناپه ولو بودم و محیا داشت با بادبزن 

دانم چه زد ! نیمطرح طاووس مامان توی صورتم باد یم

ای که علم و دلییل پشت این کارش بود ؟ درست لحظه

دانست چطور مامان ساکت شده بود و انگار دیگر نیم

د محمد گفت بچه باید گندکاری  هایش را درز بگی 

گم جریان چیه ! البته اگه شهامت تون یم_من به

 شنیدنش رو دارین ! 

 از بادی که به 
ی

من آب دهانم را قورت دادم و با کالفیک

خورد دست محیا و بازدبزنش را آرام پس زدم و صورتم یم

ی العاده ترین صحنهبا بیم و امید زل زدم به خارق

 
ی
 ام . زندگ
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۴۹ 

 

ی نیم ن دانست ؟ اگر ادعای محمد درست یعنن بابا چی 

خیی بود ؟توی رسم باشد پس چرا بابا از همه جا یی 

بود که نکند  میلیون سوال بود و از همه بدترش اینیک

ی این خانواده نباشم ! با توجه به رفتارهای من بچه

ن من و محمد  ن و آشکاری که مامان و بابا بی  تبعیض آمی 

رسید تا تر به نظر یماین فرضیه برایم محتملگذاشتند یم

 که محمد به هردلییل فرزند این خانواده نباشد !  این

 مامان متوحش و مضطرب نگاه به محمد کرد و نالید  

 _محمد ! 

ای سنگ شده چشم به روی نگاه های اما محمد با چهره

اش آماده اش بست و باهمان عزم جزم شدهملتمسانه

ی کند .صورت بابا لحظه به لحظه بیشیر بود تا افشاگر 

رفت و مکدرتر یم شد. یک نگاه بدبینانه به توی هم یم
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مامان کرد .یک نگاه به من ! و بعد از این رفت و برگشت 

 نومیدانه نگاهش را به چشمان شهرآشوب محمد کشید . 

_جریاِن چی ؟ مگه چی شده ؟ چرا مثل آدم حرف 

! نیم  زین

یک ا رسار مگوی محمد بود اما مامان گویی که رسی

دید و قصد منافعش را در حفظ این رس مخفیانه یم

های داشت برای گمراه کردن این بحث و جدل

هایش را بکند شاید دردرسآفرین و جنجایل آخرین تالش

 ای داشته باشد . که افاقه

 در کنن بعد ! 
ی

 _بیا بریم اول یه چای برات بریزم خستیک

دانم شاید هم داشت یمو به محمد چشم غره رفت .ن

کرد .اما محمد بازهم بهش با چشم و ابرو اشارایر یم

اعتنایی به او نداشت و هنوز نگاهش صاف و  مستقیم به 

بار ی منقبض و رسد بابا بود که ظاهرا اینچهره

های مامان را بخورد و خواست دیگر گول ظاهرسازینیم

آن  وقنر مامان به آستینش چسبید که دنبال خود از 

 زنان گفت معرکه دورش کند دستش را کشید و پرخاش

 گه ! _بذار ببینم چی داره یم

 و روبه محمد توپید
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ی نیم ن  ؟ محبوبه کار بدی کرده ؟ _پس چرا چی 
ی

 گ

این البد دورترین و بدترین فکری بود که به ذهنش رسیده 

هایش را تو کشید و با حرکت رس این بود ! محمد لب

اش را انکار کرد و همزمان نگاه پا افتادهحدس و گمان پیش

پرتاثری به من پاشید و تا من با عتاب و انزجار رویم را 

ی از دل و روده ن ام ازش برگرداندم آه کشید. دیگر چی 

 نمانده بود که به هم بریزد . مامان دوباره با تمنا گفت 

ن رو خراب یم  کنن ! _نه محمد ! داری همه چی 

 جویانه ای گفت قراری یی بابا با یی 

 _پس چی ؟

ای رفت و  بر رسدورایه احساش رسدرگم گزهمحمد لب

 ماند و با پریشاین دسنر پشت گردنش کشید . 

وقت مجبور نبودم اینو به شما بگم ! برام _کاش هیچ

ن دست به  خییل سخته ! خییل ! ویل حاال که همه چی 

دست هم داد و من تو این موقعیت قرار گرفتم مجبورم 

ی پنهان ماه رو نشونتون بدم و پای عواقبش ه نیمهک

 بایستم . 
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سوز صدایش با اندویه عمیق و غریبانه در آمیخته بود. 

خواند .مامان هرلحظه انگار که داشت با هرکلمه مرثیه یم

درحال پس افتادن بود .محیا نگران ایستاده بود کنارش تا 

کیم   به موقع بتواند امدادش کند .بابا هم هرچند دست

از مامان نداشت اما میل و اشتیاق به شنیدن حقیقت 

هایش مقاومت کند . کرد در مقابل ناتواین وادارش یم

 تاب و عصنی گفتقدر که یی آن

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۵۰ 

 

 _جون مرگم کردی .ِد یاهلل بگو ببینم قضیه چیه ؟ 

ن فتنهدانم مامان برای توقف این گفتمان بعد نیم انگی 

ان  ن عمدا با قلبش هماهنگ کرده بود که همان لحظه نامی 

ن یا  شود و ناگه راه نفسش را بند بیاورد و بزندش زمی 

ن اتفاقر رخ داد و دست به دست هم داده این که همه چی 

 شد تا قلب ضعیفش صیی و توانش را از دست بدهد ؟
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ن به ش ی ش یو و سکتهاما متاسفانه حنر با رفیر

ش هم نتوانسته بود مانع از برمالسازی راز بزرگ خفیف

 
ی
مان شود و جلوی غرق شدن کشنر سعادت و زندگ

د .   بهروزی خانواده را بگی 

ی ش ش همان شب که من و محیا پشت درهای بسته

های سفید یو با بیم و امید تنگ دل هم روی صندیل

نشسته بودیم و برای سالمنر مامان و رفع خطر حمالت 

کردیم پس از تماس مشکوگ که با بعدی دعا یم قلنی 

ای کوتایه که موبایل محمد گرفته شد و مکالمه

ترش کرده بود به اتفاق بابا درجستجوی حقیقت پریشان

 شبانه رایه 
ی

مخوف و کشف رمز و رازهایش با رسآسیمیک

 ویالی ییالقر گرسمارس شدند . 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۵۱ 
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 محمد

 

ن به زاری گفته بود   مش حسی 

کنم آقا محمد ! شما رو به امام _دارم از ترس سکته یم

ن زودتر بیاین تا ببینیم باید چه خایک بریزیم رسمون  حسی 

 مونه رو دستت ! .واال امشب دوتا جنازه یم

 فکر کرد 

" از بس آب و غذا نخورد خودش رو از نا انداخت و از 

ن زیادی شلوغش هوش شده. مش حسشدت ضعف یی  ی 

 کرده ! "

ن  ن نبود اما امیدوار بود که همی  طور باشد ! بهیر بود مطمیی

ودار  ن کم بود که توی این گی  فکر و خیال بد نکند .همی 

یک جنازه بماند روی دستش .شاید اگر موقعیت 

ربایی طبق قانون تری بود و توطئه و اتهام آدممناسب

با خود یک کرد که شد عقل حکم یمجرم محسوب نیم

ند .اما قانون را که نیم شد عوض کرد آمبوالنس هم بیی

رسید و اتهامش مثل روز روشن .زورش به این ییک نیم

 بود . 
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ن هنگام عبور از مسی  صدای غژغژ چرخ های ماشی 

دریی تسبیح که در سنگالچن پیش رویشان با رخ رخ یی 

زاآقا یی  چرخید ترکیب امان یمدستان مضطرب حاج می 

ای پیدا کرده بود .جاده در آن وقت از شب چنان رندهآزا

رسید که انگار بار اول بود تاریک و خوفناک به نظر یم

گذشت و اگر شش دانگ حواسش را داشت از آن یم

ای کرد ممکن بود در کمرکش کوه دهاِن درهجمع نیم

که میه در کار نبود و تمام مسی  را با ببلعدشان . با این

میر کرد اما چشمان تارش  انگار حنر یکیم نورباال حرکت

دید . شاید به دلیل شوک عصنی و جلوترش را هم نیم

ش که داشت بندبند وجودش را از هم یم گسالند اسیر

دچار سندرم اختالل دید در شب مقطیع شده باشد و در 

زاآقا هم بدتر به آن  ن حاج می  این میان سکوت سهمگی 

ه د .به جز آن لحظه که ز ی وحیسی شب دامن یمگسیر

نشست و با رسدرگیم و نگراین داشت روی صندیل جلو یم

 ازش پرسیده بود 

 ریم ؟_کجا داریم یم

 و ازش جواب کوتاه و مبهیم شنیده بود

ن . _به زودی یم  فهمی 
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زا مکالمه ی دیگری میانشان صورت نگرفت و حاج می 

طور عبوس و گرفته نگاه کور و ماتش را به پرتو همان

ن دوخته بود .بیشیر به مرنگ چراغک های نورباالی ماشی 

رسید که فکر و ذکرش مانده توی بخش نظر یم

قدر مشوش و های ویژه پیش زهراخانم و آنمراقبت

وار راه داند چرا دیوانههوش و حواس است که نیمیی 

ها و شب افتاده دنبال پرسش و با او زده به دل این جاده

 ها ! ظلمات کوهستان

د چی ؟ "   " اگر راسنر راسنر بمی 

ترساندش و هربار با حریص نفسگی  در چقدر این فکر یم

 گفت دلش به تکرار یم

 کنم ! "کنم ! یک کاریش یم" یک کاریش یم

ی مش اما وقنر به ویال رسیدند و در میان گریه و ناله

ن و بغبغوهای الل مردی که از شدت حسی  الیل پی 

 به کودگهیجان
ی
مانست که سیع داشت ترسیده یم زدگ

ح واقعه کند با جسد یی جان زنک به زبان یی 
زباین رسی

مواجه شدند که کج و کوله افتاده بود روی مبل و دست 

اش خط بطالین بر نبض و قلب ایست کردهیخ زده و یی 

های امیدش کشید .با اندوه و افسوس با خودش ته مانده
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رویی که برده بودش فکر کرد که شاید بهیر بود همان غ

ن خودش نزدیک بود  لب پرتگاه و با قدم آخر و تهدیدآمی 

 او را به درک بفرستد درآخرین لحظه

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۵۲ 

 

شد و دستش را اش پشیمان نیماز قساوت قلنی 

ون. گرفت و او را از دهان مرگ نیمنیم  کشید بی 

زاآقا پریشان و وامانده چه و مصیبت زده از آن حاج می 

 دید بررسزنان روی زانوانش فرود آمد و زارید یم

 کنه ؟ _اون اینجا چه یم

سوخت های نباریده یمو او با نگایه که از شوری اشک

ی نگفت .نه این ن که حرقن دردمندانه نگاهش کرد و چی 

ن نداشته باشد نه ! از این همه بدشانیس های برای گفیر

زده بود . با تند افتاده بودند شوککه انگار روی دور 

ن کشید و سیع دست و پایی گم کرده او را از روی مبل پایی 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

کرد با ماساژ قلنی و تنفس مصنویع عملیات احیای قلب 

فایده بود و نتیجه ای در بر را به جا بیاورد. اما این کار یی 

ن دیر شده بود .   نداشت . ظاهرا برای همه چی 

ن  اش را جزییات مرگ و ایست قلنی های مداربسته دوربی 

 ثبت کرده بودند . 

که از این اتفاق درحایل ضبط شده کیم بعد از دیدن فیلم

منتظره مستاصل و فرومانده نشان یم داد ، به حرف غی 

ن امشب فکر  هایی به مردی که تا همی 
ن آمد و یک چی 

هایی را هم نگفت .یک یم
ن کرد پدر اوست گفت .یک چی 

هایی را هم ک
ن م و زیاد کرد و تحویلش داد و نه تمام چی 

ن بود و زهره با خودش به گور یمآن برد چه حقیقت راستی 

ن سود و زیان های احتمایل بخت و اقبال  . با در نظر گرفیر

خود واقعیت دستکاری شده ای را گذاشته بود کف 

دستش . حرف هایی که قرار بود طبق توافقاتشان از 

ای اولیه که زهره قبل از دهان زهره بشنوند .همان ادع

ی توی آن نوار با آن فریفته بودش . اظهارات ضبط شده

 
ی
ن  در ازای بخشیدن زندگ اش به او !  قرار بود اولی 

اش محبوبه ها و ادعاهای افشاگرانهی حرفشنونده

طور باشد ! که دوپا داشت و دوپا هم قرض گرفت و آن
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ی ی واقعیات پشت پردهرسآسیمه از مهلکه

 ز 
ی
 ندگ

ی
شان گریخته بود . شاید اگر امروز او خانوادگ

 نیم
ی

رفت زهره کرد و تا آخر مسی  همراهش یمدیوانیک

 داند !  هنوز زنده بود ! کیس چه یم

ها به خواست زهراخانم انجام _این جابه جایی بچه

گرفت و زهره در ازای پول و رشوه همون شب منو با پرس 

 نم به دنیا آورد عوض کرد . ی ای که زهرا خاالخلقهناقص

تر و شکستهو مرد رنجوری را که سال تر از سن ها پی 

رسید و عقل و هوش و حواس واقیع خود به نظر یم

درست درماین نداشت نشانش داد و با صدایی پر سوز و 

 گداز نالید 

 ام ! "  " من پرس این مرد جنگیل

 تری ، حمایت و نمایی ماهرانهخواست با مظلومیم

د  ن زا برای خود برانگی  ی را از طرف حاج می  عطوفت بیشیر

 . 

زا یی  ی همدسنر زهره و زهرا را که بتواند قضیهآنحاج می 

رس این موضوع به راحنر برای خودش هضم کند نگایه 

ش کرد و در سوته ن مردی و ظاهر رقت انگی  دالنه به پی 

ی آن شب دیگر آیه های یی در یی واردهکه از شوکحایل
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ر بساطش نمانده بود و تاب و طاقنر برای قلبش ، با د

هایش زیر کشید و شانه  کمری شکسته رس به روی سینه

اش بار کوه درد و غصه لرزیدند .از چشمان صحرازده

تر از ابر چکید اما گریانحنر یک قطره اشک هم نیم

رسید .به خصوص وقنر که از ته اعماق بهاران به نظر یم

 اله یم کرد . ی قلبش نسوخته

بارتر بود ؟ تر و شکنجهمعلوم نیست کدام برایش سخت

که مرگ ناگوار زهره و تقایص که پس داده بود یا این

 اش نیست ؟ محمد پرسواقیع

_چرا زودتر بهم نگفنر ؟ چرا دست به خطر زدی محمد 

؟ چرا به جای زندوین کردن زهره اول نیومدی پیش من ؟ 

 سیدی ؟  چرا از قهر و غضب خدا نیر 

ن  محمد زده بود به رسش ! زهره مرده بود و بار سنگی 

 افتاد روی دوش اوتقصی  و گناهش داشت یم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۵۳ 
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اش خواست هرطور شده کیم از فشار و سنگینن و حاال یم

 های خود بردارد . را از روی شانه

ت حقیقت به ذاش_مجبور بودم ! چون مامان خانم نیم

ن  طور .به گوش شما برسه ! به نفعش نبود .زهره هم همی 

منم اگه گفت دنبال حق السکوت بیشیر بود و 

ه ! فکر آبرو و حیثیت خواست کس دیگهنیم ای بو بیی

 خودش هم بود . 

 بره . _حاال که مرده و همه رازاشو با خودش به گور یم

افا  زهرا خانم اعیر
ی

تش توی خواست بگوید به لطف زرنیک

یک نوار ضبط شده ! اما نگفت ! فعال نباید به آن نوار 

کرد .نه تا وقنر که آن را به دلخواه خودش اشاره یم

تحریف و ویرایش نکرده ! هنوز فرصنر پیدا نکرده بود اما 

ین و مغتنم ترین مهلت بود ! باید قبل از شاید امشب بهیر

ن   به مرخص شدن زهراخانم از بیمارستان و پیش از رفیر

 داد . تهران ترتیبش را یم

ینشان مصیبت ها ییک دوتا نبودند اما اول باید به مهمیر

زا تحمل آنیم بخنر همه بدبیاری و شومرسیدند .حاج می 
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آبرویی را که در یک شب بر رسش آوار شده بود و یی 

 جا باهم نداشت . یک

ای که موند رو دستمون چه کنیم خوای با جنازه_حاال یم

 ؟

ای به ترین خدشهذارم کوچکگران نباش بابا ! نیم_ن

 کنم ! اعتبار و آبروتون وارد بشه ! خودم یه کاریش یم

ن " بابا " چه قلنی از مردی که دیگر و نیم
دانست با گفیر

 پدرش نبود ریش کرده ! 

زا در کاسه چرخیدند  چشمان مایوس و متوحش حاج می 

ن بود که از پس خواندن ذهنش  و زل زدند به او . مطمیی

زد و هایی یمآید اما انگار که پیش خود داشت حدسبرنیم

 ترسیداز تصورات خودش یم

کنه ! من و تو داریم مگه ؟ این آتیش اگه _چه فرقر یم

ه و بسوزونه دودش به چشم خودمون  دامن تو رو بگی 

ره ! تو به اندازه خودت از این زنای ظالم کم نکشیدی یم

 ! 

ای ظالم " صدایش لرزید و با حالنر از وقنر گفت " زن

گون زهره و نفرت و عقده زل زد به صورت مرده

د . لب  هایش را به هم فرسی
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اتش نیم طور که اونو به گذره ! همون_خدا از رس تقصی 

ای کارش رسوند .چرخ گردون اون چرخه و قدر یمرسن

گرده تا یه روز یه جا تو یه کوچه چرخه و دنبالت یمیم

ت  ه ! گی   بندازه و انتقامش رو ازت بگی 

و نفهمید که با این جمله که گفت چه تنن از او لرزاند و 

 جویی رسنوشت به جانش ریخت . چه ترش از کینه

انگار که روی سخنش با او بود نه زهره که بعد از آن 

 آزار  شده ! ای یی ها تبدیل به مردهها و دسیسهحیلت

ن رو به عنوان مد رک یه جای امن نگه دار . _فیلم دوربی 

ون اومد و  برای روزمبادا وقنر که ماه از پشت ابر بی 

گنایه به دردت علیهت اعالم جرم شد.برای اثبات یی 

خوره ! چون خودت به تنهایی باید جورش رو بکیسی ! ) یم

کرد یا از حاال خودش داشت از او حمایت و پشتیباین یم

ن رسایدارتم بگو اگه کشید کنار ؟(  به ایرا از پشتش یم

 گرده دهنش رو ببنده ! دنبال دردرس نیم

واقیع ان محمد از همدست شدن پدر غی  اش با خود حی 

ماند .هرجا زده بود . آدم در کار این جماعت  یمو شگفت

آمد خدا و پیغمیی و پای اعتبار و آبرویشان به میان یم

 انصاف و عدالت را
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 #نیلوفرالری

 ردند#عشق_را_سانسور_ک

#۳۵۴ 

 

کردند و با خودخوایه کورکورانه دست به فراموش یم

 زدند که به نفعشان بود ! همان کاری یم

 

همان شب از یک کیوسک تلفن عمویم در ییک از 

ن خیابان های پرت و مهجور شهر که مجهز به هیچ دوربی 

تماس  ۱۱۰ای نبود ، فرد ناشناش با پلیس مداربسته

 گرفت 

ی مشکوگ در کنار فالن جاده را ولهو خیی از کشف محم

که رسد ! و بدون اینداد که به نظر یک جسد یم

ی در اختیار پلیس بگذارد تلفن را قطع  اطالعات بیشیر

 کرد . 

 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ون محمد با چهره  و رسد از آن اتاق خواب بی 
ی

ای سنیک

ی اش را که رها کرد دردی در قفسهآمد نفس حبس شده

ی تا طل ن وع خورشید نمانده بود اما سینه اش پیچید. چی 

 یم
ی
اش از حاال تا ابد از این ظلمات دانست که زندگ

تابد شود و هیچ نوری به اعماق قلبش نیموانفسا رها نیم

ن و آهن افتاده بود روی  . انگار که سنگینن بار هزار تن بیر

ن  وجدانش ! با حایل خراب و درمانده خودش را روی اولی 

که آنن دستانش گرفت و یی مبل رها کرد و رسش را میا

ن کرد .اولش  وع به گریسیر نیت یا اراده ای در کار باشد رسی

کم هق هقش سکوت خانه را صدا بود اما کمای یی گریه

 در هم شکست و بازتاب خوفنایک پیدا کرد . 

 
ی
اش نشده بود که همزمان هرگز در هیچ برهه از زندگ

ن زخیم  وزی و شکست کند و قلبش چنی  احساس پی 

 رداشته باشد ! ب

_تقصی  خودت بود مامان خانم ! تقصی  خودت بود ! 

ن  جا بهت گفته بودم با دل من راه بیا . اون روز همی 

خواهشت کردم ! التماست کردم .نکردم ؟ گفتم حاال 

فقط یه دلخوشی برام مونده . اونو ازم نگی  .خودت 
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که مرده باشی ! نخواسنر و گفنر هرگز ! گفنر مگر این

  خودت بود ! تقصی  

در یی بار که یی رسش را به دیوار پشت رسش کوبید .نه یک

کاند . ! گویی یم  خواست مغزش را بیر

 _ تقصی  خودت بود ! تقصی  خودت بود ! تقصی  ... 

تا این که رسش درد گرفت و انگار که جان موقتا از تنش 

 در رفت ! 

 

 ) چند روز پیش (

 

 ؟ _تو که بالیی رسش نیاوردی محمد 

 _رس گ ؟

گم ! ) با دندان قروچه گفت دوین کیو یم_خودت بهیر یم

 ). 

کنن پس چرا نشسنر و _آهان ! اگه این طور فکر یم

ری پیش پلیس یا دست کم برادرت و زنش رو خیی نیم

اف یمنیم شد پوزخندش کرد که نیمکنن ؟ )اعیر

 تر از این باشد !(زهرناک
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 مادرت نبودم ... است ! اگه  _دست و بالم بسته

 _نیسنر ! 

_تازه یک سال هم نشده که اینو فهمیدی ! حقا که خییل 

همه ناراحنر و یی چشم و رویی محمد ! خییل ! ) با آن

 چرا نزده بود زیر گوشش ؟ (
ی
 آزردگ

ایم که برای شما قائلم اما من دیگه  _با تمام ارادت و احیر

ا کمال میل دونم زهرا خانم ! ویل بشما رو مادر خودم نیم

م شما رو به عنوان مادرزنم قبول کنم ! )و به طور  حارصن

ن و حرصاغراق  درآری ادای تعظیم کردن را درآورد .(آمی 

_استغفرهللا ! الل شو محمد ! الل شو ! )دستش را 

 جلوی دهانش گرفته بود که نزند زیر گریه .( 

کنن انگار قران رو غلط خوندم ! _یه جور استغفار یم

ت ه مگه ؟ نیمخب چی توین تحمل کنن عاشق دخیر

 باشم؟ 

 شد ؟(_محبوبه جای خواهرته ! )از تکرارش خسته نیم

عا و قانونا یم تونم _اما واقعیت اینه که نیست و من رسی

 همرسش باشم ! 
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#۳۵۵ 

 

خواد ! اگه بفهمه چه بالیی رس زهره _اون تورو نیم

خواد ؟ با چه دلیل و مدرگ اون تو رو نیمآوردی ...) 

 زد ؟( داشت این حرف را یم

خود قصاص قبل از _هنوز بالیی رسش نیاوردم ! یی 

 جنایت نکن ! 

_آدم ربایی هم جرم کیم نیست محمد ! خدای نکرده 

شه .تا اتفاق بدی نیفتاده و ی بدی یمبرات سوء پیشینه

ش دامن مارو نگرفته این موش و گربه  بازی رو رسی

تمومش کن ! ولش کن بره ! اصال واسه چی دزدیدیش؟ 

خواسنر رسبه نیستش کنن چه احتیاچی به این اگه نیم

 کارها بود ؟

فهیم چه هدف و نینر از این کارا داشتم _به وقتش یم

 زهرا خانم ! 
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ن بیا محمد! فکر این  _به خاطر خدا از خر شیطون پایی 

و عاقبتمون نیسنر فکر کنن به فکر آخر دنیای ما رو نیم

خوای روسیایه اون دنیامون باش ! جواب خدا رو چی یم

 بدی ؟ 

_" مجازات خطاکاران یک قانون الیه است." شاید من 

 باشم .  فقط وسیله

! تو رو به جان محبوبه بالیی رس زهره نیار ! ) _محمد ... 

 و بعد انگار که از گفتنش پشیمان شد .(

دی ؟ ) جان محبوبه قسمم یم _چی شد ؟ حاال داری به

ن و با لبخند ناباورانه ای چشمانش را به رویش تنگ و تی 

 کرد.(

 _محمد ! 

کنم .من _ شما رو به خدا کوتاه بیا ! خواهش یم

اش قسمش داده خوامش ! ) حاال که به جان محبوبهیم

خواست با او بیشیر مدارا و سازش کند بلکه بود دلش یم

 یاوردش .( به حال خود به رحم ب

 _تو عقلت رو از دست دادی محمد ! پاک زده به رست ! 
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دم آب _فقط یه دلخوشی کوچیک بهم بده .منم قول یم

خورم تو دل کیس تکون نخوره ! به جون خودش قسم یم

 . 

ه الگ الگ یه قتل _اون زن هزارتا درد و مرض داره ! یم می 

 د .( ز افته گردنت ! )عمدا خودش را به نشنیدن یمیم

ش رو کردم ! _نیم ن ذارم این اتفاق بیفته ! فکر همه چی 

ت باشی شما به جای این حرف ه به فکر جهاز دخیر ها بهیر

خواست با دلش راه بیاید او هم ! ) حاال که نیم

 دانست چطور باید باهاش تا کند .( یم

ن روزا به  _به فکر جهازش هستم .چون قراره همی 

ن بله بده . ) داش حسی  کرد تر یمت عرصه را بر او تنگامی 

 شوراندش .( و لجبازانه و دسنر دسنر علیه خود یم

ن بیای محبوبه حق منه ! غرامتیه که باید  _باال بری پایی 

م .   از روزگار بگی 

 ی من رد بیسی . که از رو جنازه_مگر این

 ای واال ... _حیف که مامان محبوبه

 

*** 
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 داشت آن روی بد خودش را ب
ی
داد . ه ما نشان یمزندگ

مامان هنوز در خطر حمالت مرگبار قلنی بود .بابا بعد از 

آن شنی که با محمد رایه گرسمارس شدند فقط یک بار 

به بیمارستان رس زده بود که بعد خودش فشارش باال زد 

و  یکراست رفت زیر رسم .محمد ویل هنوز پیدایش 

رفت نشده بود .باید برای یک ماموریت مهم دوروزه یم

تهران اما اخبار مربوط به حال و احوال مامان را تلفنن از 

محیا و باباحاچی _که با حال نزاری که خودش داشت 

 شد جویا و پیگی  بود . دلش رایصن به ماندن در خانه نیم

دیدمش ! بعد از آن ماجراها و همان بهیر که فعال نیم

ادعای عجینی که در مورد برادر نبودنش داشت و آن 

 رویارویی با او را نداشتم . بوسه
ی
 ی کذایی آمادگ

 

رفتند و رساغ محمد را از ما آمدند و یمفامیل و اقوام یم

که حاال چه وقت کردند از اینگرفتند و تعجب یمیم

ن بود !؟  ماموریت رفیر

 #عشق_را_سانسور_کردند 
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۵۶ 

 

ی شدن مامان یک دایی سجاد که صبح رو  ز بعد از بسیر

های ویژه بود یک پایش در خانه باز پایش بخش مراقبت

هم درگی  ماجرایی تازه شده بود . جسد مادرزنش را در 

ی شهر پیدا کرده بودند.طبق تحقیقات اولیه ظاهرا حومه

چاره بعد از رسقت طال و جواهراتش به قتل رسیده زن یی 

ی هرگونه احتمال قتل را بود .اما تحقیقات تکمییل بعد

نفن و پزشک قانوین علت مرگ را ایست قلنی اعالم کرده 

و تحقیقات برای بررش و کشف رمزو رازهایی این بود 

ی هولناک که چند و چونش تا آن لحظه برهمگان واقعه

 پوشیده مانده بود کماکان ادامه داشت ... 
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ی
سیدم و ر مان هم یمباید در غیاب مامان به خانه و زندگ

ن به مدرسه محیا را هم که آن روزها رغبنر برای رفیر

هایش عقب نماند .از کردم که از درسنداشت تشویق یم

طرقن نگران حال و روز بابا هم بودم که یک طور عجینی 

زد .تمام مدت توی فکر بود شده بود .با کیس حرف نیم

ون نیم آمد .وقنر هم باهاش حرف و از الک خودش بی 

کرد و واکنیسی نشان م با حواس پریر نگاهمان یمزدییم

 داد . نیم

ها و اطمینان از رفع خطرات تا این  که با صالحدید دکیر

یو به بخش منتقل شد و شی قلنی مامان از شحمله

روز بعدش هم از بیمارستان مرخص و به خانه فرستاده 

ی نشده بود و  شد . اما تا آن لحظه هنوز از محمد خیی

گرفت .گویی یط ز ما هم رساغش را از دیگری نیمکیس ا

یک توافق پنهاین قرار گذاشته بودیم که در این باره 

ی ما تا به سهم سکوت کنیم . باباحاچی آمده بود خانه

خود از دخیر بزرگش پرستاری کند .خاله زینب که با 

نوزادش از آمدن به بیمارستان و مالقات با مامان منع 

که خیی ترخیصش را شنید ساک ینشده بود به محض ا
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اش را بست و پیش ما آمد تا از نزدیک جویای حال بچه

 خواهرش شود . 

 

برای مامان به خواست خودش توی سالن نشیمن 

ی پهن کرده بودیم تا ضمن این که خودش را در بسیر

احت کند .با صورت رنگ کانون گرم خانواده یم بیند اسیر

کرد و گایه هم شایمان یماش تماپریده و نگاه پژمرده

برد و حنر با تحت تاثی  داروهای آرامبخش خوابش یم

شد های نوزاد خواهرش هم از خواب بیدار نیمگریه

ی نیم.وقت ن گفت اما معلوم هایی هم که بیدار بود .چی 

بیند نگران و که جای محمد را در خانه خایل یمبود از این

ن است و انگار که با تمام وجود براه ش چشمغمگی 

گرفت و متعحب بود آمدنش بود .از طرقن رساغ بابا را یم

 شود . که چرا دورو برش پیدایش نیماز این

مهری بابا توجیه و یی من که خود از رفتارهای توام با یی 

ای نداشتم که به او کنندهدر عجب بودم توضیح قانع

 بدهم . 

مجبوره که دلش پیش شماست اما چاره بابا ! با این_یی 

 تنهاست ! بره به کارهای کارخونه برسه ! خییل دست
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ن نگاهم یم ی کرد و گوشهمامان خاموش و نامطمیی

وع یملب  کرد به لرزیدن . هایش رسی

 

ها یم جوره گفتند باید خییل مراقبش باشیم و همهدکیر

س  حواسمان بهش باشد و مراعات حالش را بکنیم .اسیر

 رگ بود . و نگراین برایش مثل دعوت به م

 

 زینب به تنگ آمده بود ی خالهباباحاچی که از ونگ بچه

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۵۷ 

 

با لحنن جدی و تاحدودی هم با اوقات تلیحن ازش 

خواست هرچه زودتر به خانه برگردند و دوروبر مامان را 

ش مهدیه هم که آن روز به  خلوت کنند .زن عمو و دخیر

ل ما آمده ن بودند انگار این تذکر را به خودشان گرفتند  مین

. با ناراحنر و دلخوری از پیشمان رفتند و دیگر برای 
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ش پیدایشان نشد . ترجیح یم دادند که تلفنن احوالیی

 جویای حالش شوند . 

 

دستم به پرستاری از مامان بند شده و فرصت نبود تا 

پیگی  ماجراهای آن روز و شب کذایی باشم که مثل یک 

 
ی
امن و آرام خانواده  را به  نقطه عطف طوفاین زندگ

ن بعد پیوند زده بود . در روزهای پر آشوب و حادثه خی 

دانم باید کجا و پیش رسم یک میلیون سوال بود که نیم

 گشتم ؟ گ دنبال جوابشان یم

سم آن شب با  دوست داشتم با بابا حرف بزنم و ازش بیی

ن حال برگشته و محمد رفته بودند کجا و چرا با آ

یکراست رفته بود زیر رسم ؟ جریان این داستاین که 

کند چیست ؟ راست است که او برادر محمد تعریف یم

س  ما و فرزند شما نیست ؟ اما بابا خودش را از دسیر

خانواده دور نگه داشته بود .با سیمایی گرفته و پریشان 

شد که کیس آن قدر در ژرفای افکار خودش غرق یم

 کرد . نزدیک شدن بهش را پیدا نیم جرات
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بابا حاچی که تازه از مراسم ختم مادر زن دایی ریحانه به 

خانه برگشته بود باز رساغ محمد را ازم گرفت و غرغر کرد 

 . 

_این پرسه معلوم هست چشه ؟ االن یه هفته است 

پیداش نیست ! امروز  تو مسجد از دور دیدمش ! ویل 

کرد سمت من ! وانمود یم هرچی چشم چشم کردم نیومد 

 منو ندیده ! بعدم غیبش زد و دیگه ندیدمش ! 

 

.تنها رستکان دادم و بعد با من جوایی نداشتم که بدهم 

کرده   نگراین رویم را به مامان کردم که با حالنر بغ

د و سیع داشت اشکهایش را به هم یملب های فرسی

 اش را پس بزند . ناخوانده

ی هال خودم از این سوی پنجره هایهمان شب با گوش

شنیدم که بابا روی ایوان داشت تلفنن به کیس که 

ن مطمئنم جز محمد نیم توانست باشد با لحنن هشدارآمی 

 گفته بود 

_فعال نیا خونه و هرجا هسنر باش و به کار و زندگیت 

ایط حارصن این مون جوری واسه همهبرس! شاید در رسی

وقت از آسیاب ست هیچها قرار نیبهیر باشه! این آب
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مون باهم تو یک کاسه است ! بیفته پرس ! دست همه

ها از ی شما، تو مرگ زهره مقرصم و شبمنم به اندازه

 بره ! عذاب وجدان و ترس از خدا خوابم نیم

 

ن میخکوب شد .با  پشتم یخ زده بود و پاهایم به زمی 

کردم دهاین خشک شده ، منگ و مات به پنجره نگاه یم

 که یی و ع
رحمانه حقایق هولناک اجز از فهم و درک کلمایر

دم که و پنهاین را جار یم زدند به صدای قلبم گوش سیی

ام را بدرد و از آن بزند خواست وحشیانه سینهگویی یم

ون .   بی 

های این خانه چه اینجا واقعا چه خیی بود ؟ توی رس آدم

گذشت و چه ربیط به مرگ جنجایل زهره خانم یم

 تند ؟ پناه برخدا ! داش

 

هدف روز بعد محمد با موبایلم تماس گرفت .داشتم یی 

کردم و کلمات نامربویط را زیر هم تمرین نستعلیق یم

نوشتم ." دیوانه " ، " آواز " ، " آزادی " ، " شادی " ، یم

 " مادر " که صدای زنگ موبایل از جا پراندم و
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#۳۵۸ 

 

ی حرف " ر " مادر به قلم هم روی کاغذ رسید و گوشه

ن کج کشیده شد .ازدیدن شماره اش هم جا سمت پایی 

 خوردم و هم ترسیدم. 

 

انگار دمای بدنم ناگهان به زیر صفر رسیده بود و داشتم 

شدم ! چرا با من تماس گرفت ؟ با در خودم منجمد یم

و احساس ها من چکار داشت ؟ در میان تردیدها و دودیل

خشم و کراهنر که بعد از آن شب و آن بوسه نسبت به 

 او در دل داشتم فکر کردم 

ه جوابش رو بدم .شاید باید جواب همه این  " بهیر

م . "سوال  ها رو از خودش بگی 

 نیم
ی

کردم و سوار آن شب به من گفته بود اگر دیوانیک

د تا شدم و نیم گریختم یمکامیون نیم خواست مرا بیی

ن را به من بگوید و من بفهیم نفهیم پشیمان همه  چی 
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ن و بودم از کرده ی خویش .اما نفهمیدم چرا برای گفیر

ن الزم بود که این همه راه برویم تا فهمیدن همه چی 

گرسمارس . همچنان که بابا را هم با خودش برده بود 

 جا ! مگر توی گرسمارس چه خیی بود ؟ آن

ه صدای زنگ موبایل کگلویی صاف کردم و قبل از این  

 قطع شود تماس را برقرار کردم . 

 _الو سالم ! 

و به این فکر کردم که االن باید دقیقا چه حیس داشته 

که شاید واقعا راست باشد باشم ؟ خوشحال باشم از این

ن و دلشکسته از این که این که او برادرم نیست یا غمگی 

و در  ام ؟ پاک گیج شده بودم . سعادت را از دست داده

ن گایه حواسم یم های تلفنن بابا با رفت پیش حرفاین بی 

مون باهم تو او که من یواشیک شنیده بودم " دست همه

ی شما، تو مرگ زهره یک کاسه است ! منم به اندازه

 مقرصم "

ام که حنر و تنم از ترس شایدها و اگرهای مخوف ذهنن  

 . رفت ها را هم نداشتم رعشه یمجرات اندیشیدن به آن

ام اش باعث تعجب و حنر ناراحنر و گرفته صدای دورگه

 شده بود 
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 _سالم ! 

های هم و بعد هردو سکوت کردیم و به شمارش نفس

دیم .انگار هردو نیم دانستیم چطور باید این گوش سیی

یم ؟ هرچند او تماس گرفته بود و البد  مکالمه را پیش بیی

د ادامه بدهد و دانست که چطور بایباید بهیر از من یم

که سکوتمان برای این گفتگو را مدیریت کند .قبل از این

 هم آزارنده شود گفت 

 _حال مامانت خوبه ؟ 

خواست ها و بیشیر این اواخر وقنر یمیادم آمد قبلن

راجع به مامان و بابا حرف بزند از پسوند ضمی  مالگ " 

 "  گفت " مامانت " ، " باباتکرد و یمت " استفاده یم

چرا دقت نکرده بودم ؟ چرا حواسم نبود که باید 

ن خودش داشته باشد ؟ منظوری از این ادبیات طعنه  آمی 

ه خداروشکر .   _بهیر

ه !؟_رساغ منو نیم  گی 

ای خواستم بگویم نه .اما به جایش جواب سیاستمدارانه

 دادم 
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زنه .شاید در طول روز در حد _زیاد با کیس حرف نیم

 چند کلمه ! 

هامان و اره سکوت و دوباره قیل و قال خاموش قلبدوب

را  دوباره شنیدن صدایش که این هیاهوی شورمندانه

 داد . ادامه یم

 خوام ببینمت ! _یم

ن نبود و به نظر نیملحنش مثل همیشه تحکم رسید که آمی 

داد .شاید هم به سبک خودش داشت به من دستور یم

گفتم نه .و باید یم ازم درخواست مالقات کرده بود .شاید 

ن بود .با علم به این ط عقل هم همی  که راست است رسی

که او برادر واقیع من نیست .اما نه وقنر از فرار آن روزم 

 که به جای همرایه با او تحت تاثی  پشیمان بودم و از این

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۵۹ 

 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ن مرگ سمیه از حرف دستش  های مامان و داستان غمگی 

گریختم .راسنر مامان چرا تمام واقعیت را به من نگفته 

 بود ؟ چرا نگفته بود او برادر واقیع
ی
ها ام نیست و تازگ

بهم نظر سوء پیدا کرده ؟ چرا سیع داشت آن را به 

ی هولناک سمیه ربط بدهد و مرا دچار ترس و اکراه قصه

 .؟؟؟و پریشاین کند ؟ چرا ...چرا ....چرا .. 

ها و سوءظن ها و کنجکاوی شدیدم برای شکحریف 

شدم .حاال پر از اشتیاق شنیدن بودم کشف حقیقت نیم

 آوردم . ام رسدریمرفتم و از ارسار مگوی خانواده.باید یم

 

 _کجا ؟ 

انگار هنوز هییحی ندانسته پذیرفته بودم او برادر من و  

پرس این خانواده نیست و شاید دیگر حق آمدن به این 

را ندارد .بابا خودش بهش گفته بود " فعال نیا و خانه 

هرجا هسنر بمون و به کار و زندگیت برس." همزمان با 

دم .او زدهاین یادآوری دستم را روی قلب هیجان ام فرسی

انگار منتظر بود بهانه بیاورم یا رک و راست بگویم نه 

ن ابتدا شنیدن پاسخ  مایل به دیدنش نیستم .برای همی 

 ش کرده بود و بعد از مکنی کوتاه گفتموافقم گیج
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 ! 
ی

 _هرجا تو بیک

خواست با این حق انتخاب به من به نویع شاید یم

ن و اطمینان خاطر بدهد که قرار نیست خطری از  تضمی 

طرف او تهدیدم کند .و من ترش از این بابت به دل راه 

 تامل گفتمدانم .یی دادم ؟ نیمنیم

 _تو بلوار کازینو ! 

جا دلیل موجیه برایش نداشتم پرسید چرا آنیمو اگر ازم 

عمیقش توی گوشم  .او سکوت کرد و صدای نفس

 پیچید و من ادامه دادم 

ون اومدن از خونه _ باید اول بگردم بهانه ای واسه بی 

دونم .بعدا برات اس جور کنم .ساعتش رو هم االن نیم

 کنم . ام اس یم

 خوای بیام دنبالت ؟_یم

ن   مامان میام .  _نه با ماشی 

که از  هم خداحافیطن کنیم تماس را قطع آنو بعد یی 

 کردم . 
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مامان تازه به خواب رفته بود و دست کم تا دوساعت 

شد .بابا حاچی هم داشت روی ییک از بعد بیدار نیم

ن از ها چرت یمکاناپه ون رفیر ین موقع برای بی  زد .حاال بهیر

 خانه بود .برای محمد اس ام اس دادم 

 >> بیست دقیقه دیگه میام .<< 

 پوشیدم جوابش آمد و وقنر داشتم توی اتاقم لباس یم

 کن! <<
ی
 >> با احتیاط رانندگ

 

روم داروخانه بعیصن از به محیا گفتم که دارم یم 

م و قرص های مامان و باباحاچی را که تمام شدند بگی 

شاید رس راهم کیم هم برای خانه خرید کنم .سفارش 

که حواسش به مامان هم در نبود من ضمن اینکردم که 

هایش برسد .فردا امتحان ریایصن داشت و هست به درس

های من هم حساب کرده بود . محیا ییک از روی کمک

ن جیم هزاران خویی  اش این بود که اهل کنکاش و سی 

 ام کرد . کردن نبود و تنها با لبخندی خواهرانه بدرقه
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ن مامان از خانه زد ون .دلهره و اضطراب  با ماشی  م بی 

ن بار با کیس در یک مکان  کیس را داشتم که برای اولی 

های زشت روزگار بود عمویم قرار گذاشته و این از شوچن 

ن قرارم با محمد باشد که حاال نیم دانستم قرار که اولی 

 است چه نسبنر با هم داشته باشیم ! 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۶۰ 

 

 

کازینو را همیشه دورادور دوست داشتم .گفته بودم   بلوار 

که ؟ و حاال که داشتم آن حوایل دنبال جای پارک 

گشتم پشیمان بودم از انتخاب این مکان برای قرارم با یم

 محمد ! 

شاید خاطره ی خوشی از این دیدار در ذهن من به ثبت 

نرسد و بعد بلوار کازینو با تمام شکوه و زیبایی 
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تبدیل به یک یادآوری ناخوشایند شود برایم نوازش چشم

 . 

محمد انگار از جایی زیر نظرم گرفته بود .چون به محض 

ن را جای مناسنی پارک کردم با من تماس این که ماشی 

که بگویم " الو " یا " سالم " صدایش گرفت و قبل از این

 توی گوشم پخش َشد 

 _من اینجام ! پشت رست ! " 

ب چرخاندم و دیدمش برایم دست و وقنر رسم را به عق

 تکان داد . 

های کیم بعد مقابل هم بودیم .حنر از پشت شیشه

انهعینکش متوجه نگاه دودی اش بودم که های خرده گی 

هایش باز بود( گذشت و ام )که دکمهاز روی چادر ایراین 

اعتنایی من از زیر به موهایم رسید که با شیطنت و یی 

و رورسی هایش توی هم که اخمن .با اینام زده بود بی 

ی نگفت .  ن  شد اما چی 

ت مشیک تنش بود که از زیر  زیپ  یک کت چرم اسیی

 یی 
ن اش که به آدم سیم و کلت کمریبازش بلوز سفید و نی 

ن در یک موقعیت احساس دلشوره ی ناشی از قرار گرفیر

اش داد ، معلوم بود .این مدل عینک دودیامنینر را یم
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دار صورتش بود در کنار ته ریش رم زاویهکامال مناسب ف

ای که داشت .نگاهم به بند کیف دعای زیر آراسته

ن سقوط کرد . یقه مناک به پایی   اش که افتاد با اندویه رسی

همه وقت او موی مرا داخل کیف که ایناز تصور این

اش نگه داشته بود و من ساده لوحانه دنبال رد گردین 

لرزیدم و بیشیر از پیش  گشتم بر خودمصاحب مو یم

 احساس حماقت کردم . 

 

وقت از بعدازظهر نیمه آفتایی خلوت و بلوار در آن

ی قدم های زیادی حوصلهروز آدم. ظاهرا آن تردد بود کم

همه ما روی زیبا را نداشتند . اما با اینزدن در آن پیاده

ن دو مجسمهدنبال هم به گوشه  یی دنیحی رفتیم و مابی 

 ن
ی

ن انتخاب کردیم .او اما سنیک یمکنر را برای  نشسیر

ننشست .باالی رسم ایستاده و نگاه مراقبش را که در حال 

 ای به من دوخت و پرسیدپاییدن اطرافمان بود لحظه

ن باره میای اینجا ؟   _اولی 
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گذشت و مارا باهم دانم اگر آشنایی از کنارمان یمنیم

روبرادری که کرد ؟ خواهدید پیش خود چه خیایل یمیم

 اند! یا چی ؟ توی بلوار کازینو اتفاقر به پست هم خورده

که جواب پشت چشیم برایش نازک کردم و به جای این

ش را بدهم گفتم سوال طعنه ن  آمی 

 _با من چکار داشنر ؟

مان آمده بود که حاال دانم چه بر رس خواهر و بردارینیم

ساس برای هم تبدیل به دو غریبه شده بودیم ! اح

کردم میانمان هفت شهر و هفت کوه و هفت دریا یم

 فاصله افتاده ! واقعا که چه دنیای عجینی بود! 

 نگاه به ساعتش کرد . 
ی

 همراه با لبخند کمرنیک

 رم . _چون باید زود برگردی خونه زیاد حاشیه نیم

و بعد یک پایش را روی نیمکت گذاشت .کیم خم شد و  

 داد گفت تکیه یم که به پای روی نیمکتشدرحایل

 چرا اون روز وسط جاده از دستم 
ی

_اما قبلش باید بهم بیک

 فرار کردی؟

 

 #نیلوفرالری
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#۳۶۱ 

 

 

ن کرد من با  و نگاه سمجش را که توی چشمانم تی 

 زل زدم به دست
ی

هایم .انگار خودش از قبل دستپاچیک

کم   دانست هیچ جوایی ندارم که بهش بدهم .یا دستیم

شهامت گفتنش را نداشتم .خودش بود که بازجویانه 

 ادامه داد

 شد ؟ _به قضیه اون دوستت سمیه خاکپور مربوط یم

م بود یا از فرط خشم که احساس نیم دانم از رسی

 یم
ی

کردم .دلم به هم پیچیده بود و پوست برافروختیک

شد .منقلبانه در خودم صورتم داشت سوزن سوزن یم

هایم را به نیش دندان کشیدم ی لبجمع شدم و گوشه

رفتم و غیب خواست جایی در دل نیمکت فرو یم.دلم یم

هایم بود که داشت روی شدم .نگاهش به دستیم

شد .باز هم از سکوت و خاموشی من زانوانم چنگ یم

ب آهنگ تندتری گفت   استفاده کرد و این بار با رصن
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 قدر پستم ؟_فکر کردی این

ل و جرایر ناگهان جوشیدم و نگاه دانم با چه دنیم

آلودم را به طرفش پرت کردم .صدایم بوی نکوهش عتاب

 داد . و توبیخ یم

_اگه پست نبودی توی جواهرده منو توی خواب 

 بوسیدی ! اون شب هم که تو اتاقم به زور ... نیم

 هایم را بوسیدی ."و دیگر در ادامه نگفتم " لب

د رفتم نگاهم را ازش که چرا تنو بعد پشیمان از این

دزدیدم و سیع کردم با کشیدن چند نفس عمیق و یی در 

ثمری یی خودم را به آرامش دعوت کنم که البته تالش یی 

 بود ! 
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۶۲ 

 

نگاهش را مثل میخ به صورتم کوبید و حق به جانبانه 

 گفت 

 تم که برادرت نیستم . دونسترش یم_ویل من از خییل قبل

اختیار به دانم عمدا یا به طور تصادقن دستش یی نیم

اش رفت و بعد رسی    ع برگشت .انگار که سمت کلت کمری

خواست به طریفر قدرت و تسلطش را  به رخ من یم

. اما من بالید بکشد و از این بابت هم به خودش یم

ر ی چشمانش قراو نفوذ قدرتمندانه تحت تاثی  جذبه

که خود را باخته آننگرفته بودم )حداقل ظاهرا ( و یی 

 باشم گفتم 

ن  که تونسنر حرمت یک عمر خواهر و _از نظر من همی 

 برادریمون رو بشکنن نهایت پسنر و رذالته. 
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ی من خون رسچن را به صورتش پروایانههای یی حرف

زده کرد .از میان دندان دواند و نگاهش را وحیسی و طغیان

 ایش گفت هقروچه

ه بیشیر مراقب حرفهات  _ وقنر طرف صحبت منم بهیر

تونم ییک رو بخوام  قدر که یمماه ! من همونباشی زیک

م . همزمان یم  تونم ازش متنفر باشم و کینه به دل بگی 

ام را با چشماین تنگ شده و حریص درآمده کلمات بعدی

 هم جسورانه توی صورتش کوبیدم 

دیگه چه کارهایی از دستت  _خییل دوست دارم بدونم

 برمیاد؟ 

ای از رس تمسخر و تحقی  رستکان داد و همراه با خنده

 گفت 

ی یم  کردم . _من جای تو بودم آرزوی بهیر

ن کشید و رسش را بیشیر هول داد به  و بعد صدایش را پایی 

ن پچ پچه یم  کرد طرف من ! حاال داشت با لحنن تهدیدآمی 

 که چه کارهایی از دستم وقت اینو نفهیم_دعا کن هیچ

 برمیاد ! 
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برای اثبات ادعای نابرادربودنش الزم به هیچ دلیل و 

کردم او واقعا مدرک مستندی نبود .حاال که حس یم

ی خصمانه و تبدیل به آدم  دیگری شده و با این روحیه

مبارزطلنی که داشت شبیه آن محمدی که دست کم به 

همه بود ، نیست  تظاهر هم شده در حجب و وقار زبانزد 

کردم .آب دهانم را چون و چرا ادعایش را باور یمباید یی 

آرام و یواشیک قورت دادم و منتظر ماندم از حالت 

اش خارج شود. من برای رسیدن به جواب تهاجیم

چراهای زیادی آمده بودم ببینمش ! پس بهیر بود این 

 م . کردرا به زمان دیگری موکول یم مناقشه و تنش بیهوده

خوام بدونم موضوع چیه ؟ و _گفنر برادرم نیسنر ! یم

 اگه برادرم نیسنر پس گ هسنر ؟

ن یم شد . نگاهم به سیبک گلویش بود که تندتند باال و پایی 

ی هیجانات دروین  ن  اش را برانگیخته بود . گویی چی 

_یه روز ازت پرسیدم اگه برادرت نبودم دوست داشنر ِگ 

 خندیدی و گفنر هیچکسم !  خیالتو باشم و تو یی 

ن دلخراشی داشت .به آدم خورده   های زخمصدایش طنی 

ن است و یم مانست که قلبشان از عفونت و عقده چرکی 

.کیم هم گذرند از هیچ فرصنر برای تالقن و انتقام نیم
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هایی که رسید .نه خودش ! بلکه انرژیترسناک به نظر یم

شایندی از جمله کرد احساسات ناخو از خودش ساطع یم

شد  انگیخت و باعث یمهراس و تشویش را در من بریم

م  ه به نقطهخود به خود حالت تدافیع بگی  ای .او خی 

ام به فکر فرو رفته بود .تازه ی وارفتهنامعلوم در چهره

ده ی این حقیقت کریه خودش را انگار داشت ابعاد گسیر

ن یاس و ناباو به من یم دانستم ری یمنمایاند و من در عی 

 که درویعن در کار نیست . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۶۳ 

 

ن به طرز احمقانه و رازآلودی جدی بود .   انگار همه چی 

 _یعنن واقعا تو هیچ نسبنر با من ...با ما نداری ؟

تردید متوجه کردم یی اگر آن لحظه به قلب خود رجوع یم

ن باشم هراسان  که از این بابتشدم بیش از آنیم غمگی 
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اش را به چشمانم زده بودم .نگاه عمیق و سوزین و شگفت

 کشید و گفت 

 _در حال حارصن نه . 

و بعد انگار که بخواهد راز مهیم را با من در میان بگذارد 

 دوباره رسش را کنار گوشم کشید و زمزمه کنان گفت 

 _اما به زودی قراره همه کست بشم ! 

را عقب کشیدم .گویی منظورش و من یکه خورده خودم 

 فهمیدم . فهمیدم هم نیمرا هم یم

 _یعنن چی ؟ 

گذشت و و از ترس افکار پریشاین که آن لحظه از رسم یم

 من توانایی مهارشان را نداشتم بر خودم لرزیدم . 

 خویی نیم 
 خویی " همه کست بشم . معنن

ده ! نه .معنن

 ده!"نیم

 موضوع از چه قراره _چرا نیم
ی

و این داستان رو از گ

 کجات درآوردی ؟ 

کردم یا خواهشش ؟ خودم هم داشتم رسزنشش یم

 نیم
ی
دانم .برآشفته بودم و احساس عجز و درماندگ

 کردم . یم
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 کنم . _برات تعریف یم

های درهم کشیده حواسش رفت یی دو پرس و بعد با اخم

جواین که در حوایل ما شوچن شوچن و با صدای بلند و 

های جلف و دادند و به حرفیی به هم دشنام یمپرهیاهو

خندیدند. حدودا هجده _نوزده عاری یممبتذل خود با یی 

ت سفید رسشان ساله به نظر یم رسیدند و هردو کاله اسیی

ن مشیک تنشان . بود و یر  ت سفید و شلوار جی   رسی

دانم از کجا یکهو پیدایشان شده بود .اما معلوم بود نیم

وجیه به حضور ما نداشتند. ییک از که تا آن لحظه ت

هایشان آن قدر زشت بود که من با خجالت خودم شوچن 

ن و را جمع کردم  و با چهر  ای گلگون رسم را انداختم پایی 

ن بهشان  او همان دم با فیک منقبض و لحنن تحکم آمی 

 توپید 

ن تا نگفتم بیان کت _زودتر گورتون رو از این جا گم کنی 

نتون !   بسته بیی

خیایل نگاهمان کردند و تا ردو برگشتند و اولش با یی ه

 در مقابلش در بیایند او به 
ی
بخواهند با قلدری و لودگ

ن دستش را به سمت یی  سیمش برد . اما شکیل تهدیدآمی 

باره کماکان منتظر واکنششان ماند و دید که چطور به یک
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رنگ از رخسار دو پرسجوان پرید و ترس برشان داشت که 

 ا جهل و جوانیشان توی دردرس افتاده باشند ؟ نکند ب

محمد انگار که با سکوت و معطیل اش داشت بهشان 

که فرصت آنداد و دو جوان بخت برگشته هم یی امان یم

فرار را از دست بدهند دو پا داشتند دوپای دیگر هم 

 جا دور شدند . رس دویدند و از آنقرض کردند و آسیمه

ن پرشتابشان دوخته شده بود . نگاه هردوتامان به رف  یر

دونم نسل جوون امروز با چه جور تربینر بزرگ _نیم

 چاک و دهن نبودیم ! شدن ؟ زمان ما اینقدر یی 

گفت زمان ما انگار خودش متعلق به یک قرن جوری یم

پیش بود و نگفتم تو نبودی که توی آن دعوای 

و ات با دایی سجاد در جنگل از قرار معلوم به اجنجایل

کاری جانانه ی آن کتکفحش ناموش دادی و آغازکننده

 ای که هنوز هم ته دلتان باهم صاف نشده ؟ بوده

 و به جایش پورخندزنان گفتم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۳۶۴ 

 

بینم که از شغل جدیدت رایصن هسنر و از انجام _یم

 بری ! وظیفه لذت یم

زنم . بهش طعنه یمبه روی خودش نیاورد که دارم  

 زد و خونرسدانه گفت 
ی

 لبخند کمرنیک

 _شاید باید از دایی سبحانت ممنون باشم ! 

های چادرم را که روی نیمکت پخش و پال بعد گوشه

ای که از او بعید بود جمع کرد و کنار شده  بود با حوصله

 ی کیم پیش من نشست . زد و بعد در فاصله

 _رسدت که نیست ؟

سوس کیم خودم را روی نیمکت رساندم به شکیل نامح

م .اما انگار حنر یک که در فاصله ی امنن از او قرار بگی 

 ذره هم از جایم تکان نخوردم

 _نه . 

 و توی دلم گفتم 

 تونم رسمای حضورت رو تاب بیارم ."" فعال یم
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مقدمه آغاز کرد و واقعیت مثل یک اش را خییل یی قصه

به  .  ی ناگهاین بر من وارد شد رصن

" تقریبا یک ساله که فهمیدم وقنر به دنیا اومدم منو با 

ها تو بیمارستان عوض کردن ی پنایهنوزاد عقب افتاده

 ". 

 

*** 

 محمد 

 

 _حالت خوبه ؟ 

رمق و لرزانش کرد و چشمانش که از و نگاه به دستان یی 

ن بلند نیم دانست باید کیم شد .خودش هم یمروی زمی 

ی تحمل و طاقتش قدری مالحظهرفت و تر پیش یمآرام

ی کش دادن به قضیه را کرد .اما دیگر حوصلهرا یم

نداشت . این ماجرای بدبخنر او بود و کیس بیشیر از او 

دید .وقنر او شنیدنش را از این بابت لطمه و صدمه نیم

تر از آش نشوند ی داغتاب آورده بود بقیه بهیر بود کاسه

 و 
ی
 ظرافتش ! .حنر او با تمام شکنندگ
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ن !   _لرز کردی ! پاشو بریم تو ماشی 

ن جا خوبه !   _نه همی 

زد خودش را به داشت با نگایه گریزان از او زور یم

ین ی مهتابگونش و ترش که در ین نیمکت بچسباند .چهره

چشمانش خانه کرده بود مایه رقت و آزارش بود .این 

یک  دارش از او _انگار که او حالت تدافیع و امتناع معنن 

ن  ن و متجاوز عوضیست دیگر داشت برایش توهی  آمی 

ن نبود تا کجا یمبرخورنده یم تواند این طرز شد .مطمیی

رفتارش را تحمل کند و به روی خودش نیاورد .با این همه 

کرد ؟ دلش تعمق و خاموشی داشت به چی فکر یم

هایش خواست به ذهنش نفوذ کند تا از اندیشهیم

شد و او گایه کم داشت شلوغ یمو کم.پیاده ر رسدربیاورد 

دواند چشمان مراقبش را با نگراین به این سو و آن سو یم

 ی آشنایی درحال پاییدنشان باشد . مبادا که چهره

 

 که او را وادار به حرف زدن با خودش کند گفت برای این

 ؟ ام رو شنیدی نیم_حاال که قصه
ی

ی بیک ن  خوای چی 

ن برداشت و وقنر ای از ر نگاهش برای لحظه ن خی  وی زمی 

با احتیاط به سمت صورتش کشیده شد دلش را لرزاند 
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اش .غم داشت توی حوض چشمان درشت و کشیده

اش انگار که داشت . مژگان بلند و فرخورده خورد خیس یم

شک صاحب ییک از زیباترین کرد.او یی به ابروانش گی  یم

کرد جز او یمای که آرزو چشمان دنیا بود .نگاه ساحرانه

ای از قلب کیس را تسخی  نکنند .صدایش وقنر با رگه

توانست شد .انگار که یمتر یمآمیخت رویایی بغض دریم

 مخاطبش را جادو کند . 

کنم که مامان این کار رو کرده _من ...من ...باور نیم

 باشه! 

 این را با تمام ناامیدی و یی 
ی

ی اش گفت و بعد گوشهچارگ

هایش دان گزید که جلودار رسریز شدن اشکلبش را به دن

که دلش برای حال و احوایل که داشت باشد .با این

سوخت اما ترجیح داد در این مورد برخوردی سنگدالنه یم

 داشته باشد و بیشیر از همه دلش به حال خودش بسوزد. 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۶۵ 
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چه توقیع از  جایی که رسنوشت بهش رحم نکرده بود 

 دلرحیم اوست ؟

 شد ! اما متاسفانه حقیقت داره . _منم اولش باورم نیم

گنایه مامان خانم فکر هایی که به یی و مثل تمام وقت

اش به سوزش افتاد و پیش خود کرد جایی از سینهیم

 کرد.اما نه آن
ی

قدر که با پشیماین یا احساس رسافکندگ

 روی او بردارد .  بازگشت ذهنن انگشت اتهامش را از 

زهرا خانم فرصنر را  که او برای سازش و معامله در 

ی و خودخوایه از دست اختیارش گذاشته بود با یی  تدبی 

داده بود ! حاال فقط باید سود و منافع خودش را در نظر 

شد مقرص گرفت و اگر این میان حفر پایمال یمیم

ن رسنوشتشان بود . به او ربیط نداشت .او خودش ای

 وسط یک قربانیست ! 

م ویالی گرسمارس تا _ من اون روز یم خواستم تو رو بیی

ن رو بشنوی ! اما خب  خودت از زبون زهره خانم همه چی 

خواد به دام صیاد نیفته از دستم ...تو مثل آهویی که یم

 فرار کردی! 
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مند و شایک گفت و دندان به ی آخر را با لحنن گالیهجمله

توانست او را هرگز به خاطر کار آن نیمهم سایید . انگار 

اسی  و مجنونش  روزش ببخشد .حنر اگر بیش از این

ن یم شد .یک گوشه از دلش همیشه به خاطرش چرکی 

 شد . ماند و با او صاف نیمیم

راست گفته بود که او جزیی از معدود  کسانیست که 

ن نفرت و کینه از کیس عاشق و مجنونش یم تواند در عی 

  باشد ! 

نگاه به ساعتش کرد .یک ساعنر از خروجش از خانه 

دانست که گشت ! یمکم باید بریمگذشت .دیگر کمیم

ون از خانه تنهایی وقت  بیشیر از این مجاز نیست بی 

اش را داشت که به بگذراند .حتما به جز امروز سابقه

ون ! مثال کجا ؟ وقنر بهانه های وایه از خانه بزند بی 

هایش تی  کشیدند و صدای زینو شقیقهگفت بلوار کا

ن این همه جا غرش مانندی از قلبش برخاست ! چرا از بی 

بلوار کازینو را انتخاب کرده بود ؟ با شناخنر که از او 

داشت اهل قرارومدار با کیس نبود . اگر درست نشناخته 

باشدش چی ؟ اگر ظاهر و باطنش باهم ییک نباشد ! این 

 به موهایش اش یمیوانهفکرهای مالیخولیایی د
ی

کرد .چنیک
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وقت نتوانسته بود رس از افکار که هیچانداخت و از این

اش در بیاورد بیشیر از پیش احساس فالکت کرد موذیانه

 ! 

 صدایش دوباره او را به سمت خودش کشید . 

 _چه بالیی رس زهره خانم اومد ؟  

ی شنیدن خواست طفره برود .حوصلهاولش یم

یش را نداشت .طبق تحقیقات پلیس و هارسزنش

ها و تایید پزشک قانوین مرگ زهره بر اساس بررش

ایست قلنی اعالم شده بود .پس در این مورد کیس حق 

نداشت علیه او اعالم جرم کند .اگر قصد کشتنش را 

ن داد از لبهداشت که اجازه یم ی آن پرتگاه پرت شود پایی 

 . 

 ر گفتوااما به جایش با لحنن رسکوفت

رفتیم شدی و یم_اگه اون روز به جای فرار همراه من یم

 دیدنش شاید هنوز زنده بود ! 

 من مقرصم ؟_یم
ی

 خوای بیک

طور که به تک و تا برآشفته شدنش را دوست داشت .این

شد و از نگاهش آتش افتاد و خون به صورتش پمپاژ یمیم
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ن کرد . این آتیسی بود که تقدیر به خرمخشم فوران یم

 سوخت ! زندگیشان انداخته .فقط نباید که او یم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۶۶ 

 

تر از همه گناهاگر دیگران مقرص نبودند او خودش را یی 

 یم
ی
های ظالمانه و دید که مستحق این از هم فروپاشیدگ

ی نبود   . جیی

 مون مقرصیم ! _ همه

اتهام را از روی  این را با تاکید گفته بود که نوک فلش

 خودش بردارد . 

_ویل باید موضوع رو به همه بگیم و پلیس و بقیه رو از 

 اشتباه دربیاریم ! 

همراه با پوزخندی گزنده زل زد توی صورتش  وهمزمان 

 از دلش گذشت . 
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توین با ماه ! که یم" چی پیش خودت خیال کردی زیک

دارین خیال راحت مثل یه علف هرز  منو از رس راهتون بر 

که خوش ام .اینو بندازین دور ؟ من مثل یه غده رسطاین 

 داره به عملکرد خودتون ."
ی

 خیم باشم یا بدخیم بستیک

که ته دلش را به طور اساش خایل کرده باشد برای این

 شمرده گفت

شه و _اون وقت دست گنهکار مامانت برای همه رو یم

این آبرو  ی بزرگ به بار میاد ! بابات هم از یک فاجعه

مونه ! چون اون بود که پیشنهاد داد ریزی یی نصیب نیم

ی خیابون . دیگه تا جسد زهره خانم رو بندازیم گوشه

ی و تو آخر عمرت نیم توین تو این شهر رست رو باال بگی 

 چشم مردم نگاه کنن ! 

نگاهش مات و منگ مانده بود . انگار که تازه داشت 

اش از شد . چهرهیمچشمش به عمق این فضاحت باز 

ن شد و بعد با فشار درد و رنیحی که یم ن چی  کشید چی 

 دستانش صورتش را پوشاند . 

او کیس نبود که تنهایی به قربانگاه رسنوشت برود . 

برد .حنر او را که خواست با خودش یمهرکیس را که یم

 وقنر بهش فکر یم
ی
شد و هایش داغ یمکرد گوشتازگ

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ه و تارش ناگهان قلبش تپشناک و انگار   که به جهان تی 

 از نور یم
ی

 پاشیدند. رنیک

به راسنر عاشقش شده بود ؟ او هییحی از عشق 

 و شیدایی یی نیم
ی

خیی دانست ! از رمز و رازهای دلبستیک

رفت .اگر عشق یعنن بود و  ناشی و مبتدیانه پیش یم

ن و در طلبش بودن و درهمان  دیوانه وار کیس را خواسیر

ن بله یمحال نفرت از  شد گفت بسیار عاشق او داشیر

اندازه خودخواه و جو و یی است ! عاشفر رسسخت و کینه

حسابگر و حسود ! البته بهیر بود راجع به خودش قدری 

برد .اما ی " حسود " را به کار نیمکرد و کلمهاغماض یم

تری به ذهنش نرسید . اسمش ی مناسبآن لحظه واژه

عشق بود یا زیاده خوایه یا  خواهد باشد ! هرچی که یم

اعالم جنگ به رسنوشت ! حنر اگر رسش را هم به باد 

گذاشت جز خودش مال کیس شود .مثل داد نیمیم

ی برای از دست دادن نداشته باشند ! آدم ن هایی که چی 

ها و حنر با با تقدیر و آدمجنگید . محابا یمبرایش یی 

 خودش اگر که انتخابش او نباشد . 

ن نشانهشاید ا  را باید کیم ین اولی 
ی
های بارز جنون زدگ

بیشیر در خودش جدی یم گرفت و فکری به حال 
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کرد دیگر کار کرد .اما احساس یمسالمنر روح و روانش یم

د نابرابر با تقدیر  از کارش گذشته و از این جدال و نیی

ن به خود نیست . تحت تاثی   مجایل برای گریز و پرداخیر

ن ذهنیت پریش وارش بود که ناگهان و افکار دیوانه همی 

 گفت 

 رو یه اتوبان در نظر بگی  و منو یه راننده که دارم 
ی
_زندگ

خوام بدونم با این کنم ! یمدر خالف جهت حرکت یم

ایط با من هسنر یا نه ؟  رسی

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۶۷ 

 

کرد لحنش اگر حال و روز مساعدتری داشت سیع یم

ن نبود حنر  تر از اینو شفاف روشن باشد .ویل مطمیی

 جمالت کنایی را هم برتابد .هنوز دستانش را 
ن بتواند همی 

از روی صورتش برنداشته بود .تا چند لحظه واکنیسی از 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

داد ؟ هایش گوش یمخودش نشان نداد .اصال به حرف

 از عتاب و خشم به خودش گرفت 
ی

 صدایش رنیک

 _با توام محبوبه ! 

که اهمینر به موقعیت خودشان بدهد دستانش را نآو یی 

طور زار و  که آنبه زور از روی صورتش برداشت و از این

همه دیدش یکه خورد .در عجب بود چطور آنگریان یم

اشک از چشمانش باریده ، صورتش را شست و شو داده 

 بود و او نفهمیده !؟

م زد و در آغوش خود آراخواست او را بغل یمدلش یم

آمد وقنر باعث و باین کرد .اما چه کاری از دستش بریمیم

این حال مشوش و داغانش کیس جز خودش نبود و 

شد که مردم را به جرم تماشای جا در مالء عام هم نیماین

 تی  کشید . ی احساش و دراماتیک به هفتیک صحنه

طاقنر دست زیر بازویش گذاشت و از جا بلندش کرد با یی 

نمای مردم که انگشتبردش .قبل از اینجا یمآن .باید از 

کردند برای رفتند جای خلویر پیدا یمشوند .باید یم

که بتواند اشک از چشمان زیبایش بزداید و کیم نازش این

خورد ها یمرا بکشد ! هه! اصال گروه خونش به این حرف

ی چموش و رسکش شود که توی  ؟ او نازکش دخیر
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ن  مانده بود اری ندیده بود ؟ کمچشمانش جز خشم و بی 

خودش را به زور ازش کنار بکشد و پیش چشم مردم 

ه ه رس ! آبروریزی راه بیندازد .دخیر  ی خی 

 فهیم ؟_تو برادر منن ! یم

موقع که هنوز نسبت خواهر و برادریشان زیر سوال آن

 خوین که خیال مردهقدرها کشتهنرفته بود آن
ی

ی همبستیک

رند نبود که حاال داشت سنگ یک توهم کردند باهم دایم

کرد با زد. شاید فکر یمپوشایل چندین ساله را به سینه یم

ن خودشان دیواری امن و تکرار این ورد یم تواند  بی 

ن بکشد که حافظ حد و حریم گذشته باشد .اما او  مطمیی

های خودش این دیوار حائل  خییل وقت بود که با دست

 . را از هم فروپاشیده بود 

ن بلوار معروف با خواست ایندلش یم جا وسط همی 

کرد که او از تخم و فریاد به تمام مردم شهر اعالم یم

ک که ی خاندان پنایهترکه ها نیست و برادر این دخیر

ن توامان عشق و نفرت را در دلش دارد  قدرت برانگیخیر

 .او محمد پنایه نیست ...نیست ....نیست . 

م از عرض خیابان گذشتند که رهایش کند باهآنیی 

کرد .زیر .داشت او را به سمت ال نود مادرش هدایت یم
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گذشتند و به هایی که از کنارشان یمهای مراقب آدمنگاه

ای رفتند معذب بود .از قضاوتشان واهمهسمت بلوار یم

داد شغل جدیدش را کمیر به نداشت اما ترجیح یم

فت نشده مخاطره بیندازد . هنوز جای پایش خوب س

های خود بود و بدخواهان زیادی داشت که با گزارش

 بخواهند زیرپایش را خایل کنند . 

 _ یا برادرم باش یا هیچکسم ! 

این را با بغض و گریه گفت ) شاید هم التماسش کرده 

بود.( و او با مالیمنر که کمیر از خود رساغ داشت و 

ش هم به خاطر مالحظه  ی موقعیتشان بود گفت بیشیر

ن باهم حرف یم  زنیم . _ششش! بعد که رفتیم تو ماشی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۶۸ 

 

ن رسیدند دستش را به سمتش دراز کرد  و بعد که به ماشی 
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 نیست .اول تو 
ی
_سوئیچ رو بده .تو حالت مناسب رانندگ

ن خودم رو رسونم خونه .بعد بریمرو یم گردم میام ماشی 

 دارم . بریم

ی مقاومت و کیم مردد بود . اما ظاهرا حوصلهاولش  

ون آورد و داد  لجبازی را نداشت . سوئیچ را از کیفش بی 

دش روی صندیل جلو بنشاندش .  به او و اجازه داد که بیی

برگشت و صندیل راننده را کیم برد عقب تا مناسب قد و 

که حرقن میانشان رد و بدل قامت او باشد .قبل از این

ش زنگ خورد. او داشت با دستمال کاغذی شود  موبایل

کرد . گوشی را از آلودش را پاک یمتند تند صورت اشک

اش انداخت و اعتنا به صفحهجیبش درآورد و یک نگاه یی 

 بعد رد تماس داد و دوباره آن را ته جیبش فرو کرد . 

پروا شده بود و داشت با سولماز بود ! زیادی پررو و یی  

شد . باید که وقتش دردرسساز یمهای وقت و یی تماس

ن چند روز برای همیشه دست به رسش یم کرد . همی 

گشتند زماین پیش بود که وقنر با صابر باهم از تهران بریم

ین بزند وقنر برگشت که او یی  ن ن که بین هوا رفته بود پایی 

احساس کرد صابر دیگر آن صابر چند دقیقه پیش 

رسید و خته به نظر یماش گلگون و برافرو  نیست . چهره
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جنبید و درجواب " قراری درجای خودش یممدام با یی 

ی شده ن  " ی او پرت و پال گفته بود . چی 

وقنر گوشی اش را از روی داشبورد برداشت تا با پلیس 

د و تخلف یک راننده  تماس بگی 
ی

ی راهنمایی رانندگ

عویصن و شماره پالک ماشینش را مسئوالنه گزارش بدهد 

وی گوشی اش دو تماس از دست رفته از سولماز به دید ر 

ثبت رسیده و او با توجه به بدخلفر و دگرگوین ظاهری 

خورد از صابر شک کرده بود که مبادا وقنر گوشی زنگ یم

ی سولماز را دیده روی کنجکاوی رسک کشیده و شماره 

ین بزند که چرا وقنر یمباشد و پشیمان بود از این ن رفت بین

د احتیایطیی   کرده و یادش رفته که گوشی را با خودش بیی

 رسید . .سکوت صابر به نظرش مشکوک و ترسناک یم

ه رو واسه همیشه از رسم کم کنم ."   " باید رسی دخیر

ون کشید . صدای گرفته  اش او را از افکار یی رسوتهش بی 

 _باید برم یه کم خرید کنم . 

د و راه ز که چرا استارت نیمظاهرا متعجب بود از این

افتاد تا قبل از تاریک شدن هوا به خانه برساندش. نیم

ن فاصله که او داشت به  نگاهش کرد و دید که در همی 

کرد توانسته دسنر به رسو روی سولماز و صابر فکر یم
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پریشان و گریان خود بکشد و ظاهرش را مرتب و آرام کند 

اده یا دانست از تالطم افتخیی بود و نیم.البته از قلبش یی 

 نه ؟

 خرم . _رس راه هرچی خواسنر یم

 با مهرباین گفت و فکر کرد 

تونم بهت لطف کنم و باهات مهربون " یه وقتایی یم

 " .  خویی باشی
 باشم ! البته اگه دخیر

 هنوز چشم ازش برنداشته بود . 

 هات تموم شد ؟_گریه

به نشان تایید فقط رس تکان داد و همزمان چادر و 

باهم از رسش کشید جلو و او از این حرکت اش را رورسی

اش گرفت .شاید هم از روی عادتش بود .اما خنده

د .یک...بگذار تا دلش یم روز مالک خواهد ازش رو بگی 

ن تن و بدین یم شود که حاال سیع دارد محجوبانه از همی 

ن خود  چشمان مشتاق او بپوشاند و برای داشیر

 ترش کند . حریص

 گ شده !  _دلم برای خونه تن
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های درهم کشیده رویش را او که با سکوت و اخم

برگرداند و زل زد به مناظر آن سوی پنحره ، آیه کشید و 

 زد، توی دلش غران ادامه داد همزمان که استارت یم

بینن که کنن و یم" یه روز تو همون خونه چشم باز یم

 مال منن ! "  #عشق_را_سانسور_کردند 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 عشق_را_سانسور_کردند#

#۳۶۹ 

 

 خوای بخری؟ _واسه خونه چی یم

ی زدهی غروبسوی شیشه بود و چهرهنگاهم هنوز به آن

 شد . تر یمشهر که دم به دم شلوغ
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هایی برای خانه اصال یادم نیم
ن آمد قرار بود چه چی 

 بخرم؟ 

ذهنم از کار افتاده بود انگار .هنوز منگ و هنگ بودم و 

های محمد را برای خودم هضم کنم و حرفتوانستم نیم

های تلخ پشت پرده به مبهوت از مواجه شدن با واقعیت

های عاقبت خانواده که یم اندیشیدم ترس تمام حفره

انداخت کرد و رسمایش به تنم رعشه یمخایل دلم را پر یم

 . 

ها را از خودش چند درصد امکان داشت محمد این حرف

خواستم امیدوار باشم که یم  ساخته باشد؟ هرچقدر هم

ی عجیب و دیدم که امکان ندارد تمام این قصهاما یم

 هولناک که او برایم تعریف کرده دروغ باشد. 

 بابا پشت تلفن به محمد گفته بود 

 مون مقرصیم ! " " همه

آخر چطور مامان دلش رایصن به این کار شده ؟ مگر 

چوب خدا  همه ما را از شود ییک مثل مامان که اینیم

ن ظالمانه بندگانش را قرباین یم ترساند خودش چنی 

مرد جنگیل  مصالح و منافع خود کند .یادم که به آن پی 

ی ی زمخت و تن تبدارش و آن قصهافتاد و چهرهیم
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سوزنایک که روزی محمد کنار یک آلونک نیمه ویرانه 

شد و دردی برایم تعریف کرده بود قلبم سوزن سوزن یم

 کشید . خودش را به سمت مغزم یم از سینه

های ام مسبب بدخنر و رنج آدمفکر که خانواده از این

گنایه شده باشند احساس محنت کشیده و یی 

 و خجلت یم
ی
کردم .ویل آخر از ییک مثل مامان رسافکندگ

بعید بود ! بعید بود که همچه کاری کرده باشد ! مامان 

لسختگی  بود . یکدنده و تلخ و عبوس و   گر بود. کنیر

 یی 
ها یا مهر بود و گایه هم با دروغزیرک و رند و حنر

ی خودش های کوچک به شیوهکاریمخفن 

آمده را مدیریت های پیشو بحران اندییسی مصلحت

القلب و اهل دسیسه و کرد . اما هرگز زین ظالم و قیسیم

 خرابکاری نبود . 

م اما هرگز به منباورم نیم م بمی  ثابت نشود  شد ! حارصن

ام که محمد هرچه گفت راست گفت و من دخیر مادری

ی ی خودش را با بچهالخلقهی ناقصکه حارصن شده بچه

خیی و یی گنایه عوض خدای از همه جا یی سالم یک بنده

کند و امید و آرزوهای یک زن و مرد ساده دل و بینوای 
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ن روستایی را با خودخوایه و تکیی به باد بدهد و زندگیشا

 را از هم بپاشاند .محمد دوباره شایک شد و گفت 

!؟  _ نگفنر

و همزمان نگاهش چون رعد از من گذشت .خواستم 

نداشتم بهم گی  بدهد و  دانم . اما حوصلهبگویم نیم

 ام. خیال کند که دستش انداخته

 _ یه کم خرت و پرت . 

حال بود که به گوش خودم هم قدر گرفته و یی صدایم آن

راند . " یم familyاو داشت به سمت فروشگاه " نرسید . 

 که در ابتدای کمربندی شهر قرار 
ی
مارکت بزرگ هاییی

جا داشت و مامان همیشه تمام خریدهایش را از آن

ن و کردم و مرگ غمکرد .به زهره خانم فکر یمیم انگی 

شومش که عاقبت او را در کام خود کشید .تنها و اسی  و 

ای کارش رسیده بود . دربند .دور از خانه  .انگار که به رسن

دانم که من جای خدا نیستم و اهل قضاوت هم و نیم

ت آموز بود یا نه .اما برای آخر و مستحق این مرگ عیی

 عاقبت مامان خودم

 

 #نیلوفرالری
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 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۷۰ 

 

بیمناک بودم.حاال که همدستش جزای کار خودش را پس 

حساب دنیا با او بود .موسم داده حتما نوبت تسویه 

شد و چه خود کاشته بود و باید که مجازات یمدروی آن

ن آینده و رسنوشت  من از حاال برای روزهای پرحادثه خی 

 کشید نگران بودم . نامعلویم که انتظارمان را یم

مون مقرصیم . " از قرار معلوم باید بابا گفته بود " همه

 خشک و تر با هم بسوزیم . 

ن بمانم .خودش برای خرید  محمد  ازم خواست توی ماشی 

ن که با دست خایل رفت. مهم نیست چی یم خرید . همی 

به خانه برنگردم کاقن بود .تازه یادم آمده بود که باید به 

داروخانه هم بروم .اما نه .ولش کن ! باشد برای وقنر 

اش نیست ! بهیر بود هرچه زودتر از دیگر ! حاال حوصله

شدم .حاال که ارصار داشت برادر من نباشد یممحمد دور 

ن ما محرمینر نیست و ظاهرا او نیت دیگری نسبت  و بی 

کردم و با حفظ به من داشت باید بیشیر احتیاط یم

 داشتم . مان را به همان شکل سابق نگه یمفاصله رابطه
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های پرحرف و دار و نگاههای معنن تنم از یادآوری حرف

توانم درک کنم که .هنوز نیمشد حدیثش مورمور یم

چطور این قدر راحت توانست از مرزهای خواهر و 

ن ما بود سنگ  برادریمان رد شود و با هتک حرمنر که بی 

را سست و نسبت متعارف و مقدس  بنای این رابطه

 اعتبار کند . مان را یی گذشته

توانست جای برادرم باشد خواست هنوز یماو اگر یم

توانم به چشم دیگری فهمید که هرگز نیموالغی  ! باید یم

گذشت این بهش نگاه کنم .حنر اگر صد سال هم یم

 گرفت . رابطه برای من رنگ و بوی دیگری نیم

 

سوخت.برای قسمت تلخ و سیاهش از دلم برایش یم

کس ماندنش . رسنوشت .برای قرباین بودنش .تنها و یی 

این  ت قدیم و اش که بر رس هویو رسگرداین  برای حی 

جدیدش پیدا کرده . برای امید و آرزوهای وایه از دست 

ینن هیچ حادثهرفته  ای اش و کایم که شاید دیگر شی 

دادم و که هم بهش حق یمزهرش را کم نکند . در حایل

دادم برایش متاسف بودم و از صمیم قلبم آرزو هم نیم

یر توانستم برای برهم زدن این تقدکردم که ای کاش یمیم
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که دلدارش باشم ! ظالمانه کاری بکنم .هرکاری به جز این

بر من حرام باد آن عشفر که از او نصیب من شود .من 

ده بودم حاال که تا به این سن بویی از مهر برادری اش نیی

اش توانستم دل خود را به محبت عاشقانهچطور یم

خوش کنم .وقنر حنر از فکر کردن بهش هم حس بدی 

اری خودش را به بهم دست یم ن داد و موچی از خشم و بی 

 کوبید . مغزم یم

طور که مدیع بود عاشقم باشد .او در کردم آنباور نیم

 رواین و رسد برای 
ی

فکر تالقن و قصاص بود .آغازگر جنیک

را به  شکست یک دوسِت دشمن .کیس که مهر مادری

 . قیمت گزاقن به پایش ریخت 

عوامل از هم فروپاشی خواست که از طریق من از یم 

د . یمی بخت برگشتهخانواده خواست اش انتقام بگی 

مامان را مجازات کند .اما من هرگز این فرصت را به او 

 دادم .هرگز ! نیم

های خرید برگشت .تعداد کیسه ها زیاد محمد با بسته

 بود .گفته بود 

 _هرچی چشمم دید خریدم . 
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ن چید و دوباو کیسه ره آمد و پشت رل ها را عقب ماشی 

 نشست . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۷۱ 

 

برای من و خودش هم دوپاکت آبمیوه خارچی خریده بود 

 اش را انداخت و داد دستم . .ین 

 _کالس فلوتت چی شد؟ 

و ویر چطور یادش به کالس نیم دانم توی این هی 

 پرسید ؟خصویص فلوت من افتاده ؟ چرا از سولماز نیم

 از آبمیوه را با ین مک زدم و در همان حال که حس کیم

 کردم سوی چشمانم برگشته شانه زدم باال . یم

ه ؟  _حاال دیگه گ حوصله  داره فلوت یاد بگی 

ایط پایدار نیست .  _ما در دوران گذار هستیم و این رسی

 گذره . خوبیش اینه که هرچی باشه یم
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ی نگفتم تا خو  ن د را گرفتار تنش با کنایه نگاهش کردم و چی 

 دیگری با او نکرده باشم .توی دلم گفتم 

 گذره اما با قیمت جون و عمرمون ." " بله یم

اش را نوشید و بعد آن را کنار گذاشت و کیم از آبمیوه

 ربط گفتیی 

رم . خواد بشه بشه .من راه خودم رو یم_هر طوری یم

من قصد جنگ با کیس رو هم ندارم اما اگه ییک بخواد با 

ن نزنم آروم نیم  شینم . در بیفته تا پشتش رو به زمی 

اش در کردم نگاه سوزین و بعد رو کرد به من .وانمود یم

کرد .صدایش که داشت ذوبم یممن اثر ندارد .درحایل

ن و حنر خشن شد . ناگهان تحکم  آمی 

ای رو که قراره به پرس صالحیان یا هر _ اون جواب بله

 سه من نگه دار .تا به وقتش ! ای بدی فقط واخر دیگه

توی قلبم ولوله شد .گلویم زق زق کرد و دیگر آبمیوه 

ن نرفت .جرات نگاه کردن دوباره به او را نداشتم  ازش پایی 

.به او که از امروز دیگر هیچکسم نیست .حنر 

 ام باشد . توانست برادرخواندهنیم
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دانستم که زیر این آرام به حرکت افتاده بود اما یم 

اسک خونرسدی که به صورت خود زده چه درون م

 متالطم و پرآشویی دارد . 

  

ه زد .انگار که بخواهم  سکوت آمد و دوباره بینمان چنیی

نگ و هرچه که عمدا ذهنم را از او و این قصه ی بدپی 

شد پرت کنم فکرم را به جای دیگری پر مربوط به آن یم

 دادم . 

رار از خانه ای بود که ازدواج ! شاید تنها راه نجات من و ف

ترسیدند اما به قلب هایش در ظاهر از خدا یمآدم

تابید .من باید ازدواج گنهکارشان نوری از خدا نیم

رفتم. شاید تنها راه رستگاری من کردم و از آن خانه یمیم

ن باشد.هرچه باشد از دست و پا زدن توی این  همی 

ش را داشتم گرداِب تبایه که بهیر بود .هرچند اگر شهامت

 یا یم
ی
م توانستم اختیار و افسار زندگ ام را به دست بگی 

دادم بروم جایی دور و گمگشته برای خودم ترجیح یم

ن تکیه   مستقیل بسازم و چون کوه فقط بر زمی 
ی
زندگ

هاش ! اما دری    غ و درد که این فکر و آرزو بدهم نه آدم

 توانست باشد و یک افسانه کهفقط در حد یک رویا یم
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 من جور در نیم
ی
ایط با واقعیت زندگ آمد.با توجه به رسی

ی که مرا به زور به ارزش  و استبداد و جیی
ی
ها و خانوادگ

ای که با آن بزرگ شده باید و نبایدهای دیرینه و نهادینه

داد هیچ شانیس برای تبدیل شدن به یک بودم پیوند یم

ن را ول کند و دنبال  دخیر مستقل که یک روز همه چی 

 و آرمانز 
ی
ی نبودم ندگ های خود برود نداشتم .من دخیر

های پشت خیی از خانه بگریزم و همه پلکه شبانه و یی 

ن کاقن بود  رسم را خراب کنم .من محبوبه پنایه بودم .همی 

 تا به یک

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۷۲ 

 

ده و قانع باشم .اگر  ن شده رسسیی رسنوشت از پیش تعیی 

کشید و مرا علیه درونم آتش عصیان زبانه یمچه در 

رفتم کارانه پیش یمشوراند اما همچنان محافظهتقدیرم یم

 و مراقب بودم که دست از پا خطا نکنم . 
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اما هربار ندایی از اعماق قلبم با نوایی شورمندانه به من 

 یم گفت 

آل مورد نظر پدر و مادری " تو مجبور نیسنر دخیر ایده

ند و هرجا که به باشی که خو  د بندگاین رستاپاخطا و تقصی 

کنند ! تو محبوبه ! مصلحتشان نباشد به خدا پشت یم

نن و بَریه .از کجا معلوم تو یم
َ
تواین راهت را جدا کنن و بک

 ات نکند و پشت تو نباشد ! " که خدا در این راه یاری

  

توانست راندم .این یمباید فکر ازدواج را از رس خودم یم

یک تصمیم شتابزده باشد ! یک واکنش نامعقول و 

احساش. مثل از چاله به چاه افتادن ! صحبت از یک 

 بود ! 
ی
 عمر زندگ

ها دوباره موضوع ازدواج با  مامان کیم قبل از این اتفاق

پرسصالحیان را مطرح کرده بود و این بار با جدیت 

ی یم خواست مرا قرباین کند که محمدش از بیشیر

که خودش های شیطان دور بماند .) با اینوسوسه

ی سمیه دانست محمد برادر من نیست اما پای قصهیم

ار را در من بیشیر و  ن خاکپور را وسط کشید تا اکراه و اشمیی

د و با استفاده از یی 
ن اری من به بیشیر برانگی  ن ی و بی  خیی
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خواستم یک قرباین مقصود خود برسد .( من ویل نیم

 چاره باشم و ز یی 
ی
ام فدای آسایش و آرامش کسان ندگ

 دیگر شود . 

همه پرس صالحیان را برای من شایسته و مناسب 

دانستند . حنر پرسنوح هم به نویع تاییدش کرده و یم

 آرام و گفته بود اگر فکر ساز و آواز نباشم یم
ی
توانم زندگ

 ای با او داشته باشم . سعادتمندانه

خیی مانده بودم ش یی شد که از آه پرسنوح ! چند وقنر یم

کند ؟ راست است که رفته .یعنن حاال کجاست ؟ چه یم

خارج ؟ راست است که قرار نیست حاالحاالها برگردد ؟ 

ی  ن یا اصال برنگردد ؟ ویل چرا در مورد رفتنش به من چی 

ن  مگی  نگفت ؟ و بعد خودم از این فکر متعجب و حنر رسی

سنیم  گفت .مگر باهم چهشدم . چرا باید به من یم

ام پر و بال داشتیم که ...آه بهیر بود که به افکاروایه

ی بدهم .بهیر بود که یاد و خاطر پرسنوح را مثل یک  کمیر

شمع نیمه جان در دل خود خاموش کنم و از این رویای 

 با من از این شوچن 
ی
ون .زندگ کرد ها نیمپوشایل بخزم بی 

حرسیر روز به ساز دل من برقصد .بگذار این هم که یک

 های بیشمار دیگرم .چه باک!؟شود روی حرست
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آور و من دیر یا زود خسته و بریده از جو خفقان

ای که در آن احساس امنیت روچ و ی خانهریاکارانه

رفتم .درس و بستم و یمبارم را یمرواین نداشتم کوله

ین و توجیهدانشگاه یم پذیرترین بهانه و  توانست بهیر

اشد . باید ازحاال برای قبویل در ییک از فرصت برای من ب

کردم .مامان دیگر های تهران تالش یمدانشگاه

توانست با دانشگاه راه دور رفتنم مخالفت کند .وقنر نیم

شود کوتاه دهم مجبور یمببیند تن به ازدواج اجباری نیم

ام موافقت کند.چرا که درنهایت هردو بیاید و با خواسته

ک داش ن یک هدف مشیر تیم .دور شدن از محمد و رفیر

ی من از خانه و اگر این مهم به لطف ازدواج آبرومندانه

توانست وسیله شد درس و دانشگاه هم یممیرس نیم

 باشد. 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۷۳ 
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شد نگه ی ما منتیه یمای که به باغ خانهرس کوچه

 داشت و بعد از کشیدن ترمز دسنر گفت 

ن  _من  شم و بریم گردم . جا پیاده یمهمی 

ن  و بعد رویش را به من کرد .توی تاریک روشن ماشی 

ی نگاهش را ببینم که خشکم توانستم برق سوزندهیم

ی کرد .اما مثال حواسم بهش نبود و داشتم به کوچهیم

کردم که زیر نور فاز شب ساکت و مرموزانه خایل نگاه یم

ن ر هنوز حرفچشم به ما دوخته بود . انگا هایی برای گفیر

که من دیگر دیل برای شنیدن نداشتم داشت درحایل

 .اصال ! 

لحنش آرام و شمرده بود اما کلماتش بوی اتمام حجت و 

 داد . اولتیماتوم یم

ن محبوبه من دارم سیع یم کنم که حساب تو رو از _ببی 

ش .یمهمه آدما جدا کنم .پس نیم ی بیر ن تونم خواد از چی 

ن رو به خاط ات مادرت بگذرم و همه چی  ر تو از رس تقصی 

فراموش کنم و یه گوشه بشینم و زندگیمو بکنم .فقط اگه 

 منو بخوای و کنارم باشی نه مقابلم . 

ی نشست تا نگاهش بر من مسلط تر شود   و بعد یکیی
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که چرا هنوز ازدواج _یادته یه روز بهت راجع به این

 نکردم چی گفتم ؟ 

ی من نیاز نداشت چون بدون اشارهانگار به تایید 

ن من ادامه داد تصدیق  آمی 

ی کم و بیش دلخواه من هسنر ! من _تو تنها گزینه

سونم نیم ن و پس زدنم بیر خوام تو رو از عواقب نخواسیر

 تونه یه گناه نابخشودین باشه ! ویل از نظر من این یم

ای که در قلب بینوای اعتنا به التهاب و واهمهو بعد یی 

 اش ادامه داد رحمانهمن انداخته بود با همان کلمات یی 

اومد .حنر _ وقنر هنوز خواهرم بودی ازت خوشم نیم

ن مطیع بودن و بله  شاید ازت متنفر بودم .چون در عی 

چشم گفتنات چموش و رسکش بودی و با چشمات آدم 

طلبیدی و من همیشه دوست داشتم به رو به مبارزه یم

مت کنم .اما تو بعد هربار زور کتک هم شده را

شدی .هنوزم شاید تر یمخوردن قوی تر و رسسختکتک

های نفرت باشه .شاید االن برات جای ته دلم اون رگه

تونه خوامت ؟ آدم که نیمسواله که پس چه جوری یم

گم هم از کیس متنفر باشه هم عاشقش ! ویل من یم

 تونم . شه .دست کم من یمیم
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خواد گردنت رو حظه که دلم یممثال درست همون ل

تونم بهت امان بدم و بشکنم یا یه گلوله خرجت کنم یم

 خدا خدا کنم که بتوین از چنگم قرس دربری . 

ی کرده بودیم ها ! من واقعا مجبورم که به عحب گی 

ش گوش بدهم ؟ کاش الاقل های جنونحرف ن آمی 

ن گناه ؟ با گونهیم و هایی برافروخته دانستم به کدامی 

 حالنر عصنی و تهییج شده آرام ترسی زدم 

ه دیگه  پیاده شی تا منم  _بس کن محمد ! دم اذونه .بهیر

 برم خونه . 

و او انگار نه انگار که شنید .هنوز داشت با کلمات 

 کرد . اش برایم رجزخواین یمبیمارگونه

شه .مثال درست وقنر که دلم _البته برعکسشم یم

ت رو بشکنم یا یه گلوله خایل خواد بهت امان بدم گردنیم

تونه دوستم داشته باشه کنم تو قلبت .قلنی که نیم

 تپیدن به چه کارش میاد؟ 

واقعا با یک دیوانه چه فرقر داشت ؟نکند جدی جدی 

عقلش را از دست داده باشد ! کاش خودش را به یک 

داد .روحش بدجوری مریض بود و دکیر روانکاو نشان یم

 خودش خیی نداشت . 
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۷۴ 

 

ی برای از دست این طور که او مثل آدم ن هایی که چی 

آخر زده ترسناک بود .خدا خودش دادن ندارند ، به سیم

 به خی  کند . 

ش بود یا چی که دانم تحت تاثی  حرفنیم ن های تهدیدآمی 

 مفلسانه گفتم 

ن ما چ ی عوض _من تو رو مثل برادرم دوست دارم و بی  ن ی 

 نشده . 

هایم خوشش نیامده بود .انگار که مثل یک از حرف

فحش رکیک بود برایش .ترش کرد و غران به بازویم 

 چسبید 

قدر این جمله رو مثل ورد واسه خودت و من تکرار _این

نکن ! خواهر و برادریمون یه قصه بود .یه دروغ که به 

 آخر رسید . 
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که دنده و ترمز   قدر به سمت خودش کشیده بود مرا آن

رفتند و دسنر داشتند با فشار توی پک و پهلوم فرو یم

همه از تک شد توی جانم .با ایندردش داشت پخش یم

 و تا نیفتاده بودم هنوز . 

_به خدا که تو دچار توهم شدی محمد ! تو از من بدت 

خوای رس به تن من نباشه و به فکر انتقایم ! اما میاد و یم

کنن که کیو گول بزین !؟ هان لمات باری یمداری الگ با ک

که به قول دم ازم متنفر باشی تا این؟ من که ترجیح یم

 خودت عاشقم . 

تمام سعیم را کرده بودم که لحنم عاری از کینه و عداوت 

قدر زهرناک بود که باز علیه من و اکراه باشد .اما آن

 تحریکش کند . 

گرفت و   ام را توی مشت خودشبادست دیگرش چانه

د. دردم گرفته بود اما تاب آوردم و جیکمم درنیامد .  فرسی

هایمان باهم درآمیخته بود و بخاراتش صدای تند نفس

ن را برایمان ملتهب تر کرده بود .هردو فضای ماشی 

تاب و زده و رسکوبگر .یی شوریده دل بودیم ! عصیان

زده و در جدال عشق و نفرت به روی هم شمشی  جنون

 دیم . بسته بو 
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خوای با من کلنجار بری هوم ؟ حیف این _تا گ یم

صدای نازت نیست که من فقط باید ازش تلیحن و زخم 

 زبون بشنوم ؟ تو حرف خوب بلد نیسنر بزین ؟ 

 اش در آمده بودباز صدای دندان قروچه

ینت رو نگه داشنر واسه گ ؟ _حرف  های خوب و شی 

ن رد شیم ود و ما را توی آن ترسیدم یک نفر از کنار ماشی 

ش یک کالغ چهل کالغ  عادی ببیند و بعد خیی وضع غی 

پخش شود در تمام شهر .چرا محمد دیگر اهل مالحظه 

فکر شده پروا و یی قدر یی کرد .چرا ایننبود و احتیاط نیم

 کرد . بود ؟ داشت فکم را توی مشت خودش له یم

 شه ولم کنن ؟_یم

ش را برداشت .اما و رسم را عقب کشیدم .او هم دست 

فشار دست دیگرش هنوز روی بازویم بود .و من با نگراین 

ن های بعدش فکر یمبه کبودی کردم  .هرچند که چی 

 . ای نبود تازه

ی منن ! برو _چه بخوای چه نخوای از حاال تو محبوبه

ن کن و یاد بگی  که چطور  تمرین عشق و دوست داشیر

 تخراج کنن . باید به جای نفرت از قلب من عشق اس
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ها ! انگار به حرف او بود و هرچی گفت باید یم چه حرف

گفتم چشم ! ویل ییک باید جلوی دهان المصبم را 

زد توی دهانم .چرا ساکت گرفت .ییک باید یمیم

ماندم ! انگار از جان خودم سی  شده بودم که با نیم

اری ن  ام غریدم  خشیم جوشیده از انزجار و بی 

 ونه شدی ! _ تو واقعا دیو 

نگاهش به رویم تنگ و باریک شد و همزمان دستش به 

 سمت گردن آویزش رفت . 

تونم مثل موهات که انداختم دور قدر که یم_اره ! اون

 گردنم ،

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۷۵ 

 

یه زنجی  ببندم دورت و بند کنم به خودم ! اما درنهایت 

 عشقم باشی یا نفرتم !  که الیقانتخاب با توئه ! این
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که سیع داشتم بازویم را هم از چنگش بکشم و او درحایل

به من ثابت کرده بود که تا خودش نخواهد امکانش 

 نیست پوزخندزنان گفتم 

 که بهم حق انتخاب دادی ! اما من _خییل ممنون از این

توین یا دم خواهرت باشم و اگه تو نیمترجیح یم

ه که دیگه کاری به خوای جای برادرم نیم باشی پس بهیر

 کار هم نداشته باشیم و ... 

ای مصمم و مرموز وقنر همان لحظه رهایم کرد و با قیافه

 را خواباند و یی 
محابا دنده عقب گرفت بقیه ترمز دسنر

 ها از ترس ته حلقم ماسید حرف

 کنن ؟_چکار یم

رفت هنوز داشت رسارس کوچه را با رسعت دنده عقب یم

 با هراش کودکانه به صندیل چسبیده بودم . و من 

 برمت که به زوِر  زنجی  به خودم بندت کنم . _یم

دانم اما حنر شوچن اش هم راست و دروغش را نیم

 ترساند . زشت بود و مرا تا حد مرگ یم

 _نه . 
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 ! با دردمندی تمام ! گریه هم فریاد زده بودم .با یی 
ی
چارگ

 کردم .انگار ! و التماسش . یم

 _تو رو خدا محمد ! آبروریزی نکن ! ماشینو نگه دار ! 

ن هم فکر  من حنر آن لحظه به پرت کردن خودم از ماشی 

آمد .اما جهنم کرده بودم .هرچند افتضاح بدی به بار یم

ن از چنگ آدم یکدنده و دیوانه ای چون ! برای در رفیر

بار دیگر با گلویی ی دیگری نداشتم .یکمحمد چاره

 وی گوشش نهیب زدمترکیده ت

 _گفتم ماشینو نگه دار ! 

ن را نگه درست وقنر که ظاهرا یم خواست دور بزند ماشی 

که به دانم یی حرف من رفته بود یا اینداشت .اما نیم

ی خودش ؟ و در یی توقف با نگاه پر از خواست و اراده

ش چهره ه به تماشا زدهی وحشتتحقی  ه خی  ام را خی 

طاقنر برای تحمل تمسخرش نبود  نشست .دیگر در من

 . 

که من _نگاه کن ! مثل یه جوجه ترسیده .هه ! درحایل

 هنوز کاری نکردم . 

ای " در حایل که من هنوز کاری نکردم " را با کنایه

هایم قفل پرتهدید گفت و بعد نگاهش حریصانه روی لب
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کوبید و عرق رسدی ماند . قلبم داشت هنوز وحشیانه یم

.خودم را مستحق تحمل ابروانم رسازیر بود ی از گوشه

ن خفنر نیم دیدم . اما دیگر زبانم برایش تند نشد .دل چنی 

و جرایر برایم باقر نمانده بود دیگر .از طرز نگاهش 

ای در رس که چه اندیشهآمد و از حدس اینخوشم نیم

زد .اما طور صورتش را برافروخته خونم یخ یمدارد که آن

ی ی یک بوسهن بار دیگر از وسوسهخوشبختانه ای

ی نبود .   هوسناک خیی

ن پیاده شد اما قبل از این ن خود از ماشی  که با رفیر

رسانه اش را توی خوشحالم کند بازهم برق نگاه خی 

 چشمانم ریخت . 

_خواستم بدوین واسم کاری نداره تو رو به زور مال 

دم دارم بهت لطف خودم کنم و اگه بهت حق انتخاب یم

 کنم.  یم

و بعد انگار که بخواهد به من پند و اندرزی اخالقر و مهم 

 تر پچ پچه کرد بدهد با لحنن آمرانه

 یم
ی
تونه برات مثل بهشت باشه واسه خودت _وقنر زندگ

 جهنمش نکن !  
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داد ؟ اصال مگر بلد بود بدون زور داشت به من اخطار یم

 و تهدید و ارعاب حرف بزند !؟

 

 #نیلوفرالری

 شق_را_سانسور_کردند#ع

#۳۷۶ 

 

 حاال که داعیه عاشفر هم داشت ! دیوانه ! 

ارم . _یادت باشه .من اون ن  قدر دوست دارم که ازت بی 

و در امتداد لبخندی گزنده در را چنان به هم کوبید که 

ن بر خودمان لرزیدیم و من تا چند لحظه  من و اتاق ماشی 

پشت رل بعد از رفتنش هم جرات نکردم بروم جایش را 

 پر کنم . 

 

وقنر نیمه جانم را به خانه رساندم مامان بیدار در 

ش دراز کشیده بود و باباحاچی داشت به اخبار گوش  بسیر

داد .کیس سوال پیچم نکرد و نگفت چقدر دیر کردی ! یم

بت سینه و قرص  سید " پس کو رسی حنر باباحاچی نیی
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شت ای برای بازخواست من نداام ؟ " انگار حوصلهچریی 

ی نیم . مامان اما هوشیار و مشکوکانه مرا یم ن پایید .چی 

ون یم داد . انگار گفت .فقط گهگایه آیه بلند از سینه بی 

دانست این ییک دو سه ساعت پیش گ بودم و ازش یم

 ام ! هایی شنیدهچه حرف

 نشد جویای حالش شوم .نتوانستم . 

 که هنوز جرمش برمن مسجل نشده بود اما در با این

دیدم .دست کم خودم رغبنر برای مهرباین کردن با او نیم

 که یی 
توانستم شد نیماش بر من ثابت نیمگنایهتا وقنر

ام به او را همواره بر  دلم را با او صاف کنم .اگر چه احیر

کردم که هرچه دیدم و قلبا برایش دعا یمخودم واجب یم

د  ن ش برخی  .اما از زودتر حالش خوب شود و بتواند از بسیر

دستش دلخور بودم .اگر واقعا او این کار را کرده باشد 

 توانستم ببخشمش ؟ یم

های خرید را از توی محیا که به کمکم آمده بود تا کیسه 

ن به خانه بیاوریم گفته بود  ماشی 

 ! نوتال هم خریدی ؟ ... _اوه چقدر خرید 

ل که داخدونم " گیج شد .و قبل از اینو وقنر گفتم " نیم

 ها به جستجوی نوتالیش بگردد پرسید کیسه
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به خورده !   _فکت چی شده ؟ انگار رصن

 ای رنگ به رنگ شده گفتم با چهره

ی نیست .  ن  _چی 

انداختم و دست گل محمد رفتم نگایه به آینه یمباید یم

کرد .امیدوارم دیدم .پک و پهلوهامم بدجوری درد یمرا یم

د .   امشب از عذاب وجدان خوابش نیی

های معنن دار و خاموش مامان از برای فرار از دست نگاه

د تا من محیا خواستم بسته خانه بیی ن های خرید را به آشیی

 بروم نمازم بخوانم ! 

 

دانم گ قرار بود محیا و باباحاچی را هم در جریان نیم

داستان محمد بگذاریم .باباحاچی هنوز رساغش را از این 

گرفتند و  که از خانه با او یمهایی گرفت و از تماسو آن یم

ن و آزرده بود .او پیش خود حدس پاسخ یمیی  ماند غمگی 

 قهر کرده و از یم
ی
زد که محمد بعد از یک دعوای خانوادگ

 خانه رفته . 
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های پریشان و مضطرب از مرور دیدارم با محمد و حرف

هولنایک که بینمان رد و بدل شده بود و حاال حنر جرات 

ها را هم نداشتم ، آن شب تصمیم ه آناندیشیدن ب

داشتم تا بازگشت بابا به خانه بیدار و منتظر بمانم . باید 

های با او حرف یم ن ها ! باید چی  ن زدم .راجع به خییل چی 

م یم ی دستگی  فهمیدم این وسط گ کمیر شد و یمبیشیر

 مقرص است و گ بیشیر ؟ 

دیده و  گفتم محمد چه خوایی برای منبایسنر به او یم

های بیمارگونه اش را با او درمیان افکار و اندیشه

توانست از پس محمد گذاشتم .شاید فقط بابا یمیم

اش را مهار کند . طبق داستاین که بربیاید و افسارگسیخته

محمد برایم تعریف کرده بابا از هییحی خیی نداشت و همه 

ن زیر رس مامان و زهره خانم بوده .پس محمد  چی 

ای به دل داشته باشد .البته اگر انست از بابا کینهتو نیم

محمد بخواهد آدم منصفن باشد و پیش خود قضاوت و 

 ای داشته باشد! داورِی عادالنه

های محمد و انتقالش به بابا کار راحنر هرچند تکرار حرف

ای نیود .باید از رسی محمد به بابا پناه نبود برایم اما چاره

 بردم . یم
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بابا به خانه نیامد و وقنر هم با همراهش اما آن شب 

حوصله گفت که رسش درد تماس گرفتم خییل کوتاه و یی 

 کند و ترجیح داده که شب را توی کارخانه رس کند . یم

 ای بود ! بابا از خانه فراری شده !؟سابقهاتفاق یی 

ن راحنر دست به دست هم بدهیم  انگار قرار نبود به همی 

 زدهطوفانو برای رساندن کشنر 
ی
مان به ساحل ی زندگ

ی بیندیشیم و کاری کنیم .   آرامش تدبی 

 #عشق_را_سانسور_کردند 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۷۷ 
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محمد چی بهت گفته ؟ هوم ؟ یم دونم که دیروز رفنر -

 دیدیش ! 

مامان از فرصنر که باباحاچی به حمام رفته بود استفاده 

ای سست و یی حال خودش را رسانده کرده و با قدم ه

خانه تا با ته مانده ی جذبه اش چشم غره ای  ن بود آشیی

سد .داشتم برای ناهار مرغ  برود و این سوال را ازم بیی

کردم و با ظاهری یی تفاوت انگار که برایم مهم رسخ یم

 کاری ام یی برده ، وقنر داشتم پیاز رنده 
نباشد به مخفن

 دادم برگشتم و از روی شانه شده را توی روغن تفت یم

 نگاه مایر بهش انداختم . 

یعنن خودش نیم دانست ؟ یا امیدوار بود محمد یک 

هایی را از قلم انداخته باشد .مثال این که او زهره خانم 
ن چی 

را مجبور به همدسنر با خودش کرده . آن قدر زار و نزار 

ن حاال یم خواست زانوانش جاخایل  بود که انگار همی 

اییط نبود که باهم راجع به بده ن .در رسی ند و بزنندش زمی 

موضوعات مهم و جنجایل اخی  بحث کنیم.بهیر بود کیم 

بیشیر صیی یم کردیم و تا رو به راه شدن وضع جسماین 

 اش منتظر یم ماندیم . 
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چرا از جات بلند شدی مامان ! یه کم دیگه وقت -

 خوردن قرص هاته ! خودم میام پیشت . 

 رسد و خشک صدام تعجب کرده بودم .  خودم از زنگ

 با من مثل ننه بزرگا حرف نزن ! -

گفت و برای این که پشتش خم نشوند به دسته ی 

صندیل چسبید و من متعجب از این که چطور با این 

حال و احوالش یم تواند باز هم توپ و ترسی بیاید لب 

پایینم را دادم جلو و بعد کفگی  چویی را با حرص به لب 

اضم را به قابلم ه کوبیدم که من هم به نویع خشم و اعیر

ی سوال قبیل اش  او اعالم کرده باشم .ناامید از پیگی 

 رفت رساغ پرسش بعدی ! 

 با بابات حرف زدی ؟-

نه .آخرین بار که باهاش تماس گرفتم گفت خودش رس -

 فرصت مناسب میاد خونه . 

 و فکر کردم 

کشیده تا   " بابا از حقیقت ترسیده و خودش رو کنار 

هرچی یم خواد بشه بشه یا داره تو تنهایی و خلوتش فکر 

 چاره یم کنه ؟ "
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اش واقعا از کارهاش رسدرنیم آوردم .سکوت و یی تفاویر  

 آزاردهنده بود .مامان زیر لب پوزخندزنان گفت  

هه ! رسفرصت مناسب ! زندگیمون تو آتیشه ! اون -

ن وقت آقا تو اون کارخونه ی لعنتیش تحصن   کرده و عی 

 خیالش نیست ! 

 

چقدر حق به جانب به نظر یم رسید .انگار نه انگار که از 

همان دسنر که داده پس گرفته ! اگر وضعیت خویی 

داشت وهشدارهای دکیر پشت گوشم نبود بهش یم 

 گفتم

 " خودت این آتیشو انداخنر تو زندگیمون ! "  

 فکر کردم 

؟ دلش برای  " واقعا چطور دلش رایصن به این کار شد 

بچه ی خودش نسوخته بود ؟ برایش مهم نبود چه بر 

یم که ناقص  رس بچه ی خودش یم آید !؟ حاال گی 

الخلقه ! ویل به هرحال بچه اش بود ! پاره ی تنش بود 

"! 
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ش   خدا را شکر که هیچکدام از ما حنر یک قطره از شی 

را نخورده ایم واال حتما مثل خودش سنگدل و یی عاطفه  

 یم آمدیم !  بار 

ن بهش انداختم  از گوشه ی چشم یک نگاه رسزنش آمی 

.انگار یم توانستم از پشت این چهره ی زمخت و یی روح 

م .راسنر که آدم ها یم توانند چه به ارسار درونش یی بیی

موجودات خطرنایک باشند ! گ فکرش را یم کرد از دست 

 مامان که نمازش قضا نیم شد و حنر با

 

 ی#نیلوفرالر 

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۷۸ 

 

ن توصیه های دلسوزانه ی پزشک پشت گوش انداخیر

ن کاری بربیاید .  روزه هایش را تمام و کمال یم گرفت، چنی 

د که  محمد حق داشت آن قدر ازش کینه به دل بگی 

 بخواهد خشک و تر را باهم بسوزاند . 
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از یادآوری حرف های دیروزش قلبم کرخت یم شد و راه 

یم گرفت .باید سیع یم کردم تا یم توانم ازش  نفسم

ن  دوری کنم .خشم و نفرت قلبش را آن قدر سیاه و چرکی 

کرده که متوجه کردار و گفتارش نیست .واال آن حرف ها 

نیم توانست حرف های یک آدم عادی باشد .معلوم بود 

که خودش را بدجوری باخته و از نظر روچ رواین کامال 

دیدا به کمک احتیاج داشت و ای کاش به هم ریخته .او ش

کیس بود که یم توانست این روزهای تلخ و سیاه کنارش 

ن ما  ن بخش خود آرامش کند . اگر بی  باشد و با کالم تسکی 

ن خوب و عادی بود و هیچ سابقه ی  همه چی 

ناخوشایندی از رفتارهایش درذهنم تدایع نیم شد شاید 

کارانه از به جای این که بخواهم خودم را محافظه  

سش دور نگه بدارم یم توانستم مثل یک خواهر  دسیر

ایط و اوضاع  خوب و دلسوز کنارش باشم و توی این رسی

ها  ن ن ما خییل چی  بحراین تنهایش نگذارم . اما حیف که بی 

خراب شده. حنر پیش از تمام این اتفاقات هم ما هرگز 

 خواهر و برادرهای خویی برای هم نبودیم . 

 نهایی بود . درد محمد درد ت
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ن   ! در این بی 
دیگر برایش نه همدیل مانده بود نه همزباین

هرکدام یم خواستیم از این معرکه ی هولناک جان خود را 

سالم به در بریم و به فکر منافع و مصلحت های 

 شخیص خودمان باشیم . 

 درد محمد درد تنهایی بود ! 

 و چه کیس خطرناک تر از کیس که با قلنی زخیم و متعفن

 از کینه تنها مانده ! 

جو خانه ملتهب و ناآرام بود و غیبت مشکوک بابا داشت 

کم کم خونمان را به جوش یم آورد .آن قدر که بابا حاچی 

ن غرورش ازم خواست  هم به تنگ آمد و با زیر پا گذاشیر

م کارخانه تا مرد و مردانه با بابا حرف بزند ببیند  او را بیی

ش آمده به جای قهر و دردش چیست و اگر مشکیل پی

گوشه نشینن با همفکری و مشورت هم حلش کنند .با 

ی  ن کنار کشیدن و رس خود را توی برف فرو کردن که چی 

 درست نیم شد . 

من که خودم بیشیر از باباحاچی خواهان رویارویی و 

صحبت با بابا بودم از این پیشنهادش استقبال کردم . 

ن را   مامان هم حرقن نداشت و بدش نیم آمد  که همه چی 

بسپارد دست باباحاچی ! از این بالتکلیفن و رسگرداین 
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خسته بود و ظاهرا یم خواست هرچه زودتر ییک 

 یی سامان شده 
ی
تکلیفشان را با خودشان و این زندگ

ن را به تنش مالیده بود و  مشخص کند .شاید پیه همه چی 

دیگر از این که دستش پیش همه رو شود و از قضاوت ها 

زنش های دیگران واهمه ای نداشت .باباحاچی و رس 

ون رفت .بعد از این که  زودتر از من شال و کاله کرد و بی 

سفارش های الزم را به محیا کردم با خداحافیطن کوتایه 

 نگاه نگران و خاموش مامان را پشت رسم جا گذاشتم . 

ما آن قدر در آرامش و رویای خوشبخنر مان غرق شده 

 نداشتیم . بودیم که برای روز 
ی
های مبادای ناخوشی آمادگ

مان کرده بود  روزهای بد یی خیی آمده و بدجوری غافلگی 

 و ما غافل از این که روزهای بدتری هم در راه بود ! 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۷۹ 
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ی رامرس و در  کارخانه ی " چای محبوب " در ده کیلومیر

ه تپه های چای بنا یک جاده ی جنگیل و در حاشیه انبو 

شده بود .بابا از امتیازات  و رانت های دولنر استفاده 

ن را به رایگان از دولت گرفته بود و با اخذ وایم  کرده و زمی 

کالن کارخانه را ساخت و کم کم خط تولیدش را هم به راه 

یم انداخت و ظاهرا بدون  محمد هم کارهایش خوب 

 پیش یم رفت . 

ویی خودم را به نگهبان مع
رقن کردم و او هم با خورسی

ن رنگ کارخانه را برایمان باز کرد .اما وقنر دیدم  درهای سیی

ن بابا توی محوطه نیست . رساغش را از نگهبان  ماشی 

ن یک ساعت پیش او کارخانه را  گرفتم و گفت که همی 

ی  ن ترک کرده و در مورد مقصد و زمان بازگشتش هم چی 

 به کیس نگفته . 

ن من و باباحاچی رد و بدل شد .بعد از  نگاه نومیدانه ای بی 

نگهبان تشکر کردم و درنهایت با قیافه های شکست 

خورده از همان راه آمده برگشتیم  باباحاچی غرغر یم کرد 

و از سکوت و مرموز بازی های دخیر خودش تا یی تفاویر  

داماد و یی مباالیر نوه اش ) محمد ( نالید .یک بار هم ازم 

 پرسید 
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  دوین اینا چشونه ؟ تو یم-

و من که ترجیح یم دادم واقعیت را از زبان هرکیس جز 

من بشنود به نشان نفن رستکان دادم و تظاهر کردم که از 

م ! به داخل شهر که رسیدیم ازم   یی خیی
ن همه چی 

م .ظاهرا چندان امیدوار  خواست تا با محمد تماس بگی 

که   نبود که محمد جواب تلفن مرا بدهد .همان طور 

جواب تماس هایی را که از خانه با او گرفته یم شد نیم 

داد .فقط یم خواست یک بار دیگر شانسمان را امتحان 

کرده باشیم . هرچند کار سخنر بود اما نتوانستم بهانه 

ن را کنار زدم و درحایل  ای برای زنگ نزدن جور کنم .ماشی 

که خدا خدا یم کردم تلفنش خاموش یا رسش آن قدر 

باشد که جواب تماس مرا ندهد شماره اش را  شلوغ

گرفتم .بعد از بوق سوم صدای خوش آوایش توی 

 گوشم پخش شد . 

 به به ! محبوبه خانم ! -

توی لحنش طعنه ای بود که ترجیح یم دادم بهش توجه 

نکنم .زیر نگاه های مراقب باباحاچی معذب و نگران بودم 

م ؟ سالم   کردم و قبل از که این مکالمه را چطور پیش بیی

این که بخواهد با حرف یی ربیط اعصابم را به هم بریزد 
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بهش گفتم که باباحاچی پیش من است و یم خواهد با او 

حرف بزند .و او را در یک عمل انجام شده قرار دادم 

.صدای کش دار نفس عمیقش آمد و بعد سکویر 

معنادار کرد .انگار از این که چاره ای جز حرف زدن با او 

یم دید عصباین بود .از ترس این که از موقعیت پیش ن

آمده رایه برای فرار پیدا کند زودی گوشی را توی دست 

بابا حاچی تپاندم و خودم را کنار کشیدم و منظر ماندم 

 ببینم مکالمه شان چطور پیش یم رود . 

ظاهرا آن سوی خط ساکت مانده بود و داشت به 

ن باباحاچی با  حوصله ای که این  غرولندهای شماتت آمی 

روزها از او بعید بود گوش یم داد .نیم دانم .شاید هم 

گوشی را سمت دیگری گرفته بود که گوشش بدهکار آن 

حرف ها نباشد . آخر رس هم نیم دانم چی به باباحاچی 

گفت که آرامش کرد و قانع شد که باهم خداحافیطن 

 را که به دستم یم داد با صدایی 
که   کنند .باباحاچی گوشی

 با شک و ناباوری درآمیخته بود گفت

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۳۸۰ 

 

گفت اگه محبوبه شام لوبیا پلو درست یم کنه میام -

 خونه . 

و نگایه متوقعانه به من کرد .امیدوارم متوجه رنگ پریده 

 و نگاه دستپاچه ام نشده باشد . 

س درحایل که هنوز فشار دستش را روی فک خودم ح

کردم و از رویارویی دوباره با او حنر درمیان جمع و در یم

خانه خودمان هراسان بودم با ظاهری که سیع کردم 

مخالفت قلنی ام را نشان ندهد رستکان دادم و محض 

 رضای دل او گفتم 

 باشه .واسه شام لوبیا پلو درست یم کنم . -

ن را به راه انداختم صدای زنگ اس  ن که ماشی  و بعد همی 

م اس گیج و یی تابم کرد .هول هولگ گوشی را باز کردم و ا

با دیدن اسمش که روی صفحه یم درخشید آب دهانم 

 ام بود و 
ی
خشکید .درحایل که نییم از حواسم به رانندگ

س باز  نییم دیگر به صفحه گوشی ام پیامش را با اسیر

 کردم .نوشته بود 
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ز کنن .با " دوست دارم وقنر میام در خونه رو تو برام با

یه نگاه دلگرم کننده و یه لبخند مهربون ! به مامان 

ش رو غالف کرده و  خانمتم بگو محمد امشب شمشی 

رس جنگ با کیس نداره . یم تونیم دور هم یه شام 

 آرویم داشته باشیم . "
ی
 خانوادگ

 

مامان به همان اندازه که از نبودن و ندیدن بابا در کارخانه 

های بود از شنیدن صحبتمایوس و رسخورده شده 

آشنر طلبانه ی محمد خوشحال وذوق زده شد .آن قدر 

که تن و بدنش انگار قوت گرفت و برق نگاهش برگشت و 

خانه برود  ن یا عیل گویان از جا بلند شد که به آشیی

 .باباحاچی با خنده گفت 

ن زهرا جان ! محمد گفت هوس لوبیا پلوی - بیا بشی 

 محبوبه رو کرده نه تو. 

ان که رورسی اش را باز کرده و دوباره داشت تند تند مام

گره هایش را یم بست ناگهان دستش خشکید و 

چشمانش روی باباحاچی مات ماند.قبل از این که بتواند 

م کند از کنارش  ن و متهم کننده اش دستگی  با نگاه سنگی 

خانه رفتم که کم  ن یواشیک گذشتم و شتابان به سمت آشیی
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ینم .درحایل که دلم شور امشب را یم کم تدارک شام را بب

زد و امیدچنداین نداشتم آن طور که محمد وعده اش را 

 از آب دربیاید . 
ی

 داده بود یک شام آرام خانوادگ

 

بابا خودش با خانه تماس گرفت و به محیا گفت گوشی را 

د بدهد دست باباحاچی .و بهش گفت این روزها خییل  بیی

د به همه کارهایش یم رسش شلوغ است و دست تنها دار 

رسد .گفت از نگهبان شنیده که ما آمده ایم دم کارخانه 

دیدنش .بعد هم یی آن که توضیح بدهد کجا رفته بود 

تنها به عذرخوایه کوتایه بسنده کرد .اما وقنر خیی 

 شام را از او شنید یی آن که به قول 
خوش مهماین

 باباحاچی چندان خوشحال شده باشد با لحنن ناگزیر 

گفت که او هم یم آید .بابا با موبایل من هم تماس 

گرفت و سفارش کرد امشب مراقب رفتارمان باشیم تا 

 ببینیم چه یم شود ؟ 

مامان دلش جوش یم زد که مبادا جلوی باباحاچی کیس 

ون بیفتد و خدا خدا  ی بگوید و رازمان از پرده بی  ن از ما چی 

رومندانه با یم کرد که همه بتوانیم در یک ظاهرسازی آب

او مشارکت کنیم.مامان عاشق نقش بازی کردن بود . 
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ن خودمان بتوانیم این  ن بود که بی  شاید هنوز خوشبی 

مشکل بزرگ را حل کنیم .واقعا نیم دانم با چه امیدی به 

فکر صلح و عادی سازی روابط از هم فروپاشیده ی 

 مان بود !؟ انگار نه انگار که بابا
ی
 خانوادگ

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۸۱ 

 

برای چی از خانه گریزان شده و من چرا دیگر آن محبوب 

سابق نیستم و هنوز مثل من آن روی محمد را هم ندیده 

بود و نیم دانست محمد چطور دارد خودش را برای یک 

انتقام سخت و جنگ تمام عیار مجهز و آماده یم کند و 

 دیده . چه خواب و خیال هایی برای همه مان 

 

ازی درست کرده بود .من هم بعد از دم  محیا ساالد شی 

خانه  ن ی کارم را توی آشیی ن کردن برنج و شست و شوی سیی

 تمام کردم و به اتاقم رفتم که لباس مناسنی بپوشم . 
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تازه رفته بودم رسوقت کمد لباسم که مامان در زد و یی  

تعارف آمد تو و در را یی صدا پشت رس خودش بست . 

م کرده بود . باال   خره جای خویی دستگی 

زود باش بهم بگو محمد راجع به زهره خانم بهت چی -

گفت ؟ نگفت چطوری مرده ؟ وقنر ایست قلنی کرد و 

 مرد اونم پیشش بود ؟ 

با یی اعتنایی شانه زدم باال و در کمد را باز کردم و یک نگاه 

پوشیدم که هم رسرسی به لباس ها انداختم . چی یم

احنر خانه به حساب بیاید هم مناسب مهماین لباس ر 

 امشب باشد !؟ با کفری درآمده به طرفم آمد و 
ی
خانوادگ

دستش را روی کتفم گذاشت و مرا به سمت خودش 

 چرخاند . 

 مگه با تو نیستم ؟ -

از این که با تمام آن حرف ها هنوز خودم را مجبور به 

رای حرف شنوی و اطاعت از او یم دیدم عصباین بودم .ب

خودش احساس گناه و خطر یم کرد یا محمد ؟ با حرص 

 لب برچیدم و گفتم

 اون و بابا وقنر رسیدن که زهره خانم تموم کرده بود !  -
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انگار که خیالش راحت شده باشد دستش را روی قلبش 

گذاشت و چشم از من گرفت .انگار داشت با خودش 

 حرف یم زد . 

ی نداره . اون- خودش مرد .  یم دونستم محمد تقصی 

 . خودش مرد 

از این که هنوز یم توانست نسبت به محمد بخشنده و 

رئوف باشد و مثل همیشه راجع به او قضاوت 

انه ای نداشته باشد متعجب و گیج و حنر  سختگی 

ن محمد و ما که بچه ن بودم ! چرا این قدر بی  های خشمگی 

گذاشت و هرگز نسبت به من و اش بودیم فرق یمتنن 

 طور سخاوتمند نبود ؟ینمحیا ا

ی که از رسم یمبرافروخته از افکار تحریک ن گذشت آمی 

اهن سورمه ای با خال خال سفید و یقه حلزوین  یک پی 

برداشتم. خیال داشتم روی آن یک ژاکت نازک نقره ای 

ای هم دارم که باید رنگ بپوشم .فکر کنم یک شال نقره

 کردم . گشتم پیدایش یمیم

د برایمان مهمان بیاید .مهماین که نه غریبه انگار قرار بو 

ای که باهم بود نه خودی و با وجود آشنایی دیرینه

 داشتیم یک
ی

جورایی نسبت به هم احساس بیگانیک
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دانستم حاال با هم چه نسبنر داریم کردیم .  واقعا نیمیم

 ؟ 

کرد. از انتخابم رایصن مامان اخمو و عبوس نگاهم یم 

اهن را از  نبود و سیع نکرد به روی خودش نیاورد .پی 

 دستم گرفت و پرتش کرد توی کمد . 

این لباس های بچگانه ی جلف چیه تو کمدت نگه یم -

 داری ؟ بریزشون دور . 

ن جلوباز  و بعد از میان لباس های رگال شده یک شومی 

ن رنگ جدا کرد و انداخت توی صورتم   سیی

 با دامن و جلیقه بپوش . -

ر را زده با قدم های محکیم از و مثل کیس که حرف آخ

اتاق خارج شد .من یک نگاه به رفتنش کردم و یک نگاه 

ن که ن روی دستم .یم دانست چقدر از این شومی   به شومی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۸۲ 
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خودش برایم خریده بود بدم یم آید .چون به تنم زار یم 

اهن بچگانه ی  زد .اما من با او لج کرده بودم و دلم آن پی 

جلف را یم خواست .پیامدش هم هرچه یم خواست 

ن گل و گشاد مسخره را  باشد ! من که امشب این شومی 

 تنم نیم کردم . ابدا ! 

 

محمد قبل از بابا به خانه رسید و مامان قبل از من به در 

 . 

 

 کنان گفته بود محیا از پشت پنجره ذوق 

 _تو دستش یه دسته گله ! 

اهنن که او پوشیدنش را مامان وق نر دید من با همان پی 

ون آمده و علنا به نظر او  برایم قدغن کرده از اتاقم بی 

توجیه کرده ام به خونم تشنه بود ، تا من از دودیل یی 

 دربیایم و با خودم به این نتیجه برسم که طبق خواسته

که پیامد نرفتنم محمد برای باز کردن در بروم و به این

های او که به توانست باشد فکر کنم  صدای قدمچه یم

پشت در رسید مامان تنش را به تن من کوبید و خودش را 

 به جلو پرتاب و با رویی گشاده در را به رویش باز کرد . 
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اش یک کت محمد روی بلوز یقه هفت و شلوار مشیک

ی پوشیده بود و موهایش را زده بود باال .  ت خاکسیر اسیی

بود و بوی تلخ ادکلنش زودتر از خودش ته ریشش مرتب 

اش را پشت لبخندی ی  وارفتهکوشید چهرهآمد تو .یم

مصنویع بپوشاند و ورود گرم و آرایم به خانه داشته 

ام باشد .اما با نگاه دلخورش به من داشت پنهاین مواخذه

 ام ؟کرد که چرا یی حرفش نرفتهیم

دایی گرم و مامان دسته گل را از دستش قاپید و با ص 

ن ازش تشکر کرد و از محیا خواست دسته را به  گلمهرآمی 

د و بچیند توی گلدان و بیاورد بگذاردش روی  خانه بیی ن آشیی

مرد تا  ن . محمد باباحاچی را بوسید و اجازه داد که پی  می 

وفا بخواندش . خواهد بهش غرولند کند و یی دلش یم

محمد  گشت اما همه مامان مثل پروانه دورش یمآن

سیده بود .   اعتنایی بهش نداشت .حنر حالش را هم نیی

زد و نسبت به من هم فقط با محیا و باباحاچی حرف یم

کرد و برعکس حنر توجه بود .که البته اذیتم نیمرسد و یی 

توانستم از این بابت خوشحال هم باشم .مامان با یم

ن من از محیا خواست برای محمد چای  نادیده گرفیر

 .  بیاورد 
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ن گفت نیم خواهد و همزمان محمد با لحنن تعارف آمی 

که مامان تحت نظرم گرفته نگاه به من کرد .از ترس این

باشد خودم را به ندیدن و نشنیدن زدم .کاش بابا زودتر 

تر آمد تا جو حاکم که پر از رنگ و ریا بود قابل تحملیم

ه شود .بابا حاچی پیگی  اخبار مربوط به مرگ یا قتل زهر 

ی شغلش  کرد محمد به واسطهخانم بود .البد فکر یم

باید با دایره جنایی هم در ارتباط باشد و چون محمد 

ن و اظهار یی  اطالیع کرد نومیدانه رس تکان داد و بر مسببی 

که با خیی از آنعامیلن مرگش لعن و نفرین فرستاد . یی 

 هایش چقدر پریشان و معذبمان کرده . حرف

 

د و رسش را همامان دست ایش را روی دامنش به هم فرسی

ای .محمد همراه با رسفهاش فروکشید تا روی سینه

نگاهش را به سقف دوخت .من هم به ناخن های دستم 

ها و دور از چشمان نگاه یم کردم که امروز بعد از مدت

مامان بهشان سوهان کشیده بودم .به رفتار متناقض 

توانست از دیروز تا یم که چطور کردم و اینمحمد فکر یم

 قدرامروز این
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۸۳ 

 

فرق کرده باشد!؟ آیا اصال پیش خودش متاسف و 

مسار بود؟ دست کم بابت مرگ زهره خانم در همان  رسی

حدی که مقرص است احساس گناه و عذاب وجدان 

و آمد ! ظاهرا بر طبل بیعاری زده بود کرد ؟ بهش نیمیم

دید که ککش هم از این قدر خودش را محق یمآن

دانم از گ رسم را بلند کرده و گزید . نیمماجراها نیم

متفکرانه بهش زل زده بودم که او نگاهم را روی خودش 

 رسم را انداختم روی سینه 
ی

غافلگی  کرد و من با دستپاچیک

قراری در جای خودش وول خورد. یعنن که . مامان با یی 

ن هست ! حواسم   به همه چی 

 

 باباحاچی گفت 

 خوای بری لباست رو عوض کنن ؟ _نیم
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شده نگاهش کرد .شاید متعجب بود  محمد کیم غافلگی 

داند و چطور از که چرا باباحاچی هنوز هییحی نیماز این

خیی مانده ؟ البد یادش رفته بود مامان خانم همه چی یی 

ده بود چه کاریست .هنوز ماناستاد الپوشاین و پنهان

 جوایی به او بدهد که مامان گفت 

ن لباس  ها هم راحنر که مشکیل نیست ! _اگه با همی 

بابا حاچی مشکوکانه نگاهشان کرد .لحنش بازخواست 

 کننده بود 

 خوای بری ؟خوای بموین ؟ یا باز یم_مگه نیم

 محمد پشتش را به مبل تکیه زد و صاف نشست . 

 مونم ! _معلوم نیست هنوز .فعال که مه

ی عبوس و ناموافق مخاطبش لبخند و رو به چهره

ی زد و بعد نگاهش را به من دوخت که از جایم طعنه ن آمی 

خانه بزنم و هم  ن برخاسته بودم تا هم یک رس به آشیی

 برگشتنن یک سینن چای برای خودمان بیاورم  . 

 

محیا که هنوز دستش به گل و گلدان بند بود بار دیگر با 

ن مژده داد آفریادی شوق  می 
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 _بابا اومد ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۸۳ 

 

ن خوب به نظر یم ی به اولش همه چی  ن رسید .کیس چی 

روی کیس نیاورد .نه مامان به بابا غر زد که کجایی و چرا 

ای برای غضب کردن پبدات نیست ؟ نه بابا دنبال بهانه
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از نیش و کنایه و  و زخم زبان به مامان بود.و نه خیی 

ن و شنیدن ! باهم رفتاری محتاطانه و  رسزنش گفیر

مانه داشتیم و پیگی  آن حالت غم و دلواپیس و  محیر

خشم خاموشی که در پس نگاهمان پنهان بود نبودیم . 

لنگد اما هیچکدام دیدیم یک جای کارمان بدجوری یمیم

ق زدگان یک اتفازدیم .انگار نه انگار که حادثهدم نیم

یم و زخیِم جور گذشتهفاجعه ن ای که عفونتش به حال آمی 

و آینده رسیده بود . بیشیر ساکت بودیم و تک و توک 

 شد . جمالیر هم بینمان ردوبدل یم

ی زهره خانم ؟ الحمدهللا شکر .کارهای کارخونه  " بهیر

افته کم داره رو غلتک یمره ؟ شکر خدا .کمخوب پیش یم

ایطم ی ! یم.تو چطور پرسم ؟ ... ا گذره ! دارم به رسی

 کنم ."عادت یم

تظاهر پشت تظاهر ! نقش پشت نقش ! آدم از این همه 

 در ریا و تزویر و دورویی در شگفت 
 و همدسنر

ی
هماهنیک

مان بود خانوادهیم ی ماند .با این آتیسی که زیر خاکسیر

 ترسنایک شده بودیم . 
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ن داشت به نحو مسخره ن شام هم همه چی  حال و  رسمی 

رفت .هرچند خودمان هم زین آرام و عادی پیش یمبه

نسبت به این همه آرامش متظاهرانه معذب بودیم و در 

دل آرام وقرار نداشتیم و هرآن منتظر بودیم از زیر 

ون ماسک  ظاهرا خویی هامان بیاییم بی 
ی
.اما شام خانوادگ

 از آب درآمد .احمقانه بود هرچند! 

 

عریف کرد . هرچند مثل من و محمد از لوبیاپلوی من ت

های بابا و مامان کم اشتها بود و دستش به زحمت قاشق

ن یم ن پرو خایل را باال و پایی  برد .من از این سوی می 

ی لبخندی هرچند زوری تحویلش دادم و همراه با زمزمه

" نوش جان " آرایم  رویم را ازش برگرداندم که برق 

دم .مامان  هم حنر سخاوتمندانه نگاهش بیش از این نگی 

اف کرده بود که از لوبیاپلوهای او هم بهیر شده .   اعیر

 به شکل عمیق و کامال طبییع چنان در نقشمان فرو 
ی

همیک

رفته بودیم که باباحاچی راحت گولمان را خورد و به غلط 

ن بینمان به خی  و  افتاد .جوری که قانع شد همه چی 

و ماندن او  خوشی حل شده و دیگر دلییل برای نگراین 

نیست . در نهایت بعد از شام ، یک استکان چای خورده 
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نخورده خواست که برایش تاکیس خیی کنیم تا به خانه 

برگردد و با تاکید گفت که الزم نیست کیس از ما به خانه 

ه !جمعبرساندش ! )با تاکیس یم شما رو به هم  رم بهیر

محیا از توجه به ارصارهای مامان و من و زنم ( یی نیم

ون رفت و  کفش هایش را پوشید تا ثابت کند خانه بی 

 شود . حرفش دوتا نیم

مرد غِد لجباز ! حنر محمد را که سوییچش را برداشته  پی 

ها به بود و خیال داشت رسی    ع برساندش از روی پله

ن حاال برایش  عقب راند و گفت که الزم نیست و اگر همی 

 شود . اش یمتاکیس خیی نکنیم پیاده رایه خانه

های کنم اگر آن شب فریب نقشگایه فکر یم

همه عجله از پیشمان خورد و با آندروغینمان را نیم

خورد و رسنوشت رفت شاید اتفاقات دیگری رقم یمنیم

کرد .اما خب ، رسانجام ما پردازی یمجور دیگری صحنه

 ای افتادیم که خود پهن کرده بودیم ! توی همان تله

 

 ری#نیلوفرال

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۸۴ 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 

مامان ناامید از برگرداندن رای پدرش رفت که با آژانس 

د .همان لحظه بابا رو به محیا گفت   تماس بگی 

هات رو جمع کن امشب برو پیش _کیف و کتاب

مت مدرسه !   باباحاچی ! فردا صبح میام دنبالت که بیی

یشنهاد یا روحش پیدا بود که این یک پاز نگاه منجمد و یی 

ی درخواست معمویل نبود یا دلش برای تنهایی مهجورانه

باباحاچی نسوخته .بلکه یک دستور بود و حتما مصلحنر 

ای جز موافقت پشتش نهفته و محیا فهمید که چاره

خواست من هم همراه محیا مجبور ندارد. خییل دلم یم

ن و تبعید از این خانه بودم ! دیگر حالم داشت از  به رفیر

خورد و تحملش را نداشتم در فضایی ودمان به هم یمخ

 آلوده به تزویر و دسیسه و ریا نفس بکشم . 

 

مامان از این حکم بابا متعجب بود اما در خود یارای 

های خطر مخالفت با آن ندید . البد او هم مثل من زنگ

را شنید و حس کرد که باید پیشاپیش خودش را برای 

ن که در راه بودو از  پس آن مواجهه با یک طوفان سهمگ ی 

 آمد آماده کند . آرامش کاذب یم
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گشتیم بابا به محمد که ی طوالین که بریماز آن بدرقه

ن کرده بود گفت بمان .با همان لحنن که به  آهنگ رفیر

محیا گفته بود برو . و بعد از من هم خواست یک سینن 

 چای بریزم و بیایم که حرف بسیار است ! 

 

که با سینن چای برسم بحثشان باال ز ایناما تا قبل ا

گرفت .من و محمد مات و مبهوت مانده و ناباورانه 

های سیاه و کبود شده از کردیم ! به آن چهرهنگاهشان یم

هایی آکنده از قهر و انزجار که کلمات آغشته خشم . نگاه

کردند ! ما که شاهد به زهرشان را به نوبت خرج هم یم

ن دعوای سختش ان بودیم ناشیانه کنار کشیده و  اولی 

 طرف نشستیم . یی 

کاری و همه مخفن _خسته نشدی از این وضع ؟ از این

ه ؟ خودت خجالت تظاهر ؟ خودت عقت نیم گی 

کنن ! کیسی ؟ جلوی پدرت نقشت رو خوب بازی یمنیم

ترش زن ؟ توین گول بزین ! چرا از خدا نیمخدا رو که نیم

؟چرا توبه نیم  کنن

 کنم ؟ مگه چکار کردم ؟   باید توبه _چرا 
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کردی که نکردی ! دستت رو تا ته _دیگه باید چکار یم

ی خون یه مشت آدم ذلیل و بدبخت فرو کردی تو کاسه

. با کارات تن هفت پشت  ن که جز خدا کیس رو نداشیر

 کنن و یمخودت و منو تو گور لرزوندی ! بعد حیا نیم
ی

گ

 مگه چکار کردم ؟

کاسه خوِن مردمه ؟ من باید حیا کنم ؟   _ من دستم تو 

ام ! من که خودم در حقم ظلم شده من که خودم شایک

 .من که... 

ن بار بود  _خجالت بکش ! خجالت بکش زنیکه ! ) اولی 

همه تحقی  راجع به مامان به کار که این کلمه را با آن

برد؟ من که تاحاال آن را از زبانش نشنیده بودم !( از یم

م کن ! منو با این ننه من   اون اللیه که انداخنر گردنت رسی

 توین سیاه کنن ! ها نیمغریبم بازی

جوری حرف نزن ! یه جوری که انگار _ با من این

 نکرده خطایی ازم رسزده ! خدای

_اگه دفیر اعمالت خییل پاک و سفیده چرا پس از ترست 

پدرت رو  اینجا نگه داشنر که یه وقت من خراب نشم رو 

 و آب تو دلت تکون نخوره؟رست 
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_انگار یادت رفته  بعد از اینکه از بیمارستان مرخصم 

کردن یه مرد تو این خونه نمونده بود که باالرسمون باشه 

 ! 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۸۵ 

 

 باباحاچی موند که جور شما رو بکشه ! 

 کردم! موندم باالرست و پرستاریت رو یم_نه پس یم

که نه ؟ مگه زن بدی بودم برات که منو یه گوشه   _چرا 

بندازی به امان خدا و بری دنبال کارت ! به خدا که اگه از 

ترس حرف مردم نبود حتما منو ول کرده بودی تو 

ن !  ام مرخصم کین  بیمارستان که دخیر

 _خالیق هرچه الیق ! 

زاآقا؟ بهم بگو چه گنایه _چرا دست پیش رو یم ی می  گی 

عصینر که مستحق خشم و غضبت شدم ؟ کردم؟ چه م
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که جرم من چیه ؟ جز آبروخوایه و آبروداری! جز این

 نخواستم حرف دهن مردم شیم ؟ 

م ؟ _قبلش شما به من بگو ! چرا من از همه چی یی   خیی

ین بدبخنر زندگیم نیستم ؟ چرا من  چرا در جریان بزرگیر

نر نباید بدونم چه خایک به رسم شده و چه آبرو و حیثی

قراره ازم بره ! چرا این کارو کردی زنیکه ؟ چرا با 

 ی مارو تو آتیش جهنم انداخنر ؟ خودخوایه هات همه

ش بهیر که از دعواهای آن شب و بحث ن های مالل انگی 

 بیشیر 
ی
ی جز مالل و دلزدگ ن بیش از این نگویم که چی 

 شود. نصیبتان نیم

م و رفت . ادعای زهرا خانمامان زیر بار گناهش نیم

دانست و باور نداشت زهره محمد را یک دروغ بزرگ یم

اقن کرده باشد !) تو که  خانم پیش محمد همچه اعیر

دوین حقیقت چیه محمد و نباید ادعای خودت بهیر یم

؟ ( و بابا را رسزنش یم کرد که چطور کذبش رو باور کنن

تواند باور کند که او یک گنهکار خدانشناس یم

ن دوسال پیش گفت خودش هاست.یم م تا همی 

اف کرده بود اما نیم دانسته و بعدا زهره خانم پیشش اعیر
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هیچ توضییح برای چند و چونش نداشت .بابا خییل 

 واضح پرسیده بود 

ن کاری برات بکنه  _ زهره چرا باید بدون اطالع تو همچی 

ی بهت برسونه !؟ با خودمون که  ن خی  و همچی 

ی مردین رو الخلقهی ناقصرودرواش نداریم .یه بچه

ازت گرفت و  جاش یه پرس صحیح و سالم انداخت 

بغلت! دیگه چی از این بهیر ؟ چرا باید به خاطر هیچ و 

پوچ خودش رو بندازه تو دردرس و جهنیم کنه ؟ اصال چی 

ای که ی گندهرسید مگه ؟ غی  از حق الزحمهبهش یم

ه شما براش در نظر گرفته بودی؟ اصال اگه واقعا تاز 

ی به من  ن دوساله که خودت اینو فهمیدی پس چرا چی 

 به کفشت نیست چرا از من مخفیش 
ی

نگفنر ؟ اگه رییک

 کردی ؟ 

ای که از تحمل رنج و مامان با آیه از نهاد برآمده و چهره

ن شده بود عذاب این محاکمه ی سخت و گریزناپذیر پرچی 

ز کرد .من که اگهگایه با تاثر و اندوه به محمد نگاه یم

م نیمهای ملتمسانهارسار نگاه ی دستگی  ن شد اما اش چی 

دار محمد کیم به نظر بودار و مشکوک پوزخند معنن 

ی یمیم ن دانستیم . دانست که ما نیمرسید . انگار او چی 
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اش مدرک دارد . و بعد گنایهمامان گفت برای ادعای یی 

یک به اعتنای بابا از جا بلند شد و با چاالتوجه به نگاه یی یی 

اتاق خوابشان رفت .کیم بعد صدایم زد که بروم 

و کنار اتاق  پیشش.وقنر رسیدم داشت مستاصالنه گوشه

 کرد . خوابشان را زیرو رو یم

 

 _اینجا یه کلید قایم کرده بودم تو ندیدیش ؟

 _نه . 

 _تو کیف پولم بود ! ویل حاال نیست ! هیچ جا نیست ! 

 گشت و اصال چراد یمدانم چرا داشت دنبال یک کلینیم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۸۶ 
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قایمش کرده بوده ویل آنقدر زار و پریشان و رسگردان به 

خواستم به رسید که دلم به حالش سوخت .یمنظر یم

 ای که رحمانههای یی ها و اتهامدور از تمام آن حرف

اشد ب بهش وارد بود بروم بغلش کنم و ازش بخواهم آرام

 . 

 _حتما یه گوشه کناری افتاده ! 

ن ؟   _وقنر من بیمارستان بودم رسوقت کیفم نرفتی 

کردم رستکان دادم که یعنن که مایوسش یمناراحت از این

نه . و چشمانم را هم گرد کردم که اصال چرا باید یواشیک 

 برویم رسوقت کیفش ؟ 

 _کلید چی بود مگه ؟ 

خواست برایش  توجه به سوایل که پرسیدم ازمیی 

م .و من بعد از اطاعت امر یک پیچ دست بیی گوشنر و انیی

هایش برای باز کردن گوشه ایستادم و نظاره گر تالش

 عصنی و قفل کشوی ییک از فایل
هایش شدم . با حرکایر

که باالخره اش رس و کله زد تا اینشتابزده کیم با جاقفیل

را کشید و  توانست از جا درش بیاورد .بعد با عجله کشو 

ون آورد . یم شد آن لحظه از تویش یک ضبط صوت بی 

ی از هم شکفته اش را در چهرهبازتاب شور و شعف قلنی 
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ی که فکر نکرده بودم آن تو شده ن اش دید . به تنها چی 

قایم کرده باشد ضبط صوت بود .اما خوشحایل و ذوقر 

که داشت دیری نپایید .  جای خایل یک نوار کاست انگار 

که ناقوس مرگ را برایش به صدا درآورده باشد تنش را 

لرزاند و رنگ از رخش پراند. مثل کیس که به یکباره تمام 

که به امیدش را باخته باشد زانوانش تا خورد و قبل از این

زمینش بزنند عقبگرد رفت و لب تخت سقوط کرد و زیر 

ی شبیه  ن  لب چی 

 " کار اونه ! "

ن پهن شد و زمزمه کرد و بعد مثل دی  وانه ها بر کف زمی 

دانم توی نواری بر رسوروی خودش چنگ انداخت .نیم

که جایش توی آن ضبط صوت جینی خایل مانده بود 

چی بود اما ظاهرا خییل براش مهم و حیایر بود که حاال از 

.مویه هایش فقدانش به آن حال گریان و زار افتاده بود 

ای از آن مهر و .ذره بابا و محمد را به اتاق خواب کشاند 

 ته چشمان بابا دیده نیم
ی

شد .به خیالش محبت همیشیک

که  مامان نمایش دیگری به راه انداخته پوزخندزنان 

 گفت

 _بازی جدیدته ؟ 
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آلود به اش یک نگاه عتابمامان آزرده از لحن یی عاطفه

 او کرد و بعد رو به محمد غرید 

مادری که _این بود مزد زحمتایی که برات کشیدم و 

 درحقت تموم کردم ؟

 واقع 
ی
و همچون کیس که مورد ظلم و یی عدالنر بزرگ

 شده با گلویی پاره زارید

 هام محمد؟ _این بود جواب خویی 

زنان صورتش را پشت دستان لرزانش پوشاند و به و ضجه

ن صدای گرفته ن و دنبالش طنی  ی محمد آن جو غمگی 

 تر کرد شوم را متشنج

جوری بشه .خودت خواسنر است اینخو _من دلم نیم

 مامان خانم ! خودت خواسنر ! 

ن پیایم رمزی نهفته انگار البه الی آن کلمات ساده و غمگی 

ی نیم ن ن محمد و داشت که من ازش چی  فهمیدم .آیا بی 

کرد نواری که مفقود شده ارتبایط بود ؟ آیا مامان فکر یم

ی نیم ن باید  دانمگم شدن نواری که من از محتویاتش چی 

چسبید و ازش اش نیمکار محمد باشد ؟ پس چرا به یقه

پرسید با نوارش چکار کرده ؟ با تنها مدرگ که داشت نیم
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! ذهنم بدجوری به هم ریخته بود و فکرش دیگر راحتم 

 گذاشت . نیم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۸۷ 

 

ت ها در امتداد نگایه محزون و مامحمد بعد از آن حرف

از برابرمان گذشت. بابا هم مامان را در همان حال خود 

ن محمد و  گذاشت و دنبالش شتافت. که ثابت کند بی 

 مامان جانب محمد را گرفته ! 

ن  کیم بعد هم صدای باز و بسته شدن در خانه خیی رفیر

ی  محمد را تایید کرد و باالخره ما ...این خانواده

 شیدیم . ی نفرین شده از هم فروپانخراشیده

 

ی ترسیدم خطر حملهبا آن حایل که مامان داشت یم

 دیگری در راه باشد و برگ دیگری از  یی 
ی
مان ورق چارگ

بخورد .حقیقت هرچه که بود ! گناهش پای او باشد یا 
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دیدم که آن نباشد ! او مادرم بود و من وظیفه خود یم

بار و نحس که کیس جز من برایش لحظات فالکت

به دادش برسم و مراقبش باشم . با تمام نمانده بود 

اش را بغل زدم و به زور کشاندمش روی تنهقدرتم نیم

تخت .او هم مقاومنر نکرد.انگار دیگر رمفر برایش نمانده 

اش را به زور توی دهانش انداختم و بود . قرص زیرزباین 

ی فکر نکند .با  ن د و به چی  خواهش کردم که آرام بگی 

 گفتم صدای بغض گرفته یم

ن درست یم شه مامان ! شما که زن باایماین _همه چی 

 سپاری به خودش ؟ هسنر ؟ چرا نیم

دیدم که زدم ایمان نداشتم .یمهایی که یماما به حرف

چکد صدا یماش اشک یی های بستههنوز از زیر پلک

ون. یم دیدم که هنوز رنگ به رخش برنگشته و آیه  بی 

که ته قلبم هنوز به دیدم  در بساطش نمانده .یم

 اش مشکوکم ! گنایهیی 

اش کیم بعد کف دستم را باال گرفتم که ته قرص زیر زباین   

را توی دستم تف کند .یک لحظه به بازویم چسبید . 

اش تند های بینن ترکید .پره.سفیدی چشمانش داشت یم
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شد .نفیس شبیه به خرناس کشید و تند باز و بسته یم

 گفت  

 محبوبه ! تو این قصه رو باور نکن !  _ تو باور نکن

  

ع گفته بود ! با تمنایی که از نگاهش 
با خواهش و ترصن

دانم ناگهان نظر من چقدر برایش مهم شده بارید .نیمیم

های من اعتنایی وقت به افکار و اندیشهبود ! او که هیچ

کرد باورش کنم .شاید نداشت ! حاال داشت التماسم یم

ور باشم که چرا مرا به خودش آن قدر باید از دستش دلخ

دید که رازهایش را با من درمیان بگذارد و نزدیک نیم

دست کم از محتویات نواری که یم گفت تنها مدرک 

اش بود آگاهم کند .چرا هرگز مرا به خودش گنایهیی 

ی اش محرم ندیده بود ؟ چرا همیشه با من مثل نادخیر

تبعیض قلبم را از  مهری و همه یی رفتار کرده و از آن

خودش رنجانده؟ اگر قدری تالش کرده بود و این 

داشت شاید حاال های عاطفن را از میانمان بریمفاصله

خوردم و کاری از دستم برایش من بیشیر به دردش یم

 ساخته بود ! 

 البته اگر واقعا گنهکار نبود !  
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ها جور وقتاما من مثل هر دخیر دلسوزی که این

ها را دور ریختم کنند کدورتل مادرشان را یممراعات حا

دم و با و کینه جویی نکردم. دستش را توی دستم فرسی

 مالیمت گفتم

 خوام ! خوام باور کنم مامان ! نیم_نیم

و با دیل به رحم آمده و سوخته  رسم را روی زانوانش 

دم تا هق داند هقم را توی دامنش بریزم .فقط خدا یمفرسی

 برای او بود .  که هر قطره اشکم

ی یم ن فرستاد تا از این فکر کردم کاش خدا شاهدی چی 

هایی که به دلم مانده نجاتم دهد .دلم شک و تردید 

 خواست با تمام وجودم باور کنم که مادر منیم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۸۸ 
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توانست همچه ظلم ناروایی در حق کیس مرتکب نیم

 شده باشد ! 

 

وی ایوان نشسته بود.)وقنر قرص آرامبخش مامان  بابا ر 

اثر کرد و رسانجام خوابش برد( رفتم رساغش.خموده و 

ی غم و درخود شکسته .محزون و عاجزانه در محارصه

 هاش کز کرده بود. غصه

قدر توی افکار خودش غرق بود که متوجه حضور من آن 

 خواست راجع به اتفاقات اخی  در کنار خود نشد .دلم یم

.زهره خانم ...محمد و وضعیت پیش ، راجع به مامان .. 

آمده حرف بزنیم و باهم تعامیل داشته باشیم .اما وقنر 

صداش زدم و نگاه خایل و ماتش را رو به من کرد فهمیدم 

قدر  گرفتار توهمات رنجبار و ترسناک خودش است آن

 ی همصحبنر با مرا ندارد .شاید وقنر دیگر ! که حوصله

 ون جا بندازم تو هال ؟_برات

 

*** 
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SMS  ۲۳:۵۰ارسال شده از شما ساعت  

گه تو سالم !  قضیه نوار چیه محمد ؟ مامان یم》

 《!برداشتیش 

SMS  ۲۳:۵۵دریافت شده از داداش محمد ساعت 

 《علیک ! چه نواری ؟ 》

 

SMS  ۲۳:۵۷ارسال شده از شما ساعت 

                          《.گناهیش بود مدرک   یی گه دونم .ویل یمنیم》

    SMS  ۰۰:۰۰دریافت شده از داداش محمد ساعت 

یعنن هنوز نفهمیدی این یه بازی بود تا خودش رو از  》

 《گرداب خشم بابات نجات بده ؟

SMS  ۰۰:۲ارسال شده از شما ساعت 

 نیستم بازی باشه! شاید واقعا مامان یی  》
ن گناهه مطمیی

  《!هره خانم بهت دروغ گفته و ز 

SMS  ۰۰:۵دریافت شده از داداش محمد ساعت 

ه پشت رس مرده حرف نزنیم  》   《.بهیر
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SMS  ۰۰:۸ارسال شده از شما ساعت 

 چرا اون حرفا رو به مامان زدی ؟ منظورت یم》
ی

شه بیک

 《چی بود وقنر گفنر خودت خواسنر ؟

SMS  ۰۰:۱۲دریافت شده از داداش محمد ساعت 

خوام بخوابم .مجبور نیستم ام ! یمخییل خسته من 》

 《.بهت جواب پس بدم 

SMS  ۰۰:۱۳ارسال شده از  شما ساعت 

بله یادم نبود همیشه این شمایی که حق داری از 》

 《دیگران بازجویی کنن ! 

SMS  ۰۰:۱۵دریافت شده از داداش محمد ساعت 

زنن هایی که با زبونشون نیش یمدوین چقدر از آدمیم 》

 《بدم میاد؟

SMS  ۰۰:۱۶ارسال شده از  شما ساعت 

مهم نیست که ازم بدت بیاد .حنر خوشحال هم  》

 《شم .شب بخی  یم

SMS  ۰۰:۲۰دریافت شده از داداش محمد ساعت 
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راسنر من اون گال رو واسه تو خریدم ! اگه در رو برام  》

دادمش دست خودت ! افتخاری که به باز کرده بودی یم

ی نیمراحنر نصیب ه  《!شه ر دخیر

SMS  ۰۰:۲۲ارسال شده از شما ساعت 

 بخوایی !؟ مگه خسته نبودی و نیم 》
 《خواسنر

SMS  ۰۰:۲۴دریافت شده از داداش محمد ساعت 

اگه فهمیدی قضیه نوار چیه به منم بگو .کنجکاو  》

 《..شدم بدونم .هاها 

SMS   ۰۰:۲۵ارسال شده از طرف شما ساعت 

 《ه اش چیه ! فهمم قضیبه زودی یم 》

SMS  ۰۰:۲۸دریافت شده از داداش محمد ساعت 

شب بخی  خانم مارپل! مرش که امشب یی حرف  》

های گل و گشاد و مامان خانمت نرفنر و از اون لباس

پوشیدی نکردی تنت! ریخنر که همیشه تو خونه یمیی 

》 

 

این داریم !   ��انشاهلل شنبه یا یکشنبه #پارت_جیی
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 فرالری#نیلو 

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۸۹ 

 

 محمد
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داشت پای برهنه و با رسورویی زخیم در یک جنگل سیاه 

اش بودند. دوید .سایه هایی هم در یی انتها یمو رسد و یی 

ویل او جرات نگاه کردن به پشت رسش را نداشت . 

های گوشش پر بود از صدای خس خس سینه و تپش

شد و ام جنگل اکو یماش که داشت در تمقلب ترسیده

کرد .ناگهان دسنر از ترش یمبازتاب هولناک آن متوحش

ن .   پشت کشیدش .زانوانش تا شدند و زدندنش زمی 

_فکر کردی فقط خودت قلدری؟ االن یه درش بهت 

 دم که تمام عمر شاخ و شونه کشیدن یادت بره ! یم

ارت ن رسی  و آشنایی داشت و البه الی صدا طنی 
ن آمی 

 رینی که پشت رسشان برپا بود گم شد . هیاهوی غ

کرد خودش را از با آخرین باقیمانده ی توانش تقال یم

چنگال خشمناکش نجات بدهد .این صدای خودش بود 

 که به تکرار یم گفت 

" غلط کردم ! گه خوردم ! ولم کن توله سگ ! ولم کن! 

" 

رسید اما زورش به هیکل درشنر که رویش افتاده بود نیم 

هایش را از پشت کشیده و رحمانه دستن یی . چنا
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کرد هرلحظه ممکن است تسلیمش کرده بود که حس یم

هردو کتفش کنده شوند . با گلویی خراشیده و زخمناک 

 فریاد زد 

 _دایی سجاد ! 

اما دسنر جلوی دهانش را گرفت و باصدای زمخت 

 ای گفتزنانه

 _شششش ! اینجا کیس نیست صدات رو بشنوه ! 

جویانه رد و دید زهره خانم است که با لذیر کینهنگاه ک

ها از پشت به کند . دستمقابلش ایستاده و نگاهش یم

سمت بند شلوارش رفته بود که او هراسان از خواب پرید 

 . 

های به شماره افتاده و با صوریر آبله زده از عرق  و نفس

کوبید چشم وا کرد و دید که روی قلنی که وحشیانه یم

ن ! ست .توی آپارتماین در یک مجتمع تهراین تختش ا نشی 

نه توی آن جنگل سیاه و لعننر که کابوس خوفناکش یک 

 
ی
 اش !  عمر مثل بختک افتاده بود روی رس زندگ

زده به ساعت چراغ خواب را روشن کرد و نگایه خواب

دار انداخت .دم اذان صبح بود ! انگار خدا بعد از شماته

ده و برای نماز صدایش زده بود . نوازی کر ها بندهمدت
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هم درست وقنر در هول و والی آن کابوس شوم آن

 زد . داشت دست و پا یم

پتویش را کنار زد و لب تخت نشست و رسش را میان 

دستانش گرفت و منتظر ماند تا قلبش از تب و تاب 

 بیفتد . 

 اما آرامیسی درانتظارش نبود انگار ! 

رساغش نیامده بود  ها بود که کابوس جنگل بهمدت

م و .عذابش بود ! ترسش بود ! شکنجه اش بود ! رسی

 
ی
اش بود ! اما کابوسش اش بود .کینه و عقده رسافکندگ

که زهره خانم نه ! ویل حاال دوباره برگشته بود . درحایل

هم بهش اضافه شده ! گویی قرار بود این مجازاتش 

مچاله شده باشد!  به مرگ زهره خانم فکر کرد و با قلنی 

 زیر لب گفت 

 
ی
" تقصی  من نبود ! من نبخشیدمت هنوز ! تو الیق مرگ

ذاشتم اون روز از دره پرت بدتر از این بودی ! باید یم

ن ."  بیسی و یه جور سقط شی که نتونن پیدات کین

ه به روشنای  یک لیوان آب برای خودش ریخت و خی 

 سوی پنجره فکر کرد شفق آن

 رسم !"شون یم! به حساب همه " قدرت تنها سالح منه
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 و لیوان آب را الجرعه رسکشید ! 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۹۰ 

 

اش قول داده بود که برای مجلس سالگرد  به فرمانده

ل ایشان  یوالده ن مرحومش که همان روز در حسینیه مین

خواین کند . شد نوحهواقعا در سادات محله برگزار یم

ی سوزنایک را زیر ایستاده بود و داشت مرثیهپشت پنجره 

کرد که تفر به در اتاقش خورد . لب با خودش زمزمه یم

 که برگردد و نگایه به در بیندازد دستور داد آنیی 

 _ بیا تو ! 

 ی در گفت رسباز جوان درآستانه

یف آوردن !   _قربان ! خانم والده ترسی

ی نبود که بتواند نسبت به آن یی  اعتنا باشد ! و این خیی

برگشت و از روی شانه با تعجب نگاهش کرد و از ذهنش 

 گذشت . 
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 " مامان خانم !؟" 

کشید .اما نباید هم باعث انتظار آمدنش را نیم

ی که اشتیاقر برای مواجه شدن آنشد. یی اش یمغافلگی 

با او در خودش ببیند تنها توانست با تکان رس مجوز 

 ورودش را صادر کند . 

بعد زهرا خانم پیچیده در چادر کرپ ژرزت ضخیم  و کیم

ی زرد و نزارش را قاب گرفته بود اش که چهرهمشیک

 هایی پرگالیه و رنجیده، مقابلش ظاهر شد . همراه با نگاه

به رسم ادب والبته از روی تظاهر به استقبالش رفت و 

 لبخندزنان تحویلش گرفت . 

 _چه عجب ! راه گم کردین مامان خانم ! 

 لمات هنوز در هوا معلق بودند که زهرا خانم گفتک

 _ اینجا قایمش کردی ؟

ای به گوشه و کنار اتاقش انداخت و نگاه جستجوگرانه

ن و صندیل و قفسه کتاب و  ی به جز می  ن .در نگاه اول چی 

های وزین از آیات قرآن و چندین فایل فلزی و قاب

سیده و ناگفته  احادیث معروف بر دیوار ندید .نیی
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ی موذیانهدانست در یی چیست اما حالت یی یم ای به خیی

 خودش گرفت 

 _چی رو ؟

و با دست تعارفش کرد بنشیند .زهراخانم اعتنایی نکرد . 

مثل یک چوب لباش وسط اتاقش ایستاده بود و تکان 

 نخورد . 

ن کشوهاست نه ؟  _حتما تو ییک از همی 

ن نبود .کامال با حالت یی لبخندش طعنه اش هرهروح چآمی 

هماهنگ بود .اما اهمینر برای او نداشت ! بگذار 

هرچقدر دلش خواست پیله کند و حق به جانب به نظر 

ن کوتاه بود .   برسد .فعال که دستش از همه چی 

 که با قدم دیگری فاصله ی میان خودشان را پر درحایل

 کرد گفتیم

 _منو ببخش مامان خانم ! ویل باید کیفت رو بگردم ! 

که منتظر اجازه یا واکنشش بماند دستش را اینو بدون 

اش را که کیل قیمتش چرم مشیک جلو برد و کیف دسنر 

های زهرا خانم با ی لببود از دستش قاپید . گوشه

ن کشیده شد.   پوزخندی هجوآمی 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

دونستم قراره تو اتاق کار پرسی که تو دامن خودم _نیم

 بزرگش کردم تفتیش و بازرش بشم ! 

به جز کیف پول و یک تسبیح ، یک جزء از توی کیفش 

ن ی دعا و جعبهقرآن و یک کتابچه ی قرص هایش چی 

که داشت همه را با قابل توجه دیگری نبود . درحایل

 آرام و یی 
گرداند شتاب به داخل کیفش بریمحرکایر

 نیشخندزنان گفت

ن بشم که با ضبط صوت روشن  _به هرحال باید مطمیی

 نیومدی رساغ من ! 

ای که شنید پشت را خانم با خاطری مکدر از طعنهزه

ون  چشیم برایش نازک کرد و کیفش را از دستش بی 

 لرزید  کشید .صدایش از فرط خشم یم

قدر رذل و یی دین و ایمون بیسی _تو گ وقت کردی این

 محمد ؟

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۹۱ 
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ن  همه ار از آنمحمد با چشماین تنگ شده نگاهش کرد . بی 

 جوشید غریدرسزنیسی که ته کالمش یم

_شاید از همون روزی که زخیم و خوین از جنگل برگشتم 

 ! 

هم بعد از این همه سال دانست چرا این را گفت ؟ آننیم

و آن همه تحمل رنجبار سکوت  ! شاید دلیلش همان 

 کابوش باشد که برگشته بود ! 

ن یم گریزانشکه نگاه زهرا خانم درحایل انداخت را به پایی 

های مرتعشش را پشت کیفش پنهان کرد.انگار دست

ها از گلویش باال زد حرف بزند اما کلمهداشت زور یم

 آمدند. نیم

 گم مامان خانم ؟دوین که کدوم روز رو یم_یم

اش درآمده بود .رفت روی صندیل صدای دندان قروچه

مثل  دانست چطور باید نگاهش را اش نشست .خوب یم

سوزنش در جان مخاطبش فرو  و تا ته وجودش را سوراخ 

 کند . 

 _چرا ساکنر ؟ 
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 که نباید _گذشته
ی

ها گذشته محمد ! یه دعوا تو بچیک

 بیست سال کش پیدا کنه ! 

 ؟ هه ! آره ! ما رس این
ی

که گ اول _یه دعوا تو بچیک

اش بیست سال قرقاول رو با تی  زد دعوامون شد و کینه

 نیست !؟ ! احمقانهموند تو دلم

هایش را روی هم تکیه زد به رسش را جلو کشید و دست

ن   می 

ام تمویم نداره رفنر های شبانه_ویل وقنر دیدی کابوس

رساغ داداش عزیزت و اصل داستان رو از زبون اون 

 شنیدی ؟ مگه نه؟

دونم که دونم اصل داستان چی بود. من فقط یم_من نیم

دسته کیسی شد و سجاد  تو جنگل دعواتون شد ! و 

ه !   نتونست طرف تورو بگی 

های لرزان و نگاه هراس اما رخسار پریده رنگ ، لب

ن است . داد که انکارش دروغاش داشت لوش یمزده  آمی 

_اره آقا سجاد بزدلتون نه تنها طرف منو نگرفت بلکه 

مثل بقیه یک گوشه واستاد و با چشمای خودش شاهد 

رسم آورد  ! و شما وقنر  بود که دوستش چه بالیی 

های که روحم فهمیدی چکار کردی ؟ رو زخم و ترک
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؟ هییحی ! مثل همیشه  برداشت و چه مرهیم گذاشنر

مخفن کاری کردی که آبروتون نره ! حنر یک چک ناقابل 

نزدی تو گوش داداش عزیزت که تو مگه داییش نبودی ؟ 

ش نبودی ! چرا کاری نکردی ؟ چرا قایم شد ی مگه بزرگیر

پشت درختا و فقط نگاه کردی؟ چرا یک عمر وانمود 

کردی اتفاق خایص نبوده مامان خانم ! حنر پیش من که 

یک عمر از دست کابوسش خواب راحت نداشتم و 

 کردم ! احساس حقارت و گناه یم

زین محمد ! سجاد دونم داری از چی حرف یم_من نیم

ی بهم نگفت .  ن  چی 

و مکان را بکند ی زمان که مالحظهآنمحمد یی 

 خشمگنانه فریاد زد 

دونم که ته و توش رو به دست آوردی و _دروغ نگو ! یم

بعد نشسنر رسجات و دیگه جیکت درنیومد که آبروتون 

ی ریقو که بیشیر نبودن تا پرسبچهنره .شاهدا چهار پنج

ی به کیس نیم ن ن ! یعنن دعا اونام از ترسشون چی  گفیر

 کردی که نگن ! یم

باقن محمد ! من فقط اسه خودت الطائالت یم_داری و 

از سجاد شنیدم که تو براش قلدربازی درآوردی و بعدم با 
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دوستاش درگی  شدی و اونام با چند تا چک و لگد 

ن !   خدمتت رسیدن .همی 

خوای بگم آقا _که چند تا چک و لگد ؟ هان؟ یم

سجادت رو کت بسته بیارن اینجا تا زل بزنه تو چشمات 

ن ون روزا که کابوسو بگه هم هام تازه تازه بود ، عی 

واقعیت رو گذاشته کف دستت و شما هیچ کاری نکردی 

ش دهن به دهن نپیچه منو ؟ از ترس این که یه وقت خیی

دی پیش یه روانکاو که من دردم رو بهش بگم بلکه  نیی

ای برام کنه . یک عمر بهم با ترحم و دلسوزی چاره

 من تو تارییک بپوسه ! محبت کردی اما گذاشنر روح 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۹۲ 

 

زا  چرا از سجاد خواسنر دهنش رو ببنده و به حاج می 

ی نگه ! شاید اون یم ن تونست برام کاری کنه ! ویل شما چی 

 ! یم
ی

ترسیدی از حنر خجالت کشیدی به شوهرت بیک
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ات بهم ظلم چشمش بیفتم ؟ شما با دوسنر خاله خرسه

 ی مامان خانم ! نگو که نکردی ! کرد

 

دیگر حنر یک قطره رنگ هم به رخسار مخاطبش  

ن چشمانش دست  نمانده بود و او هنوز از نفوذ سهمگی 

نکشید . خودنوییس را از توی قلمدان برداشت و توی 

اش گرفت .لحنش همراه با نکوهش دستان خود به بازی

 و توبیخ بود 

ن . درحایلخواسنر محبوبه رو بدی به ا_ یم حسی  که می 

 برادرش تو جنگل چه بالیی رس پرست آورده ! یم
دونسنر

هه ! شاید چون پرس واقعیت نبودم برات اهمینر 

 نداشت . 

اره ن .از چشمانش رسی های و خودنویس را پرت کرد روی می 

 کشید ! آتش زبانه یم

ن یی  زهراخانم آه حوصله ای کشید  .نگاهش باریک و چی 

های تر شد .لباره های چشمش نمایانهای کنو چروک

 به جانبانه گفتاش را اول تو کشید و بعد حقزدهخشک
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_محمد من اینجا نیومدم که تو پرونده ی یه داستان 

که معلوم نیست قدییم و کهنه رو برام باز کنن !درحایل

 چی راسته چی دروغ! بهم بگو با اون نوار چی کار کردی؟ 

 _کدوم نوار ؟

دوین که اون تنها مدرک دوین ! یم یم_خودت بهیر 

ی نگفتم و گذاشتم یی  ن گنایه منه ! دیشب به بابات چی 

متهمم کنه و هرچی دلش خواست بگه تا تو خراب نیسی 

.خواستم اول بیام با خودت حرف بزنم ببینم دردت چیه 

؟ چرا سیع کردی منو پیش بابات مقرص و همدست زهره 

 محمد ؟ جلوه بدی ؟ چه خیایل تو رسته 

 اش را خارید محمد خونرسدانه چانه

 _یعنن اومدی با من معامله کنن ؟

خوام بدونم حرف حسابت _کدوم معامله ؟ من فقط یم

خودی با من رس کینه و دشمنن افتادی ؟ چیه ؟ چرا یی 

افات ضبط شدهدرحایل ی زهره رو شنیده بودی و که اعیر

ی ندارم ! یم  دونسنر من این وسط تقصی 

افات ضبط شده حرف یم_ن دونم راجع به کدوم اعیر

 زین ! متاسفم ! یم
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 _محمد ! 

ضانهمحمد یی   ی صدایش شانه زد باال . اعتنا به زنگ معیر

_خب گفنر اهل معامله نیسنر ! چرا من باید به خودم 

ها رو به یادم بیارم .  ن  زحمت بدم که بعیصن چی 

هش کرد ی قلبش نگازهرا خانم با تاثری به ژرفای سوخته

 و رستکان داد . 

 شه که مار تو آستینم پرورش دادم ! _باورم نیم

 ی دردمندش گذاشت . کنان دستش را روی سینهو ناله

ی نگفت و در سکویر تلخ و کشنده نگاهش  ن محمد چی 

د .به زور داشت سعهکرد و لب ی هایش را روی هم فرسی

جا را روی رس خودش و او که داد که آنصدر به خرج یم

دید خراب نکند .زهرا خانم با مچنان خودش را محق یمه

 ای گفت صدای گرفته

زاآقا ) و نگفت .قبل از این_من ..  که برم پیش حاج می 

ن رو بهش بگم اول اومدم پیش تو که  پدرت ( و همه چی 

تونم به رصاط مستقیم برت گردونم یا نه ؟ ویل ببینم یم

رو کور کرده که  قدر چشماتبینم که عقده و کینه اونیم
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ی رو نیم ن بینن و متوجه نیسنر که داری چه به دیگه چی 

 مون میاری ! روز همه

که او را بیشیر تحت تاثی  خود قرار و بعد البد برای این

 الی صدایش پیچیددهد بغض را البه

ی محمد ؟ از کسایی _یم  خوای از گ انتقام بگی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۹۳ 

 

 

ی تنم بودی ات بودن ؟ از من که پارهکه یه عمر خانواده

 و هسنر ؟

 سیبک گلویش لرزید 

 دوین درد من چیه ! _خودت یم
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_اگه دردت اینه که محبوب رو ندیم به خانواده 

ن  جا دور پرس صالحیان رو واسه صالحیان باشه ! همی 

 کشیم ! همیشه خط یم

 

ی زهرا یی محمد خسته و آزرده از ریا و تظاهر به  خیی

ن زد و نگاه پرتوقعش را خانم کف دست هایش را روی می 

 مثل میخ کوبید توی صورتش و آرام پچه پچه کرد 

زا و  _محبوب رو رایصن کن زنم بشه ! رضایت حاج می 

 حرف مردمش با من! 

ی لرزانش را زیر چادرش کشید و با حب و زهرا خانم چانه

 بغض نگاهش کرد . 

کینه رو یه جا تو چشمات ندیده   _اگه این همه عقده و 

دونستم یی انتقامجویی هسنر خودم دستش بودم و نیم

 دادم . رو به دستت یم

_زود تصمیم نگی  ! برو رو پیشنهاد من فکر کن ! شاید 

 گردی ! بعد منم یادم بیاد که دنبال کدوم نوار یم

قدر زدی این_آه محمد ! اگه از پشت بهم خنجر یم

! تو پرس خوب من بودی ! پرس با سوخت جیگرم نیم
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دین و ایمونم ! من قبل از اون نوار باید دنبال پرس خودم 

 بگردم که شیطون از من گرفتش . 

 

شنید آتیسی شد و بر جانش هایی که یمهر کلمه از حرف

نشست .سوخت و خاکسیر شد اما جوابش را خوب داده 

 بود 

ها وقنر _پرس خودت ش سال پیش زیر دست غریبه

هنوز تو قنداق بود از گریه حناق گرفت مرد ! برو مامان 

حساب بشیم خانم ! برو که هنوز خییل مونده تا باهم یی 

 ! 

 

*** 
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۹۴ 

 

 ی جنگلقصه

 

بیست سال آزگار از اتفاق جنگل که اصل داستانش بر او 

ست چی راست دانمجهول مانده گذشته بود و هنوز نیم

ن مثل شایعه ای غریب و دور از  بود چی دروغ ؟ همه چی 

رسیدو تحریف شده! مگر ممکن بود ذهن به نظر یم

راست باشد ؟ حنر دروغش هم زشت بود .سجاد برایش 

 ی دیگری تعریف کرده بود ! قصه
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" آخ سجاد ! سجاد ! وای بر تو اگه راستش رو بهم 

 نگفته باشی ! "

ن فراموش شده ! همان طور که خود کرد همه چفکر یم ی 

سیع در فراموشی داشت .اما محمد داشت لحظه به 

 یم
ی
کرد .تمام این بیست سال لحظه با کابوسش زندگ

گذشته را ! بیست سال ! اگر حقیقت هماین باشد که 

محمد جسته و گریخته گفت حنر تحمل عذاب 

قابل تصور بود .چه برسد به یک روزش هم سخت و غی 

 داند که چی کشیده ! ای سال ! فقط خدا یمهسال

 محمد ! همون" تو دروغ یم
ی

طور که در مورد همدسنر گ

خواسنر زهره با من به پدرت و محبوبه دروغ گفنر ! یم

خون بریزی تو دلم . موش اون کار رو باهات نکرده ! 

سجاد بهم گفت فقط اداش رو درآورد .فقط تهدیدت 

ن رسش کرد . که ازت زهرچشم بگی    ریخیر
ی

ه ! گفت همیک

ن که .   .." و نذاشیر

زد؟ اش بلندتر شد .از گ داشت هق یمصدای گریه

دانست .همان طور که فرمان را محکم توی دستش نیم

ی برخالف جاده ی جنگیل و گرفته بود و در مسی 

اعتنا به ی " چای محبوب " در حرکت بود یی کارخانه
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ی که سینه سوزانید  اهرنفس یماش را بفشارقلبش و تی 

 زیر لب با عجز و البه گفت 

 " خدایا! منو بکش و راحتم کن! "

 

اش را یک دستش را توی کیفش کرد و از توی آن گوشی 

درآورد. آن قدر تمرکز نداشت که همزمان حواسش به 

 
ی
اش هم باشد و اگر آن لحظه به موقع پایش را رانندگ

اند یکراست رفته چرخکوبید و فرمان را نیمروی ترمز نیم

بود زیر کامیوین که با رسعت ش کیلومیر جلوی او در 

حرکت بود . مجبور شد برای حفظ جان دیگران هم 

ن را یک گوشه نگه دارد و بعد از موبایلش  شده ماشی 

استفاده کند .شماره سجاد را گرفت و بعد از بوق چهارم 

ن که صدایش را شنید با صدای زنگ ای زده و آزردههمی 

 یی سالم و بدون مقدمه گفت 

_راستش رو بهم بگو سجاد ! من باید حرف کیو باور 

 کنم؟ 

هایی که به موقع و آن حرفسجاد که حتما از تماس یی 

مانست رسدرگم مانده بود با صدای پرت و پال یم

 جوشید گفت هایی از نگراین درآن یمای که رگهشمرده
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 ه؟ شد .شما خویی آبیحی زهرا ! چی _سالم 

اش گذاشت و زهرا خانم دستش را روی قلب سوخته

ن مالشش یی   حوصله پرخاش زد درحی 

س ! من دارم میام پاساژ !  ی نیی ن _از حال و احوال من چی 

ن حاال ببینمت !   باید همی 

 

که منتظر موافقت یا مخالفت او بماند تماس را آنو یی 

های رسآسیمه توی قطع کرد .چند دقیقه بعد او با قدم

طبقه اول پاساژ موبایل بود .سجاد که انواع و اقسام 

های دهن پرکن دولنر را به واسطه نفوذ و شغل

های دولنر و نظایم به بازی برادر بزرگیر در دستگاهرابطه

خواند رد کرده درنهایت که با روحیاتش نیمبهانه این

ترجیح داده بود که برای خودش شغل کم دردرس و 

 کند که درآمدش هم بدک نبود .    اندازیمستقیل راه

 " موبایل سجاد " 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۳۹۵ 

 

ین ی بزرگ و دودهنهسجاد دم در مغازه اش که در بهیر

موقعیت پاساژ قرار داشت و هنوز پرچم سیاه تسلیت 

برای "فوت جانگداز مادر گرایم همرس " از طرف کاسبان 

اش خودنمایی یم کرد ایستاده و پاساژ برباالی رسدرمغازه

با حالنر پریشان و مضطرب چشم به راه خواهرش 

دوخته بود که باالخره با سیمایی آشفته و پریشان از راه 

رسید .سالمش را جواب نداد و با چشم غره از کنارش 

گذشت و وارد مغازه شد و باد چادرش که به صورت 

  کرد. خارجش   ی سجاد خورد از حالت مجسمهزدهیخ

 

او که پاک از دست رفتارهای عجیب و غریب خواهرش 

گیج و رسگشته و حنر دستپاچه شده بود تعارف کرد 

های درهم برایش چای یا آبمیوه بیاورد که او با اخم

های چادرش را جمع و روی صندیل کشیده رد کرد وپره

 نشست . بعد یکراست رفت رس اصل مطلب. 
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ن برام _اون تابلوی " بسته " را بن داز پشت در و بیا بشی 

مردو مردونه تعریف کن اون روز تو جنگل چه بالیی رس 

 محمِد من آوردین !؟ 

 )بله هنوزم محمد منه ! پرس من !(

ای به چشمانش کشیده شد نگاه مات سجاد برای لحظه

 هایش لرزید . ی لبو گوشه

 _چی ؟

به اش به حدی بود که کم ی سوال ناگهاین شدت رصن

ود یادش نیاید منظورش کدام روز جنگل بود ؟ مانده ب

ی خواهرش را که شنید و نگاه صدای دندان قروچه

بارش را مجبور شد که برود تابلوی " پرعتاب و شماتت

ن  بسته است " را بیندازد و به ناچار برگردد پشت می 

اف !   محاکمه و اعیر

 همه سال باز یاد اون روز افتادی؟_چی شد که بعد این

ا با ترس و لرز گفته بود ! با شک و تردید و بدگماین ! این ر 

م و خجلت هم پس نگاهش افتاده بود !  و سایه ای از رسی

ی حقیقت اما برای خواهرش اهمینر نداشت ! او تشنه

ن حال خراب و مشوش بود! سال ها پیش هم با همی 

ن و زمان قسمش داد رس رفته بود یی آسیمه اش ! به زمی 
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ی دیگری برایش . اما ظاهرا او قصهراستش را بگوید 

ای دستکاری و تحریف شده ! شاید برای گفته بود ! قصه

 مباالیر خودش ! رفع اتهام از یی 

ن حاال برام تعریف کن ! من وقت زیادی ندارم !  _همی 

یات برش  باید یه رس برم تا کارخونه ! تو هم باید به مشیر

ط راستش ! پس یی حاشیه برام تعریف کن چی شد ! فق

 کنم . رو بهم بگو .واال اینجا رو رو رس هردومون خراب یم

با تحکم و حنر تهدید گفت که بهش بفهماند باهاش رس 

و بهیر است که مقاومت نکند و باز از شوچن ندارد 

 خودش قصه و مهمل نبافد ! 

سجاد مثل موشی که خودش را توی تله گرفتار شده 

زل زد به سنگفرش  ببیند با یاس و حرمان آیه کشید و 

ن کف مغازه  اش ! تمی 

 

یک روز تعطیل تابستاین بود ! عادت داشتند با دوستان 

و همسن و ساالن خود بروند شکار یا چیدن تمشک و یا 

اسپند و گیاهان دارویی ! آن روز هم همراه محمد و 

ن پیاده رایه جنگل  حسی  رسول و موش و برادرش امی 

 شدند . 
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 از بقیه بودند و هرکدامشان یک او و موش که بزرگیر 

تفنگ شکاری بادی هم داشتند ! محمد تفنگ موش را 

تواند به از دستش قاپیده و با دایی اش رس اینکه گ یم

سمت آن قرقاول پای درخت ولیک شلیک کند 

ط بندی کرد.) همسن و سال هم نبودیم ویل همیشه با رسی

 دوین که آبیحی ! (من رقابت داشت ! خودت یم

 ای خوین وهردو همزنان شلیک کردند و قرقاول با سینه

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۹۶ 

 

دریده از پا افتاد اما معلوم نشد تی  کدام تفنگ شکاری 

ن موضوع بینشان  درست به هدف خورد؟ و رس همی 

بحث باال گرفت .رسول جانب محمد را گرفته و معتقد 

رده و سجاد دستش موقع بود که تی  او به قرقاول خو 

شلیک لرزیده .اما موش هم به رسم رفاقت پشنر سجاد 

ن هم به تبعیت از برادرش طرف  حسی  را گرفت و امی 
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سجاد را . محمد از کوره در رفت و بهشان فحش داد و 

ن که چرا دارد مثل سگ  حسی  ییک هم زد توی گوش امی 

ش دروغ یم گوید و بعد با موش که پشنر برادرکوچکیر

درآمده بود درگی  شد و با چند فحش ناموش رکیک علیه 

 اش کرد . خود جری

ی یک درخت چسباندش اش را گرفت و به تنهموش یقه

و برایش خط و نشان کشید که کاری نکن آبرویت را بریزم 

ن یم  خوردن بیفنر .( او هم . ) همچی 
ی

ذارم درت که به گ

خوری .( و توین بتف کرد توی صورتش .) هیچ گیه نیم

به انه و ناگهاین بعد پایش را بلند کرد و با رصن ای غافلگی 

وسط پای موش را هدف گرفت . موش که از درد بر 

ن افتاد و فریاد جانکاهش که در  خودش پیچید و بر زمی 

وزمندانه بهش  تمام جنگل پیچید او با صدای بلند و پی 

 خندید ) دیدی از مردی انداختمت بچه ک...(

ش کرده باشد برای اینو بعد   که جلوی همه بیشیر تحقی 

ن کشید  جایش را درآورد و رویش ادرار کرد آن زیپش را پایی 

 
ی
.موش را اگر کشته بود بهیر از این ننگ و رسافکندگ

ش بود . بعد به جلوی آن ها و به خصوص برادرکوچکیر

وی جنگجویی  ن حمله کرد و با نی  حسی  طرف سجاد و امی 
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ای که پیدا کرده بود  با مشت و لگد نهعجیب و وحشیا

توز چنان لت و به جانشان افتاد و مثل یک دشمن کینه

پارشان کرد ) حنر به من که داییش بودم هم رحم نکرد .( 

ن به  ند .) تا شما باشی  ن که دیگر نتوانستند از جایشان برخی 

ن !( اما با رسول که پشنر نشونه ی من شک نکنی  اش را گی 

اری نداشت و بهش با مهرباین گفته بود ) گرفته بود ک

شون ! بیا بریم شکارمون رو دوتایی کباب کون لق همه

 کنیم ! (

 

اما هنوز به شکارشان نرسیده بودند که موش افتاد  

اش خالص شده و دنبالشان ! تازه از درد مرگبار بیضه

خون جلوی چشمانش را گرفته بود .) مثل یه خرس 

کرد.( سجاد که در اثر ییک از یمزخیم داشت دنبالشون 

ی محمد پایش انگار چالق شده و هنوز لگدهای جانانه

ن جمع کند فریاد زد   نتوانسته بود خودش را از روی زمی 

" محمد ! فرار کن ! " تا محمد و رسول به عقب 

خورده در  برگشتند و موش را دیدند که چون حیوان تی 

ی دستش است اش هم تو آید و تفنگ بادیشان یمیی 

 رسول کنار کشید و محمد پا به فرار گذاشت . 
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خواست جلوی هجوم موش به سمت محمد را رسول یم

د  ن . اما بگی  حنر بهش تنه زد و نزدیک بود بزندش زمی 

اش کوبید که گیج موش با قنداق تفنگش چنان به پیشاین 

ن . محمد با آخرین نفس  و نیمه هوش پرت شد روی زمی 

کرد از او بود و اگر بخت با او بیشیر یاری یم در حال گریز 

رسید . اما پایش به شاید هرگز  دست موش بهش نیم

 و دستان یی 
ن ی گی  کرد و با رس افتاد زمی  ن  چی 

ی
رحم و سنیک

 انتقامجوی موش از پشت گرفتش ! 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۹۷ 

 

 دم و بچهدم که هنوز از مردی نیفتا) االن نشونت یم

ک.... کیه ! فکر کردی فقط خودت قلدری؟ االن یه 

دم که تمام عمر شاخ و شونه کشیدن درش بهت یم

 یادت بره ! (
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ن کشیدند  ن به زور خودشان را روی زمی  حسی  سجاد و امی 

زده قدر هراسان و وحشتو پای یک درخت رساندند .آن

اختیار شد تماشاگر یی بودند که باورشان نیم

که هیچ کاری ی عمرشانند .درحایلترین صحنهدهندهتکان

آید . شاید به راسنر خشکشان زده بود از دستشان برنیم

دونم شاید ی آدم شده بودند .) یمو تبدیل به دو مجسمه

باورت نشه ویل واقعا مثل دوتا چوب خشک شده بودیم 

. به وهللا ! حنر انگار نفس هم نیم کشیدیم !باور کن 

ن ا ! باور کن ! (  شاید هم فکر یمآبیحی زهر  کردند همه چی 

در حد یک شوچن کثیف و خرگ پرسانه باشد ! در حد 

ن باقر بماند و یا شاید هرآن منتظر  یک زهرچشم گرفیر

د و باز برای  ن بودند محمد با قلدری از جای خود برخی 

موش شاخ و شانه بکشد . اما هرچه منتظر ماندند 

ی از آن محمد یایعن ن شد . محمد تسلیم شده و بدتر خیی

ن خورد  ناامیدشان کرده بود .شاید هم وقنر پایش به زمی 

و رسش شکست بخیسی از هوش و توانش را از دست 

داده بود .حنر التماسش هم دل موش را به رحم نیاورد 

و بدترین راهش را هم خواست تالقن کند .موش یم

 انتخاب کرده بود ! 
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بهز رسگیجهاما رسول که تازه داشت ا  یی حاصل از رصن

شد چندان بیکار ننشست قنداق تفنگ موش خالص یم

 . درحایل
ی

ن شده بود سنیک که  روی زانوانش نیم خی 

برداشت و به سمت موش نشانه گرفت و سنگ صاف 

ی کارش باز داشت . از اش و او را از ادامهخورد پس کله

دوم دیوث بری افتاد .) کار کدرد رسش ناله ای کرد و یک

 یی پدری بود ؟( . 

 

ن افتاده بود .این جان و یی محمد هنوز یی  رمق روی زمی 

لحظه بود که سجاد به خودش آمد و به سمتشان دوید 

.او هم لگد دیرهنگایم به پهلوی موش انداخت و فحش 

تقریبا نییم از کار گذشته کشش کرد .اما دیگر چه فایده 

ی درگلو یادهای عاجزانههای کبود از فر بود . محمد با لب

مانده و چشماین که به اشک و خاک کشیده شده و 

ن چنگ انداخته بود مثل یک جنازه دست هایی که برزمی 

ن . درحایل که پشتش خوین بود.شلوارش را افتاده بود زمی 

به زور باال کشید ) به خدا آبیحی دستام اون لحظه یه 

ن به حال محمد    گریهجور یم لرزیدن که انگار داشیر

یک دستش را پشت گردن خودش انداخت و کردن.(   یم
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ن بلندش کرد . اما دیگر جاین به تن و بدنشان  از زمی 

ن . نمانده بود و بیم آن یم  رفت که هردو باهم بخورند زمی 

کرد .گویی روی نگاه کردن به محمد چشمانش را باز نیم

د شخورد و گایه رویش یله یمکیس را نداشت ! تلوتلو یم

ون  . به هرجان کندین که بود با هم از آن جنگل نحس بی 

های زخیم و خراشیده و روچ چاک چاک آمدند .با بدن

شده ! محمد انگار از دست رفته بود .دیگر صدای 

جیکش هم درنیم آمد .خودش را باخته بود . تسلیم ، 

خورده ! نفسش بوی خشم و بازنده و مفلوک و البته زخم

نر سکوتش هم آلوده به عقده و عداوت داد .حکینه یم

 بود . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۹۸ 

 

ن دانست چطور باید دلدارینیم اش بدهد و تسکی 

شد با کالیم خشک و خایل خاطرش شود. اصال مگر یم
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تسالیش داد ؟ محمدی که روی دستش مانده بود دیگر 

 شد ! هرگز ! آن آدم سابق نیم

 

ه تا آن لحظه با قلنی گرفته و سوزناک به زهرا خانم ک

ده و حدیث کهنه و نفرینن جنگل را  برادرش گوش سیی

اش تکیه داد . شنید همراه با آه خفیفن به پشنر صندیلیم

چشمانش برهوت بود .ویل کلماتش هرکدام کرد گریه نیم

 باریدند . اش یمهایی بودند که از لبان ترک خوردهاشک

سجاد ! چرا همون موقع راستش رو _خدا لعنتت کنه 

ی دروغ فریبم دادی و از من بهم نگفنر ! چرا با یه قصه

 فکر و یی صالحیت ساخنر ! پیش محمد یه مادر یی 

 

مسار و پژمرده نگاهش کرد و رس تکان داد   سجاد  رسی

_نیم دونم ! شاید ترسیدم ! از اینکه منو مقرص این 

دونم که فتم ! یماتفاق بدوین ! از اینکه از چشمت بی

ها خودم رو به خاطرش حقم بود ! تموم این سال

رسزنش کردم و نبخشیدم . من یه بزدل بودم .یه دایی 

 و یی عرضه ! نتونستم وقنر خواهرزاده
ام به کمکم عویصن

نیاز داشت براش کاری کنم ! واستادم پشت درخت و 
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کاری جز تماشا ازم برنیومد ! محمد حق داره ازم متنفر 

اشه ! حنر شما آبیحی زهرا ! ویل خدا شاهده بعدش ب

م ! شب و روز  خیال داشتم انتقامش رو از موش بگی 

نشستم با خودم نقشه کشیدم که چه جوری به حسابش 

ت بشه ؟ خیال داشتم یه جا  برسم که براش درس عیی

ش بندازم و یه چاقو فرو کنم اونجاش و واسه  تنهایی گی 

به ارواح خاک مامان همیشه از مردی بندازمش! 

کردم .فقط باید یه جور طرح سدخاتون این کار رو یم

ریختم که کیس نفهمه من این بال رو رسش آوردم ! ویل یم

خییل خرشانس بود ! اگه دوهفته بعد  اون اتفاق براش 

شد تا آخر عمر باید از مرد بودن افتاد و سقط نیمنیم

 ! خودش خجالت یم کشید 

 

روچ افرسده و ذهنن فروپاشیده به آن زهرا خانم با 

.شاید طبیعت زودتر از سجاد که هنوز اتفاق فکر کرد 

کرد دست به کار شده و داشت حساب دودوتا چهارتا یم

ن  ای کارش رسانده بود. او رِس زمی  موش را به رسن

عمویش در ییک از ییالقات اطراف رامرس  کشاورزی

د که ناگهان داداشت با موتور پرسعمویش ویراژ یم
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تعادلش را از دست داد . موتور را به چاه عمیق و خشک 

ن شده بود کوبید و خودش از و یی  حفایطن که رسراهش سیی

رویش پرت شد و با کله افتاد ته چاه.گردنش شکست و 

 جابه جا تمام کرد . 

ش بیست سال ی تلخ و نحوستقصه باری که ظاهرا دفیر

ش و رد آثار پیش بسته و کنار گذاشته شده بود ا ما تاثی 

 نکبت
ی
تکشان به جامانده بود ! و تک بارش هنوز در زندگ

تر از همه . با تلفات در عمق جان محمد بیشیر و العالج

و صدمات جسیم و روچ زیادی از بازماندگان آن روز 

ن شد . شوم و سیاه بود که تبدیل به فاجعه ای   ننگی 

 

به دروغ پیش  _تو که جرات گفتنش رو نداشنر پس چرا 

 محمد مدیع شدی که راستش رو بهم گفنر ؟

سجاد برای مدیر طوالین سکوت کرد و گریزان از نگاه 

ی خواهرش رسبه زیر ماند . بعد کنندههای سمج و توبیخ

 دسنر با پریشاین روی صورتش کشید . 

 

 #نیلوفرالری
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 #عشق_را_سانسور_کردند

#۳۹۹ 

 

مرد و پست خواستم پیش خودش نگه چه دایی نا_یم

 فطریر دارم ! 

های لرزان ی لبو بعد از این عذر بدتر از گناهش گوشه

 خود را چنان به دندان گزید که صورتش برافروخت . 

 

ن ! های عاجزانهآخرین تالش  ی یک مرِد برای نگریسیر

 

*** 

 

 محمد 

 

م فاطمه داد ! تسبیح جانماز  _این تسبیح رو دخیر

امرزم که براش از مکه خودشه ! یادگار مادر خدابی

 سوغات آورد ! گفت بهت بگم صدات بهشتیه ! 
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ی فرمانده اش بود ! فاطمه دخیر بیست و چندساله

سوی چشمانش ! عزیزکرده اش! وصف مهرباین و 

اش را زیاد شنیده بود . صورت زیبا و معصویم خوشقلنی 

.) ترین لبخندها بود داشت و صاحب ییک از ملیح

ی مانیتور فرمانده دیده روی صفحهعکسش را تصادفا 

( اما افسوس که با چند نقص جسیم به دنیا آمده بود 

بود .افلیج بود و زمینگی  . کلمات را هم کند و به سخنر 

فته هم . حنر هیچکدام از جراچکرد ادا یم های پیرسی

اش نکرده بود ! فرمانده جسماین  کمیک به بهبودی

 گفت یم

ها یم ن هج_دکیر بینه ! اما عمر سالگیش رو نیم دهگفیر

 
ی
م به لطف خدا هنوز نور زندگ دست خداست ! دخیر

 ماست ! 

 

های کبود یاقوت هندی اصل بود با تسبیح را که از مهره

ابه طرح ابریشیم گرفت و همراه   و رسی
ی

شیخک دانه سنیک

ریا و ی زیبا که یی با لبخندی قدرشناسانه از او و آن هدیه

 یم شده بود تشکر کرد . خالصانه بهش تقد
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سوزنایک که در حسینیه یو نوحه روز قبل درخالل مرثیه

شان بر مرگ مادر یم خواند صدای هق هق آرام و خانه

ن زین را شنیده بود که از آن سوی چادر یم آمد غمگی 

 ی فاطمه بود .دخیر عزیز فرمانده ! .بعدا فهمید گریه

 بود .فکر کرد نگاه عمیقش به دانه های کبود تسبیح 

" حتما این تسبیح براش خییل عزیز بود ! چطور رایصن 

 شد ببخشدش به من !؟ "

 دوست داشت فاطمه را از نزدیک ببیند و بابت آن هدیه

کرد شاید بتواند با یک خاص ازش تشکر کند .فکر یم

ان دیدار و گفتگوی ساده محبت یی  ک را جیی ریای دخیر

ن درخواسنر .اما پیش فرمانده کرده باشد  جرات ابراز چنی 

ی یم گشت ! را نداشت ! باید دنبال بهانه  ی بهیر

فرمانده عازم سفری خارج از شهر بود .گفته بود ظهر 

 به اطالعات محرمانهنشده بریم
ی

ی گردد .در حال رسیدگ

مربوط به یک مورد مشکوک به اختالس بزرگ شورای 

د ! به ششهر بودند که به زودی در موردش افشاگری یم

 محمد گفته بود 

_بازجویی بعدی با توئه ! ببینیم چطور مو رو از ماست 

ون پرس !   یم کیسی بی 
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بعد از خداحافیطن با فرمانده به اتاق خودش رفت 

.تسبیح را توی جیبش فرو کرد و داشت به خودش کش و 

 داد که موبایلش زنگ خورد . قوس یم

زاآقا بود . انگار منتظر تماسش بو  د که نه تعجب حاج می 

ش کوتایه باهم  کرد نه غافلگی  شد .سالم و احوالیی

ی مردی که تا حوصلهکردند . متوجه لحن خشک و یی 

ن چند وقت پیش عنوان پدرش را یدک یم کشید بود همی 

دانست باید چه احساش داشته باشد ! حاج و نیم

زاآقا ازش خواسته بود امشب برای دیدنش به کارخانه  می 

هایی هست که باید بگیم و بشنویم ! ( ) حرفبرود . 

 ای بیاورد قبول کرد . که بهانهآنمحمد هم یی 

خییل دوست داشت بفهمد مامان خانم با دست خایل 

زا چه کرده ! گنایهبرای اثبات یی   اش به حاج می 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۰۰ 

 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ومد ؟ این " خدایا ! من چرا نفهمیدم چی به رس محمدم ا

کشید و همه سال جلو چشمای من داشت تنهایی زجر یم

دیدم ! روی چشمام تر و خشکش من کور بودم و نیم

کردم به خیالم که نذارم خاری بره تو پاش ! غافل از یم

ن این ترین بالها رسش اومده ! خدایا من که بدترین و ننگی 

 دوین با چه عشفر تو مادرش بودم ! نبودم ! تو که یم

دامن خودم بزرگش کردم ! این حق من نیست ! حق 

ی منم نیست ! درسته ازم بریده ! درسته چارهمحمد یی 

دونه ! ویل تو که جلوم دراومده و منو دشمن خودش یم

م واسه دوین من جونم براش در یمیم ره هنوز ! من بمی 

م واسه خشم  تنهاییش ! واسه غرور و قلدریش ! من بمی 

م ! " اش ! و و کینه  اسه سکوت و تحملش ! من بمی 

انش را هقش رسسجادهصدای هق ی نماز مغرب دخیر

رسآسیمه و هراسان به اتاقش کشاند و هر کدام 

خواست با دلنوازی و مهر آرامش کند اما او مجبور شد یم

 با غیظ و غضب از خود بتاراندشان . 

م !   _برین رد کارتون ! بذارین به درد خودم بمی 

 

زا آقا گفته بود  به حاج  می 
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وین و رسگردونیش هیجاین  _محمد حق داره وسط حی 

بشه و رسه رو از نارسه تشخیص نده و مغلوب ادعای 

زاآقا !  کذب زهره خدابیامرز بشه ! ویل شما چرا حاج می 

همه از شما توقع نداشتم ادعای منو باور نکنن ! بعد این

سم سال رس و همرسی حقش نبود مجبور بشم برات ق

 قرآن بخورم ! 

ی نگفت و نگفت محمد  ن از ماجرای نوار ضبط شده چی 

ی مکالمات او و زهره را شنیده ! دلش صدای ضبط شده

را نداشت او را از چشم مردی که شاید هنوز هم خودش 

داند بیندازد .) تو باز منو دشمن را پدر محمدش یم

ی خودت بدون محمد !(  شاید اگر همان روز  قصه

ن  زد و و هولناک جنگل را نشنیده بود به سیم آخر یمننگی 

ی از مردش یم طلبید و یم گفت و حمایت و رافت بیشیر

همراهش را از توی کیفش مجبور هم نبود قران جینی 

توانست اما نه دربیاورد و با ترس و لرز قسم بخورد .یم

وقنر که دلش برای محمدش جزغاله بود و یم دید که 

 برای دلجویی 
از او ندارد ! حاال که دستش به  فرصنر

ن امروز گوشهگذشته نیم ای از جراحاتش رسید باید همی 

ان یم ر خودش تمام شود . کرد را جیی . حنر اگر به رصن

دانست و به خاطرش هنوز خودش را مادر محمدش یم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

توانست او را از این عنوان کرد . کیس نیمهرکاری یم

حنر اگر بودن! معنوی محرومش کند .از مادر محمد 

محمدش دیگر نخواهدش! او که مادرانه و عاشقانه ) 

 داشت ! شاید هم با جنون مادرانه ( دوستش یم

ویی کرد و با توبیخ و ترسی رسزنشش کرد که 
زا تررسی حاح می 

لرزاند و کرد ! قسم قرآن عرش را یمنبایست این کار را یم

 
ی
ش پس لرزه هایش به جان زندگ شان یم افتد و رسی

د .گفت عاقبت دامنشان را یم  گی 

ن گ گفتم ! _قران یم  زنه به کمرمون ! ببی 

ویل او که قسم دروغ نخورده بود ! حنر اگر کارش مکروه 

ن کار از دستش  باشد هم چاره ای نداشت ! فقط همی 

 آمد! بریم

 
ی
مون از هم پاشیده ! شما دیگه نگران چی هسنر _زندگ

زاآقا ؟  حاج می 

 

ن عهدشان برای ی قدییم خقصه ودش و زهره و شکسیر

زا آن کرد مهم نبود و قدرهام که فکرش را یمحاج می 

چه برایش حائز اهمیت و ارزش شنیدن نداشت ! آن
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جای سوال بود این بود که اگر واقعا فقط دو سال است 

 که او به موضوع

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۰۱ 

 

برده چرا قبل از این که جایی بچه و ظلم زهره یی جابه

ی نگفته و همچه  ن گندش دربیاید خودش به او چی 

 موضوع مهیم را ازش پنهان کرده !؟

_یعنن این قدر برات مهم بود که من از اون عهدی که 

م؟ یم  بویی نیی
 با زهره بسنر

ی
 گ

 _نه ! 

 !  بگو که بشه باور کرد زن حسایی
 _پس چی ؟ یه درویعن

که با از خودش و قبل از اینزهرا خانم در آخرین دفاع  

قهر و گریه ازش بکند و رایه خانه شود عاجزانه فریاد زده 

 بود 
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ی
مون ! برای حفظ خوشبختیمون ! _برای حفظ زندگ

خواستم با تمام مکافاتش خودم به تنهایی بارش رو به 

دوش بکشم که آب تو دل هیچکدومتون تکون نخوره ! 

کنم ه فکر یمقدر سخته ؟ هرچند کیعنن درکش این

همش توی توهم بودم ! خوشبخنر مون یه رساب بود 

زاآقا ! مگه نه ؟  حاج می 

 

زا شبش به خانه آمد .یی  روح های یی اعتنا به نگاهحاج می 

انش خرت و  و مات زهرا خانم و چشمان نگران دخیر

هایش را جمع کرد و ریخت توی چند ساک بزرگ و پرت

 یده بود کوچک ! محبوبه به طعنه ازش پرس

 _خی  باشه بابا ! سفر راه دور در پیش دارین ؟

خانه  ن چند لحظه قبلش زهرا خانم طفره رفته و به آشیی

پناه برده بود تا مبادا از روی خفت و خواری به دست و 

پای مردش بیفتد ! هنوز برایش کیم غرور و خودخوایه 

خواست تمامش را قمار کند باقر مانده بود و دلش نیم

ان آب برای خودش ریخت و به زور یک قلپ از .یک لیو 

زا در گلوی خشکیده ن فرستاد .شنید که حاج می  اش پایی 

ش گفت   جواب دخیر
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ی بره خونه ی پدرش ! _به مادرت بگو الزم نیست رس پی 

کیسی کیم دیره ! به تف مردم و دیگه واسه قهر و طالق

ن  از جا باالرس شما ! من آبروریزیش نیم ارزه ! بمونه همی 

رم ! اما دورادور حواسم بهتون هست ! یم این خونه

ن !  م کنی   هروقت به حضورم نیاز بود خیی

 _ویل بابا ! مامان مریضه ! قلبش ...! 

صدای محبوبه لرزان بود .افتاده بود به التماس ! محبوبه 

 داشت . همیشه پدرش را بیشیر از او دوست یم

پشنر پدرش  ) اینم شانس منه دیگه ! دخیر بزرگ کن تا 

 رو بکنه.(

س ! اون تا منو نکشه هیچیش نیم شه ! شاید واسه _نیر

همیشه نرم ! شاید به زودی برگردم ! فعال ذهنم نیم 

ام ! بدجوری کم آوردم ! بمونم کشه ! آشوبم ! درمونده

شه! هرروز باید بینمون دریده تر یم ی حرمتاینجا پرده

ن ! اینشاهد دعوا و معرکه جوری بیشیر اذیت مون باشی 

! یمیم ن ن که شی  رم تا بلکه گذر زمان آرومم کنه. ببخشی 

 کشم ! یمپدر خویی نبودم براتون ! دارم االن جورش رو 
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زا با لحنن گرفته و بغض اندود این ها را گفت .اما حاج می 

ی ماندهکه صدای باز و بسته شدن در خانه تهقبل از این

د و به دنبالش هم گریه امید زهرا خانم را به تاراج ی بیی

زا با لحنن  محیا جگرش را آتش بزند شنید که حاج می 

انش گفت   سفارش کننده به دخیر

ن !   _مواظب همدیگه و مادرتون باشی 

دانست که دیگر زهرا خانم درد قلبش را نادیده گرفت .یم

کرد .هرچند باید برای همیشه بهش عادت یم

زا و محمدش حضتوانست این خانه را یی نیم ور حاج می 

تحمل کند .اما از این که مجبور نشده بود به خاطر 

 گنایه خود محمدش را بفروشد رایصن بود ! اثبات یی 

ن بد و بدتر او مجبور به انتخاب گزینه ی بدتر اگر چه بی 

 شده

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۰۲ 

 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 
ی
ن که یو روی زندگ بار دیگر کاش قمار کرده بود ! اما همی 

 تقصی  از چشم محمدش نیفتد بسش بود ! گناه و یی یی 

) دیدی محمد ! دیدی چه به روزمون آوردی ! حاال بگو 

تونستم قبول کنم که مادرت من دشمنم یا تو ؟ کاش یم

 نباشم ! کاش ! (

 

ی به بابا نگفنر نه ؟ ن  _راجع به اون نوار چی 

ه بود و محبوبه بود که با غیظ و غضب به رساغش آمد

ن قضیه نوار  داشت به خاطر مسکوت گذاشیر

کرد .اما او الزم نیم دید بهش جواب پس بازخواستش یم

ن اخم کرد و پشت به او ایستاد .لیوان  بدهد ! برای همی 

آب را توی سینک خایل کرد و زیر آب شستش  .محبوبه 

 با سماجت به بازویش چسبید 

 خودت
ی
و مارو فدای  _چرا نگفنر مامان ؟ چرا داری زندگ

دوین نوار ضبط شده رو اون که یمکنن ! درحایلمحمد یم

ی و عمدا داره دونه که شما یی برداشته و خودش یم تقصی 

 ده !  شما رو پیش بابا گنهکار جلوه یم

قدر زمخت و خشن بود که حنر خودش را صدایش آن

 هم ترسانده بود
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ا کار نداشته باش !  ن  _تو به این چی 

 گم ! ه بابا یم_ویل من ب

ن رس خود یم ه رس ! باز داشت آستی  ک خی  شد ! دخیر

افات حاال چقدر پشیمان بود از این که قضیه نوار و اعیر

دانست که ی زهره را بهش گفته بود ! باید یمشده ضبط

ه  ی رستق به درد دلش محرم نیست ! این دخیر

 کنن ! _تو غلط یم

ن و  و دستش را از روی بازوی خودش کند و  انداخت پایی 

های عمرش را به غرهترین چشمهمزمان ییک از هولناک

رخش کشید .بلکه با این ارعاب جانانه او را حنر از 

 اندیشیدن به این فکر باز دارد . 

اما روز بعد فهمید چقدر اشتباه کرده ! محبوبه ، این 

ن راحنر  ها از پا دخیر رسسخت و لجوج ، به همی 

 نشست ! نیم

رسید اش یمز بعد وقنر که او داشت به باغچهصبح رو 

که مثل یک   بلکه خود را قدری از فشار روچ رواین 

طناب پیچیده به دور گردنش افتاده بود رها کند صدای 

باز و بسته شدن درهای پارکینگ حواسش را پرت کرد 

زا پشیمان از ترک خانه و  .اول به خیالش که حاج می 
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ی
ق و امیدوارانه رسش را چرخاند اش برگشته .تا مشتازندگ

نود خودش است که دارد از پارکینگ بهاری خارج دید ال

ای مصمم و جدی پشت رل شود .تا محبوبه را با چهرهیم

اش فرو ریخت . اما تا بخواهد بجنبد و دید دل در سینه

د محبوبه با رسعت تمام از  بتواند جلوی رفتنش را بگی 

ون رفت و نگاه مغلوب و مایوسش را  حیاط خانه بی 

 پشت رس خود جا گذاشت ! 

محبوبه رفته بود که داستان آن نوار ضبط شده که تنها 

گنایه زهراخانم بود و معلوم نیست محمد چه مدرک یی 

 بالیی به رسش آورده بگذارد کف دست پدرش ! 

دوین من واسه چی )خدا لعنتت کنه محبوبه ! تو چه یم

 به نفع محمد عقب کشیدم ! (

 

*** 

 

اصال ! تبعاتش هرچه که از کارم پشیمان نبودم . 

 نیست ! یم
ی

 خواست باشد ! باالتر از سیایه که رنیک
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حاال دیگر خیالم کیم راحت شده بود ! بابا باید در جریان 

ی قرار یم گرفت ! او باید یم دانست محمد جزییات بیشیر

د زدن به آن نوار و مقرص جلوه دادن مامان چه  با دستیی

خواهد برای کند و چطور یمیاالت باطیل را دنبال یمخ

 هایش مامان را تحت فشار بگذارد عمیل کردن خواسته

ن فدای مصلحتنباید اجازه یم های اندییسی دادم همه چی 

 دارش شودکار های ادامهکورکورانه ی مامان و پنهان

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۰۳ 

 

ی فرونشاندن آتش این معرکه ، جبهه و بابا هم به بهانه

 
ی

مان به راحنر جوالنگاه را پشت رس خایل بگذارد تا زندگ

 گشایی بود . محمدی شود که در یی عقده
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ان بود رسگشته تر شد چارهتر شد . درمانده بود یی بابا حی 

شد محمد بهم ابراز !عایص بود شایک تر شد ! باورش نیم

 با من باشد !  عالقه کرده و خواهان ازدواج

)محمد ؟ گ ؟ کجا ؟ چطور ؟ ش سال برادرت بود ! 

ی من به چطور به خودش اجازه داد یک شبه تو خونه

 ای بهت نگاه کنه ؟ ( چشم دیگه

دانستم وقنر برگردم خانه طوفان خشم مامان در یم

انتظارم است اما خودم را از قبل برای هرگونه برخوردی 

ن وقنر به خانه برگشتم و آماده کرده بودم و برای  همی 

ای برافروخته و نگایه مغضوبانه منتظر من دیدم با چهره

ن آناست یی  که دست و پای خودم را گم کنم از ماشی 

اش را گذشتم پنجهپیاده شدم . وقنر داشتم از کنارش یم

 توی بازوم فرو کرد و غرید 

 _بهش گفنر ؟

و اجازه  _آره مامان ! متاسفانه نتونستم ساکت بمونم

بدم شما تا این حد در مقابل محمد کوتاه بیای و بهش 

 اجازه بدی هرکاری دلش خواست بکنه ! 

ه  ی احمق ! _دخیر
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تقریبا گوشت دستم را کنده بود اما سوزشش را به جان 

اختیارم را ویل خریدم و دم نزدم . جلوی زبان یی 

م . نیم  توانستم بگی 

داره با پنهون کردن  خواد و _به بابا گفتم محمد منو یم

 ذاره ! اون نوار شما رو تحت فشار یم

به وضوح دیدم که چطور برق از چشمان مامان رفت و 

ی لب اش از ارغواین به کبودی گذاشت .گوشهچهره

 هایش لرزید و فشار چنگش روی بازوم شل شد . 

_آخ ! از دست تو من چه خایک بریزم رسم !؟ دسنر 

 حبوبه ! دسنر قیی خودت رو کندی م

هایش مربوط به من کردم تمام دلواپیسمِن ساده فکر یم

ها است و بیم آن دارد که مبادا محمد تالقن این افشاگری

ن با هردو دستم شانه هایش را رس من دربیاورد .برای همی 

 بخش گفتم را گرفتم و با لحنن اطمینان

یمش به بابا .اون حتما یه  _نگران نباش مامان ! باید بسیی

 کنه ! رایه واسه مهار محمد پیدا یم

دید و نگاه مامان خایِل خایل بود .انگار دیگر مرا نیم

 زد داشت با خودش حرف یم
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ی نداره ! از _محمد من یی  کس و تنها مونده ! تقصی 

روزگار زخم خورده ! دلش از همه پره ! باید بیشیر دل به 

ید از دلش بدیم ! نباید بیشیر از این خردش کنیم! نبا

 خودمون طردش کنیم ! نباید ! 

 

های بزرگ و کوچک که در میان آن همه دغدغهاز این

زد از دستش هنوز داشت سنگ محمدش را به سینه یم

کفری شده بودم .الزم بود با لحنن رصی    ح و قاطع با او 

حرف بزنم و از خواب غفلت بیدارش کنم .پس دیگر 

 حابا گفتم می قلب بیمارش را نکردم و یی مالحظه

تونست طوری بشه مامان ! یم_خودش خواست این

هنوز پرس این خانواده و برادر ما باشه ! خودش از ما برید 

وع کرد و دنبال انتقام و تقسیم  و این جنگ نامردانه رو رسی

دونه از حاال یه شکست که یمگرده ! درحایلغنائم یم

خورده بیشیر نیست ! چون من گوسفند نیستم که 

 بشم ! اجازه نیمقر 
ی
 دم . بوین این بالی خانوادگ

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۴۰۴ 

 

ها و و بعد رهایش کردم و به اتاقم رفتم که با اشک

 هایم تنها بمانم . غم

 

شد که مرا هم روز تولدم آمد مدیع یمکاش یک نفر یم

ن حاال توی بیمارستان جابه جا کرده اند ! آن وقت همی 

ی ویرانه برای کردم و از این خانهو پالسم را جمع یمجل 

رفتم جایی دوِر دور که نه مامان و رفتم ! یمهمیشه یم

اش محمد باشد و نه خود وارش به ناپرسیعشق دیوانه

محمد و تهدیدهای عجیب و غریبش و بشود فارغ از این 

 پنایه
ی
ها افتاده و معلوم ولوله و آشویی که به زندگ

شود، یک نفس راحت به چه رسانجایم ختم یم نیست که

 بکشم ! 

  

*** 

 محمد 

 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

زاآقا برخالف صحبت ی های آرام و صبورانهحاج می 

تلفنن که باهم داشتند حاال مثل اسپند روی آتش داشت 

کرد .آرام و قرار نداشت .از روی صندیل جلز و ولز یم

گشت روی رفت باز بریمشد چهار قدم راه یمبلند یم

شد .لحنش شایک و یل ! یک دقیقه بعد باز بلند یمصند

وار بود و کلمایر مثل ) چطور تونسنر ؟ طلبکارانه و شالق

شه ؟ با اون نوار چکار کردی چرا ؟ به چه حفر ؟ مگه یم

ن  شد کرده اش تکرار یمهای کفلب؟ ( مثل ترجیع بند بی 

 . 

ای که توی جیبش پنهان محمد با اتکا بر برگ برنده

هایش را تاب آورد . غرولندهایش را دا شت ، توپ و ترسی

هایش را هایش را تحمل کرد ! خط و نشانشنید ! رسزنش

به جان خرید ! غرق در سکویر مرموزانه نشست و 

زا از تک و تا بیفتد و قدری به  منتظر بود تا حاج می 

هایش را بزند .و خودش تنفس بدهد تا او بتواند حرف

زا  ای کهباالخره لحظه منتظرش بود رس رسید و حاج می 

اش انداخت و خسته و کالفه خودش را روی صندیل

آلود زل زد به محمد که ساکت نشست و با نگایه عتاب

دانست تا آن لحظه در مقابلش کوتاه آمده بود و نیم

اش تنها سالح اوست ! و تظاهر به محق خونرسدی
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.  ش بود هایی لببودنش و آن پوزخند تلیحن که به گوشه

 با لحن رنجیده و مکدری پرسید  

ها و ادعاهای عجیب و غریب _شما واقعا این حرف

ن ؟ مامان خانم رو باور یم  کنی 

و بعد جوایی از او شنید که نه انتظارش را داشت و نه 

 تحملش را ! 

ن نیم تونم _اینا رو محبوبه به من گفت نه اون .برای همی 

ن شیک به دل ترینسبت به صحت و سقمشون کوچک

 خودم راه بدم ! 

 

 ی تاری جلوی چشمانش را گرفت . ناگهان انگار پرده

کرد ! این آه ! پس کار محبوبه ماه بود ! باید فکرش را یم

ن های یی افشاگری های پروایانه ! این پته روی آب انداخیر

وار ...همه حساب و کتاب این جسارت و جرات دیوانهیی 

نه مامان خانم ! که اگر او دل  و همه زیر رس محبوبه بود 

این کارها را داشت شاید همان شب رسوایش کرده بود! 

ذهنش بازار مسگرها بود هنوز که صدای خشمناک حاج 

زا تکانش داد .   می 
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_محبوبه گفت تهدیدش کردی که باید به زور زنت بشه 

! راست گفته؟ هوم ؟)منتظر تکذیب یا تاییدش نماند( 

ا نی ست آقا محمد ! اگه خودت رو قرباین ویل از این خیی

گردی باید بگم که دوین و دنبال رایه واسه انتقام یمیم

ت رو به خطا یم  بری قانونا پیگی  زین ! یمداری تی 
توین

حق و حقوقات باشی و از دست زهرا خانم شکایت کنن ! 

ن باش حاال دیگه منم با علم به یی  گناهیش پشتشم مطمیی

دم و کاریش بهش حق نیم! اگرچه بابت پنهان

 بخشمش ! نیم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۰۵ 

 

های ما باشی ! یا ازت انتظار ندارم قدردان مهر و محبت

ی پدری و مادری ما خودت رو مدیون زحمات ش ساله

ن ماست بدوین . فقط ازت یم خوام این حرمنر رو که بی 

 من طرقن !  دار نکنن ! واال با بیش از این خدشه
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زا را نیم شنید و فقط جسته و دیگر صدای حاج می 

هایی به گوشش یم
ن خورد .باز داشت گریخته یک چی 

کرد حتما! که باید از خودش خجالت بکشد شماتتش یم

 ! 

 ) محبوبه مثل خواهرته ! بفهم ! ( 

 و با تحکم و قاطعیت تمام حرف آخرش را هم زد . 

و بهت بگم محمد ! ویل وقت اینخواست هیچ_ دلم نیم

توین هنوز خودت مجبورم کردی ! اگه دلت خواست یم

اسما پرس من باشی و روی اسم و فامیل من حساب کنن 

ویل دیگه حق نداری از یک فرسیحن اون خونه رد بیسی ! 

مانهتو با این خواسته و توقع یی  ات دیگه به اهل اون رسی

 خونه نامحریم ! 

 

ن   و گیج از جایش بلند شده تازه وقنر که با رسی سنگی 

اش افتاد و برندهبود که زحمتش را کم کند یادش به برگ

وزی دیربه دست   از شکل یک پی 
ی

بالفاصله لبخند کمرنیک

هایش شد . دست توی جیب کت آمده نقشبند لب

ون کشید و همراه با نگاه  چرمش برد و پاکنر از تویش بی 
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ن رسد و یی  ن اعتنایی آن را رس داد روی می  .نگاه کنجکاو و تی 

زا به روی پاکت میخکوب ماند .   حاج می 

ن ! البته این کپیشه ! نسخه  _اینم اون نواری که دنبالشی 

دونه ! اصلیش دست منه ! برای روز مبادا ! کیس چه یم

شاید به رسم زد که چشمام رو روی همه چی ببندم و 

 قانونا اقدام کنم ! 

یشانه ها و زنگ توی چشم ای زد باال و بعد زهر بیشیر

 صداش ریخت 

ن در خلوت بهش گوش بدین و به خودتون _یم  تونی 

ن !   افتخار کنی 
 بیشیر

ن جنگ تن به تن را برده باشد  و بعد مثل کیس که اولی 

 رسبلند و فخرفروشانه راهش را کشید و رفت . 

) منو ببخش مامان خانم ! متاسفم که داری 

یسی ! من کالحساب جور دخیر رستقت رو یمعیل

دونم که حقت نبود قدرام آدم ناسپاش نیستم! یماون

زا این طوری بندازمت تو هچل ! کاش تو منو به حاج می 

قدر حالم وقت االن اینفروخته بودی .نه محبوبه ! اون

تم از این کار بد نیم شد ! به وقتش به حساب دخیر
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قدر دست کم دم که نباید منو اینرسم و بهش یاد یمیم

ه ! (ب  گی 

 

*** 

 

صدای توی نوار بدون شک و به گواه بابا و حنر خود 

مامان صدای زهره خانم بود .اما برخالف ادعای مامان 

توانست کرد ، بلکه یماش را ثابت نیمگنایهنه تنها یی 

اقن رصی    ح و قاطع بر جرم او باشد .   اعیر

خب حاال یم خوای چکار کنن زهرا خانم ؟  محمد 》

واونم حاال اینو فهمیده  و اینم یم دونه که پرستو نیست 

ت بدقلفر یم  تو بهش شی  ندادی چون واسه خوردن شی 

کرد و سینه ات رو نیم گرفت... تو مجبور شدی با 

خشک بزرگش کنن ...اون حاال هم به خودت  شی 

ات ! نیم خوای قضیه رو به حاج  نامحرمه هم به دخیر

 من مجبور 
ی

 ؟ اگه تو نیک
ی

زاآقا بیک یم شم افشاگری کنم می 

تونم .الاقل برای این که بارگناهام کم بشه .من دیگه نیم

ساکت بمونم ! باالخره باید همه بدونن که من از تو 

  《.دستور گرفتم 
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بارها و بارها به صدا گوش دادیم .نوار را عقب و جلو 

کردیم هربار از شنیدن صدای هوای خایل اول و آخر 

 نوار ضبط شده

 

 ری#نیلوفرال

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۰۶ 

 

 مایوس تر شدیم . 

های تسبیحش بود که نگاه رسافکنده و مات بابا به دانه

های فروافتاده و چرخید . با شانهدیگر توی دستش نیم

های ته خط رسیده شد به آدمرسی که از سینه جدا نیم

مانست .با چه شور و شوقر از کارخانه کوبیده و آمده یم

که نوار را توی ضبط صوت بیندازیم و باهم به   بود خانه

 آن گوش کنیم ! 
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دید تند مامان که هست و نیست خودش را بربادرفته یم

که کرد و رسخورده از اینتند نوار را عقب و جلو یم

ای ناباورانه خدا را آمد با گریهصدای دیگری از نوار درنیم

شده و های زیادی از نوار پاک گرفت که بخشگواه یم

 نیست ! 

های اون روزمون نیست ! به خدا قسم ) این تموم حرف

 ای که دورش طواف کردم. ( نیست ! به همون کعبه

ن او و زهره هایی را که آنکرد حرفو بعد سیع یم روز بی 

خانم رد و بدل شد یاد خود بیاورد .اما ذهنش انگار 

ی یادش نیم ن  آمد . تعطیل شده بود و چی 

هایی که نستیم با استناد به ادعای او و حرفتواچطور یم 

افات به قول او از نوار سانسور شده بود حرف ها و اعیر

یم و یک گناه بودنش بار دیگر به یی موجود را نادیده بگی 

گفت ادعای مامان شک نکنیم !؟ هرچند عقلمان یم

ن چند نیم تواند کذب باشد ! اگر محتویات نوار همی 

ود که خودش را همدست او ی زهره خانم بجمله

دانست چرا مامان باید ضبطش کند و این مدرک جرم یم

را پیش خود نگه دارد ؟ اصال چرا محمد نوار را برداشته 

؟ یا مامان چرا باید از محمد بخواهد به این نوار ضبط 
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داد گوش بدهد واگر شده که او را علنا مقرص جلوه یم

س محمد از کجا باید به کار را نکرده پگوید و ایندروغ یم

 وجود این نوار یی برده باشد؟

ها سواالیر بود که من با وجود ذهن مغشوش و این

مشوشی که داشتم مطرح کرده بودم تا خودمان را به 

ی وا داریم .   تامل و تعامل بیشیر

اش چنگ مامان که دستش هنوز داشت روی سینه

کرد . خورد لحظه ای برگشت و با بیم و امید نگاهم  یم

انگار توی دلش ممنون هوشیاری من بود .اما بابا نظر 

ن و مایوس بود .   دیگری داشت و به کل بدبی 

ن های دیگه_چه فایده ! حنر اگه حرف ای هم باهم داشیر

دال بر یی اطالع بودنش از قضیه، حاال دیگه نیست ! 

ها با تونه تو تمام دادگاهظاهرا پاک شده ! وقنر محمد یم

ن چند   کلمه ازش به عنوان مدرک جرم استفاده کنه همی 

 دلمون رو به چی خوش کنیم ؟ 

 

همان شب بابا گفت که وقنر بابا حاچی اینجا بود و او از 

 بریده و ظاهرا چسبیده بود به کارخانه رفته 
ی
خانه و زندگ
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ی
محمد  بود درمورد اصل و نسب و شجره نامه خانوادگ

 تحقیق کرده ! 

دی هم نداشتند و اسم و رسمشان ظاهرا کس و کاران زیا

هم گمنام مانده بود ! فقط یک عمو داشت به اسم یارس 

معروف به یارس قمه که بر خالف برادر بزرگیر یعنن پدر 

ارت و خرابکاری بود محمد که مرد یی  آزاری بود ، اهل رسی

خودی از دستش روزگار نداشتند . نصفن از  و خودی و غی 

گذراند و نصف دیگر گاه یمرا توی حبس و بازداشت سال

ی و کیس هم بهش زن  از سال را وسط دعوا و معرکه گی 

یداد ! تا ایننیم های تن به تن او را که توی ییک از درگی 

ی فرستندش سینهکشند و یمی خودش یمبا قمه

ستان !   قیی
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۰۷ 

 

 یک ماه قبل

 

 ون فیلیم که االن رد کردی چی بود !؟) _صیی کن...ا

_هییحی ! یه فیلم خصوصیه ! قرار بود من فیلم راننده و 

ن !  ماشینش رو نشونت بدم .عکس پالکشم هست ! ببی 

خواست منو دستپاچه کنه شعور بود! عمدا یمخییل یی 

اش تازه فحش های ناموش هم که بزنم به پیکان قراضه

ن یم  جلویی و نامردی کرد و دادکه بعد خودش زد به ماشی 

ی ! این کارت در رفت ...عه چرا گوشیمو ازم یم گی 
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ن خصویص تو  درست نیست ! بدش به من! شاید یه چی 

کنم ! بدش به من !!! گوشیم داشته باشم ! خواهش یم

؟) با هقآاااااخ! لعنت ! چرا یم  هق (زین

 _این چیه ؟ هان ؟ این چیه ؟ فیلم تولدت!؟ )با فریاد( 

 

*** 

 

 گفت مامان یم

 _حرف مردم ! 

 گفت بابا یم

 _اگه زهره خانم زنده مونده بود ... 

 گفت کشید ! محیا یممامان آه یم

 _مگه میشه داداش محمد دیگه داداش ما نباشه !؟

 گفتمامان یم

ی نیم ن هامون ! تا گیم ! حنر به خودی_فعال به کیس چی 

 خواد ! ببینیم خدا چی یم

 گفتبابا یم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 شینه؟کنن محمد آروم یمرش که چی ؟ شما فکر یم_آخ

 گفتکرد .محیا یمیم مامان بغض

همه سال اجازه دادیم کیس که داداشمون _یعنن این

کرد ! نیست کتکمون بزنه؟ حاال منو زیاد چیک لگدی نیم

 زد محبوبه ! ویل تو رو خییل یم

 گفتمامان یم

ترسم ! یم_اگه بخواد شکایت کنه چی ؟ من از رسواییش 

 واال طال که پاکه چه حاجتش به خاکه ! 

 بابا یم گفت

کنه ! پای خودشم تو مرگ زهره خانم _این کار رو نیم

ه!   گی 

 گفت انداخت .محیا یماش چنگ یممامان به سینه

ن ؟ _یعنن خانواده خودش چه جور آدمایی  ان ؟ از ما بهیر

ه بیشیر از ما دوستش دارن ؟ تونست باهاشون جور بش

کنم خواهر نداشته باشه که از ؟  فقط خدا خدا یم

 است.) باخنده!( چارهدستش یی 

 گفت مامان یم

زا ؟ _نیم  شه رایه واسه صلح باهم پیدا کنیم حاج می 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 گفت بابا یم

 نداریم ! خودش یی 
ی

خودی جبهه _ما که باهاش جنیک

 جنگه ! گرفته و معلوم نیست تو کدوم سنگر داره یم

ه یمقطهمامان به ن  گفت ماند .محیا یمای نامعلوم خی 

 _ویل حیف شد که دیگه داداشمون نیست ! 

 گفت مامان یم

 _باید باهاش حرف بزنیم ! مثل همیشه پدر و مادرواری ! 

 گفت بابا یم

 دونه ! _اون دیگه ما رو پدر و مادر خودش نیم

چید . محیا هایش را یمی رورسی اشکمامان با گوشه

 گفت یم

اش بودیم _چطور تونست این قدر زود از ما که خانواده

 دل بکنه ؟ 

 گفت مامان یم

 کار کنیم ؟_پس چی 

 گفت بابا یم

 _شاید بهیر باشه از این شهر بریم ! 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 گفت گزید .محیا یمی لبش را یممامان گوشه

 _یعنن دیگه نمیاد با ما ؟ واسه همیشه رفته ؟ 

 گفت مامان یم

ن همه چیو چاره کرد؟ مگه یم _آخه کجا بریم ؟ شه با رفیر

ی واسه مصالحه پیدا کنیم !   باید راه بهیر

 گفت بابا یم

ی رساغ ندارم ! مگر این که محبوبه رو شوهرش   _راه بهیر

 بدیم بلکه قائله بخوابه ! 

 گفت محیا یم

سوزه ! شاید اگه تو _دلم واسه داداش واقیع خودمون یم

 م زنده بود! شد هنوز بیمارستان عوض نیم

 گفت مامان یم

_فعال که خواستگاری نیست ! پرس صالحیان رو هم که  

 جواب کردیم ! خودت گفنر نباید مجبورش کنیم ! 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۴۰۸ 

 

 گفت بابا یم

 _اشتباه کردم ! 

 زد .محیا یم گفت مامان زیر لب با خودش حرف یم

ز داداشمون بود تنگ _تو دلت واسه کیس که یه رو 

 شه محبوب ؟ نیم

زدم به آزالیا ، به ارغوان ! به و من خاموش و الل زل یم

مان که دیگر نور باغ چای ! به درختان پرتقال ! به خانه

بارید . به روز و نداشت و غم و دلواپیس از سقفش یم

ن شلخته و از  روزگار عجیب و غریبمان ! چقدر همه چی 

قابل پیش بینن !  هم گسیخته بود ! و   چقدر غی 

ی در پس فرداها باید از فردایمان یم ترسیدیم ! روز بهیر

 مواج و طوفاین بود و انتظارمان را نیم
ی
کشید .دریای زندگ

که خدا رسید ! مگر اینغرق شدنمان محتمل به نظر یم

ن  لطفش را شامل حالمان کند و ما را از آتش خشم و کی 

 محمد دور نگه دارد ! 
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سوخت ! ! خدای من ! هنوزهم دلم برایش یم محمد 

 ام مگر نه؟احمق و دیوانه

 

بار به اتاقم آمد ! کیم دست دست کرد ! کیم مامان یک

ن تحریرم  زل زد به در و دیوار ! با انگشتش روی می 

توجه و رسرسی به خطوط نامریی کشید و یک نگاه یی 

های خط نستعلیقم انداخت. بعد آه کاغذها و نوشته

 لندش سکوت اتاق را شکست . ب

سم بدون جنجال جوابمو یم  دی ؟_یه سوال ازت بیی

من روی تختم چمباتمه زده بودم .نییم از تنم زیر پتو بود 

ی حوصلهاش و بعد صدای یی و نگاهم به صورت پژمرده

 خودم را شنیدم 

 _حرفت رو بزن مامان ! 

ش دانستم حتما باید سوال مهیم باشد که او دل گفتنیم

که مشتاق شنیدن باشم  را نداشت .و من بیشیر از آن

واهمه داشتم ! اما دیگر برای پرسیدن دل دل نکرد و 

م و  حرفش را زد .اگر چه با ترس و احتیاط ! اگرچه با رسی

 لکنت ! اما گفت . 
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مون باشه _اگه یه روز صالح باشه که ...یعنن صالح همه

 که تو ...تو و محمد باهم ... 

دشان و زیر  هایش را لب تو کشید و محکم به هم فرسی

 چشیم نگاهم کرد ! نگاه کردین ! 

هایی را که سخت بود و ی حرفو من شنیدم دنباله

 نگفت. 

ن ! قبول یم  کنن ؟ ( )...باهم ازدواج کنی 

 و من با صدای خسته خسته ، زار و زار نالیدم 

 _برو مامان ! برو ! محمد داداشم بود ! 

های دم .روی صورتم که پنهان از دیدهو پتو را باال کشی

ش بگریم ! به حال خودم .به حال خودمان ! ترحم ن  آمی 

 

روزهای آشوب، روزهای پردلهره! روزهای پرحاشیه و 

ه ، روزهای خسته از  ی تی  وهمناک ، روزهای خاکسیر

ایط به طرزی نگران آمدند و یمبالتکلیفن یم گذشتند و رسی

و ثابت مانده بود و هیچ  کننده با تمام وخامتش پایدار 

 شد ! تغیی  و تحول مثبنر دیده نیم
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ما انگار منتظر معجزه بودیم که نوری در تارییک بتابد و  

د  ! این خانه  ی ویرانه دوباره آباد شود و رسو سامان بگی 

که نظم و نظام خانواده ظاهرا برقرار بود و با این

ود اش شکل سابق خودش را حفظ نگه داشته بپوسته

.اما از درون متالشی بودیم و خطر فروپاشی را هرلحظه با 

 حس یم کردیم اما کاری از دستمان برنیمیی 
ی
 آمد . چارگ

گشت و در طول روز هم بابا شب ها زودتر به خانه بریم

 زد .خرید روزانه هم با او بود . بار به خانه رس یمیک

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۰۹ 

 

رفت ، یا دیگر حنر رسجلسات صندوق هم نیممامان 

رفت رسی به مدرسه بزند و احوال همکاران مثل قبل نیم

ن شده بود قدییم سد ! به خواست بابا خانه نشی  اش را بیی

که مراقب اوضاع و احوالمان باشد ! از من هم خواسته 

ون نروم .جایی را هم نداشتم که بروم  بودند که از خانه بی 
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را هم! عاطل و باطل کز کرده بودم کنج اش ! حوصله

 خانه! 

ن از این روزهای پرتنِش محنت بار و رسیدن به امید گذشیر

 به روزهای آرام و عادی ! 

خاله زینب ییک دوبار بهمان رسزده بود .از سکوت ممتد و 

ن و خاموشمان فهمیده بود که یک نگاه های غمگی 

مان هست ویل هرچه پایی  ن نیامد ! مان شد جیکمان در چی 

ن محمد از خانه ربط  بعد هم خودش آن را به قهر و رفیر

داد و شاید برای خنک شدن دل مامان  کیم هم پشت 

رفت برای خودش رس رسزنشش کرد که نبایسنر یم

 کرد ی مستقل و مجردی اجاره یمخانه

ا زود یم پیچه ! اونم شده مثل پرس _شهر کوچیکه ! خیی

 اش سوا کرده ! ادهشهسواریا ! که راهشو از خانو 

 گفت . پرس نوح را یم

همه ها و سوز دیل که وسط آنوزش یادها بود و خاطره

ای که فقط دود حایل فراموشم شده بود ! شعلهآشفته

 گرفت ! کرد و نیمیم

مامان با لبخندی خشکیده برلب و نگایه افرسده بهش  

 داد که جایی برای نگراین نیست . اطمینان یم
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که زینب جان ! دعا کن محمدم اهل و عاقل _تو دلت پا 

 شه ! 

 گفتهنوز هم با حرسیر مادرانه یم

 " محمدم "  

 هنوز هم ! 

 

ی باراین بود که از صدای زنگ  ن نیمه های یک شب پایی 

که صدای موبایلم هراسان از خواب پریدم و از ترس این

زنگ باعث برهم خوردن خواب بقیه شود با حرکنر نیمه 

ن عسیل هوشیارانه  رسی    ع چرخیدم و دستم را به می 

آلوده ی سایلت را زدم .گیج و خوابرساندم و دکمه

که نگایه به شماره بیندازم دوباره رسم را توی بالش آنیی 

دم.شاید فکر یم کردم فرو بردم و چشمانم را به هم فرسی

ام را اشتبایه گرفته که  کیس شمارهام یا اینخواب دیده

خیال چشمانم باز داشت گرم خواب اعتنا و یی که یی 

شد اما باز زنگ موبایل لرز دیگری به جانم انداخت و یم

که از جا پراندم .بعد از خفه کردن صدای زنگ درحایل

توانستم باز نگه دارم غرغرکنان چشمانم را به زور یم

 نگایه به صفحه گوشی انداختم . 
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 شعوری این موقع شب مزاحیم ... _ کدوم آدم یی 

های قلبم مسدود با دیدن شماره محمد ناگهان دریچهو 

شد و نفسم گرفت . مات و مردد زل زده بودم به صفحه 

گوشی و منتظر که تماسش قطع شود .خدایا یعنن این 

موقع شب با من چکار داشت ؟ معلوم بود که تا جوابش 

ین کار این را ندهم دست از رسم برنیم دارد .اما نه .بهیر

ا خاموش کنم ! ویل اگر کارش خییل واجب بود که گوشی ر 

وری باشد ؟ آخر در یط  باشد چی ؟ اگر خییل رصن

روزهای گذشته نه تماش با من برقرار کرده نه پیایم 

دانم چه اضطراری فرستاده بود ! شاید ...شاید ... نیم

د پیش آمده بود که باید نیمه های شب با من تماس بگی 

هایم دیوانه شوم تصمیمم که از دست دودیلو قبل از این

دم را گرفتم و دکمه ن را فرسی .وقنر صدای ی سیی

 نجوامانندش همراه

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۱۰ 
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با سمفوین باران توی گوشم پخش شد دیگر کامال خواب 

 از رسم پرید. 

دم که آروم و _از االن تا پنج دقیقه دیگه بهت وقت یم

ون . رسوصدا از در پشنر یی    اتاق خواب من بیای بی 

و بعد البد فهمید که نفسم از شنیدن صدای تحکم 

ش حبس شده با لحنن آمرانه ن  بندش افزودتر پشتآمی 

س ! نیم خوام بالیی رست بیارم ! ویل اگه نیای دیگه _نیر

 دم ! تضمینن نیم

که به من فرصنر برای صحبت بدهد تماس را آنو یی 

به سه صبح مثل دزدها به .ساعت نزدیک قطع کرد 

اینجا آمده  و به من دستور داده بود که یواشیک و دور از 

ور بودند به چشم اهل خانه که در خواب شبانه غوطه

 دیدارش بروم . 

 توانست از این بهیر باشد ! حنر بدترین کابوس ها هم یم

چطور موفق شده بود وارد حیاط شود ؟ بابا کلید در 

د در ورودی خانه را محض احتیاط حیاط ، ریموت و کلی

عوض کرده بود ) شاید اصال الزم به این کار نباشه ویل 

ط عقله ( ! اال کلید در کوچک حیاط پشنر که  احتیاط رسی
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مان راه داشت .البد فکرش را نیم کرد محمد به باغ چای

 وقت بخواهد از آن مسی   وارد شود ! یک

ار نه انگار که او فکر کردم اگر گوشی را خاموش کنم و انگ

تواند بکند ؟ با چه خواسته ای به اینجا آمده ، چکار یم

کرد و من تا خودی تهدیدم یمکار ! فقط داشت یی هیچ

زماین که اینجا توی خانه و در پناه پدر و مادرم بودم نباید 

ن که قصد داشتم گوشی را از او یم ترسیدم ! و همی 

ش رسید و خیالش شوم اس ام اسخاموش کنم و یی 

 ای به وجودم پنجه کشید . خوف دوباره

یه فیلم دست منه که اگه تو مایل به دیدنش نباشی 》

فرستم واسه باباجون و مامان خانمت ! تولد سولماز و یم

  《هات ! یادت هست ؟ گوگوش بازی

آخ سولماز ! سولماز ! خدا لعنتت کند که به من دروغ 

 گفنر ! 

من که ناگهان بدون هیچ  ترس بود و ترس بود و ترس و 

وی تعقلم کمک آنفکری از جا پریدم و یی  که بتوانم از نی 

م یا حنر به فکر پوشش مناسب تری برای هوای بد بگی 

ون باشم) لباس مخصوص خوابم یک یر  ت یقه بی  رسی
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امه ی ن دار بنفش بود با یک پی  منگیل (  آرام و ی گلچی 

ون .  ن از اتاق زدم بی   پاورچی 

 

ن و موبایل ها همه خاموشه! گفنر کیس ) _تو گف نر دوربی 

له و فیلممون رو نیم ه ! گفنر همه چی تحت کنیر گی 

 خیالم راحت باشه ! گفنر ... 

_باور کن من اون فیلمو فقط واسه خودم گرفتم که 

 یادگاری بمونه برام ! 

 دونستم که ... کارم نداشنر ! من اگه یم_اصال حق این

ده بودم به ییک از  دوستای تهرونیم که مخفیانه این  _ سیی

 خورم جز خودم کیس ندید ! کار رو بکنه . قسم یم

 _پس چه جوری افتاد دست محمد ؟ چه جوری ؟ 

خواستم یه عکس و فیلم دیگه رو _خییل اتفاقر ! یم

نشونش بدم که اون موقع عقب و جلو کردن عکس و 

 شک کرد و دیدش ! فیلم
ی

 ها با زرنیک

 ! تو _دروغ یم
ی

 عمدا این کار رو کردی ! عمدا ! گ

گم اتفاقر شد _آخه چرا باید عمدا این کار رو بکنم ؟ یم

 گم محبوبه جان ! به خدا راست یم
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_خفه شو هییحی نگو دیگه ! من احمق رو بگو که گول تو 

 رو خوردم ! ( 

 

 بابا و مامان به لطف قرص های خواب دوزباال که این

 

 #نیلوفرالری

 دند#عشق_را_سانسور_کر 

#۴۱۱ 

 

 درب و شب
ی
ها برای چند ساعت بریدن از زندگ

ی مدام خود را به داغانشان و پناه بردن به دنیای یی  خیی

کردند  در خواب عمیفر غرق بودند خوردنشان مجبور یم

 رفتم . خیی از من که داشتم با پای خود به دام او یمو یی 

هم !  ام از تارییک راهرو گذشت ! از اتاق خایل محمد سایه

 را یی 
ن در رو به حیاط پشنر که پایم صدا باز کردم و همی 

به آن سوی در و باران رسید دسنر جلوی دهانم را گرفت 

زده بودم با خود به سمنر و مرا که تا رسحد مرگ وحشت

کشید.تازه آن لحظه بود که فهمیدم آمدنم اشتباه و یک 
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ن حاال دست و پای مرا  ریسک پرخطر بود! اگر همی 

برد هیچ کاری از بست و مرا با خودش به ناکجا یمیم

گویند ترس دشمن آمد ! راست است که یمدستم برنیم

عقل است !  و من چقدر قلبا ممنون و مدیونش بودم که 

 آن شب این کار را با من نکرد . 

س باران که  در پناه سقف ایرانینر انبار کیم دور از دسیر

صدا با خاند و همقرار گرفتیم مرا به سمت خودش چر 

 نوای ناودان ها زیر گوشم با تحکم گفت

 خوام دستمو بردارم ! _ جیغ و وی    غ راه ننداز ! یم

گفت هم قدریر برای فریاد کشیدن در من حنر اگر نیم

نبود ! تقریبا روح از کالبدم پرکشیده بود .چسبیده به 

خییس داغ تنش نفس نفس زنان و شکاک نگاهش 

م و با احتیاط دستش را از روی دهانم کردم تا او آرایم

برداشت ! سقف کوتاه انبار جا برای هردونفرمان نداشت 

. من در پناهش بودم و او مانده بود زیر باران  . باور 

کردم با او در نیمه شنی باراین تنها و گرفتار مانده نیم

باشم ! با او که قطرات باران داشت از رسو رویش چکه 

زان و پراندوه و افسوسش راحتم کرد و نگاه سو یم

 گذاشت ! نیم
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 _جریان فیلم تولد چیه محمد؟ 

ن یمسینه هایم داشت به شد و دندانام تند تند باال و پایی 

خورد .در عجبم که چرا آن شب سنکوپ نشده هم یم

ایط برای یک ایست قلنی بودم ؟ درحایل که تمام رسی

 جانانه مهیا بود ! 

 _حاال عجله نکن ! 

هدیخونرس   اش هنوز ! اش آزارنده بود ! و نگاه نافذ و خی 

پچه فریاد زده اید ؟ در نهایت عجز و تا حاال در حالت پچ

 و خشم و اضطراب ؟ من امتحان کردم و 
ی
درماندگ

 ام تمام روز بعد دردناک بود . حنجره

 عجله نکنم ! _اینجا خونه یا کاقن شاپ نیست که یم
ی

گ

ون ! تونم بمونم بمن زیاد نیم  ی 

رفتم ! شصت ها را به سینه زده و داشتم رعشه یمدست

 کیلو گوشت و پوست و استخوان لرزان شده بودم ! 

باید از هوای گرم خانه و خواب نازت بکنن و با یک الیه 

ی زیرباران بروی تا  ن نازک لباس نصف شنی رسد و پایی 

 گویم ! بفهیم من چه یم
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رسید که یه خودت یم _گفتم زود بیا ! ویل باید به عقل

ی بپوشی تنت !  ن  چی 

 اش را در آورد و با عجله تن من کرد . کاپشن چرم مشیک

البته که من با تن لرزان و ای بود ! حرکت سخاوتمندانه

کردم ! باران زده ام بخشش را رد نیم

 #عشق_را_سانسور_کردند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۴۱۲ 

 

پشن را که تنگ به هم آوردم . انگار که گرمای دو سمت کا

تن او با حرارت فزاینده ای پیچیده در عطر تلخ 

 
ی

اش به بدنم چسبید و همزمان ارتعاشم بند آمد همیشیک

که در رسمای سوزناک آن شب باراین کیم به نظر 

عادی یم رسید .اما با آن مغز فلج مانده از فشار ترس غی 

س نشد به جزییات حا های الت و دگرگوین و اسیر

ام بیشیر توجه کنم یا حنر مشکوک شوم ! این که ظاهری

ش بودم درحال حارصن دغدغه ی من نبود ! من تحت تاثی 

رس اندیشیدم که به خاطرش آسیمهبه آن فیلم لعننر یم

ون!    زیر باران شبانه از خانه زده بودم بی 

کرد!؟ مثل کیس که بعد چرا داشت این طور نگاهم یم

قدر شود ! همانها چشمش به جمال ییک روشن یمسال

 زده و دلتنگ ! قدر حرستشیفته و مجذوب ! همان

شیفته و دلتنگ؟ عجیب است ! شاید داشتم زیادی غلو 

انهیم ام که افکارم کردم ! تقصی  باران بود یا شور دخیر

ها قدر یی آن محابا شاعرانه شده بود ! نه از این خیی

متنفر بود ! خودش گفته بود که...! شاید  نیست ! او ازم
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نگاهش حریصانه بود ! مثل نگاه پرتفرعن صیادی به 

صیدش که یی دست و پا به دامش افتاده  ! حواسم رفت 

شی ساحرانه داشت  ن پیش صدایش که با آهنگ باران آمی 

 ! 

_تا ییک دوماه پیش من زیر سقف این خونه پادشایه 

ن ! ) دستکردم ! حاال اما وضعمو ببیم هایش را از دو ی 

سمت باز و بعد رهایشان کرد. ( مثل دزدها باید بیام و 

 برم . 

که موضوع بحثمان داشت از موضوع آن اس ام از این

شد کیم عصنی شده بودم اس کذایی به حاشیه کشیده یم

رسزنش باشد .اگرچه حرفم اما سیع کردم لحنم آرام و یی 

 حرف حق بود ! 

 اسنر محمد! طور خو _خودت این

لبخندترش عمق زیادی نداشت ! نگاهش اما ، حنر زیر  

 باران هم سوزنده بود.  

 گذشتم و به اینجا رسیدم ؟ _یم
ی

 دوین چرا از اون زندگ

ی که به ذهن فرومانده ام اجازهآنمن سکوت کردم و یی 

حدس زدن بدهم منتظر ماندم خودش جواب سوالش را 

کلمایر که احتماال بدهد .اگر چه اضطراب شنیدن  
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پیچاند .اما خوشایند من نبود، دلم را به هم یم

 خوشبختانه طفره رفت و در عوض گفت 

 _اوضاع داخیل خونه چطوره ؟

ن باز هم حاشیه ای دیگر ! چرا به جای معطل نگه داشیر

رفتیم رس من و خودش توی آن هوای نامساعد زودتر نیم

ردم ! رسی کاصل مطلب ؟ شاید هم باید التماسش یم

 تکاندم و گفتم 

 _خوب نیست ! 

 و آب دهانم را قورت دادم 

 شه اون فیلمو ببینم ؟ _یم

ی نکشید و  خوشبختانه کار به خواهش و تمنای بیشیر

اش را از جیبش درآورد و کیم بار یی مقاومت گوشی این

سازی آن را جلوی چشمانم گرفت .ولوم را بعداز آماده

 شد . صدا پخش یماشت یی قطع کرده بود و تصویر د

واقعا فیلم تولد سولماز بود و همان به اصطالح کنرسیر 

که باهم اجرا کردیم ! ظاهرا یک نفر  از سمت چپ 

داری کرده بود و حاال اصال یادم نیم آمد سالن از ما فیلمیی

آیا آن قسمت از سالنن که برای جشن تولد آماده شده 
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ن به دسِت  بود جایی مناسب برای اختفای یک نفر  دوربی 

 مکار وجود داشت یا نه؟

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۱۳ 

 

سولماز در حال فلوت زدن بود و دوستش داشت سنتور 

ن حریر سفید با یم زد .بعد من خودم را دیدم با یک شومی 

ن رنگ و یک دامن پلیسهگل ی سفید های ریز سیی

موزون  میکروفن توی دستم بود و داشتم با حرکایر 

ی یمیم ن آمد خواندم . حاال چقدر به نظر این صحنه فانیر

کردم این منم که با رقص و آوازم جمیع را به ! باور نیم

ها را ام ! دیگر تحمل نگاه کردن به آن صحنهشور آورده

که که به نویع مدرک جرم من بود نداشتم .رویم را 

ود. لعنت ای عصنی مرا لرزانده ببار رعشهبرگرداندم . این

 ! 
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کار گ بود ؟ یعنن سولماز هم خیی داشت یا دستشان با 

دار را اجی  کرده توی  دار و احیانا کیس که آن فیلمیی فیلمیی

یک کاسه بود ؟ ترس از پخش شدن فیلم و ننگ و 

آورد باعث رسوایی که برای من و خانواده به بار یم

 روچ
ی
 و از هم فروپاشیدگ

ی
ام شد ! به معنای خمودگ

 خودم را باخته بودم ! 
ی
 واقیع کلمه از این رکب خوردگ

 اش زیر رس خودت بود .مگه نه ؟_همه

ن  و بعد با نگایه مظنون و متوحش زل زدم به او . اولی 

ترین گزینه فکری بود که به ذهنم رسید و به نظر محتمل

خواستم تمام جریانات از قبل از جشن هم بود .اگر یم

دیدم که رد و به مو بررش کنم یمتولد تا ادامه اش را م

ن به آن  پایش همه جا هست ! از پیشنهادش برای رفیر

جشن گرفته تا ارصار و پافشاری و بعد هم فراهم کردن 

ی حضورم ! سولماز خودش گفته بود ی زمینههمه جانبه

 محمد تمام تدارک جشن را چیده ! 

.گوشی را ی من خونرسدانه گذشت از نگاه بدبینانه 

ست و فرو کرد توی جیبش .لحنش اما بوی رسکوفت و ب

 داد . توبیخ یم
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ام که دسنر دسنر بساط خودنماییت رو _مگه دیوونه

همه چشم قدر راحت جلو اینجور کنم تا این

 بازی دربیاری ! گوگوش

هام داشت آز خجالت شنیدن آن حرف ها گونه

م و پشیماین یم جویی ی یی ام مانع از ادامهسوخت . اما رسی

 شد . هایم نیمزین ها و اتهام

_پس کار گ بود ؟ تو خودت ارصار کردی برم .نقشه 

کت کنم ! واسه کشیدی که راحت و یی  دردرس بتونم رسی

تولدش ویال اجاره کردی و ترتیب همه کارها رو هم 

خودت دادی ! حتما خودتم از سولماز خواسنر میکروفن 

ه! هیچ بعید به دستم بده و واسه خوندن تحریکم کن

داری از ما اجی  کرده  نیست که کیس رو هم واسه فیلمیی

 باشی ! 

 _که چی بشه ؟ هوم ؟

_که بعد با دستاویز این فیلم هر طور دلت خواست 

ن حاال که تهدیدم کنن و به خواسته هات برش ! مثل همی 

 وادارم کردی نصف شنی بیام اینجا ببینمت ! 

رس یاس و عصبانیت  دیدم از کردم یمحاال که فکر یم

اه هم نیم توانست منطفر باشد .ظاهرا گفتم .یمپربی 
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ن خییل حساب شده اتفاق افتاده بود و این  همه چی 

 آمد . محسابات هوشمندانه هم فقط از ییک مثل او بریم

_من همه اون کارها رو به خاطر تو کردم ! که راحت و 

کت کنن و با هیی  مسن و دردرس بتوین تو یه جشن تولد رسی

 ساالت خوش بگذروین ! 

و بعد فاصله ای را که میانمان بود با قدیم کوتاه پر کرد 

 .من تقریبا به در آلمینیویم انبار چسبیده بودم . 

ف_گرچه فکر بدی هم نبود .ویل هنوز اون قدر یی   رسی

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۱۴ 

 

 ازم ! خون بسنشدم که ازت جلو مردم یه رقاص آوازه

ام را ی آخرش را با تغی  گفت و بعد با دستش چانهجمله

گرفت .نه با فشاری که سابقا تجربه اش را داشتم .اندگی 

صد فرصت بود تا بار دیگر قدرت و مالیم تر .اما انگار میر

 . خشونتش را به رخم بکشد 
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ه رس نباشی منم مجبور به _اگه این قدر چموش و خی 

 شم ! تهدید نیم

ام یخ زده آمد و به صورتهاش انگار از تنور در یمنفس

خواستم با انداخت .یمخورد پوستم را به گزگز یمکه یم

دانم چقدرش واقیع بود و حالت پرانزجاری که نیم

ی این کار چقدرش نماییسی رویم را ازش برگردانم اما اجازه

لش بود . را به من نداد .چانه  ام و صورتم هنوز تحت کنیر

 کار رو کردی ! یل این_و

 با لحنن حق به جانبانه گفت

گفتم دلم برات تنگ _ مثال اگه با زبون خوش بهت یم

ون یم  اومدی؟خوام ببینمت ، یمشده بیا بی 

شه که اومدم ! چون باورم نیم_نه .معلومه که نیم

 دلتنگم بیسی ! 

از صدایم لرز داشت و یم ن دانم که تمامش از ترس و اشمیی

 نبود .بخیسی 
ی

  از آن گرگرفتیک
ی

ها و ها و خودباختیک

 
ی
های پیدا و پنهانم مربوط به احساسات و شوریدگ

شد که او با جادوی کلمات و ام یمنخوردهعواطف دست

داد در من ای که از خود نشان یمپروایانهرفتار یی 

انگیخت و هرچقدر هم که ناخواسته  باشد و خارج بریم
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وی اراده و عقل من ، ق ابل کتمان نبود و این وسط از نی 

سوزان و دنباله دارش مزید برعلت شده بود تا بیشیر  نگاه

 شوم و به دام 
ی

و بیشیر با خودم و احساساتم دچار دوگانیک

تناقضات پیچیده بیفتم ! تن من خاک بکری بود و روح 

و عطشناک ، لمس دستان گستاخش کاقن بود  من تشنه

 اورش کند . تا باران شور و احساس ببارد و ب

ن مرز نسبت های جعیل و واقیع ! من گی  کرده بودم بی 

زماین خواهرش بودم ! نبودم !؟ پس این احساسات یک

اند؟ نکند ناغافیل اسی  شوم و شیطاین از کجا آمده

ی های آتشینمان شده باشیم ! نکند توی تلههوس

 
ی

ها را بیندازیم و ناشی  ناپختیک گریمان بیفتیم و بعد تقصی 

زده کجا و مان ! واال این شب بارانگردن جواین و ناداین 

 وار کجا ؟من کجا و او کجا و این رویای کابوس

 گفت او داشت یم

_وقنر فیلمو دیدم دیوونه شدم ! حقش بود سولماز رو 

بازیش یم کشتم ! خودشم حتما به خاطر این دودوزه

اومدم تعجبه که چطور زنده گذاشتمش ! بعدش باید یم

که چون گی  و رسیدم ! نه اینرساغ تو و به حسابت یم

گرفتاریم زیاد بود دیگه مجایل واسه تنبیه تو پیدا 
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کردم .نه ! خودم نخواستم واال برام کاری نداره برای نیم

ن دیوار !  ن حاال رست رو بکوبم به همی   تخلیه خشمم همی 

و کف دستش را به دیوار انبار زد .نگاه ماتم به قطرات 

اش ان بود که داشت از موهای چسبیده به پیشاین بار 

 چکید . یم

اش دنبالش نبود ! پایش خداراشکر که ظاهرا کلت کمری

 کشید ! رسید روی من اسلحه هم یمیم

پاشی _یعنن االن باید ازت ممنون باشم که مغزم رو نیم

 تو صورتم ؟ 

 نگاهش به امتداد لبخند پرتمسخرم کشیده شد . 

ار دارم روت رو کم کنن و دوقورت و _نه .فقط انتظ

 نیمت

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۱۵ 
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ن !   نباشه ! همی 
 باقر

شاید اگر وقنر دیگر بود از خجالتم باید دنبال سوراخ 

گشتم ویل حاال وقت مناسنی برای موشی برای خودم یم

قایم شدن نبود .برعکس، کم و بیش داشتم با بازیایی 

 شدم ابم مسلط یمخودم بر اعص

ناباورانه رستکان دادم و بعد از کشیدن یک نفس عمیق 

 گفتم

خوای با اون فیلم چکار کنن ؟ باهاش راه و _خب حاال یم

اه تهدیدم کنن ؟  بی 

 لحنش خبیثانه بود ! 

 _نه تا زماین که مجبورم نکنن ! 

_خییل خوبه ! پس چرا از سولماز ممنون نیسنر که این 

تو دستت ! البته اگه فرض رو بر این  حربه رو انداخته

یم که واقعا خودت پشت صحنه  ی اون فیلم نیسنر ! بگی 

آمد . هام اصال به مذاقش خوش نیممعلوم بود که حرف

چهره در هم کشید و انگشت هشدارش را باال آورد و با 

 خط و نشان گفت
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_مواظب حرفات باش ! فکر نکن چون صدات قشنگه 

 یم
ی

  و منم تحمل کنم ! توین هر چریر بیک

اما بازهم کوتاه نیامدم .دست کم هنوز جا برای چانه زدن 

 بیشیر بود . 

_اگه به تهدیده که منم ازت آتو دارم محمد یادت رفته  

تونم برم پیش پلیس و هرچی که از مرگ زهرا خانم !؟ یم

 دونم بذارم کف دستشون ! یم

ن و براق شد .انگار داشت پیش خود یم سنجید نگاهش تی 

توانم آدم این کار باشم یا شاید هم فقط که من چقدر یم

سانمش ! هرچند بعدها داشتم بلوف یم زدم که بیر

فهمیدم که هر تهدیدی حنر اگر یک بلوف توخایل هم 

باشد ممکن است برای خودش عواقنی داشته باشد و من 

کیم دیر فهمیدم که حنر به قصد مقابله به مثل کردن با 

 زدم . ش را نباید یماو هم حرف

 افته تو دردرس ! وقت باباجونتم یم_اون

ن بود چه حنر تصور به دردرس افتادن بابا هم هراس انگی 

که خودم باعثش شوم .اما نقطه ضعفم را به رسد به این

گذاشتم دستم را خایل ببیند . نباید یمروی خود نیاوردم. 

 پوزخندزنان گفتم
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 افنر ! گی  یم  قدر که تو _آره .ویل نه اون

 شه ، هوم ؟ _از گی  افتادن من چی سودی عایدت یم

ی توی صداش  موهام را از پشت کشید و غیظ بیشیر

 ریخت

 خوای بعدش با خیال راحت شوهر کنن ؟ _یم

تحمیل ی درد نرسیده بود اما با یی چنگش هنوز به ریشه

 غریدم 

 _موهامو ول کن! 

لوش نکشید .خودش دیگر کار به فرو کردن آرنجم توی په

رهایشان کرد و بعد به موهای خیس خودش چنگ 

 انداخت. 

 خوای بفهیم ؟_تو چرا نیم

ن بود .شایک و پرگالیه ! سیع کردم کیم نگاهش مالمت آمی 

ون بیایم و حنر برای حفظ طاهر از حالت تدافیع ام بی 

م . هم شده برخوردی مسالمت تر پیش بگی  ن  آمی 

 _چیو ؟ 

ینجام ! نیومدم با اون فیلم تهدیدت _من به خاطر تو ا

 کنم. 
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 کنن ! خودت گفنر ! _ویل پاش برسه این کار رو یم

و او انگار که نشنید .انگار که داشت با صدای بلند فکر 

 کرد . یم

 قرار و آشوبم ! بره ! یی ها خوابم نیم_شب

کردم اما زبان المصبم انگار به شاید بهیر بود سکوت یم

 اختیارم نبود . 

البد عذاب وجدان داری ! به هرحال تو مرگ زهره خانم _ 

مقرصی ! نیسنر ؟ تازه مدرک مامان رو هم نابودی 

 کردی

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۱۶ 

 

 تا اونو مقرص جلوه بدی ! 

 زنان گفتنفسبا یک دستش به دهانم چسبید و نفس
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اش کفر _ششش! دیگه هییحی نگو ! مجبور نیسنر همه

 دربیاری و هارم کنن ! مجبور نیسنر ؟  منو 

ام چسباند ! آیا هرگز پیش اش را به پیشاین و بعد پیشاین 

های تحمییل مثل من احساس گناه خود از این تماس

شد ؟ یا فقط من کرد؟ مثل من برآشفته و منقلب یمیم

های بودم و این حایل به حایل شدن جنبهبودم که یی 

 . احمقانه دست خودم نبود 

خوام آدم بده _من خییل بد آوردم محبوبه ! ویل نیم

 فهیم ؟باشم ! یم

دستش هنوز جلوی دهانم بود و تقالی من راه به جایی 

کم داشتم از عاجز بودن خودم در برابر قدرت برد .کمنیم

 افتادم . اش به گریه یمتهاجیم

ام ! یا یه عقده ای دونم ِچمه ؟ خلم ! رواین _من نیم

ن ! ویل تو یمهمه یی  توین حال منو خوب کنن محبوبه چی 

 توین ! دونم که یم.یم

توانم باعث حال خوبش خواستم بگویم من چطور یم

کرد و با ایجاد باشم وقنر خودش با کارهایی که یم

انداخت باعث هایی که مرا به زور درآن گی  یمموقعیت

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

شد حال بد من بود ؟ اما دستش مانع از نفوذ کلمایر یم

 ام صف کشیده بودند . های بستهکه پشت لب

 بخوایه مال من باش ! کنم محبوبه ! دل_مجبورت نیم

بخوایه"  وقنر با دستش جلوی دهانم را گرفته بود "دل

رسید ! از فشار بغض چقدر  پوچ و نامفهوم به نظر یم

 یا از یی بود یا نفس
ی

 ؟ نیمتنیک
ی
دانم . به رسفه که چارگ

را از روی دهانم برداشت و خودش را  افتادم دستش

ام بند های تو گلویی عقب کشید و منتظر ماند تا رسفه

سوی هام به آنکه صدای رسفهبیاید .از ترس این

 دیوارهای خانه نرسد یک دستم را جلوی دهانم گرفتم . 

 _محبوبه ! 

و باز قدم رفته را برگشت که با باال آوردن دست دیگرم 

یی که بود ایستاد و پایش را فراتر جاپسش زدم . همان

 نگذاشت . عاجزانه گفتم 

دم فهمم محمد ! واقعا بهت حق یم_من حال تو رو یم

ون شده باشی و نتوین با واقعیت های که پریشون و حی 

ای هم ی زندگیت کنار بیای ! هرکس دیگهتازه رو شده

ن بود ! تو با این وضع  جای تو بود حال و روزش همی 

ی فتهروچ آش ای که داری باید از یه مشاور کمک بگی 
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 درب و داغون شده 
ی
.نه من ! من که خودم وسط یه زندگ

م . فوقش بتونم از پس آروم کردن خودم بربیام و گلیم  گی 

ون ! باور کن کاری از دستم واسه  خودمو از آب بکشم بی 

ی بزنم ! تو برنمیاد .جز این  که ناخواسته بهت زخم بیشیر

دم بخوام چی ؟ اگه خودم زخمات رو به جون _اگه خو 

 بخرم ؟

زدم در رسید و یک سییل یمکاش دستم به قلبم یم

د. گوشش که هرز نلرزد و از قفس سینه  ام نیی

 _تو از من بدت میاد ! خودت گفنر ! 

هامو تقطیع شده تحویل خودم نده ! من گفتم _حرف

 قدر ازت متنفرم که دوستت دارم ! همون

 که گفنر یعنن چی !؟فهیم این_خودت یم

 دونم! _آره .نه. نیم

انه ی ی بعدی رسم را روی سینهو بعد در اقدام غافلگی 

د .یی 
فایده بود خیسش گذاشت و تنگ به خودش فرسی

 دست و پا زدن در دل غرقاب ! غرق شدنم حتیم بود ! 

 و نام و نشون آبرومند و
ی
 _من از این خونه و زندگ
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 #نیلوفرالری

 را_سانسور_کردند#عشق_ 

#۴۱۷ 

 

تونم پدر و مادر خویی که داشتم بریدم .ویل از تو نیم

محبوبه ! از همون روز که صدات رو تو حموم شنیدم 

خواست پرس این خونواده باشم و تو دیگه دلم نیم

 خواهرم باشی ! 

 _محمد ! 

ون .اما یم خواستم رسم را از زندان آغوشش بکشم بی 

ن خودش اسی  و مفلسم کرده بود . زورم نرسید . در دستا

اش کوبیدم .در دل به خودم لعن و نفرین مشنر بر سینه

ها پا به این دام خوردهفرستادم که چرا همچون فریبیم

 نفرینن گذاشته بودم . 

 _کمکم کن خوب باشم محبوبه ! 

و بعد رسم را بلند کرد و صورت خیس از اشک و مفم را 

 توی قاب دستانش گرفت . 

 توین ! ط تو یم_فق
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نگریستم های اشک به چشمان غمگینش یماز پشت پرده

که با تمنایی غریب زل زده بودند به من! مثل همیشه 

خودخواه بود و پرتوقع ! شاید برای رسیدن به رفاه و 

خواست از گشت و یمآسایش خودش دنبال قرباین یم

کرد من عواطفم سوءاستفاده کند .شاید هم واقعا فکر یم

توانم دلیل حال خوبش باشم و دالیل خودش را هم یم

 کننده باشند یا احمقانه. توانست قانعداشت که یم

من یک دخیر بودم و پیش از آن یک انسان ! قلبم اگر از 

توانستم شیشه نبود از سنگ هم نبود! چطور یم

چشمانم را به روی نگاه خواهشمند و مهرطلبش ببندم و 

احساسایر که از اعماق قلبم  هایراه به روی فواره

جوشید ! مهربان بودن در حق مستمندان محبت که یم

گناه نبود ؟ حاال که با خضوع و خشوع در برابرم ایستاده 

تهدید از من طلب شفقت و دلسوزی یم کرد چه بود و یی 

ه ن  بود ! شاید گایه جای لجاجت و ستی 
ی
جویی و یکدندگ

ف باشیم ! از باید به جای مقاومت و رسسخنر منعط

آمد ! کجا معلوم ؟ شاید واقعا کاری از دستم برایش بریم

کشیدم کار درسنر بود ؟ آیا اگر بزدالنه خودم را کنار یم

ام نسبت به رسنوشت کیس که تفاویر خدا مرا به خاطر یی 

 بخشید ؟زبون و درمانده متوسل به من شده بود یم
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د ! اعتنا بمانم که غرورم رنگ یی نشد رسد و یی  رحیم بگی 

دیدم ناپذیر بودم اما از افتادن در این قفِس ناگزیر یمرایم

 که راه گریزم نیست . 

 

دانستند و ها بود که رسم ماندن نیمشاید تقصی  آن

های خیال و مغروری که با غم گونهمچون نسیم یی 

اند از وادی حرست گذشتند و رفتند یی  زمینگی  بیگانه

 رسخوشی خودشان ! 

ها که حنر پیایم ، خیط ، ردی یا نشاین ! آن یی 

د و قصهیم  عمق بگی 
ی

ی توانستند باشند تا وابستیک

 آغاز شود ! 
ی

 دلبستیک

خیی کوچیدند تا جای اما یک شب از شهر عشق یی 

های ساده و ای مخوف دلخوشی چالهشان مثل سیاهخایل

کوچکمان را ببلعند و دستمان را خایل بگذارند از عشق و 

 شد . چه که به ساحت مبارکش مربوط یمنهرآ

 

کردم متوجه شاید هم اگر حواسم را بیشیر جمع یم

ی نیست جز نرمیم ن ی چی  دیل شدم که ته این توهمات اثی 
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و غمخواری و ترحم خواهرانه که جایی از دلم انباشت 

 شده بود . 

شد انکارش کرد .من دلم برایش واقعینر که نیم

ن دیگری اشتباه سوخت و نباید این ایم حساس را با چی 

 گرفت . 

 _محمد ؟ 

 _جانم ؟

 لرزید ! چاره دلم که همچنان داغ بود و یمیی 

 _با اصل نوار چکار کردی ؟ پاکش کردی؟

 _نه . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۱۸ 

 

 

 دانم تحت تاثی  جو حاکم بود یا چی که گفت و بعد نیم
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 خوایش؟ _یم

 هم حدی 
ی

داشت مگر نه ؟ البد داشت مرا دست دیوانیک

 گرفت . یم

 _اون قدر احمق نیستم که انتظار داشته باشم ... 

 نفس دوید  هام یی وسط حرف

_تو اگه بخوای تو قدم اول اصل نوار رو برات میارم که 

 خوام آدم بده باشم ! بهت ثابت کنم نیم

خواستم بگویم " واقعا؟ " اما بغض و اشک امانم نداد 

ن بودم از نیم .باور  کردم بخواهد رس حرفش بماند .مطمیی

ن زدهروی احساسات طغیان ی اش همی  ن طور یک چی 

پرانده ! آخر چرا باید ناگهان دچار بازگشت ذهنن شده 

ن به نظر  باشد و بخواهد تغیی  رویه دهد ! همه چی 

رسید . آیا این سطیح نگری نبود اگر تمام مشکوک یم

آمد به با عقل من جور درنیم هایی را کهسازیاین صحنه

《 
ی

ام خیی از هیاهوی ذهنن دادم ؟ او یی ربط یم 《دلتنیک

 به بازویم چسبید و آرام گفت 

ه بری تو ! قبل از این ه و _حاال بهیر که کیس از خواب بیی

 مارو ببینه ! 
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ی نگفتم و اجازه دادم مرا با خودش به سمت در  ن چی 

وین اتاق خوابش هدایت کند .در همان حال که  بی 

 گفتداشت با تاکید یم

هام خوب فکر کن محبوبه ! نذار دشمن هم _به حرف

ام ! تو دونم که چه دشمن بدیبشیم! من خودم خوب یم

 امتحانم نکن ! 

 و تا با رسزنش غریدم 

 _بازم تهدید !؟

.باران داشت هنوز هاشورمان مرا روی پله نگه داشت 

د! بلوز سیاهش . او مثل موش آب کشیده شده بو زد یم

 چسبیده بود به تنش ! 

_بهم فرصت بده تا زبان تهدید رو فراموش کنم و زبان 

دم اون روز زیاد دور دل و رسم باهم ییک بشه ! قول یم

 نباشه. 

ه هاش هنوز کنار پچهی در را آرام کشید .پچو دستگی 

 گوشم بود 
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 ازم یه بچه بونه
ی

گی  ساخت میام دیدنت ! _اگه باز دلتنیک

که کار به بازم مجبورم شبونه بیام ! قول بده قبل از این

 تهدید بکشه بیای ببینمت ! 

 _محمد ! مجبورم نکن... ! 

طور بخواه محبوبه کنم ! تو خودت این_مجبورت نیم

 ماه من ! 

شود ! اما نشد خواهم !نیمتوانم .نیمخواستم بگویم نیم

به  ! راستش دلم نیامد ! محمدی که آن شب زیر باران

دیدنم آمده بود با محمد قلدر و زورگو و ظالم همیشه 

های معصویم بود که دیگران فرق داشت ! شبیه پرسبچه

ن دل  طردشان کرده و حاال به من پناه آورده بود .شکسیر

 این محمد که هین نبود . 

ی به مکث و تعللم را که دید همراه با لبخند طعنه ن آمی 

 کاپشنش اشاره کرد

کاپشنمو یادگاری برداری بدش به من تا   خوای_اگه نیم

 الریه نشدم ! ذات

توانست جزو ریزی نشده که یمبرای آن دیدار برنامه

قبه باشد لحنش زیادی شوخ بود ! کاپشن  میر حوادث غی 

 ی " ممنونم" دادم دستش . را درآوردم و همراه با زمزمه
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آن را تنش کرد و مستانه بو کشید و خودش را الی آن 

 د . پیچی

 _تب من مرسی بود یا تن تو گوله آتیش ! 

اش را با چه لحنن بگوید دانست کلماِت جادویی انگار یم

 دست و پای مرا مسخ کند . که دل یی 

معرفت بازی _قول بده اگه مریض شدم و افتادم یی 

 درنیاری و بیای عیادتم! 

ی نگفتم و جمله ن ش را یی پاسخ  《خداحافظ 》ی چی 

بستم و نگاه شیدایش که پشت رسم یم گذاشتم .در را که

 سوی در جا ماند فکر کردم آن

قائده و قانون باشه ...هرچقدر که " عشق هرچقدر که یی 

شه . در و پیکر باشه و منطق رسش نشه ، زوری نیمیی 

 شه! "نیم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند 
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۱۹ 

 

 ا که رشتهمامان آن روزه
ی

از دستش در رفته بود و  ی زندگ

همه باهم خطر فروپاشی نظم و نظام خانواده را به 

های مشکوگ با دفیر چند کردیم ، تماسوضوح حس یم

مراجع تقلید داشت ! معلوم نیست باز فکر و ذکرش 

یعمساله درگی  چه یا فقیه خایص شده بود که  ی حاد رسی

 یی 
ن به رصافت مشاوره و پرسش از  تاب و نگران او را چنی 

 مراجع تقلید مورد قبولش انداخته . 
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های نامعلوم و مرموزی که روز  بعد از صحبتعرص آن

ی اتاقش با دفیر ییک دیگر از مراجع پشت درهای بسته

ای خسته و مایوس تقلید مورد نظر خود داشت با چهره

ون آمد . درحایل  که سیع داشت حال ناخوش و از اتاق بی 

وار و اش را پشت لبخندهای شکلکهای ناگفتنن دلواپیس

انش متظاهرانه ی خود پنهان کند که به چشم دخیر

اش معلوم مشکوک نرسد ! اما از رفتار و حرکات عصنی 

 چه درون آشفته و 
ی

بود که پشت آن نقاب ساختیک

 مشوشی دارد . 

سه روز از آن شنی که محمد زیر باران به دیدنم آمده بود 

ی از او نشد و من از این دوری و گیم ذشت و دیگر خیی

ی خوشحال بودم .هرچند حرفیی  هایش بار خاطرم خیی

ی بزرگ شده بود و داشت برایم به شکل یک دغدغه

توانم با تبعات روچ دانستم تا گ یمآمد و نیمدریم

که مدیریتش کنم .با اش مخفیانه کنار بیایم یا این_رواین 

ی کارانهناموففر که از رفتارهای پنهان یتوجه به تجربه

تواند دانستم که به هیچ وجه نیممامان رساغ داشتم یم

اتژی مفید و کارسازی باشد ! باید یک رایه برای مهار اسیر
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کردم . فعال محض هایش پیدا یممحمد و خواسته

داشتم تا در احتیاط بهیر بود خودم را از او دور نگه یم

 برایش یک فکر اساش کرد. فرصت مناسب بشود 

محمد به کمک احتیاج داشت و اگر کمیک از دستم  

کردم .هر کمیک به جز ساخته باشد مضایقه نیم

که چشمم را به روی ای که او ازم داشت ! اینخواسته

مان ببندم و دلدارش باشم .نه یک عمر خواهر و برادری

س آمد ! حنر از تصورش هم احسا.این کار از من برنیم

 داد . کراهت به من دست یم

های عاشقانه و وقنر هنوز هم از یادآوری حرف

کردم یعنن که بخیسی مان احساس گناه یمهای بدین تماس

داند نه یک غریبه از وجودم کماکان او را برادر خودش یم

 که بشود جور دیگر خواستش ! 

گرفتم .به شاید بهیر بود در این راه از مامان هم کمک یم

قدر که او هواخواه محمد است مطمئنا اگر ال آنهرح

 کند . کاری از دستش بربیاید کوتایه نیم

یک تماس مهم داشتم و منتظر بودم که تلفن خانه آزاد 

داشتیم با   شود . ) با موبایل خودمان کمیر اجازه

خودی یم ! مگر در مواقع اضطرار! (  غی  ها تماس بگی 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 یی 
گرفتم تا به ییک از سیم را از دست مامان  گوشی

م فروشی کتاب های مخصوص کتب دانشگایه تماس بگی 

و سفارش بدهم کتاب های مورد نظرم را برایم بفرستند ) 

ن از خانه ی خجالتم بود که خودم اجازهمایه ون رفیر ی بی 

 را نداشتم .( به طعنه گفتم 

_شما دیگه خودت یه پا مرجع تقلیدی مامان ! دیگه 

یع یا عقیدیر لهدونم چه مسانیم ممکنه باعث  ی رسی

 تشویشت بشه ! 

وع به شماره ی کردم .محیا نیشخندش راو تند تند رسی  گی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۲۰ 

 

پشت دستش ریخت و موزیانه ساکت ماند که مبادا مورد 

د .او اما اولش تعجب کرد از  غضب مامان قرار بگی 

ایم و شاید هم کیم وردهکه چطور رس از کارش درآاین

های که نکند با فالگوشی بخیسی از صحبتترسید از این
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اش را شنیده باشیم .اما بعد پشت چشیم برایم تلفنن 

شکنن ، مرا با که با جواب دنداننازک کرد و به جای این

ی بیشیر بطلبد از محیا خواست برایش خودش به مبارزه

د و بعد ازم پرسید    یک استکان چای بیی

 خوای تلفن کنن ؟ _به گ یم

 که گوشی را گرفته بودم زیرگوشم کوتاه گفتم درحایل

 _کتابفروشی ! 

و توی گوشی خطاب به زین که آن سوی خط در انتظار 

 مکالمه با من بود گفتم 

 _ الو سالم ! کتابفروشی رسوش؟

ام با های تلفنن مامان که در سکوت به صحبت

و به قصد و نیتم یی برده  ای کم نظی  گوش دادهحوصله

بود تا پایان تماسم دندان روی جگر گذاشت و بعد از 

که داشت استکان چای ام  درحایلخداحافیطن 

اش را توی سینن یم گذاشت با لحنن خوردهنیم

 کننده گفتبازخواست

ن رسخود شدی !؟  _باز یی صالح و مشورت آستی 
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وشم از بردم که بگذارم رسجایش .گداشتم یی سیم را یم

ی های تند و ها پر بود و حنر جبههآن حرف گی 

ی روی من نیم  گذاشت . رسکوبگرش دیگر تاثی 

ن _نیم جور خوام عاطل و باطل بشینم تو خونه و همی 

خوام دست روی دست بذارم تا به زور شوهرم بدین !یم

ی بار دیگه واسه کنکور بخونم و شانسمو برای رشتهیک

برم دانشگاه ! مشکلش کجاست دلخواهم امتحان کنم و 

 ؟ 

کرد .به من که رساپا ی چشم با تغی  نگاهم یماز گوشه

عزم و اراده بودم و حق به جانب و مرصانه روی 

 کردم . ها و اهدافم پافشاری یمخواسته

ن لب  هایش کج و کوله مانده و شکل یک پوزخند هجوآمی 

کل خواست بگوید" مشرا به خود گرفته بود انگار که یم

 خودیر ! "

شه ؟ هییحی به _پس اون دوسایل که رفنر دانشگاه چی یم

 هییحی ؟ 

فهمد که دارد بله دوسال عمر زیادی بود ! اما آدم وقنر یم

رود حق دارد تغیی  مسی  بدهد .مگر نه ؟ راه را اشتباه یم

کرد که چون نییم از راه کدام عقل سلییم حکم یم
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ای پس رایش گذاشتهای و عمرت را باشتبایه را رفته

 !؟ با یی اعتنایی مجبوری که راه باقر 
مانده را هم یط کنن

 شانه زدم باال . 

_ اونم یه تجربه شد برام که دیگه وقت و انرژیم رو 

ی نکنم که برخالف میلم بهم تحمیل شده !  ن  رصف چی 

ی های رصی    ح و گستاخانهمعلوم بود که شنیدن حرف

من همان موضع من از تحملش خارج است و علیه 

 رسسختانه
ی

کند .چشمانش را اش را حفظ یمی همیشیک

آلودش از خجالتم درآمد برایم درشت کرد و با لحن عتاب

 . 

 خییل روت زیاد شده محبوبه ! حواست باشه ! 
ی
_تازگ

ی بینن یمآلود یمفکر نکن چون آب رو گل توین مایه بگی 

 ! من حنر اگه مرده باشم هم ... 

ا صدای زنگ خانه در هم آمیخت ! هاش ببقیه حرف

نگاه پرغیظ و غضبمان از هم کنده شد و راه افتاد دنبال 

ن محیا که داشت یم رفت سمت آیفون. محیا بعد از گفیر

ها برجای خود خشکش زد و " کیه ؟ " مثل جادوشده

ناتوان و مردد بود و  بعد دستش را که برای زدن دکمه

 لرزید آرام روییم
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۲۱ 

 

د .گوشی را گذاشت و برگشت و با حالنر از  شسنر فرسی

ی بهت و ناباوری نگاهمان کرد .مامان که ظاهر رسگشته

 تابانه پرسیدمحیا نگرانش کرده بود یی 

 _گ بود ؟

 و او با لحنن فرومانده جواب داد  

 _داداش محمده ! 

این و  و ناگهان انگار موچی از سکوت آمد و در  دریای حی 

ی غرقمان کرد .من به مامان نگاه کردم .مامان به  غافلگی 

ن احساس گناه و رستگاری گی   من ! محیا  که ظاهرا بی 

 کرده بود با تشویش پرسید 

 کردم براش؟_نباید در رو باز یم
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که جوابش را بدهد تر و فرز از جا پرید مامان به جای این

کیم از سن و سالش بعید و با شور و هیجان و شتایی که  

که رسید تقریبا به سمت در پرواز کرد .درحایلبه نظر یم

ن تلفن خشکم زده بود و در آخرین لحظه  من هنوز پای می 

ام را از جایی پیدا کرده و رسانده بود محیا بود که رورسی

 دست من. 

های هاش آمد و بعد صدای رسفهاول صدای قدم 

ین سوی در به درد آورده بود امانش که قلب مامان را ایی 

ه را کشید و به استقبالش قدر که یی .آن انه دستگی  صیی

 رفت . 

 _محمدم ! 

اش پشت در خانه ذوق کرده و چنان از دیدن دوباره

 منقلب شده بود که چشمانش آنا حوض اشک شد . 

 _خوش اومدی ! 

. همان کت محمد با سالیم خشک و خایل وارد خانه شد 

اش بود .موهای رها شده روی پیشاین چرم مشیک تنش 

دانم از عرق بود حالت نمناک و چسبنده داشت که نیم

یا پیش پای آمدن به اینجا رفته بود حمام و حوصله یا 

آمد .کیم هایش بند نیموقت نکرد سشوار بکشد . رسفه
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رسید .پای چشمانش گودرفته اما تکیده به نظر یم

تب داشت .عالئم  هاش برافروخته بود .شاید همگونه

 یا سینه
ی
پهلوی شدید به جا مانده از آن شب رسماخوردگ

 باراین ! 

نگاهش تنها به من بود .حنر وقنر که داشت با صدای 

گرفته حال محیا را یم پرسید .عمدا مامان را نادیده 

اش نبود گرفت و گوشش به عز و جزهای مادرانهیم

یی که اصال شنیدش ! گودیدش نه یم.اصال انگار نه یم

 جا حضور نداشت . آن

کنن ؟ قدر رسفه یم_چرا چشمات خون افتاده؟ چرا این

 مریض شدی ؟ ها محمد؟  

ی بیمار شدن محمدش از درون تکانش داده . غصه

قرار و مضطرب دستش را پریشان و زارش کرده بود .یی 

اش ببیند تب دارد یا نه ؟ بلند کرد که بگذارد روی پیشاین 

اش نبود .با پذیرای مهر و عطوفت مادریاما محمد 

های درهم کشیده رسش را چرخاند . راهش را از اخم

هایی آرام و شمرده به میان او و محیا باز کرد و با قدم

ام را نبسته ی رورسیطرف من آمد . من که هنوز گره

شد حنر ام چنگ یمبودم و دستم داشت روی سینه
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ن قلب خ بات تند و سهمگی  ودم را هم نداشتم تحمل رصن

کننده و تبناکش را تاب های مسخکه نگاهچه رسد به این

 بیاورم  ! 

ی قدری در سکوت تماشایم کرد و من از این فاصله

تر و رنجورتر از آن است که در دیدم که پژمردهنزدیک یم

ن و تب رسید . بوی پنن نگاه اول به نظر یم سیلی 

 داد . درجه یمچهل

ی نگفت .همانهاش تکان ضعیفن لب ن طور  خورد .اما چی 

که نگاهش هنوز مستقیم به من بود دستش را توی 

 اشیقه

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۲۲ 

 

ون و آن را سمت من گرفت . کرد و پاکنر را کشید بی 

ی داخل آن پاکت باورکردین نبود اما یم ن دانستم چه چی 

ل استناِد یی که تنها مدرک مهم و قاباست . حدس این
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ام کرده بود ! گنایه مامان حاال توی دستان من بود شوکه

واقعا انتظار را نداشتم رس حرفش بماند و بخواهد اصل 

نوار را بدهدش به من . آخ که اگر مامان همان لحظه 

ای فهمید محمدش دست به چه حرکت جوانمردانهیم

ر توانست تمام عمر بهش افتخاشد ! یمزده چه حایل یم

ن  کند و خودش را مدیون او بداند .انگار نه انگار که همی 

محمد بود که نوار را تقطیع شده تحویل بابا داده بود تا 

 او را مقرص و گنهکار جلوه بدهد . 

دانم مامان که یک چشمش به پاکت توی دستم بود ) یم

خواست همان لحظه رس از محتوایش که خییل دلش یم

که مبادا با  کنجکاوی س ایندربیاورد اما البد از تر 

موردش باعث تکدر خاطر بیشیر و بیشیر محمد شود یی 

ی دست کشید ( و چشم دیگرش با نگراین به  از پیگی 

ساعت روی دیوار که داشت دقیقه به دقیقه به موعد 

 شد . بازگشت بابا به خانه نزدیک یم

خواست هرطور شده او را پیش خود اما با این همه یم

زد بلکه بتواند به د .از پشت رسمان بال بال یمنگه دار 

ای توجه محمد را به دست بیاورد .اما ترفندهای قدر ذره

همه کینه داد . محمدش با آناش دیگر جواب نیممادرانه
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و رنجیسی که از روز و روزگار و آدمهاش به دل داشت 

 تحت تاثی  قرار نیم گرفت . 

ن تا برم بر  ات پونه و _چرا واستادی محمد ! بشی 

گاوزبون دم کنم .ییک دو لیوان با نبات بخوری گل

 هات بند میاد . شه و رسفهات نرم یمسینه

و به من هم چشم غره رفت که چرا برای مجاب کردن 

اش با مند شدن دوباره از الطاف مادرانهمحمد برای بهره

 شوم ؟ او همدست نیم

و خودش  توجه بود اما محمد به صدای پرتمنای مامان یی 

چه به  های عمدیاعتنایی دانست که با این یی خوب یم

 !  آورد روزش یم

افتادم گوشه خونه ، شدم و دوروز نیم_ اگه مریض نیم

 آوردمش ! زودتر برات یم

یانگار داشت با لحن دوپهلویش به من و یی  ام طعنه خیی

دانستم حالش خوب نیست؟ زد .خب از کجا باید یمیم

معمول و از کجا ؟ بع د از تمام این اتفاقات غی 

برخوردهای پرتنیسی که باهم داشتیم انتظار نداشت که 

م ؟ داشت؟   باهاش تماس بگی 
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شد مامان که از فکر بیمار شدن محمد داشت دیوانه یم

 اش زد . طاقنر بر رسو سینهبا یی 

م الیه محمد ! تو دورز مریض بودی و من خیی  _بمی 

 نداشتم ؟ 

اش اش گرفت .سینهلحظه باز رسفهمحمد همان  

هاش داغ و مرطوب کرد و نفسبدجوری خس خس یم

 بود . 

زاآقا نیومده !   _من برم تا حاج می 

هاش به هنگام ادای این جمله کج شد و ی لبگوشه

اش حالنر از تمسخر به خود گرفت . بعد نگاه چهره

ن و حرست ش را به گوشه و کنار خانه کشید و غمگی  ن آمی 

ون فرستاد .  آیه  از سینه بی 

، از راه آمده که برگشت حنر تا آخرین با قدم ن هایی سنگی 

های مامان های رفتنش هم به نک و نالهلحظه

 ترین وقیع نگذاشت . کوچک

 پهلو کردی ! _محمد اقال برو پیش دکیر ! بدجوری سینه

 محمدم !!! 
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#۴۲۳ 

 

 محیا پرسید 

 _تو  این پاکت چیه ؟ 

پاکت را باز کردم و نوار صوریر رنگ  را از داخلش 

ت و  درآوردم و رو به مامان که دهانش از فرط حی 

 ناباوری باز مانده بود گفتم 

 _فکر کنم اصل همون نواری باشه که گفنر ! 

ن نبودم و تا  هنوز هم نسبت به حسن نیت محمد مطمیی

شد کرد یمو تایید نیم داد مامان خودش به نوار گوش نیم

 به صداقتش مشکوک بود ! 

 کار رو کرد ؟ چرا این نوار رو داد به تو ؟ _ چرا این

و با یک حرکت عصنی و خشن چنگ زد و پاکت و نوار را 

ن اصل از دستم قاپید .بیشیر از آن که از بابت پس گرفیر

نوار خوشحال باشد نگران و هراسان و حنر مشکوک و 

ن به نظر   رسید ! یم خشمگی 
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 کردم چرا ؟ و من واقعا درک نیم

داد محمد منت بر رسش آیا توقع داشت یا ترجیح یم

 بگذارد و نوار را به خودش برگرداند نه من ؟ 

کرد ! مهم این بود که اصل دانم چه فرقر برایش یمنیم

نوار برگشته بود دستش ! مگر نه ؟ چه طریقش که مهم 

 نبود . 

درانه هم عجب حکایت احساسات و عواطف ما

 اش ! گرانهای بود ! به خصوص از نوع افراطپیچیده

 

ن محمد وقنر که بابا هم از راه  یک ساعت بعد از رفیر

ی رسید و باهم چندین و چندبار  به مکالمات ضبط شده

های مامان بر ما نوار گوش دادیم و صحت و سقم حرف

م تا مسجل شد بابا و مامان را به حال خودشان گذاشت

خواهند این کار محمد را برای هم ترجمه و هرطور یم

تفسی  کنند و با خوشبینن یا بدبینن هزار و یک دلیل 

درست و غلط برایش بیاورند .به اتاقم رفتم و خودم را 

و کیم با تردید و دودیل موبایلم را روی تختم رها کردم 

برداشتم تا از رس قدرشناش و معرفت برای محمد اس ام 

 س بفرستم . ا
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 " ممنون که رس حرفت موندی ! "

 اما هر چقدر منتظر ماندم آن شب جوابش نرسید . 

 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۴۲۴ 

 

جواب تلفن سولماز را ندادم .برای چه تماس گرفته بود 

 ی انکار و ی شنیدن دوبارهکرد حوصلهاصال ؟ فکر یم

هایش را دارم یا دست به سینه منتظر نشستم تا التماس

هرجوری هست مجابم کند که در مورد او و قضیه آن 

ها کنم .با همان حرففیلم کذایی اشتباه یم

 اش! نمایانهمظلوم

ای نداشتم یا حیله " تو رو خدا باور کن هیچ نقشه

ن جشن تولدم خواستم فقط خاطرهمحبوبه. یم ی اولی 

تا برام به یادگار بمونه ! هیچ قصد یا نیت  ثبت بشه

. اون روز خورم سویی نداشتم . به جان مادرم قسم یم

اصال حواسم نبود که اون فیلم تو گوشیمه و آقا محمد 

اش یه بدشانیس بزرگ هم زیرگ به خرج داد و آه ! همه

 کنن ؟ " بود .باور یم

 

توانستم نیم کردم ! اتفاقا در این مورد اصال نه باور نیم

ن نباشم ! من یک فریب ی بزرگ بودم که خوردهبدبی 

نقصشان عقلم زائل شد و های یی تحت تاثی  ظاهرسازی
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 هم 
ی
کاری کردم که نباید و حاال دیگر پشیماین و رسخوردگ

هیچ سودی برایم نداشت ! از کجا معلوم که فریبکاری 

های حرف دیگری در میان نباشد ؟ شاید حنر آن

کننده هم از طرف محمد بهش دیکته شده که مجاب

گناه جلوه بدهد ! از کجا معلوم خیی و یی دست کم او را یی 

های سازیکه محمد خودش کارگردان این صحنه

 شده نبود ؟ حساب

دانم گ خوابم برد و متوجه صدای زنگ اس ام بعد نیم

اس سولماز نشدم .صبح که با صدای زنگ نماز صبح از 

 آلوده به صفحه گوشی و نگایه خواب خواب پریدم

بود.  رغبنر برای خواندن  انداختم پیامش روی صفحه

پیامش نداشتم .رصفا از روی کنجکاوی ساده قفل گوشی 

 را باز کردم و به صندوق پیامها رفتم .نوشته بود 

 " آقا محمد مریضه، به دادش برسید ! " 

 

ن یی   .حتما خییل قرار و کالفه خودم را از تخت کشیدم پایی 

حالش بد شده بود که سولماز مجبور شده به من خیی 

ی ناخوشایند و هم دوسه روز بعد از آن مکالمهبدهد .آن

دوستانه ای که رس جریان فیلم جشن تولدش باهم غی 
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ن هم بود که اس ام اسم به  داشتیم .و شاید برای همی 

جواب مانده بود ! دیروز هم از چشمان رسخ و محمد یی 

ایط سنف های داغ و خس دارش معلوم بود که اصال رسی

 جسیم مناسنی ندارد . 

مامان و بابا هم حتما طبق عادت برای نماز صبح بیدار 

گفتم که هرچه زودتر رفتم بهشان یمشده بودند . باید یم

ندش دکیر ! بابا را  بروند رساغ محمد و به زور هم شده بیی

 شد ! دیوانه یمدانم ویل مامان حتما از شنیدنش نیم

*** 

توین یه بسته قلم بندازی تو زودپز و باهاش یه سوپ _یم

پر و پیمون درست کنن ؟ اینجا زودپز نیست و تو 

 فریزرش هم جز یه بسته مرغ هییحی پیدا نیم شه ! 

 _ باشه مامان ! االن حالش چطوره ؟

م اش خوابه و داره هذیون یم_بد نیست .همه گه ! بمی 

کس و کار مونده ! هیشیک نبود یه وری یی جبراش که این

َحب ) قرص( بده دستش. خدا الیه عمر باعزت به 

رسهنگ دالوری بده .به حق پنج تن ! )  رسهنگ دالوری 

که نگران حال محمد و طوالین شدن غیبتش شده بود  
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های مکررش برحسب بعد از یی پاسخ ماندن تماس

 محمد رفت ودوسنر شبانه به آپارتمان ی انسانوظیفه

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۲۵ 

 

قدر به در خانه کوبید تا محمد مجبور شد به زور و آن

ن بکشد و مثل آدم های خوابگرد خودش را از تخت پایی 

که بتواند به آنبرود در را برایش باز کند .بعد هم یی 

ام حضور فرمانده اش در خانه رسپا بماند خودش را  احیر

هوش شد . ه روی تختش انداخت و از شدت تب یی دوبار 

ام کرد بچهرسید و براش دکیر خیی نیم( اگه به دادش نیم

 مرد . تو تب یم

 کنن مامان ؟ مگه نیم_خدا نکنه ! حاال چرا گریه یم
ی
گ

 خوابه ! 

کنه و _آره .فکر کنم خوابه ! چشماش رو یه باز یم

بدجوری هاش بنده ! انگار تو خلسه است ! ریهیم
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ش به آقای دالوری گفته اگه تا  عفونت کرده ! دکیر

ی بشه !  ن باید بسیر  بعدازظهر تبش نیومد پایی 

ن ! نگران نباش مامان !   _انشاهلل که تبش میاد پایی 

ی ! یا اگه نداریم  ن ن تو خونه شلغم هم داریم براش بیی _ببی 

ن . یم دوین زنگ بزن میوه فروشی جمشیدیان برات بفرسیر

 چقدر شلغم دوست داره !  که محمدم

 دونم ! _بله مامان یم

_پس سوپ و شلغم با تو .آماده که شد زنگ بزن بابات 

 بیاره . 

ن شما بیارم ؟ بابا شاید دستش _یم خوای خودم با ماشی 

 تو کارخونه بند باشه ... 

خود ! همون کاری رو که بهت گفتم بکن ! _یی 

 خداحافظ! 

 بوق بوق بوق  بوق

 

*** 
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حمد جان ! پاشو این سوپ خوشمزه رو بخور _ پاشو م

ات نرم بشه ! برات دمنوش و شلغم هم درست تا سینه

شی ! باباتم رفته یه سوزن کردم ! بخوری خوب خوب یم

 زن پیدا کنه بیاره اینجا .وقت آمپولته ! 

 _محبوب... ! 

 شده ! از همونا که 
ی

نیک ن چه سوپ غلیظ و خورسی _ ببی 

گفنر برات درست کنم یم شدیوقنر بچگیات مریض یم

 ! 

 _محبوبه کو ؟

خوای خودم بدم دهنت ؟ بذار یه بالش دیگه بذارم _ یم

زیر رست ...آها ...حاال درست شد ...حاال یه قاشق بخور 

 چه سویی شده ! اعه...روت رو برنگردون محمد 
ن ببی 

االن با دستمال جان ! همش ریخت ...اشکال نداره . 

ی نخوری و  نکن عزیزم . کنم ! ...بدقلفر پاکش یم ن اگه چی 

یت کنیم !  یمت بیمارستان بسیر  رسحال نیسی مجبوریم بیی

 خوام بخوابم ! _ولم کن ! از اینجا برو .یم

ن _نه تا این سوپ رو نخوری نیم ذارم بخوایی ! ببی 

 اش چندتا قاشقه ! همه
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 _چرا محبوبه نیومد ! 

ن _من بهش گفتم بیاد ...گفت کار دارم تو خونه ...  از همی 

خواست نیاد ! آفرین پرسم .آروم های الگ ! یمبهونه 

ام زیاده ! دیدی چه سویی پختم بخور ...من حوصله

 برات ! 

 _بگو بیاد برام از گوگوش بخونه ! 

_ها؟ گوگوش بیاد بخونه ؟ استغفرهللا...فکر کردم دیگه 

 ! راسنر ... یمهذیون نیم
ی
دونسنر بابای واقعیت اون گ

زاآقا تو تحقیقاتش خون بوده !؟ اینو حاجوحهقدیما ن می 

 فهمیده ! 

 _من اون نوار رو به خاطر محبوبه برگردوندم ! 

 ! آه ! کاش _باشه ! حاال نیم
ی

ی بیک ن خواد در موردش چی 

کنن اونم یه ذره دلش قدر که تو محبوبه محبوبه یماون

قدر دونم این دخیر به گ رفته اینپیش تو بود!  نیم

 طفه شده ! عایی 

 

*** 
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های دلسوزانه و شبانه روزی محمد به لطف پرستاری

ی  مامان حالش خوب شده بود و دیگر کارش به بسیر

شدن در بیمارستان نکشید ! و در این مدت او و بابا با 

قاطعیت تمام مانع از این شدند که من و محیا به 

 مالقاتش برویم ! انگار با تمام اتفاقات پیش آمده ،

 

 لوفرالری#نی

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۲۶ 

 

دانستند اما من و خودشان را هنوز پدر و مادر محمد یم

دانم این دیگر چه محیا دیگر خواهرش نبودیم ! نیم

ی عجیب و غرینی بود که برای خود ساخته بودند معادله

 ! 

از مامان شنیده بودم که رسهنگ دالوری بار دیگر برای 

ارتمانش رفته و گفته بود که عیادت از محمد به آپ

ش فاطمه شب تا صبح بیدار مانده و برای  دخیر

 اش دعا کرده و نماز خوانده ! سالمنر 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

فاطمه ، دخیر معلول و خوشقلب رسهنگ دالوری که از 

قضا نوحه خواین محمد در مراسم سالگرد مادربزرگش به 

ش قرار داده و یم گفتند چنان از خود شدت تحت تاثی 

 ده بود که از هوش رفت . خود شیی 

ی شیفتهی محبان جانظاهرا از همان روز او هم به جرگه

محمد پیوست و با مهری خالصانه دورادور ستایشش 

 کرد و دعاگویش بود . یم

 

بار با محمد تماس گرفتم و جویای حالش شدم . من یک

رسکار بود و بیشیر از ییک دودقیقه با هم حرف نزدیم . 

که وقنر تواند مرا ببخشد از اینرفتم و نیممعگفته بود یی 

ام و من که سخت مریض بود به عیادتش نرفته

اش نسبت به بابا و مامان خواستم دوباره کینهنیم

ها نزدم و فقط برانگیخته شود حرقن از مخالفت آن

 سکوت کردم و آه کشیدم . 

 

تر شده بود روزها خلوت مامان با خدا بیشیر و طوالین آن

ی سفید درخانه ما او را مدام با چادرنماز و مقنعه. و 

شد که تسبیح یک دم از دستش رها نیمدیدیم .درحایلیم
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.با چشمان افتاد هایش نیمو ذکر " الیه العفو " از لب

گشت و با خودش رسخ رسخ و خیس خیس در خانه یم

داد ! معلوم نیست برای چه های نامفهوم رس یمزمزمه

کرده و روسیاه های گنهکرد و مثل آدمیم قدر گریهاین

آرام و قرار نداشت . اتفاقات روزهای بعد هم به این 

 دامن زد و یی نوسانات روچ
های عجیب و تایی اش بیشیر

 غریبش را دوچندان کرد . 

چهار روز بعد از بهبودی حال محمد ، محیا از تاب افتاد 

به اتاق .یک افتادن ساده بود اما پایش شکست و کارش 

 جراچ هم کشیده شد . 

ی  مامان عایص و رنجور از این اتفاق با سوز و گداز بیشیر

کرد و برآشفته و ترسیده از قهر و غضب خدا ، گریه یم

شتافت و رس از سجده های به سوی خودش یم

 داشت ! اش برنیمطوالین 

ن پای محیا قسمت رسایداری   سه روز پس از شکسیر

انگاری رسایدار آتش گرفت و سهلی چای در اثر کارخانه

ن آتش رسید چه بسا که آتش نشاین به موقع نیماگر ماشی 

شد و تمام زحمات به بقیه ساختمان هم کشیده یم

 رفت . ی بابا به باد یمچندماهه
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 گفت مامان با گریه یم

اتمون  _اینا تقاص مرگ زهره است ! خدا از رس تقصی 

بکشیم ! اون از محمد که گذره ! تا عمر داریم باید نیم

حال و روزش شبیه مجنوناست ! اون از محیا که پاش 

شکسته . اینم از کارخونه ! معلوم نیست فردا قراره چه 

 ای رسمون بیاد ! بالی دیگه

طبییع  بابا که خودش را در محارصه بالهای طبییع و غی 

دید و از طرقن کفرش از عز و درمانده و فلج شده یم

بار با خشم و م مامان در آمده بود ، یکجزهای ناتما

 عتاب در جوابش گفت

 چکار کنم زن ؟ برم خودم و محمد رو معرقن کنم _ یم
ی
گ

ن !؟  تا تو و خدا از  کولمون بیاین پایی 

 

دونم امشب هم منتظر پارت نبودین و سورپرایز شدین یم

 ! 

ن نامشخص بودن ساعت و روز پارتگذارِی  همی 

مون رو عهیجان ن  ��شقه .مگه نه ؟انگی 
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۲۷ 

 

شاید این تازه روزهای خوبمان بود و چون خیی از روزهای 

ایط خویی خییل بد و بدتر نداشتیم فکر یم
کردیم رسی

ها نیست .هنوز کنار هم در امنیت بودیم و با تمام نگراین 

ورانه امیدوار هایمان همدیگر را داشتیم و کورکو تشویش
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گردند. بودیم که روزهای عادی و آرام گذشته بریم

ن یعنن چه نیم ن یعنن چه ؟ شکسیر دانستیم از هم گسسیر

 ؟ رنج فضاحت یعنن چه ؟ فالکت یعنن چه ؟ 

 

 که فاجعهکیم قبل از این
ی
مان به بار ی اول و دوم زندگ

ی خانواده را از هم متالشی کند و یک گوشه بیاید و پیکره

باری که به نوبت از یی هم ز بار اتفاقات مصیبتا

آمدند ، با سنگینن بیفتد روی دوشمان ، بابا حاچی یم

 یک شب خوابید و صبح بیدار نشد . 

صبح با  ۸شاید اگر مامان به عادت هرروزه ساعت 

اش تماس نیم گرفت که مثل هر روز جویای حالش خانه

و سالمنر  شود تا با خیال راحت روزش را با خیی صحت

ها از مرگ در تنهایی باباحاچی پدرش آغاز کند ساعت

های هر پنج فهمید .اما وقنر تلفنگذشته بود و کیس نیم

پاسخ ماند و ترس و دلشوره ساعت دقیقه یکبار مامان یی 

ل پدری کرد آننه صبح او را روانه ن ی جا با جنازهی مین

ش آرام و یی یی 
دردرس جان پدرش مواجه شد که در بسیر

 به خواب ابدی فرو رفته بود . 
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توانست مامان طاقت مرگ باباحاچی را نداشت و نیم

ی عمر باباحاچی پرشده و این هیچ باور کند که پیمانه

ی و مرگ غمناک زهره خانم و ارتبایط به ماجرای اسی 

مان که در آن سهیم بود ندارد .با خشم خدا از خانواده

کوفت و و سینه یمزد و بر رس صدای بلند ضجه یم

 کنان یم گفت مویه

زاآقا !  _ دیدی گفتم خدا از ما قهرش گرفته حاج می 

 دیدی گفتم خدا روش رو از ما برگردونده ! 

 

بعدها ...نه خییل بعدتر ...زماین که توفان رسنوشت  

و  ی پنایه را از هم فروپاشید و کشنر خوشبخنر خانواده

با نگایه خایل و  آرامشش را برای همیشه به گل نشاند 

ه به دوردست  گفت هایی نامعلوم با خودش یمخی 

 روزهامون رو ندید ! _ خدا رو شکر باباحاچی مرد و این

 

! و حاال بریم  گردیم به روزهای پیش از مرگ باباحاچی

ن بود .شاید هم اواخرش ! زمان دقیقش  اواسط پایی 

 خاطرم نیست ! 
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انست در رس تو محیا با پای توی گچش به زحمت یم

های درسش حارصن شود و مامان که ایاب و کالس

ذهابش را به عهده گرفته بود آن روزها مجبور بود دوسه 

ساعنر توی مدرسه بماند تا اگر محیای کمرو و 

ن به توالت یا انجام کارهای شخیص خجالنر  مان برای رفیر

دیگرش نیاز به کمک داشت دم دستش باشد. بابا هنوز 

اش سوزی کارخانههای پس از وقوع آتشدرگی  گرفتاری

طور که کارها آنبود و باز تمرکزش به هم ریخته و از این

رفت شایک و عصباین خواست باب میلش پیش نیمکه یم

روزها با جدیت تمام مشغول خواندن و بود .من هم آن

های کنکور بودم .با خودم عهد بسته دوره کردن کتاب

ام را بکنم تا با همت و سیعبودم که حتما باید تمام 

ی ادبیات فارش دانشگاه تهران پشتکار الزم در رشته

ایط موجود و تهدیدی  قبول شوم .هرچند با توجه به رسی

کردم ی آن فیلم احساس یمکه از طرف محمد به واسطه

ین اندازیو البته سنگ های مامان مثل یک رویای شی 

 بود و کیم هم

 

 #نیلوفرالری
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 نسور_کردند#عشق_را_سا

#۴۲۸ 

 

نیافتنن ! اما من برآن بودم که هرطور شده این دست

ین را برای خودم محقق کنم .   رویای شی 

جا آمده در یی از درباغ پشنر باز به آنمحمد دوشب یی 

 .شب اول در جواب تماسش اس ام اس دادم  بود 

 تونم بیام ! ببخشید ! " " خییل خوابم میاد ! نیم

 م در کمال ناباوری نوشت او هم در جواب

 " باشه .فرداشب میام !" 

ن کوتاه  من که از تمرد و رسکیسی خودم از فرمان او و نی 

آمدنش در شب گذشته جسارت خایص پیدا کرده بودم 

ی به خرج دادم و گوشی  ام را شب دوم جرات بیشیر

خواستم صیی و تحملش را بسنجم خاموش کردم .انگار یم

اند زورگو نباشد و با تهدید مرا به این تو و ببینم تا کجا یم

دیدارهای پنهاین شبانه با خودش مجبور نکند . هرچند با 

ن دلهره ی آمدنش خواب راحنر نداشتم اما به خود تلقی 

لم است و اگر او باز یم کردم که همه چی تحت کنیر
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متوسل به تهدید و زور شود این بازی را باخته ! فقط 

پنجره بلند شد که حاصل برخورد  وقنر تق ریز و آرایم از 

 به شیشه
ی

بود خوف برم داشت و نگران شدم  خرده سنیک

اش کرده باشم که قدر عصباین مبادا با محل نگذاشتنم آن

شیشه پنجره را بشکند و از پنجره بیاید داخل ! اما هرچه 

با اضطراب گوش نشستم دیگر صدایی نیامد . فقط 

نزدییک به گوش  صدای هوهوی جغدی بود که از همان

شد رد رسید و صدای آرام و دور موتور ماشینن که نیمیم

کرد که محمد رفته  صدایش را گرفت .اما معلوم یم

که که موفق به دیدارم شود . خوشحال بودم از اینآن.یی 

که برای احیای اقتدار آنتوانست شکست را بپذیرد یی یم

ی اش مجبور به رفتار ی از دست رفتهو جذبه

 دیکتاتورمابانه شود . 

ن بود که شب سوم قبل از خواب لباس  شاید برای همی 

ن  مناسنی پوشیدم ) یک پلیور زیتوین رنگ با شلوار جی 

مشیک ( و موبایلم را خاموش نکردم و به خوایی سبک 

 آن رفتم تا این
ی

که صدای زنگش همان ساعت همیشیک

ی تماس قرار نیمه شبانه از خواب پراندم و بعد از برقرار 

ن قبل از این  که به او فرصنر برای حرف زدن  بدهم با گفیر
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 _ دارم میام ! 

ای که مرا ندید که از دانم تا لحظهسورپرایزش کردم .یم

ون باورش نیمدر پشنر اتاقش آمده شد که راست ام بی 

ام با موقع یادم به دیدارهای پنهاین گفته باشم .همان

که حیس   ای شورمندانههپرسنوح افتاد ! به آن لحظه

کشید سوی باغ یممبهم و غریب تمام وجودم را به آن

ای که جذب یک کشش قوی شده باشد ! .همچون ذره

ن دانم داشتم چی را باهم مقایسه یمنیم کردم اما مطمیی

بودم آن رفتنم به میل و خواست خودم بود و ریسک 

نم برای دانم آمدکرد و حاال نیمباالیش از اشتیاقم کم نیم

که دلم برایش سوخته بود و یا تشویق او بود یا این

یز که بیش از این کاسهترسیدم از اینیم ش را لیی ی صیی

جا بودم.دیداری که در در آن شب کنم. به هرحال من آن

 مهتایی و رسد اتفاق افتاده بود !  

برق خوشحایل چشمانش همان لحظه مرا گرفت .تا به 

توی دستش است . باز مرا با خود  خود بیایم دیدم دستم

ی کور دیدرس اهایل به سمت انباری برد که در نقطه

 خانه
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۲۹ 

 

های قدر به من نزدیک بود که نفسقرار داشت .آن

خورد و پوستم را گر داغش مثل نسیم به صورتم یم

د .انگار انداخت . او فقط یک بلوز نازک مشیک تنش بو یم

 بییم از مریض شدن دوباره نداشت . 
ی

دید از این تنگاتنیک

تقال پس داد و کیم هم خودش را عقب معذبم دستم را یی 

ون پرید  کشید .اسمم همراه با آیه سوزناک از دهانش بی 

 . 

 _محبوبه ! 

ی نگفت و نگاهش را حریصانه یی تماشایم  ن و بعد چی 

که شب قبل با   های تنم به گیسوانمفرستاد . از لباس

رنگ  ن حوصله بافته بودمشان و حاال از زیر شال سیی

هایم هام ! و بعد روی لبدارم افتاده بود روی شانهگل

اش کرده بود مکنی کرد و که رسمای هوا احتماال صوریر 

م گرفته بود گفت ه به چشمانم که رنگ رسی  خی 
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 ترم کنن ؟ خواسنر دلتنگ_یم

که چندان با درون   با خونرسدی و اعتماد به نفیس

 آمد گفتم مضطرب و مشوشم جور درنیم

 ! خواستم ببینم چقدر یم_یم
ی

 توین بهم زور نیک

ن گوشهتر شد و لبخندی شوقنگاهش گرم ی آمی 

هایش را کش آورد .انگار خوشحال بود که ناخواسته لب

ون آمده .   از این امتحان مهم رسبلند بی 

 تونم خوب باشم ! _دیدی که یم

وع بد ز واسه نتیجه_هنو  ی کیم زوده ! ویل واسه رسی گی 

 نیست ! 

دستش را انگار برای نوازش صورتم باال آورده بود .اما 

 احتیاط کرد و آن را روی گیسوانم رساند . 

دونم چه جوریه که هم از مغرور بودن و _نیم

ه هم دیوونهبازیات لجم یمرستق  کنه ! ام یمگی 

ی نگفتم . باید دودسنر به آب دهانم را قورت دادم و چ ن ی 

چسبیدم که رسنخورد . نسبت به آخرین روزی قلبم یم

ی خودمان دیده بودمش زده در خانهکه با آن بدن تب
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اق رسحال توانست ذهنم را رسید . انگار یمبه نظر یم و قیی

 بخواند که با تغیی  حالت عجیب و غرینی ناگهان گفت

ه که بخشیدمت ! باید _فکر نکن اگه اینجام معنیش این

 اومدی ! وقنر مریض بودم به عیادتم یم

کرد یا رسزنشم و چقدر جدی بود دانم داشت گله یمنیم

که باز بتوانم نرفتنم را گردن بابا و آنو چقدر نبود !؟ یی 

 مامان بیندازم لبخندزنان گفتم 

 _ویل مطمئنم سوپ و شلغمم خوبت کرده ! 

 با تعجب پرسید

 و شلغم درست کرده بودی ؟  _تو برام سوپ

ی مشکوک شده باشد با چشماین باریک  ن و انگار که به چی 

شده ، رفت توی فکر . من هم کیم گیج و حنر دستپاچه 

شده بودم .انگار ناخواسته بندی را به آب داده باشم . 

 فکر کردم 

 " یعنن مامان بهش نگفته ؟ "

الح طور صشاید فرصتش نشد که بگوید یا شاید هم این

 دیده بود ! 
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ات مواد _خب آره ! مامان ازم خواست .چون تو خونه

 کاقن به اندازه کاقن نبود . 

 چه سویی برات پختم !"_ویل اون مرتب یم
ن  گفت " ببی 

 تر شدم . تر و مبهوتو پوزخند زد .من گیج

هاش _تو تب داشنر و شاید درست متوجه حرف

 شدی! نیم

شد یا به مامان تمام یمهایم به نفع دانم این حرفنیم

رش ! به هرحال من هیچ قصد یا غریصن برای تخریب  رصن

دانستم اش نداشتم و اگر یمهای مادرانهاندییسی  مصلحت

ی به محمد نگفته، حنر حرفش را  ن ن من چی  از سوپ پخیر

 زدم . هم نیم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۳۰ 

 

ام ! افتاد روی سینهکند رسم وقنر دیدم با تاین نگاهم یم

اهمیت باعث کردم این بحث به ظاهر کمخداخدا یم
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دردرسمان نشود ! کیم این پا و آن پا کردم و بعد با 

 اش گفتماستفاده از سکوت متفکرانه

 _خب تا کیس بیدار نشده من دیگه برم! 

 گفت 
ی

 مخالفنر نکرد اما با کالفیک

 _گ باز بیام دیدنت ؟ خودت بگو ! 

 وقت دیگه نیا ! گم هیچباشه که یم _اگه به من

دانم که تا چقدر جدی گفتم ! او اما به خودم یم

 ریشخندم گرفت . 

 _پس من هرشب میام ! 

 _محمد !!! 

 _شوچن کردم ! 

و دستش را به سمت ییک از گیسوانم برد که رها شده و 

 و دوباره روی دوشم انداختش . افتاده بود پشت رسم 

 وقع تونسنر بیا ! _گایه میام ! تو هم هرم

کرد و داوطلبانه از باز داشت تمرین خویی یم

های خودش یک گام کشیده بود عقب . من هم خواسته
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آمد کیم مالطفت به خرج بدهم و تشویقش کنم بدم نیم

 . 

 _خوبه ! ویل اگه هربار نیومدم قول بده که به شیشه

 اتاقم سنگ نزین !  پنجره

یده شد نگایه به ساعت لبخندمان که در امتداد هم کش

که سیع داشت اش انداخت و بعد درحایلایمیحی 

اش را بروز ندهد دست توی های دم خداحافیطن قرارییی 

ون  جیب شلوارش کرد و از توی آن یک دسته کلید بی 

کشید و به طرفم گرفت .چشمانم گرد شدند و در حدقه 

چرخیدند .کلیدها به یک رسکلیدی استیل که شکل یک 

M  جوری ترسیده و کپ گ بود وصل شده بود .یکبزر

 کرده بودم که انگار یک نارنجک داده بود دستم . 

 _این چیه ؟ 

 اعتنایی گفته بودو او یک جوری با خونرسدی و یی 

 _کلید درهای ورودی آپارتمانمه ! 

 که انگار نه انگار حرف عجینی زده ! 

 دیش به من !؟_چرا یم

 دونم ! _نیم
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ی از شت این حرکتش هیچ نقشه یا برنامهکردم پباور نیم

ن شده ای نباشد .او کلید در ورودی آپارتمان و پیش تعیی 

ن کلید در واحد خودش را از قبل آماده کرده،انداخته به  نی 

و توی جیبش گذاشته و  Mیک رسکلیدی به شکل حرف 

دانم برای چی ؟ حاال آن را به من داده بود و یم گفت نیم

 یم کردید ؟ شما بودید باور 

مش ! _نه من نیم  تونم بگی 

خواستم همان لحظه و دسته کلید را به طرفش گرفتم .یم

ش خالص کنم .اما او یی  توجه به امتناع و خودم را از رسی

اکرایه که از خودم نشان داده بودم .دستم را گرفت و 

همراه با کلید مشتش کرد و آن را توی دستان خودش 

د .   فرسی

 یی خیی بیای دیدنم _نگهش دار ! شا
ید یه وقت خواسنر

 ! 

 انگار باز روح محمد زورگو به کالبدش برگشته بود . با آن

های نافذش که قدرت مخالفت و مقابله با خودش را نگاه

 گرفت . از آدم یم

 _محمد ! 
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اض ن صدایم هیچ اثری رویش نگذاشته بود . زنگ اعیر آمی 

برد آرام یمکه داشت مرا به سمت در اتاق خودش درحایل

 گفت 

اقن بکنم !   خویی هسنر بذار منم یه اعیر
_ حاال که دخیر

شدم با تهدید از اومدی دیدنم مجبور یماگه امشبم نیم

ون ! مرش که با پای خودت اومدی !   خونه بکشمت بی 

هو قبل از این ی در را بکشد و آرام هولم بدهد که دستگی 

 تو خم شد و گیسوانم را بوسید . 

 

 لوفرالری#نی

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۳۱ 

 

ی اتاق ها پشت پنجرهخورم قبل از همه اینقسم یم

قدر ای را دیده بودم ! که رسی    ع گذشت .آنمحمد سایه

شد گفت به نظرم رسیده .به قدری ذهنم رسی    ع که یم

درگی  آن دسته کلید و خواندن افکارمرموز محمد بود که 

ی نفهمیدم .اما بعد   ن زده و فلج از که با تنن یخاولش چی 
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کردم و اتاق محمد یم گذشتم به وضوح حسش یم

ن بودم توهم نیست .عطر حضورناشناخته اش در مطمیی

 توانستم آن را تشخیص بدهم . هوا جامانده بود و یم

 

یعنن آن سایه متعلق به گ بود ؟ بابا ؟ مامان یا محیا ؟ 

ند  و به  کدامشان ممکن بود این وقت شب از خواب بیی

ی مشکوک شوند و یواشیک برای پاییدنمان وارد اتاق  ن چی 

دانم چطور خودم را به اتاقم رساندم . محمد شوند ؟ نیم

دانم که با نیمه جاین از خودم برگشته بودم . فقط یم

ن برایم که حنر صدای تپشدرحایل های قلب خودم نی 

ترسناک شده بود . تا دقایفر طوالین در همان حالت 

که رسم را بهش تکیه داده بودم پشت در . درحایل مانده

ها به قصد بودم و ترسان و لرزان منتظر بودم ییک از آن

مواخذه و یا پیچاندن گوشم و یا تنبییه شدیدتر به اتاقم  

س و دل آشوبه بر خود بیاید . تا خود صبح از فرط اسیر

کم باور کنم که شاید این کس نیامد تا کمپیچیدم اما هیچ

فقط یک خیال متوهمانه بود و کیس از پنجره ما را ندیده 

م بگذرند  ن راحنر از رس تقصی  . واال امکان نداشت به همی 

ن محاکمه  ام نکشانند . و به پای می 
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از مامان و بابا که خییل بعید بود مارا نیمه شب در قراری 

 عاشقانه باهم دیده باشند و از گناهم بگذرند . نیمه

که شاید آن دادم .ایناحتمال دیگر هم یمو جز این یک 

سایه محیا بود ! نصف شنی تشنه اش شده یا به قصد 

قضای حاجت از خواب بیدار شده و از بدشانیس  مرا 

موقع ورود به اتاق محمد دیده و با کنجکاوی تعقیبم 

کرده و از پنجره  شاهد دیدارمان بوده .بعد هم خودش 

قدر ترسیده که ترجیح العاده اش آناز مشاهدات خارق

ی به روی طرفانهداده سکوت یی  ن د و چی  ای پیش بگی 

 خودش و من نیاورد .  

 

ن که یادم افتاد محیا با پای توی گچش امکان  ویل همی 

اش از پشت پنجره رد شده و نداشته با آن رسعت سایه

ام منقبض شد و عرق از اتاق محمد گذشته باشد معده

 . رسدی بر پشتم نشست 
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۳۲ 

 

*** 

 چند روز بعدتر 

 

 ) _ الو محمد !؟

 ماه ؟_جونم زیک
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 _ من اینجام ! 

 _کجا !؟

 ی تو ! _خونه

چند لحظه مکث و سکوت ! در حاشیه التهاب و جوش 

و خروشی که از آن سوی خط رسید و نفیس که این 

 سوی خط حبس ماند . 

 _اومدم .( 

 

*** 

 

ن از اتاقم را نداشتم و از طرقن  ون رفیر روز بعد جرات بی 

نفر بیاید به خاطر دیدار گوشم هنوز به در بود که یک

ی شب گذشته به شدت با من برخورد کند .اما مخفیانه

ی نبود .نه از توپ و ترسی بابا .نه از  همچنان خیی

منتظره  جاروجنجال مامان ! و این سکوت عجیب و غی 

مانده ، بیشیر خطرناک به نظر مثل آتش زیر خ اکسیر

رسید. مامان که با محیا رایه مدرسه شد من باز هم با یم

احتیاط از اتاقم خارج شدم .انگار نگاه نامریی کیس از 
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ی خایل جایی نامعلوم در حال پاییدنم بود .حنر در خانه

کردم .از شدت رسدرد و هم احساس امنیت و راحنر نیم

ش که هنوز هم ب اعث نوسانات فشار خونم بود اسیر

خانه رفتم .یک حالم داشت به هم یم ن خورد . به آشیی

لیوان چای نبات خوردم و بعد یک قرص مسکن قوی 

های آرامبخش مامان انداختم باال همراه با ییک از قرص

.بعد به اتاقم برگشتم و تا ظهر خوابیدم یا شاید هم 

 هوش شدم . یی 

کرد مریضم که بود .فکر یم محیا برای ناهار بیدارم کرده

برخالف روزهای گذشته نه متوجه رفتنشان شده بودم 

ی غرینی که داشتم آشوبهنه آمدنشان . البته با آن دل

اه هم نیم گفت .حال چندان خویی نداشتم .هرچند پربی 

 رسیدم . کیم بهیر از صبح به نظر یم

ن و پرسوءظن مامان چون َپرهینی خیایل نگاه های سنگی 

ن که به طرفش بریمه گشتم مه جا دنبالم بود .اما همی 

ن یمگرداند. کمرویش را ازم بریم شدم که کم باید مطمیی

توانست تعلق ی پشت پنجره به کیس جز او نیمسایه

داشته باشد ! اما حاال چرا سکوت کرده و به جای توبیخ 

بارش را ) شاید هم بهیر های شماتتو داد و قال تنها نگاه
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کرد و کم و ی من یمبگویم چشم غره ( پنهاین روانه باشد 

بیش رفتاری قهرآلود با من داشت برایم مشکوک و 

رسید . شاید باز پای ییک از همان ترسناک به نظر یم

های مخصوص خودش در میان بود که من از پولتیک

دادم رسم داد آوردم .اما ترجیح یمچند و چونش رسدرنیم

ی که ضمن تظاهر به یی شم تا اینبکشد یا بزند زیر گو  خیی

ن ای که نیمهاز واقعه جا بیخ گوشش شب گذشته همی 

ن با من داشته  هرآمی 
َ
اتفاق افتاده بود برخوردی قهرو ت

 باشد! 

 

که مورد آنناهار مخترصی خوردم و به اتاقم برگشتم . یی 

م که چرا مثل گنجشک به  بازخواست مامان قرار بگی 

؟  .محمد  آدرس خانه اش را غذایت نوک زدی و رف نر

که هیچ پیام دیگری به آنبرایم اس ام اس کرده بود .یی 

ن فقط آدرسش  لش بچسباند .تمام میر ن رس و ته آدرس مین

کرد ؟ چه نینر داشت؟ این کار را یمبود . چرا این

تلنگرهای احساش چی بود که به قلب حساس و نازک 

ن برای ی جور توطئهمن وارد یم کرد ؟ این یک مکرآمی 

و ناشی نبود که هنوز در  تجربهکردن یک دخیر کموسوسه
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توانست افسار احساسات خامش را این سن و سال نیم

د و هر نگاه مست و شیفته ای محکم در دست بگی 

 گیجش

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۳۳ 

 

ی که  نکند و دلش را نلرزاند و دنبال خود نکشاند؟ دخیر

 شاید ا
ی
اش دلمرده بود. گایه ز بس میان مرداب راکد زندگ

های نیلوفرانه داشت و با تالطیم هرچند کوچک و هوس

ن  گذرا ، روح حساسش خواب زیبای گل کردن و شکفیر

 دید . یم

دانستم با خودم چندچندم ؟ انگار هنوز همان حنر نیم

ی بودم که تحت تاثی  جذبه ی دبی  مردش و توجه و دخیر

و سبک  ایی که ممکن بود جزیی از شیوههمهرباین 

 کرد و شنی معلیم
ی

اش بوده باشد احساس عاشق پیشیک

ن نوشت اما هرگز جرات این را ی محبتبرایش نامه آمی 
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پیدا نکرده بود که آن را برایش پست کند .جرات نکرده 

 همان موقع هم با تمام نابلدی و یی 
 بودم یا حنر

ی
ام تجربیک

 ام ؟هم کاذب عشق شدهدانستم که دچار تو یم

 

و کیست که از فکر دوست داشته شدن حنر اگر از 

طرف دشمن قسم خورده اش باشد جایی ته دلش 

احساس غرور و خودپسندی نکند و محبوب کیس شدن 

ن نباشد ؟ دست کم من که برایش جذاب و هیجان انگی 

تفاوت بمانم قدر که ادعایش را داشتم یی توانستم آننیم

م ! وقنر و در خلوت  افکارم جلوی منقلب شدنم را بگی 

دیدم که مثل قبل نسبت به او و تمایالت که به وضوح یم

اری نیمهرچند افرایط ن کنم و اش احساس کراهت و بی 

روم اش طفره نیمگایه حنر از فکر کردن به ابراز عالقه

ک منطفر و عقل کل درونم هربار با هشدار  .اگر چه دخیر

اش طبییع و م از رفتارهای عاشقانهکداگفت که هیچیم

ون کنم  نرمال نیست و بهیر است که فکرش را از رسم بی 

کردم که حواسم هست و تمام جوانب و من وانمود یم

ل است و جایی برای نگراین نیست .   تحت کنیر
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که شاید در وجود من خالء های عاطفن غافل از این

اشتباه عمیفر باشد که ممکن بود برای پرکردنشان به 

ای شوم که های غریزی ناخواستهبیفتم و یا دچار لغزش

. گایه انگار از تجربه کردن  مرا در دام پشیماین بیندازند 

شد به ترسیدم. انگار باید حتما رسم محکم کوبیده یمنیم

سنگ تا بفهمم بعیصن از تجربیات ممکن است برای آدم 

مام قدر که ممکن است تآنخییل گران تمام شود . 

 عمرت را بابتش بدهکار و مقروض رسنوشت شوی ! 

 

قدر راحت و رسراست بود که حنر اگر مثل آدرسش آن 

کردم برای همیشه یک دخیر خوب پیامش را هم پاک یم

های بلوار کازینو .چسبیده به ماند . نزدییکدر خاطرم یم

ن " افالک ".   نشی 
برجهای مجتمع مسکوین تهراین

 ی چهارم ، واحد چهار  " طبقه ساختمان " کوروش "

 

*** 

 

 _فردا تولد داداش محمده ! 
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خواندم که محیا بعد از تفر که به در زد داشتم درس یم

مقدمه این را گفت و وقنر من پرسان وارد اتاقم شد و یی 

 نگاهش کردم و با تعجب گفتم 

 _خوب یادت مونده!؟ 

ت رفکه داشت به کمک عصایش به سخنر راه یمدرحایل

 کشید گفت و خودش را به سمت تختم یم

_باعث خجالته ویل من یادم نبود .حنر تاری    خ تولد تو رو 

ن  هم یادم نیست ! هه ! تقویم جینی مامان روی می 

خونه بود .خودش رفته بود به تلفن خاله زینب  ن آشیی

جواب بده . یه لحظه نگاه کردم دیدم روی تاری    خ فردا باز 

 ه هم اون تو نوشته شده . مونده و یه یادداشت کوتا

و به زحمت لب تخت نشست و عصایش را با غیظ 

ن .   انداخت زمی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۳۴ 
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 _نوشته بود ، تولدت مبارک پرس عزیز مامان ! 

 ی من و گفتو بعد زل زد به چهره ی به فکر فرورفته

 ای داره ؟ _یعنن واسه تولدش برنامه

بری ام یکن را بستم و روی صندیلکتاب تست زبا

نشستم که بتوانیم ضمن گفتگو باهم تماس چشیم هم 

 ای زدم باال و با لحن نامطمئنن گفتمداشته باشیم .شانه

_فکر نکنم تو این اوضاع و احوال بشه به جشن تولد 

 فکر کرد . 

م از او )که با و به محمد و یی  ی های چند روز اخی  خیی

که شد ( فکر کردم .بعد از اینزی یماحتساب امروز ده رو 

ی از آدرس خانه اش را برایم اس ام اس کرد دیگر هیچ خیی

های پس از ان دزدانه به رساغم آمد شباو نشد . نه نیمه

.و من واقعا علتش را و نه تماش گرفت و پیایم فرستاد 

دانستم .انگار عمدی در کار بود که گایه نقش و نیم

 
ی
کرد و گایه به خواست ام پرتکرار یمحضورش را در زندگ

قدر که به این فکر بیفتم تا شد .آنخودش کمرنگ یم

م .اما هرطور که بود تا امروز   از او بگی 
خودم رسایعن

پناه گرفته  تفاویر مقاومت کرده و پشت سنگر غرور و یی 

ی یکبودم .به هرحال یی  ی بود . جور خوشخیی خیی
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دانم .شاید هم ماند .نیمیمهمان بهیر بود که ازم دور 

شبانه باهم مامان بهش گفته که ما را در آن قرار نیمه

دیده و شاید هم در این مورد بهش اخطار داده و 

ن را به بابا یم گوید .این تهدیدش کرده باشد که همه چی 

فکر همان لحظه به ذهنم رسید و کم و بیش نگران و 

 پریشانم کرد . 

چرا مامان به خودم حرقن نزده توانستم بفهمم فقط نیم

ی به رویم نیاورده و باز هم به نوع دیگری از  ن و هنوز چی 

خواست بینمان کاری مشغول شده ! یعنن نیمپنهان

ی حجاب پاره و رویم پیشش باز شود ؟ با شناخنر پرده

که از مامان داشتم این سیاست مزورانه چندان هم از او 

شد .حنر با ش خسته نیمای که از بعید نبود . عادت کهنه

پرداخت . سیاست تمام غرامنر که گاها بابتش یم

 
ی

کاری کرد چرا نکرد ؟ شود پنهاناش ! " وقنر یمهمیشیک

" 

 

 حواسم رفت پیش محیا که پرسیده بود 

 _تو هم با ما میای ؟ 
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ن تزریق آمپول بروند   و نی 
ی

قرار بود برای ویزیت هفتیک

ش در رشت .مامان دیروز  که مرا مخاطب آنیی پیش دکیر

رویم .من خودش قرار بدهد گفته بود سه تایی باهم یم

هم مخالفنر نداشتم ویل حاال کیم مردد بودم و احساس 

ن یم ی برای رسیدن دارم . فکرم به چی  کردم کارهای مهمیر

یغرینی مشغول بود و من نیم  اش کنم . توانستم رهگی 

سام عقب بیفتم . ریزی در خوام از برنامهدونم ! نیم_نیم

 یه رس باید برم تا کتابخونه ! 

ن حنر از آب  و به این فکر کردم که گایه دروغ گفیر

 تر است ! خوردن هم راحت

 

ها در سفر مامان از اعالن انرصاف من برای همرایه با آن

ای که به رشت داشتند آن هم درست در چندساعته

شد گفت مشکوک و های آخر متعجب و حنر یملحظه

 صباین شده بود . ع

 _تو که اول قرار بود بیای ! 

اعتنا مثال داشتم برای خودم یک لیوان و من خونرسد و یی 

دادم که او با مانتو و چادر و ریختم و اهمینر نیمچای یم
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خانه ایستاده .درحایل ن که مقنعه مثل مامور وسط آشیی

 خورد . خون خونش را یم

رضا نیست  _نگفته بودم میام ! سکوت همیشه عالمت

 . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۳۵ 

 

خانه پیچید صدای پوف کش ن .انگار دارش در آشیی

دانم چرا خواست بهم توپ و ترسی بزند اما باز نیمیم

خیالم شد .من هم از دندان روی جگر گذاشت و یی 

فرصت استفاده کردم و گفتم که خیال دارم بروم 

ارت عضویتم .هم برای پس کتابخانه .هم برای تمدید ک

های اماننر محیا که پس دادنشان دومایه دادن کتاب

بار با آیه از نهادبرآمده بروبرو نگاهم تاخی  افتاده بود. این

ن با من  کرد و بعد که دید زمان مناسنی برای کلنجار رفیر

شود غرغرکنان رفت که خودش نیست و دارد دیرشان یم
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زیربغل دم در منتظرش  را به محیا برساند که باعصای

 بود . 

شم ! خدایا منو مرگ _دیگه حریف هیچکدومتون نیم

 بده ! 

 

ن از خانه  ون رفیر کیم بعد از رفتنشان خودم را برای بی 

های آیی و آماده کردم . یک رورسی ابریشیم سفید با گل

وزه ای رنگ انتخابم بود صوریر با یک ژاکت ضخیم  فی 

 ام را پوشیدم . و رویش هم چادر کرپ ایراین 

هایم روی زنگ زده بودم آژانس .اما موقع پوشیدن کفش

ایوان خانه، انگار که در آخرین لحظه فکری به خاطرم 

رسیده باشد یا دل به دریا زده باشم با عجله به داخل 

ن توالت اتاقم رساندم .دلم  برگشتم و خودم را به می 

م و خواست آن لحظه به خوب و بد کارهایم فکر کننیم

انهتا یم ن را به روحیه دخیر  دادم . ام ربط یمشد همه چی 

ی دست .کاش که فرشتهدانست .. آخ که اگر مامان یم

 چنی آن را به نام گناه در دفیر اعمال من به ثبت نرساند . 
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 که تک و توک توی دست و 
ی

ن رژهای مات و کمرنیک از بی 

ثال از رنگ کالباش ماتش را که بینشان مبالم داشتم یک

ی هام و بعد فرچهتر بود برداشتم و زدم به لبهمه جیغ

هام کشیدم ریمیل را که تقریبا خشک شده بود به مژه

.هرچند انگار تاثی  چنداین هم نداشت .اما بدک هم نشد 

.عطر یاس تنها عطری بود که در چنته داشتم که وقنر 

 زدم .مارک و ماندگاری خویی رفتم دانشگاه به خود یمیم

اش را دوست داشتم .کیم از آن را روی داشت و رایحه

که آینه به بهیر شدن نبض دو دستم مالیدم و بعد از این

ظاهرم گوایه داد و برق چشمانم را به رخم کشید دویدم 

ن  ون و حدود ساعت سه بعدازظهر بود که سوار ماشی  بی 

ی مرکزی شهر پیاده شدم آژانس و کیم بعد دم کتابخانه

که قل به مامان دروغ نگفته باشم !  بعد از اینکه حدا

وع به هدف در پیادهجا تمام شد ، کیم یی کارم آن روها رسی

خواستم خودم را گول بزنم و قدم زدن کردم .انگار که یم

ِ عجینی مرا از خانه 
به یاد خود نیاورم که چه نیت پنهاین

ون .به قنادی " معروف " که آوازه ی کشانده بی 

اش دهان به دهان یم گشت که رسیدم تازههایکیک

ی عیل پاهایم شل شدند .اینجا دیگر آخر خط کوچه

ون چه یمچپ بود ! دیگر نیم کنم ؟ شد به این که این بی 
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فکر نکنم .به دنبال یک نفس عمیق وارد قنادی شدم .به 

ساعت دیگر شان تا نیمهای تازهگفته فروشنده کیک

ن روی رسیدند .بعد از پرداخیم دن میر ت بیعانه و سیی

ون  کیک ) برادر عزیزم تولدت مبارک ( از قنادی زدم بی 

تا در این فاصله خودم را به قابسازی احمدی برسانم 

م .ییک از متون خوشنوییس ام را  آورده بودم که قاب بگی 

 و به عنوان کادوی تولد بدهمش به محمد ! 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۳۶ 

 

 ک بیت از غزل حافظی

 

 و ناِولها 
ً
سا
َ
ِدر کا

َ
 اال یا ایّها الساقر ا

 که عشق آسان نمود اّول ویل افتاد مشکلها
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خویی کردن و مهربان بودن به دلیل خایص نیاز نداشت 

خواستم محمد را در شب تولدش .خییل ساده بود . یم

دانم که امسال و با توجه به وضعیت خوشحال کنم . یم

 که پیش آمده بود ، به هیچ وجه انتظارش حاد خان
ی
وادگ

ن جنبه کرد . ی سورپرایزش را بیشیر یمرا نداشت و همی 

آخرین باری که برای تولدش کیک پخته و بهش کادو داده 

 بودم بریم
ی
اش .سه گشت به تولد بیست و هفت سالگ

سال پیش . کادویم یک بلوز یقه هفت مشیک بود که 

ه بود برایش گشاد است و به تنش بهش ایراد گرفته و گفت

پوشیدش ! حاال اما این تولد چسبد. اما گهگایه یمنیم

حال و هوای دیگری داشت .او دیگر برادرم نبود و من 

که قرار بود با تاکیس ظاهرا ارصار داشتم که باشد و این

ی کیک و کادوی توی کیفم رایه بعدی همراه با جعبه

آمد قل سلییم جور درنیمآپارتمانش شوم شاید با هیچ ع

.اما نیتم خوشحال کردن محمد بود و البته خودم 

ای دانستم که شاید این فقط یک بهانه باشد ! بهانهیم

ن   برای دیدار با او درجایی مطمیی
ی
تر و او را در خانه و زندگ

ی بهش جدیدش دیدن و فهمیدن این ن که آیا مامان چی 

 گفته یا نه ؟ 
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ه حایل خودم را به مقصد مورد دانم با چخودم هم نیم

زده بودم و موقع پیاده نظرم رساندم. به شدت هیجان

لرزید .هم به درسنر کارم شدن از تاکیس دست و پایم یم

 عجینی بود 
ی
ایمان داشتم هم نداشتم ! تناقض و پیچیدگ

 ! 

ن مجتمع مسکوین برج های افالک در آن وقت از پایی 

ساختمان ازی داشت . نو ی چشمغرق در گل بود و منظره

واحدی کوروش یک آپارتمان شش طبقه و احتماال تک

های بلند با نمای تخت جمشید بود که کنار آن برج

دانم این وقت کرد .نیمزیبایش مغرورانه جلوه گری یم

روز خانه بود یا نه ؟ اما به هرحال من کلید داشتم و 

گر مجبور اش شوم .البته ا توانستم یی دردرس وارد خانهیم

ییسی جواب پس بدهم !  نباشم به رسایدار یا نگهبان سی 

اما اول محض احتیاط زنگ زدم و چون کیس از آیفون 

جوابم را نداد دیگر حنر یک لحظه هم درنگ نکردم . 

 کلید به درانداختم و رفتم تو . 

ن و پرگلش که زیر آفتاب مالیم آن روز از حیاط رسسیی

 کوچک و زیبایی شدم که درخشید، گذشتم و وارد الیی یم

به استخر روباز  آن سوی حیاط راه داشت .چون دیدم 
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تری خیی از رسایدار و نگهبان نیست با خیال راحت

مستقیم به سمت آسانسور رفتم .و از آنحا به تک واحد 

طبقه چهارم . کلید را چرخاندم و پایم که به آن سمت در 

اقعا رسید یک نفس آسوده کشیدم . در نوع خودم و 

دخیر شجایع بودم ! شجاعنر که به نظر احمقانه هم 

 رسید . یم

آپارتمانش بزرگ و دلباز و پرنور بود .دو اتاق خواب بزرگ 

هایی رو به حیاط پشنر با استخر روبازش داشت با بالکن

بود .شگفتا ! (   .) اتاقش  مرتب و تختش آنکادر شده

خانه ن جا را به ندانم آاش هم فول فرنیش بود .نیمآشیی

صورت مبله اجاره یا خریده بود یا لوازم خانه را خودش 

ن خییل شیک و رویایی تهیه کرده بود  به هرحال همه چی 

ی ما فرق داشت . رسید و با فضای سننر خانهبه نظر یم

 هایی هم دیده 
ی

هرچند گوشه و کنار خانه رد شلختیک

های هایی جا مانده روی مبل ، لیوانشد . لباسیم

های موسیفر شجریان ی چای و آبمیوه . آلبومخوردهنیم

و محمد اصفهاین و شهرام ناظری و گوگوش و ییک دو 

ن تلویزیون و یک الیه  آلبوم نوحه پخش وپال شده روی می 

گرد و خایک که روی لوازم خانه نشسته بود . اما روی هم 

 رسید . رفته خوب به نظر یم
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 کیک را توی یخچال گذاشتم ) تو 
ی
ی یخچال به آن بزرگ

کیم میوه بود. با ییک دو سطل ماست از تاری    خ گذشته و 

 و چند شیشه ماءالشعی  و کیم کالباس 
دو بطری آبمعدین

یت را هم توی  خشک و یک بسته نان ( .شمع و کیی

ن . کشوی ییک از کابینت  ها .کادویم را روی می 

یل جا بودن چه حاو بعد به هال برگشتم  .نیم دانم از آن

 زده بودم هم کیم بیمناک ! داشتم ؟ هم هیجان

 چادرم را از رس برداشم .ژاکتم را هم . 

اما قبلش کشیدم . باید دسنر به گوشه و کنار خانه یم

دادم که آنجا هستم . زدم و خیی یمباید بهش زنگ یم

اش را گرفتم .قلبم انگار ام را در آوردم و شمارهگوشی 

 زد . داشت توی گوشم یم

ها هنوز خییل مونده تا رمان تموم بشه ! شاید تقریبا بچه

نییم دیگر از داستان باقر مونده باشه ! برای رسیدن به 

 ��#پایان عجله که نداریم ؟ داریم ؟ 
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۳۷ 

 

با محیا تلفنن صحبت کرده بودم .تازه رسیده بودند 

ویزیتشان نشده بود .من هم گفته  مطب .اما هنوز نوبت

ن به خانه ن بودم که در راه رفیر ام .صدای مامان هم در میر

 گفت این مکالمه جاری بود که داشت تند تند به محیا یم
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_بگو زودتر برگرده خونه .یه فکری هم واسه شام بکنه . 

 بگو .بگو . 

 و 
ی

ن و مرتب شده بود و داشتم با یک لک رنیک خانه تمی 

زدم و هرچه با دستمال ی فرش رسوکله یمچسبناک رو 

شد .منتظر بودم محمد ساییدمش پاک نیمآلود یمکف

که بیاید و گفتگوی کوتایه با او داشته باشم و بعد از این

شمع تولدش را فوت کرد رسی    ع برگردم خانه .یادم نبود 

سش را  که مسئولیت شام با من است و از حاال اسیر

قدر دانم چرا اینموقع نرسم  .نیمگرفته بودم که مبادا به 

یش  دیر کرده بود ! از نفس افتادم اما آن لک موذی و سی 

خواستم بروم ببینم توی پاک نشد که نشد .تازه یم

خانه شامپو فرش پیدا میکنم یا نه که با شنیدن  ن آشیی

صدای چرخش کلید توی در بند دلم پاره شد .رسی    ع 

ن و رفتم که  ام را از روی رورسیدستمال را انداختم زمی 

مبل بردارم و بندازم رسم .او از درآمد تو و با مکث و تاخی  

ه اش را از و تردید در را پشت رس خودش بست .نگاه خی 

 همان بدو ورود یی من فرستاده بود . 

ان بود، ناباور و مبهوت بود. یکه خورده بود ، حی 

 مشکوک هم کیم البته .اما خوشحال ؟ نه انگاری !  
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ن غرینی با میمیک چهره یک اش درآمیخته بود که به چی 

که خودم بهش تلفنن کرد .با اینمن حس خویی را القا نیم

جا هستم باز هم انگار از دیدنم در اطالع داده بودم که آن

 ی خودش غافلگی  شده بود ! خانه

زیر کاپشن چرمش یک بلوز مشیک پوشیده بود .ته ریشش 

رسید و بوی ادکلن نظر یمقدری بلندتر از قبل به 

 
ی

 داد اش را یمهمیشیک

کردم های عجیبش پرت یمداشتم حواسم را از نگاه

قدر که یادم رفت سالم کنم .واقعا یک جوری به نظر .آن

شد کم داشت برایم آزارنده یمرسید ! طرز نگاهش کمیم

ن  طور کلت کمری اش را روی .سوییچ و دسته کلید و همی 

اند و نگاه رسرسی و کوتایه به گوشه و کنسول دم در رس 

ی خانه اش کنار ضبط و ربط ) زفت و رفت(  شده

 انداخت. 

 رسید . همچنان به نظر خوشحال نیم

 دونه تو اینجایی ؟ _مامان خانمت یم

ای حنر لحنش هم چندان خوشایند نبود و طعم طعنه

ام زدم و سیع یی شل و ویل به رورس داد .گرهشور یم

 یک ساعت نرسدیکردم خو 
ی

ام را حفظ کنم .خستیک
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ان بودم از  نکاری به تنم چسبیده بود . گیج و حی  تمی 

طور که انتظارش را داشتم از آمدنم که چرا آناین

 سورپرایز و مرسور نشده؟ 

ش ! البته قرار بود منم  _محیا رو بردن رشت .پیش دکیر

 برم . 

ته بودم که چرا همراهشان نرفو حاال پشیمان بودم از این

 . 

هایم را در هم مشت کردم . و روی مبل نشستم و دست

 افتاده بود جلوی پاهام . 
ی

 نگاهم با رسشکستیک

 " چرا اومدم اینجا ؟ چرا ؟ "

ی چرم سفید کاپشنش را در آورد و انداختش روی کاناپه

ن مانده با  جلوی تلویزیون ! از کنار دستمال روی زمی 

 اعتنایی رد شد . یی 

 

 ی#نیلوفرالر 

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۳۸ 
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همه روی خوش نشان ندادن ها فقط نیشخند میان آن

 اش را کم داشتم که تقدیمم کرد . موذیانه

 _که یهو دلت هوای منو کرد و پیچوندی اومدی اینجا ! 

همه جا ...عدل باید و آمد و تنگ دلم نشست .از این

ن  ن جا ور دل من ! انگار از معذب کردن مبنشیند همی 

آمد . کیم دستپاچه خودم را عقب کشیدم و خوشش یم

ام رساندم .زیادی های رورسیخودانه دسنر روی لبهیی 

 ها ! خوش خیال بود ! دلم هوایش را کرده ! چه حرف

ای کرد .با همان نیشخند زنندهی چشم نگاهم یماز گوشه

 هاش تافت خورده بود . ی لبکه انگار به گوشه

 صد جونمو کردی ؟ _ با عطر یاست ق

هاش هنوز با ی لبو حریصانه نفس کشید .اما گوشه

 حالت گزنده ای منحنن بود . 

وع خویی نداشتیم ؟ چرا داشت با یی 
 و چرا رسی

ی
مالحظیک

قابل پیش گستاچن گند یم ن ؟ رفتارش غی  زد به همه چی 

دیدم این میان ، من هم کم سورپرایز بینن بود و یم

 یمام . احساس برافر نشده
ی

کردم  .از درون درحال وختیک

ن بودم . مثل کیس که آمده بود ثواب کند اما تا  گداخیر

ن مایهآن ی توی همی  ن  ها ! جایش سوخته ! یک چی 
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 دانستم باید چه واکنیسی داشته باشم . واقعا نیم

 " چرا اومدم اینجا ، چرا ؟ "

 _چای آماده است .برم بیارم . 

های ستم از دست نگاهخواانگار زیادی معلوم بود که یم

مانهیی  ن که از جا برخاستم دستم را رسی اش بگریزم .همی 

 کشید و کنار خود پرتم کرد. 

ن ! گ چای خواست ؟ بذار یه کم نگات کنم .تا  _بشی 

 حاال تو رو بدون غرورت ندیده بودم ! 

ون کشیدم .حرکت برخورنده ای  دستم را از چنگش بی 

نینر که بهم دست داده بود .اما به درک ! در مقابل عصبا

هام دویده بود چه اهمینر داشت ؟ خون دایعن توی گوش

 شد . بود .و گلویم تند تند خشک یم

کردم هنوز اهل مسامحه بودم .هنوز داشتم با او مدارا یم

م پر نشده بود .هنوز !   .هنوز چوب خط صیی

ون از شهر بودم .وقنر تلفن کردی و گفنر  _من جایی بی 

 جا خوردم ! اینجایی خییل 

و نگفت خوشحال شدم .نگفت سورپرایز شدم . نگفت 

 .نگفت ! 
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ن حاال یم  رم . _اگه ناراحنر همی 

حاال چه وقت بغض کردن بود محبوبه ! به خدا که اگر 

کنم .با لحن نه ات یمهات بریزند خودم خفهاشک

 بخیسی گفتچندان اطمینان

 _نه ناراحت نیستم فقط ... 

حنش را هرچه بیشیر به زهر آلوده مکنی کرد تا بتواند ل

 . کند 

_البته شاید جای چندان تعجنی هم نداشت . تو از اون 

ایی که با دست پس یم
کشن ! از زنن و با پا پیش یمدخیر

ری کنن و با اخم و تخم دندون قروچه یمیه طرف ناز یم

پوشی تنت .از اون طرف مثل اون شب لباس خوشگل یم

زین که باقن و مثل حاال عطر یاس یمیا موهات رو برام یم

ی !   دل بیی

 واسه خودت ؟ _چی داری یم
ی
 گ

کردم .اگرچه مِن احمق و غران و خشمگنانه نگاهش یم

دانستم که چقدر حق با اوست و بینوا همان موقع هم یم

تر یم ن ن آتش خشمم را تی   کرد . همی 
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ام خود را به دار باید آن شب با همان موهای بافته

اوار شنیدن کیم شیدم . تقصی  خودم بود و حاال هم رسن

 ها بودم .با خونرسدی گفت حرفآن

گم ! دیگه سیع نکن فهیم چی یم_خودت خوب یم

 مغرور لعننر باشی برام ! 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۳۹ 

 

خورده بود مرا از آمدنم پشیمان کند .نگاهش انگار قسم

..آه لعننر ! انگار که داشت با تر شد .و صدایش . سوزین 

 جوید . ریخت و گوشت تنم را یمهر کلمه خونم را یم

خوام بدونم اگه جز من کس دیگه ای کلید خونه اش _یم

کشید تا رس از داد ، چند روز طول یمرو بهت یم

 اش در بیاری !؟ ده روز ؟ کمیر ؟ بیشیر ؟ خونه

که در سینه   دستم را جلوی دهانم گرفته بودم و با قلنی 

ه به چشمان آشوبگرش کرد همانجلز و ولز یم طور خی 
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هاج و واج  ماندم .حاال دیگر واقعا قصدش را از آن 

ن نیمها و رفتارهای تحریکحرف فهمیدم. انگار که آمی 

ن مخفن بودیم!   جلوی دوربی 

اش را به خواست ، چرا کلید خانهاگر دلش آمدنم را نیم

ی مزمن زور داده بود به من ؟ د یوانه بود ؟ خوددرگی 

برد ؟ یا چی ؟ باید داشت ؟ از اختالالت دو قطنی رنج یم

نشستم و از دست او و کارهایش مشغول یک گوشه یم

 شدم . شاخ درآوردن یم

خواست مرا توی دستم را از جلوی دهانم برداشت و یم

وع  بغلش بکشد که من مثل یک حریف چغر بد بدن رسی

 دم . به دست و پا زدن کر 

 _به من دست نزن عویصن ! 

طور خندید .خندیدین ! حقم بود .به خدا که حقم بود آن

د .بعد از آن خنده های ترسناک رسش را به ریشخندم بگی 

 پچه کنان گفت کنار گوشم کشید و پچ

 خواست ؟_مگه دلت ناز و نوازشم رو نیم

 و رورسی را از رسم کشید . 

 _محمد !؟ 
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ام نرسید .خطر به رورسی چنگ انداختم اما دستم

ن را احساس یم ن و شکست و گریسیر کردم.  اما فروریخیر

کردم در برابر این مثلث برمودای چه مذبوحانه تقال یم

 مخوف مقاومت کنم . 

کردم مامان خانمت تو تربیتت کم نذاشته . من _فکر یم

و باباجونتم همیشه حواسمون بهت بود ! اما تو زیادی 

ن شغل دومته . مارمولگ محبوبه   ! زیرآیی رفیر

 _ بس کن ! اح ! 

جا کنده شوم اما به زور مرا کنار خود نگه خواستم از آن

داد و صدایش هاش بوی تند هوس یمداشته بود .نفس

 معجوین از  خواهش و تمنا و سودا بود . 

خوام بغلت کنم .ببوسمت ! دستم بپیچه الی _یم

است ! منم  دونم که تنت بدجوری تشنهموهات ! یم

کارمو خوب بلدم .جوری که تو بغلم بسوزی و بلرزی . 

فقط راستش رو بگو ! دوست داری قبلش صیغه 

ده ؟ جوری بیشیر بهت مزه یممحرمیت بخونم یا این

 هوم ؟ 

 _تو واقعا مرییصن محمد ! واقعا مرییصن ! 
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داد . ی زهر یملرزیدم .دهانم مزهاز فرط استیصال یم

های رکیک و سخیف ز شنیدن آن حرفمرگ برایم بهیر ا

بود .دستش را پشت گردنم گذاشت و بعد رسم را به 

 طرف خودش کشید . 

مون فکر و روحمون مریضه . خیی _ما خانواده پنایه همه

کردی ؟ پیش من ؟ تو نداری ! واال تو االن اینجا چکار یم

دوین ممکنه دستمالیت کنم ؟ که یمی من ! با اینخونه

 خواد ؟ که دلت یمینمگه نه ا

کردم حالیته ! حاال برو _خیال یم کردم آدیم ! خیال یم

 خوام برم . کنار یم

رسید ؟ و سیع کردم پسش بزنم اما کجا زورم به او یم

شد. روی زبانش از زخم زدن و نیش زدن خسته نیم

 عقرب را هم سفید کرده رود . 

ی که یه کاره پا یم_از چی یم  شهترش هوم ؟ دخیر

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۴۰ 
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سه ! یم ی بیر ن  ره خونه یه پرس مجرد که دیگه نباید از چی 

خواست آتشم بزند .غرورم را خردخرد ها یمبا آن حرف

م کند .که مرا از  بریزد زیر پاهایش و لهش کند .تحقی 

ار کند .یم ن دانم .سوختم اما دانم . یمخودش ، از خودم بی 

 رسم سوزاندن را هم بلد بودم. راه و 

_اومده بودم به داداشم رسبزنم ببینم حال و روزش چه 

بینم که اوضاع روچ روانیش جوره ! اما متاسفانه یم

 خییل خرابه ! 

هایم .به دستش هنوز پشت گردنم بود و نگاهش به چشم

 هایم ! میل به جنون داشت انگار ! لب

دنات کفرمو دربیاری ! توین با داداش داداش کر _دیگه نیم

ن که اینجا دیدمت فهمیدم تو هم دلت داره آب  همی 

 شه برام ! یم

هایم را ببوسد .دست کم ادایش را و بعد سیع کرد لب

هایم و در هایش را مماس با لبخییل خوب درآورد .لب

رسید نگه داشت و با ای که به زور به میلیمیر یمفاصله

 لحنن خشن و غرنده گفت
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نداشتم بیای اینجا! امتحانت رو رفوزه شدی _دوست 

 ماه ! زیک

زد ! من خییل دانم داشت از کدام امتحان حرف یمنیم

مشنگ بودم یا او زیادی زرنگ ؟ وقنر با حریص درآمده 

ای خبیثانه آرنجم را توی پهلوش فرو کردم با خنده

خودش را عقب کشید .من هم از فرصت استفاده کردم و 

دستش را زیر رس خودش شدم .یک از کنارش بلند 

گذاشت و تکیه داد به مبل . ژیر چشیم داشت براندازم 

 کرد . یم

_درسته که تو با پای خودت اومدی تو دام من ویل من از 

درازی کنم .با اوناش نیستم که تو حریم خودم بهت دست

شی . ویل دونم اگه یه کم بریم جلوتر  تسلیمم یمکه یماین

ه .از جوانمردیم به دوره ! تا شنی که قراره واسم افت دار 

برام رخت عروس تنت کنن ، طاقت بیار و صیی کن ! 

قدر آتیشت تند باشه ! درسته که خوب نیست این

 آخرش مال خودیم ! 

ن خیال باش !   _به همی 

های عسیل را از جا بلند دلم یم ن خواست ییک از می 

 کردم و بکوبم توی رسش . یم
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تانه تو امتحانت رفوزه شدم دست از _ حاال که خوشبخ

کردی چشم و جور که فکر یمرسم بردار و بزن کنار .اون

گوش بسته نیستم .مارمولکم هستم .تا دلت بخواد 

رم . پس دیگه تکلیفت با من روشنه آقا زیرآیی هم یم

 محمد خان ! 

 ماه ! کنم زیک_زنم که بیسی خودم درستت یم

ذهن کثیفت رو درست _تو برو خودت رو درست کن ! 

کن ! درون مریضت رو درست کن ! هیچ شبیه کیس 

 نیسنر که تو یه خانواده مذهنی بزرگ شده ! 

ی هسنر که زیر دست زهرا  _تو چی ؟ چقدر شبیه دخیر

بینن واال ثابت کردی که خانم تربیت شده ؟ آبو نیم

ی رقص و آوازت شناگره ماهری هسنر ! کم مونده آوازه

 ها نمونه ! و آبرو واسه پنایه بپیچه تو شهر 

چینم و دام _من اگه بدم اگه خوب واسه کیس توطئه نیم

های کنم که بعد با زور و تهدید به خواستهپهن نیم

 حیوونیم برسم ! 

_پس چرا اینجایی ؟ هوم ؟ که کمکم کنن تا به  

 های حیوونیم برسم ؟ خواسته

 _ خفه شو ! 
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که از دم و قبل از اینهایم را محکم به هم فرسی و بعد لب

و  دستش دیوانه شوم ، به رساغ ژاکت و مانتو و رورسی

کیفم رفتم .ییک ییک برداشتم و به تن و رسم پوشاندم .با 

 شتاب زده و عصنی ! دیگر نیم
شد در هوای خانه حرکایر

 اش

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۴۱ 

 

که بوی نفس کشید . میان آن جو  مسموم و مشئوم  

 داد . تبایه روح و فساد اندیشه یم

 
ی
یادم به کیک توی یخچال افتاد و از حماقت و سادگ

چاره ! این مِن پیش تر شدم .این من یی خودم رسخورده

 ی ملعون ! خود روسیاه شده

خانه رفتم .اوهم پشت رسم آمد . یی   ن که بداند آنبه آشیی

ن ماندهدانم کادوی روی مچرا هردو اینجاییم ؟ نیم ام ی 
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چشمش را گرفته بود یا نه حواسش فقط به من بود که با 

 ای مصمم و قاطع رفته بودم رسوقت یخچال . چهره

یت را    کیک تولدش را از توی یخچال درآوردم .شمع و کیی

هم از توی کابینت . پیش چشمان مبهوتش گذاشتم روی 

ن و شمع را روشن کردم .نگاهش با ردی از تحرس و  می 

بود که   ی " برادر عزیزم تولدت مبارک "به نوشته اندوه

وع کردم به  من با حریص درآمده و با حالنر نماییسی رسی

 کف زدن . 

 _تولدت مبارک داداشی ! 

ن و نفرت بود .حاال نوبت او نگاهم عصاره ی خشم و کی 

 بود که چزانده شود .که دودش برود به چشم خودش. 

م ویل دیدم که _گفنر نذار دشمن هم بشیم ! من خواست

مهربوین بهت نیومده ! خودم هیچوقت به این خویی 

جور که تو امروز تونستم اینو به خودم ثابت کنم .اوننیم

زحمتشو کشیدی .دیگه نه شب ، نه روز ، هرگز ، هرگز 

سمت من نیا ! با اون فیلم هم هر غلیط دلت خواست 

 بکن ! 

آخرین اثر بعد بند کیفم را روی دوشم انداختم  .کادویم 

ن  به جا مانده از این نمایش مفتضحانه بود .از روی می 
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ن .صاف افتاد جلوی  برش داشتم و پرتش کردم زمی 

ن  پاهایش .تا چند لحظه فضای بینمان از صدای شکسیر

اش اشباع بود .مستاصالنه ،متاثر ، وارفته ایقاب شیشه

و مغمومانه،  یک نگاه به کیک کرد .یک نگاه به کادوی 

ی زیر پایش .و یک نگاه به من که به جنون هخردشد

خشم دچار بودم . دستش روی موهایش چنگ شد . 

توانست تمام عمر از خودش خجالت بکشد و از یم

ی خویش پشیمان باشد .به جهنم ! مرا دیگر با او کرده

کاری نبود .امروز برای همیشه مرا از خودش ناامید و 

 دلزده کرده بود . 

 مه ! _یادم نبود تولد

د . گوشه ی لبش را گزید و چشمانش را محکم به هم فرسی

 رسی با اندوه و تاسف تکان داد و غرید 

 !  _لعننر

های ناتمام توانستم او را با خودش و تمام حرستحاال یم

هایش بسوزد .در دنیا تنها بگذارم که در جهنم کابوس

امتداد نگایه خصمانه و غیظناک از کنارش گذشتم .که 

ی امن ، جایی دور از او و آزارهایش به داد ک گوشهبروم ی
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شده ام برسم .که زخم غرورم را ببندم و چاکقلب چاک

 ام را تیمار کنم . احساسات لهیده

 _محبوبه ! 

حنر وقنر به بازویم چسبید و خواست با مالیمت و 

اش کوبیدم دلجویی سد راهم شود با کیفم به تخت سینه

دانست حنر با زور و ر خوب یمتا رهایم کرد.حاال دیگ

و توحش هم حریف این مِن آزرده و رفته از دست  قلدری

 شود . نیم

اش قدر پریشان و زار بودم که یادم رفته بود کلید خانهآن

را پرت کنم توی صورتش ! ای کاش این کار را هم کرده 

 بودم تا قدری بیشیر دلم خنک شود . 

ن برسم و  ون  تا از طبقه چهارم به زمی  از آن جا بزنم بی 

 انگار که نیم قرن طول کشید . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۴۲ 
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دانستم چرخیدم و نیممات و گیج و رسگردان دور خود یم

به کدام سمت بروم . گمگشته و نابلد ! به کجای این 

ی دلشکسته  شهردیرآشنای غریب که پناهگاه دخیر

 باشد!؟ 

هایم تحت اختیارم نبود . د قدمهای خوابگر مثل آدم

بار زدم .حنر  یکایستادم و خودم را دور یمرفتم و یمیم

ن .  چشمانم سیایه رفت و نزدیک بود بخورم زمی 

مردی از نیم دانم کجا آمد و خواست با مهرباین زیر پی 

د .هراسان و هول هولگ تشکری کوتاه کردم و بالم را بگی 

تم بغضم نجیبانه آب شود ازش کنار کشیدم . بعد گذاش

وع کردم به دویدن .آسیمه رس ! .و نفهمیدم گ رسی

 وار ! دیوانه

 ی جرمش بگریزد . همچون قاتیل که از صحنه

 خانه برده و کشته بودم ! آری ! من قلبم را به آن

 

*** 

 

 محمد 
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اولش سوییچ را برداشت که برود دنبالش . اما در 

ترسید با و برگشت. یمی خروج از در پشیمان شد آستانه

اش در انظار عمویم باعث جلب رفتار پس زننده و رمنده

داد که بعد توجه و آبروریزی شود .از طرقن بهش حق یم

ازاین فضاحت به بار آمده نخواهد ببیندش ! دیگر جایی 

ن بود که با آن  برای تحمیل فشار بیشیر به او نبود .مطمیی

خواهد بود حایل که رفت توی خیابان پذیرایش ن

اوارش است که با درد که یم.بدبختانه این دانست رسن

 رفتنش بسوزد و بسازد . 

 _ بد کردی محمد ! بد کردی ! 

ن غمگینش را به تماشا ایستاد و با نگاه   از پنجره رفیر

ان تا آن سوی خیابان و بلوار اندوه ن ش او را افتان و خی  ن خی 

رس  کهپردار و درخت مقابلش دنبال کرد .تا این از تی 

چشمانش دور شد .با آن حال زار و آشفته تا کجا 

 توانست پیاده گز کند ؟ تا کجا ؟ یم

هایی شل ای متحرک به راه افتاد .با قدمبعد همچون مرده

کرد .دلش و ول و رسی که به تنش سنگینن یم

کدام از آن برخوردهای زننده و خواست به هیچنیم
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ند فکر کند .باورش های وحشتنایک که به هم زدحرف

ن راحنر مرغ را از قفس پرانده باشد ! نیم  شد به همی 

یک تولدم اومدی زیک ماه ! " چرا نگفنر واسه خاطر تیی

 و من خر چه فکرایی کردم و تو یم
خواسنر خوشحالم کنن

هایی بهت زدم ! خواستم غرورت رو بکشنم اما چه حرف

 خودمم شکستم . "

دانست اگر نه بود .یمعطر حضورش هنوز در هوای خا

برد . باید در و دست خودش بود آن را هم با خودش یم

ه ها را بسته نگه یمپنجره  و جی 
داشت و هوایش را زنداین

 کرد .غنیمنر برای چند روز ! بندی یم

خانه رفت .کادوی درهم شکسته و لت و پار شده  ن به آشیی

احتیاط ها را یی شیشهاش را از زیر پایش بلند کرد .خرده

ی شیشه کجای دستش را  ن کنار زد و اهمینر نداد که تی 

 برید . 

و زیبای نستعلیقش را روی آن  نگاهش خطوط شکسته

 کاغذ طرح چرم سوخته حریصانه دنبال کرد . 

 " اال یا ایها الساقر ... " 
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آیه کشید و بعد رویش را به کیک کرد و شمیع که رویش 

دش هم عجب آب شده بود .مثل دلش که سوخت. تول

 حکایت غرینی داشت ! 

 " برادر عزیزم تولدت مبارک " 

دانست " که عشق آسان نمود اول " َش را باور کند نیم

 یا " برادر عزیزم " َش را . 

قلبش باز به هم پیچید .با حرکنر عصنی انگشتش را توی 

 " برادرم " فرو کرد و آن را به دهان برد . 

ین آن با اسید تند معمزه اش به هم آمیخت . دهی شی 

نگ شد .   کامش رسی
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خانه پیچید ن  صدای مامان مثل آسمان غرنبه در آشیی

کار _چرا زودپز رو درآوردی ؟ این همه مدت تو خونه چی 

 کردی ! یم

ن تازه از راه رسیده و یکراست آمده  نگاهش نکردم .همی 

خانه که موا ن دانست با ام کند .انگار یمخذهبود آشیی

ون چه غلیط کرده  ام ! استفاده از غیبتشان آن بی 

ن پخته شده را از توی زودپز  وقنر گوشت و لوبیا سیی

 حوصله گفتمریختم توی قابلمه یی آوردم و یمدریم

ون که اومدم رسدرد گرفتم .نیست عادت ندارم !  _از بی 

ون یم دم ! حاال مگه چی شدهوای بی  ه ؟ نکنه غذا گی 

ن تو زودپز حرامه ؟  پخیر

و دستمال های توی دستم را گوله کردم و انداختمشان 

طرف! لحنم گزنده بود .به تلیحن حس بد رفوزه شدن یک

ن غرور و  در یک امتحان ناجوانمردانه ! به شوری شکسیر
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انه ی آتش خشیم که در دلم شعله وقار دخیر ن ام ! به تی 

 . کشید یم

شایندش نبود اصال ! وقاحت محض بود دانم که خو و یم

.اما رفتم که چشم غره هایش را نبینم .رس تکان 

هایش را ! شکایت هایش را ! زیر لب غرولندکردندادن

 پیش خدا بردنش را ! 

 

مثل همیشه به قلم و دوات و کاغذ پناه بردم و به 

جوشید و ی قلبم یمی کلمایر که از اعماق سوختهسیاهه

 شد . یم کنار هم قطار 

 " ازت متنفرم ازت متنفرم ازت متنفرم "

 

شب خواب به چشمم نیامد .توی تارییک زل زده بودم آن

هایی که میانمان رد و ی حرفبه سقف ! با مرور هزار باره

بدل شد خودم را شکنجه دادم . فکر کردم ! فکر کردم ! 

 فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که حقم بود ! 

بیشیر از او عصباین بودم ! چرا رفته بودم از دست خودم 

چرا ؟ اصال فکر خویی نبود .اصال ! خوشحال کردنش ! 
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کیک برای شادباش تولدش بردن ! از همه بدتر آن 

 کادوی احمقانه" اال یا ایها الساقر ..." 

داد ویل هرچند جواب محبتم را نباید با نفرت پراکنن یم

ن  اش نرفتهاگر با پای خود به مهلکه بودم او هم چنی 

کرد فرصنر را برای زخم زدن به غرور و وجاهتم پیدا نیم

! هرگز ! درد من این بود که من خودم زمینه را برای 

مانههای یی گستاچن   اش فراهم کرده بودم .خودم ! رسی

حاال هرچقدر از دستش یم کشیدم حقم بود ! اگر اتفاق 

 که فکرش افتاد چی ؟ خدای من ! حاال بدتری بینمان یم

ام! باید از دیدم واقعا از دستش قرس دررفتهکردم یمرا یم

ش ممنون باشم .این حس خودخوایه که چون در و تکیی

ی که راه انداخته بود رفوزه  ن آزمون نجابت سفاهت آمی 

شده بودم میل و رغبتش را به من از دست داد .ترجیح 

 و ای حارصن ی گلوگی  باشم نه لقمهداد برایش لقمهیم

ای با دست خود شکارم کند تا آماده . چون صید رمیده

اش که با پای خود به دامش بیفتم .غرور بیمارگونهاین

 شد .مطمئنا ! گونه ارضا یماین

اش شاید خدا خییل دوستم داشت که افکار مالیخوالیایی 

در اینجا به نفع من تمام شد ! همان لحظه خودم را از 
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ن کشیدم .چمبا ن و به درگاهش تخت پایی  تمه زدم روی زمی 

 ی شکر به جا آوردم . سجده

دم بعد از " خدایا ازت ممنونم که هوامو داشنر ! قول یم

تری باشم ! این آخرین باری بود که دست این دخیر عاقل

 به خطر زدم ! "

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۴۵ 

 

ح و به پرسنوح فکر کردم ! به آن دیدارهای دم صب

ام  یواشیک که باهم داشتیم ! به جو خشک و توام با احیر

و ادب خاص استاد و شاگردی که میانمان حاکم بود .با 

ن حرمنر که  تمام احساس امنینر که پیشش داشتم و نی 

شد  ، اما تازه همواره برای من و استعدادهایم قائل یم

فهمیدم که رفتنم پیش او هم شاید کار چندان درست و یم

ای نبود .اگرچه که او در همان دیدارهای شدهحساب

توانست مثل کوتاهمان ثابت کرده بود که هرگز نیم
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ی محمد باشد و شخصیت برجسته و واالیش به او اجازه

ی را که بهش اعتماد کرده  اهانت و تحقی  کردن دخیر

ط عقل آن بود که بیشیر احتیاط یمنیم کردم و داد اما رسی

 دم تا از دام رسی و آفت دور بمانم . ز گدار به آب نیمیی 

 

ه به تاریک ن و خی  روشن هنوز نشسته بودم روی زمی 

های احساش و اعمال اشتباهم از پشت پنجره به لغزش

رقص و آواز در محفل ققنوس گرفته تا تولد سولماز ، از 

ن پنهاین نزد پرسنوح گرفته تا خانه ی محمد و خرید رفیر

همه کردم و از اینفکر یمدار کیک و آن کادوی معنن 

ی خود در شگفت بودم که پروایی و جسارت احمقانهیی 

ای مرا به خودم آورد و ترسان از هق آرام گریهصدای هق

 جا پراندم . 

 

 کیم بعد هول و هراسان توی هال بودم .کنار زن

ن و گرفته ای که با دیل پر رس بر سجاده اش گذاشته غمگی 

خورد .نیمه شب گریه تکان یمهایش از شدت  بود و شانه

 زد .پناه برخدا ! چرا داشت آن طور زار یم
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 نکرده اتفاقر افتاده ؟_چی شده مامان ؟ خدای

 رس از سجاده نمازش برداشت و نگاهم کرد .نگاه کردین ! 

ن و شالق  یی رسد و سنگی 
شد آن نور چراغ هم یموار ! حنر

نش گدار دو اخگر خیس را دید و بر خود لرزید .چشما

برزخ بود ! به تشویش افتادم ! کنارش نشستم و بازوانش 

 را گرفتم و تکانش دادم 

 _مامان ! 

همان لحظه صدای بابا را شنیدم که داشت با غرغر 

 گفتیم

_خواب دیده رفته جهنم ! نصف شب همه رو زابه راه 

 کرده! 

 تر اما خشمناک و با صدایی آرام 

 هست ؟ تر از این خونه هم مگه_جهنم

ون . این  شال و کاله کرده قصد داشت از خانه بزند بی 

ن شتابان !؟ از دست آدم های وقت شب به کجا چنی 

 رسگشته و وامانده ی این خانه ! 

 ری بابا ؟_شما کجا داری یم

 حوصله گفت پوشید خییل یی هایش را که یمجوراب
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رم خواد تو این خونه باشه ! یم_آدم دیگه دلش نیم

 ونه ! کارخ

 _االن ؟ ساعت سه نصف شب ! 

ی نگفت .اگر چه  ن  نگاهم کرد و چی 
برگشت و با تاین

سکوتش مثنوی هفتادمن بود ! بابا داشت از نحیس 

گریخت .از دست شکوه و مان یمروزهای خانهآن

دانم شد ! اما یمدانم چرا تمام نیمهای مامان که نیمزاری

ن سایه دنبالش هایش هم چو رفت دلمشغویلکه هرجا یم

که گوشه چشیم به مامان بیندازد از خانه آنرفت. یی یم

ون  و صدای خداحافظش با تق آرام در به هم  رفت بی 

 آمیخت . 

ن  انگار حنر یک لحظه زودتر خارج شدن از جو سنگی 

 خانه هم برایش غنیمنر بود .آیه کشیدم و فکر کردم 

شه های این خونه خوب نیموقت حال آدم" دیگه هیچ

 ". 

 و بعد نگایه متاثرانه به مامان کردم که رس به زیر انداخته

 

 #نیلوفرالری
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 خواند . و داشت زیر لب ورد یم

 _مامان ؟ 

خواست بغلش کنم . سنگ صبورش باشم و با من دلم یم

ن های مبهمش بگوید .از درددلاز غصه هایی که چنی 

ده ! اما تا رسبلند کرد و خون قرار و شیدایش کر یی 

چشمانش را توی چشمانم ریخت دستم را عقب کشیدم 

 . 

_تو...تو... به من گفنر محمد داداشم بود ! گفنر داداشم 

 ! 

 

ن تعریف  نشده ، یک حس ناشناختهدر صدایش یک چی 

 ترساند ! بود که مرا یم

 

روشن که خیی از ی یی زدههفته پس از آن شب ظلمتیک

ابری و داد ،  در یک صبح نیمهدم امیدی نیمیدههیچ سپ
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انه رسید و نحیس  رسد، خیی فوت باباحاچی غافلگی 

 ی بختمان کامل شد . ستاره

وقنر که غم از در و دیوار دلمان بارید و بغض گلویمان را 

د و اشک راه نگاهمان را بست تازه فهمیدیم باباحاچی  فرسی

ن یعنن چی ؟   را نداشیر

 

*** 

 

تر ب هفت هم با شکوه و آبرومندی هرچه تماممراسم ش

مردی مثل باباحاچی فقید باشد طور که در خور بزرگآن

هایش برگزار شد درمیان اشک و آه و زاری فرزندان و نوه

.غریبه ها و بستگان دور رسسالمنر داده و رفته بودند . 

جمع فامیل مانده بودیم دور هم .کارگرها مشغول جمع و 

ون و جور کردن و  ضبط و ربط ) زفت و رفت ( بی 

اندرون بودند .من و زن دایی ریحانه و محیا هم پابه 

 کردیم . پایشان کار یم

ی مال این خونه است یا از  _محبوبه خانم این کیر

 ایه؟ظروف کرایه
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 جواب امی  را دادم . 

 ایه ! _کرایه

ه ن ن محمد چون نی  ای به طرفمان نگاه عبوس و سنگی 

 شد . پرتاب یم

است !  _محبوبه خانم این سینن خرما دست نزده

 چکارش کنم ؟

ن گفته بودم    و در جواب امی 

ن دم در .رهگذرا بخورن فاتحه بدن !  ید بذارید رو می   _بیی

اعتنایی گذشتم بار محمد با یی و از برابر نگاه های شماتت

 . 

ن شد .وقنر داشتم سینن بزرگ تا این که رسراهم سیی

 بردم که بچینم روی ایوان . ی را یماهای کرایهاستکان

ی دلسوز بر در طول روزهای گذشته گایه مثل یک نوه

خواند و با سوز صدایش عالیم سوگ باباحاچی نوحه یم

دعوت به گریاند .گایه چون آشنایی غریب که یی را یم

کرد و رسدرگریبان مجلیس آمده باشد یک گوشه کز یم

 برد . اندیشه فرو یم
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هیچ برخورد مستقییم باهم نداشتیم .فقط  لحظه تا آن

ام های مراقبش بود که دورادور و نامحسوس در یی نگاه

 دوید . یم

یک نگاه به من کرد و یک نگاه به سینن توی دستم 

 اش ورم کرده بود . های روی پیشاین .رگ

؟ مگه  _تو چرا سینن گرفنر دستت برو بیا راه انداخنر

 همه کارگر نگرفتیم ؟این

های فامیل همراه کارگرها هنوز توی حیاط مشغول بچه

ن و صندیل  جمع و جور کردن بودند و ظرف و ظروف و می 

چیدند عقب بردند یمای را دست به دست یمهای کرایه

ی به  ن وانت. اول کنار کشیدم تا زن دایی ریحانه سبد سیی

دانم وقنر دست از کنارمان رد شود و به داخل برود .نیم

دید که هنوز هم عزادار مادرش بود هیچ از ریحانه را یم

خودش خجالت نیم کشید یا احساس عذاب وجدان 

کرد ؟  سیع کردم به دور از خشم و خروش درونم با نیم

 او حرف بزنم . 

 _کارگرها دستشون بنده ! از رس راهم برو کنار ! 

 خواست با او همکالم شوم . انگار نه انگار که من دلم نیم
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ی آن روزش با خودم عهد بسته بعد از برخورد زننده

بودم دیگر با دست و دلبازی یی خردانه مهر و شفقنر 

خرجش نکنم .همان بهیر که کاری به کار هم نداشته 

ت آقا اجازه یم واال اگر دادند ! باشیم .البته اگر حرصن

 آوردم . دست من بود دیگر حنر اسمش را هم نیم

ن زیک بینن روت رو ماه ! با من قهری باش ! منو یم_ببی 

یت بردار گردوین ، راهتو کج یمبریم کنن ، بکن ! اصال کیی

 آتیشم بزن ! اما منو جون فامیالتون ننداز ! 

کردم که یاد گستاچن ناگوار آن روزش نیفتم . نگاهش نیم

ای اش بر های غمگنانهطاقتم میان سوگواریکه قلب یی 

باباحاچی عزیزم یاد جراحنر که از او دیده بود نیفتد و 

 سوزشش دوچندان نشود . 

 گم ! فهمم ! برو کنار یم_خداروشکر که زبونت رو نیم

خوای حرص گم .فقط یمیمفهیم چی _اتفاقا خوب یم

 منو درآری ! سینن رو بده به من برو تو . 
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ها و و خواست سینن را به زور از دستم بقاپد .استکان

که سینن از دستم ها برخود لرزیدند و از ترس ایننعلبیک

ن استکان نعلبیک ها مثل رها شود و صدای مهیب شکسیر

 تر بهش چسبیدم  . بمب خانه را تکان دهد هرچه محکم

 خوای همه دنیا خیی بشن چه ظلیم هسنر ! _زشته ! یم

 خوام همه دنیا بفهمن که یی صاحاب نیسنر ! _نه یم

احتیایط نگاهم به لحظه بود که از روی یی  فقط آن

چشمان آزمندش کشیده شد .اگرچه با چشم غره ! 

ن ! اگرچه با تندی رسزنش ! اما  اگرچه با برق خشم و کی 

ن هم چاپیده ای مفت اما ارزشمند بود . انگار برایش همی 

زد که میان های درگوشی حرف یمحاال داشت مثل زمزمه

رسید به زحمت قابل ط یمهیاهوی مبهیم که از حیا

 شنود بود . 

خوام حنر یک کلمه باهاشون حرف بزین که با _نیم

ه ! تو با اون صدات حق  صدات هوش از رسشون بیی

 داری فقط منو دیوونه کنن !  

توانست اغواکننده باشد .اما نه برای من که لحنش یم

چکید و هربار به هنوز داشت از زخم غرورم خون یم

ش شده بودم .خوب  تعصبات خشونتطریفر قرباین  ن آمی 
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دایی ریحانه از داخل صدام زد و اال معلوم نیست شد زن

ی از خجالتش دریمبا چه حرف ن آمدم .وقنر های تند و تی 

 دادم گفتم داشتم سینن را به دستش یم

 _کاش خودت رو به یک دکیر نشون بدی ! 

ز شد گفت ااین را نه فقط به قصد نیش زدن که حنر یم

خوایه گفته بودم .کاش یم فهمید که چه نیاز روی خی 

یم به مشاوره شک دارد! و شاید که به  میی ن با یک روانیی

مان روانمان مریض بود و ها همهقول او ما پنایه

 نیاز به یک مشاور روانکاو داشتیم . 
ی
 خانوادگ

ن سینن عمدا دستش را به انگشتانم کشید و  موقع گرفیر

 نگاهش تخس شد . 

شه که تو فقط مال من باشی الم وقنر خوب یم_ح

 ماه ! زیک

 

 *** 

 

که به کمک تازه از مزار برگشته بودیم و من بعد از این

محیا و حنانه با چای و خرما و میوه از مهماناین که هنوز 
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آمدند پذیرایی کردم هم از راه دور برای عرض تسلیت یم

عیل را که د اشت هنوز به رساغ خاله زینب رفتم و امی 

کرد از بغلش جدا برای نخوردن شی  خشک بدقلفر یم

 کردم . 

ل شب جمعه ن ی دویم بود که فامیل جمع شده بودیم مین

 باباحاچی که ضمن دعا و فاتحه  مجلس ختم انعام

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۴۸ 

 

یم و برای شادی روحش ، شایم برای مستمندان مهیا  بگی 

ات کنیم و البته کنار هم مایهو نان و حلوا  تسیل  خی 

 خاطر هم شویم . 

اش از تهران آمده دایی سبحان هم به اتفاق خانواده

کت کنند .قرار   رسی
ی
بودند که در این مراسم یادبود خانوادگ

جا و کنار ما بود تا مراسم چهلم هرهفته شب جمعه آن

 باشند . 
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احاچی خاله زینب هم مثل مامان این روزها از فوت باب

ی خودش را هم نداشت و بود و حوصله دلخون و عصنی 

عیل هم بدتر مایهقرارییی  اش ی عذاب و ناراحنر های امی 

 شده بود . 

عیل را روی دست  درحایل دادم بلکه هایم تاب یمکه امی 

د ، سیع یم کردم پستانک شیشه شی  را به آرام بگی 

م ویل او هربار با گریه پسش یم  د. ز دهانش بیی

خشک جدیده بهش نیم  سازه! _حتما این شی 

رسید رستکان که مستاصل و پریشان به نظر یمدر حایل

 داد و گفت 

ش تجویز کرد .   _رسخود که عوض نکردم ! دکیر

 و بعد نیحی کرد و غرولند کنان ادامه داد 

دونم چه شانسیه که ما خواهرها داریم ! شی  _ نیم

خشک بچه بزرگ ده. مجبوریخودمون مزه زهر یم م با شی 

 سازه  ! سازه گایه نیمکنیم که اونم گایه بهش یم

اش از فرط .چهرهو بعد زیپ ساک بچه را کشید 

روح بود . موهای های ممتد شبانه پژمرده و یی خوایی یی 
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اش گوله شده بود دور رسش ! وامانده و شانه نخورده

  کالفه بود 

مش پیش دکیر ! خسته ام کرد به خدا ! _باید باز بیی

 هوش بشم ! خوام از خواب یی یم

؟خوای من و زن_یم یمش دکیر  دایی ریحانه بیی

دیدم خودش از روی دلسوزی این را گفتم .چون یم

دل و دماغ است که نیاز به چندین قدر رنجور و یی آن

احت دارد تا بتواند رسپا بماند  ساعت خواب و اسیر

 ش کیم مردد بود . .نگاهش استقبال کننده اما لحن

ی  ن _پس گ از مهمونا پذیرایی کنه ؟ دیگه تا شام چی 

 نمونده . 

 گفتم 

ن .  ا هسیر  _دخیر

عیل را دادم دستش که لباس گرم بپوشاندش و  و امی 

 خودم هم بروم حارصن شوم . 

مامان که از تصمیم رسخود من خوشش نیامده بود گفت 

ند  و من که بهیر است ریحانه با دایی سجاد بچه را بیی

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

بمانم که خانه را برای شام جمع و جور کنم .اما زن دایی 

 ریحانه گفته بود 

 _آقا سجاد فعال رفته جایی . 

ها بروم و نگران  و بعد با مهرباین ازم خواست با دخیر

ن مامان برویم  پذیرایی هم نباشم .اولش قرار بود با ماشی 

ین ندارد . اما حنانه  ن که راست یا دروغ گفته بود بین

دانم گ با ییک از برادرهایش به توافق رسید که زحمت نیم

 رساندنمان را بکشد و با لبخندی مهربانانه گفته بود

 _چه زحمنر ! ماشینمون دم دره ! 

 

من چشمم به دهان مامان بود و منتظر بودم مخالفت 

کند .اما عجیب بود که ظاهرا حرقن نداشت و دستم را 

ی آزاد گذاشته ببرای تصمیم های گی  ن ود .به حق چی 

 ندیده! 

هرچند زن دایی اکرم که مشغول خواندن قرآن بود ،همان 

ه و براقر روانه ی ما لحظه چادرش را کنار زد و نگاه خی 

ای برای رد کردن ی شعورمندانهکرد اما من که هیچ بهانه

دیدم بچه بغل از خانه زدم لطف حنانه و برادرش نیم

ون .هوا داشت تاریک یم و از مسجد محل بانگ شد بی 
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قرآن برخاسته بود. حنانه رفت نشست جلو .محیا هم 

 روی صندیل عقب

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۴۹ 

 

.مجبور شدم از میان راه برگردم شیشه منتظر من بود 

عیل را بردارم که اگر الزم شد دنبالمان باشد  شی  امی 

ن و صدای نازکش را انداخت  .حنانه شیشه را داد پایی 

 پشت رسم  

 _پس ما یم ریم تا رسکوچه دور بزنیم بیایم . 

گشتم درست وقنر داشتم با کیف و شیشه شی  بچه بریم 

موقع از وسط حیاط به محمد برخوردم که ظاهرا همان

 راه رسیده ، ماشینش را دم در پارک کرده و آمده بود تو . 

 به دایی سب
حان گفته قرار به آمدنش نبود . انگار تلفنن

بود که به مامورینر خارج از شهر رفته و شاید بتواند برای 
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.اما حاال اینجا بود .درست شام خودش را برساند 

 . رسبزنگاه رسیده بود که زهله ی مرا آب کند 

ن چسبیده بود .   شده و گرخیده پاهایم به زمی  غافلگی 

دانستم که به وضوح رنگ از رخسارم پریده . اما چه یم

که مجایل برای گریز از او یا پنهان شدن نبود .سالمم کنم  

عیل را به بازی گرفته بود و ته گلوم ماسید . درحایل که امی 

سیع داشت شانسش را برای بندآوردن نق و نوقش 

 امتحان کند گفت 

 _چقدر مامان شدن بهت میاد ! 

داری ی چشم نگاه معنن آمده، از گوشههای کشو با لب

 به رنگ به من پاشید و 
ی

بعد مرا که داشتم تند تند از رنیک

ی برانداز کرد و انگار که تازه دیگر یم شدم با دقت بیشیر

عادی شده باشد نگاهش هوشیارتر  ن غی  متوجه یک چی 

 شد و مشکوکانه پرسید 

 _کجا به سالمنر ؟ 

توانستم آب دهانم را برای منن که از ترسم حنر نیم

و که حرف حساب قورت بدهم چقدر توضیح دادن به ا

 توانست سخت باشد ! رفت یمتوی کتش نیم

عیل رو یم ش ! _داریم امی   بریم پیش دکیر
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شده اش ییک از ابروانش هنوز مانده بود باال و نگاه باریک

 رنگ سوء ظن به خود گرفت . 

 _با گ ؟ 

 

ن امی  بدترین لحظه بلند شد و هول و  صدای بوق ماشی 

ام هم خونرسدی متظاهرانهترم کرد و همان یک ذره نگران

 داد با چه ریخت زاری گفته بودم به هم ریخت . خدا یم

 ها ! _با بچه

 

ی نجات خداراشکر دایی سبحان همان لحظه مثل فرشته

از پشت رسمان رسید و با او که حواسش هنوز به من و 

 
ی

ن روشن دم در بود ، گرم خوش و دستپاچیک ام و ماشی 

او و  یخودم را در مهلکهکه بش شد و من قبل از این

تر ببینم فرصنر چارهبازجویی های سخت و خطرناکش یی 

. اما سنگینن نگاه پیدا کردم که به موقع از چنگش بگریزم 

ربارش را تا لحظه ن امی  یمرسی نشستم ، ای که پشت ماشی 

 کردم . دنبال خود حس یم
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۵۰ 

 

انم چرا آمده بودم اینجا ؟ جلوی همان نرده هایی دنیم

که با خست هیچ یادداشنر را در خودش پنهان نکرده 

بود! قبال هم گشته بودم .اما دری    غ از یک کاغذ لوله شده 

 ی ناقابل ! 
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ی نه هوا هوای قدم زدن در باغ بود .) نم  ن نم باران پایی 

ا برتن شد .(  نه با رخت سیاه عز تر یمکم داشت جدیکم

حوصله ای ! شاید چون صدای هاپ هاپ دودوک 

باعث شد به این فکر کنم که نکند صاحبش برگشته ! ) 

کرد و تمام .اما دفعات قبل چهارتا واق واق منقطع یم

ی هیجان ن  رسید .( زده یمامروز به نظر از چی 

از شما چه پنهان ! کم خیال خوشی هم نبود ! این بود که 

ب نیمروزی مامان و خاله زینب و با استفاده از خوا

ها خودش را حبس کرده و اش ) محیا در ییک از اتاقبچه

ون خواند .( آرام و یی داشت درس یم صدا از خانه زدم بی 

 . 

ها بودم . دودوک همچنان داشت و حاال این سوی نرده

کرد و سیع داشت خودش را از قالده اش که واق واق یم

سته بود جدا کند .که البته همچنان به درخت انجی  ب

.نگاهم را از دودک به سمت ای بود تقالی بیهوده

ماشینش کشیدم که هنوز توی پارکینگ بود .با بدنه و 

آمد که از آن روز تا گرفته .به نظر نیمشیشه های خاک

 حاال از جایش تکان خورده باشد . 
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سالنه از پلکان و بعد مهرداد را دیدم که داشت سالنه

 
ی

ن یم سنیک کاری عجله آمد.انگار برای هیچویال پایی 

ت قرمز تنش بود و کالهش را هم  نداشت . یک سویرسی

ی نایلوین کشیده بود روی رسش .توی دستش یک کیسه

با محتوای نامشخص بود که وقنر به دودوک رسید 

ن .   انداختش زمی 

های مرغ بود احتماال ! و بعد کیم کنارش روی استخوان

و غذاخوردنش را تماشاکرد . هرازگایه  زانوانش نشست

کشید و سیع داشت او را که ضمن دسنر هم بر رسش یم

ش غرغر یمها زیر دندانخردکردن استخوان ن کرد و های تی 

هایی هم داشت آرام وقرار نداشت، رام کند .یک
ن چی 

خواند .حتما داشت یواش یواش توی گوشش یم

و دودقیقه  نصیحتش یم کرد که الزم نیست برای شکمش

 . بازی دربیاورد دیر شدن غذا ، این قدر سگ

ی  آیه کشیدم و فکر کردم " پس اون برنگشته ! و خیی

 رسید . " ازش نیست هنوز .وگرنه خودش به سگش یم

آمدم با دیل گرفته و نومیدانه برگردم که دیدم درخانه باز 

شد و کیس مهرداد را صدا زد. خودش از این جا که من 

ن نازک  ایستاده بودم پیدا نبود اصال . اما صدا طنی 
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انه ای داشت و ظاهرا مهرداد را هم از شنیدنش به دخیر

 وجد آورده بود . 

 _اوگ بابا ! اومدم خوشگله ! 

ن به خانه به این فکر کردم که اگر پرسنوح  در راه برگشیر

اش را تبدیل فهمید رفیق مورداعتمادش در نبود او خانهیم

ی خود کرده چه واکنیسی از خود قانهبه میعادگاه عاش

 داد ؟ نشان یم

وقنر به داخل خانه برگشتم مامان و خاله زینب هردو 

کردند .از بعد از پچ یمبیدار بودند و داشتند باهم پچ

فوت باباحاچی ، دوخواهر طبق قراری نانوشته هر 

رفتند .دسنر به رسو گوش بعدازظهر به خانه باباحاچی یم

دادند .حیاط را ها را جال یمند .قاب عکسخانه یم کشید

های روی ایوان آب و جارو یم کردند .به باغچه و گلدان

 ماندندکردند و تا غروب یمرسیدند .چای دم یمیم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۵۱ 
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شان روشن بماند .و بعد از  جا که چراغ خانه پدریهمان

انه خود بریم گشتند نماز مغرب و عشاء هریک به خ

شدیم .گایه .گایه من و محیا هم در این قرارها حارصن یم

هایی وقترفتیم .یککردیم و نیمهم درس را بهانه یم

رفت که رسی به آمد .و بعد از پیشمان یمریحانه هم یم

 خانه
ی

ل پدربزرگش بزند که در همساییک ن ی باباحاچی مین

 . بود 

 کرد . پیدا یمبه نظر تا چله این رسم ادامه 

 

 مامان پرسید 

 _کجا بودی ؟ 

توی دستم یک پرتقال انگشنر بود که رس راهم کنده 

بودم . پیش خودم گفتم باز خوب است که دست خایل 

 ام . برنگشته

 _رفته بودم واسه چیدن این ! 

و رفتم کز کردم کنار بخاری .چقدر این روزها هوا رسدتر 

عیل دمر خوابیده ب ود و گایه توی خواب شده بود ! امی 
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 و ها یمزد .حتما فرشتهلبخند یم
ی
خنداندش ! به آسودگ

ی مامان را ام شد ! نگاه مشکوکانهاش حسودیبایلفارغ

 کردم . هنوز روی خودم حس یم

 _شما گ بیدار شدین ؟ 

نگاهم به خاله زینب بود که بالشش را به دیوار تکیه 

 تر بنشیند . داد تا بتواند صافیم

 دای زنگ تلفن بیدارمون کرد . _ص

 _گ بود ؟ 

 هنوز مخاطب مستقیمم خاله زینب بود . 

ن ! خواستم حالتون رو _امی  ! گفت یم دونستم اینجایی 

سم .   بیی

 _آهاااا . 

" ا " آخرش توی گلوم پیچید .روزی که باهم رفته بودیم 

قدر خشک و موقرانه رفتار کرده و با ما حرف مطب آن

طرز ناخوشایندی معذب شده بودیم نزده بود که به 

.فقط وقنر من و محیا از مطب برگشتیم و خواستم بچه 

را بسپارم دستشان و خود برای تهیه دارو به داروخانه 

ن پیاده شد و با لحن مودبانه ای که اصال بروم از ماشی 
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ن تعارف بردار نبود ازم خواست من با بچه به داخل ماشی 

م .حنر نشد بگویم " برگردم و نسخه را به او بده

شه ! " نسخه را دادم دستش و بعد منتظر زحمتتون یم

ن تا کیم جنتلمن بازی دربیاورد و ماند برگردم توی ماشی 

ن را به رویم آرام ببندد .   درب ماشی 

چاره ! وقنر برگشتیم هرگز نفهمید چرا محمد تحویلش یی 

هایش برای چی بود .و اصال چرا نگرفت و اخم و تخم

رفت بهش تنه زده بود و حنر برنگشت که داشت یم وقنر 

ازش عذرخوایه کند . یادم که  به اس ام اس رسارس 

 خشم و نفرت محمد افتاد بر خود لرزیدم . 

 

توین حرصمو درآر ! جلو چشمم با اون برو با " هرچی یم

یزش  س از اینکه لیی اون بیا ! ویل صیی منم حدی داره ! بیر

 کنن ! " 

 

 یه کشید و گفت خاله زینب آ

_امی  خییل پرس خوبیه ! طفیل باباحاچی چقدر دوست 

 داشت که ... 
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نیم دانم بغضش گرفته بود یا نهیب مامان وادار به 

 سکوتش کرد . 

 _زینب ! 

های آن روز باباحاچی افتاد که دم و من یادم به حرف

 به من به دایی سبحان گفته بود 
ن با اشاره ضمنن  رفیر

به این خویی نصیب دیگرون بشه ! " حیف نیست دخیر 

" 

 

 ترکه ! ری یه چای تازه دم کنن ؟ رسم داره یم_یم

روی سخن مامان با من بود .من که داشتم توی ذهنم به 

کردم های احتمایل خاله زینب فکر یمی صحبتادامه

نگاهش کردم و رستکان دادم . نگاهش هم مثل لحنش 

 ید . رسمهربان تر از لحظات قبل به نظر یم

 

*** 

 

 #نیلوفرالری
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 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۵۲ 

 

 

 

محیا که هنوز از پای درگچش خالص نشده بود و همه 

کشیدش غرغر کنان جا با حرص و ناراحنر دنبال خود یم

 به داخل اتاقم آمد  

ن سه هفته پیش اش را یم_مهسا ) همکالش گفت ( همی 

 تو تصادف پاش شکست  .دیروز پاش رو از تو گچ

درآوردن ! حاال من بدبخت از رو تاب افتادم باید یه عمر 

 پام تو گچ باشه . 

 یم
ی

اش را درک کنم و بهش حق بدهم ایتوانستم کالفیک

صیی و طاقت شده باشد ! باز هم خییل دخیر که دیگر یی 

همه وقت با تمام مصائبش کنار آمده صبوری بود که این

ن تحریرم ایو دم نیم ستاد و تکیه داد به زد . کیم کنار می 

 عصایش ! نگاهش به تمرین خط نستعلیقم بود 

 " چنان رفنر که انگار هرگز نبوده ای ! " 
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 _برای باباحاجیه ؟ 

اش اولش تعجب کردم انگارانهو من از این برداشت ساده

ن که و بعد به فکر فرو رفتم .راست یم گفت .این میر

شد و بعد خودانه از ذهنم جوشید و به دستم منتقل یی 

توانست برای هر عزیز از دست روی کاغذ نشست یم

.مثال برای باباحاچی که داغ رفتنش به ای باشد رفته

که جواب سوالش را بدهم دلمان بود هنوز .به جای این

 با لحن نرم و دلجویی گفتم 

گذره ! تا ابد که قرار _باالخره این چند روز هم یه جور یم

 نیست تو گچ بمونه . 

دو گام تقریبا به حالت پرش، به سمت تختم رفت و با 

 رویش نشست . 

 دیم ! _فکر کنم حق با مامان بود ! ما داریم تقاص پس یم

ن نشنیدهیم اش دانستم منظورش چیست .برای همی 

گرفتم .به قدر کاقن این ورد ناخوشایند را از زبان مامان 

شنیده بودم .به خصوص بعد از فوت باباحاچی بیشیر 

.دیگر حوصله نداشتم آن را از زبان ییک شده بود هم 

دیگر به تکرار بشنوم .محیا قدری نگاهم کرد و چون 

 از همصدایی با خودش در من ندید ناامید شد 
نشاین
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.صدای آه کشدارش در اتاقم پیچید .کیم بعد با صدای 

 پچ پچه مانند رازآلودی گفت

ی بهت بگم ویل قول بده به مام_یم ن  ! خوام یه چی 
ی

 ان نیک

باالخره موفق شده بود ییک از هوشیارترین و کنجکاوترین 

 هایم را متوجه خودش کند . نگاه

 _ چی شده ؟ 

ناخواسته دچار تشویش و بدگماین شده بودم .این روزها 

 
ی
ن مان داشت به قهقهرا یمکه زندگ رفت باید از هر چی 

رازآلودی ترسید .چرا که ممکن بود به این قهقهرا دامن 

ی بزند بی ی.محیا که دلهره و یی شیر ام را دید با صیی

 خیایل گفتیی 

ی نشده ! یعنن مال االن نیست ! نگران نشو .  ن  _چی 

 قراری گفتمها را به سینه زدم و با یی دست

م هرچی هست زود _خب پس برای این که از دلشوره نمی 

 بهم بگو . 

 _باشه . 

نگار و یک نگاه مردد و ترسان به سمت در پاشید .ا

ترسید مامان ختم زیارت عاشورایش را که به نیت یم
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خواند نصفه نیمه رها کند و بیاید فالگوش باباحاچی یم

 بایستد . 

_یادته داداش محمد برات از قم یه رورسی خوشگل آورد 

 لباسشویی و خراب شد ؟ 
ن  و افتاد تو ماشی 

 _آره ! 

آب دهانش را به سخنر قورت داد .نگاهش برق 

که اص خودش را داشت هنوز .با اینمعصومیت خ

اف یم  کرد داشت لحنن گنهکارانه اعیر

_کار من نبود ! کار مامان بود .اون ازم خواست دروغیک 

تقصی  رو بندازم گردن خودم و ازت بخوام به داداش 

 کار خودت بود که منو دعوا نکنه ! ویل وقنر 
ی

محمد بیک

ستش خواستم برم راکتک خوردی خییل دلم سوخت یم

 رو به داداش محمد بگم ویل ... 

ی گفت   مکنی کرد و بعد با افسوس و اندوه بیشیر

 _مامان نذاشت ...! 

  

*** 

 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۵۳ 

 

 محمد

 

ه و من نیمام داره جلو چشمام یم_فاطمه تونم براش می 

 کاری بکنم ! 

لب توانست قو فقط ترس و درد از دست دادن فرزند یم

مردی چون دالوری را درهم ی بزرگرسسخت و غم ندیده

 بشکند و بغض تلیحن به گلویش بدواند . 

 

اش برود .او یک تصمیم گرفته بود به دیدار فاطمه

خواست جورایی به فرمانده اش مدیون بود و حاال نیم

ی رو به مرگش دری    غ یک عیادت کوچک را از عزیزکرده

ط عقل و کند .و از آن کرد که ادب حکم یم جا که رسی

رسزده مصدع اوقاتشان نشود ، از قبل او را از تصمیم 
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خود باخیی کرد . دالوری اولش وقنر شنید تعجب کرد 

 .اما بعد با حالنر شادمانه میان خنده و گریه گفت 

_ قدمت به روی چشم پرسم ! البته .البته که فاطمه 

 شه ! خانم از دیدن شما خوشحال یم

ته بود بگردد کتاب " فاطمه فاطمه است از صابر خواس 

 را از هرجایی شده پیدا کند و توی یک زرورق 
یعنر " رسی

ل  ن ن به مین پسند بپیچد و قبل از رفیر درست و حسایی دخیر

دالوری به دستش برساند . خودش در دوران دانشجویی 

هایی بود که خوانده خوانده بودش ) جزو معدود کتاب

هم باید از آن خوشش بیاید  کرد فاطمهبود .( و فکر یم

.البته اگر قبال نخوانده باشدش ! صابر هم اطاعت امر 

کرده  و گفته بود کتاب را از یک کتابفروشی در شهسوار 

 خریده . 

 

ن خودمان باشد ! قبل از این که تهیه کتاب را به عهده بی 

صابر بگذارد نزدیک بود زنگ بزند محبوبه و از او 

.و شاید برای تحریک کنجکاوی  بخواهد زحمتش را بکشد 

ن حسادتش ) حاال هرچقدر هم که از دستش  و برانکیخیر

َمگ که باید حسودی
َ
شد. ( اش یمعصباین باشد یک ک
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خواهد . اما گفت که برای فاطمه نایم یمبهش یم

درآخرین لحظه پشیمان شد .خوش نداشت جواب نه 

ا از کجا معلوم که اصال جواب تماسش ر ازش بشنود . 

داد ؟ همچنان که چند تماس روزهای قبلش را هم یم

جواب گذاشته بود ! و ایضا اس ام اس هایش را ! یی 

ه دزدیدش و رفت نیمی لجباز مغرور ! اصال چرا نیمدخیر

ای کرد؟ این چه قرار احمقانهاو را به زور مال خودش نیم

بود که با خودش گذاشته ؟ که باید با میل خودش مال او 

 آمدیم و هرگز میلش نکشید !  شود؟

ازاین دخیر رستق بعید نیست . یک عمر باید برای رام 

خرد و شعر شدنش مکافات بکشد !  برایش کیک تولد یم

آورد و بعد دم از معنن داری با خط نستعلیق خود کادو یم

زند .با این یک بام و دو هوا بودن خود خواهرو برادری یم

داد مان روز درس ادیی بهش یمترش کرده ! باید هدیوانه

ی که فراموشش نشود . که حاال جرات نکند با آن پرسه

پشمک برو بیا راه بیندازد و توی دل به ریشش بخندد ! 

روز رافت و سخاوتمندی که آنچقدر پشیمان بود از این

 . به خرج داده و گذاشته بود از دستش قرس در برود 
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ذارم خوادت یمیم " من آرزوی تو رو رو دل هرکیس که

 محبوبه ماه خانم ! " 

 

ه ی اس ام اس آن روز را هم اما قبل از رایه شدن ، جی 

خرجش کرد .باالخره باید هر روز به طریفر بهش یادآوری 

 خودش حذف کند .ولو کرد که نیمیم
ی

تواند او را از زندگ

ن یا یک پیام مالیم و دلجویی  با یک اس ام اس تهدیدآمی 

ن متنن که داشت تایپ یمکننده و حنر   کرد مثل همی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۵۴ 

 

 با کلمایر رمانتیک و عاشقانه ! 

 

شه پره ! گ یمام یم" داره عطر یاست از هوای خونه

خیی بیای ؟ این بار قدر اومدنت رو بیشیر دوباره یی 

  دونم ! حنر اگه تمام امتحانا رو هم رفوزه بیسی . "یم
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 بد بود یا خوب ؟ خودش هم پاک گیج شده بود ! 

ن راحنر ای که او یممحبوبه ها دیگر گول شناخت به همی 

 شد . خورد و آن طرف ها آفتایی نیمآن حرف ها را نیم

 

فاطمه روی تخت مخصوصش دراز کشیده بود.در اتاقر 

ن و قاب های زیبایی از صحن امام رضا و با دیوارهای سیی

ن و ک  های قرآین . عبه و  آیهامام حسی 

های گود افتاده ! چقدر با با چشماین فرورفته و گونه

ی دسکتاپ پدرش دیده بود فرق عکیس که روی صفحه

رسید . داشت ! تکیده و مچاله شده و رنجور به نظر یم

. اش یک مشت پوست و استخوان مانده بود ازش همه

ش که داشت جانمازش را از مقابل دمادرش ضمن این خیر

کرد از او بابت آمدنش تشکر کرد .و او چه جمع یم

ام بود حاج خانم ! که " وظیفهتوانست بگوید جز اینیم

 " 

قدر از دیدنش خوشحال شده بود که اشک فاطمه آن

ریخت و زبان الکنش بدتر بند آمد .حنر شوق یم

 نتوانست بگوید سالم و حرف " َس " با نوای گریه ی
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یخت . هدیه اش را کودکانه به اش درآمخوشحایل

رستکان  اش چسباند و با نگایه خیس و قدرشناسانهسینه

آالیش خود آزار و یی داد .انگار که داشت با تمام وجود یی 

 کرد . ازش تشکر یم

 

محمد به قدری تحت تاثی  این دیدار قرار گرفته بود که 

درخلوت شبانه اش نشست و زانوی غم بغل گرفت و 

گریه کرد و روز بعد با چشمان به خون   یک دل سی  

نشسته و پف کرده به رسکارش رفت و تصمیم گرفت 

ی پرس شهسواری بیندازد و اگر از دستش نگایه به پرونده

کاری برایش برآمد به خاطر رفاقت دیرینه و البته 

ای که باهم داشتند دری    غ نکند .هرچند تا فراموش شده

ق رسی بود و به خاطر دانست پرونده فو جا که او یمآن

برچن مالحظات سیاش تا به حال حنر از او هم مخفن 

ن چند روز پیش  نگه داشته شده بود ، اما دالوری همی 

اش بود و دیگر آن صیی وقنر که دلواپس حال نزار فاطمه

 
ی

تر حوصلهای را نداشت و یی دل و یی و شکیبایی همیشیک

ن  پرونده ای  از آن بود که بتواند به تنهایی بار سنگی 

هرچند مهم و پنهاین را به دوش بکشد ناگهان بر آن شد 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ترین که زیر جیل او را در جریان حساس ترین و محرمانه

شان قرار بدهد و قدری ی این سالپرونده های اخی 

 خودش را از زیر بار فشار نفسگی  آن خالص کند . 

 

شاید اگر شهسواری ها موقعیت اجتمایع و سیاش 

را مدیون خون پرس شهیدشان نبودند این قدر  ممتازشان

مالحظه و مسامحه خرجشان نیم شد و یک ننگ و 

کرد فضاحت بزرگ پیشاین شان را برای همیشه داغ یم

ها پیش دوسنر نزدییک با او .وقنر به دالوری گفت سال

داشته و بعد به دالییل راهشان از هم جدا شده و حاال 

قدری به فکر فرو  برایش چقدر متاسف است دالوری

 رفت و بعد فیلسوفانه گفت 

ها همه کار رسنوشته حاج محمد ! که تو بعد _این

ی یک رفیق خوب ی محرمانههمه سال شاهد پروندهاین

و قدییم باشی ! ویل ای کاش این دوستت که خودشو از 

خانواده و دوستاش سوا کرده ، اقال راهشو از خدا جدا 

 کرد ! نیم

 

*** 
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۵۵ 

 

ای که کتاب فروغ پیش رویم باز بود .روی همان صفحه

داد . دسنر آرام و نوازشگرانه روی بوی گل رسخ یم

گ های خشکیده و چغرش کشیدم و با یک نفس گلیی
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هام فرستادم و همزمان این ترانه عمیق عطرش را به ریه

 از یاد و خاطرم گذشت . از گوگوش با افسوش غریبانه 

 ها آخ آدمای روزگار / " آدم

 مونه از شماها یادگار ؟ "چی یم

 

های دلتنگ هوای گریه دلم گرفته بود و همچون آدم

 ام ؟ دانستم از چه افرسدهداشتم . اما خودم هم نیم

اف ناگوار محیا بودم .به مامان  هنوز هم تحت تاثی  اعیر

کردم رفتارش را ! سیع یمکردم و علت کارهایش فکر یم

که چرا پیش خود تجزیه و تحلیل کنم و بفهممش ! این

رورسی را عمدا توی لباسشویی انداخت و گذاشت 

ش بیفتد گردن من و حنر رایصن به کتک خوردنم تقصی 

توانست داشته باشد ! که شد ! فقط یک دلیل یم

د . یم  خواست جلوی توجه و محبت محمد به مرا بگی 

او این یک خس ممنوعه بود که مخاطرات زیادی  از نظر 

فتش  به دنبال داشت و باید هرطور شده جلوی پیرسی

شد .حنر از طرف من هم احساس خطر کرده گرفته یم

د . او دلم را با محبتبود که مبادا   هایش به یغما بیی
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ن پای داستان سمیه خاکپور را پیش کشیده بود  برای همی 

ازد تا نسبت به اواحساش به که محمد را از چشمم بیند

جز چندش و کراهت نداشته باشم ! و اگر ازم پرسیده 

بود که اگر صالح همه در این باشد که من و محمد باهم 

دهم یا نه ؟ فقط ازدواج کنیم من تن به این مصلحت یم

ی از و فقط یم ن شود که ته دلم خیی خواست مطمیی

ن در آن ای خارج از مهر خواهری نیست .برای عالقه همی 

ی نماز خود چشمان شب ظلماین کنار سجادهنیمه

ن و خون آلودش را به جان چشمانم کشید و خشمگی 

 کننده گفته بودمند و بازخواستگله

 " تو گفنر محمد برادرم بود ! گفنر برادرم ! " 

 

چرا که او همان سایه پشت پنجره بود .شاهد مفلس و 

ن و دردمند قرار نیمه ان ! و شاید وقنر دید مشبانهغمگی 

ش هم ظاهرا دارد دورش یم زند و از دستش کاری دخیر

دانم که از آید از خودش ناامید و رسخورده شد .یمبرنیم

کرد و برای خود دالیل نظر خودش داشت کار درسنر یم

مهم و قابل قبویل هم داشت ! اما کاش این را هم 

برود و  تواند به جنگ رسنوشتدانست که یک تنه نیمیم
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اش همه را تارو مار زده و احساشهای شتاببا سیاست

اش را به هرقیمنر شده به رخ همه جانبه کند و سلطه

 دیگران بکشد . 

اش نداشتم .اما های مادرانهاندییسی کاری به مصلحت

اش را به گردن من بیندازد و باعث که عمدا خرابکاریاین

ب و جرح من شود یک اقدام افرایط و به دور از عقل  رصن

خواست ! خییل رسید .مامان محمد را زیادی یمبه نظر یم

بیشیر از من و محیا ! و درد این بود که ما با تمام گوشت 

و پوستمان این تفاوت های مهرمادری را که به تساوی 

 کردیم . شد درک یمبینمان قسمت نیم

ک زدهکاش یم ن حاال که اینحا غمیی ام توانستم همی 

ها نیست . فتم پیشش و بهش یمر یم گفتم از این خیی

ت دور محمد را برای همیشه خط کشیده .حنر  دخیر

 داندش .محمدت برای خودتدیگر برادر خودش هم نیم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۵۶ 
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 آوردم . و او را از نگراین و تشویش دریم

ی بافته هاپرسید پس چرا نیمه شب با گیساما اگر ازم یم

کاین که رس و گوششان یم جنبد دزدکانه به و با ظاهر دخیر

 ام چه جوایی داشتم که بهش بدهم ؟ دیدارش رفته

 

روز قبل از مراسم چهلم باباحاچی بود .دور هم جمع 

 شده 

بودیم که خانه را برای مراسم فردا آماده کنیم .خانواده 

ند. جا باشدایی سبحان هم قرار بود شب چهارشنبه آن

رفتم از توی انباری چند من داشتم زیر نم نم باران یم

م بدهم به زن دایی ریحانه .روی دامن نیم  سبد بردارم بیی

ای پوشیده بودم با یک ام یک ژاکت سورمهکلوش مشیک

جفت نیم بوت سیاه که هم پاهایم را گرم نگه دارند هم 

 تر بتوانم توی گل و شل راه بروم . راحت

آمد .انگار باز داشت غ صدای دودوک یماز آن سوی با 

کرد .یا شاید هم از تنها ماندن خود عصباین قراری یمیی 

توانستم بروم رساغش و دسنر به خواست یمبود ! دلم یم

کشیدم ! حتما دلش برای صاحبش تنگ رسو گوشش یم
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 که آدم و حیوان نیم
ی

شناسد ! به هیچ شده ! دلتنیک

کند . دودوک هم ای رحم نیم شدهو اهیل جانور وابسته

به این دردمزخرف المصب مبتال شده بود .کاش مهرداد 

 چاره ! بتواند روزی چندبار بهش رس بزند .سگ یی 

 

هنوز پایم به ایوان انبار نرسیده با شنیدن صدای " 

ن محمد گرخیدم .اول به خیال این که شاید محبوبه " گفیر

خواستم به راهم  امکنم یا دچار تخیالت شدهاشتباه یم

 ادامه بدهم که باز صداش آمد . 

 _محبوبه .با توام ! 

ن شدم خیایل درکار نیست .  اینجا بود که دیگر مطمیی

 به من 
ی

خودش بود که داشت با همان تحکم نرم همیشیک

داد . برگشتم و دیدمش ! چند قدم دورتر فرمان ایست یم

وز اش یک بلاز من ایستاده بود .زیر کاپشن چرم مشیک

ام فوت یقه اسیک سیاه پوشیده بود .محاسنش که به احیر

باباحاچی تاچهلم بدون اصالح نگه داشته بود بلند اما 

 آراسته و مرتب بود . 

کرد ؟ از بعد از مراسم دانم این وقت روز اینجا چه یمنیم

ی باباحاچی دیگر ندیده بودمش ! البته به جز هفته
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ی ، همچون دوغریبهها رسمزار دوسه باری که پنجشنبه

دیرآشنا به هم برخوردیم و من سیع کردم که نادیده اش 

ی از او به قلب تازه به آرامش  م تا با کناره گی  بگی 

اما حاال دیگر مرا از این رویارویی ام خیانت نکنم  . رسیده

م انداخته بود .   گریزی نبود انگار ! در تنگنای بدی گی 

که شنیدم .درحایلصدای آرام سالمم را خودم هم ن

آمد از توی جیبش موبایلش را هم داشت به طرفم یم

ون .اول فکر کردم گوشی یم ه است کشید بی  اش روی وییی

ی  و کیس باهاش تماس گرفته اما کیم بعد دیدم صفحه

 اش را یکاره مقابل چشمانم گرفت و گفت باز گوشی 

ن ! بردم دوباره قابش کردم .زدم تو اتاق خواب .  رو _ببی 

 به روی تختم ! 

داشت عکس آن تابلوی نستعلیق دوباره قاب گرفته 

داد .شبیه را که روی دیوار اتاقش بود نشانم یم شده

همان قاب اولیه بود .خودش بیشیر از من ذوق و شوق 

ی چشم حواسش به من و دیدنش را داشت و از گوشه

هایم بود .اما من با چهره ای مثل سنگ ایستاده واکنش

 م . بود
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دانم چه انتظاری ازم داشت ؟ که ازش بابت این نیم

اقدام بزرگوارانه تشکر کنم ؟ باز یاد آن روز و زخم 

ی غرورم افتادم و اعصابم ریخت به هم .و بعد شکسته

 وار خودم را شنیدم صدای گرفته و رسکوفت

ی رو عوض نیم ن ، کنه _ویل این چی  ن ! وقنر زدمش زمی 

های دیگه هم باهاش شکست .  ن  خییل چی 

ن و معنن   داری گفتبا لحن مطمیی

_اگه دلت رو شکستم خودمم بلدم چه جور بندش بزنم 

 ! 

 دانست؟ها دیر شده بود ! نیمدیگر برای این حرف

ی خودش بهم ثابت کرده بود که مثل روز درخانهآن 

تغی  !.چندان ثبات و مهوای بهار است ! دمدیم و یی 

اش حسایی باز کرد .چون ثبات رفتاری شود روی رویهنیم

آمده و مواجه شخصینر نداشت و بعد از مشکالت پیش
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شدن با رسنوشت جدید  باید حتما تحت درمان و 

 گرفت . ی یک پزشک روانکاو قرار یممشاوره

_تو حنر بلد نیسنر حرمت یه عمر خواهرو برادری رو 

 دن دل پیشکش ! نگه داری ! بند ز 

هایی که تحویلش دادم زهر ی دهانم از تلیحن حرفمزه

طور با شده بود .او هم البد کامش گس شده بود که آن

 هوا را از میان لپ
ی

ون فرستاد و گوشی را کالفیک هایش بی 

 با حرکنر رسی    ع دوباره کرد توی جیب کاپشنش .  

ن _ باز گفت خواهرو برادری ! پووووف ! اگه با نیش زد

ه اشکایل نداره ! هرچی یمبه من دلت آروم یم توین گی 

نیش بزن ! ویل جونم ! نه تو سمیه خاکپوری ! نه من 

مت پیش هر عالم مثل برادرش ! یم  نه  بیا تا بیی
ی

گ

 مجتهدی که خودت قبولش داری ! 

 نیم
ی

ام بیشیر مال این بود که دانم عصبانیت و برافروختیک

که شیده بود یا از اینحرف سمیه خاکپور را پیش ک

زند دیدم مثل همیشه دارد دست باال با من حرف یمیم

دم  انگار که من اسی  و دربندش هستم ! لب روی لب فرسی

 و غریدم 

 جا نمیام ! _من با تو هیچ
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 _با اون چی ؟ 

 _گ ؟

_همون که مرییصن بچه رو بهونه کردی ، راه افتادی رفنر 

 دنبالش و گفنر گور پدر محمد ! 

چشمانش دوباره رنگ کینه به خود گرفت و صدایش 

 گزنده بود . 
ی

 همراه با زنیک

یف  مبارکشو میاره !  _امشبم که داره ترسی

گفت ؟ دیگر واقعا من چی یم گفتم او داشت چی یم

برد .خدایا من به گ بگویم که ام را رس یمداشت حوصله

 خواهم از ای برسی دور بمانم .هرچه بیشیر بهیر و دیگر یم

هرگز نبینمش و هیچ صحبنر هم با او نداشته باشم ؟ به 

 گ ؟ 

ه تو هم به جای این حرف ها _من کار دارم محمد ! بهیر

ی!    بری یه گوشه از کار رو بگی 

تر از آن بود که از رو برود یا کم بیاورد و رهایم اما گستاخ

قدر که وقنر چرخیدم به راهم کند برود رد کارش .آن

ی به خرج داد و به بازوم ادامه بدهم ج سارت بیشیر

 چسبید 
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_اگه ازت معذرت بخوام چی ؟ منو به خاطر اون روز 

؟ یم  بخیسی

گر و غاصبش انداختم .یک یک نگاه به چشمان سلطه

 که به بازویم انداخته بود .دلم برایش 
ی

نگاه به چنیک

 دلجویی یم
هایش هم رنگ و بوی سوخت. چرا که حنر

ه ن  شت . گری داخشونت و ستی 

ن هم آداب خاص خودش رو داره آقا  _معذرت خواسیر

 محمد خان ! 

ون کشیدم و پشت چشیم برایش  و دستم را از چنگش بی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۵۸ 

 

نازک کردم .صدایم آکنده از قهر و غضب بود ! از 

اره اری زبانه یمنگاهمم البد رسی ن  کشیدهای خشم و بی 

ط ا که دیگه سمت من نیای ین_فرض کن به رسی

 بخشیدمت ! 
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ی وارفته و مبهوت رسی تکاند و بعد دسنر روی چهره

مزه گوش کرده پریشانش کشید .انگار به یک جوک یی 

 بود. 

ط ! یی 
 انصافیه ! _نه .نه به این رسی

ن گ دارد دم از انصاف یم زند؟ اما خواستم بگویم ببی 

 خواست بهیر نیمنگفتم .اگر واقعا دلم همصحبنر با او را 

گرفتم .در امتداد ام را هم یمبود که جلوی دهان لعننر 

ن و مواخذه گرانه خودم را به در انباری  نگایه سنگی 

 رساندم . صدایش پشت رسم آمده بود 

 _این صدای سگ خونه شهسواریه ؟ 

ن بار بود که داشتیم درمورد موضویع خارج از  اولی 

به گ ؟ پرسنوح ! زدیم .آن هم راجع خودمان حرف یم

معلوم بود که پاهایم باز سست شدند و دستم موقع 

ی نگفته  ن چرخیدن کلید توی قفل در لرزید .اما هنوز چی 

بودم و منتظر بودم شاید او باز بخواهد حرقن راجع به 

ی باباحاچی بزند .اما خیی به ناکجارفتههمسایه مرموز و یی 

 فقط گفت

 رو یی 
ی

 ! صاحاب نکنه _خدا هیچ سیک
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ی ی معمویل نیمبه نظر یک جمله ن رسید .انگار او چی 

شد به طریفر ازش دانستم ! کاش یمدانست که من نیمیم

دانستم که دارم از یک حرف بکشم ! ویل خوب یم

ن از یک ی محال حرف یمخواسته گرفیر زنم ! از محمد خیی

ها ! اصال پرسنوح به مرد نامحرم ؟ خدا به دور ! چه غلط

کیس که حنر یک پیام خشک و خایل را هم ازم   من چه ؟

های مرا نداشت ! نگراین دری    غ کرده بود ، لیاقت این دل

نداشت ! هرکجا که هست سالمت باشد ! و الباقیش 

 دیگر به من مربوط نیست !  

ن یک جمله را هم نگفته بود !  کاش محمد اصال همی 

 تر شد ! حالم از دیدنش خراب بود ! خراب

داشتم اخل انبار رفتم و داشتم سبدها را بریممن که به د

ب  دوباره صدایش را شنیدم که داشت همراه با رصن

 برایم خط و نشان یم
ی

 کشید . آهنگ تهدید همیشیک

ها رو دوروبرت ببینم محبوبه ! _خوش ندارم اون پشمک

بذار این دوروز هم به خی  و سالمنر بگذره ! منو مثل 

حیم به آبروی سگ ننداز به جونشون ! اگه ر 
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کنن ، اقال بذار حرمت مراسم باباحاچی خانوادگیتون نیم

 خدابیامرز حفظ بمونه ! 

هایش الی صدای خش خش قدمو بعد سکویر رسد البه

ه به در نیمه ی پشت رسم و گوش به باز ماندهپیچید .خی 

شد ، آیه کشیدم و صدای پایی که داشت دور و دورتر یم

  زیر لب نومیدانه زاریدم

 " خدایااااا ! " 

 

*** 

 

 

 دوهفته قبل 

 

 ) _ محمد ! 

 _ سالم ! 

 شه ! _سالم ...باورم نیم
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_خودمم همینطور ! ویل هول نشو .به عنوان یک 

 دوست به مالقاتیت نیومدم ! 

 _بله .از اسلحه کمری و جلیقه توی تنت حدس زدم ! 

_خب اینجا چطوره ؟ به عنوان یک زندان سیاش 

،  خییل که  گذره ! بهت سخت نیم عقیدیر

_نه زیاد ! به جز غذای افتضاحش مالیل نیست ! 

ده واسه تمرین قبض روح های انفرادیشم جون یمسلول

 شدن ! 

 _شالق هم خوردی ! 

_ای ! هفتادهشتاد شایدم صد تا ! یادم نیست گ 

شمارشش از دستم در رفت .چون از یه جا به بعد از 

 هوش رفتم ! 

 

 #نیلوفرالری

 ا_سانسور_کردند#عشق_ر 

#۴۵۹ 
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زدی و خارجیک ات نوشته بود زیر شالق داد یم_تو پرونده

اه یم  گفنر ! بد و بی 

 _پس در جریان همه چی هسنر ! قراره بازجوییم کنن ؟ 

 _نه به اون صورت ! اومدم اگه بشه کمکت کنم ! 

 _کمک ؟ اینم حتما باید از عجایب روزگار باشه ! 

اییط از  اتدونم از خانواده_یم خواسنر تحت هیچ رسی

 نفوذ سیاش و اجتماعیشون برای کمک به تو استفاده 

ن .ویل شاید نتوین دست رد به سینه ی یک دوست نکین

 قدییم بزین ! 

ن دوکلمه ی _دوست قدییم ! چه سوز غیم داره همی 

 ی لعننر ! ساده

 _آره ! راستش سوزش به دل خودمم نشسته ! 

 نن !؟خوای به من کمک ک_چرا یم

 ! 
ی

ان یک جوونمردی بزرگ تو بچیک _بذار به حساب جیی

حاال یه کم از خودت برام بگو .چی شد که راهت رو 

اینقدر از خانواده ات جدا کردی و مثل پرسنوح رفنر با 

زین ؟ بدان نشسنر ! چی شد ؟ به چی نیشخند یم

 هام به نظرت مضحک میان !؟حرف
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ن بار  _ نه ببخشید ! راستش یاد ییک افتادم .کیس که اولی 

 منو به این لقب مفتخر کرد ." پرسنوح " 

ه زیاد حاشیه نریم ! دوست دارم بشنوم  _خب حاال ! بهیر

 . 

ه چشم و گوش بسته دنباله روی نکنم !  _فکر کردم بهیر

خدا بهم عقل و هوش و اراده و اختیار داده تا راه خودم 

اینکه رو پیدا کنم . واقعا کجای دنیا پرسی رو به جرم 

 ندازن زندان ! ی راه خانواده اش نیست یمادامه دهنده 

 دوین جرمت فقط این نیست ! _خودتم یم

است ! اش همه_بقیه  اش تهمت و افیر

ن آتش پرستان _تو پرونده ات نوشته عالقه زیادی به آیی 

 داری ! 

ن زرتشتیه ؟ این " آتش پرسنر " یک جور _منظورت آیی 

ف کساین که هیچ شناخت انگ عوامانه است از طر 

 عمیق و درسنر از این دین آسماین ندارن ! 

م ! برای   ؟ هوم ؟ نشنیده یم گی 
_که دین آسماین

ای داشنر .مجالیس که با خودت محفل پنهاین و ممنوعه
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شد .با انواع و اقسام های زننده گرم یمبند وبارییی 

 ! مراسم
ی

 ها مناسک عجیب و غریب هفتیک

ی بود .متشکل از _محفل ما یک محف ل کوچیک هین

داران این هین ! اساتید موسیفر محیل و جمیع از دوست

ن !   همراه با ساز و آواز ! همی 

یتون گفته  _ییک از اعضای همون محفل به اصطالح هین

 ها مجاز به رقص و آوازند ! که در مراسم شما زن

 طور نیست ! حرف بدون مدرک باد هواست ! این _نه

قدر باهوش و زرنگ هسنر که نذاری هیچ _بله ! اون

ات رو شبونه هاتون به جا بمونه ! خونهردی از فعالیت

 زیرورو کردن ! دری    غ از یه مدرک به دردبخور ! 

 دونم باید از این بابت متاسف باشم یا خوشحال !؟_نیم

های انجیل و تورات و صحف و زبور و _البته وجود کتاب

ی کهن و بودا و بهایی اونم گاتاها و وندیداد و اوستا

ن تونه قدری شائبهدرچاپهای کشورهای مختلف یم برانگی 

 باشه !  

_من فقط به دنبال آگایه بیشیر و باال بردن درک و فهم 

های آسماین و خودم از آفرینش و هسنر و مذهب و دین
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آسماین بودم و هستم ! یک عالقمند ساده به مذاهب  غی 

 مختلفت ! 

 رگ رسیدی ؟_حاال به چه د

 _که ییک هست و هیچ نیست جز او / وحده الاله اال هو 

ی باالیی _هنوزم مثل بچگیت قدرت استدالل و مناظره

دونم چرا به جای استاد موسیفر فیلسوف داری ! نیم

 نشدی ! 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۶۰ 

 

خواستیم به یه گنجشک سنگ پرت کنیم یادمه وقنر یم

نداخنر که گنجشک هم واسه خودی راه یمحث یی کیل ب

یم !   داره و ما نباید این حقو ازش بگی 
ی
خودش حق زندگ

 چون در حقش ظلم کردیم !  
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_اون موقع شاید استداللم کیم کودکانه بود ویل حاال 

تونه معتقدم هرکیس حق آزادی و اختیار داره و کیس نیم

ه !   این حقو ازش بگی 

ی به تنت سنگینن نکرده باشه _امیدوارم رست زیاد

رسول ! حاال بهم بگو ببینم این سوفیا می  کیه ؟ شش 

ماه پیش وارد ایران شد ، به جرم جاسوش و تبلیغ دین 

ش کردن و بعد اتهام  یهودی تو اصفهون دستگی 

افاتش اسم تو رو آورده  جاسوش ازش رفع شد . توی اعیر

ماال تو هم و گفته به دعوت تو به ایران اومده .و احت

 های مشابه در زمینه تبلیغ دینن داشنر ! اینجا فعالیت

 کنم ! _نه من قبال هم این ادعا رو تکذیب یم

_یعنن هرگونه ارتباط با این خانم سوفیا می  رو انکار 

 کنن ؟یم

 هام گفتم . _نه ارتباطم رو نه .قبال هم تو بازجویی 

 _دوباره به من بگو . 

سم ! تو وین باهم آشنا شدیم شنا_من این خانم رو یم

 خیی بودم ! .اما از اومدنش به ایران یی 

ت بود یا معشوقه  ات ! _دوست دخیر
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 _تو وین ییک از شاگردای من بود ! 

ن ؟ این شه یه داستان معمویل ! همه که یم_همی 

شاگردای موسیقیت ممکنه از رسارس دنیا پاشن بیان 

 ممنوعه های سیاِش دیدنت و بعد به جرم فعالیت

 دستگی  بشن ؟ 

 _نه ویل این یه مورد استثنائا از شانس من بود ! 

 _دخیر یک خاخام یهودی ! 

 _نه پدرش خاخام نبود ! یه مروج معمویل بود ! 

 که قرار بود باهم ازدواج کنید ! _مثل این

 تونم یه لیوان آب بخورم ! _یم

 _البته ! بذار خودم برات بریزم ... 

 _مرش ! 

 اشنر یم گفنر ! _خب ؟ د

ط خانواده اش این بود که  _قرار بود ازدواج کنیم ویل رسی

 من یهودی بشم ! 

 _شدی ؟

 _معلومه که نه ! 
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 قدر مسلموین بهت نمیاد ! _از کجا معلومه ؟ آخه این

ی شخصیه و من این حقو دارم _دین برای من یه مساله

 . که دربرابر این اتهام سکوت کنم 

ط خانواده اش رو قبول گذریم ! خب یم_بله  پس تو رسی

نکردی و برگشنر ایران و دور اون دخیر رو واسه همیشه 

 خط کشیدی ! 

 _بله ! 

_پس معلومه عشق چندان بزرگ و عمیفر نبوده . واال 

 کردی ! براش هرکاری یم

 _شاید ! 

ه پیدا _ییک دوسال بعد خود به خود رسوکله ی دخیر

 باهم نداشتید ؟ شه و شما هرگز یط این مدت دیدارییم

دونستم اومده ایران ! حنر برام ایمیل هم _من حنر نیم

 نزده بود  ! 

 _حتما قرار بود سورپرایزت کنه ! 

 _اصال چرا رس از اصفهان درآورده ؟

ک ارمنیتون پناهنده شده  _اونجا به خونه دوست مشیر

ل آرمن مارکاریان ! اینم تکذیب یم ن  شه ؟بوده ! مین
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شناختم ویل رکاریان رو هم یه وقنر یم_شاید این آرمن ما

اگه باهم مراوده ای داشتیم که حتما سوفیا تو 

 هاش گفته بود ! بازجویی 

ی در این مورد نگفته .ویل شاید تو  ن _نه فعال چی 

 های بیشیر اقرار کنه ! بازجویی 

 که به دروغ و زیر شکنجه ! _مگر این

ن بشم که ت و هیچ _من واسه کمک کردن به تو باید مطمیی

 ارتبایط اینجا تو ایران باهاش نداشنر ! 

 _نداشتم ! 

_مجبورم برای اطمینان خاطر خودم یه درخواست 

حرفه ای ازت داشته باشم !   غی 

 _چی ؟ 

_قسم بخور که بعد ورود سوفیا مراوده ای بینتون نبوده 

 ! 

 _به گ ؟

دونم خییل برات عزیز _به روح برادرشهیدت رضا ! که یم

 بود !  (

*** 
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۶۱ 

 

درست چند روز بعد از چهلم باباحاچی بود که دایی 

سبحان یط یک صحبت تلفنن مفصل تقریبا مرا برای 

جا که خودش را پرسش امی  خواستگاری کرد و از آن

که منتظر اجازه از طرف آندانست یی صاحب اختیار یم
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ی هفته بعد را که یک ما باشد خودش شب جمعه

مناسبت خوب مذهنی داشت برای قرار خواستگاری 

مناسب دانست و مامان که این ور خط هول کرده و 

منتظره  ی یا شاید هم خوشحایل غی  زبانش از غافلگی 

دانست چطور مرا که کنار دستش بندآمده بود و نیم

درحال بال بال زدن بودم و سیع داشتم با ایماء و اشاره و 

ات عصنی بهش تفهیم کنم که بگوید نه ، محبوبه حرک

د و نیم نگاه متاثری هم فعال قصد ازدواج ندارد نادیده بگی 

به لباس سیاه تنش داشت و انگار که از صحبت کردن 

ن زودی کیم هم احساس  امون موضوع ازدواج به همی  پی 

ی آیفون را زدم کرد به تته پته که افتاد من دکمه گناه یم

 ایی محکم و رسای سبحان رفت روی پخش و صدای د

یفات  _دخیر و پرسهردو از خودمونه زهرا خانم ! این ترسی

دیم ! طبق رسم و رسویم هم رو واسه شگونش انجام یم

 که هست ! 

ن یک جمله مامان را توی یک رودرواش بزرگ  و با همی 

ن جمله  ی دلخواه دایی سبحان شدقرار داد و باعث گفیر

یف بیارید !  _قدمتون رس چشم !   خونه خودتونه ! ترسی
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زده بود که ققدر ذو و بعد از قطع تلفن هنوز آن

 غرولندهای مرا نیم شنید انگار ! 

ه و بدوزه مامان ؟  _چرا گذاشنر واسه خودش بیی

ین خودش بود و کاری به  مامان در عالم تخیالت شی 

های من نداشت .انگار نه انگار که مخالفت و اخم و تخم

 ین مساله من بودم ! یک پای ا

_قدریر خدا ! چطور اکرم خانم دلش رضا داد ییک از 

ه هللا و اعلم !   پرساش زن از فامیل این وری بگی 

 _مامان !؟

 _هوم ؟

_چرا بهش نگفنر من قصد ازدواج ندارم !؟ چرا گفنر 

 بیان؟

_خبه خبه ! قصد ازدواج ندارم قصدازدواج ندارم راه 

شی بندازمت ! حاال خدا زده خوام تر انداخنر ! مگه یم

 پس کله شون تو لگد نزن به بختت ! 

 _مامان ! 

ی باباحاچی رو برآورده خواد خواسته_داداش سبحان یم

 کرد . کنه ! واال این همه عجله نیم
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و خودش هم رفت توی فکر ! البته بعدا مشخص شد 

شان برای این بود که برای ورود همه شتاب و عجلهاین

دار دولنر در ییک از شغل نان و آب امی  به یک

ط تاهل الزم بود و از بخت بد یا خانهوزارت ها ، رسی

دانم خوب  امی  هم دست گذاشته بود روی من ! و نیم

چطور موفق شده بود رضایت اکرم خانم را که از قضا 

دخیر ییک از بستگان صاحب مقام و منصب خودش را 

رد ؟ مامان همیشه برایش در نظر گرفته بود به دست بیاو 

ویل خورند ی او آب هم نیمها بدون اجازهگفت آنیم

کردیم اکرم خانم شاید آن طورهام که فکر یم

هایش نبود و این دایی سبحان اختیار همرس و بچهصاحب

 بود که همواره زمام امور خانواده را در دست داشت ! 

 ی من چی ؟ _پس خواسته

ایط  ی تو ؟ اگه یه دخیر _خواسته عاقل باشی تو این رسی

دار و شناس از به جز یه شوهر خوب و نجیب و خانواده

 خوای ! خدا هییحی دیگه نیم

 _شوهر خوب ؟ یا یه زندانبان خوب !؟ 

پوزخند تلخم را هم ندیده گرفت و با همان تغی  اولیه که 

 داد گفت بویی از سازش و مماشات نیم
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بفهیم که  خوای_امی  از رستم زیاده ! چرا نیم

 شوهرکردنت به نفع همه است ؟  

 

 *** 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۶۲ 

 

 تر چند روز قبل

 

 ) _وضعیتش درحال حارصن چطوره ؟

 _بد نیست ! روحیه قوی و رسسخنر داره ! 

کشیم از این روح وحیسی و رسکششه ! خب _هرچی یم

 نتیجه مالقات ؟ 

انه بود ! برای جلب _ یه دیدار خصویص تقریبا دوست

 طور که شما خواسته بودید ! اعتماد ! همون
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 _قسم خورد ؟

اییط چقدر یم ن رسی تونه _واقعا یه قسم اونم تو همچی 

 مهم و قابل استناد باشه ؟ 

ی ما یعنن خانواده_طفره نرو آقا محمد ! برای من .. 

 مهمه 

دین و که بدونیم این بچه چقدر از دست رفته ؟ کافر و یی 

شه براش کاری کرد یمون شده یا هنوز بچه مسلمونه ! یما

 یا نه ؟ 

کنم شما دنبال متقاعد کردن خودتون هستید _فکر یم

 .واال ممکنه زبان رس با دل ییک نباشه ! 

تونن هزارتا _زبان رس مهمه ! اقرار ! اقرار ! اقرار ! آدما یم

 راز کثیف و سیاه تو دلشون داشته باشن .ویل تا به زبون

نیارن محیل از اعراب نداره ! از اینا گذشته ! اون آدیم 

 قسم دروغ 
ی
نیست که به خاطر منافع فردی یا خانوادگ

ه طفره نریم آقا  بخوره ! اونم به روح رضا ! حاال بهیر

 محمد ! حارصن شد قسم بخوره یا نه ؟

 _آاااا ...خب ...بله . 

ن گفنر ! انگار شک داری ؟  _چرا همچی 
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 _نه ! 

 خورد ...! دونم اگه قسم نیمکر ! نیم_خداروش

 شد ؟ _چی یم

_باید فاتحه خودش و آبرو و حیثیت خودمون رو واسه 

 خوندیم ... همیشه یم

 _بله ،تو این مملکت ارتداد جرم کیم نیست ! 

موند ی ننگ و رسواییش تا ابد روی پیشونیمون یم_لکه

ش رسوصدا در این مورد کار خودذاشتیم قانون یی ویل یم

رو بکنه ! اقلکم پیش خدای خودمون روسیاه نبودیم ! 

تونستیم در حقش بکنیم این بود شاید تنها لطفن که یم

که بذاریم واسه همیشه بفرستنش تبعید ...ببینم بهش 

 که نگفنر تحقیقات متوقف شده ؟

 هایی رو زدم که قرار بود بگم ! _نه .همون حرف

ودت داری _بهیر ! بذار خیال کنه تو به خواست خ

 کنن ! کمکش یم

_حنر اگه به خواست شما هم نبود اگه کاری از دستم 

 کردم . اومد دری    غ نیمبراش بریم

 کنه ؟کنن ! چه فرقر یم_حاالم داری کمکش یم
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_درسته ! احتماال زهر چشم خویی ازش گرفته شد ! 

به شالق براش زیادی بود !   گرچه صد رصن

فهمید هر غلیط یمشد و _حقش بود . باید کیم ادب یم

تونه تو این مملکت بکنه .انشاهلل که دلش خواست نیم

کنه و بعد از این دور کارها و خدا به راه راست هدایتش یم

 تحرکات مشکوکش رو واسه همیشه خط بکشه ! 

 _انشاهلل ! 

اش داره از _همچنان نذار بفهمه که از صدقه رس خانواده

نه با احساس مصونیت ره ! واال ممکاین ماجرا قرس در یم

 های قبلش ! کاریبعد آزادیش بازم بره دنبال غلط

مجاز سابقش رو _نه گمونم ! احتماال  فعالیت های غی 

 واسه همیشه تعطیل کنه ! 

_همون بهیر که داوطلبانه خودش رو تبعید کنه و از اینجا 

تره ! ما اعتبار و آبرو و پست و بره .خیالمون راحت

راه برنداشتیم .بابتش خون دادیم !  مقاممون رو از رس 

دیم یه الف بچه با جووین و خایم جون دادیم ! اجازه نیم

ن بر بادش بده . و نواندییسی   های مضحک و کفرآمی 

ن هم یه الف بچه نیست !   _وهللا همچی 
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_به سن نیست که آقا ! مغز معیوب از یه آدم هشتاد 

سازه ! رسول ما فکرش بیماره ! ساله هم بچه یم

 خورده است ! فاسده ! کرم

 شد با یه پیوند مغزی کل سیستم ناقص و مریضکاش یم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۶۳ 

 

ترسیم عاقبت رس خودش و ! یمذهنیش رو عوض کرد 

 حیثیت ما رو به باد بده ! 

ن حاال که حکم آزادیش تو دستتونه از اون تو  _چرا همی 

ون ؟  نمیارینش بی 

 زوده ! باید کیم بیشیر اون تو بمونه تا حالش _نه حاال 

 بیشیر جا بیاد و به نتیجه اعمال و کارهاش فکر کنه . 

ی بگیم یا بذاریم  ن __در باره رسنوشت سوفیا می  بهش چی 

 خودش بفهمه ؟ 
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 ذاریم خودش بفهمه ! ( _یم

 

 *** 

 

 بابا گفته بود 

ی نفهمه !  ن ه محمد چی   _بهیر

ن تاحدودی از وضعیت پیش آم طور ثبات نسنی ده و همی 

آمد رسید و بدش هم نیمروزهای قبل رایصن به نظر یم

ش را بدهد راه دور و یکهو  حاال که خدا خواسته دخیر

ط  خیال همه را راحت کند. ! دیگر انگار صحبت از رسی

ایط بغرنج و اضطراری  رضایت و موافقت من نبود .رسی

محمد داشت ! من باید از رس راه بود و تعارف برنیم

ها شان ! از نظر آنشدم و شاید از رس راه همهبرداشته یم

 کرد . این مهم فقط با ازدواج امکان پیدا یم

 دوخت برید و یممامان تند تند یم

ذاریم و یه صیغه عقد _یی رسو صدا یه نشون یم

ی یم خونیم ! بعدش دیگه کاری از دست محمد محرصن

 برنمیاد ! 
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کرد و دچار ودش شک یمهای خو بعد خودش به حرف

 شد . بحران فکری یم

ای _ویل شب خواستگاری واسه غیبت محمد چه بونه

 خییل خوب بیاریم ؟ میونه
ی
اش با داداش سبحان تازگ

 شده ! 

 ی آخر را با لحنن ناخشنودانه گفته بود . جمله

 

مامان روز بعد از تلفن دایی سبحان فهمید که برادر 

ن را به عزیزش راجع به امر خی  در  پیششان تلفنن همه چی 

کردم واسه وقت ارصار نیممحمد گفته .) کاش هیچ

محمد کار دست و پا کنه ! چه دایی و خواهرزاده خویی 

شدن حاال ! هووف ! ( این را از داد و قایل که ظهر روز 

بعد محمد آن سوی خط راه انداخته بود و خط و 

 ید . مان کشیده بود ، فهمهایی که برای همهنشان

 _خواب دیدین خی  باشه زهراخانم ! فکر کردین  

ن  کنم ؟ باال ذارم و کاری نیمطور دست رو دست یمهمی 

ی که حقم  ن ن بیاین محبوبه مال منه و من از چی  برین پایی 

 کنم ! هرکاری ! گذرم ! به خاطرش هرکاری یمباشه نیم
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ی و بعد تماس  را روی او قطع کرد و بالفاصله شماره

 ل مرا گرفت . موبای

من از ترس جوابش را ندادم .انگار حنر از پشت تلفن هم 

توانست خدمتم برسد .من و مامان جوری با وحشت یم

 به هم نگاه یم
ی

زدیم به کردیم و بعد  زل یمو دستپاچیک

لرزید انگار کنار بمنی درحال گوشی که داشت برخودش یم

پیامش  ایم ! کیم بعد اس ام اسش رسید . انفجار نشسته

داد ! با کلمایر که بعضا بوی خشم و خشونت و تهدید یم

حروفشان ناقص مانده بود . معلوم بود با تمام 

 عصبانیتش تایپ شده 

کنم محبوبه ! " روزگات )روزگارت ( رو سیا ) سیاه( یم

ن ( با یه جواب رد  ! )نشناختی  ن هنو )هنوز( منو نشاخی 

ن تا من خودم خودت قل )قال( این قیصن ) قضیه ( رو بک

 دس ) دست ( به کار نشدم ! " 

 

کوشید ظاهر قرص و محکم خودش را حفظ مامان یم

د . کند و چندان هم جدی  اش نگی 
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خواد چه غلیط بکنه مثال !؟ یه کم فقط هارت و _یم

کنه و تموم ! کجای دنیا دیدی خواهر رو بدن هورت یم

 به برادرش؟

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۶۴ 

 

ن جدیت محمد را پرس تنن خودش یم دانست هنوز با همی 

ها در بیمارستان یک ی عوض شدن بچهانگار قصه

ن به آن دنیا قصه ی بود که زهره خانم قبل از رفیر ن ی فانیر

محض مزاح و رسگریم از خودش درآورده و تحویلمان 

 داده ! 

 

ی نسبتا عادی بود .با .یک چهارشنبهچند روز بعدتر .. 

ی باران و هوای ابری و رسد همراه با ریزش پراکنده

رطوبت نسنی !  اگرچه با مامان رس جریان مراسم 

خواستگاری آخرهفته هنوز کنتاکت و کشمکش داشتم و 
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کردم مخالفتم را با تصمیمات با رفتاری قهرآلود سیع یم

خودرسانه اش تابلو کنم ، اما برای ناهار آن روز تدارک 

 !  خویی دیده بودم

خاله زینب از شب قبل تماس گرفته و قرار گذاشته بود 

عیل بود ( به که بعد از مطب )نوبت ویزیت ماهانه ی امی 

دانستم غذای خاص مورد جا که یمما بیاید و از آن خانه

ن صبحانه با صدای بلند عالقه اش ترشی تره است رس می 

 اعالم کرده بودم که ناهار با من ! 

ن بوی ترشی تره تم هایش را یام خانه را برداشته بود ! سیی

خودم تابستاین از باغ چیده و بعد فریز کرده بودم و حاال 

شد که مامان درست هایی یمترهداشت به خویی ترشی 

کرد و باباحاچی عاشقش بود ! آه ! باباحاچی ! چقدر یم

هایی که به آن شد با آدمدلم برایش تنگ شده ! کاش یم

ماس گرفت و بهشان گفت چقدر جایشان روند تدنیا یم

 دانستیم! خالیست و کاش وقنر بودی قدرت را بیشیر یم

 

توانست مثل یک روز معمویل تمام شود .اگرچه روز یمآن

های متفاویر که هرکدام از ما برای مراسم نگراین با دل

توانست فرق خواستگاری شب بعد داشتیم .اما یم
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 گذاشته شده نداشته چنداین با دیگر روزهای پشت رس 

 باشد ! 

عادی بودن آن روز داشت نمود کم نشانهاما کم های غی 

کرد .موبایلم دوبار زنگ خورد و هردوبارش را پیدا یم

خواست دیگر با سولماز جواب گذاشتم چون دلم نیمیی 

ن گوشی را بردم گذاشتم  ارتبایط داشته باشم ! برای همی 

مم به اسمش هم توی اتاقم زیر شارژ ! که حنر چش

خانه به اتاقم  ن نیفتد . یک ساعت بعد هم وقنر از آشیی

رفتم دیدم باز یک تماس از دست رفته از طرف سولماز و 

ی چکامه روی چند تماس از دست رفته از شماره

کم داشت دلم به شور  ام به ثبت رسیده .کمگوشی 

ن این تماسیم ها بود ؟ چرا افتاد ! یعنن چه ارتبایط بی 

آن هم سولماز و هم چکامه تصمیم گرفته بودند بعد یک 

ند ؟ و بعد هم آن از مدت ها در یک روز با من تماس بگی 

 پیام هشداردهنده که از طرف سولماز به دستم رسید . 

" تو رو خدا با من تماس بگی  محبوبه ! موضوع مهمیه ! 

 دونم در جریاین یا نه ؟ " نیم
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ان چی ؟ از پشتم جویی در جریان چی ؟ خدای من! درجری

لرزیدم .معطل نکردم و از عرق راه افتاده بود و داشتم یم

که بتوانم حنر یک لحظه دیگر را با دلهره و این بدون

اش را گرفتم .به بوق دوم نرسیده تشویش رس کنم شماره

 ی گوشم را لرزاند . صدای هراسانش پرده

چ _وای محبوبه کجایی تو ؟ خدا منو مرگ بده ! هی

 دوین چی شده ؟ یم

 _درست حرف بزن ببینم چی چی شده ؟ 

_یه نفر از اون فیلم جشن تولد ش دی زده و پخش کرده 

 ! 

 _چی ؟ ...ی...یه نفر ...یه نفر چه کار کرده ؟

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۶۵ 
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و بعد فکر کنم چشمانم سیایه رفت و خوردم به لب 

گوشی هم با صدای جیغناک   بری افتادم و تخت و یک

ن .   سولماز از دستم افتاد زمی 

زنم .الو _من ...من شاید بدونم کار کیه ! یعنن حدس یم

 محبوبه ؟ الو ...؟ 

 

به ی ناباورانه و فاجعه بزرگ و شویم بود و با یک رصن

ناگهاین مرا در عمق هولناک خودش کشید .چه کیس جز 

مثل روز  توانست مقرص باشد !؟سولماز و محمد یم

 هم این رسوایی را برایم 
برایم روشن بود که با همدسنر

ها رقم زده بودند ! و البته باید خودم را بیشیر  از آن

شان را سازیدانستم .نباید فریب صحنهمقرص یم

خوردم نباید ! تا خاله زینب بچه بغل از راه برسد یم

مامان سیع کرد با آب قند رسپایم کند . اما من دچار 

کشیدم و از صدا فریاد یمرسگیجه و تهوع شده بودم .یی 

 وار ! چارهپیچیدم .یی دردی نهاین بر خود یم

دانست چه مرگم است  با دیدن حال و احوال مامان نیم

 غریب و ترسناکم بیشیر دست و پایش را گم کرده بود 

 _یهو چت شد آخه دخیر ؟
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ایل خیام ! رفت با خوشکرد چشم زخم خوردهفکر یم

برایم اسپند دود کرد تا من بیشیر احساس خجلت و 

 
ی
وار بکوبم به دیوار . کنم و رسم را دیوانه  رسافکندگ

ن دخیر عزیزش باعث به بار آمدن چه نیم دانست همی 

ای برای خانواده شده که بزودی ننگ و گناه نابخشودین 

رسد . دلم ها هم یمآید و به مشام آنگندش بیشیر در یم

ن حاال نفسمو بگی  ! خوایم م ! ) خدایا ! همی  ست بمی 

 دیگه هیچ پنایه جز مرگ ندارم .( 

 

مصیبت و مکافات و نحیس لحظه به لحظه داشت 

ی پیدا یم  کرد . دامنه بیشیر

وع کرد به زنگ خوردن تلفن خانه و موبایل ها به نوبت رسی

 ! 

و شور قصه حنر به موبایل  حامالن اخبار  و راویان پر رسی

قدر شوکه ینب هم حمله کرده بودند . مامان آنخاله ز 

ی ریحانه و های جسته و گریختهبود که از صحبت

خاله های خودش و این بعدش دخیر عموهای من و دخیر

ی نیم ن  فهمید . و آن چی 
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ن شما ؟ ) فیلم چی پخش شده ؟ تولد گ ؟ چی یم گی 

...گفنر محبوبه چه غلیط کرده ؟ ...چی ؟... گ این زر 

زده ؟ ...محبوبه کجا رقص و آواز کجا ؟ خفه شو  مفتو 

 کنم ! ( .واسه دخیر من حرف درنیارین ! نفرینتون یم

 

ی به  ن بعد محیا محزون و دلشکسته از مدرسه رسید .چی 

ها نگفت ویل یواشیک به من گفته بود دونفر از آن

 ش
ی
دی معروف به رقص و آواز دوستانش خانوادگ

اند .و بعد زد نایه را دیدهخواهر مداح معروف محمد پ

 زیر گریه ! 

ترسم محبوب ! اگه راست باشه ...اگه _من خییل یم

...اگه بابا و داداش محمد بفهمن ... اصال گ از رو 

تونه فیلم الگ باشه ؟ فتوشاپه دشمنن این کارو کرده ؟ یم

 مگه نه ؟ 

 

دشمن ؟ آیا دشمنن به جز محمد داشتم ؟ داشتیم ؟ او 

ام تا رس حد جنون منقلب واستگاری که خیی خ

اش کرده بود و او را برآن داشت تا دست به وعصباین 

انه بزند. خودش گفته  انتقام و یا شاید هم اقدام پیشگی 
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کند! ویل چطور بود برای به دست آوردن من هرکاری یم

باور کنم که پخش فیلم هم باید کار خودش باشد ؟ او با 

ت و تعصنی که ب  ه خصوص روی من داشت! آن رگ غی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۶۶ 

 

که واقعا زده آمد! مگر اینبا عقل و منطق جور درنیم

کنم باشد به سیم آخر و این هم ییک از همان " هرکاری یم

دانم ! فکرم درست " ی باشد که با اخطار گفته بود ! نیم

 داد ! کرد و بیشیر از این قد نیمکار نیم

ان و وامانده بودم .   تا رسحد مرگ گیج و حی 

خاله زینب که کیم هوشیارتر از مامان بود اول یک قرص 

به مامان داد و بعد سیع کرد با لحنن شمرده و  زیر زباین 

ون .   دوستانه از زیر زبانم حرف بکشد بی 

_تو تولد کیس رفته بودی محبوبه ؟ ممکنه جایی 

ای رفت که گزه.)چنان لبرقصیده باشی ... پناه برخدا .. 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

م و اکراه داشت ( جایی آواز  انگار حنر از گفتنش هم رسی

خونده باشی که ازت فیلم گرفته باشن ! جریان این فیلیم 

که  ریحانه داره با خودش میاره اینجا نشونمون بده و 

 شه چیه ؟ گن بلوتوثشم داره همه جا پخش یمیم

 و به بازویم چسبید 

ی بگو ! _محبوبه ؟ با توا ن  م ! یه چی 

 

کرد که بگویم نه .دروغه ! داشت با نگاهش التماسم یم

فیلمه ! من کجا و رقص و آواز کجا ؟ اصال فیلم چی ؟ 

کشک چی ؟ اما چه کنم که روسیاه بودم و با ناداین این 

شد جمعش کرد دسته گل را به آب داده بودم و دیگر نیم

 ! 

دم و دفاع و زبان بسته لهای یی مثل آدم ب روی لب فرسی

ن که اشک خجلت و ندامتم را نبیند !   رسم را انداختم پایی 

 همان لحظه مامان بر رس و سینه زنان نالید 

 _خدایا منو مرگ بده تا این ننگ رو نبینم ! 
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ی خواست باور کند که این قصههنوز انگار نیم

تواند بار با تمام ابعاد تاریک و تبعات ناگوارش یممصیبت

 ت داشته باشد ! حقیق

ی خوفناک درخانه پیچید و صدای زوزه اش همچون نفی 

با صدای زنگ خانه در هم آمیخت .زن دایی ریحانه 

مشوش و آسیمه رس آمده بود تا آن ش دی کذایی را 

نشانمان دهد ! انگار مهم نبود که کیس از ما طاقت دیدن 

ا این سند جرم را نداریم ! گویی دیگران وظیفه داشتند ت

و کلگ در کار  بازیبهمان اثبات کنند که هیچ شعبده

ی که دارد توی آن فیلم نفرینن یم رقصد و نیست و دخیر

تواند کیس جز محبوبه باشد ! مگر خواند نیمآواز یم

 اش ! خواهر دوقلوی نداشته

  

بعد از تماشای تنها چند دقیقه از فیلم بود که مامان 

ن نشسته به سمتم طاقت نیاورد .با چشماین به خو 

ور شد و با قدریر مافوق و دور از تصور به جانم حمله

به های یی در یی افتاد .موهایم را توی چنگش گرفت و رصن

هایش را بر رس و  کمرم کوفت .زیر رگبار لعن و مشت

 نفرین و دشنایم که تمایم نداشت. 
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عیل و محیا با هم قایط شده بود . زور صدای گریه ی امی 

ه قدری زیاد بود که ریحانه و خاله زینب باهم مامان ب

شدند و هرکاری کردند نتوانستند مرا از زیر حریفش نیم

ون .جیغ یم ن و انتقامجویش بکشند بی  زد دستان خشمگی 

 گفت و یم

_خدا لعنتت کنه محبوبه ! تف به تو ! الیه تکه تکه شی 

! یم دونستم بری زیر خاک ! حیثیت برامون نذاشنر

دونستم چشم سفیدیت کار  تو خونته ! یمحیایی یی 

کنن دونستم عاقبت یه کاری یمده ! یمدستمون یم

دونستم چه آب زیرکایه دونستم ...یمآبرومون بره ! یم

! من خاک بر رس . هسنر و ازت چه کارا که برنمیاد 

دونستم و دست و پات رو نبستم تو خونه و گذاشتم یم

 هرغلیط دلت خواست بکنن ! 

 

حس شد و دیگر از یک جا به بعد بدنم دیگر رِس و یی 

دردش نیامد و برای رهایی از چنگال خشمگینش تقالیی 

ده نا و یی نکرد . یی  پناه و تسلیم محض خود را به او سیی

بودم تا هرطور دلش خواست تنبیهم کند بلکه آتش 

دست و خشم و غضبش فرو بنشیند .همچون گنهکار یی 
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پذیرفته ؛ خود را مستحق این مجازات پایی که جرمش را 

 دیدم . و تنبیه یم

که خودش خسته شد و از قدر زد ، زد تا اینمامان آن

نفس افتاد و بعد هم روی دست خاله زینب از حال رفت  

 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۴۶۷ 

 

که فیلم خصویص آدم بیفتد دست ملنر بیکار این

بدشانیس باشد فقط . فرصنر که تو تواند یک یم

دیه دستشان تا بنشینند با حظ و تمسخر و ناخواسته  یم

نفرت و عقده و چندش تماشایت کنند . بعد به خود حق 

 
ی
خودت و جد و آبادت را  قضاوت بدهند که کل زندگ

ند و  فقط با نگاه به همان چند دقیقه فیلم زیر سوال بیی

ا الفایطن رکیک و گستاخانه مذمتت کنند .و بعد تا تو را ب

نمای شهر بار و پرتوبیخشان انگشتهایی شماتتو نگاه

کوشند که با حفظ کشند و یمنکنند دست از تالش نیم

شان رحمانههای تند و یی فشاراجتمایع و تداوم واکنش

عاقبت به انزوا و جنون و حنر در دام خودکیسی 

 . بیندازندت 

 واقعا اصال عادالنه نیست . 

 

ین واقعه و تبعات شویم که با خود به دنبال داشت ا

 برای همه ما و بخصوص من بود که علت 
ی
مصیبت بزرگ

ل بودم .  قابل کنیر  و فضاحت غی 
ی

اصیل این رسشگستیک
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های کاری و سوءاستفاده از آزادیمن بودم که با ندانم

ام خانواده را توی آن موقعیت اسفناک و مخفیانه

ی تارییک که هرچه دست .ورطه حساس گرفتار کرده بودم

 رفتیم . زدیم بیشیر در عمق جانکاهش فرو یمو پا یم

ان و نگران ن کننده اش که حنر مامان با آن حال و روز نامی 

نایی برای نفس کشیدن نداشت دائم دلش جوش این را 

ش به گوش محمد برسد چه قیامنر یم زد که وقنر خیی

ا بود ! تمام نگران واکنش بابشود ! حنر کمیر دل

 اش محمد بود فقط . دغدغه

من با رس و بدین کوفته و کبود و دست از جان شسته به 

م کنار دستش که به گوشهجای این ی امن اتاقم پناه بیی

اش بودم و در دل نشسته و دلواپس حمالت احتمایل قلنی 

خواستم الاقل در این مورد بهم رحم کند و اگر از خدا یم

ن  م با پای خود به قرار به گرفیر قرباین باشد من حارصن

قربانگاه بروم و تقاص اشتباهم را به تنهایی پس بدهم . 

بار درنبود خاله زینب که با رس و صوریر گریان و یک

بادکرده رفته بود بچه را توی اتاق محیا بخواباند کیم 

حایل صداش جرات به خرج دادم و با صدای گرفته و یی 

 زدم 
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 _مامان !؟ 

ای  نصیبم شد و غرولندی غرهواب تنها چشمجای ج

خواست دیگر چشمش به کوتاه. مطمئنم دلش نیم

ی دق نشسته بودم که مثل آینهچشمم بیفتد و از این

ار بود . اما من از حرف زدن با  ن روبه رویش دلخسته و بی 

هایی را بهش یماو ناامید نشدم 
ن گفتم تا کیم .باید یک چی 

 کم کنم .   از بار عذاب و تشویشش

خواستم بیشیر از خودم نگران او بودم .هرچه که بود نیم

مربوط به من از  یخدای نکرده از غم من و این فاجعه

 دست برود . 

 دونه . _محمد خودش یم

تکان ماند و آه رسدی از لبان اش یی های خستهپلک

ون .یمنیمه دانم که برایش باور باز و کبودرنگش جست بی 

احتماال من داشتم به نظرش مزخرف  کردین نبود و 

دانستم تا چه حد دارم گفتم ویل چون خودم یمیم

گویم از تک و تا نیفتادم و با شور و حرارت راستش را یم

ی ادامه دادم  بیشیر

_محمد خودش ترتیب داد من به اون جشن تولد برم .) 

مثل این بود که گفته بودم محمد این خنجر را از پشت 
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قیمت هم واسه سولماز ( حنر یه کادوی گرونبه ما زده . 

 گرفت که از طرف خودم بهش هدیه بدم .قرار بود

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۶۸ 

 

ه موبایل ها خاموش باشه و کیس از جشن فیلم نگی 

ن  طورم بود ویل بعد فیلمش دراومد.انگار یه .ظاهرا همی 

ز نظر او همه دانم ااش ... ) یمنقشه و کلک بود همه

کرد ! حنر اگر ها گناه رقص و آواز مرا توجیه نیماین

 تمامش نقشه بوده باشد ! ( 

نگاه مامان مات مانده بود روی صورتم .اصال صدایم را 

هایم چقدر برایش ناگوار بود دانم که حرفشنید ؟ یمیم

ای جز گفتنشان بود ؟ دیگر آب از رس اما مگر چاره

ش فرقر  مان گذشته بود همه ! یک وجب دووجب بیشیر

چینن سخت کرد .من که بعد از مقدمهبه حالمان نیم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ی پیدا کرده بودم حاال داشتم با لحن  اولیه جسارت بیشیر

 چیدم . تری کلمات را کنار هم یمقاطع و رصی    ح

ن بار خود محمد بود که این فیلمو نشونم داد .  _اولی 

ون دیدنش تهدیدم کرد که اگه ...اگه نیمه شب نرم  بی 

طاقنر چشمانش ده .) مامان با یی اون فیلمو نشونتون یم

د .یم توانست صدایم دانم اگر یمرا بست و روی هم فرسی

کرد.( من...من ...از ترسم مجبور شدم را هم خاموش یم

گم مامان ! که یواشیک برم ببینمش ! باور کن راست یم

کر من به محمد هیچ حیس نداشتم .اونجور که شما ف

اش کردی نبود ! ) انگار این حرف را محض  دلدارییم

گفته بودم .(  شاید اصال پخش فیلم هم کار خود محمد 

دونم با عقل جور درنمیاد ویل ...اون به اندازه باشه .یم

کاقن دلیل داشت . ندیدی چطور خیی خواستگاری امی  

 خواست با این کار وجههاش کرد ؟ شاید یمدیوونه

یم برام خانوادگ یمون خراب بشه و دیگه خواستگار محیر

پا پیش نذاره و بعدش ... بعدش منو یی دردرس مال 

 خودش کنه ! 
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دهنده و دردناک بود ی آخرم به قدری برایش تکانجمله

که از تحملش خارج شد .انگار که بخواهد ویزویز مگس 

 مزاحیم را بیخ گوشش بتاراند دسنر درهوا تکاند . 

از دست توئه محبوبه ! اول محمدم رو  کشم_هرچی یم

شی ! ازم گرفنر بعدم آبرومون رو ! عاقبت به خی  نیم

 شی ! نیم

ن کشید که روی صورتش را  و بعد رورسی سیاهش را پایی 

د .شاید هم دیگر نیم  خواست مرا ببیند. بگی 

ساعت بعد محمد با خانه تماس گرفت و با محیا یک

ن  داند و در راه آمدن به را یمحرف زد .گفته بود همه چی 

خانه است .خیی آمدنش مامان را بیشیر به هول و وال 

گفت قلبش دارد از جا کنده قدر که یمانداخت . آن

شود .خاله زینب که مدیریت بحران را شخصا به عهده یم

خیال نگذشت و با گرفته بود از کنار هشدارهای مامان یی 

ا خواست با بابا تماس ترس از پیش آمد هر اتفاقر از محی

د و ازش بخواهد هرچه رسی    ع تر خودش را به خانه بگی 

س نبود .اصال نیم دانستیم تاحاال برساند .بابا اما در دسیر

ن و  خیی به گوش او هم رسیده یا نه ؟ فکر درهم شکسیر

کرد .مامان در مقابل شدنش نابودم یم ی رسافکندهغصه
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ن نزد پزشک خ ودش مقاومت ارصارهایمان برای رفیر

زنان به من و خاله حوصله و پرخاشکرد .گایه هم یی یم

 توپید زینب یم

م ؟ ولم _چکارم دارین ؟ چرا نیم ذارین به حال خودم بمی 

ن !   کنی 

بعد هم که محیا خیی رسیدن محمد را داد با نگاه غران و 

 آلودش به من فرمان تبعید شدن به اتاقم را داد . عتاب

 

 #نیلوفرالری

 ق_را_سانسور_کردند#عش

#۴۶۹ 

 

ش نیامده بود .آمده  اما محمد که برای سالم و احوالیی

 آب بدهد ببیند بعد از طوفان رسوایی چه 
بود رسو گوشی

تر آمده بود مرا اوضاع و احوایل داریم و از همه مهم

 ببیند. 
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ها رساغ مرا ی ورودش به خانه از آنو از همان لحظه

آمد .زنگ تاق یمگرفته بود. صدایش تا توی ا

 ای داشت . توزانهکینه

ن  _به حساب کسایی که تو پخش کردن فیلم دست داشیر

ن یم یر بهشون بدم که خودشون حظ کین رسم ! درس عیی

 . 

قدر خفه و مبهم بود که آمد اما آنصدای مامان هم یم

کرد گوید؟ انگار داشت فقط زاری یمفهمیدم چه یمنیم

هایی یم.آن وسط هم یک
ن  گفت . چی 

 _محبوبه تو اتاقشه ؟ 

نه محیا و نه مامان جوابش را ندادند .خاله زینب بود که 

 با شک و دودیل گفت 

 _چکارش داری !؟

حتما ترسیده بود که مبادا قصد جانم را کرده باشد ! اما 

ی دور از انتظار خود خیالش را محمد با لحن آمرانه

 راحت کرد . 

 _کاریش ندارم ! 
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ا در پیش گرفت .من پشت پنجره خشکم بعد راه اتاقم ر 

ی  ن زده بود .نگاه کور و ماتم به باغ بود اما جز سیایه چی 

دیدم .حنر صدای جی  باز شدن در هم باعث پرت نیم

حواش نشد .وزن نگاهش را روی شدن حواسم از یی 

کردم .برای چی آمده بود دیدنم ؟ که خودم حس یم

پای او ؟ حنر اگر بگوید گناه پخش شدن فیلم را ننویسم 

خودش هم باعثش نباشد اما حق داشتم از او بابت 

ارصار و اجبار در فرستادنم به آن تولد مشکوک شایک 

 باشم . 

 _محبوبه ؟ 

 یادم به کبودی
ی

هوا های رسو صورتم نبود .یی ها و کوفتیک

به طرفش برگشتم و کویه از بهت و رنج و تاثر را که ته 

ی و را به تماشای چه منظرهچشمانش دیدم تازه فهمیدم ا

ی دعوت کردهتکراری و غم ن هاش ی لبام ! گوشهانگی 

یم که واقعا در این نقش تلخندگونه ای گرفت .حاال گی 

توانست خودش را از ترین باشد .اما یمگناهقائله او یی 

 که مرا به هردلییل به آن جشن فرستاده بود ببخشد ؟ این

 ! _دست مامان خانمت درد نکنه 

 اش به طعنه گفتم در جواب طعنه
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 _فکر کردی فقط خودت حق داری منو بزین !؟ 

رسید .خسته ، پریشان ، چقدر تکیده و مفلس به نظر یم

 رسگشته و درمانده ! مثل آدم
ی
شان را هایی که تمام زندگ

 اند ! توی قمار باخته

ون داشت مثل نقل و  _من اگه فیلم رقص و آوازم اون بی 

ن   قدر زبونم دراز نبود . شد اینمردم پخش یم نبات بی 

زدم به کوچه عیل _ منم اگه همه چی زیر رس خودم بود یم

 چپ ! 

ن که یمحنر با این توانستم با کیم تامل و اندیشیدن مطمیی

تواند عامل پخش آن فیلم باشد اما از شوم که او نیم

متهم کردن او ابایی نداشتم .او تنها کیس بود که از صف 

سم بود و من یممت توانستم با زخم همان احتمایل در دسیر

زبان زدن به او قدری خودم را از فشار خشم و ناراحنر و 

عقده تخلیه کنم .اتهامم برایش گران تمام شده بود .حنر 

ه شک و شبهه اش را هم نسبت به خودش از گناهان کبی 

 دانست .  یم

با چه   _احمفر یا داری فقط اداشو در میاری ؟ هوم ؟

 ناموش کار منه !؟یی  توین فکر کنن اینعقیل یم
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_پس کار کیه ؟ چرا باید درست ییک دوروز قبل از مراسم 

خواستگاری این فیلم لعننر پخش بشه ؟ گ بیشیر از تو 

ه داشته باشه ؟یم ن  تونه کینه و انگی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۷۰ 

 

شیدیم .البته او هم ثابت هردو داشتیم رسهم داد یم ک

ه کرده بود که در چزاندن من یم تواند مثل یک استاد خیی

 عمل کند . 

_نکنه االن تو این وضعیت ناراحت به هم خوردن مراسم 

 خواستگارینر ؟ 

من با حرص دندان قروچه رفتم و او دسنر با پریشاین 

روی محاسن نامرتبش کشید .شاید به نظر خودش زیاده 

د و از گفتنش پشیمان شد .حواسم برای روی کرده بو 

ای رفت پیش زخیم که روی مچ دستش بود .شکل لحظه
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ی

 عمیق فرورفتیک
ی
ده بود با خونمردگ های ریز  و به هم فرسی

 ! 
ی

 ! شبیه جای گازگرفتیک

دونم االن چه حایل داری ویل باور کن حال من از تو _یم

ش بهم رسید خون جلو چشمامو گرفت.    بدتره ! وقنر خیی

ن نفریه که یمسولماز یم رم رساغش ! خودش دونست اولی 

رو از دستم قایم کرده بود .اما من در عرض دوساعت 

گرفت پیداش کردم .اگه دوستش به موقع دستمو گاز نیم

 گردنش رو شکسته بودم . 

حنر از تصور قتل سولماز به دست محمد هم موی تنم 

 ایستاد ! سیخ یم

فقط خودم پس بدم ! خواهش  "خدایا ! بذار تاوانش رو 

 کنم بقیه رو قایط نکن ! "یم

 _کار سولماز بود ؟ 

 آلودم گره خوردنگاهش در نگاه اشک

 _نه . 

 _پس کار گ ... 
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هنوز حرفم را تمام نکرده بودم که صدای جیغ محیا و 

مان از اتاق شد خاله زینب باعث خروج هول و رسآسیمه

 . 

حرکت افتاده بود یی مامان با گردین کج و بدین خشک و 

افتاد . روی دست محیا که خودش از ترس داشت پس یم

های کوفت و گریهخاله زینب بچه بغل بر رسوسینه یم

ن این صحنهزدهوحشت ی دلخراش ی امی  عیل هم در میر

 رسید . به گوش یم

ن ما محمد از ییک باید آمبوالنس خیی یم کرد .در بی 

هره و اقدامات اولیه مان هوشیارتر بود .میان دلهمه

دانیم چقدر موثر اورژانیس که کم و بیش بلد بودیم و نیم

بود آمبوالنس رسید .محمد مرا از همرایه با خودشان 

 منع کرد . 

 خوای بیای ؟ _با این دک و پوزت کجا یم

عیل را پیش ما گذاشت و خودش رفت . خاله زینب  امی 

ن  ن خودش ! اما قبل از رفیر  محیا را یک محمد هم با ماشی 

هایی را بهش کرد 
ن گوشه کشید و یواشیک سفارش یک چی 

.انگار ازش خواسته بود چهارچشیم مراقب من باشد یک 

ون . وقت کار ندهم دستم . یا یی   هوا از خانه نزنم بی 
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تر از  پال و پر جایی امنای یی دانست برای پرندهانگار نیم

 قفسش نیست . 

همان موقع در راه آمدن به  دایی سجاد و زن دایی ریحانه

ی ما بودند که آمبوالنس را رسکوچه دیدند و پیش خانه

ن محمد که خود حدس هایی زدند و بعد هم با دیدن ماشی 

ن شدند که داشت پشت رسشان تخت گاز یم رفت مطمیی

آمبوالنس باید حامل مامان بوده باشد .بعد هم دایی 

نبالشان رایه سجاد ریحانه را دم در پیاده کرد و خودش د

 بیمارستان شد . 

زن دایی ریحانه که آمد حواسم از محیا پرت شد و 

ای که نفهمیدم چرا با آن حال گریان و زار و دستپاچه

چه تلفن جینی مامان دنبال شماره گ 
داشت توی دفیر

 یی سیم به اتاقش رفت که به گ یم
گشت و بعد با گوشی

 زنگ بزند ؟

عیل یی   ریحانه که یی کرد و تایی یمامی 
ی
 مان راحوصلگ

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۴۷۱ 

 

دیده بود خودش سیع کرد به نحوی آرامش کند .با لحنن 

ام بدهد. با دلسوزی یم غمخوارانه سیع داشت دلداری

 گفت 

زنن و تو گوش هم پچ _یه مدت همه در موردش حرف یم

ن . بعدش کم کم یادشون یمپچ یم ن که انگار ره .همچکین ی 

اصال اون اتفاق نیفتاده و هرگز واسه کیس مهم هم نبوده 

! حاال فقط باید واسه زهراخانم دعا کنیم ! الیه به حق 

 پنج تن صحیح و سالم برگرده . 

ن که حاال روز این قصهدانستم یکخودم هم یم ی ننگی 

زنند و داغ داغ همه در موردش با آب و تاب حرف یم

شد و شاید روزی حنر دیگر د کهنه یمکننسخن چینن یم

هم برای کیس نداشته باشد اما کس  ارزش یادآوری

و دلخون امروزمان چه  دانست با حال و روز واماندهنیم

 کردیم !؟ یم

 

روز برای انجام کارهایی به خارج از شهر بابا که از قضا آن

اش بدون شارژ و خاموش رفته و در ادامه روز گوشی 
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ی بهش نرسیده بود شب به محض مانده و ه نوز خیی

که پا به خانه گذاشت با دیدن حال و روز این

احوال ما ) من یک گوشه توی تارییک نشسته ناخوش

بودم که ریخت درب و داغانم را نبیند ( و دیدن جای 

 پیگی  چند و چونش شد ، ریحانه از 
خایل مامان با نگراین

را به او داد و  روی احتیاط فقط خیی بدحال شدن مامان

حرقن از رسو صدای آن فیلم کذایی به میان نیاورد ! اما 

درست وقنر که بابا قصد داشت با عجله رایه بیمارستان 

زاعیل ی عبوس و برافروختهشود دم در با چهره ی عمومی 

داد تعارف زد و جا که دلش گواه بد یمبرخورد و از آن

زاعیل از همان اولش با جنگ و   آوردش تو  .عمو می 

المصبت  زد که مرد حسایی چرا گوشی دعوا با باباحرف یم

د تو را خواب یم برد . و بعد خاموش است ؟ دنیا را آب بیی

با توپ و ترسی و شکوه رفت رس اصل مطلب که چه 

ت را نگرفنر و گذاشنر آبرویمان را  نشسنر و جلوی دخیر

ش توی شبکه د جوری که خیی  پدر های ماهواره ی یی بیی

هم درز پیدا کند. بعد هم که دید برادر از همه جا 

ش هنوز نیمیی  ش چه غلیط کرده و یی خیی توجه داند دخیر

ن را مو به به این که او را تا مرز سکته پیش برده همه چی 

ی افزود  مو گذاشت کف دستش و با رسکوفت بیشیر
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_ حاال آبروی ما هییحی ! چطور حساب موقعیت 

 داداشش رو نکرده !؟  

بابا با کمری شکسته از نیمه راه حیاط برگشت .انگار  

ن تازه از زیر آوار زلزله ونش کشیده همی  ای مخوف بی 

ان نگاه یمبودند  دید .راه کرد و نیم. گیج و منگ و حی 

 رسید . رفت و نیمیم

گفت . زبانش از شوک بند آمده بود انگار ! هییحی نیم

اتفاق بد پشت هم  همهشد مگر ؟ اینبدتر از این هم یم

اد طاقتش چقدر .فقط دوتاش در طول یک ن روز .آدمی 

 است مگر ؟

 قارص مانده بود نگاه رسد و 
ی
زبانش گویی از واماندگ

بهمایوس و رسافکنده ی شالق هم اش اما از هزار رصن

ناگوارتر بود برایم .آن طور که با تاسف رستکان داد و 

چشمان اش آنا در سیایه تصویری از قلنی شکسته

مغمومش ظاهر شد گفتم دیگر برای همیشه از چشمش 

 افتادم ! 

موقنر پیش نگاه اش آن طور به هم هزده ام چهر های رسی

هاش افتاد و پیچید و از خشیم فزاینده کدر شد ، شانه

که زانوانش از زیر بار وزنش جا خایل نکنند به برای این
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وش پشنر مبل چسبید و آیه خفیف و ناله وار از گل

ی تلخ ن ون پرید فهمیدم چی  تر از پایان یک تر و غمبی  ن انگی 

 مرد نیست . 

م و هرگز در این وضع نبینمش ! ترجیح یم  دادم بمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۷۰ 
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دایی سبحان  با خاله زینب تماس گرفته و قرار 

خواستگاری را کنسل کرده بود .با رسکوفت بهش گفته 

ی است ! د نیمبو   دانستیم محبوبه همچه دخیر

ن بود  ی که در این رسی بزرگ نهفته بود همی  شاید تنها خی 

که از یک ازدواج اجباری نجاتم داده بود ! ویل لحن تلخ 

ی دایی سبحان زخم دیگری روی دلم گذاشت و گزنده

.چکار کرده بودم مگر که همه دم از یک رسوایی و 

در یک مجلس خصویص و  زدند ! آبروریزی بزرگ یم

ن ! خاله زینب  انه خوانده و رقصیده بودم .همی 
دخیر

 گفت یم

زاآقایی ! خواهر  _از تو بعید بود این کار ! تو دخیر حاج می 

 گن ؟مداح معروف ! مردم چی یم

 مردم ! مردم ! مردم ! 

توانند کاری به کار هم نداشته آه از این مردم که نیم

 شود بست ! م نیمباشند و در دهانشان را ه

انفجارهای مهیب و یی در یی رسنوشت داشت خسارات 

ان ناپذیری از خود به جای یم ن و جیی  گذاشت . سنگی 

 آن روی بدترش را هم به ما نشان داده بود و ما هر 
ی
زندگ

مان نزدیکلحظه به سقوط غم ن  شدیم ! تر یمانگی 
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 رسید .ماماناز بیمارستان هم اخبار خویی به گوش نیم

باید هرچه رسیعیر تحت عمل جراچ قلب باز قرار 

زد و حنر نگاهش را گرفت .بابا گرچه با من حرف نیمیم

اش را به هم ازم دری    غ کرده بود اما روز عمل نگاه ییحن 

مسارم دوخت و با لحن شماتت  باری گفت چشمان رسی

ون بیاد  _بذار مادرتون از اتاق عمل صحیح و سالم بی 

 بعد  

 دارم ! با تو کار 

 

*** 

 محمد 

 

 _حال مادرت چطوره ؟

ن یم گذاشت رسی که یی درحایل سیم و کلتش را روی می 

 ای گفت تکان داد و با صدای خسته

 _هنوز به هوش نیومده بود ! 

در بدو ورود از دیدن دالوری در اتاق خودش تعجب 

که ایستاده بود پشت پنجره و نگاهش کرده بود .درحایل
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رسید که بعد از آن این طور به نظر یم به محوطه بود . 

تماش که با او گرفته و با تاکید و تحکم بهش گفته بود که 

ن و فوری بیا اینجا " به  " آب دستت هست بذار زمی 

کشیده . قضیه کیم اتاقش آمده و انتظار آمدنش را یم

ن حاال مشکوک به نظر یم رسید ! چی شده ؟ نکند همی 

گذارد کف دستش و بهش بخواهد حکم اخراجش را ب

ویی که اسم خواهرش به عنوان " گوگوش  بگوید ما به نی 

ای پیچیده های ماهوارهدوم ایران " در اخبار داغ شبکه

توانست از بدشانیس بزرگ او نیاز نداریم . این هم یم

طور که باشد! هنوز وقت نکرده بود برای این مصیبت آن

کند و چاره   باعث عذاب و عصبانیتش شده آه و فغان

اش بیندیشد .اولش که چارهای برای قلب حسود و یی 

گشت و بعد هم که درگی  دربه در دنیال سولماز یم

ی شدن مامان خانم و عمل قلبش  شد .   بسیر

فیلم محبوبش داشت با رسعت از این خانه به آن خانه و 

رفت و باعث حظ و شور از این رس دنیا به آن رس دنیا یم

 آمد . شد و از دست او کاری برنیمها یمو حال خییل 

ی شده ؟ ن  _خی  باشه ! چی 
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 به او دوخت تا هرطور شده 
ی
گ و نگاه کنجکاوش را با خی 

 حواسش را جلب خودش کند . 

 کنه ! " " چرا به من نگاه نیم

ی اش با سولماز به گوش دالوری شاید هم خیی درگی 

ن باشد ! رسیده بود و دلیل اخم و تخم حاال هایش همی 

 البد

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۷۱ 

 

د کند که باید مراقب مقام و یم ن خواست به او گورسی

وجه حق سوءاستفاده از منصب خودش باشد و به هیچ

موقعیت خودش را ندارد .به خصوص در انظارعموم ! 

بله خودش هم قبول داشت که تند رفته و بهیر بود 

 کرد . مالیمت رفتار یمجلوی دوست سولماز قدری با 

 " اح لعننر ! ویل حقش بود گردنش رو یم شکستم !"
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ن پلیس که از  صدای دالوری با صدای جیغ آژیر ماشی 

ون یم  آمد درهم آمیخت . بی 

ه ویل ...  ن نیستم خی   _مطمیی

و برگشت و از روی شانه نگاهش کرد ! نگاه کردین ! 

ه شده کنندمعلوم نیست هوای اتاق ناگهان رسد و کرخت

اش شد ؟ بود یا برودت نگاه مافوقش باعث رسما و لرزه

ن و مشکوک   ناخوانده آمد و به آن جو سنگی 
سکویر

بیشیر دامن زد .هنوز نگاهشان به هم بود که رسبازی از 

 راه رسید و سالم نظایم داد . 

ی نگفت و فقط با تکان رس به شکل رمزی پیام  ن او چی 

جا چه خیی بود ؟ .آن مورد نظر خود را بهش مخابره کرد 

ن مرموز و عجیب به آورد . چرا اینرسدرنیم قدر همه چی 

دار دالوری در رسید .صدای آه محزون و کشنظر یم

 فضای رسد و مشئوم اتاق پیچید . 

 _خییل متاسفم ! 

که فیلم خواهرش متاسف ؟ متاسف برای چی ؟ برای این

ش که کاناجوانمردانه پخش شده ؟ یا متاسف از این

مندی نبود ! شاید هم متاسف  برای  خواهرش به این هین

بدحال شدن مادرش ! اما حیس هشداردهنده از درون 
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کرد ! گفت باید برایش دلیل ناگوارتر دیگری پیدا یمیم

منده و نگاهطاقت دیدن این قیافه های گریزانش را ی رسی

 دنبال ربط آن به نداشت وقنر که با آن
ی

همه رسگشتیک

 شت . گخودش یم

کیم بعد دو افرس پلیس آگایه وارد اتاق شدند و ضمن 

ام به دالوری ، یی 
مقدمه دستنبدی را مقابلش ادای احیر

 
ی

گرفتند .چشمانش همان لحظه سیایه رفت . از گرسنیک

ی هولنایک که از دهان و ضعف اعصاب بود ؟ یا از جمله

 ییک از افرسان شنید . 

 بازداشت هستید !  ربایی _آقای پنایه ! شما به جرم آدم

ربایی ؟ با چرا گفته بود جرم و نگفته بود اتهام ؟ آدم

داشت که که دست کم پیش خودش اذعان یماین

ن را به قدری از خودش  مرتکبش شده ویل این اتهام سنگی 

بار این دید که تحمل شنیدنش را نداشت. آخریندور  یم

 ی کذایی را از گ شنیده بود ؟کلمه

یده که منم ازت آتو دارم محمد یادت رفته اگه به تهد 》

ربایی تونم برم پیش پلیس و هرچی که از داستان آدم!؟ یم

 《دونم بذارم کف دستشون ! و مرگ زهره خانم یم
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ی بود و صدای محبوبه را خواست دکمهدلش یم ن ای چی 

.صدای لعننر قشنگش که از کرد در رسش خاموش یم

ی نگفته بود هنوز ی " دوستت دارم " ها براقصه ن یش چی 

 . 

نه حاال نه .حاال وقت رسیدن به جزای خودش نیست 

که به حساب آن عویصن که پشت پخش .نه قبل از این

شدن فیلم محبوبش بود برسد . گ این شوچن زشت و 

 مسخره را به راه انداخته بود ؟ گ ؟ 

یکش  و ناگهان زد زیر خنده .خنده های عصنی و هیسیر

ن دالوری با های معنن شدن نگاهباعث ردوبدل  داری بی 

روز کارش کرد یکدوافرس آگایه شد .  فکرش را هم نیم

به اینجا بکشد . او کم کیس که نبود ! محمد پنایه بود ! 

 محمد پنایه ! 

ن را نکرده بود پس چرا رودست   مگر فکر همه چی 

 خورده؟

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۴۷۲ 

 

 اده بود توی تله؟چی شد که افت

توانست کار خودش باشد ! کار او ! ویل چرا حاال فقط یم

ها و فشار را از روی ها و حواسخواست توجه؟  حتما یم

برکفش هم خودش بردارد .مامان خانم ، تنهاحایم جان

ی بیمارستان ! پس گ بهیر از حاال ! که افتاده بود گوشه

دش در مرکز توجه هم ازش انتقام یم گرفت .هم دیگر خو 

ش را از رس خود کم یم  کرد نبود! هم رسی

" احمق ! احمق! هنوز انگار باور نکردی پخش فیلم کار 

 من نبود ! "

ن ! باید انکار یمباید یم کرد .نه .نه .او زیر زد زیر همه چی 

شود که به رصف ادعای رفت .نیمبار این اتهام نیم

کینه باشد کیس نفر که ممکن است از روی دشمنن و  یک

را دستگی  کرد و آبرویش را ریخت ! اما تا خواست 

خیی گناه و از همه جا یی جاروجنجال به پا کند و خود را یی 

 ای گفت و گرفته نشان بدهد ، دالوری با لحن آمرانه

ن  _مقاومت نکن محمد ! متاسفانه فیلم دوربی 

 ی خونه ییالقیت االن دست پلیسه ! مداربسته
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لحظه از ه !؟ بله گفته بود متاسفانه ! نگاهش آنمتاسفان

 بود .گویی با 
سوسوی غیم ژرف و ناگفتنن چراغاین

 گفت التماس یم

کارو کردی محمد ؟ چرا ؟ من بهت ایمان " چرا این

 داشتم ."

بار ی رقتبعد رسی    ع پشتش را به او کرد که البد صحنه 

از دستش  دستبند زدنش را نبیند .انگار تنها کاری بود که

 اش ! ی خفت و خواریگرداندن از لحظهآمد .رویبریم

ن مداربسته چطور افتاده دست پلیس ؟ آن را  فیلم دوربی 

اش قایم کرده و توی ییک از کشوهای فایل فلزی خانه

داشت و همیشه کلیدش را هم توی کمد حمام نگه یم

دقنر از خودش کرد که کلید رسجایش باشد .اما یی چک یم

د . باید گهگایه به داخل کمد آهنن هم نگایه بو 

ن یمیم ی انداخت و از بودن فیلم مطمیی ن شد . چه چی 

باعث شده بود که خیال کند خطری آنچناین تهدیدش 

قدر موضوع به این مهیم را دست کم کند ؟ چرا ایننیم

قدر نسبت به خودش و قدرت گرفته بود ! چرا این

ن داشت م  که به همه چی 
اقن ن بود ؟ وارسی  طمیی
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کنن بدشانیس ای که فکرش را هم نیمدرست در لحظه

زند توی چشمانت و کند و وقیحانه زل یمپیدایت یم

کند.از آن لبخندهای گستاخ و لبخندی تقدیمت یم

ی بینن که داری به ته درهسوزاننده ! و تو  خودت را یم

 کنن !  ناامیدی و فالکت سقوط یم

 

*** 

 

 گه نه ؟ کارتو بود ؟ ) _کار تو بود .م

 _چی ؟ کدوم کار ؟ 

ام ...من خر نفهمیدم _به بهونه جشن تولد اومدی خونه

کشتمت ! آخ محبوبه به خدا قسم باید رسجریان فیلم یم

زین محمد ؟ ! _صیی کن ببینم تو از چی داری حرف یم

خواستمت _انتقام چیو گرفنر ازم لعننر ؟ من که یم

 دم ! مِن احمق ! پرستیکه صدات رو یممن

 محمد !! _چی یم
ی

 گ

ن ! _بازم به هم یم رسیم محبوبه ماه خانم ! باش و ببی 

 رسیم ! بازم به هم یم
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 _محمد !؟

 بوق... بوق ...بوق ... ( 

 

 *** 

 

توانست اسمش بدشانیس باشد ! بدشانیس این دیگر نیم

یعنن که مثال باتری ساعتت بخوابد و تو خواب بماین و 

 ه کالس درس نرش . به موقع ب

که در عرض فقط چند روز بنیان یک خانواده از نه این

 هم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۷۳ 

 

ی از آبرو و اعتبارمان باقر نماند و  ن پاشیده شود و چی 

ش را بندازیم گردن بدشانیس .   تقصی 
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یک طرف فیلم رقص و آواز من بیفتد دست ملت و 

با قلنی بیمار رایه اتاق عمل شود  تحت تاثی  آن مامان

برود پیش  ،از طرف دیگر  یک نفر با یک فیلم مداربسته

ن محمد در دزدیده شدن و مرگ زهره  پلیس و دست داشیر

خانم لو برود و متعاقب با آن بابا را هم پشت درهای 

ی اتاق عمل به جرم همکاری با محمد دستگی  کنند بسته

 بدشانیس نبود. 

تر و نکبت بود که با شدت هرچه تمام طوفان بدبخنر 

ی ما را ییک ییک در کام وزید و در چشم برهم زدین خانواده

خودش کشید و هرکس را به قدر سهیم که در این ادبار 

ه  ای داشت به جزای خودش رساند . زنجی 

جنجال تازه و غریب شهر را تکان داد و در بهت سنگینن 

 بود . فرو غلتاند .شوک مهلگ برای همه 

اسممان بیشیر و بیشیر بر رس زبان ها افتاد و رسگذشت 

مان تا شهرها و برگشتهی بختعجیب خانواده

روستاهای اطراف پیچید .دایی سجاد و زن دایی ریحانه و 

ی عامل مرگ زهره خانم اقوامشان از شنیدن خیی دستگی 

ن و شایک بودند.شاید  ان و یکه خورده و خشمگی  حی 
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آخرین مظنوین باشد که به ذهنشان  توانستمحمد یم

 رسید !  یم

البته بابا فقط چندساعت بازداشت بود و با اذعانات 

که او هیچ نقیسی ی محمد مبنن بر اینرصی    ح و بزرگوارانه

ن جسد کنار  در این ماجراها ندارد  و از دزدیدن تا انداخیر

اش نقشه و کار خودش بوده ، با قرار وثیقه جاده همه

توانست رس خودش را باال هرچند دیگر نیم آزاد شد . 

د .   بگی 

ن مداربسته و اظهارات  محمد اما با استناد به فیلم دوربی 

افات اولیه خودش و تاییدکننده ن و البته اعیر ی مش حسی 

ربایی منجر به مرگ شده بود درمیان جا که این آدماز آن

بهت و ناباوری همگان به زندان فرستاده شد تا ثابت 

 هیچ قدریر باالتر از قانون نیست . شود 

ن مداربسته اش را در ی ویالی ییالقر ظاهرا او فیلم دوربی 

کرد کیس که آن آپارتمان خودش قایم کرده بود و فکر یم

 فیلم را به طرز نامعلویم هرسانده دست پلیس من بودم ! 

ه ن ن انگی  ی آن فیلم به ی رسانندههنوز کیس از ماهیت و نی 

ی ن دانست .شاید تقارن این دو نیم دست پلیس چی 

ی ما نفر که با خانوادهفضاحت شوم اتفاقر نبود و یک
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دشمنن نامعلوم داشت باعث رقم خوردن هردو فاجعه 

بنر کار خانوادهبود و با نقشه ی ما ای حساب شده و رصن

 را یکرسه کرد . 

های پشت تلفن محمد هربار که یادم به خط و نشان

ریخت و دست و پایم را گم یم کردم افتاد دلم به هم یمیم

 . 

ن ! " بازم به هم یم  رسیم محبوبه ماه خانم ! باش و ببی 

 رسیم ." بازم به هم یم

سوخت و از اما با تمام این اوصاف دلم برایش یم

دانم این وضعیت غمناکش به شدت متاثر  بودم و نیم

ی ی باقیماندهحس اندوه و  افسوس چقدرش به غریزه

ام ربط داشت ! حتما از فکر این که توسط من یخواهر 

شد . کاش رایه بود که لو رفته ، بیشیر شکنجه یم

گنایه ام را بهش ثابت کنم تا دست کم از توانستم یی یم

 این بابت عذاب نکشد. 

قدر به قدرت خودش کرد محمدی که آنگ فکرش را یم

ز از رو اش زبانزد همه بود ، یکنازید و هیبت و جذبهیم

ن به زیر کشیده شود و با ذلت و خواری  رسیر قدرت چنی 

 در بند بیفتد . 
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ی  چه غافلگی 
ی
ای را برایمان رحمانههای زمخت و یی زندگ

 کنار گذاشته بود! 

خوب شد مامان در بخش ش ش یوی بیمارستان 

ی بود و این روزهای اسفناک خانواده و محمدش را  بسیر

ن دانست افتضاچ بدندید و نیم بارتر از پخش تر و ننگی 

ش به بار آمده که آثار  شدن فیلم رقص و آواز دخیر

ی خانواده دهشتناکش حنر با گذر زمان هم از گذشته

 شود . پاک نیم
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 #عشق_را_سانسور_کردند
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 گندم _تهران 

 

طورها که نزدیک است با ماهان دعوام شود .آن

د هیچ ! مرغش هم ویلم نیماستحقاقش را دارم تح گی 

یک پا دارد .مردک پلید بوووووق ! کاش پشت تلفن لیچار 

ی بارش یم  کردم ! بیشیر

خواهد شود طالهارا وزن کند .دلم یمحنر حارصن نیم 

مشتم را طوری بکوبم توی دک و پوز خوش ترکیب 

ی " متاسفانه خرید بدون فاکتور المصبش که جمله

دانش و از راست برود توی مدفوعنداریم خانوم ! " یک

ون .   ماتحتش بزند بی 

که از روی فاکتورهای مقابلش مشغول وارد کردن درحایل

ن حسابش یم شود مغرورانه به اعداد و ارقایم توی ماشی 
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م من پیشنهاد یم کند که بهیر است طالهایم را بیی

طالفروشی های دیگری که ممکن است بدون قبض 

 خرید داشته باشند! 

تا تک زبانم آمد بگویم " اگه فاکتور خریدشون رو داشتم 

آقا ! " مجبور اومدم اینجا ریخت تو رو ببینم عنکه نیم

 شوم بگویم طالها مال من نیست . اعکیه ! یم

 _مال همسایه باالییمونه ! 

 گویم زنم توی چشمانش و توی دلم یمو زل یم

ینن کردی و انگار چشا   ِت یی " همون که واسش خودشی 

 شه ! ! "  

بینم توجهش بهم جلب شده با لحن و وقنر یم

 دهم تری ادامه یمنمایانهمظلوم

 _شدیدا به پولش نیاز داره . 

توانم روی " شدیدا " با عزو جز تاکید که یمو تا جایی 

ی تازهکنم . حواسش لحظهیم واردی ای پرت مشیر

ون پشت وییر یم ین شود که تا چند لحظه پیش آن بی 

بوده و حاال آمده داخل و یک گوشه ایستاده و من نگاه 

کنم .حتما ییک از اهایل سنگینش را روی خودم حس یم
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خانم باشی محله است .آمده ببیند کس و کار ملکهفضول

خرد یا کند ! طال یمتوی طالفروشی چه غلیط یم

دهیم کاره ! حیف نخود و لوبیاهایی که یمفروشد ! یهیم

اش بیکار و مفتش کوفتشان کنند .الیه همه این مردم

 نفخ شود بیفتد رس دلشان ! 

 _بفرمایید ؟ 

ی این دفعه روی سخن ماهان با من نیست .با آن مشیر

ست که انگار برای تماشا آمده ! چقدر وقتم پشت رسی

رود؟ پووووف ! حرص و طمع خودی هدر یمدارد یی 

ی د مداری هم که رسشان نیم شو تاکجا ؟ مشیر

خواهم بگویم لطفا اول کار داری زده زیر دلشان ! یم.مایه

ی دیگر برسید. ویل مرد پشت  مرا راه بندازید بعد به مشیر

ی یم ن آوریم گوید که هردونفرمان شاخ اعال در یمرسم چی 

 ! 

 خرم ! _من طالهای این خانم رو هرقیمنر باشه یم

کارکشته   آوری دارد .مثل دوبلورهایی آرام اما دلهرهلهجه

م زند. تازه آن لحظه است که تصمیم یمحرف یم گی 

برگردم نگاهش کنم و بعد انگار که جن دیده باشم سست 

ن ! قلبم با شوم و یمو کرخت یم چسبم به زمی 
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ضعیفن چسبیده به سینه جی  ن جی  ام ! آب دهانم پایی 

گردانم و توی دلم با .رویم را ازش رسی    ع بریمرود نیم

گویم  " خودشه ! خودشه ! به تکرار یم لحنن ترسیده

 خودشه ! " 

همان مرد باراین پوش پشت پنجره است ! یک اورکت 

 . ن سیاه تنش است و کاله پانامایش را هم زیادی داده پایی 

د .و اما نه آن قدر که جلوی نگاه نافذ و سهمناکش را بگی 

و بینم تن که تا این حد او را نزدیک به خود یمحاال از این

وع یم  کند به لرزیدن  . بدنم رسی

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۷۵ 

 

در یی  که او را دوشب یی انگار این منم که باید از این

ام خجالت بکشم و احساس مان دیدهدرحال پاییدن خانه

ن کنم .   لو رفیر
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هم نه هرطالیی ! حاال به قصد خرید طال آمده .آن

ن ! ام ! چه شگفتش آوردهطالهایی که من برای فرو  انگی 

کند .یک نگاه به آن مردک ماهان یک نگاه به من یم

خواهد بینمان یک ربیط پیدا مرموز پشت رسم ! حتما یم

خواهم همان لحظه طالها را از روی پیشخوان کند .یم

دانم چی جمع کنم و بریزم توی جعبه و الفرار ! اما نیم

سمت طالها شد که دست من و مردک همزمان به 

 همه جسارتش را از کجا آورده ؟ رود .اینیم

اجازه دست به طالهای کیس انگار این منم که دارم یی 

کشم .بعد تازه یادم کنم و دستم را یمزنم هول یمیم

 افتد که بهش ترسی بزنم . یم

 _شما اجازه ندارید به طالهای من دست بزنید . 

ام ! اصال مرا با یک و او انگار نه انگار که من چه زری زده

ای قد و شصت کیلو وزن داخل آدم میر و شصت و خرده

ی بریلیان را توی که آن حلقهدرحایلکند حساب نیم

 گوید دستش به بازی گرفته خطاب به ماهان یم

 _طالها رو وزن و قیمت کنید برام ! 

 کند اش لحن گستاخش یمهم چاشنن  و کیم طعنه
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وش بکش ! فکر کن طالها مال خوای بکیسی ر _هرچی یم

 خوای بندازی به من ! خودته که یم

و چنان با تحکم و آمرانه این را یم گوید که ماهان به جای 

ض یا مشکوک شود و مثل توی فیلماین ها که بهش معیر

ن حاال با با لحن رصی    ح و مقتدرانه ای ازش بخواهد همی 

 اش بزند به چاک واال زنگپای خودش از طالفروشی 

زند پلیس ) انگار ماهان اصال توی عمرش فیلم ندیده ! یم

توانم بهش بیند .یمای جز اطاعت نیمخاااک ! ( چاره

ن باشم و خیال کنم چون فهمیده طالها مال آوا  بدبی 

م پیدا کرده ، به تک و تا  خانم است و به پولش نیاز میی

 افتاده که هرطور شده گره از کارش وا کند .واال شاید اگر 

طالها مال خودم بود من و آن مرد را با نامهرباین از در 

 راند . اش یمجواهری

ام اما ساکت و که از فیلم زیاد دیدهالبته من هم با این

 و یی 
ی حرکت ماندهخننی ام ! ) فیلم دیدن یا ندیدن توفی 

که به همه به حال و وضعیتمان نداشت انگار .( با این

ن شک دارم و با تمام وج ن هستم که  کار چی  ودم مطمیی

ی کنیم ! ویل انگار من هم تحت تاثی  جذبهدرسنر نیم

ن آن مرد قرار دارم و هردو جادو شده ایم ! ماهان ارسارآمی 
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ب و تقسیم یمتندتند وزن یم کند کند و جمع یمکند و رصن

ن حسابش  ه به عدد ثبت شده روی صفحه ماشی  و خی 

 گوید رود. بعد درنهایت یمقدری به فکر یم

 _حدودا صد و ده میلیون ! 

 پرسد مردک خونرسدانه یم

 _دقیقا چقدر ؟ 

 _صد و ده میلیون و نهصد ! 

 گوید ی برلیان یمو با اشاره به حلقه

 قیمت رو برده باال .  _ این حلقه

صد و ده میلیون ! خب ! پول نسبتا زیادیست ! من اگر 

صد و ده میلیون داشتم ... صدای ماهان وسط 

 اندازد . ام پارازیت یمرویاپردازی

 _شما مشکیل ندارین خانوم ؟ 

احساس قروقایر و مزخرقن دارم .هم مرددم هم به نظر 

 ناگزیر ! 

خواهد طالها را تفاوت ! هم دلم یمام هم یی هم ترسیده

وضعیت  بندازم بهش.هم نه ! خدایاااا ! من وسط این
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کنم  یمطورگ دقیقا چه غلیطمشکوک و خطرناک و یک

 ؟

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۷۶ 

 

 

 دونم ! _نیم

زنم باال .دلم یک سفر زماین ییک دو ساعته و شانه یم

که برگردم به یک ساعت پیش و قبل از خواهد .اینیم

که گول چشمان معصوم آوا خانم را بخورم رک و این

ه توانم بپوست کنده بهش بگویم نه .من هیچ کمیک نیم

 شما بکنم ! 

خواهد چکار و در عجبم آن مرد طالهای آوا خانم را یم

ن همه گی  داده به آن حلقه ازدواج بریلیانش !  چرا از بی 

حتما باید آشنای هم باشند ! مثال گ همند ؟ چرا هیچ 

ها مخم جور وقتها اینتوانم بزنم ؟ قبلنحدش نیم
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ام هم توی کلهکرد.حاال انگار یک چکه مغز بیشیر کار یم

 نیست ! بخار شده ! 

ن آش به این فکر یم  کنم که هر طالفروشی که بروم همی 

ن کاسه ! یک تکه طالی ظریف یک میلیون  است و همی 

دومیلیون توماین که نیست . صد و ده میلیون خالص 

ی موقع خرید بیشیر  طالست ! معلوم است که سختگی 

 هند ! خواشود و هرجا بروم ازم فاکتور یمیم

داند . مردک مرموز یی برو برگرد معامله را تمام شده یم

من هم که اینجا یک عدد برگ چغندر بیش نیستم ! یی 

خواهد دستگاه پوزش را بگذارد چک و چانه از ماهان یم

 خودم 
ی

روی پیشخوان. بیشیر از منفعل بودن و رسگشتیک

ی ماهان متعجبم ! زیادی تحت کردهاز دست و پای گم

ن او  جذبهتاثی    مابی 
اش قرار گرفته ! طبق توافقات قن

وجه مورد نظر را با چند کارت مختلف به حساب 

جواهری ماهان منتقل و سپس ماهان با کرس سود 

خودش و با احتساب مالیات الباقر را در یک فقره چک 

کند! پیشاپیش روز در وجه حامل به من پرداخت یم

فتاده با من ! حتما دانم که زحمت نقد کردن چک هم ایم
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روم بانک یک ژست آدم حسایی به خود باید فردا که یم

م .   بگی 

جا چه خیی است دانم آنهنوز گیج وگولم و انگار که نیم

و این معامله چرا و روی چه حساب و کتایی انجام گرفته 

ی ریزد توی جعبه .البته به جز حلقه؟ مردک طالها را یم

دنبال طالها باشد .وقنر قرار  بریلیان .دیگر نباید چشمم

 برود به حساب صاحبش . من چک 
ی

است پولش جرینیک

آید از کنم و عارم یمرا توی هفت سوراخ کیفم قایم یم

ماهان تشکر کنم و فقط محض شوچن و البته با نویع 

 سبکرسی که کمیر در خودم رساغ دارم یم گویم 

ف _ پول تو حسابتون هست دیگه .فردا نریم بانک عال

 شیم ! 

کند یعنن که چه آورد و اخم یمبازی در یمجنبهماهان یی 

ها که برای ما پول خرد حساب حرفیست ! این پول

 شود! یم

دانم باید از آن مردک ناشناس هم تشکر کنم یا نه ؟ نیم

دهد سمت هنوز میان دودیل و شکم که جعبه را هول یم

ت از من .شگفتا ! این دیگر چه کاریست ؟ نزدیک اس
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ن که به موقع  میان دست او و من ول شود بیفتد زمی 

 کشم بغلم اندازم و یمبهش چنگ یم

حتما دهان ماهان هم از این حرکت دور از ذهن مردک 

نفر غریبه محض رضای مثل من باز مانده است ! یک

 دهدش به خودم ! خدا طالها را ازم خریده و بعد یم

طور واهم فروتنانه آنکه من بخزیبا نیست ؟  قبل از این

ی لطف و کرامت ایشان است از حسن نیتش که شایسته

) از کجا معلوم سوء نیت نباشد ؟( قدرداین کنم و این 

 گوید لطف عجیب و غریبش را نپذیرم با لحنن شمرده یم

_طالهاش رو برگردون به خودش ! حتما براش 

 اند ! های باارزشی یادگاری

داند طالها مهربان ؟ از کجا یمی او گ بود ؟ مرد غریبه

اند ؟ خدای من ! علم غیب دارد مگر ؟ خواستم مال گ

داد یادگاری های باارزش بگویم شما مسئول خرید و اسیر

 مردم هستید ؟

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۴۷۷ 

 

زنم به کنم و به جاش ناباورانه زل یماما جرات نیم 

ایش . صورتش که ته ریش مرتنی دا رد و چشمان گی 

ند. چرا ازش هاش طرح پوزخند به خود یملب گی 

سم هم به نظر محال نیم پرسم تو گ هسنر ؟ هرچند بیی

 رسد که جوابم را بدهد . یم

شود حاال یعنن واقعا باید با این طالها برگردم خانه ؟ نیم

که در کند و البد از اینکه !؟ ماهان گلویی صاف یم

طل و بالتکلیف مانده معذب است . مغازه خودش مع

دهم با وقاحت تمام حاال نه تنها جعبه را بهش پس نیم

 گویم یم

 _ پس اون حلقه ازدواج چی ؟ اونو نباید برگردونم بهش ؟

کند که من رب و ربم را گردد با تغی  نگاهم یمجوری بریم

کشم ! ام خجالت یمجا و وقیحانهکنم و از توقع یی گم یم

چه انتظاری داری گندمک ؟ مردم اختیار مالشان را واقعا 

ن حاال جلو چشمت صد و ده  ندارند ؟ مثل اینکه همی 

میلیون پول یی صاحاب بابت طالها و از جمله همان 

 . حلقه ازدواج بریلیان کوفنر از کفش رفته 
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به قول عمه ملکه رو که به آدم بدهند ازش آسیر هم 

 خواهند . یم

ی کالهش را ماند که او لبهام یمهقدر رسم روی سینآن

ن و راهش را یمیم زند کشد و از جواهری یمدهد پایی 

ون .اما تا چند لحظه پس از رفتنش هم هنوز جو  بی 

ن یخ ی زده را داریم به جواهری اشباع است و انگار که اکسی 

فرستیم. متعاقب با صدای بسته شدن در هامان یمریه

 شنوم پشت رسش صدای ماهان را یم

 شناختینش ؟_اون مرد گ بود ؟ شما یم

گفتم نه بیشیر باعث تعجب و یم دانم که اگر یم

شد .ویل خب مجبورم راستش را بگویم و اش یمبدگماین 

ی بگذارم امشب تا صبح از فکر و خیال این معامله

بار عجیب و غریب که ممکن است هر هزارسال یک

د خوابش نیی درجواهری  د . شان انجام بگی 

 _نه ! 

کنم و اینکه وقنر با دست و جیب پر و به آوا فکر یم

شود یا شود ؟ خوشحال یمبرگردم پیشش چه حایل یم

شوکه ؟ نباید از خدا خداسته باشد ؟ امیدوارم خیال 

ام ! نیست نکند آن حلقه ازدواج لعننر را خودم برداشته
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شود بهم مظنون شد که قبال چشمم را گرفته ! حاال یم

 .شانس  نداریم که ! 

 

ن را برای آوا تعریف یم توانم کنم و تا یمبا حوصله همه چی 

 زنم . بهش پیازداغش هم یم

اومد مرد مهربوین باشه ! یه جور با من _اصال بهش نیم

خالهخودموین رفتار یم شم ! ) و نگفتم کرد انگار من دخیر

اصال مرا داخل آدم حساب نکرد.( وقنر کشیک خونه ما 

رسید .ویل کشید به نظر ترسناک و مرموز یمو یمر 

کنه . چون هرکیس این کارو نیممعلومه آدم بدی نیست. 

 های باارزشن ! دونست طالهات برات یادگارییم

 به او روی مبل وارفته و لحظه به لحظه چهر  
ی

اش از رنیک

انش را به جعبهرنگ دیگر دریم ی توی آید نگاه مات و حی 

 گوید و باغصه یم دوزد دستم یم

 ذاشنر این کارو بکنه ! _کاش نیم

حاال بیا و نییک کن و در دجله انداز ! کیه که قدر بداند ؟ 

انگار خییل حق انتخاب داشتم ! نیست فاکتور طالهاش 

گویم مجبور بودیم و هیچ توی مشتم بوده ! بهش یم

همه طال را از ما طالفروشی دیگری هم بدون فاکتور آن
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ویی هم قایر  یدند ! و کیم اخمخر نیم
و تخم و تررسی

کنم تا دیگر قصد رسزنشم را نکند .به جریان هام یمحرف

گویم که او برش کنم و یمآن حلقه بریلیان که اشاره یم

 زند زیر گریه ! کند و بعد پفر یمداشته بغ یم

که مردک حلقه فهمم .از اینهاش را نیمدلیل گریه

ن است یا چی ؟ بریلیانش را واسه خ ودش برداشته غمگی 

 شوم . از رسدرد دارم کالفه یم

روم هم یک استامینوفن پیدا کنم بندازم باال هم یم

ش بعدش دو لیوان چای بریزم برگردم ببینم این دخیر چه

ادها نیست !؟  ن ش شبیه آدمی  ن شده ؟ چرا هیچ چی 

 هووووف ! 
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#۴۷۸ 

 

دوهفته از ترخیص مامان از بیمارستان گذشته بود . 

دانست بر رس محمدش چه آمده و که هنوز نیمدرحایل

ی بهش  ن قرار هم نبود به این زودی در این مورد چی 

که چرا برخالف دفعات قبل که از بیمارستان بگوییم . این

گشت و خانه از رفت و آمد فامیل دور و نزدیک بریم

بار هنوز کیس از اقوام برای عیادتش ینشد اما اقرق یم

نیامده بود و به جز خاله زینب و گایه دایی سجاد کیس 

جویا و پیگی  حالش نبود را هم به قضیه پخش فیلم رقص 

 گفت داد و یمو آواز من ربط یم

 _دیگه از چشم فامیل افتادیم و همه طردمون کردن ! 

زاآقا رقاگ فکرشو یم ص و مطرب کرد که دخیر حاج می 

 از آب در میاد ؟
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و به من که کنار بالینش یا درحال ماساژ دست ها و 

کردم که به کمک پاهایش بودم یا داشتم کمکش یم

ی تمرین تنفس کند یا داروهایش را  ومیر دستگاه اسپی 

هایش بود که خوراندم و حواسم به زخم بخیهبهش یم

ن باشند ، چشم غره یم  رفت .و من فریاد خشک و تمی 

 شنیدم خشمناک دلش را یم

 و خجالت خانواده و فامیل " 
ی
 " مایه رسافکندگ

کرد پرس حاج بله مامان خانم ! و ایضا گ فکرش را یم

زاآقا" همان مداح معروف در دزدیده شدن و مرگ  می 

مشکوک زهره خانم دست داشته باشد ! چه خانواده 

 عجیب و پیچیده و داغوین بودیم ما ! 

 

محمدش بود .که از راه برسد و به رسم  چشمش به راه

فرزندی عیادتش کند ،به هرحال ش سال با جان و دل 

مادرش بود . نبود؟ اما مغرورانه بروز نیم داد که چقدر از 

 نیامدنش رسخورده و دلگی  است! 

هایی که گایه حالش را از بابا یم پرسید .بابا هم با اخم  

ر میمیک صورتش پس از آن اتفاقات دیگر جزیی از فیگو 

داد و رسی    ع رد شده بود جواب کوتاه و مبهیم بهش یم
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رفت .کماکان با من قهر شد و در الک خودش فرو یمیم

ن و سوزین زد.اما گهگایه نگاهبود و حرف نیم اش را های تی 

 روی خودم حس یم کردم . 

 

ن به مدرسه یم رفت و محیا هم با حایل افرسده و غمگی 

زد .میل و ت با کیس حرف نیمگشوقنر هم که بریم

اشتهایش را هم از دست داده بود .گایه از اتاقش صدای 

رفتم رسش را زیر پتویش یم به رساغش که یمآمد، یم گریه

خواست تنهایش زده ازم یمکشید و با صدای بم و بغض

بار که با سماجت ازش خواسته بودم به من بگذارم .یک

لحنن محق و پررسزنش  هاش چیست با بگوید دلیل گریه

 گفته بود

مون ازهم پاشیده ! کمر بابا شکسته ! دیگه _خونواده

یم .تو تازه دنبال نیم تونیم رسمون رو تو شهر باال بگی 

 هام یم گردی !؟ دلیل گریه

 

ن کاقن بود راست یم گفت .فقط ییک از آن اتفاقات بالخی 

 یک خانواده
ی

ازه زندگ اگر  از هم بپاشد و من هم تا شی 

ایط غمبار و شوم نیم گریستم از یی درد براین اوضاع و رسی
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و عاریم نبود . بلکه همه فکر و حواسم روی این موضوع 

 
ی

که باعث و باین وضع اسفناک موجود و از هم گسیختیک

 توانست باشد متمرکز بود . خانواده گ یم

 آرام و چه کیس یی 
ی
رحمانه سیل حوادث را به سمت زندگ

ادتمان گسیل داد و در چشم برهم زدین از هم توام با سع

 فروپاشیدمان ؟

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۷۹ 

 

ه ن ای !؟ من و محمد هردو به چه کیس و با چه انگی 

سولماز مظنون بودیم ویل یادم است وقنر از محمد 

پرسیدم پخش فیلم تولد کار سولماز بود ؟ گفته بود نه .و 

ش شوم  بعد با بد شدن حال مامان نشد دیگر بیشیر پیگی 

.شاید محمد فهمیده بود پخش فیلم کار کیست و از کجا 

ه ن های شخیص ها و کینهمعلوم که همان آدم با انگی 

ش پیدا نکرده  ن مداربسته هم دسیر نامعلوم به فیلم دوربی 
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به ی آخر را و آن را تحویل پلیس نداده باشد تا رصن

 را تمام کرده باشد !  تر فرود آورده و کارمانمحکم

نفر که شاید پشت تمام این فجایع هولناک پنهان آن یک

بار به رسم زد با توانست باشد ؟ گ ؟ یکشده بود گ یم

م .   سولماز تماس بگی 

یادم است در آخرین تماش که با هم داشتیم که خیی 

 پخش شدن فیلم رقص و آوازم را به من بدهد گفته بود 

 بزند که چه کیس این کار را کرده ! شاید بتواند حدس 

اما موبایلش خاموش بود و من شماره دیگری ازش 

نداشتم . یک بار هم با چکامه تلفنن حرف زدم .او بدون 

داد و یم ام یماشاره به خیی دستگی  شدن محمد  دلداری

کنم بزرگ و قدر ها هم که فکرش را یمگفت موضوع آن

ام و هیچ کار بدی نکرده بغرنج و حاد نیست و من درواقع

 نباید که خودم را رسزنش کنم . 

ن !؟ اتفاقر نیفتاده اش یمخودی دارین گنده_چقدر یی  کنی 

ن !  ونه خوندی و رقصیدی .همی 
که ! تو یه مهموین دخیر

اش رو نخور . زیاد خودت رو به خاطرش زجر نده و غصه

تر و های بزرگها با اتفاقات بدتر و رسوایی خییل

گردن و تر از این دارن راست راست تو جامعه یممانهرسی یی 
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ده  ی که باعث پخش گسیر ن ن خیالشونم نیست ! چی  عی 

اون فیلم و جنجال شد فقط مال این نبود که چون تو از 

یه خانواده مذهنی بودی واسه مردم عجیب و باورنکردین 

ن خییل ها شده ! اگه بود .هین رقص و آوازت باعث تحسی 

ه دیگه به دنیا اومده بودی که به هین تو یه خانواد

کردی دادن االن نه تنها احساس ننگ نیمموسیفر بها یم

بلکه باید به خودت به خاطر استعداد منحرص به فردت 

 کردی ! افتخار یم

 

هایش را رصفا به خاطر دلجویی از دانم چقدر از حرفنیم

من زده و چقدرش را با ایمان راسخ قلنی خودش گفته بود 

؟ اما به هرحال حرف زدن با او کیم باعث آرامش و 

تسکینم  شد ، مثل آیی که روی آتش بریزند قدری از تب 

ن درونم را فرو نشاند . و تاب جنون  آمی 

 

برد و من تا آن شب هم مثل هر شب خوابم نیم

های شب مشغول مطالعه بودم و بعد هم با نیمه

 خسته اما یی 
خاموش خواب چراغ مطالعه را چشماین
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کردم و روی تختم دراز کشیدم بلکه فکر و خیالم 

د.   خاموش شود و خوابم بیی

شب رسدی بود و هواشناش از دوروز قبل خیی از در راه 

داد .به بودن یک کوالک و رسمای برقن تا اخر هفته یم

که توی حبس چه حال و روزی کردم و اینمحمد فکر یم

ی ما .وضع او از همهشد ام یمو پریشاین  دارد باعث غصه

هایی که بررسمان ها و مصیبتبدتر بود ! الاقل ما با غم

ون بودیم و کنار هم یک جور با اوضاع ریخته بود این بی 

های زندان ساختیم ویل یقینا پشت میلهبد و بدترمان یم

 به او هزاربار بیشیر از ما سخت یم گذشت و از تحملش

 

 #نیلوفرالری

 دند#عشق_را_سانسور_کر 

#۴۸۰ 

 

 خارج بود . 

ده بود که با شنیدن صدای جی  ضعیف  هنوز خوابم نیی

ن باز شدن در ییک از اتاق ها و به دنبالش صدای پاورچی 
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خانه یم ن رفت به پاهایی که داشت ظاهرا به سمت آشیی

که شاید مامان باشد هوشیارانه روی تخت خیال این

ن شدم .و بعد با فکر ایننیم کرده نکه شاید خدایخی 

ی نیاز پیدا کرده باشد  ن مامان حالش بد شده یا به چی 

ون .   ژاکتم را پوشیدم و آرام از اتاقم زدم بی 

وقنر در اتاق محیا را نیمه باز دیدم تا حدودی خیالم 

راحت شده بود که پس مامان باید االن درجایش خوابیده 

 محیا را نصف شب از خواب 
ی

باشد و احتماال تشنیک

خانه کشانده بود ! اول خواستم از همان پرانده و به آش ن یی

نیمه راه به اتاقم برگردم . اما بعد حیس ناشناخته دستم 

خانه کشید .محیا  ن را گرفت و با سماجت مرا به داخل آشیی

 کرد ؟ با آنتوی تارییک داشت چکار یم
ی

و  همه دستپاچیک

حرکات عجوالنه دنبال چی یم گشت ؟ اصال متوجه 

ن که دستم روی کلید برق حضور من نشده بود .  همی 

ن کشان از جا  رسید و چراغ باالی رسمان روشن شد هی 

که ناخواسته باعث وحشتش پرید و من پشیمان از این

 شده بودم گفتم 

سونمت ! _ببخشید ! نیم  خواستم بیر
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یک دستش را پشت رسش نگه داشته بود و دست  

از دیگرش را روی قلبش ! نگاهم با ردی از شک و بدبینن 

جعبه قرص های مخصوص مامان _که همیشه باالی 

 داشت گذشت و به قرصماکروویو نگه یم
ی

های رنگارنیک

که روی کابینت پخش و پال بودندکشیده شد .تازه انگار 

 افتاد . ام جا یمداشت دوزاری

 کنن ؟ _چکار یم

 پریده و نگایه گریزان آرام گفت 
ی

 با رنیک

 . کرد .. _یه...هییحی ! رسم درد یم

های جورواجور روی اما هول بودن و تپق زدنش و قرص

ن دیگری  ن و دسنر که پشت رسش قایم کرده بود چی  می 

گفت .بوی دروغ و یک بالی آسماین دیگر به مشام یم

ن مهم و خطرنایک را از من رسید. با حس اینیم که دارد چی 

 کند هراسان شدم و گایم به طرفش برداشتم . پنهان یم

 _محیا !! 

د اما یم خواست از دستم فرار کند و البد به اتاقش پناه بیی

ش  انداختم!   من به موقع توی چنگم گی 

 _ولم کن.بذار برم ! 
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زد که هرجور شده کرد و دست و پا یمصدا گریه یمیی 

ون .   خودش را از چنگم بکشد بی 

 کنن ! _آروم باش محیا ! االن مامان و بابا رو بیدار یم

ه رسوصدایش کمیر شده بود اما دست از با تذکرم اگر چ

هایی را که تالش برنداشت ! باالخره موفق شدم قرص

توی مشتش قایم کرده بود از الی انگشتانش بکشم 

ون .دو ورق قرص هالوپریدول ، دو ورق ایبوپروفن و  بی 

ن .خدای من ! چه بر رس محیا ، این  یک ورق رسوتونی 

 آرام و یی حاشیه ی خانواده آم
ده بود که نیمه شب دخیر

های خطرناک به قصد خودکیسی )احتماال( به رساغ قرص

قدر از هم دور و غافل مانده بودیم مامان برود ؟ چرا این

های هم نداشتیم ! اگر که خیی از افکار و ارسار و درددل

من خوابم برده بود چی ؟ باز قرار بود فردا با چه مصیبت 

هر خوب و عزیز من ! ای چشم وا کنیم ؟ محیا! خواتازه

ن  ،قصد جان خودش را کرده  جا بیخ گوش خانوادههمی 

 بود

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۴۸۱ 

 

و ما از درد عمیق و جانکاه قلبش که او را افرسد و از جان 

ی خیی مانده بودیم ! چه خانوادهخودش سی  کرد یی 

 ما !  رحم و غافیل بودیم! چه به دردهم نخور بودیمیی 

خواسنر این کار رو با خودت بکنن محیا !یعنن تو _چرا یم

این قدر ضعیفن ؟ فکر مامان و بابا رو نکردی !؟ اگه 

نکرده بالیی رس خودت بیاری دیگه چی ...اگه خدای

 مونه ؟ ازمون باقر یم

با گریه و دلسوزی و شماتت گفتم و بعد بغلش کردم و 

ر دلتنگش بودم ! دانستم چقدبوسیدمش ! تا حاال نیم

که ام ! درحایلدلتنگ خواهر کم حرف و تنها مانده

قدر دور بودیم ازهم که حاال بوی همیشه کنارم بود اما آن

هایش، بوی تنش ، بوی موهایش ، بوی بغض و اشک

اش برایم غریبه بود ! توی آغوشم ول مانده بود و تنهایی 

ون کشیدن خود تقالیی نکرد .اما میان  اشک و برای بی 

ی گفت که بند دلم را پاره کرد .  ن  مف و البه چی 

م !   _من کار بدی کردم محبوب ! من باید بمی 
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اندوه و نگراین مثل اسید روی قلبم پخش شد و 

سوزاندش ! محیای من مگر چکار کرده بود که خودش را 

اوار مرگ یم دید ؟ رسش را از در این سن و سال کم رسن

ورت خیس از اشکش را میان ام بلند کردم .صروی سینه

ن و  قاب دستانم گرفتم و زل زدم به چشمان غمگی 

 اش ! پژمرده

کنه! من _نه ! خواهر خوب من هیچ وقت کار بد نیم

 مطمئنم ! 

قدر خوش با اطمینان خاطر رستکان داد یعنن که این

 خیال نباش ! 

 _ من ...من باعث شدم ...من ... 

انده کلمایر را که تک هایش را به هم دوخت و باقیمو لب

زبانش ریخته بودند قورت داد. انگار از بروز همان 

اش هم پشیمان شده بود .اما های جسته و گریختهحرف

هایش بخورد سیع من نگران از قفل سکویر که به لب

 کردم به حرف زدن ترغیبش کنم . 

_تو باعث چی شدی ؟ با من حرف بزن محیا ! هر کاری 

دم کنم .قول یمهستم . کمکت یم کرده باشی من کنارت

 ! 
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کردم سکوت بیمناکش را بشکند .ظاهرا باید وادارش یم

نحس دیگری در کمینمان بود .باید هرطور شده  یحادثه

جلوی اتفاقش را یم گرفتیم .لب هایش لرزید .کلمات از 

 . آمد گلوی بغضناکش به زحمت در یم

مه چی تونه کمک کنه ! دیگه ه_نه دیگه هیشیک نیم

 واسه همیشه خراب شد ! 

های ناگواری که از زبان که دلم از وحشت حرفبا این

شنید درسینه کپ کرده و در مرز ایستادن بود اما محیا یم

ن بود لحنم کماکان آمرانه و مالطفت  آمی 

اش رو بذار به عهده _تو فقط بهم بگو چی شده ! بقیه

 من ! 

نگ خورد .انگار لب برچید و بعد دستش روی بازوانم چ

 کشید که داشت از دردی دروین فریاد یم

 _من ...من باعث شدم داداش محمد بیفته زندان ! من ! 

مسار رسش را به سینهو با حالنر گناه اش آلود و رسی

هاش رسازیر بود ! چسباند .سیل اشک بود که از گونه

ی یم ن خانه با گرفتم که نیفتم باید دستم را به چی  ن .آشیی

 چرخید . وسایلش داشت دور رسم یم تمام
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محیا ! خواهر آرام و رسبه زیر و مطیع من ! چکار کرده 

 بود !؟ یعنن ما دنبال قاتل بروسیل بودیم !؟

 زد تا ثابت کند کهانگار رسنوشت داشت به آب و آتش یم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۸۲ 

 

ن گول ظاهر آدم کس از هیچها را نباید خورد . هیچ چی 

بعید نیست ! بعد از من و محمد حاال انگار نوبت دخیر 

تر خانواده یعنن محیا بود که از شاهکار خودش کوچک

 پرده برداری کند ! 

 

یک لیوان آب قند برای محیا درست کردم و بعد با هزار 

وار او را با خود به اتاقم بردم و روی فکر و خیال دیوانه

ن جا تخت خودم خواباندمش ! برا ی خودم هم روی زمی 

م نشستم و با صبوری طاقت فرسایی انداختم و توی بسیر
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هایش بند بیایند که بعد برایم تعریف منتظر ماندم تا گریه

 کند که چطور باعث به زندان افتادن محمد شده ! 

قضیه کیم پیچیده بود .محیا همان شنی که مامان با 

ن ما با آمبوالنس رایه بیمارستان شد دور از چشما

ی رمزداری را که دالوری تماس گرفت و پیغام دیکته شده

ی از معنا و مفهوم آن نیم ن دانست ظاهرا خودش چی 

.و  من یادم افتاد آن شب محیا را دیدم بهش مخابره کرد 

چه اش رفته ی تلفن جینی که به رساغ کیف مامان و دفیر

بود اما به قدری اوضاع به هم ریخته و فکرم مغشوش 

چه تلفن بو  د که بعد یادم رفت پیگی  شوم ببینم او با دفیر

سیم را برداشته و به اتاقش مامان چکار داشت و تلفن یی 

د ؟ ای دل غافل !   برده که با گ تماس بگی 

_مامان یه روز...دقیقا بعد از اون روزی که ما باهم رفته 

م و اولش تو قرار بود باهامون  بودیم رشت پیش دکیر

نیومدی ... منو یه گوشه کشید و گفت  بیای و بعد 

خوام یه وصینر بهت بکنم و تو باید بهم قول بدی که یم

انجامش بدی ! اولش خییل ترسیدم و بعد ناراحت شدم 

ه ! گفت نگران نباشم و .فکر کردم نکنه مامان داره یم می 

یش نیست .فقط یم ن خواد خیالش راحت باشه که اگه چی 
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تاد من وصیتش رو به جا بیارم یه روزی اتفاقر براش اف

خوای ! گفت محبوب با من .گفتم چرا از محبوب نیم

.بعد ازم خواست اگه لجه و ممکنه وصیتم رو به جا نیاره 

ی به شما بگم هرموقع  اتفاقر براش افتاد بدون این ن که چی 

چه اش بردارم و ، شماره آقای دالوری رو از توی دفیر

دم که باید ازش بهش بگم یه اماننر دست خانم ش سیی

ه پیش پلیس ! من اون شب که حال مامان بد  ه و بیی بگی 

شد و براش آمبوالنس خیی کردیم خییل ترسیدم ! گفتم 

ه .فکر کردم شاید با پیغایم که قراره به نکنه ..  نکنه بمی 

دونستم آقای دالوری بدم بشه کمیک بهش کرد .چه یم

که مامان دست دونستم اون اماننر  قضیه چیه ؟ چه یم

ده یم ن خانم آقای دالوری سیی تونه همون فیلم دوربی 

افتادن داداش محمد شده مداربسته ای باشه که باعث گی 

 دونستم ! .چه یم

 هق آرامش در سکوت رسد اتاقم پیچید . و باز هق

پس قضیه از این قرار بود ! باز هم پای مامان خانم در 

 کوبید . میان بود . قلبم با فشاری دردناک یم

آخ مامان ! مامان ! تو چه زن خودخواه و خودرس و 

 مکاری
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 توانم بگویم مکار ! هسنر ! بله.واقعا یم

های مشکوک با های شبانه ، تلفن زدنزاری تمام آن گریه

ن های طوالین فقط و  دفاتر مراجع تقلید و و مشاوره گرفیر

ن راز   فقط برای تطهی  خودت از گناه پنهان نگه داشیر

حمد و دست داشتنش در ماجرای دزدیده شدن و مرگ م

ی که در زمان حیاتت مطمئنا طاقت  ن زهره خانم بود ! چی 

و تاب رویارویی با آن را نداشنر ! دیدن ننگ و رسوایی 

محمد و خانواده ! حتما وقنر به پرستاری محمد رفته 

بودی به اندازه کاقن وقت داشنر که دنبال مدرک جرمش 

 پیدایش هم کردی ! بگردی و البته 

خواسنر پس از مرگ با افشا شدن این راز بار گناهش یم 

ی .  از روی دوشت برداشته شود و مورد آمرزش قرار بگی 

آبروی خانواده ات را به سعادت آن دنیایت فروخنر 

.جهنم این دنیا برای ما ، بهشت آن دنیا برای تو ! 

 تواند ی کم و بیش سودآوریست ! کیس نیممعامله

 رسزنشت کند .تو کار درسنر کردی حتما ! 

ن که خودت بخشیده  خدا از تو رایصن باشد ویل آیا همی 

که بعد از خودت با افشا شوی برایت کاقن بود !؟ این

شدن این راز ممکن است چه بررس بقیه بیاید برایت دیگر 
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ن مهم نبود.مگر نه ؟ این که محیا نادانسته باعث لو رفیر

مکن است چه تاثی  بدی در برادر سابقش شود م

اش بگذارد و دچار چه عذاب وجدان مهلگ شود روحیه

برایت اهمینر نداشت .فقط رسبلندی و سبکبایل خودت 

 مهم بود . فقط خودت ! 

ن چه رکنی از رسنوشت خورده ای ! با اراده و  حاال ببی 

خواست خودت ، در روز و روزگاری که هنوز چشمت به 

ن این دنیا باز است ،بب ن با محمدت چه کرده ای ! همی  ی 

ن تو که سنگ محمد را بیشیر از همه به  تو ...همی 

 . زده ای .. سینه

 
ی
ن تو که تمام زندگ  ات به حرف مردم بند بود ! همی 
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۸۳ 

 

 محمد 

 

ن جلسه دادگاه به دیدارش  دالوری یک روز بعد از اولی 

 آمد . 

 ت خصویص دوستانه و خییل به موقع ! یک مالقا

س و فشار روچ رواین مضاعفن که  بعد از تحمل اسیر

اش نکرده بود و خسته و رنجور از قبل از این هرگز تجربه

بار و پرحب و بغض دوست و های شماتتیادآوری نگاه

های های سجاد و نالهغریبه و آشنا ) بدتر از همه اخم

ی حاج شکسته و رسافکندهزنش ( و البته چهره ی درهم 

زاآقا و توی ذوق خوردنش از عدم حضور مامان خانم  می 

ایط نامطلوب جسماین  اش از که ظاهرا به خاطر رسی

خیی مانده بود ،) راسنر اگر قضیه زنداین شدنش یی 
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رسید شد؟ دنیا براش به آخر یمفهمید االن چه حایل یمیم

مرهم بود روی حتما ! ( دیدار با دالوری برایش مثل یک 

اش ! نگاهش نرم و ی قلب شکستهزق زق زخم رسبازکرده

ی اش مهربان بود ! دلسوز و پدرانه ! برخالف روز دستگی 

 که رسد بود و سوزنده . 

ن دیدارشان پس از تحمل یک ماه ونیم حبس بود  این اولی 

! یک ماه و نیم ! یعنن چهل و پنج روز تحمل شکنجه و 

ها ها و افسوستنهایی و نگراین  ی غم و عذاب در محارصه

پایان ! گم کردن زمان و حواس و های یی و حرست

بار هرروزه ! زل های اندوهطاقنر خوایی های شبانه ! یی یی 

زدن به میله های رسد و آهنن و قدم زدن در طول و 

ن نگاه عرض محدود سلول کوچکش زیر سایه ی سنگی 

وار فکر ، دیوانهزدند گر دیگراین که پوزخندش یممالمت

خوردن و از درون فریاد زدن و کردن و آه کشیدن و غصه

ن برمرگ رویاهایش ! سییل سخت و نابهنگایم از  گریسیر

دانست که جایش تا ابد یم روزگار خورده بود و یم

 سوزانیدش ! 

روز ورق طوری برگردد که شد یکهنوز هم باورش نیم

ن های زندان ! او و حبس ! بیفتد پشت میله ؟ چقدر همی 
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ن حاالشم دور و محال به نظر یم ن از اولی  رسید ! همه چی 

ن لحظه برایش لحظه ی بازداشتش تا روزدادگاه و تا همی 

کرد که ای دار بود . هرآن آرزو یممثل یک کابوس دنباله

ن حاال از این کابوس نحوست زده بیدار شود و کاش همی 

 عادی
ی
باید اینجا  اش برگردد .اصال چرا بتواند به زندگ

باشد ؟ این مجازات برای چی بود ؟ یک جای کار این 

 قانون 

لنگید ! واال حقش نبود به خاطر لعننر نقص داشت و یم 

نفر مثل زهره که با دخالت ، کینه ، خصومت و مرگ یک

 
ی
تسویه حساب شخیص ، هویت او را دزدیده و زندگ

د دوخانواده را برهم زده و حنر به نابودی کشیده بو 

 مجرم شناخته شود . 

دالوری از حالش پرسید و از وضع و اوضاعش در بند. او  

گذره ! " و از رنج و هم کوتاه و مخترص گفته بود " ای یم

 مرارت
ی

ای نکرد. کیم باهم راجع هایش گلهها و رسشکستیک

 وکیل قدری که 
ی

به تحقیقات تکمییل پلیس و کارکشتیک

سائل مطرح شده در پدرش برایش استخدام کرده بود و م

مربوط به نوار ضبط  روز دادگاه و حواشی جنجایل

ای که زهره خانم درآن به مقرص بودن خودش در شده
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ی خانواده پنایه با پرس جابه جایی پرس تازه متولد شده

اف کرده بود  خانواده یوسف اشکوری یعنن محمد اعیر

 حرف زدند . 

ی عجیب دالوری از رو شدن حقیقت پشت پرده و قصه

 محمد بیشیر از نقش داشتنش دردهندهو تکان
ی
 ی زندگ

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۸۴ 

 

ان خانم شگفتداستان ربوده شدن و مرگ زهره زده و حی 

 بود . محمد از این
ی

اش پیش روی همگان که کتاب زندگ

ها باز شده و خودش را مورد انواع و اقسام قضاوت

ار بود از رقت و ترحم دید احساس خویم ن یی نداشت و بی 

ی که  نصیبش یم .خودش را مستحق این شد و تحقی 

دید و به نظرش در موقعیت مرتبه از خواری و خفت نیم

و ناگزیری قرار گرفته بود ! آه که اگر دستش به  رحمانهیی 

 رسید ! باعث و باین لو رفتنش یم
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ون  .باید ! " " من باید هرطور شده از اینجا بیام بی 

ن دیگر بیش از این نیم دار باشد و از توانست خویشیر

ن لحظه ی این مالقات تا تک مطرح کردن سوایل که ازاولی 

ی کند . آمد و او هربار قورتش یمزبانش یم داد جلوگی 

 ی خون بود پرسیدکه قلبش فوارهدرحایل

ن گ اون فیلمو رسوند دست پلیس !؟  _ فقط بهم بگی 

 دالوری همراه باتاین بود مکث و نگاه  

 ای داره ؟ _دونستنش چه فایده

 _فکر کنم حقم باشه که بدونم !  

دالوری آیه کشید و بعد با لحنن شمرده و ناصحانه 

 گفت

ی  ه ! دغدغه کمیر ها رو ندونه بهیر ن _آدم گایه بعیصن چی 

داره . کیس که اون فیلم رو رسوند دست پلیس شاید 

کننده ای داشت ! تو هر عواسه خودش دلیل محکم و قان

ین نفعش برای تو اینه که  ینر هست ! بیشیر ی یک خی  رسی

از یک عمر پنهاین احساس گناه کردن و عذاب وجدان 

ن راحت یم ن دنیا پاک داشیر شی و حسابت رو تو همی 

! یم  کنن
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ن دالوری باعث شد کمجواب گنگ و کنایه کم شکش آمی 

ن تبدیل شود .شاید اگر یک  غریبه این کار را در دل به یقی 

نیم زد .با تمام حرصش لب روی  طور حرفکرده بود آن

د و بعد کلمات نادلخواهش را بر زبانش ریخت .   لب فرسی

 دونم که کار ییک از اعضاء خانواده م بود. _به وهللا من یم

ن سکوت معنن  ی بگوید .همی  ن دار و الزم نبود دالوری چی 

ن و متاسفش مهرتاییدی نگاه اندوه بود بر حدس و خی 

گمان شویم که تمام چهل و پنج روز گذشته مثل خوره به 

جانش افتاده و شب و روزش را باهم ییک کرده بود . اما 

ن چند لحظه پیش هنوز کورسویی از امید  انگار که تا همی 

ای دلخوشی ، کیم خوش باوری ته دلش مانده بود ... ذره

قدر نکند و محبوبش آاحمقانه که شاید اشتباه یم

 را در حقش روا قیس
ی
ن ظلم بزرگ القلب نیست که چنی 

دیده باشد و حاال سکوت رسد و غمناک دالوری به ته 

 افکنده بودش . سیاه
ی

 چال یاس و حزن و دلمردگ

با ناباوری رسی تکاند و همزمان که لبخند تلخش پخش 

 برموهای خودش انداخت و 
ی

یم شد توی صورتش ، چنیک

که یم سوخت و زنه درحایلای آتشبا دیل خونبار و سینه

 گداخت یاد این بیت از غزل حافظ افتاد . یم
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ی چشمت فریب جنگ داشت / ما غلط کردیم و " شیوه

 صلح انگاشتیم "

 

ن قول داده بود باز هم برای مالقاتش  دالوری دم رفیر

آید و البته اگر کاری هم از دستش برآید مضایقه نیم یم

او به شدت تحت تاثی  داستان  دانست کهکند .محمد یم

 و رسنوشت و او خانوادهغم
ی
ن زندگ اش بود و واقعا انگی 

 کرد . توانست کاری برایش بکند دری    غ نیماگر یم

قدر پریشان بود که یادش رفت از دالوری بخواهد آن

ی عامل پخش فیلم خصویص خواهر  پیگی  دستگی 

ن نبود اما یم د توانست کار خو سابقش باشد ! مطمیی

هلعننر  ن اش هم کم نبود ! های شخیصاش باشد و انگی 

 !  حسادت و انتقامجویی

 

که زودتر از همیشه از رسی قیل و قال آن شب با این

 های به زعم او یی درد و عارش به تختشسلویلهم

 

 #نیلوفرالری
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#۴۸۵ 

 

پناه برد و خود را به خواب زد اما تا صبح پلک روی هم 

ذاشت .آن غم روی غم آمد و داشت روی دلش نگ

کرد که نفس کشیدنش همراه با درد و شکنجه سنگینن یم

دریی بر دیوار سیماین مقابلش هایش را یی بود . مشت

 کوبید و زیر لب با خط و نشان با خودش یم گفت یم

ون محبوبه ماه خانم ! تا ابد که این  " باالخره که میام بی 

 رسیم ! "خره که باز به هم یممونم ! باال تو نیم

این فکر که پخش شدن فیلم رقص و آوازش باعث 

م حال و آینده از در خانه شده  پراندن خواستگاران محیر

حاال هم مایه دردش بود هم تسکینش .دستش ازش 

کوتاه مانده بود اما با اتفاقات پیش آمده، ازچشم 

و  ماند کنج خانهرقیبانش هم افتاده بود و باید یم

 شد . هاش سفید یمهایش مثل دندانگیس

" حاال که از قید آبرو رها شدیم همه و آب از رسمون 

ماه ؟ میام به خوادت زیکگذشت ، گ دیگه جز من یم
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مت و دنیا رو برات یه قفس یمزور هم شده یم کنم . گی 

 به تالقن کاری که با من کردی ! " 

 عشق و نفرتش دوباره عود کرده بود ! 

 

*** 

 

ن جلسه که ی دادگاه محمد برگزار شده بود .درحایلاولی 

 و شتاب محیا در دانست یی مامان هنوز نیم
ی

تجربیک

اجرای وصیت عجیبش چه رسنوشنر را برای محمدش و 

دانست البته خانواده رقم زده ! بابا که خودش هم نیم

ساز خانه خورد و این بمب دستاین ماجرا از کجا آب یم

 اش) ییک دوبار قصد خراب کن ر 
ی
ا گ انداخته وسط زندگ

کردم واقعیت را بهش بگویم اما بعد ترسیدم برای مامان 

وقت دیگر واقعا حسابم پاک بود.به ریسکش بد شود .آن

ارزید اصال ! حتما به زن دالوری هم سفارش کرده نیم

بود که درباره ماهیت کیس که آن فیلم را دست پلیس 

ی به کیس  ن ن هم هنوز بابا نگویند رسانده چی  .برای همی 

ده .(  تمام تالشش را کرده بود با توجه به  بویی نیی

ای که های ویژههایی که وجود داشت  و مراقبتنگراین 
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ن با استناد به گوایه  بعد از عمل قلبش الزم بود و نی 

پزشکان فعال او را از این حواشی هولناک دور نگه دارد تا 

ایط بهیر و پایدا د و بتواند با واقعیت در رسی رتری قرار بگی 

مواجه شود و در صورت لزوم در دادگاه بعدی حضور 

 پیدا کند . 

اما خوایه نخوایه پلیس به زودی برای تحقیقات  

زدم بابا آمدند .حدس یمتکمییل به رساغ او هم یم

حواسش به پدرواقیع محمد هم هست و گایه به آن 

ی نیاز ویال یم ن داشتند برایشان فراهم رود و اگر به چی 

ی کرد .البته بعدها فهمیدم پدر محمد هم در جلسهیم

قدر بر رس و مغزش زده اول دادگاه حضور داشت .اما آن

قراری کرده و کلمات نامفهوم بر زبان رانده که برای و یی 

ون . انگار حس و مهر  بزقراری نظم دادگاه بردنش بی 

با دست و پای اش با دیدن پرسش ی پدریگنگ و مرده

ن محاکمه در او زنده و احیا  در غل و زنجی  و پشت می 

 شده بود . 

 

رفت یک نگاه به کوچه مامان حنر تا دم در هم نیم

کرد همه جا هنوز حرف از رقص و آواز بیندازد .فکر یم
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دخیر ورپریده اش است و حاال حاالها من و او نباید که 

توانست محیا را در کوچه و خیابان آفتایی شویم .اگر یم

ون یم آورد و حنر جلوی رفت و  هم موقتا از مدرسه بی 

 آمد

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۸۶ 

 

 بابا را هم یم گرفت . 

)هرجا بریم انگشت نمای مردمیم ! حتما رومون لقب 

ن ! پدر دخیر رقاص ، مادر و خواهر گوگوش  هم گذاشیر

ام محمد ! چطور هدوم ! برادِر سلیطه خانم  ! وای بچ

تونه تو این شهر رسش رو بلند کنه ؟ چه جوری دیگه یم

ن هنوز رس پستش بمونه ؟ چه خفنر کشید !  گذاشیر

ن دور ما رو واسه همیشه خط کشید ! (    حتما واسه همی 

 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ی بارتری حماسهتر و فاجعهی بزرگخیی نداشت حادثه

شهر قبیل دخیر خانواده را پوشانده و حاال دیگر تمام 

 دانند یم

دانند که در ی پنایه ها نیست و یمکه محمد پرسخانواده

خانم رقم زده اقدایم انتقامجویانه چه رسنوشنر برای زهره

 ! 

شد ، بود که هایی که به خانه یممن حواسم به تلفن

ی و آگایه از چند و یک وقت کیس نخواهد برای پیگی 

هرچند چون ماجرا صحبتش را با مامان پیش بکشد . 

آمد و کیس رساغمان را تلفن خانه به ندرت به صدا دریم

گرفت .حنر ریحانه هم آن روزها به رغم دل سوخته نیم

و پرکینش به خواست دایی سجاد مالحظه حال مامان را 

 گرفت . کرد و تماش از رس خشم و عداوت با ما نیمیم

 

حواسم به محیا هم بود و مراقب بودم که مبادا دور از 

چشمانمان کاری بدهد دست خودش .مدام با او حرف 

کردم که او مقرص اتفاق پیش آمده زدم و تاکید یمیم

نیست و فقط کاری را کرده که مامان ازش خواسته و من 

ن کار را یم کردم و اگر از چند و چون هم جای او بودم همی 
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وصیت مامان خیی داشت هرگز دست به این کار نیم زده 

داده ! او درسکوت به جله به خرج نیمیا این قدر ع

کرد .اما داد .مثل قبل یی قراری نیمهام گوش یمحرف

معلوم بود که هنوزهم به شدت پیش خودش احساس 

 کند .گایه هم باغصه یم گفت گناه یم

_خدا کنه هیچ وقت داداش محمد نفهمه من تو زندوین 

 شدنش مقرصم ! 

با لحنن اطمینان کردم و من هم مهربانانه نوازشش یم

 بخش به او یم گفتم 

 وقت قرار نیست بفهمه ! _نگران نباش ! هیچ

 اش افزودم و محض شوچن و تلطیف روحیه

وقت نفهمید اون رورسی قشنگه رو طور که هیچ_همون

درواقع گ با وایتکس انداخت تو لباسشویی و خرابش کرد 

 ! 

رو رفت لبخند محو و غمگینن زد و بعد آه کشان به فکر ف

 . 
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ها آمده بود دیدن مامان . از بس خاله زینب بعد از مدت

که مامان پشت تلفن بهش غر زده بود که چرا او هم مثل 

همه ازش دست کشیده و دورش انداخته ! با مامان و 

ش کرد با من اما برخوردی خشک و  محیا احوالیی

عیل را از  ن داشت . حنر وقنر خواستم امی  رسسنگی 

م زننده و رسدی خوشش نیامد و با لحن پس دستش بگی 

تر است ! از آمدن گفت که  بغل خودش باشد راحت

رسید . انگار که در و خودش معذب و پشیمان به نظر یم

خوردنش ! حتما خییل برایش دیوارهای خانه داشتند یم

سخت بود که با تمام کنجکاوی هایی که داشت مراقب 

ان یک وقت به قضیه هایش با مامالی صحبتباشد البه

 و داستان محمد اشاره نکند . 

یک بعد ازظهر باراین و رسد بود .خاله زینب هم خییل  

که باران شدیدتر شود زنگ زد پیشمان نماند .قبل از این

آقا بهروز آمد دنبالش و او را با خودش برد. بعد از رفتنش 

 مامان هم تصمیم گرفت برود حمام . 

 

 #نیلوفرالری

 انسور_کردند#عشق_را_س
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#۴۸۷ 

 

ها و من سالن نشیمن را جمع و جور کرده و پیش دسنر 

خانه برده بودم بشورمشان که فنحان ن های چای را به آشیی

 یی سیم به دست آمده دنبالم . 
 دیدم محیا با گوشی

 _بابا باهات کار داره ! 

قدر از این جمله تعجب و هول کردم که نزدیک و من آن

م را بسوزانم . مکالمه کوتاه و بود با آب داغ شی  دست

عجیب و غرینی داشتیم .بابا گفته بود که در راه خانه 

است و ازم خواست تا رسیدنش آماده شوم که باهم 

ی نداد و در مورد  برویم جایی ! و توضیح بیشیر

ی به من نگفت . من رسی    ع آماده  ن مقصدمان هم چی 

داخته ام را هم انشدم .کیفم را برداشتم و چادر ایراین 

 بودم رسم . 

 

ن بابا را که شنیدم از محیا خداحافیطن کردم و  بوق ماشی 

که رفتنم باعث نگراین و تشویش مامان نشود برای این

دم بعد بهش بگوید که با بابا رفته ایم شهسوار تا برای سیی

که نگران همرایه خانه خرید کنیم .بیش از آن
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منتظره دم. بعد از نزدیک زده بو ام با بابا باشم ، هیجانغی 

ون .حس پرنده ای را داشتم به دوماه از خانه یم زدم بی 

ن اندازه از  که از قفسش رها شده .دلم برای همی 

ها حق مسلم بود و های کوچک که برای خییلآزادی

 برای من شبیه آرزویی از دست رفته، تنگ بود ! 

 

ن برسانم کیم  خیس باران کج یم زد و تا خودم را به ماشی 

روح این ای عبوس و نگاه خاموش و یی دم .بابا با چهرهش

جواب گذاشت و در روزهایش منتظرم بود .سالمم را یی 

ن و خفقان آور بود سکوت به راه افتاد .جو میانمان سنگی 

شد تحملش کرد .به خصوص که قدر که به سخنر یم. آن

دانستم تا کجا قرار بود کش پیدا کند .یعنن داشتیم نیم

ریزی قدر مرموزانه و برنامهین هوای باراین و اینتوی ا

رفتیم ؟ وقنر دیدم از رامرس خارج شدیم نشده به کجا یم

گذاریم قدری درجایم و داریم چابکرس را هم پشت رسیم

با یی قراری جنبیدم و بعد با احتیاط دل به دریا زدم و 

 پرسیدم 

 ریم بابا ؟_کجا داریم یم 

 سکوت 
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تو خونه نیاز به مراقبت داره .زیاد _بابا !؟ مامان 

تونیم از خونه و شهر دور بشیم .باید محض احتیاط نیم

س باشیم ! خودتون یمهمه ن که ! اش در دسیر  دونی 

 سکوت 

زد ام داشت یمپیچید و اسید معدهدلم از درد به هم یم

گرداندند مالیل باال .عالم و آدم اگر رویشان را ازم بریم

ن نبود اما تاب ق هر و رسمای نگاه بابا را نداشتم .برای همی 

رفتم با که داشتم رو به گریه یمتر شدم و درحایلطاقتیی 

 زده گفتم صدای بغض

دونم از من بدتون اومده ویل ... _بابا !؟ ...یم

شه ! به خدا خودم خییل جوری یمدونستم ایننیم

ه کشم .از شما ، از مامان ، از همپشیمونم و خجالت یم

) و نگفتم از محمد که داغ دلش تازه نشود .( قسم 

 خورم دیگه تکرار نشه ! یم

 دار من ! باز هم سکوت او و باز دل دردمند و غصه

ن دارین منو کجا یم  برین !؟ _اقال بگی 

 ... 

 _باباجون !!!؟
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ی رسد باالخره سکوت سهمگینش را که مثل یک اسلحه

شانده بود ، رویم گرفته  و با خودمان تا کالچای ک

 زنان گفتشکست و نهیب

فهیم ! حاالم ساکت باش ! _وقنر رسیدیم خودت یم

 خوام صدات رو بشنوم ! نیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۸۸ 
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من که در تمام طول آن مسی  باراین و طوالین هزار جور 

فکر و خیال از رسم گذشته بود و حنر ناگوارترین و 

رین حالت ممکن هم به مغزم خطور کرده بود تمشئوم

)بدترینش این بود که بابا دست و پایم را ببندد ، روی 

رسم یک گوین بکشد و بندازدم توی دریا ( یک بیمارستان 

خصویص و فوق تخصیص در رشت آخرین مقصدی بود 

که آنجا بودیم .یی که ممکن بود به ذهنم برسد .اما ما آن

 نم . دلیل آمدنمان را بدا

ی  تقریبا شب شده بود و باران در رشت با شدت بیشیر

وزید . بابا به سواالت یی در یی و زد و سوز بدی هم یمیم

 داد . ناشی از نگراین و هراس من جواب نیم

ن چی  _اینجا اومدیم واسه چی بابا ؟... چرا به من نیم گی 

نکرده شما طوریتون شده ؟ ...من مریضم ؟ ...خدای

 ابا ؟ شده ؟ ...ب

 و یی 
رحم مرا به سکوتش همچون موچی وحیسی

بار غم و ترش ناشناخته یم کوبید و های مصیبتصخره

کرد .به گمانم در دنیا جانم را در ساحل امید تف یمنیمه

 از یی 
ی بدتر از ترس ناشی ن ی نیست .اینچی  که نیم خیی
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ن  وحشت  در قدم بعدی چه چی 
آوری انتظارت را داین

ای در یی داشت ! ان ناخوشایند و آزارندهکشد . هیجیم

ن انگار در تعلیق و ابهام بود . انگار که قسمنر از  همه چی 

 گذاشتیم ! یک خواب بلند و وهمناک را پشت رس یم

 

ن مشغول  جواین پشت یک می  به اتاقر رفتیم که دکیر

ی خارچی ) احتماال (پزشیک یادداشت برداری از یک مجله

اش را برداشت .از جایش ک مطالعهبود .با دیدنمان عین

ام ی از ما  استقبال برخاست و با لبخند آشنا و احیر ن آمی 

کرد .قد متوسیط داشت، با ته رییسی نسبتا بلند و صاف 

 .البه الی موهای 
ی

، پوسنر گندمگون و چشماین رنیک

شد ای رنگ هم دیده یمهای باریک نقرهسیاهش رشته

 .  رسید .حدودا چهل ساله به نظر یم

ان دید در سالم  با بابا دست داد و چون مرا گیج و حی 

دسنر کرد .چهره اش به نظر غریبه نبود کردن به من پیش

ای از . انگار قبال جایی دیده بودمش ! نگاهم برای لحظه

اش نامش را که سنجاق شده بر سینه روی کارت پرسنیل

 با حروف درشت نوشته شده بود شکار کرد 

 پنایه " " دکیر عماد 
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با تمام هول و هراش که داشتم شناخته بودمش ! از 

ها ی ییک از عموهایش که از سالاقوام پدری بابا بود .نوه

 یم
ی

کردند! احتماال او را توی مجلس پیش در رشت زندگ

مان دیده بودم . تخصصش عروش یا ختم بستگان پدری

هن دانستم و حاال با این ذدانستم .شاید هم یمرا نیم

دانستم که آمد.اما این را یممشوشی که داشتم یادم نیم

دکیر معروقن بود . نگاه مرموز و متفکری داشت .از خالل 

های جسته و گریختهصحبت ن ای های او و بابا یک چی 

ی شدن کیس بود و  م شد ! صحبت از بسیر دستگی 

آزمایشات الزیم که به فردا صبح موکولشان کرده بود ! 

ن حول و حوش یک عمل جراچ ظاهرا صحبتشا

گشت .نگران بودم مبادا بابا مشکل خایص پیدا کرده یم

ن ما آن جا باشد و قرار است فردا عمل شود ! برای همی 

بودیم ! دلشوره بدی پیدا کرده بودم . ییک دوبار سیع 

م اما فرصنر کردم وسط حرف های رازآلود و گنگشان بیی

 به من ندادند . 

 

 #نیلوفرالری

 _را_سانسور_کردند#عشق
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#۴۸۹ 

 

ام گرفته بودند انگار که من اصال هردو جوری نادیده

جا وجود ندارم . گایه نگاهم روی صورت تکیده و آن

خوردم ماند و در دل برایش غصه یمی بابا مات یمپژمرده

 . 

اگر به بیماری خطرنایک مبتال شده باشد چی ؟ حنر دلم 

مان خیی نداشت ؟ آمد بگویم " رسطان " یعنن مانیم

ی شود و من هم تا چطور قرار بود امشب آن جا بسیر

اطالع فردا بمانم کنارش و مامان از حال و روزمان یی 

ن این قدر گنگ و پیچیده بماند ؟ خدای من ! چرا همه چی 

جا چه گوید آنرسید !؟ چرا کیس به من نیمبه نظر یم

مهر و ی مربوط به پذیرش را با خیی است ؟ دکیر برگه

امضاء خودش به دست بابا داد .احتماال باید خودش 

رفت پای صندوق و کارهای مربوط به پذیرشش را یم

انگاشتند داد .اگر آن قدر به دردنخورم نیمانجام یم

توانستند  این کار را بگذارند به عهده من . کیم بعد یم

 دو پرستار خیی کرد و یی 
ی به من آندکیر ن که کیس چی 

ها مرا در میان خود گرفتند که با خود از اتاق نبگوید آ
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ون .کیم قبل از خروجمان ، بابا رسش را کنار  ند بی  بیی

داد شمرده گوشم کشید و با لحنن که بوی اخطار یم

 گفت 

ن یم  چشم ! صدای جیکت در نمیاد _هرچی بهت گفیر
ی
گ

 ! 

مگر قرار بود با من چکار کنند ؟ صدای جیکم چرا نباید 

برند؟ با ؟ این ها دارند مرا با خودشان کجا یمدر بیاید 

ام چکار دارند ؟ من چرا باید لباس لوازم شخیص

 پوشیدم ؟ چرا ؟ چرا ؟ چرا ؟ مخصوص بیمارستان را یم

زد که توی کمد اتاقر _ که که داشت چادرم را تا یمآن

ی شدن یک بیمار و همراهش شیک و راحت  برای بسیر

ی پچبود بچپاند توی گوش آن  ن پچ کرد و پرستار دیگر چی 

بعد هردو پوزخندزنان رستکان دادند .نگاهشان پر از 

خشم و شماتت بود .شاید به لطف آن فیلم کذایی آن 

قدر مشهور شده بودم که مرا شناخته بودند! یا شاید 

دانستند و پیش خود حدس زده بودند اسم و فامیلم را یم

 ی تخت . ی باالکه ... حواسم رفت پیش نوشته

 " محبوبه پنایه ، بیمار دکیر پنایه ! " 
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زده افتادم روی تخت نفسم رفت و شل و ول و شوک

کردم ؟ به واسطه کدام ام بود ؟ اینجا چه یم.من چه

ی کردند ؟ بابا پیدایش نبود و ام یمبیماری داشتند بسیر

زن های نادوستانه و طعنهی نگاهمن خودم را در محارصه

تنها و یی کس حس یم کردم .دلم  آن دوپرستار 

ریختم جا را یمخواست بررسشان فریاد یم کشیدم و آنیم

ن  بابا آویزه گوشم بود .از  به هم ! اما سفارش تهدیدآمی 

دانستم با رسکیسی و طغیان و جار و جنجال طرقن یم

م و بهیر بود که آرامشم را در  شاید نتوانم کاری از پیش بیی

مم یمی غریب حفاین مخمصه شد در ظ نگه دارم .رسی

 یی 
ن سم من چه مرگم است ؟ چرا عی  ی از آن ها بیی خیی

ی ن ی شوم ؟ بگویم من که چی  ام نیست ! باید بسیر

ها به وقت شبیه دیوانهبینید که رسومروگنده ام ! آنیم

ماندم که معلوم رسیدم البد ! باید منتظر بابا یمنظر یم

شاعرم را از دست نیست کجا غیبش زده بود ! داشتم م

رسید .الاقل باید ییک بهم دادم .عقلم به هیچ جا نیمیم

گفت درد من چیست و چرا قرار است عمل جراچ یم

 جوری کهشوم ! این
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۹۰ 

 

که جوایی به من ندهد خودش شود .بابا البد برای ایننیم

سم دور نگه داشته   بود . را عمدا از دسیر

 ییک از پرستارها با لحنن متذکرانه گفت 

_ساعت هفت شامت رو میارن .بعدش دیگه تا فردا 

ی نباید بخوری .  ن  چی 

ی نشنیدم  ن  کور و مات زل زدم توی صورتش .انگار که چی 

ن بیان اینجا ! باید حتما _یم شه به دکیر پنایه بگی 

 ببینمشون ! 

 حوصله و رسرسی درجوابم گفتیی 

ن !  _دکیر پنایه  حاال دیگه حتما از بیمارستان رفیر

 کنم ! شاید هنوز نرفته باشن ! _خواهش یم
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هرچه خواهش و التماس در دلم بود ریخته بودم توی 

.کیم با تاین نگاهم چشمانم .تا شاید دلش به حالم بسوزد 

 کرد و بعد رستکان داد 

گم که بیان _باشه ! اگه هنوز اینجا بودن بهشون یم

 دیدنت! 

ن ییک پرستار کیم برای خروج از اتاق دست دست کرد . آ

اعتنا و داشت .من یی سنگینن نگاهش را از روی من برنیم

ن و براق اتاق دوخته مغمومانه نگاهم را به سنگ فرش تمی 

هایم کردم او هم برود و مرا با دلواپیسبودم و خدا خدا یم

 گفت   تنها بگذارد .اما او باالخره دلش را به دریا زد و 

ی باشی که فیلم _من فکر یم کنم شما باید همون دخیر

 رقصت پخش شده ! 

ی نگفتم و با سکوتم گستاخ ن  ترش کردم . چی 

ن که آدم به هایی متظاهری مثل شما باعث یم_آدم شی 

همه چی شک کنه . زیر پوشش چادرتون چه کارها که 

ن ! نیم  کنی 

ند هایی که خصومت شخیص با کیس دار داشت مثل آدم

هایی که بوی گند عقده زد .انگار آن حرفبا من حرف یم

داد مانده بود رس دلش و باید به ییک مثل من و کینه یم
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ی چشم با حب و گفت تا دلش خنک شود .از گوشهیم

 بغض نگاهش کردم و گفتم 

 دوین قضاوتم نکن ! _وقنر از من و زندگیم هییحی نیم

ش اشک را در و بعد رویم را ازش برگرداندم تا جوش

ی غرور و خواستم دست کم ته ماندهچشمانم نبیند .یم

عزت نفسم را برای خودم نگه دارم .او هم رفت و من در 

ن اتاق ، لب تخت منتظر ماندم تا سکوت تلخ و غم انگی 

ن  ییک بیاید جواب مرا بدهد .داشتم از انتظار و کلنجار رفیر

رس و کله دکیر  شدم که باالخرهیم با افکار پریشانم کالفه

پنایه با تاخی  زیاد پیداش شد .کیس دنبالش نبود و من 

توانستم گفتگوی از این بابت خوشحال بودم که یم

راحنر با او داشته باشم .حالم را پرسید و توضیح داد که 

برای راحنر و رفاه من در آن بیمارستان هرکاری از دستش 

ها برآمده تا حاال انجام داده و خواهد داد .گ ن  به این چی 

داد ؟ من دنبال جوایی برای سوال خودم اهمیت یم

 گشتم . یم

ن من چمه ؟ چرا اینجام ؟   ! لطفا بهم بگی 
 _دکیر

نگاه نافذش را به عمق ترس نگاهم ریخت و خونرسدانه 

 گفت 
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 _فردا یه عمل جراچ در پیش داریم ! 

های نشنیده ! انگار که مرا کس دیگری عویصن  ن به حق چی 

بودند ! من عمل جراچ در پیش داشتم ؟ من ؟ با  گرفته

 ناباوری پلگ زدم و گیج و هول گفتم 

یم نیست ! تا این لحظه به  ن _چه جور عمیل ؟ من که چی 

بار هم به شما یا دکیر دیگری عنوان بیمار حنر یک

که امشب بابام منو از خونه مراجعه نکردم ! تا این

ن شما دارین بهم برداشت و مستقیم آورد اینجا و اال

ن که بیماریم  گی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۹۱ 

 

 شمام و باید جراچ بشم ! 

یفات بیمارستاین و درماین رو قبال  _پدرتون همه ترسی

 پرسیدی ! انجام دادن .بهیر بود که قبال از خودشون یم
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_این جواب سوال من نیست ! لطفا شما به عنوان 

ن من چه مشکیل پزشیک که قراره فر  دا عملم کنه بهم بگی 

ی بگه گفته بود .  ن  دارم !؟  اگه قرار بود بابام بهم چی 

 آیه کشید و بعد خییل یی ربط گفت 

 دارین ! 
ی

 _چه صدای خوب و قشنیک

و چون نگاه پرشگفتم را به چشمانش کشیدم حالت 

ی به خود داد و گفت ن  اعتذارآمی 

 !  جایی بود دونم تعریف نابه_ببخشید ! یم

 یم
ی
کردم .صدام لرزید و بغض احساس فالکت و درماندگ

 هام چکید . الی حرف

_آیا واقعا خواسته زیادیه که بدونم چه مرگمه ؟ آیا 

همیشه روالتون اینجوریه ؟ که دست بیمار ندیده و 

ن و یه راست بیارن تو اتاق عمل ؟ نشناخته  تون رو بگی 

 ف گفترسی تکان داد و با حالنر میان غم و تاس

_نه راستش مطمئنا این روال کار ما نیست .اما مورد شما 

 استثناست ! به خواست و صالحدید پدرتون ! 

م آوری داشته باشم که پدرم _حتما باید بیماری رسی

 خواسته حنر از خود منم مخفن نگه داره . 
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این را با تمسخر گفتم و بعد به سمت کمدی رفتم که 

ام را ریخته بودند داخلش پرستارها لباس و لوازم شخیص

 ! 

مونم و برام مهم نیست چه عمل جراچ _من اینجا نیم

 مهیم قراره روم انجام بشه . 

در کمد را باز کردم و تندتند چادر و کیف و کفشم را از آن 

 تو درآوردم . 

 که ندونم قراره چه بالیی رسم بیاد ... 
 _تا زماین

ه آروم باشی و کاری نکنن که به ِصالح کس هیچ _بهیر

خواد مجبور به استفاده از آمپول .هیچ دلم نیمنیست 

 آرامبخش بشیم ! 

 در کمد یی 
ن حرکت ماند .با چشماین گرد دستم موقع بسیر

 شده از فرط تعجب برگشتم از روی شانه نگاهش کردم . 

ی مجبور به تهدید  تاحاال ندیده یا نشنیده بودم دکیر

آرامبخش شود که  اش در استفاده از آمپولبیمار معمویل

را هم دیده بودم .هنوز قصد به لطف یک پنایه دیگر آن

گفت شورش و جنجال نداشتم .حیس دروین به من یم

ون رفت از این ورطه باید خونرسدی و آرامشم را  برای بی 

ام را از دست خواست هوشیاریحفظ کنم .طبعا دلم نیم
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بدهم و تا فردا صبح خواب بمانم .سیع کردم مثل 

های مطیع و رام به نظر برسم .به هرحال این طور به دمآ

شان هستم و با اجازه پدرم یمنظر یم توانند رسید که اسی 

 هرکاری دلشان خواست با من بکنند . 

ن من چرا اینجام و چه عمیل قراره  _ پس لطفا به من بگی 

روی من انجام بشه ؟ آیا به نویع رسطان زنانه دچارم که 

و بابام از روی علم غیب اینو فهمیده اما خودم خیی ندارم 

ی به من بگه ؟ ن مش شده که در موردش چی   رسی

م بودم .لبخند  ن خودم هم متوجه لحن تمسخرآمی 

 های او را هم کش آورده بود . ی لبداری گوشهمعنن 

 _نه خداروشکر هیچ غده رسطاین تو بدنتون نیست . 

 _پس دردم چیه ؟

 خطر ! _یه عمل کوچیک و یی 

 ور عمیل ؟ _چه ج

 داری !  _مشکل لوزالمعده

 ام مشکل نداشت . وقت لوزالمعده_من هیچ

 

 #نیلوفرالری
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پشتم یخ زده بود و خون در عروقم ماسید. ناگهان انگار 

ن را فهمیده بودم  از جایی به قلبم الهام شد و همه چی 

بالیی بر رسم  دانستم قرار است چه.انگار که دیگر باید یم

اختیار به سمت گلویم رفت و آب دهانم بیاورند .دستم یی 

 را به سخنر بلعیدم . 

 ام دستکاری بشه .مگه نه ؟_قراره حنجره

حنر از تصورش هم پشتم لرزید و کمرم خمود .در تارییک 

رسنوشت شوم خود گرفتار شده بودم .قرار بود صدایم را 

قرار بود گلوی چکاوگ را  تر از این ؟ازم بدزدند ! ظالمانه

ند که صدای آواز ممنوعه . اش به گوش کیس نرسد بیی

 تر از این ؟ ددمنشانه

پرسان و نومیدانه زل زدم به چشمانش که گویی رسدترین 

ی در جوابم نگفت رحمو یی  ن ترین چشمان دنیا بودند .چی 

و انکار نکرد. اما من دیگر این معما را برای خودم حل 

ای کارم  کرده بودم .بابا داشت با همدسنر او مرا به رسن

ریزی شده . خونرسدی و رساند.یک تباین برنامهیم
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ها بود .با روچ تکه تکه شقاوت انگار توی خون پنایه

 ریختم و او انگار نه انگار ! شده داشتم در برابرش فرو یم

صدا که در گلوم شکست و نفسم که بوی اشک و آه 

 گرفت فکر کردم 

کشید و بست و رسم گوین یمه بابا دست و پامو یم" اگ

کرد تو آب دریا هزاربار از این بالیی که قراره رسم پرتم یم

 بیاره بهیر بود .این حق من نبود بابا ! حق من نبود ." 

دم و ام لبهای شوریدهبرای پس زدن اشک روی لب فرسی

 بعد آتش کلمات گزنده ام را به جانش کشیدم . 

ن وحارصن شدین دست _با چقدر پ ول خودتون رو فروختی 

ن ؟  به این جنایت بزنی 

از توی گلدان یک شاخه گل رز برداشت و توی دست 

خود چرخاندش .این حرکت لطیف به نگاه زمختش 

ن عصبانیت زننده بود آمد . خونرسدینیم . اش درعی 

ن ناخوشایندی داشت .   لحن مالیمت آمی 

ه مواظب حرفات باشی عزیزم .ا ین اهانتت رو هم _بهیر

م . نشنیده یم  گی 
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ی  ن و من نه آرام یم گرفتم نه دیگر از کیس یا چی 

ترسیدم .گویی که به آخر خط خود رسیده باشم . یم

ی چشمان ناباورم بغضم آب شده بود و داشت از گوشه

ه ن تی   که چنی 
باری را حنر  روزی نکبتیم چکید .چشماین

 از قبل غریدم تر زدهدید . عصیانبه خوابشم نیم

ن و به یه _تازه یادم اومد .شما یه پزشک سهمیه ای هستی 

ن .من چه انتظاری سازمان نظایم دولنر خدمت یم کنی 

 تونم ازتون داشته باشم ! یم

گل را به گلدان برگرداند و رویش را به من کرد . پوزخند 

 تلخش پخش شد توی صورتش ! 

ت هم  زبون تن _شاید بهیر باشه همراه با حنجره ن د و تی 

 دستکاری بشه ! تا از نیش زدن بیفته . 

آیا کیس بود که کیم انسانیت رسش شود و بخواهد 

قدری مروت پیشکشم کند ؟ آیا کیس بود که در قفس 

پناه وا رسنوشت را به روی این چکاوک سوخته دل و یی 

 کند و از یک سالچن فجیع برهاندش؟ 

و دراز به دراز  دانم چطور هنوز روی پا مانده بودمنیم

م . گایه حنر مرگ هم از  نیم افتادم که به درد خود بمی 

 چارگان تقدیر رویگردان است ! یی 
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ه بعد از عمل جنایت ن به هوش _بهیر تون کاری کنی  ن آمی 

ون یم کنم رم از شما شکایت یمنیام .چون پام که برسه بی 

ن تا پروانه پزشکیتون رو باطل نکنم آروم  ن باشی 
.مطمیی

م .   نیم  گی 

هوش کننده نبود اگر ترس از آمپول آرامبخش و خوایی یی 

جا را روی رسش خراب توانستم با جنون خشمم آنیم

 کنم . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #نیلوفرالری
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ام را ازم دکیر از پرستارها خواسته بود لوازم شخیص

ند .البد برای این نزند . وقت فکر فرار به رسم که یکبگی 

دانم آیا برای پرستارها جای سوال نبود که چرا باید با نیم

بیمارشان مثل یک زنداین یا یک بیمار رواین رفتار کنند؟ 

ی شویم بودند که از یا مجریان یی چون و چرای نقشه

ش مو به مو برنامه ریزی شده  ؟  ن  قبل همه چی 

کردم و جا که در چنگشان احساس اسارت یمو من از آن

ن در کمینم بود بدون  از طرقن خطر آمپول آرامبخش نی 

هیچ مقاومنر اجازه دادم که چادر و کیف و کفشم را از 

ند و ضبطشان کنند .   میان دستانم بگی 

با تمام عقده و حقارتم ، تن داده بودم به سکوت و 

ی که یک عمر به آن عادتم داده بودند .   صیی

ن روحم کشیده ای که برای مثله کردهنوز از بهت نقشه

کردم که این رسنوشت بودند درنیامده بودم و باور نیم

گمان خودم را مستحق این ِعقاب و من باشد ! یی 
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دیدم . رو به پرستاری که کیف من دستش بدفرجایم نیم

 بود با صدای خسته و زاری گفتم

م .   _اقال اجازه بدید با موبایلم یه تماش با بابام بگی 

م که بخواهم او را در رنج این تنهایی کس دیگری را نداشت

ن نبودم بابا غربت یک کنم .حنر مطمیی زده با خودم رسی

 دلش بخواهد با من حرف بزند ! 

چه سخت و جانکاه است از درد یی کیس پناه بردن به 

 ها که دستشان به قتل روحت آلوده است ! همان

 پرستار نگاه مردد و منتظری به دکیر انداخت که ببیند 

چه نظری دارد .من که دیگر از نگاه کردن به او، آن  او 

القلب و پلشت که معلوم نیست برای اقناع دکیر قیس

نفس طماعش تا به حال باید چندین بار سوگند بقراطش 

ن یم کردم این بار نگاه پرتمنایم را را شکسته باشد هم پرهی 

 اش کشیدم و گفتم ایبه چشمان شیشه

ید یه تماش با پدرم داشته کنم اجازه بد_خواهش یم

سید .زنگ نیم زنم به پلیس ! من باشم . )و با کنایه ( نیر

 ندازم . بابامو تو دردرس نیم

ی ادامه دادم    توی دلم با اندوه و مالل بیشیر
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دونست چه دخیر مظلوم و ستمکیسی تربیت " خودش یم

ن خیالش راحته که ..."   کرده ،واسه همی 

سوخت یا چی ؟ اما به هرحال از  دانم دلش به حالمنیم 

 رس لطف و منت خطاب به پرستار گفته بود 

 _موبایلش رو بهش بده . 

شاید حنر با یک زنداین ، یک اسی  مزدور ، یک دژخیم 

کردند که با طور رفتار نیمآن هم در یک بیمارستان این

عزیر که با هتک حرمتها و یی  دانستم که همه اینمن ! یم

ش را دست این  شد با من یم اجازه بابا بود .او بود که دخیر

ده و رفته بود یی کارش تا روز قرباین  قصاب و سالخ سیی

که خودش اش شود .با اینتفاویر و سنگدیلمشغول  یی 

دانست حنر خدا هم هرگز رایصن به این هم خوب یم

 قصاص  سخت و ناعادالنه نیست. 

را از آن تو در پرستار کیف را به من داد که خودم موبایلم 

بیاورم .دستم نایی برای حرکت نداشت .نزدیک بود کیف 

وگوشی باهم  از میان دستان مرتعشم رس بخورند و 

ن .هیچ تماس از دست رفته ای نبود .پس البد بیفتند زمی 

ی توانست نقشهمامان هم درجریان بود ! شاید حنر یم
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خودش باشد که بابا داشت یی کم و کاست اجرایش 

 رد .واال چرا کیس از خانه با من تماس نگرفته ! کیم

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۹۴ 

 

که چی شد ؟ کجا ماندید ؟ چرا پیدایتان نیست ؟ بعدا   

فهمیدم که به محیا گفته بودند من و بابا تصادف کردیم 

ی ن ی کرده، بابا چی  اند و اش نشده اما مرا در بخش بسیر

م و با قرار است روز بعد ت حت عمل جراچ قرار بگی 

 و حیله تغیی  صدایم را هم به آن تصادف و عمل 
ی

زرنیک

جراچ ربط بدهند .محیا با بابا _که آن شب در هتیل 

نزدیک بیمارستان اقامت گزیده بود _مدام با نگراین و 

 دلشوره در تماس و پیگی  حالم بود  . 

م ؟ چرا نیم  توانستم شماره بابا را بگی 

تر از قبل زدم و هربار عاجزانهها را پس و پیش یمشماره 

دم . مثل درخنر بودم که گوشی را توی دستم یم فرسی
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شکستم و برگ به برگ تکاندنم ! شاخه شاخه یمیم

ریختم .ریشه هام اما هنوز رسسختانه مانده بود در یم

 خاک ! 

که دکیر قدری رافت به خرج داد ) هرچند که تا این

یر چون او نیم مهرباین به دیو  آمد . (گوشی را از سی 

نکننده وع به دستم گرفت و با خونرسدی مشمیی ای رسی

ی کرد .اول خودش با بابا حرف زد . شماره  گی 

تون ارصار دارن با شما حرف بزنن جناب پنایه ،  _ دخیر

لطفا چند لحظه بهشون گوش بدین .بعد قراره طبق 

 کنیم . فرمایش شما گوشی و لوازم شخصیشون رو ضبط  

 و بعد گوشی را به دستم داد و با تاکید گفت 

 _ کوتاه و مخترصش کن ! 

ی ! گوشی را از دیکتاتوری بیشیر بهش یم آمد تا دکیر

های ها و حواسدستش گرفتم و برای فرار از دست نگاه

رفتم که بتوانم قدری  مزاحمشان به سمت دورترین پنجره

سوی خط بود یا نه ؟ دانم بابا هنوز آن راحت باشم .نیم

ه به تاریکزار پشت  نکند تلفن را قطع کرده باشد .خی 

 پنجره که مثل بخت من سیاه بود آرام گفتم 

 _الو ؟
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فقط سکوت بود و سکوت ! و من تمام هوش و حواسم 

هایش هایم شاید دست کم صدای نفسرا دادم به گوش

آمد .مطلقا ! انگار برای را بشنوم .هیچ صدایی نیم

ایر حنر راه نفسش را هم خودخواسته بند آورده بود لحظ

 داد . .اما تماس هنوز برقرار بود .داشت بهم گوش یم

دونم که داری بهم گوش دونم که اونجایی بابا ! یم_یم

ن صدای یم دی ! شاید این آخرین باره که دارم با همی 

دونم فردا قراره صدام زنم . نیمنفرینیم باهاتون حرف یم

شه یا نه ؟ شاید یه  بشه ! جزو اصوات نکره یمچه شکیل

ار بشم .  ن طوری بشه که حنر خودمم از شنیدن صدام بی 

خورم بعدش دیگه حنر یک کلمه هم ویل ... قسم یم

شم که باهاتون حرف نزنم .با هیچکس ! یه جور الل یم

 انگار از اولم صدایی نداشتم . 

مد منو با او حاالم دوست دارم فکر کنم چون دلتون نیم

ن ! خییل خوش  ن  گذاشتیم اینجا و رفتی  این حالم ببینی 

خیالم مگه نه ؟ انگار نه انگار که شما منو آوردی اینجا که 

ن ! که تیغ بکشن روی حنجره ام که گور صدامو ازم بگی 

فریادهای خفه شده است ! همیشه سیع کردم دخیر 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ن  ن منو ببخشی  بابا  خویی براتون باشم ویل ...چرا نتونستی 

 قدر سخت بود؟ ؟ یعنن بخشیدنم این

ای رفت و برنگشت .اشک و مفم را با نفسم برای لحظه

پشت دستم پاک کردم و با صدایی که از فشار بغض تا 

 رفت نالیدم مرز اختناق یم

ن صدام گفتمت باباجون !  _ من هزارهزار بار با همی 

گفتمت سالم بابا .گفتمت چشم بابا ، گفتمت خسته 

  بابا ! نباشی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۹۵ 

 

 گفتمت روزت مبارک بابا ، گفتمت دردت به جونم بابا... 

گفتمت غلط کردم باباجون ، گفتمت ببخشید بابا ... 

 گفتمت... 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

کاش خدا یه صدای معمویل بهم داده بود ! کاش این 

کرد .بابا کاش به جای نعمتش رو واسه من حروم نیم

 شنوی؟ کاش ..."بریدی ! یممو یمصدام رس 

 

هایی فرو رفتاده و قلنی و بعد گوشی را بستم و با شانه

ده و دیدگاین اشکبار ، رسم را به شیشه پنجره  درهم فرسی

چسباندم . حنر وقنر آمدند گوشی را از میان دستم 

گرفتند و رفتند و مرا به حال خودم گذاشتند اهمینر 

 ی خودم غرق ماندم. ندادم و در ژرفای اندوه ابد

 

ی از  ن برایم شام آوردند .لب نزدم .اصال مگر دیگر چی 

ن یم  رفت ؟گلوم پایی 

طور ساکت و صبور نشسته بودم و منتظر که همان

ای بیفتد .یا شاید دسنر از این کابوس بیدارم کند معجزه

.بلبیل خاموش بودم که در کنج قفس به سوگ خود 

 نشسته بود . 

کشیدم . دستم روی ملحفه چنگ از درون فریاد یم 

و گوشم ام روان بود های شورم از زیر چانهخورد .اشکیم

 های قلبم . کر بود از زوزه
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جا را بریزم به هم توانستم رس به شورش بگذارم و آنیم

شان کنم کاری و جنجال قدری عایصتوانستم با شلوغ.یم

.رام و  گذاشتام از آمپول آرامبخش نیم.ویل ترس لعننر 

تسلیم و مقهورانه روی تخت دراز کشیدم و دستم را هم 

کیس و بالش رسم کردم .چشمانم را بسته بودم که با یی 

ام چشم در چشم نشوم .که نبینم مثل یک پنایهیی 

محکوم بخت برگشته قرار است فردا چه به روزم بیاورند 

 که هیچ کس را نداشتمآید  .درحایلو کاری از دستم برنیم

هایم را هایم را به دوش مهربانش تکیه بدهم و اشکغم

ی یی پنایه اش بریزم . و چه دردیست قصهبه روی سینه

ی که در دیار ظالمان و یی 
رحمان یی یار و یاور مانده دخیر

 ! 

فهمید در دانم اگر بود و یمحنر محمد هم نبود و نیم

م که شد ؟ محیا هگرفت یا حایم من یمجبهه بابا قرار یم

 آمد .طفلگ تر از من بود . کاری از دستش برایم برنیم

 

ان و زناین شبیه خودم فکر به رسنوشت غم  ن دخیر انگی 

کردم که قبل از من و بعد از من به گنایه کرده و یم

 خطاهایی کمیر از این به دست پدران و 
ناکرده و حنر
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شدند و صدای فریاد برادران و همرسانشان مجازات یم

شان به گوش کیس نیمتظلم ن رسید .جرممان زن آمی 

ن ممنوعه ها نیم شود زن باشی و بودنمان بود .در رسزمی 

و افسوس به دلت زخم نزده باشد و تابوت  نیش حرست

 آرزوهای محالت را به دوش نکیسی . 

 

دانم خواب بود یا ربایش روچ که چشمانم را دزدید نیم

گ ام با دوبال فرشته  ! نشسته بر رسیر .خواب دیدم دخیر

نوازم و به زباین ناشناخته و ابرها .نرم نرمک چنگ یم

ور بودم خوانم .انگار در آرامیسی ابدی غوطهمبهم آواز یم

که دسنر تکانم داد . من ویل برای بیدار نشدن تا این

خواست از این خواب رویایی کردم . دلم نیممقاومت یم

ینم خلسهبرگردم .صدای گرفته و رنجوری از مرز  ی شی 

 گذشت 

مت !   _محبوبه ! بیدار شو بابا ! پاشو از اینجا بیی

 

دونم که دل مهربونتون پیش محبوبه ماه عزیزمون بود یم

ن دوسه پارت رو تونستم آماده کنم .امیدوارم  ،فعال  همی 

 تون شده باشه ! مایه تسیل
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۹۶ 

 

ش   بابا از آن سوی تردیدها و مالحظات دست و پا گی 

د در شبستان رسد یی  ی نمی  کیس آمده بود که دل دخیر

ند  اش ! که نومیدی و هراس آخرین پناهش را از او نگی 

ی از این  که عزیز پدرش نیست دق نکند . .که دخیر
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خودش جمع و جورم کرد و از پرستارها خواست لوازم 

.با دکیر پنایه هم تماس ام را به من برگردانند شخیص

گرفته و خییل کوتاه و مخترص بهش اعالم کرده بود که از 

د و با  نظر خودش برگشته و آمده تا مرا با خود به خانه بیی

 صحبت
ی
های بیشیر را هم به فردا موکول کرد یی حوصلگ

زده بودم در .و بعد با دستش مرا که هنوز شوکه و خواب

ون برد . آن خداحافیطن از میان گرفت و یی   جا بی 

های کنم اگر بابا آن شب تحت تاثی  حرفگایه فکر یم

اش بر قهر و گرفت و عطوفت پدرانهمن قرار نیم

وز نیم ن و سخت من غضبش پی  شد و از مجازات سنگی 

گذشت و روز بعد من تن به آن عمل جراچ اجباری نیم

دم روز و روزگارم چگونه یمیم  شد؟ سیی

رگشت از رشت به رامرس هردو دل به در تمام مسی  ب

ده بودیم .خودمان آن  غریبانه سیی
جا بودیم و سکویر

کرد. اما انگار که روحمان در وادی پرت دیگری سی  یم

ی درهم و شنیدیم .از چهرهصدای افکار هم را یم

اش به من مغمومش ، از نگاه های پنهاین و گوشه چشیم

 که یی در یی بر صورتش 
کشید و آه یم، از  دسنر
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ون یمداری که از قفس سینهکش پرید معلوم بود اش بی 

قلبا از این تنبیه و جزای مخوقن که برایم در نظر گرفته 

منده بود .اما ندامت دیرهنگام و  پشیمان و شاید که رسی

اش هنوز از شوک و درد و ی آخریبازگشت ذهنن لحظه

ی کم نکرده بود .من هنوز در گودال  ن سیال رنج من چی 

ام زنداین بودم و شکنجه ذهنم به دست افکار ناامیدکننده

اش هنوز در گوشم که زنگ صدای گرفتهشدم .با اینیم

 پیچید .    یم

ام را های چادر ایراین وقنر داشت با دستاین مرتعش دکمه

 بست . یم

 _امان از مظلومیتت محبوب ! امان ! 

 

پایان و  اش، حزن یی اش، دلهرهدانم که خاطرهیم

 رقت
ی

کشم با من بارش تا روزی که نفس یمدلشکستیک

ی ماند و فراموشی نداشت .کاش دررسم دکمهیم ن ای چی 

کردم و آن بود .مثل  چاشنن یک بمب که منفجرش یم

قسمت از مغزم را که درحال ثبت و آرشیو آن لحظات 

کردم که هیچ رد و اثری ازش باقر بار بود نابود یممحنت

 نماند . 
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نصف شب بود که خسته و بریده رسیدیم خانه .محیا و 

مامان هردو بیدار بودند و ظاهرا از فرط نگراین ) در مورد 

د .ییک  ن نیستم .( خوابشان نیی مامان البته که مطمیی

کرد و خورده به ما نگاه یموارفته و مایوس و شکست

دیگری با بهت و رسدرگیم و ناباوری! اما درنهایت محیا از 

دید با خوشحایل به که مرا صحیح و سالم در خانه یماین

طرفمان دوید و با محبنر خواهرانه درآغوشم کشید .بابا 

د و بدون هیچ صحبنر  ازش خواست مرا به اتاقم بیی

بخواباندم و خودش هم جایش را در اتاق من بیندازد . 

قیدی ) پشت رسمان صدایش را شنیدم که با لحن یی 

 ن و پررسزنش مامان البد ( گفته بود خطاب به نگاه پرسا

 _چکار کنم ؟ نتونستم ! 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۹۷ 

 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ای هم انداخت باال و بعد از برابرش گذشت و حتما شانه

 . 

روز بعد مامان که محیا را به مدرسه فرستاد و ظاهرا 

ی نیست ، با سینن  هرچه صیی کرد دید از من خیی

ن زحمت مادرانه اش بود صبحانه به اتاق م آمد .این اولی 

بعد از آن جراچ قلنی که دوره نقاهتش را هم به سالمنر 

 پشت رس گذاشته بود . 

اش عادت نداشتم.به این همه لطف و توجیه به مهرباین 

که معلوم نیست از کجا ناگهان در قلبش قلنبه شده بود 

 و یی 
ن با بدبینن و با  کردماعتمادی نگاهش یم.برای همی 

ن خونرسدی و این فکر که چطور مادری یم تواند در عی 

ن نقشه ش را بکشد خردمندی دروغی  ی قتل روح دخیر

دم .آن جا که هنوز درگی  محبت دستم را روی قلبم فرسی

ی بود به والدینن که پایش یم رسید بر یی غل و غش دخیر

 آوردند . او رحم نیم

 

تخت  سینن را کنار تختم گذاشت و خودش هم لب

ن  ام تند وارم ماندهنشست. چون دید در همان حالت جنی 

های خامه و عسل و گردو و پنی  را هدف ظرفتند و یی 
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خواست صدایش را توی سینن جابه جا کرد .دلم نیم

گذاشت .مرا به خی  و رفت و راحتم یمبشنوم .کاش یم

 اش امیدی نبود . عطوفت مادرانه

 د و برت گردوند . _خداروشکر که بابات پشیمون ش

های خودش هم پشت دانستم دستحاال انگار مثال نیم

زدم زیر خواست با صدای بلند یمپرده است .دلم یم

کرد که خودش را پیش داشت مذبوحانه تالش یمخنده 

چشمم یی تقصی  جلوه بدهد و گناهش را تمام و کمال 

ای داشت . بیندازد گردن بابا ! صدایش ریتم مکارانه

 توجیه و یم
ی

خواست هر طور شده با حیله گری و زرنیک

 قانعم کند . 

_ازش دلخور نباش ! فکر کرد این کار به صالحته ! ترسید 

اهه بری و وسوسه  یه وقت به هوای خوندن به بی 

ور آب و بیفنر تو خواننده شدن تو رو بکشونه اون

ن منجالب غربت . خییل جوری گول زدن و ها رو همی 

ر و بعدشم انداختنشون تو قهقرا ! و اال و کشوندن اون

 شه که ... کدوم پدر و مادری حارصن یم
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هام جلوی ام و با دستوقنر دید چشمانم را بسته

های خودم را گرفته ام که صدایش را نشنوم آه گوش

ای کشید و بعد انگار که فهمیده باشد این مایوسانه

ه محبوبه که با ذهنن پریش و روچ خسته و مریض ب

ی آرام و صبور همیشه خانه برگشته ، همان محبوبه

ی تاخت اش به دیگران اجازهنیست که با نجابت افرایط

و تاز و حمکراین بر ذهن و جانش بدهد . این محبوبه به 

لطف جور و جفای زمانه، بدترش را دیده بود .حاال دیگر 

 توانست بدش را برای خود چاره کند . یم

شد .قدری مهر و مالطفت را با شوچن از کنار تختم بلند  

 دور از انتظاری درآمیخت و گفت 

ی بخور حاال .با شکم گشنه قهر نکن !  ن  _پاشو یه چی 

 

 و پریشاین و آشفته
ی
حایل گذشت. روزهای بعد با افرسدگ

همچون شبیح بودم که در ظرف زمان و مکان 

ای که از گور خود برگشته باشد گنجیدم .یا مثل مردهنیم

در تارییک شوم رسنوشت خود معلق مانده بودم . 

.حساب روزها از دستم در رفته بود .کاری به جز سکوت 
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از پشت  زدهو نگاه خایل و یی تماشای باغ زمستان

 زدم . ی اتاقم نداشتم . با کیس جز محیا حرف نیمپنجره

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۹۸ 

 

ام نیست ، ، گشنه هم در حد چند کلمه ."خوبمآن

که ییک از خوام بخوابم ،نه  طوریم نیست ." تا اینیم

ی و رسد ، وقنر که مامان داشت  همان روزهای خاکسیر

 یم
ی

کرد و پشت تلفن با گالیه به برای محمدش دلتنیک

 گفت خاله زینب یم

_رس قضیه پخش فیلم خواهرش ، قید ما رو زده. این 

سه . همه وقت حنر یه زنگ هم نزد حا  لمو بیی

 

ن را یم داند و حنر و نیم دانست که خاله زینب همه چی 

خیی تر قضایا یی خییل بیشیر از او که از بخش هولناک

زد مانده، و حتما حاال داشت پشت تلفن بهش پوزخند یم
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خانه آمده بودم تا برای خود یک فنحان  ن .من که به آشیی

ود و با هایش تمام شچای بریزم منتظر ماندم نک و ناله

خاله زینب خداحافیطن کند .بعد که گوشی را گذاشت و 

رسمای یچشمش به من افتاد حتم دارم که از سوز گزنده

که چطور نگاهم بر خودش لرزید .البد متعجب بود از این

ام و آن مکث و توقفم دم شده یکراست به اتاقم نرفته

خانه برای چیست ؟ نیم دانم تحت تاثی  خشم و  ن آشیی

جوشید که داشتم ازش انتقام بودم که در دلم یم نفریر 

خواستم این نمایش مسخره را که یم گرفتم یا فقط یم

شد کننده یمدیگر داشت بیش از حد طوالین و کسل

نفر باید او را از این خواب تمامش کنم . باالخره که یک

کرد .باالخره که باید رسش را از زیر خرگوشی بیدارش یم

شد کیس که ون .هرچند هرگز باورم نیمکرد بی  برف یم

دهد من باشم .من که تا قبل از این خیی شوم را بهش یم

ام حس کنم که خطر تیغ جراچ را روی حنجرهاین

ی باعث  ن همیشه حواسم بهش بود و مراقب بودم که چی 

نگراین یا هراس و تکدر خاطرش نشود. ویل حاال برای 

ن بار مثل خودش سخت ودم و برایم دل شده باولی 

اهمینر نداشت که وقنر واقعیت را با او رودررو کنم 

 بعدش چه بر رسش خواهد آمد . 
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_مامان ! حاالحاالها منتظر محمد نباش ! اون االن تو 

ن مداربسته رو پیش پلیس برد  زندانه ! یک نفر فیلم دوربی 

یش شد.   و باعث دستگی 

ه و یی  و در امتداد همان نگاه کج و   رحمم پوزخندیخی 

نفر کیس دانم آن یکمعنن دار تحویلش دادم یعنن که یم

جز خودت نیست .و بعد رفتم که درهم شکستنش را 

نبینم ، درهم فروریختنش ، سوختنش ، بر خود پیچیدن 

و عاجز و مفلوک شدنش ، آه و واویال راه انداختنش را 

نبینم .هیچ لطفن برای من نداشت .شاید از بس که 

یا شاید هم تحملش را نداشتم .هنوز تا این تکراری بود ! 

القلب نشده بودم . هنوز مانده بود که در اندازه قیس

 سنگدیل به پای خودش برسم .هنوز ! 

 

به را هم با  اما مامان با جان ناقیص که داشت این رصن

تمام شدیر که داشت طاقت آورده بود ! انگار هر 

کرد و رش یمانداختش ، سپس قوی تای که از پایمعارضه

گرداند ، اگرچه های روزگار بازش یمبه جنگ با بدعهدی

ی ها گریست و بر رسوسینهها و روزها و شبساعت

غصه که با دست خودش چه خودش کوفت و از درد این
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د بر  بر رس محمدش آورده نیم دانست به کجا پناه بیی

ن و زمان نفرین کرد ، ناله هایش را در سبد کرد و به زمی 

.اما باالخره بعد از روزها مویه و زاری مان فرستاد .. آس

انگار که اوهم تسلیم این رسنوشت ناگزیر شد، عاقبت 

ای به گل نشست و در پهلوی غم همچون کشنر شکسته

 آرام گرفت . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۴۹۹ 

 

که محیا را به خاطر حماقت و عجول بودنش و برای این

یک و همد ست زیرک و باهوشی برای اجرای وصیتش رسی

که در وقت مناسبش نبوده، نبخشیده بود .اما برای این

این راز سیاه و مخوف را پیش بابا و دیگران مسکوت نگه 

دارد مجبور شد کوتاه بیاید و چندان به صالبه اش نکشد 

شد چه نباید یم شد شده بود و دیگر نیم.به هرحال آن

ریخته، اعتبار و حسن شهریر که  کاریش کرد .آبرویی که

بر باد رفته و رازی که از پشت پرده برون افتاده بود .کمر 
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شان تا  خانواده که بعد از پخش فیلم رقص و آواز دخیر

شده بود با ماحرای محمد دیگر شکسته بود .شاید 

دید .حاال که محمدش را حاال دیگر رسما از دست رفته یم

ستند .باید با بدبخنر به این داندیگر مردم راز ما را یم

تقدیر سخت و نحیس که با دست خودش رقم زده بود 

دانست روزگار داشت انتقام داد .چاره ای نبود ! نیمتن یم

دانست یا خودش را به چی را از ما یم گرفت ؟ نیم

ن یم  زد ؟ ندانسیر

 ) خداروشکر باباحاچی مرد و این روزهامون رو ندید .( 

 

ز بعد از بازگشتم از بیمارستان بود که بیست و چند رو  

زده  به اتاقم محیا با خیی ناخوشایندی، هول و هیجان

هایم را توی دستان کوچک و رسد خودش آمد . دست

که صدایش به آن سوی دیوارها درز گرفت و از ترس این

ساین  پچ کنان اش به اطالع مامان نرسد ، پچنکند و خیی

 گفت

ی ن ن االن یه چی  شنیدم محبوب ! مامان داشت  _من همی 

ه بدون مراسم خواستگاری تلفنن به بابا یم گفت بهیر

یکراست بریم محرصن . گفت شما که خودتون 
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هاتون رو باهم زدین مشکیل هم نیست .محبوبه حرف

ای جز موافقت نداره ! اصال دیگه گ بهیر از هم چاره

تش !؟ آره گفت دکیر ! ویل نیم دونم دکیر میاد بگی 

د . من ه . اسمش رو نیی  ظورش کدوم دکیر

 

دانستم دکیر مورد نظر و تایید دانستم .یماما من خودم یم

پدر و مادر زرنگ و دوراندیشم باید کدام دکیر باشد . 

دکیر عماد پنایه ! همان قصایی که حارصن شده بود به 

ام را دستکاری کند که دیگر صدای دستور بابا ، حنجره

وش نرسد . دیگر  هیچکدوم از الحاین ازش به گخوش

ی بابا و مامان که به نام صالح و کارهای خودرسانه

دادند مصلحت به خصوص در قبال من انجام یم

ی تاسف و سوزش قلبم بود کرد .فقط مایهمتعجبم نیم

ن !   .همی 

دکیر عماد پنایه قبال یک ازدواج ناموفق داشته ! 

چون ق داده سال بعد از ازدواج طالگفتند زنش را یکیم

رایه نبوده طور که انتظار داشت زن مطیع و رسبهآن

ون  .بعد هم یک چندسایل فکر ازدواج را از رسش بی 

که مرا دید .گمان نکنم عشق در نگاه اول ریخته بود تا این
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خواست اتفاق افتاده باشد . او زن مطیع و فرمانیی یم

دهند .ییک مثل من که حنر وقنر حکم به بریدن گلویش یم

ده و رام ، خودش را یی  چون و چرا تسلیم کند و رسسیی

ایصن هم نداشته باشد .   اعیر

های محیا ، ظاهرا دوروز بعد را برای قرار طبق شنیده

 اند . محرصن انتخاب کرده

رین واسه خرید لباس _فکر کنم چون والدته ! فردا هم یم

شه همه و حلقه و شاید آزمایش ! وای خدا ! باورم نیم

که به تو ره ! بدون اینچی داره با این رسعت پیش یم

ی بگن ! ظاهرا من االن باید برات خوشحال باشم  ن چی 

 ویل نیستم ؟ 

دست محیا را که نگایه مغموم و همدالنه داشت در 

دم و آه کشیدم و لبخند زدم  میان دست خود فرسی

.لبخندی به تلیحن شوره زاران امید ! بعد با آتیسی در دل 

 ی موهاش کشیدم و زیر لب گفتمدسنر رو 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۵۰۰ 
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ریزی عروش من نیست . نقشه کیسی واسه " این برنامه

 عزای منه ، از همینه که خوشحال نیسنر خواهرکم ! 

 

بازی مامان دید حاال که محمدش به لطف سیاه

اش و وصینر که در اصل نیت نیکش باید کارانهپنهان

رسد ، رد، افتاده در زندان و فعال دستش به ما نیمشک ک

یفات آنچناین ، رسی مرا برای  هرچه زودتر و بدون ترسی

اش از همیشه از رس خودشان کم کند تا بعد برای آزادی

ی بزند .اگر چه تا  زندان خودش را به آب و آتش بیشیر

که آن بعد از این. امروز هم چندان بیکار ننشسته بود 

دهنده را از من شنید چندین بار به دیدار ریحانه خیی تکان

و دایی سجاد رفته تا با خواهش و تمنا، بخشش و 

د  . حنر با ارصار از بابا خواسته بود رضایتشان را بگی 

بروند پیش دالوری و بهش رو بیندازند و خواهش کنند 

هرکمیک از دستش برای محمد ساخته است کوتایه نکند 

س نبود . ظاهرا حال روزها دالو .اما آن ری در دسیر

ش فاطمه رو به وخامت گذاشته و او را برای  دخیر
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ی درمان به تهران منتقل کرده بودند و باید منتظر ادامه

 ماندند . بازگشتش یم

 

از طرقن به زعم او، بعد از قرس در رفتنم از آن حکم  

انه توانست با تخفیفن چشمگی   ، این یم ی اولسختگی 

اوار باشد برای من .به مرگ گرفته  یک تنبیه نرم و رسن

بودنم که به تب رایصن شوم .البد باید از خدامم باشد 

ی در انتظارم بود این .نیم دانم شاید اگر گزینه بهیر

فرصت را برای به دست آوردن قدری آزادی و امنیت 

دانستم که هرگز شمردم .اما یمرواین بیشیر مغتنم یم

یر ملعون شوم که قبول کرده حارصن نبودم همرس آن دک

خواستند از چاله پاره کند . انگار که یمام را تکهبود حنحره

 بیندازنم توی چاه . 

 همان
ی

جا بود که در نهایت اندوه و افسوس و دلشکستیک

های خودخواه ، خانه و از دست آدمفهمیدم باید از آن

توانستند خودرای و جفاکارشان که با صالحدید خود یم

ایط دخیر  ی را به قربانگاه رسنوشت بفرستند  فرار کنم .رسی

شد و تر یمروزبه روز و لحظه به لحظه داشت بغرنج

حصاری که دورم کشیده بودند ضخیم تر و بلندتر . برای 
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ای زخیم و درهم شکسته از آن شب منن که با روحیه

ی شوم برگشته بودم و انگار که دچار فوبیای زدهظلمت

ه باشم ، گایه از یادآوری لحظات خاص و نادری شد

ام سخت و نفرینن که در بیمارستان گذرانده بودم حنجره

گرفت و صدایم گایه از بیم خطر جراچ خود به خود یم

شد ، ماندن مثل امضاء بود پای بم و یا خاموش یم

 ی مرگ تدرییحی رویاهام . برگه

 

دیگر نایی برای جنگیدن و مقاومت نداشتم .آخرین راه  

ین راه نبود اما از ماندن و ازدواج با آن دکیر  شاید بهیر

ت  که همچون آدم های اطرافم اسی  دیوانه و بدسی 

 توانست بهیر باشد . اندییسی بود ،یمجزمیت و دگم

ای که برایم باقر مانده ، گریز بود .نباید آخرین چاره 

ی شوهر ی پدری به خانهگذاشتم زندانم را از خانهیم

ن نداشتم اما به انتقال  بدهند .هرچند که جایی برای رفیر

 دانم ! رفتم دست خدا همراه من بود .یمهرکجا که یم
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شد .اگرچه دیگر جرات ای گوشش تکرار یمتوی دلم ترانه

ای را کردم حنر در خلوت خود هم آهنگ و ترانهنیم

 زمزمه کنم . 

 

 دل من دریائیه چشمه زندونه برام 》

 رثیه خونه برامچکه چکه های آب م

 

 تو رگام به جای خون شعر رسخ رفتنه

 《تن به موندن نمیدم موندنم مرگ منه 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۵۰۱ 

 

 

 محمد 
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.از آخرین مالقاتشان دالوری باالخره به دیدنش آمده بود 

دست کم یک مایه یم گذشت و محمد از این دوری و یی 

ی دلگی  و نارایصن بود  اما خودش را در جایگایه  خیی

اض یا شکایت داشته باشد.دست کم نیم دید که حق اعیر

 پیش دالوری رفتارش همراه با فروتنن بود . 

 

زاآقا گریزان بود برای همان قدر که از مالقات با حاج می 

تجدید قوا و دلگریم به دیدار با دالوری و همصحبنر با او 

دستشان به  نیاز داشت . اما وقنر فهمید این مدت،

اند ،سخت درمان فاطمه بند بوده و تازه از تهران برگشته

متاسف شد و برای فاطمه از صمیم قلبش آرزوی 

که کیم باهم از این در و بهبودی سالمنر کرد .بعد از این

آن در حرف زدند ، با یک مقدمه چینن کوتاه از دالوری 

 خواست ترتینی بدهند که عامل پخش آن فیلم کذایی که

باعث هتک آبرو و حرمت خانواده او شده درارسع وقت 

 دستگی  شود . 

 

که از دالوری هم به او خاطرجمیع داده بود به محض این

پیشش برود اقدامات الزم را خواهد کرد . وقت رفتنش 
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که شد محمد کیم دل دل زد ، کیم دست دست کرد ، تا 

 که عاقبت تردیدهایش را کنار گذاشت و کلمات از این

 هایش رس خورد. میان لب

شه ترتیب یه مالقات خصویص رو برام خوام اگه یم_یم 

 بدید . 

 دالوری با تعجب پرسید 

 _مالقات خصویص با گ ؟

 _ییک از خواهرام . 

ن " خواهرام " زهر شد . مزه  ی دهانش موقع گفیر

 _خییل واجبه ؟

 " دلتنگیش ...! "

ی قابل قبول که هیچ بهانهاین را توی دلش گفت .از این

منده بود .دسنر روی صورتش  و موجیه نداشت کیم رسی

 کشید و رستکان داد . 

 _بله ! باید هرطور شده ببینمش ! 

 و خییل جلوی خودش را گرفت که پشت بندش نگوید 

 " حنر شده به زور بیارینش دیدنم . " 
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 نگاه دالوری باریک شد و بعد از تامیل کوتاه گفت 

اگه خانواده سابقت یا خواهر  کنم . ویل_سعیمو یم

سابقت ) تاکیدش عمدا روی سابق بود .( مایل به این 

 مالقات خصویص نباشن چی ؟

 

ی نداشت که بگوید .خودش احتمالش را یم ن داد .برای چی 

ن نگاه اندوه ن و ماتش را توی چشمان متاسف همی  خی 

 مخاطبش جا گذاشت . 
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 #نیلوفرالری

 د#عشق_را_سانسور_کردن

#۵۰۲ 

 

  و حنر گواهینامه شناسنامه و کارت میل
ی
ام رانندگ

هیچکدام رسجایشان نبودند و من هرچه گشتم پیدایشان 

ن خایل بود .حنر یک پونصدتوماین  نکردم .کیف پولم نی 

ی شد .از دوکارت بانیکهم داخلش پیدا نیم ام هم خیی

ی نبود .محض اطمینان خودم یک رس به جعبه

میشه داخل ییک از کشوهای کمد نگهش جواهراتم که ه

همه داشتم رفتم .جعبه هم خایل خایل بود از آنیم

طالهایی که داشتم فقط ییک دو فاکتور خرید مانده بود 

نفر تهش ! انگار دچار رسقنر هوشمندانه شده بودم . یک

ساز آن روزها و با با درک موقعیت حساس و رسنوشت

 کرده و درغفلت و یی حدس فرار رسبزنگاِه من پیش دسنر 

 
ی

ی من ) مثال شاید وقنر رفته بودم حمام ( با زرنیک خیی

دست به کار شده و اقدامات الزم را انجام داده بود .من 
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ها نبود . آن یکهم که آن ن نفر روزها حواسم به این چی 

توانست باشد جز مامان خانم !؟ او بود که چه کیس یم

بود که با حس همیشه از همه یک قدم پیش بود .او 

اش جاسوسانه به افکار و ششم قوی و موذیانه

های دور وبرش نفوذ یم کرد و دستشان های آدماندیشه

هایش آگاه بود و خواند .او بود که به نیت بچهرا یم

بینن ی احتماالت و پیشتوانست با محاسبهیم

منتظره ایط قدرتمندانه مسلط غی  ها ، بر اوضاع و رسی

عادیشود تا عطش و  ل افراد خانواده میل غی  اش بر کنیر

 خود را ارضا کند .  و خوی برده داری

ن  . رودست بدی   شل و وارفته پهن شدم روی زمی 

 خورده بودم .آه از دست تو مامان خانم ! از دست تو ! 

ام ای سادههای حلقهاختیار به سمت گوشوارهدستم یی 

 کردم   کشیده شد .پوزخند تلیحن زدم و مغمومانه فکر 

 " باز خوبه توی خواب اینا رو از تو گوشم در نیاورده ." 

 

های باارزش ها و نبودنتوی آن غیب شدن ن های همه چی 

  ،متوجه  
ی
و مهم و فرو رفتنم در الک عجز و درماندگ

ن دیگری هم شدم .دسته کلید خانه ی مفقود شدن چی 
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دانم او از کجا فهمیده محمد هم داخل کیفم نبود .نیم

که آن شب با ی محمد است ) مگر ایند آن کلید خانهبو 

بینش از پشت پنجره دیده باشد که محمد  ن چشمان تی 

ن  که فکرش به سمت آخرین دادش به من !( اما حنر همی 

م هم رفته بود یعنن که جایی که یم توانستم بدان پناه بیی

ها بود که من تر از این حرفتر و زبردستزیرک

 ا بکنم . توانستم فکرش ر یم

*** 

مامان رسشب خییل کوتاه و مخترص و با لحنن اخباری 

 ی فردا با من حرف زد . ریزی خودرسانهراجع به برنامه

 زنم .قراره بری آزمایش بدی ! _فردا صبح زود صدات یم

ی الزم نبود .یا الباقیش دیگر  ن ! انگار توضیح بیشیر همی 

ایز بزرگش شد .البد بهیر بود که سورپز به من مربوط نیم

بماند واسه فردا ! رویارویی با همرسآینده ام ! جناب دکیر 

ی که خودش برای تصفیه روح و  عماد پنایه ! همان دکیر

ارت و پلیدی و رذالت نیاز  پاکسازی ذات وجود خود از رسی

 به یک دکیر روانکاو و درمان طوالین مدت داشت . 
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سال انگار توی این خانه مسافر زمان شده بودیم و صد 

برگشته بودیم عقب ! من قرار بود فردا به آزمایش و 

 خرید

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۵۰۳ 

 

که هنوز خودم خیی نداشتم ی ازدواج بروم .درحایلحلقه

 . 

یفات خایص روز بعدش بروم محرصن و  و بدون هیچ ترسی

به عقد مردی دربیایم که فقط یک بار توی بیمارستان 

ام که دستش به حنجرهآن هم قبل از ایندیده بودمش و 

ام برسد به لطف پشیماین بابا ، از چنگش قرس دررفته

های دانم اگر محیا فالگوش نیم ایستاد و صحبت.نیم

شنید ، وقنر رسبسته به من یم گفتند تلفنن مامان را نیم

که فردا صبح زود باید بروم آزمایشگاه پیش خود چه 

ن خودش به من شک نکرد وقنر کردم ؟ یا مامافکری یم
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 نشان ندادم و نگاه یی 
اعتنایم را از او دزدیدم دید واکنیسی

؟ یا فرض را بر این گرفت که مطیعانه گوش به فرمانشان 

 هستم !؟

دانستم که من باید از این خانه بروم دانم .فقط یمنیم 

روزی من طلوع کند . هیچ که خورشید سیه.قبل از این

)حنر صالح ندیدم از محیا پول قرض پویل نداشتم . 

م . (اما حنر اگر الزم باشد پای پیاده یم رفتم .تا بگی 

جا پر هرکجا که بشود .شده بال در بیاورم از آن

 رفتم . کشیدم و یمیم

 کجا که باشد به جز این رسا، رسایم !""به هر آن

 

ام را توی نایلوین پیچیدم و قبل کیف و کفش و چادرایراین 

ن از ش ام از پنجره رو به باغ چای اتاقم انداخته بودم پایی 

بعد از شام به محیا گفتم و صیی کردم تا وقتش برسد . 

کند ، مثال قرص استامینوفنن برداشتم و زدم رسم درد یم

باال و بدون شب بخی  به مامان و بابا مثل همیشه زود به 

ی اتاقم رفتم که بخوابم .مثال مثل این اواخر حوصله

خودم را هم نداشتم .چراغ اتاقم را خاموش کردم و کیم 

منتظر ماندم و درسکوت گوش به رسوصداهای خانه 
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دم . صدای تلویزیون کم بود . محیا برای خواندن  سیی

.فردا امتحان شییم داشت هایش به اتاقش رفته بود درس

که تمرکزش را با فهمیدن خیی و من متاسف بودم از این

 داد . ه از دست یمگریز من از خان

مامان و بابا توی هال نشسته و پیگی  اخبار بودند .البد 

زدند و رسد و ساکت و متفکرانه زل زده باهم حرف نیم

ها بودند به صفحه بزرگ تلویزیون ! این روزها و شب

های زیادی نداشتند که به هم بزنند .جز حرف حرف

شت اش از زندان که با بازگی آزادیمحمد و دغدغه

د دالوری از تهران امیدشان تازه یم خواست کیم جان بگی 

.اگرچه هنوز فرصت دیدار و گفتگو با او دست نداده بود 

.حتم دارم مامان با تمام هوش و فراستش فکرش را هم 

کرد وقنر هنوز بیدار بودند و آرامش و سکوک شب نیم

ن  ها جا درست بیخ گوش آنخانه را در برنگرفته بود، همی 

شان راحت و یی د  دردرس از قفسش پریده. خیر

اش را ببینم .وقنر به آن لحظه حیف که نیستم تا قیافه

دید از من کرد و یمها، در اتاقم را باز یمعادت آخرشب

ی نیست .   خیی
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برایشان یادداشنر کوتاه با خط نستعلیق نوشته و 

ن .قطعه ای کوتاه از شعر " وداع " گذاشته بودم روی می 

 غ ! فرو 

 " یم روم خسته و افرسده و زار

لگه ویرانه خویش ن  سوی مین

 به خدا یم برم از شهر شما

 دل شوریده و دیوانه خویش " 

 

ن   بود اما برای پایی 
ن از یک میر بیشیر  فاصله پنجره تا زمی 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۵۰۴ 

 

ن از آن چندان به زحمت نیفتادم .دلم یم خواست رفیر

با محیا خداحافیطن یم کردم و روی ماهش را اقال 

خواستم بندازمش توی دردرس ! با  آن بوسیدم .اما نیمیم
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افکار پارانوئیدی مامان هیچ بعید نبود که فکر کند او با 

من همدست شده و حنر برای فرار از خانه کمکم کرده 

خواستم و اصال نیم شد که .هرچند راه دوری هم نیم

خواست به زودی باز همدیگر را بروم و اگر خدا یم

 دیدیم . یم

کفشم را پوشیدم .کیف و چادرم را بغل زدم و با آخرین 

رسعت از باغ پشت خانه گذشتم و از همان در چویی که 

که آنشد رد شدم و یی رفت باز یمبه رایه که به جنگل یم

رس دویدم .ترش از شب و تنهایی و از نفس بیفتم آسیمه

خایک بود و اشباح  ای هوا نداشتم .جادهناامنن و رسم

درختان و هوهوی دور و نزدیک جغدان و صدای پای 

ی ترسنایک به هم زده بود .اما من دلم دویدن من ، منظره

دانستم که نگاه نگران خدا پابه پای من قرص بود . یم

دود و هرنفس مراقب من است تا مرا به یک پناهگاه یم

ن برساند که  خواست و لطفش اگر او نیمامن و مطمیی

ی دایی شد آن مسی  طوالین تا خانهشامل حال من نیم

ن  ان رهگذران غریبه و ماشی  های سجاد را پیش چشم حی 

گذشتند دارشان از کنارم یمهای معنن عبوری که با بوق

 رسیدم ؟ دویدم تا یمچطور باید یک نفس یم
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جا بود رد آنشود بهش پناه بکردم یمتنها جایی که فکر یم

.خاله زینب اگرچه دلسوز بود و غمخوار اما از پس پناه 

آمد ! ظرفیتش در این دادن به من و مخفن کردنم برنیم

اش حد نبود .خودش را همان اول که مرا پشت در خانه

باخت و بعد با احساس گناه و مسئولیت دید یمیم

 داد .شاید دایی سجاد همدودسنر مرا تحویل مامان یم

داد اما حیس دروین به من روی خوشی به من نشان نیم

های ریحانه حساب باز توانم روی کمکیم گفت که یم

ی دایی سجاد آخرین جایی دادم خانهکنم . احتمال یم

ش رفته  باشد که مامان به فکرش برسد ممکن است دخیر

جا و به کس و کار دشمنش پناه برده باشد ! مگر باشد آن

داد .وقنر رسیدم سجاد راپورتم را بهشان یمکه دایی این

لشان دیگر نایی در من نمانده بود و پاهایم 
ن پشت در مین

 انگار که به التماس افتاده بودند بایستم . 

های به ها را به زانوانم زدم و خم شدم تا نفسدست

ند .گوشم از جریان خون داغ بود شماره افتاده ام آرام بگی 

قدر خشک کردم . دهانم آننیم .دیگر سوز هوا را حس

خواست . شده بود که دلم یک پارچ آب خنک یم
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شان خلوت و سوت و کور بود که در آن وقت از کوچه

ن عجینی  ی خلوت و تهراین سال توی آن محله ن چی  نشی 

 نبود .کیم که جان گرفتم قامت راست کردم و زنگ خانه

ه بر من را زدم و توی دلم خداخدا کردم که صاحبان خان

 رحم کنند ! 

** 

ریحانه لیوان چای نبات را هم زد  و داد دستم ، بعد رو 

به دایی سجاد که آرام و قرار نداشت و طول و عرض هال 

آمد با لحن رصی    ح و اتمام رفت و یمرا با غرولند یم

 ای گفت کنندهحجت

شون کنن   _آقا سجاد به خدا اگه گوشی رو برداری و خیی

 

 #نیلوفرالری

 ق_را_سانسور_کردند#عش

#۵۰۵ 

 

رم . ذارمت و از این خونه یمدیگه نه من نه تو .یم

 برم . دارم با خودم یممحبوب رو هم بریم
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 و با نکوهش و شماتت ادامه داد

 یی 
چاره بنداز ؟ رنگ تو صورتش _ یه نگاه به این دخیر

ن ؟ وهللا تو دوره جاهلیت هم  ی گرفیر نمونده . مگه اسی 

اشون ا کردن ! مگه چکار کرده ؟ فیلم کارو نیمینبا دخیر

رقصش پخش شده که شده ! آدم ربایی که نکرده .یکیو 

ن که نداده .) داشت این گفت .( ها را به طعنه یمبه کشیر

ن که جای این که برن از اون آدم خدانشناس شکایت کین

فیلمو پخش کرده افتادن به جون دخیر خودشون ! 

نش نن چی که به زور یمخدایی اینا پدرومادرن ؟ یع بیی

ن ؟ بعدم که بیمارستان که حنجره اش رو دستکاری کین

ه  تصمیم یمنقشه شون نیم نش گی  ن به زور بیی گی 

 ؟ اینا از کجا اومدن ؟ چرا بویی از 
ن محرصن عقدش کین

دن ؟ آدم دلش یم خواد به حال این دخیر آدمیت نیی

 زاروزار گریه کنه . 

ی نیم ن دانم از تهدید ریحانه نیمگفت . دایی سجاد چی 

های او دلش ترسیده بود یا تازه داشت تحت تاثی  حرف

 نگاهمان به حالم یم
ی
سوخت !  کیم با تردید و فروماندگ

تری که بوی سازشی مسالمت کرد و بعد با لحن آمرانه

ن و تواففر یم  داد گفتآمی 
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_اقال بگیم اینجاست شنی نصف جون نشن و دربه در 

ن دنبالش  !  نیفیر

ن ! تا اونا باشن  _به درک ! بذار یه کم به هول و وال بیفیر

رس جگرگوشه خودشون این بالها رو نیارن ! یه جور 

شونه و اونو تو بیمارستان با برخورد یم ن انگار نادخیر کین

 ترسن ؟ بچه ییک دیگه عوض کردن ! چرا از خدا نیم

ن طور پشت مو بعد پفر زد زیر گریه ! تا به حال کیس این

در نیامده و سنگ مرا به سینه نزده بود .حس عجینی 

 داشتم . 

ن نیم رفت .از آن شنی که در بیمارستان چای از گلوم پایی 

ی کرده بودم بغیصن توی گلوم مانده بود که آب  سیی

که با .از اینآمد شد و داشت شکل یک غده دریمنیم

شان را متشنج کرده و ی خود جو خانهحضور ناخوانده

 کردم . جروبحثشان شده بودم احساس گناه یم باعث

 

ریخانه در اتاق مهمان برای من و خودش جا انداخت و 

ای با من همدردی سیع داشت با لحن دلجو و مهربانانه

دانستیم که دایی سجاد در سنگر کند. تا آن لحظه نیم

که دلش طاقت نیاورده و پنهاین بهشان ماست یا این
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جوری قانعشان ا هستم و یکهی آنگفته من درخانه

کرده بود که فعال رساغ من نیایند .هرچند بعد از ماجرای 

مرگ زهره خانم ،مامان با ریحانه رودرواش پیدا کرده بود 

کردم بعد از مطلع شدن از متواری شدنم به اما باور نیم

د .اما به آنخانه ها بتواند جلوی آمدنش را به اینجا بگی 

توانست خیی خویی ان نشده و این یمهرحال هنوز پیدایش

 . باشد 

 

ریحانه دسنر الی موهای صافش کشید و بعد با کش 

دوباره بستشان . یک دستش را تکیه زد به بالش و با تاثر 

زل زد به من .چراغ خواب روشن بود و نگاه من سایه 

کرد .ریحانه که دلش های متحرک روی دیوار را دنبال یم

ای افتاده بود ، حاال انگار بهانهاز دست مامان پر بود 

 از دل بگشاید .  دستش تا عقده

گم ویل دوین محبوب ! متاسفم که دارم اینو یم_یم

ن بچه رو   پدرومادرایی لیاقت و صالحیت داشیر
ن همچی 

ندارن .اونم یه دخیر خانوم و نحیب مثل تو ...منو ببخش 

گم گم ویل هرچی یمکه دارم پشت رس مامانت بد یم

دوین و هر روز و هرلحظه با قته ! خودت بهیر یمحقی

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

گوشت و پوستت حسش کردی ! ...مامان من راست یم 

تبدیل به یه زن  گفت .زهرا خانم بعد از اون شکنجه

تندخو و دیکتاتور و خودمختار شده .ناراحنر قلبیشم 

 مال همونه! 

 

 من که دلم یم
ی
ن بار در زندگ ام به کیس خواست برای اولی 

م فکر نکنم و دیگران مهم نباشند برایم با شنیدن جز خود

این جمله ، نگاه از سایه ها گرفتم و رویم را به او کردم و 

 کنجکاو و رسگشته پرسیدم 

 ای ؟_شکنجه ؟ چه شکنجه

 

 ��تایی شدنمون مبارک ! هستید که هستم  ۲۰۰۰
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 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۵۰۶ 

 

ن یا داشت کش یم مکث ریحانه کیم آمد .انگار برای گفیر

نگفتنش به من دودل مانده بود .اما باالخره تصمیمش را 

 گرفت. 

 بود و منم از مامانم شنیدم و البته 
ی
_این یه راز خانوادگ

گم .دایی سبحانت گفتم ویل امشب بهت یمنباید بهت یم

قبل انقالب عضو سازمان مجاهدین خلق بود .از ترس 

سم و فامیل مستعار زیر نظر اون سازمان خانواده با ا

کم ورق داره به نفع کرد .بعد که دید کمفعالیت یم

مونه با دادن کاله یمگرده و داره رسش یی انقالبیون بریم
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اطالعات به ساواک به گروهشون خیانت کرد و بعد وارد 

های انقالیی مردیم شد .از اون گروهک پنجاه و گروه

کردن ، چهل و ه تو رشت فعالیت یمدونم چند نفره کنیم

شون و اون شن. رسدستهپنح شش نفرشون دستگی  یم

رن در یک چندتای دیگه که از دست ساواک قرس در یم

اقدام تالقن جویانه زهراخانم رو تو راه برگشت از مدرسه 

نش.تا آقا سبحان دزدن و گروگان یمبه خونه یم گی 

یل اونا بده که به خودش رو در ازای آزادی خواهرش تحو 

.سه شبانه ن روز کامل زهراخانم جرم خیانت مجازاتش کین

ن رسد و تاریک ! زیر  اسی  دست اونا بود .تو یه زیرزمی 

های روچ و جسیم ! یه زن هم انواع و اقسام شکنجه

گر ماهری هم بوده که زنه شکنجهبینشون بود و مثل این

قش داده و شالهای رکیک یمو به زهراخانم فحش

زده.زهرا خانم به مامانم گفته بود از همه بدترش این یم

خوندن که االن بود که یه شب تا صبح زیر گوشش یم

قدر از و تاصبح اینجمیع تجاوز کنیم قراره بهت دسته

ی خنده و نعره حیوونای بلندگو صدای ضبط شده

وحیسی جنگیل رو پخش کردن که نزدیک بود از ترسش 

گر هم موهاش رو با ه بشه.زن شکنجهسکته کنه یا دیوون

تراشه ! آقا سبحان با دوستای انقالبیش تیغ از ته یم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

گفت زهرا دیگه اون ده ویل مامانم یمدرنهایت نجانش یم

 زهرای سابق نشد . 

ن یک خانه ی از تصور شکنجه شدن مامان در زیرزمی 

پرت و ناشناخته پوست تنم مورمور شد و دلم خراشید. 

به این فکر کنم که مامان یط آن سه شبانه خواستم نیم

روز چه عذایی کشیده و در یط این همه سال ، پنهاین 

ی اش کنار آمده ! حوصلههای روچچطور با زخم

دلسوزی کردن برای او را نداشتم .دست کم نه حاال که از 

ام دستش در این شب رسد و زمستاین اینجا به پناه آمده

که خودم داشتم دنبال علت و   .با این اوضاع و احوایل

معلول ، ریشه یایی و یا هیچ ربیط نیم گشتم .شاید واقعا 

نبود مامان حاال آدم  اگر آن سه روز و سه شب شکنجه

بود . فوق فوقش اخالقش مثل خاله زینب تری یمنرمال

لقدر ریاستشد .نه اینیم گر با افکار طلب و کنیر

 پاناروئیدی و روحیه رسکوبگری ! 

 آب دهانم را قورت دادم و گفتم 

ی نشنیدم ؟ ن  _پس چرا من از کیس تاحاال در موردش چی 

 ریحانه پوزخندزنان و حق به جانب گفت 
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_چون افتخاری نداره براشون ! معلومه که از همه 

ن .اینقایمش یم که یه دخیر سه شبانه روز زیر دست کین

آدمای سازمان مجاهدین خلق اسی  باشه واسه یه 

ی صورت ی آبرومندی مثل خانوادهادهخانو  ی طیی

 خوشی نداشت

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۵۰۷ 

 

خواست کیس از آشناها . از طرقن آقا سبحان دلش نیم

بفهمن که اون چندسایل عضو سازمان مجاهدین بوده 

.اما من درموردش .برای موقعیت جدیدش افت داشت .. 

م .اونم مثل من اعتقاد داره زنگایه با آقا سجاد حرف یم

ی و شکنجه توی روحیه ات که اون اسی  ی زهرا خانم تاثی 

 سوء زیادی گذاشته . 

ریحانه آیه کشید و بعد رسش را توی بالش فرو کرد و زل 

های سقف باالی رسمان .من داشتم به زد به چوبکاری
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کردم که آیا بابا از این موضوع خیی دارد یا این فکر یم

ی او را نامحرم خود مامان و  بقیه اعضاء خانواده طیی

اند !؟ صدای دانسته و قضیه را ازش مخفن نگه داشته

 ریحانه بار دیگر حواسم را مال خودش کرد . 

ن مامان من و زهراخانم چه اتفاقر افتاد که  _نیم دونم بی 

باعث دشمنیشون شد ویل خییل واسه مامانم غصه 

جایی دوبچه گنایه ا جابهخورم که چرا اون کارو کرد و بیم

 رو به جون خرید .اما با این
ی
تونم حال نیمبه این بزرگ

ه ! خدا از باعث و قبول کنم که حقش بود اون طوری بمی 

 بانیش نگذره! 

دالنه زد زیر گریه ! واقعا در موقعینر نبودم و بعد سوته 

ان مهرباین  ها و که بتوانم مایه تسیل کیس باشم اما به جیی

 های امشبش با لحن دلجویی گفتم همدیل

 شه کرد ! _هر آدیم یه تقدیری داره ریحانه جان ! چه یم

ن این جمله زهر شد .برای منن که در مزه ی زبانم از گفیر

دام رسنوشتم افتاده بودم این یک واقعیت بدییه به نظر 

 رسید . یم

_ویل من مطمئنم محمد قصد نداشت آسینی بهش 

جوری بشه .اون فقط راره ایندونست قبرسونه و نیم
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ه پیشش تا واقعیت رو از زبان یم خواست منو بیی

 خآنم بشنوم . زهره

ن خاطر ریحانه زده دانم آن حرفنیم ها را به قصد تسکی 

ئه کردن محمد بود !؟ که البته قصد اولم  بودم یا نیتم تیی

که تسیل بخیسی بود به نتیجه نرسید و ریحانه را 

 تر کرد . برآشفته

دونم محمد یه زماین زین محبوب ! من یمچه حرفا یم_ 

برادرت بود و خب طبیعیه که بخوای ازش دفاع کنن ویل 

تری وجود نداشت ؟ ی متمدنانه...واقعا شیوه

ه بیاره خونه مامانم و یه چای نیم تونست دستت رو بگی 

ینن باهم بخورین یا نخورین و اونم براتون بگه  و شی 

ی منو تو اون چاره؟ چند روز مامان یی قضیه از چه قراره 

خونه زندوین کرده بود و ما دربه در داشتیم دنبالش 

ه پیشش تا برات یه قصه یم گشتیم که چی ؟ که تو رو بیی

 آد ! قدییم تعریف کنه ؟ اصال با عقل جور دریم

توی دلم گفتم " راستش نه ! با عقل و منطق خودمم 

حمد راه سخت تر رو فهمم چرا مجور در نمیاد و نیم

 انتخاب کرده ! "
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که واقعا خیال داشت ضمن تواففر اجباری در مگر این

خانم را مجبور کند واقعیت دستکاری و ازای آزادی، زهره

ن نوار را تحریف شده ای را تحویل من بدهد .برای همی 

هم برداشته و بعد آن را به صورت تقطیع شده گذاشته 

عنوان مقرص به من و بقیه  بود رسجایش که مامان را به

فهمیدم چه دشمنن با معرقن کند .و البته باز هم نیم

همه تقال برای مقرص جلوه مامان پیدا کرده بود و این

 دادن مامان برای چی بود؟

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۵۰۸ 

 

هایش بود و به هر دلییل آیا چون مامان مخالف خواسته

ن منیم ا حیس به جز حس خواهر و برادری خواست که بی 

اش را به دل گرفته بود ؟ اتفاق بیفتد تا این حد کینه

ی یم گفتریحانه داشت با   حب و بغض بیشیر
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_اصال با وجود اون نوار مکالمه ضبط شده چه احتیاچی 

به این کارها بود ؟ محمد کینه توزی کرد .واال راحت 

ه به قانون ! تونست بره شکایت کنه و همه چیو بسپار یم

که خودش مجری قانون بشه و هر طور صالح نه این

بدونه عمل کنه که آخرشم این فاجعه به بار بیاد ! 

دونم که یمتونم ببخشمش ! حنر با اینوقت نیمهیچ

مامانم چه ظلیم در حقش مرتکب شده و حنر گایه 

دلمم براش ممکنه بسوزه ! آخ ببخش محبوبه جان ! تو 

زلیخاست ! من نباید امشب بار  خودت دلت جیگر 

دوین ؟ بعد مرگ مامانم من خییل تنها خاطرت بشم . یم

ن چقدر شدم . کاش تو خواهرم بودی ! اون وقت ببی 

 دردل داشتیم باهم بکنیم . 

هق کردم این را صمیم قلبش گفته بود .هقحس یم

ی دایی گرفت که صدای آمرانهآرامش تازه داشت اوج یم

 ر باعث بریدنش شد . سجاد از پشت د

ون ؟_ریحانه جان ! یم  شه یه لحظه بیای بی 

قدر از در فاصله گرفتند و دور ریحانه رفت و بعد آن

هاشان هم به گوشم نرسید پچهشدند که صدای پچ

کند اش را یمی سیعزدم دایی سجاد دارد همه.حدس یم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ی خواهرش با او به توافق که در مورد خیی دادن به خانه

 کردم ریحانه قبول نکند . سد و خداخدا یمبر 

 

کیم بعد ریحانه برگشت .کیم پشت در معطل کرد .   

ی ناراحت و یا نگاهش توی تارییک برق یم ن زد . انگار از چی 

ن و توجیه کننده  ناخشنود بود .کیم بعد با لحنن اعتذارآمی 

 گفت 

ن این ن محبوبه جان ! منو نبی  جوری عصنی و داغونم _ببی 

که دل کنم ! دلم مثل شیشه است ! با اینیم و غرغر 

ها دونم که حقشه تا مدتخوشی از زهراخانم ندارم و یم

ون و ویلون بگردن دنبالت و دستشون هم به جایی  حی 

قدر بدجنس نیستم که هم بند نباشه ویل اون

ی های آقا سجاد رو نبینم هم بذارم اونا تو یی طاقنر یی  خیی

باشه پدر و مادرتن ! درسته  بمونن .به هرحال هرچی 

خواه نبودن برات ویل خدارو هم خوش  دلسوز و خی 

 نمیاد بذاریم تو نگراین و دلواپیس بمونن . 

 

ی پچ غمگنانهو بعد وقنر تکان نومیدانه رسم را دید و پچ

" ای وای خدا نه " ی زیر لبم را شنید از در کنده شد و 
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ن من رساند . دستم را ت وی دستان سفید خودش را به بالی 

 و ظریف خودش گرفت و با مالطفت گفت 

_نگران هییحی نباش عزیزم ! جات اینجا پیش ما امنه .به 

داییت گفتم حق ندارن پاشن بیان دنبالت ! گفتم 

موین .تا هروقت دلت خواست .فعال چندروزی اینجا یم

که اونا به لطف دسته گل محمد رسشون جلوی ما پایینه 

رو حرف ما حرقن بزنن .من مطمئنم که و احتماال نباید 

ام کوتاه میان .پس حاال بگی  راحت بخواب و فکر هییحی 

ذارمت از اینجا بری ! من و داییت نکن ! حاالحاالها نیم

نت رس سفرهنیم ی عقد اون دکیر عویصن ذاریم به زور بیی

 بنشوننت . 

 

هاش مایه قوت قلبم بود اما ترس از مامان و حرف

گذاشت آن شب با ر انجام کارهای بعید نیماش دتوانایی 

 خیال آسوده چشمانم را روی هم بگذارم . 

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۵۰۹ 

 

های صبح بود که ذهنم از فکر و اما به هرحال دمدمه

 ام روی هم افتاد . خیال ایستاد و چشمان رسخ و خسته

ن ناباوری به خی  و خوشی گذشت و  ی  روز بعد در عی  خیی

از مامان و بابا نشد .ظاهرا این بار مامان به خاطر محمد 

کرد . در مقابل ریحانه خودش را مغلوب شده حس یم

تری شاید قرار و مدارهاشان را با دکیر برای وقت مناسب

توانستم در گذاشته بودند .به هر حال من که تا ابد نیم

ی خانهی دایی سجاد تحصن کنم .باالخره که باید به خانه

گشتم . پس حاال خود ) شما بخوانید زندان خود ( بازیم

رفت که از روی مصلحت اندییسی خواست راه دوری نیم

م بشمارند و به خاطر گل رویش فعال  ریحانه را محیر

ند .   ازم نگی 
 رسایعن

ها از طریق تماس با گوشی من کماکان خاموش بود و آن  

 دایی سجاد پیگی  من بودند . 

پرسیده بودم اگر یک روز مجبور شوم از آن  از ریحانه

تواند به من کمک کند ؟ در شهر به شهری دیگر بروم یم

 جوابم فیلسوفانه گفت 
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وقت از دست رسنوشت فرار نکن محبوبه ! چون _هیچ

، باالخره یه روز ، یه جا ، ته یه کوچه بن  هرجا باشی

ت یم ندازه ! سیع کن هرجور شده با چنگ و بست گی 

ن رسنوشتت رو بسازی یا عوضش کنن ! هیچ کس دندو 

تونه تو رو مجبور به ازدواج با کیس کنه . چون در نیم

 ! پس یم 
ی

نهایت این تویی که باید رس سفره عقد بله بیک

ن هم داری ! جز خدا از هیشیک و  بینن که گزینه نه گفیر

 چشم 
ی

ن و بیک س .هرچی رست رو بندازی پایی  هییحی نیر

! قرص و محکم باش و واسه شی تورسی خورتر یم

ها و هدفت بجنگ ! اگه عقب نشینن کنن خواسته

شه و زودتر و راحت تر بهت مسلط زورشون بیشیر یم

ن ؟ نیمشن ! مگه یمیم تونن بکشنت که خوان چکارت کین

ن که شبونه فرار کردی و ؟ پس از چی یم ترش ؟ همی 

ه که خوای تسلیم بیسی ویل الزماومدی اینجا یعنن که نیم

خوام جنگجو و جسورتر باشی ! حاال من از آقا سجاد یم

زاآقا مرد  تنهایی با بابات حرف بزنه .هرچی باشه حاج می 

ایه! درسته افسار زندگیش رو تمام و معقول و منطفر 

ده دست زهراخانم و همیشه تحت تاثی  اونه !  کمال سیی

ی ویل وقتشه یه خودی نشون بده .اگه تو به جای خونه

آوردی چی ؟ اون وقت تا آخر رس از جای دیگه دریم ما 
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ن خودشون رو ببخشن ؟ اگه الزم باشه عمر یم تونسیر

زنم تا چشماش رو باز کنه ببینه خودمم باهاش حرف یم

.هرچند رس جریان مامان از کجای زندگیش قرار گرفته 

دستش خییل دلخورم . این را با ناراحنر گفت و بعد 

ن و ادستش را روی شانه م گذاشت و با لحن تاکیدآمی 

 مهرباین ادامه داد 

م به خاطر تو باهاش حرف بزنم .   _ ویل حارصن

ین و قابل فهم های الهام بخش را از ترین حرفگایه بهیر

کنن !  من که شنوی که فکرش را هم نیمهایی یمزبان آن

ی صمیمانه و تا قبل از این ماجراها هیچ رابطه

ه نداشتم حاال به قدری تحت تاثی  ای با ریحاندوستانه

نفوذ و قدرت کالمش بودم که مجبور به مرور مجموعه 

وین و دروین رفتار و شیوه های تفکر و شخصیت بی 

خودم شدم و به این واقعیت رسیدم که هرجا از خودم 

 ضعف و نقصان

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۵۱۰ 
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شد به من دیکته یم هایی کهنشان دادم و از دستورالعمل

وی کردم از همان ن من کورکورانه پی  به خوردم و بی  جا رصن

این و خواسته قابل جیی های به حقم شکاف عمیق و غی 

افتاد . من خودم را زیادی دست کم گرفته بودم .حق با 

ریحانه است .به جای فرار از دست رسنوشت یا جدال 

کردم .من مدام با آن ، بهیر بود که به طریفر رامش یم  

توانست مرا آمدم .هیچکس نیمباید از پسش بریم

برخالف میلم وادار به انجام کاری کند .تنها این من 

نده ی رسنوشت خود هستم که باید سازنده و تصمیم گی 

 باشم . 

ی توانم در مقابل جیی و خواسته های تا آخرین ذره

کردم و هرجا ی دیگران باید که مقاومت یمتحمیل شده

الزم بود باید با اقتدار  نه یم گفتم  .نه به اجبارها و  که

زورگویی .نه به بایدها و نبایدهای افرایط .نه به ممنوعه 

ن  های مجاز ، نه به خط قرمزهای نیالوده .نه به تعیی 

های خودرسانه .نه به تبعیض جنیس .نه به تکلیف

ل گری .نه به تفتیش فکری .نه به دگم اندییسی ! نه به کنیر

های های مکارانه .نه به پنهان کاریاندییسی مصلحت
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ی
 ، نه به توقیف یک زندگ

ی
رذیالنه . نه به حرصخانیک

ن .نه به  معمویل .نه به حرست روی حرست انباشیر

ن . هرگز نباید تسلیم یم شدم . قربانگاه رسنوشت رفیر

 هرگز ! 

این جمالت ساده اما مهم و کلیدی مثل وردی جادویی 

کردم از درون احساس با خودم تکرارشان یمبود که هربار 

ی یم ی وجودم تازه مردهکردم .بخش نیمهقدرت بیشیر

شد .انگار که مِن دیگری داشت در من داشت احیاء یم

شد .آن منن که همیشه آرزویش را داشتم . برانگیخته یم

محبوبه ای رسسخت ، پرتالش و رایم ناپذیر ! که 

تادورش حصار ی شب ،اگر دور همچون محبوبه

 به آن یم
ی

کشیدند، عطرش را از پشت دیوارهای سنیک

 رساند . ها یمسوی باغ

 

های ریحانه و با استفاده از همان اندک تحت تاثی  حرف

ی دایی سجاد به دست آرامش و ثبات فکری که درخانه

آورده بودم تصمیم گرفتم هرطور شده در کنکور آن سال 

رفت و از دست یم ثبت نام کنم .اگرچه فرصت داشت

تمدید مهلت ثبت نام برای جاماندگان کنکور داشت به 
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رسید و من هیچ مدرگ برای ثبت نام نداشتم اما پایان یم

 در آخرین لحظه فکری به ذهنم رسید . 

توانستم بخت اگرچه راه حل چندان مناسنی نبود اما یم

ن صبح روز سوم اقامتم  خودم را امتحان کنم .برای همی 

ل دایی سجاد موبایلم را روشن کردم و با کتابخانهدر م
ن ی ین

مرکزی شهر که من کارت عضویتش را داشتم و با کتابدار 

ن شوم آن جا آشنا و صمییم بودم تماس گرفتم تا مطمیی

روز خودش در کتابخانه حضور دارد . خانم موسوی آن

ام و شد یک کنی از کارت میل و شناسنامهتنها جایی که یم

ن شم عضویتم  ی رسیال عکیس را که ضمیمه پروندهارهنی 

اش به دست بیاورم تا از روی همه بود از قسمت بایگاین 

م و باز به کتابخانه برشان گردانم .البته از  کنی بگی 

ن یم شد اقدام کنم ویل این کار به مراتب دانشگاه سابقم نی 

برتر باشد . قرار بود با ریحانه تر و زمانتوانست سختیم

 به کتابخانه

 

 #نیلوفرالری

 #عشق_را_سانسور_کردند

#۵۱۱ 
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چه ثبتو از آن نام به اداره پست جا هم برای تهیه دفیر

ستانم بزنیم . با  برویم و در صورت نیاز رسی هم به دبی 

توجه به شناخنر که من از خانم موسوی ، مسئول 

دانستم که او برخالف مادر من، اهل کتابخانه داشتم یم

ن جی م کردن و کشیدن مو از ماست نیست و با قوه سی 

فهمید که حتما مجبور به این کار شده ام درک باالیش یم

گشت و با شد نیمو یی چون و چرایی که به او مربوط نیم

ی به  ن ماست " سختگی  تکرار " این کار برخالف قوانی 

که او هرطور شده داد و خیالم تقریبا راحت بود خرج نیم

 انداخت . یم کارم را راه

 

چه سازمان  عرص همان روزباراین و رسد بعد از تکمیل دفیر

های شهر رفتیم سنجش برای ثبت نام به ییک از کاقن نت

که آشنای دایی سجاد بود و بهش تلفنن سفارش شده 

بود که از من تقاضای اصل شناسنانه و کارت میل نکند . 

رده بود تمام هزینه های ثبت نام را هم ریحانه پرداخت ک

ی فوقاین یک پاساژ قدییم قرار داشت .کاقن نت در طبقه

نام کنندگان لحظه آخری کنکور پر بود و و از هجوم ثبت
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کم داشت ماندیم توی صف .ریحانه که کمباید یم

رفت گفت که تا نوبتم شود اش از انتظار رس یمحوصله

رود توی ییک از برای خرید چند دست لباس زیر یم

م .  پاساژهای  اطراف و کارم که تمام شد با او تماس بگی 

تقریبا یک ساعت طول کشید تا نوبت به ثبت نام من 

ی دیگری که در کمینم بود رسید .و من یی خیی از حادثه

وزی کوچیک که داشتم بعد از اتفاقات  ن پی  برای اولی 

آوردم از ته دلم خوشحال وار اخی  به دست یمسونایم

یز از اشک شوق به زیر بودم تا حدی که با   لیی
چشماین

وع  باران رفتم و با حس آزادی و رهایی از بند رسنوشت رسی

 کردم به قدم زدن . 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۱۲ 

 

ی در رسم تلو تلو یم ن ی چی  خورد و هر لحظه تارییک بیشیر

رفت . دسنر انگار از پشت هولم در عمق چشمانم فرو یم

د .صدای پایی پشت رسم بود یا که این فقط صدای یم دا

های نامتعادل من بود که داشتم شلپ شلپ قدم

 رفتم ؟ کورکورانه یم

ان و ترسیده .در حایل ن همه دانستم اینکه نیمافتان و خی 

 
ی

ام از چیست و دارم از چی فرار هول و هراس و دستپاچیک

ان کنم ؟ گیج و گول دور خود یمیم از این چرخیدم و حی 

 بودم که چرا قادر به شناسایی موقعیتم نیستم. 

ام چه بر رسم آمده بود یاریذهن معلولم برای تدایع آن

 کرد . نیم
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ام انگار همه جا های به شماره افتادهصدای تند نفس

ن هولنایک یمیم  گرفت . پیچید و بازتابش در رسم طنی 

 آین شده بودم ! 
ی

من گویی دچار فراموشی یا گمگشتیک

 جا درآوردهکردم ؟ اصال چطور رس از اینجا چه یمآن

 بودم ؟ چطور؟

انگار دوباره برگشته بودم رسجای اولم ! شاید هم هیچ 

ان حرکنر در میان نبود و آن دویدن ن ها و افتان و خی 

ن  ها تنها توی ذهن من اتفاق افتاده بود ! تازه داشت رفیر

ن در رسم آرام یم ین که پشت گرفت .مثل طوفاهمه چی 

رس گذاشته باشم .آرامیسی کاذب و فریبنده همچون میه 

کم داشت کمگرفت .اما غلیظ داشت دربرم یم

گشت .هرچند هنوز جایی از رسم تی  ام بریمهوشیاری

ن پردهکشید و سوزن سوزن یمیم ی شد .با کنار رفیر

دانستم سیایه که جلو چشمانم را گرفته بود حاال دیگر یم

که آمد که قبل از اینهستم و حنر یادم یمتوی جنگل 

ان و رسگردان ظاهرا به حال خودم رها شده  اینجا حی 

 باشم کجا بودم ! 

لباسم از نم باران که به خودش گرفته بود به تنم سنگینن 

توانستم به کرد. زمان از دستم در رفته بود و نیمیم
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درسنر تشخیص بدهم این تارییک شب بود که داشت 

ه  کشید یا روشنای کمرنگ اش را برپهنای جنگل یمگسیر

نرمک داشت خودش را در دل طبیعت صبحدم که نرم

 ریخت؟ خشن دور و برم یم

ای دوسه بار گفت هفتهقرار بود با ریحانه برویم مزار .یم

 او را به گورستان یم
ی

کند کشاند و برایش فرقر نیمدلتنیک

ن روز پنجشنبه باشد یا وسط هفته یا مثل آن رو  ز اولی 

هفته ! برای من هم فرصت خویی بود تا بعد از مدت ها 

 بروم رس خاک باباحاچی ! 

ام از خانه و مهمان ناخوانده شدنم پنح روز از فرار شبانه

ل دایی سجاد یم
ن هایی گذشت .به رغم تمام دلواپیسدر مین

که برای آینده مبهم و نامعلوم خودم داشتم اما ممنون و 

بودم که  فکری و روچ و آرامش نسنی مدیون آسایش 

ی ریحانه و البته دایی سجاد سیع داشتند در خانه

 خودشان برایم فراهم کنند . 

مامان چندین بار از طریق تماس با دایی سجاد تالش 

کرده بود با من گفتگو کند . اما من هربار مقاومت کردم 

 های دایی سجاد و از این درخواستش رسباز زدم . از حرف

خواست به زور گوشی را فهمیده بودم که مامان ازش یم
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بدهد دستم و مجبورم کند با او حرف بزنم و دایی سجاد 

برد با لحنن های ریحانه حساب یمکه از اخم

تواند مرا به کاری که خواهانه گفته بود که نیمپوزش

دوست ندارم وادار کند و از خواهرش با خواهش 

ن یم  خواست که با چنی 

 

 شق_را_سانسور_کردند#ع

 #نیلوفرالری

#۵۱۳ 

 

منطفر او را در تنگنا قرار ندهد .روز های یی درخواست

ی نبود ،با من تماس قبلش سولماز که مدت ها ازش خیی

گرفته و گفته بود که روزهای زیادی خودش را از ترس 

ی ی های دردرسساز خانواده من در خانهمحمد و پیگی 

ها از آسیاب ر مانده بود تا آبدوسنر زنداین کرده و منتظ

 بیفتد .با تاکید گفته بود 

ی _باید باهم حرف بزنیم .راجع به عامل پخش کننده

داری مخفیانه اش که اون فیلم ! من که هنوز بابت فیلمیی
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همه دردرس برایم شده بود از دستش دلخور باعث این

بودم چندان تحویلش نگرفتم .اما از طرقن هم کنجکاو 

ه ببینمش و اطالعایر راجع به عامل پخش فیلم و بودم ک

ه ن اش به دست بیاورم .هرچه ارصار های شخیصانگی 

ی نگفت .مایل بود حضوری به  ن کردم پشت تلفن چی 

ون  دیدارش بروم که من عذرخواستم و گفتم که امکان بی 

ن از خانه را ندارم و پیشنهاد دادم که اگر برایش  رفیر

ل دایی  تواند برایمشکیل نیست یم
ن دیدار با من به مین

 سجادم بیاید . گفته بود 

شه _خونه داییت ؟ سختمه یه کم ! حاال ببینم چی یم

دم تا آدرس خونه داییت رو .اومدین شدم بهت خیی یم

م .   ازت بگی 

ی نشده بود .فکر کردم شاید اینجا آمدنش  اما ازش خیی

ون از خانه هم  برایش راحت نیست و اگر بشود جایی بی 

قبل از رایه شدنمان برایش اس ام را ببینیم بهیر باشد. 

 اس فرستادم

ستون . رس مزار " سالم .من و زن داییم داریم یم ریم قیی

 مادرش و پدربزرگم.تونسنر بیا اونجا همو ببینیم ." 
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ن را پارک یم کرد پیام سولماز وقنر ریحانه داشت ماشی 

 بینمت ! "هم رسید .کوتاه نوشته بود " یم

ستان در آن وقت از روز خلوت و سوت و کور بود  قیی

.انگار به جز من و ریحانه کس دیگری دلش هوای مرده 

هایش را نکرده بود  .اول رفتیم رس خاک زهره خانم که 

ه  بنا رس راهمان بود .مزار ّباباحاچی که در مقیی
ی

ی خانوادگ

ستان قرار تر و دوردستشده بود در قسمت قدییم تر قیی

ها از قیی توانست به این زودی. ریحانه نیمداشت 

اش را باز کرده بود و مادرش دل بکند .تازه قرآن جینی 

های الرحمن و خواست برای شادی روح مادرش سورهیم

ن بخواند .من دیگر از ایستادن خسته شده بودم و  یاسی 

افتاد .هوا هم ابری بود و سوز پاهایم داشت به گزگز یم

اشت و هرآن ممکن بود باران تندی اش دکنندهاذیت

د .گفتم در این فاصله یم ای برای سمیه روم فاتحهبگی 

خوانم و تا برگردم ریحانه هم اشک و خاکپور یم

 
ی

 هایش بند آمده . دلتنیک

دم و با قبل از رفتنم با دستم شانه اش را به نریم فرسی

زمزمه آرایم که باعث برهم خوردن تمرکز و تالوت 

ای روم برای دوستم فاتحهگفتم که یمقرآنش نشود  
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های قرآنیش رستکان داد بخوانم و بیایم .او درمیان زمزمه

 که یعنن " باشد "

 هنوز رس قیی سمیه خاکپور نشسته بودم که او را دیدم . 

نزدیک بود نشناسمش ! آخرین بار یادم نیست گ دیده 

بودمش ؟ احتماال در مجلس ختم باباحاچی ! ذهنم 

ی دورتری را یادم انداخت . کار شد و خاطرهدست به  

روز توی ویالی جواهرده ، رورسی ام که را که آب برد آن

 و او مرا با

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۱۴ 

 

که به احتمال زیاد فیلم رسی برهنه دیده بود .و بعد ازاین

 
ی
 رقص و خوانندگ

ی
مندگ ام را هم دیده پیش خود دچار رسی

 ت شدم . و خجال

جوری بود .با انبویه از ریش و سبیل .خسته ظاهرش یک

ن حاال از وسط یک رسید روح به نظر یمو یی  انگار همی 
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ون . یک هودی مشیک ضخیم  فیلم جنایی آمده بود بی 

تنش بود و کالهش را هم کشیده بود روی رسش ! شاید 

سش نبود که ترجیح داده بود  کفش مناسنی در دسیر

طور ناگهان دانم چرا آنم سیاه بپوشد.نیمهای چر چکمه

باالی رسم ظاهر شده بود ؟ میان تعجب و رسدرگیم 

انه گفتم   سالم کردم و بلند شدم و ایستادم . غافلگی 

 _فامیلتون بود ؟

نزدیک ترین احتمایل بود که به ذهنم رسید .واال اصال 

هم رس خاک یک انتظار رویارویی با او را نداشتم .آن

ردی قدییم ! رستکان داد که نه .) جواب سالمم را شاگهم

ستان داده بود اصال ؟( با اشاره به خیابان آن سوی قیی

 گفت 

 _سولماز خانم تو ماشینش منتظر شماست . 

های ای را یم گفت که شیشهنقره ۲۰۶فکر کنم آن 

ن دیگری آن اطراف نبود .هنوز  دودی داشت .چون ماشی 

ن او و سولماز دانستم ممکن است چه ار نیم  تبایط بی 

سم   باشد که به ذهنم آمد بیی

ن ؟  _چرا خودش نیومد پایی 
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 تونه . پاش تو گچه ! _نیم

 با تاسفن عمیق رستکان دادم و گفتم 

ی بهم نگفته بود ؟(_آه چه بد ! نیم ن  دونستم .) چرا چی 

پیش خود حدس زدم البد او به عنوان راننده رسانده 

یکارم داشت برای خودش بودش اینجا .ذهن مفتش و ب

 بافت . داستان یم

ن   ن .فقط نیم فهمم این وسط بی  " شاید باهم دوسیر

که محمد و سولماز چه ارتبایط بود!؟ نکنه بعد از این

ن روهم ؟ "   محمد افتاد زندون اینا ریخیر

ن سمت  همان لحظه سولماز را دیدم که شیشه ماشی 

ن کشیده و برایم دست تکان داد .  من اما خودش را پایی 

واکنش مطبویع از خود نشان ندادم .دست خودم نبود . 

ای با او توانستم مثل سابق برخورد چندان صمیمانهنیم

 داشته باشم . 

یک نگاه دورادور به ریحانه انداختم .پشتش به ما بود و 

در مسی  نگاه هم نبودیم و احتماال متوجه رفتنمان 

بود .گفتم  شد . انگار هنوز مشغول تالوت قرآننیم

ن صحبت کوتایه باهم خواهیم داشت یم روم .پای ماشی 

 گردم . و بعد رسی    ع بریم
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 پس تعلل و تردید را کنار گذاشتم و همراهش رفتم . 

های اخی  هرچند برای دیدار با او که مسبب تمام بدبخنر 

س داشتم و بفهیم نفهیم عصنی  من بود دلهره و اسیر

 بودم . 

ن بعدش دیگر یادم نیست چه ا  افتاد .همی 
که نزدیک تفاقر

ن شدم یک نفر دستمایل جلوی دهانم گرفت و بعد ماشی 

ن و به خود که آمدم دیدم توی  هولم داد توی ماشی 

ان و رسگردان دارم دور خود یم  چرخم . جنگلم و حی 

ن فرود آمدم و   روی زانوانم بر زمی 
ی

وقنر با عجز وخستیک

ی نیست ، در مدیدم از کیف و گوشی  رز گریه و ام خیی

خفقان، چشمان نگران و جستجوگرم را به دوروبرم 

دواندم دیدمش .یک پایش را تکیه داده بود به یک 

کرد .انگار که در تمام درخت و خونرسدانه نگاهم یم

 دقایق مرگبار

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۱۵ 
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 یی 
ن ی شده با همی  پایید خیایل زننده اش داشت مرا یمسیی

خواست و معنن این دانم از جانم چه یم.نیم

های عجیب و غریب چیست و چرا و با چه گرداین صحنه

نینر مرا کشانده بود آنجا ؟ سولماز کدوم گوری رفته بود 

؟ یادم است که از توی ماشینش برایم دست تکانده بود 

.ویل حاال پیداش نبود .دستشان باهم توی کدام کاسه 

 است ؟ 

 زنان گفتم شدم پرخاشسخنر از جا بلند یمکه به در حایل

 _ سولماز کو ؟ چرا منو آوردی اینجا ؟ دیوونه شدی ؟

طور که داشت بهم خودش را از درخت کند و همان

هایش را در مغزم شد و صدای قرچ قرچ چکمهنزدیک یم

 خصمانه گفت فرو یم
ی

 کرد با لحنن مبهم و آهنیک

 شه ! _اگه محمد بفهمه دیوونه یم

ن به رستاپایم پاشید و بعد تا من  آمی  و یک نگاه تحقی 

بخواهم به این فکر کنم که " محمد چیو بفهمه دیوونه 

شه !" در اقدایم عجیب و دور از ذهن به موهایم یم

د یکه خورده  چنگ انداخت .بیشیر از آن که دردم بگی 
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بودم . کاش خواب باشم ! کاش خواب باشم ! کاش 

 خواب ...! 

 سوزه ! هیم نفهیم دلم برات یم_یه کم بف

هایش گفت و بعد چنگش را این را از میان دندان قروچه

دانم چه از روی موهام برداشت و از کنارم گذشت .نیم

وقت ای او را علیه من برانگیخته بود .او هیچخشم و کینه

برایم آدم مهیم نبود و من هیچ خصومنر با او نداشتم 

آمده بود ؟ شب آرام آرام  .پس این همه دشمنن از کجا 

کرد و جنگل لحظه به لحظه داشت بساطش را پهن یم

رفتم . شد .من باید هرچه زودتر از اینجا یمتر یموهمناک

 خواستم . خواستم در چنگش گرفتار بمانم .نیمنیم

های چرم سیاهش بود که قدم نگاه مضطربم به رد چکمه

ران بود و مه ماند.نم نم بابه قدم در گل و شل جا یم

شد .تا تر یمرسدی که لحظه به لحظه داشت غلیظ

ن شوم و شانسم را برای فرار از  خواستم در جایم نیم خی 

او امتحان کنم در رفت و برگشنر کوتاه دوباره آمد و 

ام در گل سست و باالی رسم ایستاد .زانوان فرورفته

کردم دیگر کرخت شده بود .جوری که حس یم

ام را دوباره از پشت کشید و های آشفتهندارمشان ! مو 
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ی غضبناکش باال صورت پریشان و زارم را تا مقابل چهره

داد و نگاه رسگردان من آورد. نگاهش بوی دشنه و خون یم

اما گریزان از او.به همان رسسخنر و تحکیم که کاغذ و 

 قلم را به زور به دستم داد ، گفت

 _بنویس ! 

لرزید و تنم رها کرد .دستم یمو بعد چنگش را از موهایم 

شد .نه از رسمای هوای دم داشت سوزن سوزن یم

های رسد و سهمگینش ! غروب جنگل که از برودت نگاه

ن .انگار که لغزید و یمخودکار از الی انگشتانم یم افتاد زمی 

حوصله اش از دستم رس رفت .مقابلم روی زانوانش 

گشتان ظریف و نشست و با قدرت تمام خودکار را الی ان

دردمندم محکم نگه داشت .دستکش به دست کرده بود 

ن که داشت به ی این تراژدی فاجعهتا در پشت صحنه آمی 

همه آورد اثر انگشنر از خود به جای نگذارد . با آنبار یم

رحیم که ته چشمانش کپه شده بود، قساوت و یی 

گم ام  تپنده شناختمش ! نفسم رفت و البه الی سینهنیم

 های پرنفوذ و مرگنوازش دوباره گفتشد . زیر نگاه

 

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۵۱۶ 

 

 _بنویس ! 

چون و چرایش دانستم مرا از فرمان یی این بار دیگر یم

گفت و من با گریه گریزی نیست .او خونرسد و شمرده یم

 نوشتم یم

زاآقاخان پنایه  " من ...محبوبه مسار ...دخیر حاج می  رسی

 که به بار آوردم و آبرویی که از خانواده
ی

ام به باد از ننیک

کشم تا این رسوایی رو با خود به گور دادم خودم رو یم

م ."   بیی

ن که تمام شد کاغذ و قلم را از دستم قاپید و هنوز  همی 

زهر کلمات شویم که نوشته بودم نوک انگشتان رس و 

ون حسم نشسته بود که از جیبش یک تکه یی  دستمال بی 

ن  کشید و بازش کرد . الی دستمال دو قرص مایل به سیی

ی بود .حنر اگر او با صدای زمخت و یی  ن روحش چی 

گفت از بوی نامطبوعش فهمیده بودم که باید قرص نیم

 برنج باشد . 
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 دردناک در _ یم
ی
گن بعد از مرصف قرص برنج مرگ

ای  انتظار آدمه ؛ عطش زیادی به رساغت میاد و تا زنده

هوشیار و بیداری و سوزش شدیدی تو بدن خودت حس 

. این قرص ظرف سه تا چهار ساعت سیستم یم کنن

کنه و به طرز زجرآوری تنفیس و قلبت رو دچار مشکل یم

ی ! یم  می 

زد وقنر داشت با لذت تمام از چگونه مردن من حرف یم

ن همه او که شاید من به این فکر یم کردم که چرا از بی 

ترین آدم به من بود ، رسدمدار به جزا رساندنم  ربطیی 

 ی بابام باشد ! کردم فرستادهشده ! باور نیم

همه کینه و خشیم که از تمام شد به او با آنچطور یم

 وجودش یم
ی
ام را دوست دارم و بارید بفهمانم من زندگ

خواهم دست به خودکیسی اجباری بزنم ؟ ناباورانه ، نیم

 دالنه ، عاجزانه نالیدم دردمندانه ، سوته 

 _فقط بگو چرا ؟ مگه من باهات چکار کردم ؟

صاف زل زد توی چشمانم و با لذیر مکیف کلمات را توی 

 دهانش نشخوار کرد . 

 _تو کاری نکردی ! این تقاص کاریه که محمد با من کرده ! 
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_محمد ؟ مگه چکار کرده ؟ چرا اصال من باید تاوانشو 

 پس بدم ؟

 دیده ! _عشقمو ازم دز 

اش به سولماز باشد ؟ منظورش چی بود ؟ نکند اشاره

ن این دانست رفیقش عاشق که یمیعنن محمد در عی 

سولماز است او را هوایی خودش کرده ؟ صدای فش فش 

 مانندش از مرز افکار آشوبم گذشت . 

زنم . عشق در برابر _منم دارم مثل خودش بهش نارو یم

 عشق ! 

 تف شد توی صورتم  پوزخند که زد آب دهانش

 _مگه عشقش نیسنر !؟ 

 پشت دستم را با اکراه به صورتم کشیدم و با صدای خفه

 ای گفتمو بریده

 _نه ... 

آورد _ها ها ها ! وقنر تب داشت یه ریز اسم تو رو یم

دونستم داره فیلم ذاشت من یم.هروقت هندزفری یم

 بینه . رقص و آواز تو رو یم
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م . سولماز قبل همه اون فیلمو کرد خیی ندار فکر یم

نشون من داده بود .فقط تا قبل از این جریانات من و 

عادی آوردم که چطور برادری یمسولماز رسدرنیم تونه غی 

 عاشق خواهرش باشه . 

 لعنت به تو ! لعنت به سولماز ، لعنت به هردوتون ! 

باز آمدم از جایم بلند شوم که هولم داد .کم مانده بود  

بیفتم .چادرم با گل و الی ییک شده بود و داشت  به پشت

آمد. کف دستانم در تماس با خس و خاشاک از تنم در یم

سوخت . اما نه به قدر دلم که جهنیم خراشیده بود و یم

نفس نفس زنان های رسکش آه و فغان بود . از شعله

 گفتم

 _پس پخش اون فیلم هم کار تو بود مگه نه ؟ 

ی نگفت و من هی ن که تازه داشت زده از اینجانچی 

 شد ادامه دادم معمای به آن مهیم برایم حل یم

_خب تو که با پخش فیلم باید انتقامتو گرفته باشی ! 

 خوای منو بکیسی ؟دیگه چرا یم

 با یی قیدی تهوع آوری حرف مرا تصحیح کرد . 

 خوام تو رو بکشم .خودت قراره خودکیسی کنن ! _من نیم
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 ردند#عشق_را_سانسور_ک

 #نیلوفرالری

#۵۱۷ 

 

ن قرص ها را جلوی دهانم گرفت و با یک حالت تهدیدآمی 

 . 

_در ضمن پخش فیلم کار من نبود .کار خود سولماز بود 

.از بس که اون جونور جلو دوستاش ، جلو کس و کاراش 

ش کرده بود . اونم کینه اش رو به دل ! همه جوره تحقی 

! حاالم قراره  گرفت .بعدشم از ترسش انداخت گردن من

ور اول داغ تو رو بذاریم رو دل محمد بعد باهم بریم اون

ن امشب یم  ریم . آب ! همی 

ها را گرفته ای قرصدستش را که با سخاوتمندی پلیدانه

بود سمتم با قدرت تمام پس زدم و آمدم از چنگش فرار 

کنم که او با یک دستش به پاهایم چسبید و با دست 

ن برداشت .  ها را از دیگرش قرص  روی زمی 
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که به من فرصنر برای دست و پا زدن بیشیر آنو بعد یی 

بدهد سیع کرد با فشار و خشونت دهانم را باز کند و 

 ها را به زور فرو کند توی حلقم . قرص

 و دوام مرا درگی  کشمکش جانانه
ی
ای شدیم .میل به زندگ

ی به مقاومت و مبارزه واداشته بود .اگر چه در اثر تقال

ن پهن یم قدر شدم اما هنوز آنزیاد تقریبا داشتم روی زمی 

قدرت داشتم که تمامش را به پاهایم منتقل کنم و به 

میان پاهایش بکوبم  و برای چند لحظه مرگ را بیاورم 

جلوی چشمانش .دردی جانکاه امانش را برید و برای 

لحظایر ازم غافل شد و من هم فرصت را برای گریز از او 

شمردم .با نیمه جاین مانده در تنم بلند شدم و پا  مغتنم

دانستم از کدام سمت که نیمبه فرار گذاشتم .درحایل

م باید بروم فقط یم دویدم .اگر قرار بود آن شب بمی 

دادم به دست حیوات وحیسی جنگل از هم ترجیح یم

ن دیوانهدریده شوم تا طعمه وار او شوم .اما ی خشم و کی 

دور نشده بودم که از پشت به من رسید هنوز خییل ازش 

و بعد با مشت و لگد به جانم افتاد . انگار دچار جنون 

آین شده و دیگر برایش مهم نبود که صحنه خودکیسی را 

داد به هم با خشوننر که داشت از خودش به خرج یم

اش را نقش بر آب ی قبیلشدههای حساببزند و نقشه

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

زد صورت و پک و پهلوم یمکند . با هر لگدی که بر رس و 

های شد و نعرهیک جان از من کم  و به او افزوده یم

 برد . گوشخراشش را به آسمان یم

که اون روز زیر لب بهم گفت مادر)ج...( _ این واسه این

که جلوی جمع و خیال کرد من نشنیدم ! این واسه این

همه چکش رو پرت کرد تو صورتم و گفت تو خوابتم این

ن با من به کجا رسیدی صابر ! اینم یمصفر ن دیدی .ببی 

واسه اون روز که تو رستوران اسم غذای خارچی رو 

ام کرد درست بلد نبودم بخونم بهم خندید و مسخره

م اس ام اس .اینم واسه این که جلوی من با دوست دخیر

خندید .اینم واسه کرد و تو دلش به ریشم یمبازی یم

رد نیسنر زیپ شلوارشو کشید که وقنر بهش گفتم ماین

ن و توصورتم هوار کشید و گفت یم خوای بهت ثابت پایی 

 که ... خوای ؟ اینم واسه اینکنم مرد هستم یا نیستم .یم

دانم این تن نحیف و رنجدیده تا کجا توانسته بود نیم

به بارش را دوام بیاورد ؟ وقنر های یی امان و جنونرصن

شانه فکر کردم که دارم رفتم رسخو داشتم از هوش یم

ن احساس یمیم م .برای همی  ن می  ترین و کنم غمگی 

شورترین و حرستمندترین لبخندم را به این دنیای ظالم و 
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فاین تقدیم کردم و بعد گذاشتم که روحم سبکباالنه از 

 کیم آدم زیادی بودم دست 
ی

من که انگار برای این زندگ

 زم رها شود . بکشد و از بند تعلقات نچندان دور و درا

چشم که باز کردم نه در جنگل ، نه در گور ، نه در برزخ 

نفر در آخرین که توی بیمارستان بودم . بعدا فهمیدم یک

به ی جانانه ) با چوب و  لحظه از راه رسید .با چند رصن

و دماغ شکسته از پا  سنگ ( صابر را با رس و گونه

 آسای من شد . انداخت و منیحی معجزه

 

 فر سولماز بود ! نیکآن

 

حساس تموم کردم )  این دفعه دیگه انصافا جای غی 

 ( ��.نکردم ؟ 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۱۸ 

 

ها و ام آر آی سه روز بعد با توجه به نتیجه ش یر اسکن

به مغزی یا و خاطرجمیع پزشکان از این که خطر رصن

که هنوز تنم حایلخونریزی داخیل در کمینم نیست  در 

سیاه و کوفته و رس و صورتم کبود و متورم و مچ دست 

ن مو برداشته و توی گچ بود برگه ترخیصم را  راستم نی 

امضاء کردند .روز قبلش دکیر عماد پنایه با یک دسته گل 

ام بابا و  به مالقاتم آمد و هرچقدر هم که با عزت و احیر

ن من نفرتهای مامان مواجه شد برخورد رسد و نگاه آمی 
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دلرسد و مایوسش کرد .شخصا از پزشکاین که تحت 

نظرشان بودم پیگی  و جویای احوالم شد و پرونده و 

های رادیولوژی و ام آر آی را بررش کرد و نتیجه اسکن

بعد خیی خوش " خوشبختانه خطر رفع شده و هیچ 

جایی برای نگراین نیست . " دوباره به اتاقم برگشت و 

ینانهلبخند خودش ای تقدیممان کرد . انگار خیی نداشت ی 

 اش بود . خطر و نگراین اصیل برای من، خود لعننر 

 

ها و ها و رنجشبابا و مامان که ظاهرا کدورت

آور های گذشته را تحت تاثی  این ماجرای شوکشکایت

ن را فراموش کرده بودند مرا  کنار گذاشته و موقتا همه چی 

که ریحانه پای تختم در حایل با خود به خانه بردند . 

اشک ریخته و خودش را مقرص این  اتفاق دانسته و 

ها حواسش به من کرد که کاش بیشیر از اینرسزنش یم

 بود . یم

هایم را عوض کردند و مرا مامان و محیا به کمک هم لباس

روز با لحنن که بوی  روی تختم خواباندند .بابا همان

ن داد اما بشفقت پدرانه یم ه اندازه کاقن رصی    ح و محکم نی 

 بود خطاب به من گفته بود 
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تر بهت _ دیگه کیس تو این خونه حق نداره از گل نازک

 بگه ! هر چی شد به خودم بگو . 

 گفت که دیوار بشنود. معلوم بود که داشت به در یم

 _دیگه هرچی کشیدی بسه ! 

هایش را تو کشید . مامان که نشسته بود لب تخت ، لب

ه به ستد ها را روی دامنش  در هم حلقه کرد و خی 

ی نگفت .انگار برای دوران گذار و نقطه ن ای نامعلوم چی 

نشده و ترمیم زخم روابط از عبور از این بحران پیش بینن 

 چارههم فرو پاشیده
ی
ای جز آتش بس ولو ی خانوادگ

 دید . موقنر نیم

 

اف کرده بود از روی کینه و لجبازی با محمد  سولماز اعیر

اقدام به پخش و تکثی  فیلم تولدش کرده و اصال به این 

ی فکر نکرده بود که ممکن است در این انتقام گی 

ن شخیص من توی چه دردرس و مکافات خصومت آمی 

 بدی بیفتم . 

صابر قبل از آن تحت پیگرد بود و احتماال پلیس فکرش 

قدر احمق باشد که شب سفرش به کرد او آنرا هم نیم

که هران و پرواز دم صبحش به آن سوی مرزها درحایلت
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اند دست به همچه ریسک فرودگاه را تحت نظر گرفته

بزرگ و پرخطری بزند و خودش را زودتر از فرودگاه توی 

چنگ ماموران پلیس بیندازد .شاید اگر محمد توی زندان 

ها راپورتش را به پلیس یا دالوری افتاد یا زودتر از ایننیم

اش را نفهمیدم . مگر کارید ) هرگز دلیل اهمالدایم

دانست که هنوز به درسنر صابر را نشناخته بود و نیماین

ممکن است چه کارهایی از دستش بر آید و درنهایت او 

ی خشم و کینش شد .( او و هم مثل خودش طعمه

سولماز قبل از حادثه اخی  دستگی  شده و زخم دیگری بر 

 اد . افتقلب و روحم نیم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۱۹ 

 

سولماز به عنوان عامل پخش فیلم خصویص و هتک 

حرمت و آبرو و صابر به جرم اقدام برای قتل با فاصله 

های اولیه که از یک روز از هم دستگی  شدند .در بازجویی 

صابر شد او سولماز را به عنوان مقرص اصیل پخش فیلم 
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ه بود. سولماز گفته بود برای مجازات به پلیس معرقن کرد

شدن تسلیم و آماده است .قبل از به هوش آمدنم و 

ی خودش نامه ای نوشت و به ریحانه داد تا بعد دستگی 

ی شوم که من از نقشهبدهدش به من .توی نامه از این

صابر جان سالم به در برده ام ابراز خوشحایل کرد و بعد 

چ از روابط خودش با محمد   و صابر برایم نوشت .  رسی

 

من از طریق مهرداد به صابر معرقن شدم.دنبال یه 》

ن واسه آموزش پن فلوت به تو . معلم فلوت یم گشیر

ن رفت رساغ مهرداد .اونم منو بهش معرقن کرد  واسه همی 

و گفت که از شاگردای سابق استاد همایون هستم 

حمد تون با صابر و آقا مکه بیام خونه.دوروز قبل از این

یه جلسه معارفه داشتم تو همون جلسه فهمیدم با یه 

ایط آموزشی عادی طرف نیستم و باید  شاگرد و رسی

حواسمو خییل جمع کنم تا بتونم مریی مقبویل باشم 

شد و دوسه برابر مبلیعن که .هزینه پیشاپیش پرداخت یم

ن کرده بودم .وسوسه کننده بود .از همون  خودم تعیی 

وش به حال خواهری که  برادرش اولش با خودم گفتم خ

قدر هواشو داره . تو همون جلسه اول صابر از من این
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خوشش اومده بود و من از آقا محمد . روابطمون خییل 

زود شکل گرفت و پیش رفت .من واسه نزدیک بودن به 

اش با صابر آقا محمد و به دست آوردن توجه و عالقه

رفته رفته  طرح دوسنر ریختم و این مثلث شکل گرفت و 

که صابر بفهمه تو تر شدیم .البته بدون اینباهم صمییم

یه مثلث قرار گرفته. آقا محمد اولش روی خوش نشون 

سوخت و سیع داشت داد و دلش برای صابر یمنیم

اش رو ازم حفظ کنه . حنر گایه برام سفت و فاصله

کرد که اگه به سخت خط و نشون یم کشید و تهدیدم یم

ن رو بهش یمصابر وفاد گه اما من بهش ار نمونم همه چی 

گفتم که صابر اصال برام مهم نیست و به خاطر به 

دست آوردن اون بود که با صابر دوست شدم .صابر در 

که کم کم سد اصل پیل برای رسیدن به اون بود . تا این

 . مون عمق گرفت مقاومتش شکست و یه کم رابطه

ق نداشتم پیشش اون خییل روت حساس بود ! حنر ح

ن فرازمینن بودی براش .یه  م .انگار یه چی  ازت اسیم بیی

گفت توئه هرزه حق قدیسه . گایه تو عصبانیت یم

نداری اسم محبوبه ماه رو به زبون بیاری .همیشه باید 

گفتم "خواهرت" یا "اون" هربار که کالس پن فلوتم یم

 شد باید کیل بهش حضوری یا تلفنن جوابباتو تموم یم
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دادم .گفته بود حق ندارم راجع به هییحی به جز پس یم

آموزش ساز باهات حرف بزنم و هرگز نباید پیشت از 

ن ماست ! من صدات تعریف کنم یا بگم چه رابطه ای بی 

یبا این های عجیب و که معنن این تعصبات و سختگی 

گفت فهمیدم اما با جان و دل هرچی یمغریبش رو نیم

اش بیشیر و بیشیر ذاشتم جذبهگفتم چشم و یمیم

م یم م کنه .حنر وقنر تحقی  ای کرد یا با هربهونهتسخی 

 خواست در قلبمو به روش ببندمزد، دلم نیمبهم سییل یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۲۰ 

 

ای دوستش داشتم . اما و ترکش کنم .به طرز احمقانه

تونم باالخره کردم یمشدم .فکر یمگایه هم ازش متنفر یم

ده تر اونو عاشق خودم کنم ویل ...انگار هرچی رسسیی

افتادم .یه شب بعد از جشن شدم بیشیر از چشمش یمیم

تولدی که خودش ترتیبش رو برام داد و اون هدیه 

ساکسیفون قیمتیش که داد تو برام بیاری ازم خواست 
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قدر ذوق کردم و هول شعور هم اونبرم پیشش .من یی 

یه ! همه رو  شده بودم که فکر کردم تو دلش خیی

اش .یه چند خط عریی خوند و پیچوندم و رفتم خونه

وی    ج " خب یم ن دوین من ...باکره آخرش گفت " قبلت الیر

نبودم ! چند سال پیش با یه پرس تنکابنن که تو دانشگاه 

باهم آشنا شدیم عقد کردیم و قرار بود بعد از محرم و 

یل دیگه کار به اونجا نکشید ...پرسه صفر عروش کنیم و

ای بود و من مجبور شدم ازش جدا بشم ! اینکه با شیشه

اون باشم برام مثل یه رویا بود .ویل مثل اون در قید راه 

عیش نبودم . یعنن برام فرقر نیم کرد .محمد میانیی رسی

ی باشه . که البته فقط دورادور یم تونه آرزوی هر دخیر

 ونه چه هیوالیی در درونش خوابیده ! دمیشناستش و نیم

بعد از اون جشن تولد و کادوی گرون قیمتش حس کردم 

بهش مدیونم .ویل خب دروغ چرا ! سوای همه این 

رفت .اون شب باهم بودیم ویل ها دلم براش یمحرف

ه ازم خواست برم تو اتاق بغیل قبل از این که خوابمون بیی

تنت خوشم نمیاد  بخوابم . شایک که شدم گفت از بوی

تونست تونست بگه عادت دارم تنها بخوابم .یم.یم

خوایی رو بهونه کنه و بره تو هال رو کاناپه دراز بکشه یی 

ونم کرد که  ویل عمدا اینجوری گفت و از اتاق خودش بی 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ار بشم .انگار  ن م کنه .که از وجود یی ارزش خودم بی  حقی 

شیر از این به خواست و بیمنو فقط واسه رفع نیازش یم

 خوردم . دردش نیم

 یه شب ازش پرسیدم اگه صابر بفهمه چی ؟

خواستم .اون جور که گفتم صابر رو نیمالبته من همون

کرد .درسته اول با بود که توهم عاشفر داشت و ولم نیم

اون بودم ویل بعد دیگه خواستم باهاش تموم کنم .اما تو 

 رفت . کتش نیم

خواست پول و پله جمع کنه تا با هه ! به قول خودش یم

ن آخرین مدل بیاد خواستگاریم .محمد با  یه ماشی 

گم جوابمو داد . گفت پست میدم به خودش. یم نیشخند

مال بد بیخ ریش صاحبش !  راستش خییل بهم برخورد. 

تونست دلم واسه خودم سوخت خییل ! بدتر از این نیم

شدم و واسه  منو زیر پای غرورش له کنه .من خر عصباین 

که لجش رو دربیارم گفتم خودت خواهر داری .خوبه این

شه ! جوری رفتار کنه ؟ باورت نیمییک مثال با محبوبه این

خواست منو به خاطر این حرفم خفه کنه .خون جلو یم

 چشماشو گرفته بود . 
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زد که مگه نگفتم حق نداری اسم محبوبه رو به داد یم

ای زشت زبون کثیفت بیاری ؟ و بعد  هرچی فحش و نارسن

بلد بود نثارم کرد . تا چند روز دور گردنم از فشار دستاش 

 سیاه و کبود بود . 

ویل بازم تحمل کردم .اگه احمق نبودم اگه یه ذره واسه 

شدم همون شب باید از غرور و شخصیتم ارزش قائل یم

 کردم . رفتم و دیگه پشت رسمم نگاه نیمپیشش یم

 

 دند#عشق_را_سانسور_کر 

 #نیلوفرالری

#۵۲۱ 

 

ن  ن ازش به همی  ش شده بودم و گذشیر ویل دیگه کامال اسی 

راحنر نبود برام .وقنر اون فیلمو تو گوشیم دید کتکم زد 

ون . .یک جوری که تاچند روز نتونستم از خونه بیام بی 

ن . های خونهبه مامانم گفتم از پله ی دوستم خوردم زمی 

ن  که مریض شد .تا اینگذشت طور داشت یماوضاع همی 

آورد. " محبوبه . توی تب چهل درجه همش اسم تورو یم
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ماه ! محبوبه ماه " من و صابر هردو باالی رسش بودیم و 

فهمیدیم این چه کردیم و نیمبا تعجب نگاه به هم یم

ایه؟ به نظر ایه ؟ چه جور حس برادریجور حس عاطفن 

سودیم شد جا بود که من بهت حرسید . همونعادی نیم

خودی تو دلم نسبت به تو احساس خشم و کینه و یی 

کردم .یه روز فیلم رقص و آوازت رو نشون صابر دادم یم

گه این فیلمو پخش کنم تا حالشون و گفتم شیطونه یم

جا بیاد .صابر که انگار منتظر یه جرقه بود گفت خب چرا 

د ام کر کنن ! و بعد نشست زیر پام و وسوسهکارو نیماین

افتم بندازم گردن اون . من .گفت اگه دیدم دارم گی  یم

احمق هم به حرفش گوش کردم و وقنر محمد منو پیدا 

ی دوستم وحشیانه منو به باد کتک کرد و توی خونه

 گرفت بهش گفتم کار صابره . 

روزا ای اتفاق افتاد و محمد همونبعدش که معجزه

متحد شدیم دستگی  شد . من و صابرم یه جورایی باهم 

گفت محمد با موقعینر که داره ترسوند و یم.صابر منو یم

تونه به مونه اون تو .حنر از تو زندان هم یمزیاد نیم

ون داره که نذاره حساب جفتمون برسه .اون قدر آدم بی 

ن بره .صابر تو یه خونه اجاره ای آب خوش از گلومون پایی 

هنوز پلیس .وقنر دیدیم خارج از شهر مخفن شده بود 
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نرفته رساغش دلمون قرص شد .فکر کردیم محمد 

که خانواده سابقش و از همه خجالت یم کشه از این

ین دوستش با پخش اون  مهمیر تو محبوبه بفهیم که بهیر

فیلم بهش خیانت کرده و باعث دردرست شده .منتظره 

ه  ون بیاد که شخصا انتقامش رو از صابر بگی  از زندون بی 

نقشه ریختیم که تا اوضاع آرومه از ایران  .بعد نشستیم

اش دالر نگه بریم .صابر خیی داشت که محمد تو خونه

داره .و فهمیده بود که توی یه چمدون سیاه معمویل یم

ه. کلید خونهنگه یم اش رو فقط من داره که کیس شک نیی

داشتم . رفتم دالرها رو از تو چمدون بریمداشتم و باید یم

شد اقامت یه اون قدر که یمزیاد بودند  دالرها خییل

 کشور درست درمون رو باهاش گرفت و یی 
ی
دغدغه زندگ

هایی بوده 
ن ن من و محمد یه چی  کرد .صابر فهمیده بود بی 

تونیم همه بخشه و اونور که رسیدیم یم. اما گفت منو یم

ن رو فراموش کنیم .گفت به تالقن کتک هایی که بهت چی 

اش ) یعنن تو ( هری مورد عالقهزده به حساب ناخوا

گشتم . رسیم . منم دنبال رایه واسه انتقام بیشیر یمیم

عقده حقارت بدجوری رو دلم  نشست کرده بود . 

گناه بودی ویل دل که سیاه بشه دیگه رحم دونم تو یی یم

و مروت رسش نیم شه .باید محض احتیاط ییک دوروز 
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.فقط قرار بود  اومدیم رساغتقبل از رایه شدنمون یم

ه نگه داره واسه  کتکت بزنه و ازت چندتا عکس بگی 

بعدها که محمد از زندان آزاد شد براش بفرسته .حالشو 

ن منتظر ه .من تو ماشی   بگی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۲۲ 

 

بودم .قرار بود بعد از این که کتکت زد و ازت عکس 

ن تا یه جا هوشت کنه بیاره تو ماشگرفت باز یی  ی 

ن تو پارکینگ  رسراهمون ولت کنیم یا  بذاریمت تو ماشی 

فرودگاه  .ویل هرچه صیی کردم دیدم پیداش نیست 

هامون رو جمع کرده بودیم و ریخته بودیم  ن می  ن ...همه چی 

ن که از جنگل یه راست بریم تو جاده . ساعت  تو ماشی 

 ۵شب از رشت پرواز داشتیم به تهران . ساعت  ۱۰

از تهران به استانبول ! برنامه ریزی مون دقیق صبح هم 

ترسیدم داد یمبود .اما اونجور که صابر داشت لفتش یم

که خودم به موقع به پرواز رشت_ تهران نرسیم .برای این
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رو رسگرم کرده باشم خواستم  مدارکامون رو چک کنم که 

ی رو از قلم ننداخته باشیم .کیف مدارکا دست صابر  ن چی 

ن اوکیه . از داشبورد درش بود و به  من گفته بود همه چی 

آوردم و دیدم برای من بلینر صادر نشده .تمام مدارکا 

ام تو مربوط به خودش بود . فقط پاسپورت و شناسنامه

کیف مدارکا بود .اونجا بود که فهمیدم از صابر رودست 

ه .اون داشت  خوردم و قرار نیست منو همراه خودش بیی

جا بود که گرفت . همونم انتقام یماز من و محمد باه

تصمیم گرفتم بیام رساغتون .از دور دیدم که صابر داره 

زنتت . یه چوب کت و کلفت پیدا کردم به قصد کشت یم

دونم به قصد نجات و از پشت بهش حمله ور شدم .نیم

 تو افتادم به جونش یا به تالقن اغفال کردنم  . 

ت اومدم .خوشحالم اما حاال خییل خوشحالم که به کمک

اش خواست که نتونست به هدفش برسه .شاید همه

خدا بود .خدا خییل دوستت داره محبوبه ! من از کاری 

که کردم خییل پشیمونم . امیدوارم یه روز بتوین منو 

 ببخیسی . 

 《سولماز . 
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ده روز پس از آن حادثه آقای دالوری به دیدنمان آمد و 

تینی داده تا من با او یک گفت که به خواست محمد تر 

مالقات خصویص در زندان داشته باشم . بابا اولش 

گفت مجبور نیستم به مالقاتش بروم . مخالفت کرد . یم

گفت به خاطر اوست که این همه بال و مکافات ریخته 

رسمان . اما  بعد که دید من حرقن ندارم کوتاه آمد و از 

بروم و خواستم به دیدنش موضع خودش برگشت .یم

ام . البته یک جوری متقاعدش کنم که من او را لو نداده

 محیا را 
ی

خیال نداشتم پای وصیت مامان و دستپاچیک

بکشم وسط . دست کم نه حاال .او باید بدون سند و 

که از ارصار کرد .مگر اینگنایه مرا باور یممدرک یی 

توزی و مظنون ماندن به من سودی خودش بر این کینه

رفتم و بهش ها باید یمود .گذشته از همه اینعایدش ش

یم گفتم از ماجرای روابطش با سولماز خیی دارم و الزم 

نیست دیگر برایم نقش یک عاشق دیوانه را بازی کند . 

که سنگ محکش سولماز و باید بهش یم گفتم از این

امثال سولماز بوده و روز تولدش توی ذهن بیمار خود مرا 
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ه باید از خودش تا آخر عمر خجالت با او مقایسه کرد

خواهم برای گفتم بعد از این یمبکشد . باید بهش یم

 کنم .نه به میل هیچکس دیگر ! 
ی

 خودم زندگ

مامان خانم اعالم کرده بود که باید حتما با همرایه او به 

که من از محیا ترسید از اینمالقات محمد بروم .شاید یم

هایی شنیده باشم و به تیک
ن  القن رفتارهای ستمکارانهچی 

شان همه را بگذارم کف دست محمد .یا از جریان  اخی 

خواستگاری دکیر پنایه حرقن به او بزنم که برایشان رسی 

تر گونه رایصن ای درست شود. بابا حرقن نداشت و اینتازه

 بود .والبته من هم ! 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۲۳ 

 

ها تنش نبود .انگار برای او اشکایل نداین لباس مخصوص ز 

نداشت هروقت خواست مالقات خصویص داشته باشد 

و درآن مالقات خصویص لباس عادی تنش کند .به 

محاسنش هم رسیده بود .اما چشمان گودرفته ، رنگ 

ون زدهرخسار ، استخوان ها و برق ی گونههای بی 

.خودم داد خاموش چشمانش خیی از احواالت درونش یم

کردم ، دست توی گچم ی چشمان او نگاه یمرا که از آینه

ن و زردرنگ شدهها و ارغواین ، کبودی ی های رو به سیی

ی از مرگ برگشته و پژمرده در قالب یک  صورتم و دخیر

دیدم که حق داشت آه از مشت پوست و استخوان ، یم

نهادش برآید و پشتش خم شود و با یی طاقنر دسنر بر 

ن ش بکشد و بعد دسترسصورت هاش را تکیه بدهد به می 

وع به .مامان برای این تر کند رسی که حضورش را چشمگی 

آورد پرو پیمانمان گفت که با کسب صحبت کرد .از ره
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اجازه از رییس زندان در یک سبد بزرگ برایش از خانه 

ایط آورده بود و بعد از بازرش به دستش یم رسید . از رسی

که به پرسید و جوایی نشنید .تا این و اوضاع و احوالش

 این جمله رسید 

زنیم که تو رو _نگران نباش محمدجان ! ما به هر دری یم

ون ! نیم  ذاریم خییل این تو بموین ! از اینحا بیاریم بی 

محمد حنر تا آن لحظه نگاهش هم نکرده بود و انگار 

هایش را نشنید . به من اشاره کرد که بنشینم اصال حرف

 خودش هم نشست . و 

_وقنر دالوری بهم گفت چی شده دیوونه شدم ! اون 

 زدم . لحظه اگه تیغ دم دستم بود رگامو یم

ی من همدیل و تاثر چنداین ندید و چون در نگاه خشکیده

 تر گفت آرام

 خواستم تو رو ببینم ! _فقط یم

 ای ! یعنن که چرا در مشایعت مامان خانم آمده

ی بگویم مامان پیش دسنر کرد که من چقبل از این  ن  ی 

زا گفت همراش بیام .صورت خوشی نداشت  _حاج می 

 خواهرت تنها پاشه بیاد زندون مالقاتیت . 
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و اهمینر به چشم غره محمد به هنگام ادای عمدی و 

ن نشست .  ن " خواهرت " نداد و کنارم پشت می  تاکیدآمی 

در یک اتاق کوچک و محافظت شده بودیم .ییک از 

داد ای بود و پشت در یک رسباز نگهباین یما شیشهدیواره

.نگاه محمد به دست توی گچم بود و همزمان که 

اش باد های روی پیشاین شد و رگاش توی هم یمچهره

ی شبیه " یی یم
ن ف ! " گفت و بعد با کرد زیر لب  چی  رسی

منده و مصمم زل زد به چشمانم . قیافه  ای رسی

کردن .من از پیدا نیم _اگه من این تو نبودم جراتشم

ون ! باید بیام .باید  به حسابشون برسم !   اینجا میام بی 

 با خونرسدی گفتم

دیمشون دست قانون ! دیگه طرف حسابشون  _ما سیی

 قانونه . 

ن کوبید و با چهره  ای برافروخته غریدمشتش را روی می 

خوام و حقشونه جور که من یمتونه اون_قانون نیم

 ! مجازاتشون کنه 

و بعد انگار که یادش افتاده باشد کجا هستیم خودش را 

 گرفت .   جمع و جور کرد و درجایش قدری آرام
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 حق به جانب و جسورانه گفتم

_آخرین بار که به قانون اعتماد نکردی افتادی زندون .یه 

؟  نگاه به خودت بکن .االن واسه چی اینجایی

ت . هاش شکل پوزخندی تلخ و نامریی به خودش گرفلب

تر ! تر ! منقلبانهقرارتر شد .آشوبنگاهش یی 

 آلودتر! شکوه

فروشیت _طعنه نزن به زخم من محبوب ! منو یاد آدم

 ننداز. 

فروشی نکردم .از بس این دروغو با خودت تکرار _من آدم

 کردی دیگه باورت شده ! 

حاال انگار که داشت از راه دوری با ما صداش گرفته بود 

 زد . حرف یم

 

 عشق_را_سانسور_کردند#

 #نیلوفرالری

#۵۲۴ 
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 خواسنر رسبه تنم نباشه .فقط تو . _فقط تو بودی که یم

توانست ای بود که یمدانم که مامان آخرین گزینهو یم

 تر از قبل بود بار آرام و شمردهبهش فکر کند . لحنم این

ن باش اگه اون_اشتباه یم قدر شهامت داشتم کنن ! مطمیی

 قدرم جرات داشتم که انکار نکنم . همون که لوت بدم

از گوشه چشم  نگایه پرسوز و گداز من کرد .انگار که 

 گرفت . داشت تحت تاثی  من قرار یم

 _پس کار گ بود ؟ هوم ؟ 

ترش کرد .مامان در کنارم تبدیل به طاقتسکوت من یی 

هایی بدانم ترسید از اینمجسمه شده بود .یم
ن که یک چی 

انه ادامه داد   و صاف بگذارم  کف دست محمد .پیگی 

_با توام محبوبه ! حداقل بگو از رو لجت منو فروخنر نه 

ه و این   ! بگو تا دلم آروم بگی 
دشمنن و حاال پشیموین

 زندون دیگه قیی من نشه ! 

مامان در جایش با یی قراری جنبید و ظاهرا در حمایت از 

 من و باطنا برای جلب دلسوزی و ترحم من گفت 

کنن کار محبوبه است !؟ ما یک خانواده چرا فکر یم_ 

بودیم و هستیم ! ) "هستیم " را کیم با شک و تردید 
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گفت .( معلومه که اگه گوشت هم رو هم بخوریم 

ندازیم .)داشت از خودش استخون همو دور نیم

 کرد ؟( پیشاپیش رفع اتهام یم

به محمد نیشخندزنان رستکان داد .باز هم در نگاه نکردن 

 او ارصار داشت . 

 _هنوز یادم نرفته چطور تهدیدم کردی ! 

که خارش دست توی با گالیه گفت و آه کشید .در حایل

 گچم را به زحمت نادیده یم گرفتم تکیه دادم به صندیل  

ندازی که تو باغ باباحاچی ارصار داشنر _منو یاد روزی یم

.  عمدا اون رورسی رو با وایتکس انداختم تو لباسشویی 

قدر گی  دادی و رسم هوار کشیدی که مجبور شدم اون

 کارو کردم . بگم آره عمدا این

 _ مگه نکردی؟ 

دانست محیا در مورد ماجرای رورسی واقعیت مامان نیم

را به محمد ) خودش را به عنوان مقرص  دستکاری شده

اصیل به او معرقن کرده ( و تمام راستش را به من گفته .و 

ر داشتیم به خاطر صداقت و معصومیت حاال هردو نف

کردیم محیا و به دردرس نیفتادنش جلوی او نقش بازی یم

 . 
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 _نه .من اصال ننداختمش تو لباسشویی ! 

کردم اما موج اضطراب و نگراین اش به مامان نگاه نیم

اعتنا و یی تفاوت دید خورد و چون مرا یی داشت به من یم

ما هشدارگونه صدام مجبور شد گلویی صاف کند و آرام ا

 بزند

 _محبوبه ! 

ویل باز هم نتوانست وادار به سکوتم کند.من دیگر با دم  

ی  ن و خاموش ماندنم  به کیس حق ظلم بیشیر فروبسیر

 دادم . نیم

ها الی مالفه_ مامان حواسش نبود و ندید رورسی البه 

که تو براش رسی رفت تو شکم لباسشویی ! بعد از ترس این

 ن گردن گرفتم . به پا نکنن م

مان محمد گشاد شد و ییک از ابروانش پرید باال . 
َ
 چش

ن قیافه رنگ   باخته و دستپاچه مامان و چهره نگاهش بی 

آرام و رسد من در رفت و آمد بود .گویی با معمای 

ی رس ی حل شدهپیچیده ن ای طرف بود که هنوز از آن چی 

ت آورد یا ذهنش درآن لحظه به پردازش اطالعادرنیم

 داد . جدید و چند و چونش قد نیم
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۲۵ 

 

 

ش و مامان که بند را به آب رفته یم دید با حرکایر اسیر

عصنی چادرش را مرتب کرد و درجایش وول خورد .انگار 

اش دفاع گشت تا از خودش و یی گنایهدنبال فرصنر یم

 کند . 

یم جرات پیدا نکرد .محمد که همه ساکت بوداما با این

ناباورانه رستکان داد .تلخ لبخند زد و مایوسانه بازدمش را 

ون فرستاد .   بی 

 برموهایش انداخت و با صدای زنگبارگرفته و 
ی

چنیک

 باری گفت شماتت

؟_چرا حاال داری اینو بهم یم  ؟ چرا زودتر نگفنر
ی

 گ

ی بگوید اما محمد نطقش را برید  ن  مامان لب وا کرد چی 
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 ...
َ
 _ُمح

ی نگو مامان خانم !  ن  _شما چی 

و بعد از این اخطار کوبنده و دعوت کننده به سکوت 

ی به خرج داد و دست سالمم را میان  گستاچن بیشیر

داشت .دست من انگار دستانش گرفت .گرم بود و نبض

که هنگام در برابرش مثل یک تکه یخ بود .مگر نه این

است .پس چرا کیس  مالقات تماس بدین با زنداین ممنوع

دادند ؟ آن شد یا دست کم بهش تذکری نیممانعش نیم

دیدم که هرچه خون کردم یملحظه اگر به مامان نگاه یم

.شاید فقط از توی بدنش بود پمپاژ شده توی صورتش 

لج مامان بود که گذاشتم دستم توی دستش بماند .از لج 

ان محمد غر  ق شدم مامان بود که در نگاه شوریده و حی 

.از لج مامان بود که گذاشتم با این حرکت حرصش را در 

 بیاورد ! 

تو که این کارو با من  _شاید بتونم از گناه هر کیس غی 

کرده بگذرم ویل بخشش تو برام خییل سخت تر بود 

محبوبه ! دوست دارم باور کنم لو دادنم به پلیس کار تو 

 نبود . 

 _نبود ! 
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ون کشیدم محکم گفتم و بعد دستم را از ت وی دستش بی 

.او هم یی مقاومت رهایش کرده بود .یک نفس راحت 

کشید و بعد رویش را به مامان کرد که دست و پا گم کرده 

خودش را درسته پیچیده بود توی چادرش . نگاه محمد 

ن و برنده بود و نگاه ترسیده تاراند مامان را از خودش یم تی 

ه داشت به مغزش توانست پیایم را ک.انگار هنوز نیم

شد باور یا هضم کند . با دوزاری نصفه نیمه مخابره یم

 جارفته ای گفت 

دونم عمدا اون رورسی رو با _هرگ ندونه من که یم

 تو لباسشویی !چراش رو هم خودت بهیر لک
بر انداخنر

دوین . فقط خدا کنه راه زلیخا رو نرفته باشی از من یم

 بیفتم زندان تو نباشی !  مامان خانم و اوین که باعث شد 

ش مامان وقنر هنوز داشت با نگاه یی  ن اعتماد  و تهدیدآمی 

داد من پاکنر را که همراهم بود از زیر را گوشمایل یم

چادرم درآوردم و به سمتش گرفتم که توجهش خییل زود 

 به آن جلب شد .اولش ذوق کرد و با خوش خیایل گفت 

 _این چیه ؟ نامه نوشنر برام ؟ 

 ای انداختم باال و با لحن یی اعتنایی گفتمنهشا
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ن  ح حال کامیل از آنچه بی  _یه کنی از طومار سولمازه ! رسی

ی از   و انتقامگی 
شما بود و درنهایت باعث نقشه تالقن

 من شد ! 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۲۶ 

 

 

د و گوشهچشمانش را برای لحظه ی ای روی هم فرسی

اش گزید .شاید از خجالت و روسیایهلبش را به دندان  

ی خاموشش را زدند . بعد بود که برای لحظایر انگار دکمه

ون کشید .دستش را جلوی دهانش مشت  از خودش بی 

 کرد و با حالنر فرومانده  و متاسف زیر لب گفت

ه  ی یی رسوپا ! _دخیر

 مامان کالفه گفت

 _دیگه بریم . 
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 کنایه گفتم  من نشنیده گرفتمش و در جواب محمد با 

ه ن دخیر ی یی رسوپا به رفیقت _ویل انگار به خاطر همی 

 نارو زدی و در حقش نامردی کردی. 

 خواستش ! _تقصی  من نبود .اون عنیر رو نیم

 _پس اقرار داری ؟

دونستم یه درصد ...فقط کنم ویل اگه یم_آره انکار نیم

 از یک یه درصد مهمه برات نیم
ی

ذاشتم هیچ ماده سیک

 من رد شه .  فرسیحن 

ار از لفظ سخیفن که به کار برده بود برای لحظه ن ای  بی 

 نفسم را درسینه نگه داشتم و بعد دوباره به حرف آمدم . 

_درسته .حنر یه درصد هم برام مهم نبود و نیست .فقط 

 خودی دودش رفت تو چشم من ! یی 

 _کاش برات مهم بود محبوبه ! 

اکت نامه را توی این را با لحنن حرستمند گفت و بعد پ

 دست خود مچاله کرد . 

ان یم ون و جیی دم . تو فقط منتظرم کنم .قول یم_میام بی 

 بمون . 
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ن که  ان ندارم ازت محمد !  فقط همی  _من انتظار جیی

 کاری به کارم نداشته باشی برام کافیه ! 

رحم من نگاهش با غیم جانسوز در نگاه جدی و تلخ و یی  

 از جایم بلند شدم  . جامانده بود هنوز که من 

 

 کرد 
ی

در راه برگشت به خانه مامان با عصبانیت رانندگ

ن و زمان لعن و نفرین یم.زیر لب یم فرستاد غرید و به زمی 

.اما مستقیم مرا مورد عنایت خودش قرار نداد .ظاهرا 

 برد . هنوز کم و بیش از اتمام حجت بابا حساب یم

 

و بریده رایه فقط وقنر به خانه رسیدیم و من خسته 

 اتاقم بودم شنیدم که با دندان قروچه پشت رسم گفت 

_به روح باباحاچی قسم خواستگار بعدی که بیاد به زور 

 دمش بره . هم شده یم

مخاطنی دم دستش نبود .) محیا توی باغچه داشت 

ی یم ن چید .( انگار حواسش نبود و داشت با صدای سیی

ن با خودش فکر یم  .  کرد بلند و تهدیدآمی 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۲۷ 

 

 نیمه دوم اردیبهشت بود . 

تقریبا یک ماه از آخرین جلسه دادگاه محمد و پنج روز از 

ن جلسه دادگاه صابر و سولماز یم ایط دومی  گذشت و رسی

رسید .اگرچه کم داشت به ثبات نسنی یمو جو خانه کم
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ن در گوشه و ک گشت و نار خانه یممامان ناالن و غمگی 

 کرد . نجواکنان به خدا گالیه یم

)خدایا این رسمش نبود! این همه سال چشم و گوش 

بسته بندگیت رو کردم . حقش نبود منو اون شب از اون 

دنیا برگردوین که این روزا رو ببینم ! که با دست خودم 

چی به رس خودمون آوردم ! که چطور به خاک سیاه 

و آدم شدیم ! دیگه رو نداریم  نشستیم؟ رسوای عالم

یم باال . قربون بزرگیت خدا ! نذار  رسمون رو تو شهر بگی 

های زندون تباه شش سال از عمر محمدم پشت میله

بشه ! من طاقتشو ندارم .کاری کن دل ریحانه به رحم 

 بیاد ! خدایا ! (

اگر نفوذ دالوری و وکیل کارکشته محمد نبود امکان 

تا پانزده سال هم افزایش پیدا کند داشت این محکومیت 

ی را هم داده بود .به  .دالوری قول مساعدت بیشیر

محمد و بابا با اطمینان خاطر نشان کرده بود که نگذارد 

 محمد بیش از ییک دو سال بماند آن تو . 

ون ! تا  ) حنر اگه شایک رضایت نده به زودی میاریمش بی 

 دور از فرستیمش جایی تموم شدن دوره محکومیتش یم
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اینجا ...در پوشش یک ماموریت اجباری و طوالین به یه 

ن ! (   شهر و استان دورافتاده ! نگران نباشی 

 

 
ی
ام من ، با از رس گذراندن دوران سخت و تاریک زندگ

هایی که بر قلب کردم و با زخمکم داشتم نفیس تازه یمکم

شدم و با دنیای جدیدی که و روحم مانده بود دمساز یم

ی بود به ن ی خاکسیر ه سیاه بود نه سفید ، خاکسیر

آمدم . اتفاقات بد و بدتر ییک ییک آمدند و تدری    ج کنار یم

شد ، برمن گذشتند .مثل باد و کوالیک که وقنر رد یم

ه را هم با خودش یم برد تا آسمان صاف و آیی ابرهای تی 

 شود . 

 من هم انگار داشت آفتایی یم
ی
شد . آسمان ابری زندگ

ترم کرده بود ! حاال به امید خیم که مرا نکشته بود قویز 

ی بودم ! در خانه مهجور مانده بودم  رسیدن روزهای بهیر

و از پناهگاه امن خودم )یعنن اتاقم ( جز برای رصف شام 

ن حارصن یم شدم و و ناهار وصبحانه )دیرتر از همه رسمی 

ون زودتر از همه بریم خاستم ( و البته قضای حاجت بی 

های کنکور بود .یا تمرین آمدم . رسم توی کتابنیم

های آرام و دنج ترین لحظهنستعلیق ! اما حنر در خلوت
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ن جرات زمزمه کردن آهنگ یا ترانه ای را با خودم خودم نی 

نداشتم . در وجود من هیوالی ترش بود که تا هوش 

های کشید و با پنجهافتاد نعره یمکوچک به دلم یم

انداخت تا صدایم را خفه ام چنگ یمبر حنجره اشنامریی 

روزها تبدیل به بلبل خاموشی شده بودم که حنر کند .آن

های کشید .دلم که از لبشوق آسمان هم به آوازش نیم

زدم داشتم و به باغ یمگرفت پن فلوت را بریمآوازم یمیی 

وع یمزیر سایه کردم ی درخت ازگیل نشستم و ناشیانه رسی

ین به نوا  را که توانسته بودم با کمیر
ی

ن . آخرین آهنیک خیر

خطا و غلط بنوازم آهنگ " نیمه گمشده من " بود از 

 گوگوش و بعد رس به روی زانوانم گذاشتم  ! 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۲۸ 

 

 ها یک دل سی  گریه کردم . و بعد از مدت
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و را دوست زدم .گفتگو با اگایه تلفنن با ریحانه حرف یم

دانست چطور با استفاده از جادوی کلمات به داشتم .یم

 تاریکزار رسد قلب من نور بتاباند . 

های دم عید ، روز ، نزدییکاو به قولش وفا کرده بود ، یک

به اتفاق دایی سجاد به کارخانه رفته و با بابا راجع به 

ایط من و آینده  ام دلسوزانه صحبت کرده بود . رسی

خوا ای که کیس ازش انتظار نداشت یه خواهرانهبا خی 

ضمن دعوت بابا به آشنر و صلح پدرانه با من از او 

خواهش کرده بود در برخورد و رفتارشان با من تجدید 

ی  نظر کنند و اجازه بدهند من و محیا آزادی عمل بیشیر

داشته باشیم و دست از تنگ کردن عرصه بر ما بردارند و 

یم .  بگذارند قدری بال و پر   بگی 

ن  ، تحمیل  خواسته بود که سیاست تحت فشار گذاشیر

، اجبار و ایجاد  کردن  ، محدود  کردنکردن، رسکوب

های روچ و عاطفن را تمامش کنند تا بیش از این تنش

 باعث صدمات روچ و تخریب شخصینر در ما نشوند . 

 که با ریحانه و دایی سجاد 
بابا دوروز بعد از صحبنر

چشمان مبهوت مامان با دکیر پنایه که داشت پیش 

روزها مرصانه در یی فرصنر برای گفتگو با من و به آن
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ی
دست آوردن توجه و تاییدم بود تا نقش خود را در زندگ

تر کند تماس گرفت و با لحنن خشک و رسیم من پررنگ

خواستگاری و ازدواج با مرا کنسل و به طور رصی    ح و 

 قاطع به او اعالم کرد 

م رایصن به این ازدواج نیست ." " دخ  یر

 

 توانستم به دوش بابا تکیه کنم هنوز . انگار یم 

 

زدم . مخاطبم بیشیر در خانه به ندرت با کیس حرف یم

محیا بود .اما اگر مورد خطاب بابا قرار یم گرفتم جوابش 

دادم . با مامان ویل تقریبا قهر بودم و را هرچند کوتاه یم

زدم . هرچند او سیع داشت به یممستقیم با او حرف ن

هرنحوی شده پیل را که میانمان شکسته بود به خیالش 

 و توجهات دیرهنگام و نچسبش با مهرباین 
ی

های ساختیک

 دوباره ترمیم و تعمی  کند . 

 رم رس خاک باباحاچی با من میای ؟ () امروز دارم یم
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ایه که تو همیشه از رنگش خوشت ) این همون پارچه

ن اومد یم خونه جوری  مونده تو صندوق! دیدم همی 

 .گفتم در بیارمش برات دامن بدوزم .چطوره ؟ (

) دیشب خواب باباحاچی خدابیامرز رو دیدم .گفت خدا 

 باشه ! وقتایی که یم
اومد پیشم ازم از محبوب رایصن

 کرد .( خوب مراقبت یم

اش را ی مهرباین ویل حنر اگر او تمام مرزهای فتح نشده

ی آن شب سخت گشود ، تا خاطرهسمت من یم هم به

رحیم که من در آن بیمارستان لعننر با ترس از دست و یی 

دادن صدایم گذراندم با من بود مرا به خی  او امید و 

 نبود و پل ارتباطمان کماکان یی عبور 
اعتماد چنداین

 ماند . یم

 

گفت نذر روز محیا بدون سحر روزه گرفته بود .یمآن

اش الزانیا اما نگفت برای چی ! من برای افطاریکرده . 

آماده کرده بودم .از آن غذاها که محیا خییل دوست 

 شد . ی ما کمیر دیده یمداشت اما در برنامه غذایی خانه

وقت افطار محیا که شد ناگهان دچار ییک از آن  

 طور شدم که این اواخر گهگایه بهرسدردهای میگرین 
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 د#عشق_را_سانسور_کردن

 #نیلوفرالری

#۵۲۹ 

 

آمد .به زور یک استکان چای با یک لقمه الزانیا رساغم یم

ی اش دلم را زد و دارد بهم خوردم و وقنر دیدم طعم پنی 

ن حالت تهوع دست یم ش دهد رسی    ع یک قرص اورگوتامی 

و پشت بندش یک قرص آرامبخش باال انداختم .به محیا 

دم برای رصف شام بیدارم نکنند .ما مان داشت تلفنن سیی

 زد .شنیدم که گفت با دایی سجاد حرف یم

 _خی  باشه ! یعنن بدون ریحانه ؟ 

 

بندم را زدم و اتاق را تاریک کردم که به اتاقم رفتم .چشم

خود را به دست یک خواب عمیق و طوالین بسپارم . 

ی احتمال داشت فردا از خواب بیدار شوم اما حوصله

که برای نماز صبح بیدار شوم   که ساعتم را کوک کنماین

 نداشتم . 
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دانم گ خوابم برد و وقنر از خواب صدام زدند نیم

نفهمیدم شب بود هنوز یا وقت اذان صبح ؟ محیا بود 

 و 
ی
که برای بیدار باش آمده بود رساغم .با آن رسزندگ

هیجان رازآلودش به نظر برای دم صبح زیادی شنگول 

 رسید . یم

کرد از روی نوز به تنم سنگینن یمهراسان رسم را که ه

بندم را گویی توی خواب برداشته بالش بلند کردم .چشم

زده حال و رخوتبودم .تحت تاثی  قرص آرامبخش یی 

 آمد . بودم و صدایم به زور دریم

 _ چی شده ؟ 

کردم متعجب بودم که هنوز کیم احساس رسدرد یماز این

احت و خواب ط والین تا حاال کامال .قاعدتا باید با آن اسیر

شد .اما با حرقن که محیا زد فهمیدم شاید فقط رفع یم

 ییک دوساعت از خوابم گذشته باشد ! 

 _پاشو برامون مهمون اومده ! 

شود بیاید جا که هیچ مهماین کله سحر پا نیمو از آن

 ی ما دیگر به حدس خودم شک نداشتم . خانه

 خوابیدم ! کردی ! باید تا صبح یم_کاش بیدارم نیم
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و رسم افتاد توی بالش و چشمانم دوباره داشت تسلیم 

شد .محیا پتو را از رویم کنار زد .تند تند خواب یم

هایی گفت .کیم از حرفیک
ن هایش را شنیدم و خییل را چی 

 هم نه . 

_پاشو محبوب ! دایی سجاد اینجاست ! خودش تنها 

 نیست... 

ودم که نشد از و بعدش را نشنیدم .آن قدر گیج و منگ ب

که مان تعجب کنم .بعد از  اینآمدن دایی سجاد به خانه

معلوم شد محمد در آدم ربایی و مرگ مادرزنش دست 

ی ما بریده بودند .وحاال ظاهرا داشته پایشان را از خانه

اینجا بودند ! آیا برای صلح و توافق آمده بودند ؟ ذهنم 

و یادش تعطیل بود و قدرت تمرکز و سنجیدن نداشت 

نبود که قبل از خواب شنیده بود که مامان پشت تلفن به 

ییک ) احتماال دایی سجاد ( گفته بود " یعنن بدون ریحانه 

 !؟" 

 

 محیا ازم خواست ییک از چادرهای زیبایم را بندازم رسم . 

 _این خییل خوبه ! 
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کالفه و بریده از خوایی که نیمه تمام ماند چادر منتخبش 

 حوصله گفتمرا پس زدم و یی 

ن بلوز و دامنم خوبه .  _مامان بازی در نیار محیا ! همی 

 فقط رورسیمو بده . 

_نه .گفتم که دایی سجاد خودش تنها نیست ! با ییک 

 اومده ! 

 _با گ ؟

 رسید . شانه زد باال .چقدر مرموز به نظر یم

 دونم ! دوستش ! _نیم

م ی دیگری هو با دیدن چشمان فراخ و پر شگفتم شانه

 باال انداخت . 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۳۰ 

 

 شاید واسه خواستگاری اومدن ! _شاید .. 
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 _خواستگاری ؟ از گ ؟

ن نیستم . من خودم حدس یم  زنم . _مطمیی

خواب از رسم پریده بود .نزدیک بود پایم بپیچد توی 

ن .خدایا چرا بدبخنر  ام تمام مالفه و از تخت بیفتم زمی 

؟ باز چه خوایی برایم دیده بودند ؟ چرا دست از  شد نیم

دفعه قرار بود مرا زوری بدهند رسم برنیم داشتند ؟ این

که برای مقدمه؟ تا قبل از اینقدر یی به گ ؟ چرا این

ی نبود  و درخانه هیچ نشاین از  خواب به اتاق بیایم خیی

که مهیای برگزاری یک مجلس خواستگاریست نبود .یا این

رسید. یعنن باز طور به نظر یمکم به چشم من ایندست  

ی زده بود ؟  هم مامان دست به سیاست پاتک و غافلگی 

 از او که هییحی بعید نبود 

و حاال هم خودش جرات نکرده بود بیاید رساغ من ! 

داد بهش محیا را فرستاده بود که وقنر این خیی را بهم یم

 رحم کنم . 

 ن بودند؟_مامان اینا از قبل در جریا

که خودش هم گیج و رسدرگم محیا رستکان داد و درحایل

 رسید گفتبه نظر یم
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ی نفهمیدم .البته شایدم _شاید ! نیم ن دونم ! من که چی 

اصال خواستگار نباشه ! آخه خواستگار باید با 

 اش بیاد نه با دایی سجاد ! خانواده

 و بعد چشمان زیبایش آنا ستاره باران شد 

...منو نکشیا محبوب ! این ییک اگه  _ویل ...ویل

 خواستگار باشه خییل خوشتیپ و آقاست ! 

 اش گرفت وار شوچن ربط و مسخرهو یی 

 گفتم . اومد نه نیم_اگه خواستگاری من یم

 

های درهم من و اخم نیشخندش با دیدن روی ترش

 رسی    ع از لبانش جمع شد . 

 _برو بگو محبوب بیدار نشد ! 

را حق به جانب به چشمانم دوخت و  اشنگاه معصومانه

 گردنش را کج کرد 

؟   _یعنن دروغ بگم ؟ مصلحنر

 عصنی ییک از چادرهای 
با غییطن درآمده و حرکایر

گلمنگویل را انداختم رسم .چقدر از دست دایی سجاد 

عصباین بودم ! احتماال دور از چشمان ریحانه دستش را 
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زودتر مرا به با مامان توی یک کاسه گذاشته بود تا هرچه 

که آخرین ی شوهر بفرستند .قبل از اینخانه

شم و بمانم روی  خواستگارانم را هم ازدست بدهم ، بیر

بینن کرده بود به لطف پخش آن دستشان ! مامان پیش

ن فیلم کذایی ) اشاره ای به قضایای مربوط به زندان رفیر

یم که رسش محمد نیم کرد.(  دیگر هیچ خواستگار محیر

 زند .حداقل برای من ! ارزد در این خانه را نیمیی  به تنش

ن قیافه بدعنقم یم رم و اگه دیدم _نه .اصال خودم با همی 

گم دم و یمخواستگارن در خروج رو بهشون نشون یم

 خوش اومدین ! 

ی که از چله کمان رها شده باشد از اتاق زدم  مثل تی 

ون . محیا هم پشت رسم . مصمم بودم با یک رفت ار بی 

مانه موضع خودم را این بار با جدیت  محیر جدی و غی 

ی به مامان خانم اعالم کنم .جلوی خواستگار  بیشیر

شد احتمایل صورت خوشی نداشت و آبروریزی بدی یم

اما برایم مهم نبود .به آسایش و امنیت رواین بعدش 

ارزید . دیگر یاد گرفته بودم کیم خودخواه باشم و یم

 باشم تا دیگران ! بیشیر نگران خودم 

 پچ آرام و مبهیم از توی سالن پذیرایی به گوشصدای پچ
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۳۱ 

 

 رسید . محیا از پشت چادرم را کشید یم

 _تورو خدا آروم باش محبوب ! زشته ! 

توانستم آرام باشم وقنر حنر یک خواب اما چطور یم

ان خانمم داشته توانستم از دست مامراحت هم نیم

 باشم ؟

ی ورود به با تویی پر وارد پذیرایی شدم اما پاهایم درآستانه

ن چسبیدند .نه چرخش رسهایی که به سمتم گردن  زمی 

م جو حاکم را کشیدند و نه سکویر که با ورود هجوم ن آمی 

 در مشت خود گرفت توجهم را به خودش جلب نکرد . 

ام ام جز او کیس ر نگاه محو و ناباورانه  ا ندید که به احیر

من از روی مبل برخاسته بود و با حیس دیر آشنا و لحنن 

 آرام و مالیم گفته بود 

 _سالم . 
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و ناگهان انگار که جهان ایستاد و خورشید صاف افتاد 

مان ! هرچه نور و روشنن بود از سقف باریدن وسط خانه

ن آن همه  ن کماین از رنگ شدم دربی  گرفت و من رنگی 

ی ه !  خاکسیر  روشن و تی 

به یمقراری به جدار سینهقلبم داشت با یی  زد .انگار ام رصن

ام مطمئنش خواست به گواه چشمان مات ماندهکه یم

کنم او که گویی از آخرین دیدارمان صدسال گذشته و 

عطرخشک گل رسخ مغرورش داشت از وسط کتاب شعر 

تنها کیس که انتظار  پرید، خود خودش است فروغم یم

خیی ی خودمان نداشتم .کیس که یی دنش را در خانهدی

 خیی بارگشته بود ! پرسنوح ! رفته و یی 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۳۲ 

 

رسیدم همه حنر وقنر بعدها هم به خاطره آن شب یم

ن به نظرم رویاگونه یم آمد .مثل خواب خوشی که چی 

ی نداشت .اما حقیقت داشت . ن دانم روی کدام یمتعبی 

ای که از او قرار گرفته مبل نشستم ؟ اما در هرفاصله

 ی نگاهش مسحورم کرده بود . بودم جاذبه

کردم . تنم در هام حس یمجریان تند خون را توی گوش

لهیب گنگ گرمایی که منبع مشخیص نداشت در حال 

ن بود . قلبم جاز یم زد و شوقر کودکانه زیر پوستم گداخیر

 .  دوید یم
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ی نشده آخه دل من ! دست و پات رو گم  ن " هنوز که چی 

همه شور و امید تر ! من به اینکردی ! آروم باش ! آروم

 یکجا عادت ندارم . " 

هایی راجع به دوسنر چندین و چند  
ن دایی سجاد یک چی 

اش با رسول گفت .از شخصیت مستقل و ساله

ن اش ! از موفقیتخودساخته عنوان الملیل که به های بی 

استاد موسیفر به دست آورده بود . از جایگاه ممتازی که 

ی ایران داشت .) از دالیل طرد شدنش از  در جامعه هین

سوی خانواده زیرجیل رد شد .( و از دالییل که امشب به 

 اتفاق هم به خانه ما آمده بودند گفت . 

ه .اما خب این یفات _نیت آقا رسول خی  جور مجالس ترسی

داره .به دالییل شخیص آقا رسول از خاص خودش رو 

همرایه خانواده با خودش محرومه و از من خواست به 

عنوان یه رفیق قدییم امشب کنارش باشم .اگه غی  از 

ای ازم خواسته بود واسطه بشم ایشون شخص دیگه

 کردم . هرگز قبول نیم

و بعد سکوت مثل یک موج قوی آمد و دربرمان گرفت و 

ن و نفسگی  شد . مامان درجای برای لحظایر جو سن گی 

که زد . درحایلبابا داشت تسبیح یمخودش ناآرام بود . 
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های قایل مات مانده بود . محیا داشت نگاهش به گل

جوید .من چادرم را که داشت از ی ناخنش را یمگوشه

که به چشمانم جرات آنرسید باال کشیدم و یی رسم یم

 ر کردم پروازی دوباره به سمتش بدهم فک

م چی ؟ "  ن حاال از خواب بیی  " اگه همی 

 دایی سجاد و  بابا و مامان یک نگاه رمزی رد و بدل 
ن بی 

ی بگوید اما بابا  ن شد . مامان کیم با تردید لب وا کرد چی 

 ازش جلو زد و با تاکید گفت

ایط _ ماهم دورادور آقا رسول رو یم شناسیم و از رسی

یم و بهشون از این با بت که چرا به اتفاق ایشون باخیی

کنم خانواده برای خواستگاری ) خواستگاری ! اشتباه نیم

!واقعا گفته بود خواستگاری ! ( از دخیر ما پا پیش 

ن خرده نیم یم و درک یمنذاشیر کنیم و حاال طبق رسوم گی 

دیم که باهم گفتگویی من باب آشنایی داشته اجازه یم

دونم که باشن ! از نظر من مشکیل نیست .هرچند یم

محبوبه تصمییم برای ازدواج نداره و عزمش رو جزم 

کت کنه ! ما در نهایت  کرده که دوباره تو کنکور رسی

ی رو یمتصمیم  ذاریم به عهده خودش ! گی 
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خدای من ! یعنن واقعا این مرد که داشت با لحنن منطفر 

زد بابای من بود ؟ همان که یک ها را یمو آمرانه آن حرف

رحیم تصمیم به قتل روح من گرفت ؟ همان شب با یی 

که صدای نهیبش هنوز توی گوشم بود و گایه خوابم را 

 آشفت . یم

 خوام صدات رو بشنوم ! "" حاال ساکت شو نیم

 آمد تا بابا ، بابایعنن باید آن همه اتفاق و بال رسمان یم 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۳۳ 

 

ای که تاج و تختش را ازش هشد ؟ مامان مثل ملکیم

گرفته باشند ، حاال که حاکمیت قلمروش را در دستان 

اش غرق دید در اندوه شکوه از دست رفتهقدرتمند بابا یم

شده بود و انگار که توی آن جمع موجودینر نداشت . تا 

به حال مامان را تا این حد منفعل و خننی شده ندیده 

 بودم ! 
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ت دوازده شب ، دورمان را کیم بعد حول و حوش ساع

خانه رفتند تا هرچه دلشان  ن خلوت کردند و خود به آشیی

پچ کنند . من سینن خواهد با هم رس این موضوع پچیم

چای را از دست محیا که با لبخندی پرشیطنت  تازه از 

خانه برگشته بود گرفتم و با قدم ن هایی لرزان به سمت آشیی

ن خانه رفتم و روی نزدیک رین مبل کنارش تباالنشی 

ن شد و بعد نشستم .او به رسم ادب جلوی پایم نیم خی 

دانم در مقابل او همزمان با من درجای خود نشست .نیم

که با ظاهری شیک و آراسته  توی آن کت و شلوار 

اهن سفیدش، خوشپوش و پرجذبه بود من  طوش با پی 

که نشد حنر یک نگاه به رسیدم و از اینچطور به نظر یم

خوردم . فکر کردم تا م در آینه بیندازم افسوس یمخود

ی از خودش به کیس نداد؟  حاال کجا بود ؟ چرا هیچ خیی

واقعا رفته بود خارج ؟ چی شد رفت ؟ چی شد برگشت ؟ 

 چی شد اینجاست ؟ 

کردم . توی ذهنم داشتم  آخرین دیدارمان را مرور یم

کردیم وقنر به هم گفتیم به امید دیدار .فکرش را هم نیم

ی طوالین دیدار بعدیبعد از یک دوره یی  مان توی خیی
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که او عنوان خواستگار را با .درحایلی ما اتفاق بیفتد خانه

 کشد ! خودش یدک یم

که جو و سکوت حاکم معذبمان کند او به قبل از این

 حرف آمد . 

 بینمت ! _خوشحالم که دوباره یم

ن کشید ه بود که فقط صدایش را با احتیاط تا حدی پایی 

به گوش من برسد .خواستم بگویم من هم .اما به جایش 

 گفتم 

ن که انگار دیگه خیال برگشت _یه جور یی  خیی رفتی 

ن !   نداشتی 

کردم ؟ یا فقط یک یادآوری یا یک داشتم گالیه یم

 ی ظریف و مخترص بود ؟ با لحنن مالیم گفت طعنه

حش مفصله ! و اگه فرصنر دست بده یم به گم . _رسی

که برگشتم در جریان اتفاقایی که واسه شما محض این

افتاد قرار گرفتم .اولش جسته و گریخته .اما بعد پیگی  که 

شدم فهمیدم چه حوادث عجیب و وحشتنایک رو از رس 

م .اما موبایلت  گذروندی ! سیع کردم باهات تماس بگی 

 خاموش بود . 
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این به هیجان هام داغ شدند . آیا آدرنالینم باال زد و گونه

ام که قدر مهم بودهافتادنم از  فکر این که من برایش آن

م شود احمقانه  بود ؟   پیگی 

 _بله خطمو عوض کردم . 

و اشاره نکردم که بعد از آن اتفاق کذایی با صالحدید بابا 

 تصمیم به تعویض خط موبایلم گرفتم .فکر کردم 

شدیم  یمها از حال هم باخیی " وگرنه شاید زودتر از این

"! 

تونست از کردم ! هر کیس نیم_پیش خود تحسینت یم

 پسش بربیاد . 

نگاه نافذش پر از برق ستایش بود .من به یاد روزها و 

های سیایه که به سخنر پشت رس گذاشته شب ها و ماه

 بودم آیه کشیدم و غمگنانه گفتم 

ن راحنر   هام نبود . _اما به همی 

ذشت ! شاید خم شدی اما دونم ! اما هرچی بود گ_یم

 همیشه آسون نیست ! بعیصن از ما باید 
ی
نشکسنر ! زندگ

 های سخنر بدیم . برای هرنفسش جریمه

 اش به اندوه و افسوس تغیی  پیدا کردو بعد لحن حماش
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ذاشت اون اتفاق _ ویل من مطمئنم اگه محمد بود نیم

 بیفته ! حیف که خودشم خییل بدبیاری آورد . 

 

 انسور_کردند#عشق_را_س

 #نیلوفرالری

#۵۳۴ 

 

اسم محمد که آمد لرزی خفیف تکانم داد و ترش آشنا 

ن گوشه کناره ها بود و  در دلم خزید .انگار محمد همی 

پایید و هر لحظه ممکن بود رس برسد و به داشت مارا یم

ت مجازاتمان کند .   خاطر این معارسی

ن ؟_پس جریان محمد رو هم یم  دونی 

ش گفت های متاثر و اندوهر نگاهرسی تکاند و زی ن  خی 

اش به این آوره ! همه_بله بابتش خییل متاسفم ! شوکه

 کنم که خودش باید چی کشیده باشه ! فکر یم

 مکنی کرد و بعد به دنبال لبخندمحزوین افزود

 بهم کرد . 
ی
 _این اواخر کمک بزرگ
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چه حرف عجینی ! گفته بود این اواخر ؟ کجا گ همدیگر 

 بودند ؟   را دیده

 _محمد ؟ چه کمیک ؟

و فکر کردم محمد اگر قدرت پیش بینن کردن حوادث 

روز در قامت دانست او یکآینده را داشت و یم

شود هرگز هیچ کمیک بهش خواستگار من ظاهر یم

 کرد . نیم

ح مفصلیه که اگه فرصت دست بده  _اینم جزء همون رسی

 تری داریم . های مهمگم . حاال اما حرفیم

کیم در جایش جنبید .نگایه به ساعت رولکس 

اورجینالش کرد ، بعد تمنای خاموش و غریب چشمانش 

 را به عمق نگاهم کشید. 

 خوام نظرت رو بدونم . دوین که برای چی اینجام ! یم_یم

 به عالمت نفن رستکان دادم . 

؟ _ نه راستش نیم ن  دونم برای چی اینجایی 

ی ادامه دادم   و با جسارت بیشیر

ن ما _هر چی تو ذهنم به عقب بریم گردم یادم نمیاد بی 

 هیچ رد یا نشوین از عالقه بوده باشه ! 
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های من به وضوح جا خورده بود اما حالت از حرف

 تعجب را از نگاهش پاک کرد و در جوابم با تاین گفت 

ان.باید قلبا ها پنهان شدین _شاید . ویل بعیصن از نشونه

 حسشون کرد . 

که لحنم کیم کنایی شد ، ابرویی انداختم باال .اینناباورانه 

 دست خودم نبود . 

که فهمیدین چه مصائنی رو از رس _شما بعد از این

ن های پنهاین رو که یمگذروندم ناگهان اون نشونه گی 

ن که بعد از غیبنر  حسش کردین و بعد تصمیم گرفتی 

ن   من به عنوان یک خواستگار ظهور کنی 
ی
طوالین در زندگ

 ؟

خواستم به کجا برسم ها یمدانم با این پرسش و پاسخنیم

خواستم او را وادار به ؟ از چی ناراحت و مکدر بودم ؟ یم

اقن ؟ دوست داشتم برایم دم از  اف کنم ؟ چه اعیر اعیر

یک عشق خیایل بزند ؟ یا واقعا جراتش را داشتم که با 

واقعیت روبه رویم کند ؟ و آن واقعیت تا چقدر 

کردم برای جواب چه فکر یمم بود ؟ برعکس آنخوشایند

 دادن به من چندان به زحمت نیفتاد . 
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ها خفته و خاموشن و برای کشف شدن _بعیصن از حس

 نیاز به یک تلنگر دارن . 

توانستم بعدا هرچند جواب دوپهلویی داده بود اما یم

ی بهش فکر کنم .   رسفرصت با تعمق بیشیر

ن _یم  ؟خواین فرشته نجاتم بشی 

ی واداشت  .اما به نظر  این بار سوالم او را به تامل بیشیر

ای به من رسید که قصد داشت جواب سیاستمدارانهنیم

خواست با جوایی سنجیده غرورم را بدهد .انگار که یم

ن فروتنانه گفت ن ! برای همی   حفظ کند .فقط همی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۳۵ 

 

 

شکسته ! شنیدم شما چه روحیه  _من خودم هردو بالم

م .   مقاوم و رسسخنر داری ، اومدم یه بال ازت قرض بگی 
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های او بود به امتداد همان لبخند نریم که روی لب

ن کشیده شد .تحت تاثی  سخاوت و رفتار لب های من نی 

اش بودم .این هم دست خودم نبود .تازه منشانهبزرگ

اه هم نگفته  های پنهاین فهمیدم که راجع به حسیم پریی 

خواستم راجع به خودم با تحقیق و صداقت و اگر من یم

ی قضاوت کنم باید پیش خود اذعان یم کردم از بیشیر

دمان ی باباحاچی و در آن سپیدههمان وقت که در خانه

ن  ، برای دیدار مخفیانه و پر خطر با پرشور و خاطره انگی 

تش متمایل بود دیدم ، قلبم کم و بیش به سماو تدارک یم

ایش باز و من عامدانه به روی خود نیم آوردم .صدای گی 

 حواس پرت شده ام را به خودش جلب کرد . 

 در میون نیست اما 
ی
_ درسته که پای هیچ عشق بزرگ

کمونه ! من زخیِم ترین تفاهممون در رنجبزرگ های مشیر

ام که نیشش روح شما رو خراشیده .شمام همون خنجری

 دردی رو چشیدی که قلب منو افرسده ! زهر همون 

های ظاهری راسنر که چقدر شبیه هم با تمام تفاوت

 بودیم! 
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وی دروین که  روحمان گویی از جنس هم بود .آرامش و نی 

هایم در کنار ها و کاسنر داشت مرسی بود .با تمام ضعف

 کردم . او احساس قدرت یم

ن یم_فکر یم  ؟تونیم مرهیم برای هم باشیم کنی 

ن حنر فکرش هم یم ین و تسکی  بخش باشد . توانست شی 

 چه رسد به تحقق پیدا کردنش ! 

 کاوید . نگاهش عمیق بود .انگار که داشت زیر و بم مرا یم

ی جز این بود االن اینجا نبودم .  ن  _اگه نظرم چی 

خاطری گفت که من دلم و این را با چنان اطمینان

ایم را کنار خواست با تمام وجود شک و تردیدهیم

ن بود و بگذارم.هرچند هنوز حرف های زیادی برای گفیر

 کشید . اماها و اگرهایی که به چالشمان یم
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۳۶ 

 

 بابا گفت

 . _پرس خوبیه ویل.. 

 مامان گفت 

ی داشت ! حداقل خانواده اش _دکیر موقعیت بهیر

 ننداختنش دور ! 

 محیا گفت 

رفنر خونه باباحاچی تو رو دیده و ازت فکر کنم وقنر یم_ 

 کرد . خوشش اومده باشه .آخه یه جور خایص نگات یم

 بابا گفت
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_وقنر قال قضیه دکیر رو واسه همیشه کندم .چرا باز 

 اسمشو میاری ؟

 مامان گفت

ه آبرومون رو برد .تو چشمات رو بسنر و همه  _دخیر

 ر ییک جادوت کرده ! کنن ؟ انگاجوره داری حمایتش یم

 محیا گفت

ن یم_رنگ چشماش هم قهوه شد .هم ای بود هم گایه سیی

ن باشه . گایه زرد .فکر کنم رنگ مییسی که یم  گن همی 

 بابا گفت

_حمایتش نکنیم که باز از خونه فراری بشه ؟ اون دفعه 

دوین رس از رس از خونه داییش درآورد .دفعه بعد تو یم

 کجا در میاره ؟

 گفتمامان  

ه ! به اندازه کاقن _من فقط یم ت بگی  گم باید از کارش عیی

 دونه باز زیر زیرگ چه کارا بکنه؟تنبیه نشد ! خدا یم

 محیا گفت

ط یم  بندم ازش بدت نیومده باشه ! _خودت چی ؟ رسی
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 بابا گفت

دفعه هم به واسطه محمد پاش به جشن تولد  _اون

 ها نبود . برنامهها باز شد .واال محبوبه اهل این غریبه

 مامان گفت

 کنه بگن صداش مثل گوگوشه ! _کیف یم

 محیا گفت 

بار خییل آروم و قشنگه ! برخالف همیشه _سکوتت این

ن بودی!   که غمگی 

 بابا گفت

 _خب مگه گناه کرده صداش قشنگ شده ؟  

 مامان گفت

ه _این پرس شهسواری استاد موسیقیه ! یم بره این دخیر

کنه دیگه باید خودمونم جمع اش یمجوگی  رو خواننده

 کنیم از این مملکت بریم ! 

 محیا گفت

شه ! البته رسول _استاد همایون ! خییل این اسم برازنده

 هم بهش میاد ! 
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 بابا گفت

 اگه بود تا حاال 
ی

_نفوس بد نزن ! محبوبه دنبال خوانندگ

 ها یه کارایی کرده بود . زودتر از این

 مامان گفت 

! این باید بره گرده رمولکه ! یی فرصت یم_از بس که ما

ه دستش  زن ییک مثل دکیر بشه که بتونه افسارش رو بگی 

لش کنه ! یه کم بهش بها و آزادی بدن خودش رو  و کنیر

 ده . کنه و یی لیاقتیش رو نشون یمگم یم

 محیا گفت

اش پرس به این خویی رو طردش کردن ؟ _چرا خانواده

ولشون کرد و رفت یی زندگیش! گه خودش دایی سجاد یم

 باالخره کدومش درسته ؟ 

 بابا گفت

_باز گفت دکیر ! باز گفت ! از امروز اسم دکیر رو تو این 

خونه آوردی نیاوردی! محبوب خودش حق انتخاب داره 

یم ! اگه خواست زن این ! ما دیگه براش تصمیم نیم گی 

م و معقولیه ! هیچ ایرا دی به پرسه بشه ، بشه ! پرس محیر
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اش رو با خودش نداره بهش وارد که خانوادهجز این

 نیست . 

 مامان گفت

اش تاییدش _خب اشکال بزرگش همینه که خانواده

! نیم ن  کین

 محیا گفت

_من تو ذهنم شما رو کنار هم مجسم کردم ! خییل به 

 هم میاین . 

 بابا گفت 

قدر پرسمون رو همه جوره تاییدش کردیم _حاال ما که این

 د ؟ چه گیل به رسمون زد ؟چی ش

 مامان گفت

خواد _اگه رفت با این پرسه خواننده شد چی ؟ بعد گ یم

 این لکه ننگو جمعش کنه ! 

 محیا گفت

 _من برات نذر کرده بودم محبوب ! برای آرامشت ! 

 بابا گفت 
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ه .به دالوری هم یم یم که _فقط محمد نباید بویی بیی سیی

ی نگه !  ن  بهش ابدا چی 

 

 _سانسور_کردند#عشق_را

 #نیلوفرالری

#۵۳۷ 

 

 مامان گفت 

_یادت باشه من داد زدم شما نشنیدی! پس فردا یه 

 طوری شد مسئولیتش با شماست ! 

 محیا گفت 

شی محبوب ! دونم که با اون خوشبخت یم_من یم

 دونم ! یم

 

*** 
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ای که خواسته بودم داشت به رس هفتهفرصت یک

یه عقل و احساس مانده رسید و من هنوز بر رس دورایم

کردم ! او بودم و به خوب و بدهای این ازدواج فکر یم

رسید .صاحب افکار زیبا و روچ آیل به نظر یممرد ایده

بلند بود.مردی اندیشمند ، آرام ، منطفر ،جدی و صبور 

ی ممتاز . او مرا بهیر از خودم  با یک وجهه اجتمایع و هین

ن آشنا بود .نیمه گمشده فهمید و با قصه درد و رنج میم

 یی 
حساب تقدیر هم بودیم و شاید این از معدود مهرباین

 بود که با هم آشنایمان کرد . 

ین دستاوردم از ازدواج با او رفتنم از این خانه بود .با  کمیر

تفاوت که دیگر از زنداین به زندان دیگر منتقل این

 با او موهبتشدم .یمنیم
ی
یازایر ها و امتدانستم که زندگ

دیدم . داد که تا به حال حنر خوابش را هم نیمبه من یم

با رها شدن از قید و بندهایی که یک عمر به دست و پایم 

ام متقابیل   آرام و پرازتفاهم و احیر
ی
زده بودند حتما زندگ

در انتظارم بود که من شبیهش را فقط در رویاهای دور و 

ی و خط دیدم .به دور از باید و نبایدهدرازم یم ای جیی

 های تحمیل شده ، یممیسی 
ی
شد درسایه سار زندگ

نشست و نفیس تازه کرد و کنار هم غم روزگار از قلب و 

روح خود بتکانیم و به رسنوشت سالیم دوباره کنیم . ویل 
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ن کاقن بود ؟ نیم خواستم به ازدواج به چشم یک آیا همی 

به  هایی که در خانه پدریراه خروج اضطراری از بن بست

ی فراتر از این ن  ها آن برخورده بودم نگاه کنم .من به چی 

اندیشیدم .ازدواچی که بیشیر بر مبنای یک تفاهم و یم

سازگاری فکری و روچ و مرافقت دوجانبه صورت 

توانست به خودی خود تاحدودی ازدواج گرفت یمیم

قراردادی و موففر باشد . عهدی که پوشش دهنده 

ن یمهایی بود که مصلحت کرد منافع هردوطرف را تضمی 

 توافق شده و امن را یم
ی
داد .در قلب ما و نوید یک زندگ

ی از یک عشق بزرگ نبود و هیچ اتفاق احساش  خیی

عمیفر رخ نداده بود اما کم و بیش به سمت هم متمایل 

ن باشم بودیم .دست کم از طرف خودم یم توانستم مطمیی

 مثل یک .اما نگران فرداهایی بودم که قصه
ی

ی دلبستیک

ماند و جای خایل عشق در توهم پوشایل یی رسانجام یم

قدر که مارا در عمق شد .آنتر یمقلبمان بزرگ و بزرگ

 اش  بکشد . حفره

دیدم تر به مساله نگاه کنم یمبینانهخواستم واقعاما اگر یم

ایط من هیچ شانیس برای تجربه کردن یک عشق  در رسی

وجود نداشت و اگر هم بر فرض  عمیق قبل از ازدواج
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کردم آمد و این شانس را پیدا یممحال موقعیتش پیش یم

شدم . به شاید اصال عاشق فرد مناسب و ایده آیل نیم

ن بودم اگر خود که رجوع یم کردم با تمام وجودم مطمیی

داد قدر یی منطق نبود و به آدم حق انتخاب یمعشق آن

ی الیه را با هدیه تریندوست داشتم عشق، این بزرگ

ییک مثل او تجربه کنم .او که رساپا همه خویی بود و مرا 

شناخت . باید به خودمان فرصنر برای بهیر از خودم یم

 یم
ی
خیی زدم .شاید عشق خودش یی دادم و جا نیمدلدادگ

بیاید و ستارگان بخت ما در مسی  هم باشند و یک پیوند 

 آسماین و

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 نیلوفرالری#

#۵۳۸ 

 

ن ما عشق  کشید آرماین انتظارمان را یم . اما حنر اگر بی 

ی هم اتفاق نیم  سعادتمندانه و اساطی 
ی
افتاد زندگ

پرتفاهم در کنار مردی که از اصالنر دروین برخوردار بود   

ی فراتر از مرزهای معمول و  ن و گوهر وجودش به نظر چی 
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ر روح خودش داشت ای از روح مرا درسید و تکهمادی یم

 به تجربه
ی
ارزید . ترجیح های مشابه دیگر یمی زندگ

دادم یک عمر یی عشق در کنار مردی مثل او رس کنم و یم

که عشق ویرانگر و زوری کساین آزاد و رها باشم تا این

 
ی
ام کند و روح رسکش مرا به غل و مثل محمد گرفتار بردگ

 زنجی  بکشد. 

 

ای که قبال با هم در ارتباط هیک شب برایم با همان شمار 

بودیم پیایم فرستاد .) بعدها فهمیدم آن شماره ییک از دو 

خیط بود که داشت و برعکس خط اصیل که همگان به 

ش داشتند به اسم خودش ثبت نشده و قابل  آن دسیر

ی هم نبود و با دوراندییسی عاقالنه ای فقط به پیگی 

.دلیلش هم به  با من اختصاص داده بود  برقراری تماس

گشت و احتیایط که برای به مسایل امنینر بریم

جدیدم را شب  دردرسنیفتادنم به خرج داده بود .( شماره

خواستگاری به او داده بودم .گفته بود مطالنی هست که 

 باید به من بگوید .نوشته بود 

ی " محبوبه ماه خانم ! قبل از این که با خود به نتیجه گی 

برش الزمه حقیقنر رو به شما بگم .من  و تصمیم نهایی 
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این مدیر که نبودم آن طور که شایعه بود به سفر خارج 

از کشور نرفته بودم . چندمایه رو با اتهامات وایه در 

زندان سیاش عقیدیر گذروندم . محمد شما هم 

جا به دیدنم اومد و بهم کمک کرد تا درنهایت با همون

تند آزاد شدم .چه تعهدات جورواجوری که ازم گرف

جواب شما به خواستگاری من بله بود چه نبود ممنون 

شم اینو مثل یک راز پیش خود نگه داری .برام مهم یم

بود که شما اینو بدوین .چون دونستنش حق شما بود 

 .امیدوارم لیاقت جواب " بله " شما رو داشته باشم . "

به  دانم چه کمیک از محمد بهش شده بود اما انگار نیم

ن داشت دست به دست  خواست و لطف خدا همه چی 

 هم یم
ی
ین نقطه عطف زندگ ام برساند. داد تا مرا به مهمیر

 پیام و یی 
ن بردن به حسن نیت  شاید بعد از خواندن همی 

اش بود که در تصمیم خودم راسخ شدم و صادقانه

توانم با اطمینان قطیع و قلنی به فهمیدم که یم

 ثبت بدهم . اش جواب مخواستگاری

 

ی من تعجب کرد.شاید برایش جای بابا از جواب بله

که زور و اجباری درکار باشد و سوال بود که چطور یی آن
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ن راحنر به میل خود، رایصن به ازدواج شده ام . به همی 

های دیگری برای که قبال اعالم کرده بودم برنامهدرحایل

ن آینده خود ریخته  ام !  اما به گفیر

  که خی  باشه ! _انشاهلل

بسنده کرد .بعد هم مرا یک گوشه کشید و با تردید ازم 

 پرسید

 _خوب فکرات رو کردی !؟

ن و شکاک بود و مثل همیشه با جوسازی و  مامان اما بدبی 

هایش را به من و بابا انتقال فرافکنن سیع داشت تشویش

که بدهد و افکارمان را مثل خودش آلوده کند .از این

ی من نفوذ و دخالنر داشته  توانستنیم در تصمیم گی 

 باشد به شدت شایک و عصباین بود . 

زاآقا ؟ ما باید چشم و )خودش چی یم فهمه حاج می 

تونه ازدواج خوب و گوشش رو باز کنیم .این ازدواج نیم

 
ی
 مبارگ باشه. از اساس مشکل داره .این پرسه زندگ

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری
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ن گ مایل نداره .گذشته و آیندهنر  اش پر از دردرسه .ببی 

 گفتم ! (

 

ن که او پرسنوح را قبول نداشت و ازدواج با او را  انگار همی 

ان نشدین یم  دانست برای من یک اشتباه بزرگ و جیی

یک دلیل محکم بود تا باور کنم در انتخابم تصمیم 

ود .از ام . این حس از روی لجاجتم با او نبدرسنر گرفته

 روی تجربه
ی
ام تا این لحظه ای که به قیمت تمام زندگ

دانستم او همیشه با خودخوایه و تمام شده بود دیگر یم

 دنبال خی  و صالح خودش بود نه من و 
ی

خودکامیک

سایرین ! بدییه بود که خی  و صالح مورد نظر او هم 

شد .پس راه افکار و هرگز مورد قبول من واقع نیم

 ان از هم جدا بود .نه در راستای هم ! هامآلایده

 

ی ی من همراه با پیغام ضمیمه شدهروزی که جواب بله

ایط پیش نیم اومد و اون اتفاقا نیم مامان ) اگه این رسی
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مون رو هم رو دوشش نیم ذاشتیم افتاد، حنر جنازه دخیر

 ( به گوشش رسید به دایی سجاد گفته بود 

مونش نکنم و برای دم از انتخاب خودم پشی_قول یم

 آسایش و خوشبختیش هییحی کم نذارم . 

ن موکول شد به بعد از کنکور من . اگرچه دنبال  و همه چی 

یفات خایص نبودم و برای برگزاری مراسم های هیچ ترسی

های آنچناین ارصاری نداشتم چشیممعمول و چشم و هم

ی یی تجمل و رد و بدل کردن 
. من به یک عقد محرصن

 ه هم رایصن بودم . ی سادیک حلقه

*** 

س که نداری ؟ ن خوبه ؟ برای فردا اسیر  _همه چی 

ن تماس تلفنن  که تمرکزم را مان بود .واسه ایناین اولی 

ای که دادم برای کنکور از دست ندهم بعد از جواب بله

ن   و پیام کوتایه که او با میر

 من خوش اومدی ! " 
ی
 " به زندگ

ارتباطمان باهم تقریبا برایم فرستاد ، یط یک قرارنانوشته 

قطع شده بود و حاال حیس که از شنیدن صدایش پشت 

تلفن داشتم برایم تازه و عجیب بود .انگار هنوز برای این 
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 صمیمینر که داشت کم
ی
کم بینمان شکل یم گرفت آمادگ

بچه هام گرگرفتند و با ها گونهنداشتم .مثل دخیر

 گفتم 
ی

 دستپاچیک

دم ! اما از مه که کنکور یم_نه زیاد ! خب این دفعه دوم

. امیدوارم رسجلسه از اون رسدرهای ترم بار اول نگران

 میگرین نیاد رساغم ! 

ه شب زودتر بخوایی و  ی و اطمینان بهیر _برای پیشگی 

 که بری رسجلسه قرص بخوری ! صبح قبل از این

 _آره .فکر خوبیه !  

 _امیدوارم موفق باشی ! 

 انتظارش رو نداشتم . _ممنون از تماستون ! هرچند 

 _فکر کردم فعال مزاحمت نشم تا بعد ! 

که از ها بعد از این" تا بعد " را با لحنن گفت که تا ساعت

ن زیبایش توی گوشم  هم خداحافیطن کردیم هم هنوز طنی 

 بود ! 

 

ون ! برای این که تازه از رسجلسه کنکور آمده بودم بی 

ه زدم یک .کیم وقت کیس نشناسدم عینک دودی تی 
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که بخواهد تبدیل به رسدرد داشتم اما نه در حد این

ی میگرین شود ! از میان پدر و مادران نگراین که حمله

ین  وزمندانه فرزندانشان از مهمیر چشم به راه بازگشت پی 

امتحان رسنوشت ساز زندگیشان بودند و قیل و قال و 

وین حوزه   که گوشه و کنار بی 
ان و پرساین همهمه دخیر

 را قرق کرده و با صدایی بلند و هیجانامتح
زده  باهم این

راجع به سخت یا آسان بودن سواالت کنکور بحث 

خواست به خوب یا بد نتیجه کردند گذشتم .دلم نیمیم

کنکورم فکر کنم .به نظر خودم که از پسش برآمده بودم 

 . 

چی بود و هوا آن قدر ساکن  یک روز نسبتا گرم رسی

 

 ند#عشق_را_سانسور_کرد

 #نیلوفرالری

#۵۴۰ 

 

و دم کرده که انگار ییک دستش را گرفته بود جلوی دهان 

اش کند.پشتم از عرق خیس شده خواست خفهآدم و یم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ای شدند و صف شلوغ و سایهبود .تاکیس ها تندتند پر یم

ن و ایستادن زیر آن نبود . تازه یادم آمد  هم برای پناه گرفیر

ن  باال آمد پیامش روی  موبایلم را روشن کنم .تا آنیر

 صفحه ظاهر شد . 

ن نزدییک هام . کافه تریای " ساعت " سالم .من همی 

تونم به یه فالوده بستنن دعوتت کنم ؟ تو خوش"  .یم

چسبه. امیدوارم این هوا و بعد از شکست غول کنکور یم

ن به خونه، گوشیت رو روشن کنن ! منتظرم ."   قبل از رفیر

ن نیم آن پیام ساده نهفته بود که مرا  دانم چه رازی در میر

 همچون یک ورد جادویی تسخی  کرد ! 

هام قلبم به گرمب گرمب افتاد و خون دایعن توی رگ

ون به پای آتش  دویدن گرفت .حاال دیگر گرمای هوای بی 

سوزاین که از درون من شعله یم کشید نیم رسید . برای 

منتظره کیم زیادی هول و هیجان زده ش ده این قرار غی 

ی در مورد این دیدار بهم نگفته بود تا  ن بودم . دیروز چی 

ش نکند . این که حواسش به همه احتماال فکرم را درگی 

ین و خوشایند بود برایم .برایش پیام کوتایه  ن بود شی  چی 

 فرستادم 

 " سالم .تو راه اونجام ." 
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کافه تریای " ساعت خوش " رس همان کوچه ی حوزه 

رسیدم . در رفتم یمقدم که پیاده یمامتحاین بود و چند 

ن راه به تماس مامان جواب دادم و از آن جا که دیگر بی 

دیدم بهش گفتم همایون لزویم به پنهانکاری یا دروغ نیم

آمده دم حوزه دنبالم ! ) تصمیم گرفته بودم او را به اسم 

ی اش بخوانم .( اولش تعجب کرد و احتماال یادش هین

اش جا افتاد جیغ ؟ بعد که دوزاری نیامد همایون کیست

 را وسط کشید و 
ی

جیغ کنان پای قید و بندهای همیشیک

که خوبیت نداشت قبل از محرم شدن ما باهم در این

تفاوت ماندم و انظار دیده شویم .درمقابل غرغرهایش یی 

این گوشم را در کردم و آن گوشم را دروازه .بعد هم به 

اب یا آرامش کنم که بخواهم به نحوی مججای این

 خونرسدانه گفتم 

 بینمت مامان ! خداحافظ ! _بعد تو خونه یم

که منتظر غرولندهای بعدش بمانم تماس را قطع آنو یی 

ن راحنر ! کردم .خودم هم باورم نیم شد که به همی 

ها به فکر که چرا زودتر از اینافسوس خوردم از این

.احتماال اگر  تقابل با مامان و اعمال نفوذهایش نیفتادم

منطقش های یی ها و خواستههربار در مقابل زورگویی 
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شد ایستادم او مثل امروز  مجبور به عقب نشینن یمیم

 چقدر یم.آن
ی
تر شود برایم . توانست آسانوقت زندگ

ن محمد مامان در واقع ییک از  هرچند با زندان رفیر

د ابزارهای مهم فشار و تسلطش را بر من از دست داده بو 

ن راحنر به او و اال من امروز جرات نیم کردم به همی 

 ام ! روم رس قرار با همرس آیندهبگویم که دارم یم

ای که همان لحظه از ذهنم گذشت و بعد به فکر آزارنده

 پوزخند زدم . 

ای هم در " البته اگه محمد بود احتماال هرگز همرسآینده

 کار نبود ."

 

ودی یا دست کم آن آخ محمد ! اگر داداش خویی ب

ن ما نیم افتاد ، حال باید از غصهاتفاق ی حبس ها بی 

 بودم اما ... ! کشیدنت دلخون یم
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۴۱ 

 

های گیالین کافه " ساعت خوش " شبیه گایل پوش *خانه

دار و پوشیسی از گایل و کرش چینن بود .با سقفن شیب

اش در های تمام چوب و آیی ها و نرده.پنجرهچویی در زیر 

های شمعداین که از نمای سفید ساختمان ، کنار گلدان

ی ساده و زیبایی داشت.  من سقف آویزان بود جلوه

م به آن ن یا پیاده ها یمطرفهربار که مسی  افتاد و با ماشی 

بار شدم آرزو داشتم که ای کاش یکاز کنارش  رد یم

ی نه چندان را ببینم .در آن گوشهبتوانم داخلش 
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دورافتاده از مرکز شهر ، محیط دنج و آرایم به نظر 

 رسید . یم

ه را کشیدم و رفتم تو موچی از هوای  همزمان که دستگی 

مطبوع و خنک داخل به استقبالم آمد و نفسم را تازه کرد 

ای که از  های رونده.داخل کافه پر از نور بود و گل

باال رفته و رسیده بود به سقف!  کافه  های چویی ستون

در آن وقت از دم ظهر نسبتا شلوغ بود .نگاهم از پشت 

و صندیل ن هایی عینک دودی درجستجوی او از ردیف می 

و پرسجوان پرهیاهو درآمده بود  که به اشغال چند دخیر

ی که تک و تنها نشسته و  گذشت و در تعقیب نگاه دخیر

ن غرق تماشای کیس بود به او رس یدم که پشت یک می 

ترین قسمت کافه ، جایی نزدیک یک دونفره در دنج

جا پیانوی چویی قدییم که انگار فقط جزیی از دکور آن

ای اعتنا به محیط اطرافش داشت مجلهبود نشسته و یی 

زد .جلوش یک بطری آب معدین بود و دو را ورق یم

اهن مشیک با   لیوان و یک جعبه دستمال کاغذی ! ست پی 

ت سفید جذاب ترش کرده شلوار کتان کرم و کفش اسیی

ن بود . پره های که قدمهای چادرم را جمع کردم و همی 

ای به سمتش برداشتم انگار که حضورم را آرام و خزنده

در کافه احساس کرده باشد رس از روی مجله برداشت و 
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نگاه گرمش را به پیشوازم فرستاد .جلوی پایم از جایش 

داد که به سالمم به نریم جواب یممن اینبلند شد و ض

صندیل را برایم عقب کشید . نشستم و نشست .انگار که 

پیش چشم مردم دنیا بودیم .هرچه قدر رفتار او توام با 

آرامش و وقار بود من معذب و دستپاچه بودم و در دل از 

کردم . مرا چه به این دیدارها آمدنم احساس پشیماین یم

ی شهر ! به این قرارهای آشنایی رانههای شاعدرکافه

ن و خاطره ساز ! به این حس و حال  های ظریف شورانگی 

انه .از حالم پرسید و از سخت یا آساین آزمون  و دلیی

هایی هم شنیدم . 
ن هایی گفتم و یک چی 

ن  کنکور ! یک چی 

 پرسید

 _ یه لیوان آب بریزم برات ؟

لیوان ضمن تکان رس به نشان موافقت تشکر کردم .توی 

 آب ریخت و داد دستم .خنکای آب دلچسب بود . 

 گفت

ازی ان ! برای _صاحب این مکان زیبا یه خانم و آقای شی 

ن فالوده بستنن  ن دیگههاش تعریفن همی  ای مد ان ! شما چی 

 نظرته ؟

 رسی تکاندم و گفتم 
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 _نه .همون فالوده بستنن ! 

 و خودش اضافه کرد . 

 ای ! _همراه با رولت خامه

داد من یک ورق دستمال کاغذی از جعبه او سفارش یمتا 

ون کشیدم که با آن عرق نشسته زیر پدهای فریم  بی 

ام پاک کنم و کیم رسم را عینک دودی را روی بینن 

ک  چرخاندم که ببینم هنوز در معرض تماشای آن دخیر

هستیم یا نه . که دیدم هستیم .نگاهش به من خصمانه 

 بود . 

 

 

 _________ 

 

ن : گیاه ین یا گایل )نویع الیاف گیایه که برای پ.  

پوشش سقف خانه های روستایی در گیالن به کار یم 

رود.( و ساقه های برنج عنارص اصیل تشکیل دهنده 

 پوشش سقف ها هستند. 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۴۲ 

 

مثل نگاه کیس به کیس که حقش را خورده . همان لحظه 

 جویانه! صدایش .نگران بود و یی  حواسم رفت پیش

ی باعث ناراحنر چشمات شده ؟  ن  _چی 

اش به عینک دودی بود که در محیط بسته زده اشاره

 بودم . کیم با خجالت گفتم 

 خوام کیس منو بشناسه ! _نه .فقط ... نیم

 چشمانش باریک شدند و حالت تعجب به خود گرفتند. 

 _نگراین که کیس شما رو با من ببینه ؟

 _نه.نه ! 

ن .حواسم نبود که داشتم لیوان را توی  و رسم افتاد پایی 

ن یم دم مشتم تا مرز شکسیر  فرسی

 _به خاطر پخش اون فیلم ... 
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ی لبم را گزیدم و رسبه زیر خاموش ماندم و و گوشه

گذاشتم کلمایر که به زبان نیامدند در سکوت وصف 

 حالم باشند . 

های سفایل لبه مان در ظرفصیی کرد تا سفارشات رسیده

ن  هایی از لیمو و توت دار کبود که دورتادورش را برشچی 

ن چیده شود .بعد  با  ن کرده بودند ،روی می   تزیی 
ی

فرنیک

 لحنن توام با مالیمت و نصیحت گفت 

وقت خودت رو به خاطر نوع نگاه دیگران و _هیچ

کنن قدرام که فکر یمقضاوتشون رسزنش نکن ! ما اون

  واسه مردم اهمیت
ی
ه برای خودمون زندگ نداریم .پس بهیر

 کنیم . 

ه به هم بود  که من کیم با تردید عینک هنوز نگاهمان خی 

دودی را از روی چشمانم برداشتم .لبانش شکل تبسم به 

ین !  خود گرفت و لحنش بوی کنایه  ای شی 

_فکر کنم خدا وقنر داشت به ترکیب غم و نجابت و 

 ، چشمای شما رو آفرید .  کرد زیبایی و مهربوین فکر یم

ی شادی و غرور در دلم وقفهنفسم بند آمد از هجوِم یی  

انه گونهام شعله. سینه یم دخیر هام را نواخت ور شد و رسی

رفتار و گفتار  همه نشد چشم ازش بردارم .او با این.با این
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. مثل و پندار نیک انگار که واقیع نبود .آدیم فرازمینن بود 

رسید . افسانه ها دور و نمادین به نظر یم ها و اسطوره

خوردم که به من هنوز در حریر نازک احساساتم غلت یم

ن رشته های نازک فالوده را تعارف زد و خودش هم اولی 

 آغشته به بستنن کرد و به چنگال کشید  . 

ین فالوده بستنن  ای بود که در تمام عمرم خورده بودم بهیر

 . 

روز تا امروز " که کنار دستش به مجله  " رامرس از دی

ن بود اشاره کرد و گفت   روی می 

ن ورق یم زدم تازه _ این مجله رو که داشتم از رس تفین

فهمیدم رامرس جاهای دیدین زیادی داره که من هنوز 

 وقت نکردم برم ببینم . 

هایی به زبان آلماین اترییسی گفت که من 
ن بعد یک چی 

ی ازش رسدرنیاوردم .تا این ن ه زبان سلیس فارش که بچی 

 برگشت . 

ی .هیچ کجا موطن آدم نیم شه ! شاید جملهدوین _یم

ناسونالیسنر کلیشه!  لویی به نظر بیاد .یا حنر یه ژست

دونم این شهر کوچیک چی داره ویل واقعیته محضه ! نیم

ن خواد برگردم اینکه هرجای دنیا باشم دلم یم جا . همی 
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 قفس میک گله جا که گایه به لطف آد
ی

هاش برام به تنیک

 شه ! یم

آیه کشید و نگاهش با ردی از اندوه و حرست به 

ای نامعلوم در فضا محو شد .لحظایر چند ! نقطه

سکوت غمگینش متاثرم کرده بود .راستش چندان معنن 

هایش را نیم فهمیدم و درک نیم کردم چرا آدم باید حرف

 باشد که از این همه جا در دنیا دلتنِگ بودن در جایی 

 شود !؟گایه قفسش یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۴۳ 

 

دانستم پرسه شاید چون درد هجرت نچشیده بودم و نیم

 در خاک غریب یعنن چه ! 

اش کیم بعد دوباره به خودش برگشت و ته فالوده بستنن 

را درآورد .دور دهانش را با دستمال پاک کرد و یک نصفه 
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و به من که تازه سهم خودم را تمام کرده لیوان آب خورد 

 بودم نگاه کرد .نگاه کردین ! 

 رو به افتخار _اجازه یم
ی

دی با اون پیانوی قدییم آهنیک

 شما اجرا کنم ؟ 

ن حال تا حاال کیس این مانه و در عی 
قدر محیر

ن نظر و اجازهمالطفت ی مرا نخواسته بود .دلم آمی 

 و گول گفتمزد ، کیم گیج داشت ناشیانه غنج یم

 آره ! چرا که نه ! _اجازه ...آااا .. 

 _شما پیشنهادی نداری ؟ 

 _ نه .متاسفانه ...االن ...االن حضور ذهن ندارم ! 

روز داغ و تابناک بود و نگاهش مثل خورشید آن 

گفتند های تازه تازه ! یملبخندش عمیق و پر از حرف

و را آدیم به گنداخالقر او نیست .من هم پیش از این ا

مردی جدی و مغرور دیده بودم .یادم بود که در 

مان چه رفتار خشک و ی صبحگایهدیدارهای مخفیانه

رسدی با من داشت . جوری که روابطمان از حد استاد و 

شاگردی هرگز فراتر نرفت . اما حاال انگار که داشت 

های مثبت سخاوتمندانه درهای دیگری از جنبه

 کرد . رویم وا یمشخصیت کاریزماتیکش را به 
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 _پس انتخاب آهنگ با من ! 

این را کیم مرموزانه گفت .انگار از قبل آهنگ مورد نظر را 

ن بلند شد و در ذهن خود آماده داشت  .  از پشت می 

همراه باتعظیم کوتایه )و انگار هماهنگ شده از قبل با 

صاحب کافه ( رفت و با اعتماد به نفیس که ابهت و 

کرد، پشت پیانو نشست .کیم دان یمجذبه اش را دوچن

مندانه های سیاه و روی کالویه بعد که انگشتانش هین

ن گرفت ، قلب من نت به نت درسینه ی سفید نواخیر

 بودم که پرتالطمم به رقص درآمد .شیدا و یی 
ی

قرار آهنیک

قدر که دوست داشتم تا آخر دنیا انتخاب کرده بود .آن

پل  》یا ببافم . آهنگ جا بنشینم و برای خودم رو همان

ن داشت  《 .برای من ، گوگوش یک دنیا حرف برای گفیر

 برای او ، برای ما ! 

ام در درست وقنر که من به سخنر با خودم و غریزه

کشمکش بودم که جادوی موسیفر و پیانو روحم را به 

خود از خودم نکند، صدای همخواین تسخی  نکشد و یی 

های دیگ ن ها و پرسها از می   ر بلند شد . دخیر
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ی شب تو " بذار قسمت کنیم تنهاییمونو / به روی سفره

ن من و تو دستای ما / پیل باشه واسه از  با من / بذار بی 

ن "   خود گذشیر

کردم و به حالشان غبطه و من با حرست نگاهشان یم

خوردم .خوش به حالشان که هرکجا عشقشان یم

ترش  شد و هیچکشید وجودشان پرشور و شعفناک یمیم

 قدرت به بند کشیدن روح آزادشان را نداشت . 

ن  اجرای آهنگ که به پایان رسید صدای تشویق و تحسی 

حضار از هر طرف بلند شد .او از روی چهارپایه 

 که یی 
برخاست و در مقابل ابراز احساسات تماشاچیاین

نمایی 
اش بودند ، لبخندی موقرانه دعوت شاهد هین

جا وشن و رسبلندش را از همانتقدیشان کرد و بعد نگاه ر 

به من دوخت . به من که رساپا وجد و شادی و رسور 

تراوید اما به بودم و شعر ستایش و مدح از چشمانم یم

عادت زور و استبدادی که احساساتم را از درون به غل و 

 کشید ، ساکت وزنحی  یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری
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#۵۴۴ 

 

تنها به تبسیم کوتاه اکتفا کردم . از خننی نشسته بودم و 

ن همه توجهش تنها به من بود فقط در دل این که از بی 

توانستم برای خودم جشنن از غرور و خوشحایل به پا یم

 کنم . 

های مشتاق و کنجکاو حارصن در کافه گذشتیم از میان نگاه

شدند .کساین که او را شناخته بودند جلوی پایش بلند یم

کردند .او هم در مقابل مهر و ادب یم و بهش ابراز 

ن جواب مخترص لبخندی یم زد و با چند کلمه تشکرآمی 

داد .در بینشان ییک دونفر هم از توجه و محبتشان را یم

اش از آب درآمدند های موسیفر شاگردان قدییم کالس

ها به من همراه با بخل و کراهت بود  .نگاه بعیصن از دخیر

گی  و کوته بینشان چندان الیق ! انگار پیش چشمان خرده

 همنشینن و همرایه با استاد همایون نبودم . 

چی و گرم با شدت   ون هوای رسی از کافه که آمدیم بی 

ی احساس شد .سانتافه سفیدش را آن سوی  بیشیر

ی یک درخت بید پارک کرده بود .اول در خیابان زیر سایه

 سمت مرا باز کرد و منتظر ماند تا روی صندیل جلو 
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بنشینم .بعد هم که دید چادرم زیر دست و پا مانده 

 جمعش کرد و داد دست من که نماند زیر در . 

ن که پشت رل نشست و استارت زد کولر را روشن  همی 

ن را کرد و شیشه ن تا هوای داغ داخل ماشی  ها را داد پایی 

 بتاراند ! هنوز درجایمان متوقف بودیم که گفت 

پایبند بودن یا نبودن به  خواستم نظرت رو راجع به_یم

سم که خب جو شلوغ کافه نذاشت و  یفات ازدواج بیی ترسی

تونیم باهم بشنیم و درموردش دونم گ دوباره یمنیم

 حرف بزنیم؟

دانم که او هم معذورات خاص خودش را داشت و یم

اش با خود یی نصیب بود از این چون از همرایه خانواده

کرد.. یی دست و پنجه نرم یمهاها و دغدغهبابت با نگراین 

ن خواستم خیالش را به یکباره راحت کرده باشم  برای همی 

 . 

یفایر نیستم .اگه شمام  _راستش من دربند هیچ ترسی

ن دنبال مراسم خایص نباشیم . صالح یم  دونی 

 با رضایت خاطری که همراه  با نویع ناباوری بود گفت 
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م بشنوم . تونستکننده ترین حرفیه که یم_ این خوشحال

ی آرزو داشته باشه که شب  اما فکر کنم هر دخیر

 عروسیش رخت عروش تنش کنه . 

این حرفش ناخواسته مرا یاد جمله معروف محمد 

 انداخت که گفته بود

" تو فقط حق داری واسه یه نفر رخت عروش تن کنن 

ن از تو هرکاری  زیک ماه ! و اون یه نفر واسه بله گرفیر

 "کنه ! هرکاری ! یم

.اگر چه خداراشکر که لرزش تنم را ندید و سوزش قلبم را 

 هرچه غم بود ریخته بود توی صدام ! 

 آرزویی واسه 
ن _راستش من هنوز وقت نکردم همچی 

خودم داشته باشم که بعد بخواد حرستش بمونه برام . 

 کنه . پس واسم فرقر نیم

به ی ناگهاین هرکداممان را یک گوشه سکوت مثل یک رصن

ن های ترحمیای خود پرت کرد .من که تحمل نگاهاز دن آمی 

 رویم را کردم به شیشه . اش را نداشتم چشیم گوشه

 فکر کردم 
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" اگه محمد بفهمه ...! کاش تا وقنر تو زندونه به گوشش 

 نرسه ! "

ن   ن ماشی 
هنوز انگار تصمییم برای به حرکت انداخیر

های نداشت . بعد از تامیل کوتاه دوباره پیگی  صحبت

 ی نهایی برسیم . قبیل شد تا به یک جمعبندی یا نتیجه

_ ویل نظر خانواده ات چی ؟ بهیر نیست باهاشون 

 صالح و مشورت کنیم ؟

گرفته بودم   ی پیش آمده اندگ تسیلمن که بعد از وقفه 

ن  روی از شیشه برگرداندم و با لحنن حرستمند و در عی 

 حال خشنودانه گفتم

ام رو زدم . البته ل شما قید خانواده_منم یه جورایی مث

 کیم با تخفیف . 

اش ! به بابا و مهر تازه و به محیا فکر کردم و خوشقلنی 

 اش ! گل کرده

 ری ! _پس شمام داری راه پرسنوح رو یم

ی غم  ی طعنهبه دنبال این جمله ن ، ابرهای خاکسیر آمی 

از آسمان دلم کنار رفت ، هوای حوصله و اشتیاقمان 

 هایمان همزمان کش آمد . ره آفتایی شد و لبدوبا
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 چقدر ازحاال کنار او بودن را دوست داشتم ! 

 

 ��منتظر انرژیهای مثبت شما در اینستاگرام هستم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۴۵ 
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 محمد

  

 _کار مامانم بود مگه نه ؟ اون بود که منو فروخت ! 

ه . من _قبال هم بهت گفتم آدم  ا رو ندونه بهیر ن بعیصن چی 

ی بهت بگم . نیم ن  تونم در این مورد چی 

ی  ن ن نیست آقای دالوری ! خودم چی  _دیگه الزم به گفیر

فهمیدم فهمیدم .شب و روز بهش فکر کردم رو که باید یم

شد . من خییل احمقم ! خییل! باید زودتر از اینا حالیم یم

 گشتم . و دنبال آدرس اشتباه نیم

ت کار من نیست .اما هر آدیم ممکنه واسه کاری _قضاو 

ها با کنه دلییل داشته باشه .تا ما از علت کار آدمکه یم

تونیم قضاوتشون کنیم .وقنر من فهمیدم خیی نباشیم نیم

دلیل کاری که کردی چی بود سیع کردم درکت کنم .واسه 

 کنم . همینه که هر کاری ازم بر بیاد برات یم

ون . کن_پس خواهش یم م منو زودتر از این تو بیارین بی 

 کنم ! شم یا دق یممن این تو بمونم یا خل یم
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ایطتت رو یم فهمم _کیم صیی داشته باش محمد ! من رسی

ی در وقت  ن و حس و حایل که این تو داری . اما هر چی 

افته ! من دست رو دست مناسب خودش اتفاق یم

تم !   نذاشتم .یی وقفه پیگی 

ن آقای دالوری ! من این لطف _شما مرد بزر   هستی 
ی
گ

کنم و تا عمر دری    غ و پدرانه شما رو هرگز فراموش نیمیی 

 مونم ! دارم مدیون شما یم

 

 *** 

 

که بریم محرصن ، به مالقات محمد خوام قبل از این_یم

م .در عالم رفاقت رسمشه!   برم تا ازش رخصت بگی 

 _نه الزم نیست ! این کارو نکنید لطفا ! 

 ا ؟ دلیل خایص پشت این مخالفتت هست ؟_چر 

 _نه . 

ه ؟ _پس چرا فکر یم  کنن به دیدنش نرم بهیر

ن !  سی   _لطفا نیی
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مونه اما اگه که برام جای سوال باقر یم_باشه با این

 پرسم ! کنه نیمپرسیدنش ناراحتت یم

 

*** 

 

رسم اما حتما کس و کارها به نظر یم_درسته که مثل یی 

تری رو که درخور شما باشه  باارزش یوسع خرید حلقه

 دارم . 

ها نیستم و به ارزش دونم .اما من در بند این حرف_یم

 کنم . مادیش فکر نیم

ا اصل نیست .به خاطر شما گفتم  ن _برای من هم این چی 

که حلقه ظریفیه اما اگه ازش خوشت اومده. منم .با این

 حرقن ندارم . 

 

*** 

 

 تو _تو مطمئنن محبوبه ؟ یم
ی
نیم اقال یه مهموین خانوادگ

ن خودیا !  یم .همی   بگی 
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_فعال که فامیل ازمون بریدن بابا ! کیو بگیم ؟ شاید 

فقط یه خاله زینب بیاد و دایی سجاد هم بدون زنش ! 

ه ! خییلاین ن جوری بهیر جوری ها زندگیشون رو همی 

وع یم ن ! رسی  کین

 های زن مرده و شوهرمرده ! _آره ! مثل بیوه

 ان !! _مام

زا !   ی هم از رسشون زیاده حاج می  ن عقد محرصن _همی 

ش   ندارن . بعد که خیی
هیچکدوم لیاقت جشن و مهموین

فهمه ما مخالف این ازدواج به گوش محمد رسید یم

 بودیم . 

 و محمد اگه هنوز برادرم 
ی

_اونا با هم رفیق بودن از بچیک

بود مطمئنم که هرگز با اون مخالفنر نداشت ! چطور 

ن  یموقنر   قصاب کنی 
ن منو به زور زن اون دکیر خواستی 

 کنه ! برات مهم نبود محمد چی فکر یم

 دوین ! _رفیق بودن ! هه ! تو هییحی نیم

دوین مامان ؟ خب به ماهم بگو ! نکنه باز _شما چی یم

ی هست که از بقیه مخفیش کردی ؟ ن  چی 

ه  چشم و رو . ی وقیح ! یی _دخیر
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*** 

 

 ند#عشق_را_سانسور_کرد

 #نیلوفرالری

#۵۴۶ 

 

گه نیاز نیست . خوام بابا ! آقا همایون یم_جهاز نیم

 امروزی رو خونه
ی
اش تمام امکانات رفایه واسه یه زندگ

 داره ! 

ره خونه جهاز نیم_به هرحال رسمه ! عروس که یی 

 شوهر! 

ن عروس یی  ی نماز ، قورمهی یی جهاز ، روزه_از قدیم گفیر

کنن حاج ید جهاز داری التماسش یمپیاز ! چرا واسه خر یی 

زا !؟ بره اول زندگیش رو با یه مشت وسیله فکسنن و  می 

به دردنخور که معلوم نیست قبل از اون زیر دست گ 

وع کنه .خالیق هرچی الیق!   بوده رسی
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روز که با دایی سجاد و _نه مبلمان خونه نو بودن ! اون

و کرس  اش چک کردیم ! هییحی هم کمریحانه رفتیم خونه

 نداشت . 

_اما من کاری به حرف مادرت و آقا رسول ندارم محبوب 

ه کامل رو یم ن ریزم به حسابت باهاش . پول یه جهی 

هرکاری خواسنر بکن . تا رست جلو شوهرت و 

 اش بلند باشه ! خانواده

اش که خییل وقته مثل یه جنس بنجل و _هه! خانواده

یون ! آقا همایون  خراب انداختنش دور ! حاال این آقا هما

یه !   راه انداخته برامون ! فکر کرده خیی

 _مامان !! 

 

*** 

 

_لباس عقدت خییل قشنگه محبوب ! ساده و پوشیده و 

یش هم انتخاب مناسنی بود. مبارکه!   شیک ! رنگ شی 

ا نبودم .  ن  _اگه ارصار تو نبود من اصال در قید این چی 
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است که یه عمر _نیم ن ن چی  خاطره شه که جانم ! همی 

که مثل کنم ! من قبل از اینشه! خودمم آرایشت یمیم

مامان خدابیامرزم تو رشته پرستاری قبول بشم یه دوره 

 کامل آرایشگری دیدم .دیپلمشم دارم . 

_دستت درد نکنه ریحانه جون ! من واقعا رایصن به 

 زحمتت نیستم . 

ی منن ! _ای بابا چه زحمنر ! تو دیگه خواهرخونده

 و آقا سجاد طرف دومادیم ! ها ها ها ها ! هرچند من 

های وحیسی که از جواهرده _خاله زینب هم گفت با گل

 کنه ! آورده برام تاج گل درست یم

کنه ! حاال _عالیه ! تو عکسای آتلیه خییل جلوه پیدا یم

بعد از محرصن قراره بریم رستوران دیگه ؟ امیدوارم نظر 

ونه شام بده مامانت عوض نشده باشه و نخواد تو خ

 .چون من ... 

ن نمیان .  _نه .رستوران رزرو شده .مامان و بابا هم گفیر

شما و دایی سجاد و محیا و خاله زینب و ییک دوتا از 

 ریم خونه واسه خداحافیطن ! دوستاش ! آخر شب هم یم

ی یم_در نوع خودش جشن ازدواج ساده و یی  شه ! نظی 

ن ؟بدون حواشی الگ ! قراره ماه عسل هم گ  ذاشتی 
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 کنه !؟ _وای نه ! گ به ماه عسل فکر یم

م و حیات منو کشنر خواهر !   _تو با این رسی

 

*** 

 

سم ؟ _یم  تونم یه سوال از شما بیی

 _البته ! 

_قراره چه توقیع از هم داشته باشیم ؟ منظورم به عنواِن 

 ... 

 _به عنوان زن و شوهر ؟

 _بله . 

ظاراتم در حال _من توقع زیادی ازت ندارم .الاقل انت

جور که در تعریف معمول وظایف زناشویی حارصن اون

تونیم اومده نیست .ما هنوز زمان زیادی داریم .فعال یم

دوستان خویی واسه هم باشیم تا برای همرس بودن و 

 
ی

 الزم برسیم .کنار هم به زندگ
ی
مکمل هم شدن به آمادگ

دیم و هرجا الزم باشه به هم کمک عادیمون ادامه یم

 کنیم تا باهم رشد کنیم و به ثبات و آرامش برسیم . یم
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 الزم از نظر شما یعنن چی ؟
ی
 _آمادگ

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۴۷ 

 

.وقتش _فکر کنم نیاز به قاعده و تعریف خایص نباشه 

 کنیم . که برسه خودمون حسش یم

 وقت حسش نکردیم چی ؟_اگه هیچ

ناسنی واسه هم نبودیم و _یعنن که انتخاب درست و م

 هامون به هم نزدیک نیست ! راه قلب

 
ی
_و بعدش قراره چی بشه ! هر گ باید بره دنبال زندگ

 خودش !؟

کنم .فعال که از انتخاب _من از حاال به بعدش فکر نیم

خودم خوشحالم .آینده رو هم کیس ندیده . مثل هر 

 دیگه
ی
ی هست .چه خوب! چه زندگ ن ای احتمال هر چی 

 بد ! ... خب ...حاال خودت چه توقیع ازم داری ؟
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 آروم و عادی و خوام ...یم_من فقط یم
ی
خوام ...یه زندگ

باثبات داشته باشم و حق رای و انتخاب ! حنر اگه راه 

ن قلب طور دوست و هامون به هم نزدیک نشد همی 

 همراه هم باشیم . 

گه _خواسته زیادی نیست و من با کمال میل کنارتم .ویل ا 

خوای روحت از بند تعلقات محدودکننده آزاد و رها یم

ی وابسته نیسی و متیک  ن باشه سیع کن هرگز به کیس یا چی 

 به خودت باشی ! 

 

*** 

 

 _بله ! 

ن بله  مردی و با همی 
ی
ی کوتاه و یی حاشیه من وارد زندگ

شدم به نام رسول شهسواری ملقب به استاد همایون و 

من به او داده شده بود  عنوان خاص پرسنوح که از طرف

اهن سفید و کراوات  ! که حاال در کت و شلوار کرم و پی 

اش شیک و آراسته و ایهای قهوهزرشیک و کفش

دامادوار کنارم نشسته بود .کیس برایم کل نکشید و روی 

رسمان نقل و نبات و سکه نریخت .نه خیی از کادوهای 
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و یک نفر  آنچناین خانواده داماد بود ) کیس جز مهرداد 

دیگر که از اعضاء محفل ققنوس بود از طرف او به 

یکات و هیاهوی  محرصن نیامده بود ( نه عروس و تیی

گرفت ، به خودم همه هربار که دلم یمآنچناین ! اما با این

 گفتم با تذکر یم

ها برات مهم نبود محبوب .پس غمت  ن " تو که این چی 

 نباشه ." 

کردم . ناباورانه از نگاهش یمی عقد ی سفرهگایه از آینه

 پرسیدم خودم یم

 " اگه همه اینا خواب باشه چی ؟ "

بار که نگاهم را در آینه روی خودش غافلگی  کرد او یک  

داری زد و من خجوالنه صورتم را توی چادرم لبخند معنن 

 کشیدم .فکر کردم 

 نه اما کاش بتونیم دلبسته
ی

 ی هم بشیم ! " " وابستیک

زدیم و دلم داشت از تیم حلقه به دست هم یموقنر داش

رفت شنیدم که نوازش انگشتانم میان دستش مالش یم

 گفت

 _در شادی و غم کنارتم ! 
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لحنش چنان نرم و دلنوازانه بود که گویی روح مرا در 

داد . و بعد یط یک حرکت پیش ی رویاها تاب یمگهواره

ایبند بینن نشده و فراتر از تحمل  جمیع که به شدت پ

ها بود و آن حرکات را در انظار بقیه زشت و سنت

هایش برد و آرام دانست  ، دستم را به لبسبکرسانه یم

بوسید .همان لحظه که تمام تنم نبض شد و تپید ، بابا 

ها پس افتاد اهیم کرد و مامان تقریبا روی ییک از صندیل

هایش .هنوز پوست دستم داشت از رطوبت داغ لب

ه خاله زینب البد برای عوض کردن جو سوخت کیم

ناخوشایند به وجود آمده دست دور گردنم انداخت و 

صورتم را ماچ کرد و بعد هم دستبند طالیی که برای کادو 

آورده بود به دستم زد .بعد از او هم نوبت هدایای 

 ریحانه

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۴۸ 
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انداز خودش ه با پسو دایی سجاد و البته محیا بود ک

برایم گردنبند خریده بود .هدیه مامان و بابا هم چند 

 ی بهارآزادی بود . سکه

شد برای داماد نادلخواهش آنچنان انگار مامان عارش یم

 که رسم بود گردنبند یا ساعت طال به یادگار بخرد . 

مراسم عقد با خوردن کیک و امضاء اسناد ازدواج و ثبت  

ن تمام دقایق مهم  دار ، توسط دوربی  های عکاس و فیلمیی

ساعت هفت به پایان رسید .اما نه چندان به خی  و 

و  خوشی .چون مامان از محرصن کارش به اورژانس کشید 

رفت زیر رسم . فشارش رفته بود باال و اگر خاله زینب به 

های اش او را از پلهموقع دستش را نگرفته بود رسگیجه

ن  ن محرصن انداخته بود پایی  . دیگر دل و دمایعن برای رفیر

 به آتلیه نماند . 

 

_ضیافت شام خلویر بود و اگه مهرداد تو اون جمع نبود 

 نیمو اون
ی
کننده کرد خییل خشک و کسلهمه لودگ

 شد . یم

بعد از ضیافت شام در یک رستوران ساحیل و جدا شدن 

از دایی سجاد و ریحانه و خاله زینب ، محیا را رساندیم 
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ا بابا خداحافیطن کردیم .مامان خواب بود یا خانه و ب

خودش را زده بود به خواب ! دو چمداین را که حاوی 

ن لوازم شخیص د بگذارد توی ماشی  ام بود دادم به او که بیی

ن پیشاین  مرا بوسید و برایمان آرزوی  .بابا پای ماشی 

 کرد . محیا بغلم کرد و با صدایی که هنوز من 
خوشبخنر

 یماز پیششان نرفت
ی

 داد گفته بود ه بوی بغض و دلتنیک

_ بدترین قسمت عروسیت اینه که داری از این خونه 

 ری ! من بدون تو چکار کنم محبوب ؟ یم

 

ن به حواشی امشب ، فکرمان را  انگار داشتیم با پرداخیر

س خاموشی که برای باقیمانده ن اضطراب و اسیر ی اولی 

کمان داشتیم، پرت یم  مشیر
ی
 دیم . کر شب از زندگ

_آره ! موافقم ! من که خودم خییل خسته و کوفته بودم 

 . هییحی نتونستم بخورم ! 

_حتما دلت پیش مامانت بود ! بنده خدا حنر نشد بیاد 

 دم در با ما خداحافیطن کنه . 

هرچه فکر کردم متوجه نشدم که این را به طعنه گفت یا 

ن نداشتم یا دست  از رس گالیه ! من ویل حرقن برای گفیر

خواستم فکرم را با این موضوع نگران و مشغول کم نیم
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که تاج گل زیبایی که خاله زینب برایم نگه دارم .برای این

درست کرده بود از روی موهام نکند ، چادرم را برداشته 

بودم و شالم نیمه باز مانده بود روی رسم و در همان 

رفتم و هنوز بهش ی توی دستم ور یمحال که با حلقه

های ناآشنا بود  عادت نداشتم نگاهم با تعجب به مسی 

.گیج و رسدرگم رسید ی ما نیمی او، به خانهکه به خانه

 پرسیدم 

 ریم ؟ _کجا داریم یم

 _سورپرایزه . 

هاش منحنن ی چشم مرموزانه نگاهم کرد و لبو از گوشه

شدند .من اما خاموش مانده بودم . انگار برای این 

 ندا
ی
ی آمادگ  شتم . غافلگی 

 ریم ماه عسل !" " نکنه داریم یم

 این فکر مثل تنی چهل درجه تنم را سوزاند . 

ای او چون واکنش مطبویع ازم ندید با صدای نومیدانه 

 ادامه داد 

 ریم گرسمارس ! _یم

 _گرسمارس ؟
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_آره ! یه ویالی جنگیل اجاره کردم واسه اقامت یه 

 ای !  هفته

ره کشید توی چشمانم .  نفسم گرفت و تمام شب انگار ه

که داشتم گریزان و شتابان و هراسان از خودم را دیدم 

گذشتم و از او و نفس نفس زنان یم شیب تند جاده

شدم . کردم دور یمخطری که از نزدییک با او حس یم

دار و مهیب کامیون توی رسم بود و صدای بوق کش

 غرغر عصباین راننده ! 

 کیه افتاده دنبالت ؟ شوهرته ؟ "  پدر و مادر " این یارو یی 

ام قرو قایر وصدای نگران او که با صدای افکار آشفته

 شد 

ی شده ؟ اگه دوست نداری بریم اون ن  جا برگردیم ! _چی 

ی نیست .  ن  _نه .چی 

ون   عصنی از توی جعبه دستمایل کشیدم بی 
و  با حرکایر

 ام را پاک کنم . تا با آن عرق رسد نشسته بر پیشاین 

ایا ! چرا حنر وقنر محمد نیست ترسش هست و " خد

 ذاره ! " راحتم نیم
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۴۹ 

 

ای با شینی مالیم در دوردست که به کوه و به روی تپه

شد  ویالیی با نمای چوب و شیشه و جنگل منتیه یم

 غرق در نور و چراغاین را نشانم داد و گفت 
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ن شده_جاش خییل د  نج و آرومه . امنیتش هم تضمی 

احت و تمدد  است ! مناسب برای یک هفته اسیر

 اعصاب ! 

ی وهمناک شب ویال نگاه کردم و و من با تردید به منظره

 با خودم گفتم 

ن " زیادی پرت و دوره ! آدم چطور یم تونه تو یه همچی 

 جایی احساس راحنر کنه ؟ "

ن برداشاو چمدان ت و ییک ییک از پلکان ها را از توی ماشی 

شد باال سفید و بلندی که به ایوان بزرگ ویال منتیه یم

برد . من هم خرده ریزها مثل چادر عقدم ، یک ساک 

بازش دسنر که کوچک و سبک بود و من وقنر زیپ نیمه

اش از قبیل بستم فهمیدم حاوی لوازم شخیصرا یم

سشوار و مسواک و ریش تراش و حوله است و چراغ 

 طراری را . اض

ن تماشای منظره ی وقنر داشتم سالنه سالنه و درحی 

ها باال های پرگل و درختان میوه از پلهاطرافمان و باغچه

ای بود از صدای رفتم و به صدای محیط که ملغمهیم

ی شغاالن و گرگان و هوهوی جغدها و ویزویز زوزوه

دادم او در رفت و برگشنر دوباره ها گوش یمزنجره
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که کیف آکاردئون و ویلونش را بر دوش یم کشید یلدرحا

از پشت رسم رسید و ساک خودش را از دستم گرفت . 

هرچقدر گفتم وزن زیادی ندارد و آوردنش سخت نیست 

برایم به خرجش نرفت .همان طور که داشت با 

های پر ازم سبقت یم گرفت که برود قفل حفاظ و دست

 در ورودی را باز کند گفت 

س ! این  _اگه تو  ه و براق دیدی نیر تارییک دو تا چشم خی 

 دور و بر شغال زیاده ! 

های شجاع را درآوردم و گفتم   ادای دخیر

 _شغال که ترس نداره . 

 ای بدجنسانه گفت با خنده

 _احتمال رویت خرس و گراز هم هست . 

کپ کردم و زیر لب گفتم " اوه " و برای تسیل بخیسی به   

 خودم فکر کردم 

شه جک و جونورای جنگیل  رو نقدرام بد نیست ! یم" او 

ندید گرفت .فقط خدا کنه بتونیم همسفرای خویی واسه 

 هم باشیم !" 
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که از همان لحظه که باهم پا به داخل آن و عجیب این

هامان اش گذاشتیم و نفسویالی زیبا با مبلمان امروزی

ر بود در هوایش پیچید ، او دیگر برایم از هر آشنایی آشنات

 ! 

دست کم در حد یک دوست خوب که قابل اطمینان و 

 اتکاء باشد . 

های اصیل ویال با حوصله مرا دنبال خود کشاند و قسمت

های بلند و از هال و سالن نشیمن و پذیرایی با پنجره

خانه مدرنش که تراش رو به جنگل قدی ن اش گرفته تا آشیی

را از میوه دوقلو  داشت نشانم داد .گوش تا گوش یخچال

ی و آب معدین و نوشیدین و لبنیات و کنرسو و  ن و سیی

های گوشنر پر کرده بود گوشت و مرغ و بستنن و فراورده

د هرچه  . گفته بود دیروز که آمده بود ویال را تحویل بگی 

الزم بود خریده و با خودش به ویال آورده و توی یخچال 

 ها چیده . و قفسه

 ! _حداقل برای ده روز فولیم 

ی دنج از رسویس دستشویی و حمام هم یک گوشه

خواب ها طبقه باال  ساختمان بنا شده بود .گفت اتاق

 در کنم او 
ی

هستند و تا من یک جا بنشینم و خستیک
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ها و بقیه لوازم دست و پا گی  را به طبقه باال چمدان

 کند. منتقل یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۵۰ 

 

بروم لباسم را عوض کنم که دیگر داشت  دادمترجیح یم

ها کرد .ویل گفتم صیی کنم تا او چمدانبه تنم سنگینن یم

را بگذارد و برگردد. بعد .هوای داخل خانه نسبتا رسد بود 

م ن زدند های توی شومینه انگار که بهم چشمک یمو هی 

.روی کاناپه ی قرمز رنگ زیبایی توی سالن نشیمن 

ن نشستم و نگایه به گو  شه و کنار خانه انداختم . همه چی 

ن و مرتب بود و از خوش  صاحب خانه نو و تمی 
ی

سلیقیک

ای با لوازم اجق حکایت داشت .شبیه ویالهای اجاره

 رسید . وجق و دم دسنر و مستعمل به نظر نیم

او که برگشت من صاف نشستم و دست از تماشا 

 برداشتم . 
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 کنارم ایستاد و پرسید

ی میل ن  چی 
 داری ؟  _نوشیدین

ای را توی دهانم خننی که به زحمت خمیازهدرحایل

 کردم گفتم یم

 _نه .ممنون . 

درنگ و تعللش عجیب بود .کیم به نظر مشکوک 

ن حرقن دودل بود .اما یم ن یا نگفیر رسید . انگار برای گفیر

 بعد دل به دریا زد و گفت  

متعارف بخورم ؟  غی 
 _اشکایل نداره من یه نوشیدین

 ندی کج ادامه داد و با لبخ

ن !   _با درصد الکل پایی 

ها بود که هم جواب مانده بودم چه بگویم .از آن سوال

ن یممثبت دادن به آن به نظر مخاطره رسید و تبعایر آمی 

 داشت هم منفن . 

تردید و مکث مرا که دید طبق برداشت خودش و یی 

 که به نظر دلخور یا ناخشنود برسد گفت آن

 زنم . کنه لب نیماحتت یم_باشه .اگه نار 
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و ناگهان همان لحظه بود که تحت تاثی  برخورد 

ش گفتم مالحظه ن  آمی 

 _نه .شما راحت باشید ! 

 و به روی نگاه مرددش لبخندی از اطمینان پاشیدم . 

انار و دو کیم بعد با یک قویط ویسیک و یک پاکت آب

گیالس برگشت .اول پاکت آب انار را باز کرد و توی ییک 

 سها ریخت و داد دست من . از گیال 

 آوره ! _کیم بخور ! نشاط

 خواست اما دستش را رد نکردم . که دلم نیمو من با این

ن یک  و بعد گیالس خودش را هم پر کرد و رفت و کنار می 

اش را باال زد . گرامافون قدییم ایستاد .قدری از نوشیدین 

 من هم . 

ین آب انار با خنکای دل طور چسبش همانمزه تلخ و شی 

ن یمکه از جداره  و کرخنر های گلویم پایی 
ی

ام را رفت خستیک

گفت که نشاط آور داد .راست یمشست و فرو یمهم یم

ی اول انگار بهم شوک مثبت وارد است ! از همان جرعه

 کرده بود . 

 کنه و فقط جزیی از دکور اینجاست ! _متاسفانه کار نیم
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شیپور طالیی رنگش  گرامافون را یم گفت .دسنر روی

 جا باال آورد . کشید و بعد ته گیالسش را یک

 _اگه رسدته شومینه رو روشن کنم . 

 کرد . داشت گیالس دومش را هم پر یم

 _نه فعال ! 

انارم را نوشیدم و بعد گیالس نیمه ی دیگری از آبجرعه

ن مقابلم .قدری معذب و ناآرام  خورده را گذاشتم روی می 

 وی دستم به بازی گرفتم .فکر کردم ی شالم را تگوشه

ن رسی    ع اتفاق افتاد ! انگار روی دور تند  " چقدر همه چی 

 یک فیلم هستیم . "

 سکوت بینمان کیم کش آمد .گره کراواتش را قدری شل

تر ریخت و الجرعه رس کرد .گیالس سومش را سبک

 
ی

ن و به رساغ سینما خانیک کشید .بعد گذاشتش روی می 

 را   رفت . هدفش روشن
ی

کردن ضبط صوت بود .آهنیک

که ظاهرا از قبل انتخاب و آماده کرده بود پیل کرد .بعد  

 آمد سمت من .تا بخواهم ذهنش را

 

 #عشق_را_سانسور_کردند
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بخوانم دستم را گرفت و با خودش به روی ایوان بلند 

ویال برد .شالم رسخورد و در میان راه جا ماند و من 

تر دانم دست کدام از ما داغکه برش دارم .نیم  برنگشتم

بود .من یا او ؟ که حنر خنکای شب کوهستان هم 

هخنثایش نیم انتهای شب و در آن ی یی کرد .در آن گسیر

ن که به نظر تنهاترین آدمگوشه های ی پرت افتاده از زمی 

ین و رسیدیم باهم بودنمان مثل یک افسانهدنیا یم ی شی 

 از حقیقت داشت .  قدییم بود که
ی

 رنیک

_شب مهتاب قشنگیه ! از اون شبا که اگه دو دسنر 

 نچسنی به دلت ، ممکنه ازت بدزدنش ! 

ن شده حرکات و لحنش تحت تاثی  ویسیک جسارت آمی 

کشید ی چشمانش را لبخند محوی داشت یمبود. گوشه

ن پخش شد ، دلم  . همان لحظه که  آهنگ " بهانه" معی 

 ی عاشفر با او را کرد . میان خواب و بیداریپروا  بهانهیی 

ش مرا به ناکجا برد .  ن  بودم که نجوای شورانگی 

 دی سنیوریتا ؟ _به من افتخار رقص یم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ن نبود .از همان لحظه که دستش دور کمرم  الزم به گفیر

 رقصید . پیچید همه وجودم داشت با آهنگ تند قلبم یم

م مانع از همکاری و همر  ام جانبهایه همهاما خجالت و رسی

ام بود شد .او با زیرگ متوجه حرکات محتاطانهبا او یم

 کرد گفت .دستش را که توی دستم حلقه یم

_الزم نیست خودت رو مهار کنن عزیزم . منم اون فیلمو 

ی تو رقصیدن داری . دیدم و یم  دونم چه هین

هام شعله دلم از "عزیزم"ی که گفت مالش رفت .گونه

گاهم با خجالت از بلندای چشمانش سقوط کشیدند و ن

 کرد .تا آن روز علنا به آن فیلم اشاره نکرده بود . 

 _پس شمام دیدین !  

ای حس نکرده اگرچه توی لحنش هیچ رسزنش یا طعنه

 جوشید . خودی داشت یمبودم اما دلم یی 

قدر که شاید کیم بیشیر مرا در تنگنای خودش کشید .آن

رسید .خوشبخنر ه گوشش یمصدای پرهیاهوی قلبم ب

ن شادی ن آرامش شاید حس همی  های کوچک بود .همی 

 ! آنرویاگونه
ی

ن سادگ س و به همی 
گاه که عطر ی در دسیر

خنک زرجوف کازامورایر همراه با بوی تلخ ویسیک مشامم 

 خاص در دلم نشست  . 
ی

 را نواخت و کلماتش با آهنیک
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 !  _ پس حاال راحت باش و خودت رو با من رها کن

پایش شدم و حرکات و از همان لحظه به بعد پابه

دانستم تر شد . تا آن لحظه نیمموزونمان هماهنگ

ترس و واهمه چه لذیر دارد ! وقنر که هیچ رقص یی 

دهد و برایت عالمت ممنویع در رست به تو هشدار نیم

ای در قفس کشد ! مثل پرواز پرندهخط و نشان نیم

 کبوتر .   مانده بود در آسماین از 

مان ، موهام از زیر تاج گل رها های پیوستهدر اثر تکان

وار به صورتش کشید .اما او اهمینر شد و باد آن را شالق

به مزاحمتشان نداد و ما به رقصیدنمان ادامه دادیم 

شدم یا که به هم .هربار که توی دستانش خم و راست یم

رم توی شد یا کمپیچیدیم و پاهایمان درهم قالب یمیم

ه به لغزید و پیچ و تاپ یمدستش چون فین یم خورد خی 

ن  ن یم گفت چشمانم با تاکیدی تحسی   آمی 

 _براوو ! 

متعارف نخورده بودم که تحت تاثی     غی 
من که نوشیدین

قدر جسور الکلش هوش از رسم پریده باشد! پس چرا آن

 و گستاخ شده بودم !؟

 رقیص ! _شمام خییل خوب یم
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های هین  ای تحصیل توی ییک از دانشگاهه_از مزیت

 اروپاست ! 

و مرا در ژرفای لبخند آرامش غرق کرد .پرتوی از نور ماه 

 کرد . همچون پروژکتوری طبییع بررسمان نورافشاین یم

_وقنر استاد بنان از تو برام حرف زد ،) حاال دیگر من 

برایش " تو " شده بودم .نه " شما " (  دوست داشتم 

هاست که از کردم سالینمت ! چون حس یمزودتر بب

شناسمت .نه چون خواهر محمد بودی ! یا نزدیک یم

 ی سجاد ! خواهرزاده

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۵۲ 

 

من تا اون روز که توی بوک مارکت و بعدش تو محفل 

ققنوس به هم برخوردیم ندیده بودمت ! اما انگار که 

مثل خود خود من ! هیچ  همیشه همزاد من بودی ! 

ایط مشابه خانواده هامون ، دوست نداشتم به واسطه رسی
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رس تو هم همون بالهایی بیاد که رس من اومده و به تو 

خواستم از هم همون جفاهایی بشه که به من شده ! یم

رفنر ناامیدت کنم و برت برگردونم رایه که جسورانه یم

که مثل   اما تو رسسخت و مصمم بودی و نشون دادی

نداری .با  من ترش از رد شدن از حد و مرزها و تابوشکنن 

اضاون نامه ی که به من نوشنر فهمیدم کیس ی اعیر ن آمی 

 تونه مانعت بشه . نیم

 _پس بداخالقیاتون واسه این بود ! 

گن بداخالق! طور که یمام و این_من تو کارم خییل جدی

دم ونش نیمای هم دارم که به هر کیس نشاما روی دیگه

 . 

خواست آن را " به جز جوری نگاهم کرد که دلم یمو یک

 اش کنم . تو " ترجمه

تر گرفت رسید حرکاتمان آرامآهنگ که داشت به آخر یم

دانستم که من . هردو دستش را دور کمرم حلقه کرد .یم

آویختم اما کیم حیا هم باید دستانم را به دور گردنش یم

که دستانم بیکار لوتر نرفتم.برای اینکردم و دیگر از این ج

و  نمانند به بازوانش چسبیدم .او که انگار از جدال پنهاین 

ی ام خیی داشت پوزخند معنن زیرپوسنر  ن داری زد اما چی 
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نگفت .موزیک که تمام شد هردو همزمان درجایمان 

متوقف شدیم . اوموهایم را جمع کرد و ریخت پشت 

ه هم صورتش برافروخته به .حنر زیر نور کمرنگ مارسم 

 رسید . نظر یم

ه دیگه بریم تو .منم شومینه_داری یم ها رو رو لرزی ! بهیر

 . روشن کنم 

پروا به دانست این لرز تِب جنون دلدادگیست که یی و نیم

 جانم افتاده . 

 

ن شدن از قفل در بعد از روشن کردن شومینه ها و مطمیی

یم و ها ، باهم به طبقه باال رفو پنجره تیم تا دوش بگی 

های وسیط های مرا توی ییک از اتاقبخوابیم . چمدان

هایی رو به جنگل داشت .کفش گذاشته بود که پنجره

پارکت بود و دیوارهایش طوش رنگ .یک رسویس 

خواب سفید دونفره و جمع و جور داشت و وسط اتاق 

هم یک تخته فرش کوچک ابریشیم با زمینه آیی ) 

ای حریر اتاق ( پهن بود .شومینه کوچک ههمرنگ پرده

 اتاق را روشن کرد و بعد با اشاره به تختخواب گفت 
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ها و _امیدوارم وسواس خایص نداشته باشی .مالفه

ن .پتو رو هم من از خونه آوردم روتخنر  ن و نو هسیر ها تمی 

 ی نو گذاشتم . است ! توی حمام هم حولهنخورده.دست

ن خوب است و من هم تشکر کردم و گفتم که همه چ ی 

ن آب  وسواس ندارم و راحتم . گفته بود برای دوش گرفیر

ی نیاز داشتم او توی اتاق  ن گرم هست و اگر به چی 

 بغلیست .و من فهمیدم که قرار نیست باهم بخوابیم . 

 

بخی  بگوییم کیم این پا و آن پا که به هم شبقبل از این

ن گفت   کرد و بعد با لحنن نه چندان مطمیی

 تر باشی ! جوری راحتفکر کردم شاید این_ 

ن من بود . من که داشتم توی  منظورش به تنها گذاشیر

ام یم گشتم کیم دستپاچه های راحنر چمدانم دنبال لباس

 اعتنایی بروزش ندهم . کوشیدم با تظاهر به یی شدم و یم

ن !   _متوجهم ! ممنون که به فکرم هستی 

 نبود که دلش شاید جوابم ناامیدکننده بود و آین 

خواست ازم بشنود . اما خب چه باید یم گفتم ؟ که یم

که تورا به خدا نرو .پیشم بمان و با من بخواب ! درحایل
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ی
کردیم و اش را نداشتم .همان بهیر که صیی یماصال آمادگ

ی یم دادیم .خودش گفته بود به هم فرصت بیشیر

و توقعش از من در حد تعریف معمول زناشویی نیست 

فعال قرار است دوست هم باشیم ! پس این هم یک ماه 

 عسل عادی نبود . 

 

از توی چمدان یک بلوز یاش رنگ روشن با دامن 

ا  ه درآوردم که نو بودند و من اخی  شلواری بنفش تی 

گذشت خریده بودمشان .از در نیمه باز اتاق که آرام  یم

صدای " شب بخی  !" کوتاهش البه الی جلز و ولز 

ن   های مشتعل شومینه گم شد . مهی 

 

#عشق_را_سانسور_کردند  ️‼عزیزانم لطفا توجه کنید

شاید طوالین ترین رمان آنالین من باشه . حدود هشتصد 

 _نهصد پارت .) بیشیر یا کمیر دقیقا نمیدونم !( 

پس حاال حاالها منتظر پایانش نباشید . این قصه رس 

 ��.دراز دارد 
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 _کردند#عشق_را_سانسور

 #نیلوفرالری

#۵۵۳ 

 

صبح طبق عادت همیشه، برای نماز بیدار شدم .شومینه 

ون  خاموش بود و اتاق رسد .به زحمت از زیر پتو بی 

خزیدم و از توی چمدان ژاکت نازک سفید و مورد 

ام را بر داشتم و تنم کردم .چون مهر و جانمازی در عالقه

سم نبود، با تکیه بر جهت سنج ذهنن خود یایی و قبلهدسیر
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د و تا  ن نماز خواندم و بعد دیگر خوابم نیی روی زمی 

های سماموس رس بزند روی تخت خورشید از پشت کوه

بیدار ماندم و به خودم ، رسنوشتم و اتفاقایر که پشت 

ن چندوقت پیش که  رسگذاشته بودم فکر کردم .تا همی 

طوفاین از حوادث مرا دردریای مصیبت انداخته بود باور 

ام کند و مرا به ساحل نجات برساند کردم دسنر یارینیم

ام بلیت ورود به هایی که کشیدهو پاداش تحمل رنج

ه و تاری که در  دنیای دیگری باشد متفاوت از دنیای تی 

ن و باورهایش بزرگ شده بودم .  آن چشم گشوده و با آیی 

 بود که تصاویر سیاه و دنیای این روزهای من آن
ی

قدر رنیک

 کرد . روزهای گذشته را پیش چشمم تار و برفیک یمسفید 

ن پیچ و خماگر یم های سخنر دانستم پشت ییک از همی 

تاب ازشان درحال که در مسی  رسنوشت نفس بریده و یی 

، انتظارم را یمعبورم ، چه منظره کشد ی آرام و زیبایی

ی پیش یم رفتم و در حتما با امید و صبوری بیشیر

ناشکیبانه رس به عصیان  های غم هرگز لحظه

گذاشتم . هرچند خدا گواهم بود که تا جایی که در نیم

ی مطیع و شاکری برایش بودم و گله توانم بود بنده

 کردم . چندان نیم
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ها به داخل اتاق هره آفتاب که زد و نور  که از تمام پنجره

ن و رفتم پشت  کشید  خودم را از تخت کشیدم پایی 

ح زیبای کوهستان باشم .نگاهم از پنجره تا تماشاگر صب

های شمشاد و ممرز و اقاقیا گذشت و تا نوک براق برگ

پای درختان آلبالو و زردآلو و سیب کویه رفت و به 

های پرگل رسخ و محمدی که رسید در امتداد دو باغچه

ن روی حیاط کشیده شد سمت جاده ی بتنن و ماشی 

ت و .کالیعن داشت روی مخزن آب بزرگ و هوایی جس

ن یم آمد کرد و صدای آواز خوش یک سینه رسخ یمخی 

شد و ی روستایی دیده یم.جایی در دوردست ، چند خانه

تک و توک ویالهایی که میانشان فاصله زیادی افتاده بود 

 . 

شد .کم کم داشت دانم او گ از خواب بیدار یمنیم

رفتم رفت .شاید بهیر بود یمام از بیکاری رس یمحوصله

ن و صبحانه را حارصن یمپا  یی 
ی
ن صبح زندگ کردم .این اولی 

کمان بود و من برایش کیل دلهره و هیجان داشتم !  مشیر

رفتم جلوی آینه و دسنر به موهام کشیدم و بعد از 

ای که در نظرم بود تصمیم های مختلف و سادهمدل

گرفتم دم اسنی ببندمشان و شال سفید حریری انداختم 
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ون روی رسم .نصف موها م از پیش و از پس مانده بود بی 

 . 

 و با تردید فکر کردم 

 " اصال الزمه شال بذارم؟ ما که به هم محرمیم ! "

کشف حجاب را گذاشتم برای روزهای بعدتر .حاال انگار 

 نداشتم . 
ی
ن هم آمادگ  هنوز زود بود و من حنر برای همی 

لباسم بدک نبود و نیازی به تعویضشان ندیدم .با ریمیل  

رژ لنی کالباش رنگ هم کار آرایش صورتم را راه  و 

ی آرام و خوشحالم درآینه لبخند انداختم و بعد به چهره

 زدم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۵۴ 

 

 جدید توئه محبوبه ! حنر اگه خواب و رویا 
ی
" این زندگ

 افته سیع کن از باشه یا در دنیای موازی داره اتفاق یم
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ی و در زیباتر شدن هر ظهلحظه به لح اش لذت بیی

اش نقش داشته باشی ! قدر پرسنوح رو هم بدون و دقیقه

 خداروشکر کن که اونو گذاشته رسراهت . " 

ن زانو زدم و به قبل از این که از اتاق خارج شوم روی زمی 

ی این خوشبخنر ترد و تازه که داشت آرام و به شکرانه

 کردم .   ، سجده رفتاش زیر زبانم یمتدری    ج مزه

که خداوند همیشه و همه جا ی شکر برای اینسجده

کردم رویش را حواسش به من بود ! حنر وقنر که فکر یم

 ازم برگردانده . 

در اتاق را با صدای جی  آرایم پشت رسم بستم .از اتاق 

 و ویسیک و بغیل صدایی به گوش نیم
ی

رسید .ظاهرا خستیک

ند و خوایی عمیق حمام آخرشب دست به دست هم داد

ن از پله ها رفتم و طوالین را برایش رقم زده بودند. پاورچی 

ن . خانه از هر طرف در محارصه نور بود .پرده ها را پایی 

ها را باز کردم .هوای پاک و رسد کنار زدم و ییک از پنجره

ه به دشت و ییالقر رعشه ن اما دلچسب بود .خی  انگی 

ار زیبای پیش رویم یک نف ن س عمیق کشیدم و فکر درخیر

 کردم 

ین تصمیم بود ! "   " انتخاب اینجا بهیر
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خانه رفتم تا بساط چای را آماده کنم و بعد از  ن به آشیی

ن برای یک این ن شدم توی یخچال همه چی  که مطمیی

املت به قول محیا الکچری موجود است تصمیم گرفتم 

ن ، قارچ ،تخم مرغ،  تمام مواد اولیه را بچینم روی می 

 ای ، سی  و کیم سوسیس . دلمه فلفل

خانه بچینم .  ن تصمیم داشتم صبحانه را روی تراس آشیی

ف به رودخانه و کوه و جنگل بود و ویوی یی 
ی مرسی نظی 

ی که جوش آمد و چای را که دم کردم زیر  داشت .کیر

مایه تابه را هم روشن کردم تا روغن داغ شود و بعد تمام 

ام را ریختم داخلش . زدهمواد و مایع ترکیب شده و هم

بربری را با دقت و حوصله به یک اندازه  داشتم یک نان

چیدم تا بعد توی تسیر زدم و توی سبد یمبرش یم

گرمشان کنم که صدای سالمش البه الی عطر کازامورایر 

خانه پیچید .  ن  در آشیی

 !  _سالم .صبح بخی 

 خودم متوجه تن شاداب و گرم صدایم بودم . 

 _صبح بخی  . 
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ت سورمهل  .صورتش را ای رنگ به تن داشت باس اسیی

آلود به شسته بود اما چشمانش هنوز کیم خمار و خواب

 رسید . نظر یم

 _گ بیدار شدی ؟

 شه . _یه ساعنر یم

 و نگفتم از بعد از نماز صبح بیدارم . 

کرده و املت نگاهش باتعجب به اجاق گاز بود .چای دم

 .  با عطر خوشش در حال آماده شدن

_الزم نبود به زحمت بیفنر ! خودم صبحونه رو حارصن 

 کردم . یم

کرد ؟ آخرین نان را هم برش زدم داشت با من تعارف یم

ها چیدم .لبخند پت و پهنن روی صورتم و کنار بقیه نان

 بود . 

 _زحمنر نیست . 

 و بقیه نان را هم گذاشتم توی یخچال که تازه بمانند. 

 گم .مجبور نیسنر ! _جدی یم

ی گفت و باعث تعجبم  این بار با تاکید و قطعیت بیشیر

 شد .سبد نان را گذاشتم کنار تسیر . 
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 _چرا ؟ اشکالش چیه ؟ 

 و کیم از چاشنن شوچن استفاده کردم 

ن !  سی 
_دستپخت منو که هنوز امتحان نکردین .نیر

ن بد نیست . قدرام که فکر یماین  کنی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۵۵ 

 

نگاهش به روشنن آفتاب آن روز بود .با پوست برنزه و 

های برجسته و استخواین  صورت زاویه دار صاف و گونه

پیشه خارچی بود که درحال حارصن برای  شبیه یک هین

 یادآوری اسمش حضور ذهن نداشتم . 

 های صندیل مقابلش چسبید . به دسته

_اشکایل که نداره .پیش پیش هم مطمئنم  دستپختت 

لیه ! اما تو موظف به انجام هیچکدوم از کارهای خونه عا

 نیسنر ! 
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 را گیج شده بودم .معنن حرف
ی
های به این سادگ

 فهمیدم . نیم

 شم ! پس گ قراره به کارهای خونه برسه؟_متوجه نیم

اش رو داشتیم .یا به _هر کدوم از ما که وقت و حوصله

نوین کمک همدیگه .یعنن که تو موظف نیسنر و هیچ قا

 هم برای این الزام نداریم . 

 خویی بود ؟ یا فقط 
ن خدای من ! او راسنر راسنر به همی 

آورد . ای ادایش را در یمزنندهداشت با مهارت گول

ن  طور جنتلمنانه بخواهد پیش برود دیگر از قلب من همی 

ی برای خودم باقر نیم ن  ماند که ! چی 

 ش دیل بود . _منم از رس وظیفه انجام ندادم .بخش زیادی

 های او هم رسید . لبخندم مرسی بود و امتدادش به لب

ن صبحونه رو من یم  چینم . _پس می 

خانه را  ن من هم تعارف نکردم و بالفاصله تراس آشیی

 پیشنهاد دادم ! 

 
ی
ن صبحانه زندگ ن برای رصف اولی  کیم بعد همه چی 

کمان روی تراس مهیا بود . وقنر داشتم مقابلش  مشیر

 م نشستم گفتیم
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خواستم برم از باغچه گل بچینم و بذارم تو گلدون _یم

ی این کار رو نداشته باشیم و ویل گفتم شاید اجازه

 صاحب اینجا خوشش نیاد . 

از پشت بخاری که از روی املت مقابلش داشت بلند 

 شد نگاهم کرد .لحنش مهربان و صمییم بود یم

رو شون _فکر کن خونه خودته ! فوقش پول گالی باغچه

 هم بدیم ! 

ن لقمه را پیچید و به دهان برد .من توی فنجان ها و اولی 

چای ریختم .بوی املت در هوای آزاد غوغا کرده بود 

 .فکر کردم 

 خوره یا قند ؟ " " چاییش رو با شکر یم

ی بگم ؟  ن  _حاال یه چی 

 با نگاهم تشویق به گفتنش کردم .شمرده گفت 

مجبور و موظف ها که راجع به خوام اون حرف_یم

م ! مرحمت کن و نذار هیچ وقت از نیسنر گفتم پس بگی 

 نصیب بمونم ! این دستپخت یی 
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ن و  بعد از رصف صبحانه داشتیم به کمک هم می 

خانه را جمع و جور یم ن کردیم که موبایلش زنگ خورد آشیی

وقت از صبح انتظار تماس از طرف کیس را .ظاهرا آن

ن نگران و م تعجب به طرف پیشخان نداشت. برای همی 

دانم گ پشت خط بود که با رفت و برش داشت .نیم

هاش رفت توی هم و مردد ماند که دیدن اسمش سگرمه

جواب بدهد یا نه .من هم وانمود کردم که حواسم بهش 

ریختم توی سینک .اما ها را یمنیست و داشتم ظرف

ون و را خانه رفت بی  ن ه وقنر تماس را برقرار کرد و از آشیی

نکردم و  ی باال را در پیش گرفت گوشهای طبقهپله تی 

 شنیدم که گفت 

 _سالم مامان ! 

دانم مادرش با اش طول کشیده بود .نیمگفتگوی تلفنن 

خواست رسزنشش کند و بهش او چکار داشت ؟ یم

شان  عذاب وجدان بدهد که چرا برای مراسم عقد خیی

وفت نکرده ؟  حتما او هم مثل مامان من متخصص ک

هایش بود .او به من گفته بود از کردن اوقات خوش بچه

 جا کهآن
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۵۶ 

 

هایی که او رفته و کارهایی که خانواده اش همیشه با راه

کرده مخالف و منتقد رسسخت بودند ترجیح داده که در 

ش به   بهشان نزند .حاال اما خیی
مورد ازدواجش حرقن

ن فرصت تماس گرفته بود تا گوش م ادرش رسیده .در اولی 

اش از .شاید ازدواج مقولهبهش از این بابت شایک شود 

ن جدا بود و برای خانواده اش مهم بود که در امر همه چی 

 ازدواج پرسشان نقش و دخالنر داشته باشند . 

خانه را مرتب کردم یک استکان چای بعد از این  ن که آشیی

ی تراس. نگاهم داشت همراه رودخانهریختم و بردم روی 

دوید که خروشان و کبود پای درختان راش و ممرز یم

ی ای که از اتاقش در طبقهی ین حواسم رفت پیش ناله

ی محیل زیبا و دلکیسی بود و او باال بلند شده بود. نغمه

 نواخت . ماهرانه یم

هایی بر دلش زخم زده معلوم نیست مادرش با چه حرف

اش پناه برده  تا سوز غمش را به ساز مورد عالقهبود که 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

هایش بدمد و با نوایش تا عمق جان را از میان سوراخ

 بخراشد . 

خانه برگشت .  ن  به آشیی
ن آوای ین کیم بعد از فرونشسیر

اش آرام و موقر بود و نگاهش تالطیم نداشت . هچهر 

کننده و ناخوشایندی در ی عصنی انگار که هیچ مکالمه

توانست به ی موسیفر یم. ظاهرا با معجزهوده کار نب

 وقت نیاز ، درد درونش را درمان کند . 

ی نگفت .به رسوقت  ن سیدم .او هم چی  ی نیی ن من چی 

کباب زعفراین منجمد از یخچال رفت و یک بسته جوجه

ون کشید و توی ماکروویو گذاشت تا یخ زدایی شود آن بی 

.بدون برنج !  خواست کباب درست کند . برای ناهار یم

 خواستم ساالد آماده کنم . من هم یم

خوردیم بدون اشاره به وقنر داشتیم روی ایوان ناهار یم

 تلفن مادرش گفتم 

 نوازی استادین ! _الحق که تو ین 

دور دهانش را با دستمال پاک کرد و بعد با لباین متبسم 

 گفت 

به کنم .هیچ سازی زنم از همه این دنیا یمیم _وقنر ین 

 . ده ی ین بهم آرامش نیماندازه
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ن گفتم نگاهمان که در هم قفل شد با لحنن غبطه  آمی 

 _خوش به حالتون ! 

چشمانش تابناک بود و صدایش عاری از هرگونه تعارف 

 ای توخایل. یا وعده

_خواسنر معلم خصوصیت یم شم تا هر سازی که 

ی !   دوست داری یاد بگی 

حایل گرد شدند و چشمانم از فرط ناباوری و خوش

 درخشیدند . 

 _خییل عالیه ! 

 ادامه دادم 
ی
 و با کیم رسخوردگ

ی موسیفر استعداد  _ ویل فکر نکنم در زمینه یادگی 

تونم یه آهنگ بدون خطا خایص داشته باشم . هنوز نیم

و درست درمون با پن فلوتم بزنم ! البته سولماز یم گفت 

 من ... 

لماز خاطر خود را مکدر حواسم نبود و با آوردن اسم سو  

کردم و هرچه ذوق و شوق داشتم پرید .برچن خاطرات 

ای هستند که خود را یک گوشه از شوم از یادنرفته

کنند و همیشه در کمینند تا با تلنگری به ذهنت مخفن یم
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تو هجوم بیاورند و نامردانه بچزانند دل تنگ و صبورت را 

 . 

و داشتم با حالنر  حرکت ماند کارد و چنگال توی دستم یی 

بار پس کشیدم .روزهای سیاه و مصیبتبرآشفته نفس یم

از پخش شدن آن فیلم تندتند از جلوی چشمانم رد شد 

ن صدایم در  و آن حس و حایل که از ترس از دست رفیر

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۵۷ 

 

بیمارستان تجربه کرده بودم و او هنوز از آن خیی نداشت 

 ره برایم تازه شد  ! دوبا

همه اغتشاش غم و درد، صدایش نرم و نوازنده میان آن

ن   بخش . بود و تسکی 

_عزیزم ، برای آرامش قلب و روح خودت هم شده 

ها حنر لیاقت این رو ببخش و فراموش کن .بعیصن آدم
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شون سیاه ای از قلبمون رو با کینههم ندارن که گوشه

 کنیم . 

 

 من بشویم .گفته بود نوبنر !  ها را اجازه نداد ظرف

احت کردیم و عرص که تمام بعدازظهر در اتاق هایمان اسیر

ده آفتاب نورش را از حیاط جمع کرد و سایه ها گسیر

شدند تصمیم گرفتیم باهم والیبال یا بدمینتون بازی کنیم 

ن بودند .توپ والیبال و راکت  . های بدمینتون توی ماشی 

ن گفت  از پله که باهماما قبل از این  ها برویم پایی 

_یه رس به کمد دیواری اتاقت بزن ! اونجا چنددست 

روی تو جنگل و لباس و کفش مخصوص بازی و پیاده

 کوهنوردی برات آماده گذاشتم . 

های هاج و واج من گذشت و و لبخندزنان از مقابل نگاه

ن   با گفیر

 _تو حیاط منتظرتم . 

 ها رسازیر شد . از پله
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ت توی کم د دیواری چند دست لباس و کفش و کاله اسیی

 ۳۹ها های مختلف .شماره کفشها و رنگبود با مارک

بود .چه حدس دقیفر داشت ! خدای من ! چطور 

ن را بکند ؟ انتخاب من یم توانست یک تنه فکر همه چی 

بلور و شلوار صوریر فسفری بود با کفش و کاله سفید .) 

ن بار بود که با  کاله را روی شالم گذاشتم .(  برای اولی 

ن  ن پوشیسی جلوی آینه قرار یم گرفتم برای همی  چنی 

 نزدیک بود خود را نشناسم ! 

 

ن برداشته بود و داشت روی  او توپ والیبال را از ماشی 

ن اسپک یم ن بیر ش زد که من رسیدم .با نگاه تحسی  ن آمی 

 های داغ شده گفتم براندازم کرد و من با خجالت و گونه

 امن ! منون ! درست اندازه_خییل م

 _مبارکه ! 

داد  که داشت توپ را توی دستانش بازی یمو درحایل

 پوزخندزنان افزود

رسوند االن یا برات گشاد _البته اگه محیا بهم تقلب نیم

 بودن یا تنگ ! 
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طور ! پس باز پای خواهرکم در میان بود اوه که این

اهر !محیای خوبم ! چه رازدار خویی برای شوهرخو 

ها برایم عزیزش بود ! شوهرخواهر !؟ چقدر این واژه

 عجیب و غریب بودند هنوز ! 

به رفت و درفاصله ای دورتر از من ایستاد و قبل از رصن

 زدن به توپ گفت 

 ای سنیوریتا !؟_آماده

های باز مانده در هوا منتظر من کیم خموده و با پنجه

وع نشده جو گرفته   بود مرا ! دریافت توپ بودم .هنوز رسی

 ام ! _زیاد ماهر نیستم ویل آره آماده

 

 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۵۸ 
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زاقاسیم را من  شب کنار شومینه شام خوردیم . می 

درست کرده بودم .اما زحمت کباب گوجه و بادمجانش را 

او کشیده بود . سکوت عمیقمان تحت تاثی  شکوه 

ن  " سونات مهتاب " ضبط ای بود که شده وجدانگی 

مندی هرچه تمام تر خودش با پیانو و به زیبایی و هین

اجرایش کرده بود .شب من زودتر از او شب بخی  گفتم و 

به اتاقم رفتم و خوابیدم .او روی ایوان رفت و با شب و 

 تنهایی بیدار نشست و ویسیک خورد . 

روز بعد باد با خودش پشته پشته ابر سیاه آورد و رستارس 

 ان را پوشاند. صبحانه را او حارصن کرد و ناهار را من . آسم

ی  با محیا و بابا و ریحانه تلفنن حرف زدم .از مامان خیی

 نبود .جز اسمش که بر زبان محیا آمد . 

 رسونه ! _مامان هم سالم یم

ن برایم کاقن بود  راست و دروغش هم برایم مهم نبود .همی 

یل  توانست رویکه ازش دورم و او دیگر نیم من کنیر

 داشته باشد . 

که مه و باران در عرصی نسبتا تاریک و رسد قبل از این

د رفتیم توی حیاط و باهم بدمینتون بازی کردیم .  بگی 
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هرچقدر توی والیبال بد بودم ، بدمینتونم خوب بود و او 

 کرد . هربار با یک " براوو " جانانه تشویقم یم

 ؟ات چیه سنیوریتا _ورزش مورد عالقه

به زدن به توپ پریدم باال .از میان نفس  های به برای رصن

 گفتم شماره افتاده
ی
 ام با مسخرگ

 دونم .شاید اسیک روی یخ .شایدم کشنر ! _نیم

های دانست حنر در زنگخندیدم و خندید .چه یم

ورزش مدرسه هم به تشخیص مامان عضو گروه شطرنج 

ن و بیی باال و  ن نداشت  بودم چون نیاز به جست و خی  پایی 

بازیا در شان یه دخیر نیست .والیبال و ) این جلف

های مردونه است ( و من بسکتبال و هندبال ورزش

ی جز چقدر از شطرنج متنفر بودم ! زنگ ن های ورزش چی 

کسالت و رسدرد برای من نداشت ! روی موهای رها 

ای رنگ هم دیده اش یک طرف موی نقرهی پیشاین شده

 کرد . اش را دوچندان یمظاهری شد که جذبهیم

 تری گفتم  پشت بندش با لحن جدی 

تون _هر ورزشی به جز شطرنج ! شما ورزش مورد عالقه

 چیه ؟
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 با جواب دور از انتظارش دلم رسید . 

 _بدمینتون با تو ! 

 در میان نیست اما 
ی
ن ما پای هیچ عشق بزرگ گفته بود بی 

دن ن دلیی ن من به همی  های نرم نرم ، های ظریف ، سوخیر

 
ی

کم ، های کمهای ریز ریز ، حایل به حایل شدنشاعرانیک

مستقیم و زیرجیل هم قانع بودم .  ن اشارات غی   همی 

ی ساده اما پر رمز و راز بودم هنوز گیج و مست آن جمله

که توپ پردار پرتایی مرا در هوا توی مشتش گرفت .به 

بهلب به سمتم ای آرام هایش برد و بوسیدش و باز با رصن

قدر فرستاد . این آخر زیبایی باهم بودنمان بود .نبود ؟ آن

خواست از این جلوتر که از ترس خراب شدنش . دلم نیم

 برویم . 

ن " وایسا دنیا ! وایسا ! من یم جا با اون پیاده خوام همی 

 شم ."

 

جنب و جوشمان زیاد بود و در اثر تحرک تنمان گرم شده  

. برعکس دیروز که به خاطر و حسایی عرق کرده بودیم

مان ناشی بودنم زود بازی را تمام کردیم حاال اما بازی

 بیشیر از یک ساعت بود که ادامه داشت . 
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ن بردارد من از فرصت برای  یکبار که رفت توپ را از زمی 

احت دادن به خودم استفاده کردم  دوال شدم و  اسیر

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۵۹ 

 

ی زانوهام گذاشتم .وقنر متوجه ا را روی کاسههدست

 
ی

 ام شد گفت شدت خستیک

 خوای تموم کنیم !؟_یم

خواست تا آخر دنیا به بازی با او ادامه اما من دلم یم

ن و آخرین فرصت من بود و  بدهم. انگار که این اولی 

ن راحنر شانسش از دست برود ! نیم خواستم به همی 

ن مرصانه گفتم   برای همی 

 یه کم دیگه !  _نه

ی به اندازه ن ن  اما انگار هر چی  اش خوب بود و همی 

ام باعث آن اتفاق شد و عیشمان را طیش خوایهزیاده

 کرد. 
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به زدن به توپ که بسیار دور در ییک از صحنه ها برای رصن

ن برداشتم و دستم را کش آوردم  سم بود چنان خی  از دسیر

هم ریخت و  که بعد از رد کردن توپ در نهایت تعادلم به

ی  "  آخ " من ییک شد فریاد " مواظب باش ! " او با ناله

 . 

ی مرجان مینیاتوری و با رس رفته بودم توی باغچه 

هایشان نامهربانانه در برم گرفتند.اگر او ها و تیغکاکتوس

توانستم خودم را در آن رسید حنر نیمنبود و به دادم نیم

پشت بغلم کرده بود وضعیت جمع و جور کنم  .تقریبا از 

ون یمو داشت موهام را از چنگال وحیسی  کشید. شان بی 

 های خشن! الی مرجانشال و کالهم مانده بود البه

و بعد از شب عروش ، کشف حجابم این گونه رقم 

 خورد . 

 

 ذاشنر توپ بره به جهنم !  _یم

ها را آرام و با رسزنشش همراه با رقت و دلسوزی بود .تیغ

یک ییک از همه جام کند .تنها شانیس که آورده احتیاط ی

ها مصون مانده بود بودم این بود که صورتم از هجوم تیغ

. کف دست راستم کمیر زخیم شده بود .اما دست چپم 
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 آش و الش بود 
ی
ها خون . از بعیصن از خراشیدگ

طاقنر و چشمان به سوخت. گایه که با یی جوشید و یمیم

توجه به کشیدم او یی ب یمنشسته دستم را عق اشک

 کرد . مقاومت من دوباره دستم را از آن خودش یم

 دونم دردناکه . ویل دیگه تمومه . _یم

 شلوارم بود .به آن صوریر 
ی
نگاهم با غصه به جرخوردگ

زیبای خط و خش برداشته .حنر یک روز هم نتوانستم 

 سالم نگهشان دارم ! بخشیک شانس! 

 _لباسمم پاره شد ! 

 از صدایم یماندو 
ی
مندگ .او اما با بارید ه و افسوس و رسی

 مالیمت گفت

 _مهم نیست عزیزم ، فدای رست ! 

 و آرام از جا بلندم کرد . 

_بریم تا دستات رو شست و شو بدم . موهاتم باید یه 

 بار دیگه با دقت چک کنم . 

و من خجالت کشیدم بگویم باید برای خودمان اسپند  

کانیم چ ترسم شم حسودان را .اصال یمدود کنیم و بیر

همه آرامش و خوشبخنر رسیده از جانب خدا خودم این
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ی پرت قدر حالم در این گوشهرا چشم زده باشم ! آن

ن با او خوب بود که حنر به خودم هم  افتاده از زمی 

 . شد ام یمحسودی

ن جعبه کمک های اولیه را برداشت و باهم از توی ماشی 

ن تبه خانه برگشتیم .راک های بدمینتون ماندند روی زمی 

. پشت رسمان رعد و برق زد و باران گرفت .مرا با خود به 

ن برد که به اندازه کاقن بزرگ بود  رسویس توالت طبقه پایی 

و برای هردونفرمان جا داشت .اول دستانم را با آب و 

ی صابون شست و شو داد و قبل از این که با اسیی

اش داشت ای اولیههی کمکمخصویص که در جعبه

 ها را ضد و عفوین کند با هشدار گفت جای تیغ

 _فقط یه کم سوزش آوره ! تحمل کن. باشه ! 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۶۰ 
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و من با تکان رس ترغیبش کردم به کارش ادامه بدهد . 

 ای جز تحمل هم مگر داشتم ؟چاره

ا کف دست _دست راستت نیاز به باندپییحی نداره .ام

 چپت 

 بندمش تا زودتر خوب شه . زنم و یمرو پماد یم

 من رستکان دادم که یعنن باشه ! 

که باهم از دستشویی خارج شویم با لحنن که قبل از این

 داد گفت  توامان بوی شوچن و جدیت و تاکید یم

خونمون نه مرجان مینیاتوری  وقت تو باغچه_ما هیچ

 ال گور پدر هرچی گل خارداره ! کاریم نه کاکتوس .و اصیم

 مگر چه جادویی داشت که حرف
ی
های به این سادگ

 توانست قلبم را شیدا و تسخی  کند ؟ یم

 

مرا روی صندیل جلوی شومینه نشاند و قبل از 

م انداخت توش  ن ن آتش شومینه ، چند تکه هی  فرونشسیر

ه و تار بود  ون نگاه کرد . آسمان  تی  و بعد از پنجره به بی 

 و رگبار تند باران هنوز ادامه داشت . 

 _چه هوایی شده ! 
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ترسیدم اما در آن باال بلندی دورافتاده از رعد و برق نیم

ن به نظر یمخوف رسید. وقنر داشت دستم را با گاز انگی 

یل پاک یم ای برایش زنده شد و آن را با کرد ،خاطرهاسیر

اک گذاشت .   من هم به اشیر

خیابون خلویر که به آپارتمانم _یه شب تو وین تو یه 

 یم
ی
رسید اسی  یه مشت اوباش مست شدم .اوایل زندگ

قدر تجربه نداشتم که دانشجوییم تو اروپا بود و هنوز اون

ها بدونم نباید با پول نقد زیاد شبا تو کوچه پس کوچه

پرسه بزنم .بهم چاقو زدن و هرچه داشتم ازم دزدیدن و 

ن .من با پهلوی چاک خورده و خوین به زحمت در رفیر

خودم رو رسوندم خونه .جای زخمو خودم ضدعفوین 

حال شدم . سه روز و کردم و بستم و بعد از شدت درد یی 

شب تو تب و عفونت سوختم و کیس نبود به دادم برسه 

اومد خونه رو ای یه بار یم.روز چهارم مستخدیم که هفته

 کنه منو یی 
ن نه . آب بدنم کهوش تو رختخوابم پیدا یمتمی 

زنه از دست رفته بود و دیگه جوین نداشتم . زنگ یم

گفت کنه .دکیر یماورژانس و برام آمبوالنس خیی یم

نزدیک بود دیر بشه ویل با همون اقدامات اولیه تونستم 

م .   جلوی مرگ حتمیم رو بگی 
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ش بودم که سوزش کف دستم آن قدر تحت تاثی 

ه به چهره و صبورش ناگهان  ی آرامفراموشم شد .خی 

 صدای خودم را شنیدم که گفت 

ن این_چطور یم ن !؟قدر قوی و الهامتونی   بخش باشی 

اختیار از دهانم دررفته بودند .اگرچه از انگار کلمات یی 

که هنوز شناخت کاقن گفتنش پشیمان هم نبودم .با این

 آشنایی جسته و گریخته هم 
ن از او نداشتم اما با همی 

اال و روح بلندش را فهمید .لبخند کیحی شد شخصیت و یم

زد و از باالی چشمانش نگاهم کرد .حاال داشت باند را با 

 پیچید . طمانینه دور دستم یم

های اجباری زیادی داره ! البته اگه آدمو _تنهایی توفیق

 مجنون نکنه ! 

وع کرد به خواندن شعری از " محمدعیل بهمنن  و بعد رسی

ا و رسا بود  ن دلنشینن داشت .جان " صدایش گی  و طنی 

انه . ی شعر داد برای دکلمهیم  های جانسوز و دلیی

 کنم سهم کیم نیستام را با تو قسمت یمتنهایی  》

ده  تر از عالم تنهایی من عالیم نیستگسیر

 ها راخواهم تمام فصلغم آنقدر دارم که یم
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ن غیم نیستبر سفره ن خود بنشانمت، بنشی   ی رنگی 

 را که یی  حوای من بر من
 شکمگی  این خودستاین

ن و آسمانت آدیم نیست   《.تنهاتر از من در زمی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۶۱ 

 

ای از موهام را همان لحظه کار باندپییحی تمام شد .طره

 که افتاده بود جلوی چشمانم از روی صورتم کنار زد . 

ی چشمانش ای از آتش شومینه افتاده بود تو انگار بارقه

اند . کشید و تنم را یمطور داشت شعله یمکه آن  گی 

تر از آن بود که لحن نجوامانند و جنبهقلب من یی 

 دوپهلویش را تاب بیاورد . 

_اما هرچقدر هم آدم قوی و رسسخت باشه ممکنه یه 

روز جلو ییک احساس ضعف کنه و بشکنه .یه جور که 

 کرد. فکرشم نیم
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نگ چشمانش بود .به آن ی نگاه ماتم به تیله خورسی

غروب که پرتو نورش را سخاوتمندانه به آفتاب یی 

 من یمگوشه
ی
تاباند . گوشم از زنگ آرام های تاریک زندگ

فهمیدم هم هایش را هم یمصدایش پر بود .معنن حرف

نه ! با دروین شوریده و ظاهری دگرگون شده پیش 

ه چشمش بودم .رسخ رسخ ! داغ داغ ! قلبم وحشیان

ترسیدم صدای پرتمنایش را به گوشش کوبید و یمیم

ی تا رسوایی احساش
ن  ام نمانده بود که گفت برساند . چی 

خوام یه نگاه به موهات بندازم .یه وقت تییعن _حاال یم

ری لباسات رو عوض نمونده باشه الش.بعدم تو یم

ها و شال و کالهت که رم رساغ راکتکنن و منم یمیم

 غچه ! مونده تو با

 

رفته بود و ما شاممان را که ساندوی    چ مرغ بود زیر  برق

نور لرزان شمع و روشنای شومینه خوردیم .او حدس 

به این  ی رعدوبرق مانع از وصل شدن برقزد که ادامهیم

ها شود و بهیر بود که از روی احتیاط چراغ زودی

وریاضطراری را برای استفاده داشتیم و تر نگه یمهای رصن

 ساختیم . ها و آتش شومینه یمبا نور شمع
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ی باال بروم خواستم برای نماز به اتاقم در طبقهیم

هرچند جراتش نبود اما فکرش مثل بار سنگینن افتاده 

اب سفید  بود روی دوشم .او رفته بود برای خودش رسی

آورده بود .با چند قطعه کوچک یخ و یک کاسه زیتون و 

ن شدم کرد من از جا نیمتا یک گیالس برای خودش پر   خی 

 .با تردید پرسید

ن کنه یمری عزیزم ؟ اگه ناراحتت یم_کجا یم تونم همی 

 حاال بساطمو جمع کنم . 

 رم باال نماز بخونم ! _نه .یم

 ام گذاشتم و لبخندزنان دستم را روی پیشاین 

ن ! _فقط انگار یادم رفته چطور تیمم یم  کین

باال چادر نمازت رو بیارم  _اما من استاد تیمم ! بذار برم

ن   دم ! جا نماز بخون ! بعد یادت یمهمی 

اش رفت باال و رسی    ع برگشت . و با نورچراغ قوه گوشی 

دیروز به من یک جانماز قدییم داد .جنسش از مخمل 

ن بود .با حاشیه گفت جانماز ای گلدوزی شده ! یمسیی

 
ی

های برادر شهیدش رضاست و هرجای دنیا که بچیک

بردش! آن را مچون گنج باارزشی همراه خودش یمباشد ه
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ن پهن کرد و بعد از این که ترتیب تیمم را با برایم روی زمی 

 حوصله یادم داد گفت 

 تو انجام فرائض دینن کاهیل یم
ی

کردم _از همون بچیک

م و کارم رو بیشیر با تیمم راه  خییل سختم بود وضو بگی 

ن که وقنر آب کردنداختم .مامان و بابام دعوام یمیم

رفت .چون هست تیمم قبول نیست .ویل به خرجم نیم

ی اونا باشه .گایه شبا از  باور نداشتم خدا به سختگی 

خوابیدم که واسه نماز صبح آماده باشم تنبلیم با وضو یم

 . 

ی دور جانماز بود .دسنر با نگاهش به رد گلدوزی ساده

 اش کشید . باخته های رنگحرست روی گل و بوته

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۶۲ 

 

تونستم از خواب بکنم رضا دلش _یه وقتایی هم که نیم

گفت تو بخواب سوخت و با مهربوین یمبه حالم یم
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خوند خونم و یمداداش ! من دورکعت هم به نیت تو یم

کردم .حنر وقنر دور از چشم مامان و بابا روزه خوری یم

گرفت قضای روزه هامو یم بعد ماه رمضون جای من

خواد که من بیفتم تو آتیش جهنم گفت دلش نیم.یم

 .دوست داشت باهم بریم بهشت . 

 صدای آه بلندش درسکوت خانه پیچید . 

_رضا از اولشم یه فرشته بود که اشتبایه رس از روی 

ن درآورد .   زمی 

 با تاثر و تاسفن عمیق گفتم 

 _روحش شاد ! خدا بیامرزه . 

ر رضا انگار همچون خاری در دلش خلید و یاد و خاط

 سوزش ، خییس اشک را به چشمانش دواند

هایش را پیچید لباش در هم یمهمزمان که داشت چهره

د و چشمانش را و رسی تکان داد . کنجکاوانه  به هم فرسی

 پرسیدم 

 تر بود ؟ یا شما پرسدویم هسنر . _رضا از شما بزرگ

ما چون قد و قواره زیادی تر بود ا_رضا چندسایل ازم برگ

رسیدیم .پدر نداشت .باهم مثل برادرای دوقلو به نظر یم
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شدن بهم و مادرم هرموقع که ازم مایوس و رسخورده یم

ن کاش به جای رضا تو مرده بودی ! یم  گفیر

ن یم شد .انگار که داشت سیبک گلویش تندتند باال و پایی 

 غیم بلعید .پوزخندش بوی ماند بغیصن صدساله را یم
ی
گ

 داد . جانگداز را یم

تونستم باهاشون موافق و _از معدود دفعایر که یم

 عقیده باشم . هم

ن   کیم بعد قد راست کرد و با گفیر

 _نمازت رو بخون ! 

آرام از مقابلم گذشت .گیالسش را برداشت و رفت  

پشت پنجره ایستاد و تا من نمازم را بخوانم در جوار 

ابش را نرم  ن رسی  غمگی 
نرمک رسکشید و شب سکویر

 ی پشت پنجره را تماشا کرد . زدهباران

چادر و جانمازم را که جمع کردم و گذاشتم یک گوشه ، 

ن گیالسش را یم ن بود او داشت دومی  نوشید . هنوز غمگی 

. اما آرام و صبور ! چون مرا بیکار و کالفه دید که دارم با 

 کنم گفت ی توی دستم بازی یمحلقه
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ن وصل شدن برق خوای تا _یم جا رو کاناپه ها همی 

؟   بخوایی

پیشنهاد بدی هم نبود .نزدیک شومینه و درپناه حضور او 

ن بود .اگر خانه ی خودمان بود از جایم گرم و مطمیی

جا بفهیم خاموشی و رعد و برق نیم ترسیدم .اما این

نفهیم کیم احساس ناامنن یم کردم .دست خودم نبود .با 

 کمرویی گفتم 

 مزاحم خلوت شما نیستم .  _اگه

داری به من کرد و پوزخند زد یعنن که چه نگاه معنن 

اب و ویسیک حرف ها ! برایم عجیب بود که وقنر رسی

چه شد .برخالف آنتر و فکورتر یمنوشید انگار ساکتیم

وب آدم را از خودبیخود و پاتیل  شنیده بودم که مرسی

ت الیتنایه کند . در وجودش انگار دری بود که به سمیم

جا به عمق یی در یی آن شد و او بعد از نوشیدنباز یم

برد .جایی که دست کیس بهش نرسد . به پایانش پناه یمیی 

طبقه باال رفت و با دو پتو و دوبالش و کیف ویولونش 

ن یم خوابید . بالش را برگشت .خودش هم البد روی زمی 

و را بکشد زیر رسم گذاشت و منتظر ماند دراز بکشم تا پت
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روم .من که عادت نداشتم کیس تا این حد لوسم کند ، 

 تشکر کردم و بعد هم خنده گفتم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۶۳ 

 

ن !؟ یه وقت _شما همیشه قراره این قدر خوب باشی 

ن و بعد برنگردین به تنظیمات کارخانه !   بدعادتم نکنی 

کرد و مت یمهایش مقاو داشت در مقابل کش آمدن لب

ای از اخیم نازک تر به نظر برسد سایهکه جدیبرای این

 اش . افتاده بود روی پیشاین 

تره ! به خصوص با ییک مثل _از نظر من بد بودن سخت

 تو ! 

ن نگاهش گرفت گونه هام گرخیدند . نفسم از وزن سنگی 

ی رخ یماحساسات تازه نمود و ام داشت با جزییات بیشیر

ش قرار یممرا با تمام و  داد ! برای پرت جود تحت تاثی 

 کردن حواسمان از هم گفتم 
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ه . _ویل فکر نکنم این  جا خوابم بیی

 رویم کشید .نگاهش اما در 
ی

خم شد و پتو را به آهستیک

ی من باقر ماند .دستش هم روی پتو . چشمان شیفته

کوفت .انگار امان یمجایی که قلبم داشت یی درست همان

جا به من مام گرمای سوزان تنش را یکخواست تکه یم

منتقل کند .صدایش به نریم یک آهنگ آرام عاشقانه 

 بود  که تا عمق جانم نفوذ یم کرد . 

ی یم_من اگه برات ویولون بزنم راحت یم خوایی گی 

 سنیوریتا ! 

و در امتداد لبخندی موقرانه ، به رساغ کیف ویولونش 

 کشیده شد .   قراری به دنبالشرفت و چشم من با یی 

 

ین بیدار شم .نذار ! "  " خدایا ! نذار از این خوب شی 

 

 

#عشق_را_سانسور_کردند  ️‼عزیزانم لطفا توجه کنید

شاید طوالین ترین رمان آنالین من باشه . حدود هشتصد 

 _نهصد پارت .) بیشیر یا کمیر دقیقا نمیدونم !( 
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پس حاال حاالها منتظر پایانش نباشید . این قصه رس 

 ��.دراز دارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۶۴ 

 

نمایی ویلونش بود که خوابم 
دیشب نفهمیدم کجای هین

ای که یادم مانده بود " سلطان برد .ویل آخرین قطعه
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گذاری هرچه تمامقلب تر ها " بود که او به زیبایی و تاثی 

هایاجرایش یم جی  فین کاناپه   کرد .دم سحر از صدای جی 

ون ویال  از خواب پریدم .از ظلمات رستارسی اندرون و بی 

های کوتاه ها وصل نشده .صدای نفسفهمیدم هنوز برق

آمد .کف دستم ی جلوی تلویزیون یمو عمیقش از کاناپه

سوخت و نیاز به یک قرص مسکن دیگر داشتم کیم یم

خانه نبود .تیمم کردم ن ن تا آشیی و  اما توی تارییک یارای رفیر

در روشنای شومینه نماز خواندم و دوباره رفتم روی 

ام ها کالفهکه سوزش زخمکاناپه و سیع کردم قبل از این

 کند بخوابم . 

صبح او قبل از من بیدار شد .دوش گرفت و صبحانه را 

ها که وصل شدند تا من به خودم هم حارصن کرد .برق

رصف برسم او مخزن هوایی را هم از آب پر کرد .قبل از 

ی ضدعفوین صبحانه یک بار دیگر کف دستم را با اسیی

کرد و روش پماد مالید .ظاهر زخم و زییل ها از دیروز بهیر 

های ترمیم به وضوح محسوس بود شده بودند و نشانه

 کرد گفتشان یم.وقنر داشت  بررش
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ن _زخم جوری یواش یواش جوش های درونمون هم همی 

یخورن و خوب یمیم ن مرهم برای التیام گذر شن ! بهیر

یم . زمان و فراموشیه ! این  که رساغشون رو نگی 

دستم را که با باند تازه پیچید ، انگشتانش را به نریم  

ام رساند . نگاهش همان برق دیشب را داشت روی حلقه

ن ! هرجمله ه کننده و سحرآمی  اش انگار بمنی از انرژی . خی 

 مثبت بود . 

کنیم و به بدبیاری دیروز ن بازی یم_ما بازم باهم بدمینتو 

 خندیم . یم

ی چشمانش بود در دل طور که نگاهم آویزهو من همان

شناختم و استاد همایوین که دیگران به پرسنوچ که یم

رساغ داشتند فکر کردم که با اویی که حاال باهم زیر یک 

 یم
ی
ن تا آسمان فرق داشت سقف زندگ کردیم از زمی 

آمد اهل این کارها اخته شده ، بهش نیم.استاد هماون شن

 های رمانتیک باشد ! اصال ! و حرف

مان فکر کردم .به  " بدمینتون با به رقص زیبای دونفره 

تو " گفتنش .به بوسیدن توپ قبل از پرتاب .حرکات 

ن دستم یا خواندن شعر و درآوردن تیغ  آرامش موقع بسیر

 . از الی موهام .یا ویولون زدنش موقع خواب 
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گفته بود روی دیگری دارد که به هرکیس نشانش 

 دهد ! نیم

دیدم و این همان روی مهربان و رمانتیکش بود که من یم

 وار ! شدم . دیوانهاش یمکم داشتم دلباختهو کم

*** 

 

ن روز از گردش جنگیل مان با خودش ضبط در دومی 

شارژی و آکاردئون آورده بود و باهم تا دشنر از گل های 

ونه و سنبل وحیسی رفتیم .روز قبلش هم پیاده روی باب

کوتایه داشتیم اما زود برگشتیم چون هوا دوباره ابری 

شد و ترسیدیم زیر باران و در گل و الی جنگل گرفتار 

ه را با خودش  شویم . هرچند وقنر برگشتیم باد ابرهای تی 

 برد و آسمان دوباره صاف شد . 

راش و توسکانشستیم ی دو درخت زار زیر سایهروی چمن

ن لباس. هردو از قمقه هایی هامان آب نوشیدیم .من از بی 

 بلند آیی را برای
ن ت آستی   که او برایم خریده بود یک تیرسی

 

 #عشق_را_سانسور_کردند
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 #نیلوفرالری

#۵۶۵ 

 

روز انتخاب کرده بودم با یک شلوار یوگای روی آنپیاده

ن ساق متوسط سیاه ! برای ا ن بار از مشیک و یک پوتی  ولی 

زده و حنر که کیس از پوششم ایراد نیم گرفت هیجاناین

شدم ! چرا گیج بودم .انگار باید به خودمان مشکوک یم

 گذشته
ی

هایی که در زندگ
ن ام مهم بودند و به تمام چی 

 خاطرشان رسزنش
ی
ها شدم و تذکرها شنیدم در زندگ

جدیدم تبدیل به یک مشت مساله شخیص شده بود که 

شد .انگار تمام عمرم در جدال و ه خودم مربوط یمفقط ب

 مدارایی بیهوده گذشت . 

ت محض احتیاط داشتم توی کوله ام هم یک سویرسی

هایمان درآورده و جوراب .هردو پاهایمان را از توی کفش

 را هم کنده بودیم . 

خواست باند خارید و دلم یمکف دستم بدجوری یم

ها خاطر جوش زخم کردم .خارشش بهدورش را باز یم

توانم باند را بردارم. بود .گفته بود وقنر برگشتیم خانه یم
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 های عمیقتوی جنگل ممکن بود زخم
ی
تر دچار آلودگ

 شوند . 

لیموناد ریخت و یک تکه یخ هم   او برایم توی لیوان

جو باز کرده بود . انداخت داخلش .برای خودش هم آب

بخیسی خنکای فرحهوا در آن قسمت از جنگل دالخاین 

کرد ها بود .تا چشم کار یمداشت .نگاهم به دوردست

ه و چمن و بعد حواسم رفت پیش  ن درخت بود و گل و سیی

 صدایش ! 

 یم_یم
ی
 اگه ما تو یه کشور اروپایی زندگ

کردیم باهم دوین

رفت . مثال من اولش ای پیش یمبودنمون از مسی  دیگه

 کردی. یم دادم تو قبولبهت پیشنهاد دوسنر یم

 و به شوچن گفت 

خوام _به امکان دست رد زدن به پیشنهاد دوستیم نیم

 فکر کنم . 

 های من هم . هایش کش آمد . لبلب

_بعد یه مدت به عنوان دوست دخیر دوست پرس باهم 

شدیم ، بعد یا عاشق وارد رابطه چندماهه یا چندساله یم

ما و یا هردو کردیم یا ییک از شدیم و باهم ازدواج یمهم یم

 از هم یم
ی
 رفتیم . مون یمبریدیم و یی زندگ
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کردم و با او موافق هایش فکر یمکه به عمق حرفدرحایل

ن رس تکان دادم .این جا از بودم در کنار لبخندی غبطه آمی 

ها نبود .الاقل ما که درمیان خودمان و اقوام  این خیی

 نزدیکمان ندیده بودیم . 

ایط درست برعکسش _و اینجا ما این پروسه  رو بنا به رسی

وع کردیم .اول ازدواج کردیم .بعد باهم آشنا  از آخر رسی

 شیم .بعدشم ... یم

ام را ناتمام گذاشتم و نگاه متفکرم در امتداد سکویر جمله

ن به نقطه ای در دوردست محو ماند.او لب وا کرد غمگی 

ی بگوید اما بعد انگار منرصف شد .  ن  چی 

عدش قد نداده باشد نه .دوست که عقلم به بنه این

که باهم به کجا نداشتم به بعدش فکر کنم .این

شد برایم مهم بود اما نه و آخرش چی یمرسیدیم یم

قدر که فکرش از حاال پریشانم کند و باعث شود از آن

ی شد از غصهطعم دلچسب امروز غافل بمانم . نیم

ینن  حارصن فرداهای مجهول و نیامده ،از خوشبخنر و شی 

ای که رسنوشت اکنون دراختیارمان گذاشته بود و آماده

د .   حظ نیی

 نگاهم کرد و گفت
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 کنن ؟ _ به چی فکر یم

 نگاهش کردم و گفتم 

 _به شعری از فروغ ! 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۶۶ 

 

 کنان خواندم   و زیر لب زمزمه

ن است 》  آری آغاز ، دوست داشیر

 یداستگرچه پایان راه ناپ

 من به پایان دگر نیندیشم

ن زیباست  ن دوست داشیر  《که همی 

ن دلم را به   ته آبجویش را باال آورد و من مالش رفیر

ه ن دادند نه هایی ربط دادم که کف پایم را قلقلک یمسیی

 . پرسیدنگاه گرم و نافذش که روی من ثابت مانده بود 

 خوین ؟ _فروغ زیاد یم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 حفظم ! _عاشقشم ! خییل از شعرهاشو 

توی  بعد از صدای ِرخ ِرخ قویط خایل مچاله شده

 مشتش گفت  

 هاش رو . _منم بعیصن 

وع کرد به زمزمه کردن  و رسی

 من 》
ی
 وقنر که زندگ

ن نبود  هیچ چی 

ن به جز تیک تاک ساعت دیواری  هیچ چی 

 دریافتم

 باید، باید، باید

 دیوانه وار دوست بدارم

  《کیس را که مثل هیچ کس نیست 

فهموم آن شعرها دلپسند بود و به بزم گرم و چقدر م

 آمد ! مان یمدوستانه

فشاند، هام آتش یموقنر که جوشش خون روی گونه

ن کندم و آرزوکنان فوتش کردم .   قاصدگ از روی زمی 

 امروزمون باشه ! " 
ی

 " خدایا فرداهام به قشنیک
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بزرگ و جادارش  کیم بعد ضبط شارژی را از توی کوله

و آکاردئونش را که در این راهپیمایی طوالین حمل درآورد . 

اش . رسید از توی جعبهو نقلش به نظر طاقت فرسا یم

نور دزدکانه از البه الی شاخ و برگ درختان اطراف روی 

 کرد . هامان بازیگوشی یمچهره

توین خوام ساز بزنم .اگه قر تو کمرت فراوون شد یم_یم

ن   جا بریزی ! همی 

 زد .با خنده گفتم ام طعنه یمه یی اختیاریداشت انگار ب

_نه دیگه مثل قبلنا نیستم که تا صدای آهنگ بلند شه 

ل نباشم !   قابل کنیر

ط ببندیم ؟  _اوه جدی ! رسی

این را نه با شک و ناباوری گفت .نه از روی استهزاء ! 

 بیشیر انگار داشت رسبه رسم یم گذاشت . 

ط چی ؟   _رسی

 دهانش دوختم . و پرسان و منتظر چشم به 

_اگه تونسنر در مقابل موزیک و ساز من مقاومت کنن و 

 نرقیص جایزه داری . 
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کرد.کارزار من انگار که داشت مرا دعوت به یک مبارزه یم

با تن . پیشنهاد جالنی بود و من ازش با کمال میل 

آمد خودم را محک بزنم استقبال کردم . انگار بدم نیم

 درجایی که برایم ببینم مقاومتم در مقابل م
وسیفر

محدودینر وجود نداشت و اختیار و آزادی عمل داشتم 

 چقدر است ؟ 

ن که چالش سخنر یم_یم تونه باشه برام .پس لطفا دونی 

ی باشه که به مقاومتش یی جایزه ن  ارزه . اش یه چی 

کت تو _جایزه اش ...! امممم ! ) بعد از تامیل کوتاه (  رسی

! داخیل یا خارجیشم فرقر  هر کنرسیر که دوست داشنر 

 کنه ! نیم

 هایم را محکم برهم زدم و شادمانه گفتم دست

 شه ! _خدای من ! بهیر از این نیم

طو باخنر ...   _اما اگه رسی

 و مرموزانه سکوت کرد . کنجکاو و پیگرانه پرسیدم 

 _اگه باختم چی ... 

ی نگفت اما نگاه شیدایش که از چشم ن ها به روی چی 

هلبانم رسید  ن ای با من حرف بسیار داشت .لبخندش آمی 
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و تمنا بود .صدای آکاردئونش را که درآورد و  از شیطنت

 ی کوتایه از آهنگ " مرا ببوس " را که اجرا کردقطعه

 تمام من تبدیل به یک قلب شد و تپید . 

 شد همچه تقاضایی ازم داشته باشد ! باورم نیم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۶۷ 

 

توانستم ضعف و لرز تنم را گردن نسییم حاال دیگر نیم

پراکند بیندازم که با خودش شمیم دلنواز جنگل را یم

بازی نگاهش که پروایی او بود و آتشاش تقصی  یی .همه

 برد ! دلم را به یغما یم

م تا من نگاه  ام را ازش دزدیدم او هم ضبط شارژی زدهرسی

ته باال برد .به رغم جثه  را روشن کرد و ولومش را تا 

 شاد و کوچکش بلندگوهای قوی
ی

ای داشت . آهنیک

کالم از لیالفروهر در سکوت وهمناک جنگل یی 
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کالم خواست با آکاردئونش همراه باموزیک یی پیچید.یم

 همنوایی کند . 

 توین مقاومت کنن سنیوریتا ! _حاال ببینم چقدر یم

ن کرد  وع به نواخیر مندی تمام رسی ی وجودم .همه و با هین

 خواندم . به رقص درآمده بود و توی دلم همراه با ریتم یم

 است های عاشقانه" تموم این حرفا بهانه است /بهانه

 است اگه من از تو گله دارم /عاشقتم همش بهانه

 تموم این حرفا بهانه است / 

ط را به او نباخته باشم سفت و سخت اما برای این که رسی

ن و به علفچسبیده بودم به ز  انداختم .او ها چنگ یممی 

تر روی طور که انگشتانش را با استادی هرچه تمامهمان

د و بدنهشسنر  ن ها یم فرسی دارش را باز و بسته ی چی 

اش دریی اغوای من بود و کنندههای ترغیبکرد با نگاهیم

خندیدم .آهنگ اش یمهای مذبوحانهمن به تالش

 زاده بود . شمایع انتخایی و شاد بعدی از حسن

های ریز و های دروین و جنبشو باز همان کشمکش

م که در نهایت قابل مهار بودند .او امیدوارانه  ن وجدآمی 
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ی من برنداشت داد و دست از وسوسهداشت ادامه یم

 از گوگوش رسیدیم . .تا این
ی

 که به آهنیک

 پشت دیوار دلم یه صدای پا میاد》

 《ا میادیه صدای آشنا از تو کوچه ه

ن و طعنهلبخندش شیطنت های زن بود و با نگاهآمی 

داد که گی  انداختمت ! دیگر اش به من اخطار یمموذیانه

ون  راه فراری نداری . حاال داشت آشوب درونم به بی 

کم اختیار خودش را از دست شد و بدنم کمکشیده یم

 داد . دیگر تواین برای مقاومت نبود .نبود ! یم

و ناز درحال جنبیدن بود  از جانم با کرشمههر ذره  

خود شد .در مرز یی .بندبند وجودم داشت از من جدا یم

اض گفتم   از خود شدنم با اعیر

کنن ! آهنگ _قبول نیست ! شما داری جرزین یم

 گوگوش نه ! 

ی وقفه بدنهقیدی خندید و درهمان حال که یی او اما با یی 

ن دار آکاردئون را پیچ و ت  داد شانه زد باال . اب یمچی 

یط نذاشتیم !  ن رسی  _همچی 
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وزمندانه یی تماشای من فرستاد که تحت  و نگاهش را پی 

ن کنده شدهتاثی  جادوی موسیفر همچون مسخ ها از زمی 

ه ن زارها به رقص در آمده بودم شده ، پای برهنه روی سیی

ها مرغ آوازم از قفس حنجره آزاد شد و بعد از مدت

م و یی .یی 
ها و پاهایم را هماهنگ با ملودی پروا دسترسی

انه یمحرکت یم جنبیدم و دادم و با ناز و اداهایی دخیر

خواندم .انگار نه انگار که در مقابل خرامیدم و یمیم

وار و مستانه ! پاهایم انگار دیگر دیدگان او بودم .پروانه

ن بند نبودند .   روی زمی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۶۸ 

 

 آموختم از بید که در باد برقصم》

 در اوج پریشاین خود شاد برقصم

ن یاد گرفتم  از سایه ی شمشاد چنی 

 در ماتم هر رسو که افتاد برقصم
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ین من! این گونه مرا ساده مپندار  شی 

 ی فرهاد برقصمبگذار که چون تیشه

 از روز ازل با دل یی حوصله بستم 

 《رقصم! عهدی که فلک هر چه به من داد ب

 

وع کرد به کف زدن و با  آهنگ که تمام شد او برایم رسی

 یک

 "براوو !" ی جانانه ازم تمجید کرد . 

هایی به شماره افتاده برایش تعظیم کوتایه من با نفس

های شوقم را کردم و بعد با پشت دستم پاک کردم اشک

ریخت و قلبم آتشفشاین از شور و هام یم. خنده از لب

ودار آن لحظهرُسور بود .د های رویاگونه و شاد ! آن رگی 

 امیدبخش یی 
ی
 تکرار ! زندگ

همه خوشبخنر و آرامیسی که به " خدایا من الیق این

 سمتم رسازیر کردی هستم !؟ "

 

ط را باخته بودم اما از خدا که پنهان نیست .از  هرچند رسی

 ی دورسبرد بود . شما چه پنهان برای من مثل یک معامله
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گاه که در کنند ! آن  توانند معجزهها یمبوسهها ، بوسه

یک بوسه یک 》!محرصن رسول عشق باشی 

 
ی
 《ستزندگ

توانست مثل یک قدرداین کوچک باشد ، یک یم 

سپاسگزاری مخترص از کیس که باعث حال خوب این 

 روزهای من بود .من آدم قدرنشناش نبودم ! 

 

بساطمان او به روی خودش نیاورده بود اما وقنر داشتیم 

 کردیم که از جنگل برگردیم گفتمشرا جمع یم

طو باختم ! اما ...حاال نه ! وقت مناسبش که دست  _رسی

 داد به روی چشم ! 

برق نگاهش را توی چشمان خجولم ریخت و لبخند کیحی 

هاش ! رنگ و بوی جنگل داشت کلمات افتاد روی لب

ن و ترد روح افزایش !   سیی

 دارم ! اما ...یم_من همیشه برای دریافتش آما
ی

تونم تا دگ

 وقت مناسبش صیی کنم سنیوریتا ! 
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 #نیلوفرالری

#۵۶۹ 

 

عرص روز هفتم بود .داشتیم روی ایوان عرصانه 

خوردیم .من نان کماج درست کرده بودم که او خییل یم

ازش خوشش آمده و قول گرفته بود که باز هم از آن نان 

درست کنم . قراربود برای شام او  های خوشمزهکماج

! بعد از  پاستا آماده کند .با سس اصیل ایتالیایی

موجود )که  ای که راجع به آذوقههای متفرقهصحبت

ن آب و هوای مطبوع و ییالقر  دیگر رو به اتمام بود( و نی 

داشتیم ،وقنر که فنحان خودم را برای بار سوم از چای 

ضوع مهیم که بارها کردم فکرم رفت پیش مو پر یم

دوست داشتم در موردش از او پرس و جو کنم اما فرصنر 

دست نداده و حاال زمان مناسنی برای مطرح کردنش بود 

 . 

ن به یه اتهام سیاش عقیدیر افتادین زندان ! یعنن   _گفتی 

 براتون پاپوش درست کردن ؟ 
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او از عوض شدن ناگهاین موضوع گفتگومان تعجب کرده 

ن و بازیک شدند . اما از جواب بود و چشمان ش به رویم تی 

 دادن طفره نرفت . 

 _یه جورایی هم آره هم نه ! 

جواب روشن و رسراسنر نبود و ظاهرا خودم باید به ته و 

 رسیدم .ابرویی باال انداختم و با خنده گفتم تویش یم

 _هم آره هم نه ؟ یعنن چی ؟ 

را داد جلو .  ای باال زد و لب پایینش اعتنایی شانهبا یی 

ای از نان کماج کره و مربای داشت با طمانینه روی تکه

 مالید . آلبالو یم

 کنن ؟ _خودت چی فکر یم

 ای به خود گرفتم . نگاهم را تنگ کردم و حالت متفکرانه

توانستم حدس بزنم یک نظریه بیشیر نداشتم .حنر نیم

 دقیقا به چه جرم یا اتهایم ؟ 

.واال که به این زودی آزادتون _خب حتما پاپوش بوده 

 کردن! نیم

ده هنوز لقمه ی توی دستش را به دهان نیی

کردم صحبت رسید .حس یمبودورسدرگریبان به نظر یم
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کردن راجع به آن موضوع خوشایندش نیست  . هرچند 

اش را به روی کرد که ناراحنر اش را یمداشت تمام سیع

 خود و من نیاورد. 

محفل ققنوس هم گی  داده بودن  های_حنر به فعالیت

ن محفیل نباید داشته  ن که دیگه همچی 
و ازم تعهد گرفیر

 باشم! 

 ناباورانه پلک زدم . 

 _پس یعنن محفل ققنوس کال برچیده شد ؟ 

 _فعال تا یه مدیر جلساتمون متوقف و کنسل شده . 

ن . دست  هایم را درهم گره زدم و گذاشتم روی می 

ت منم از اعضای خواس_چقدر حیف شد ! دلم یم

 ثابتش باشم! 

این را از ته دلم گفته بودم .او که شدت اندوه و تاثرم را 

 ای گفت دید در کنار لبخند مهربانانه

ها که از آسیاب افتاد شاید بعدها به شکل رسی و _آب

 در مکان دیگری ادامه پیدا کنه ! 
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شدم .اما بود و من بابتش خوشحال یمباید خیی خویی یم

ی امیدواری و خشنودی هایی نهاین  به من اجازهدلواپیس

 اش را فرو بدهد . داد .صیی کردم تا لقمهعمیق را نیم

ن تو دردرس که همون بهیر  _اگه قراره باز به خاطرش بیفتی 

 واسه همیشه تعطیل بشه ! 

خوایه  ن بود و از روی خی  ن و توصیه آمی  لحنم غمگی 

 دلرسدی .  .صدای او اما آکنده از تردید و دوستانه 

 _تو نگران به دردرس افتادن منن ؟ 

 _خب ...آره ! نباید باشم ؟ 

چرا ناگهان برآشفته شده بودم ؟ انگار گفتگویمان داشت 

 خودش رد یم
ی

 شد . خود به خود از مسی  آرام همیشیک

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۷۰ 
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د مات و حق به جانب من چی دیده بو  دانم در نگاهنیم

اش به هم ریخت و نگاهش که دچار سوءتفاهم شد.چهره

 را ابری از رنجش پوشاند . 

_یعنن اگه بخوام یه روز دوباره محفل ققنوس رو برقرار 

کنم ممکنه باهاش مخالفت کنن یا سیع کنن جلوش رو 

ی؟  بگی 

نگاه نا آراممان به هم قفل مانده بود . به نظر سوال 

دادن به آن کیم گیج و  ای بود اما من برای پاسخساده

یا  دستپاچه شده بودم ! شاید بیشیر لحن آزرده

 اش بود که ذهن مرا مسدود کرده بود . بازخواست کننده

ن دونم که دلم نیمدونم ...فقط ...یم_نیم خواد باز بیفتی 

ن ! زندان ! به خصوص که یم ن از شما تعهد هم گرفیر  گی 

ن آمد و دربرمان   گرفت و برای سکوت مثل موچی سهمگی 

که در اعماق خودش نکشاندمان با دلخوری دست این

 پیش را گرفتم

 _یعنن موافقت یا مخالفت من اهمینر براتون نداره!؟

صدای نفس عمیق و بلندش در فضای خایل میانمان 

پیچید . نگاه مکدرش با من حرف بسیار داشت اما انگار 

بل از جا تمام کنیم .قداد گفتگو را همانکه ترجیح یم
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ی شود . هرچند با این که ناخواسته موجبات مالل بیشیر

یر  کالیم جدی و اتمام حجت کننده مرا دچار شوک و حی 

منتظره کرده بود .   عمیق و غی 

ن _یک عمر خانواده ام مخالف کارهام بودن اما نتونسیر

ه در این باره شانست رو  ن ! تو هم بهیر جلومو بگی 

خواد اذیت بیسی دلم نیم امتحان نکنن عزیزم .چون هیچ

 ! 

بعد نگاه نافذش را ازم دزدید .دور دهانش را با دستمال 

اش را عقب کشید . با صدایی که هنوز .صندیلپاک کرد 

داد اما آهنگ آرام خودش را حفظ نگه بوی کدورت یم

 داشته بود گفت

 های باغچه آب بدم . رم به گل_آفتاب رفته ! یم

نگاه مبهوت و ناباور من هم به و بعد از جایش بلند شد . 

دنبالش ! فهمیدم آفتاب رفته و آب دادن به باغچه بهانه 

است .او داشت از من و آن گفتگوی مایوس کننده 

کردم. از این که چقدر گریخت .از خودمان تعجب یمیم

شد زبان همدیگر را نفهمید و با یک سوءتفاهم راحت یم

 فکر کردم جزیی یک عرص دلپذیر را خرابش کرد . 
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خوام مثل " کجای حرفام اشتباه بود ؟ چرا فکر کرد یم

اش سد راهش بشم ؟ من ...من فقط...فقط خانواده

ن ! "یم  خواستم توی دردرس نیفته .همی 

وی کرد قلبم گرفت و اشک تا گوشه ی چشمانم پیرسی

ن این فکر که او خیال یم کرد من برآنم تا از .بیش از هرچی 

داد .من حدودیت ایجاد کنم آزارم یمرس احتیاط برایش م

ها و باید و نبایدهای که خود عمری اسی  چهارچوب

انه توانستم با ام بودم حاال چطور یمی خانوادهسختگی 

رسیدند سد راه او همان دالیل مشابه که ظاهرا موجه یم

دانست شوم که مثل من راه و رسم پرواز در قفس را یم

ماند و روح آزادش مرز و یمای ناما پشت هیچ در بسته

شناخت .شاید نیتم در واقع خی  بود اما ای نیممحدوده

های متفاویر ازش کرد دچار این شد برداشتچون یم

بدگماین یا دست کم شک و ابهام شد که شاید من قصد 

ل کردنش را دارم .بدتر از آن این بود که اگر  کنیر

اط بودن خواستم به خودم برای نگران بودن و محتیم

 حق بدهم و توقع داشته باشم که در این باره ترس و

 

 #عشق_را_سانسور_کردند
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های مرا درک و به میل من رفتار کند ، پس باید دلواپیس

ن حق یمبه خانواده ها و دادم که براساس نگراین ام نی 

های خودشان ) حاال به جا یا نابه جا ( اندییسی مصلحت

لم کنند و هیچ اشکال و ایرادی به کارشان یک عمر ک نیر

وارد نیست . واقعا که کارزار فکری سخت و عجینی بود 

.اگر بخوایه در مقام قضاوت باشی و جانب انصاف را 

ی یم دیدی که اگر حاال حق با تو باشد پس بگی 

ا حق با خانوادهیک ات بوده که محض به جورایی اکیی

ت و وابستگانت خطر نیفتادن امن و آسایش خود

پرهایت را بچینند و بگذارندت توی قفس ! اما من 

ی او ! ام باشم ! یا مثل خانوادهخواستم مثل خانوادهنیم

های با همان افکار محدودکننده و پست ! با همان دیدگاه

سویه و حق به جانب و باهمان صالحدیدهای یک

ن چه برخود یمتحمییل ! هرآن پسندیدم باید بر او نی 

ن بود . یم  پسندیدم . درستش همی 
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خانه یم پلکید و به نظر کارش را هم  ن او در سکوت در آشیی

خوب بلد بود .یک بار به رساغش رفتم و ازش پرسیدم 

کرد ها را خرد یمخواهد ؟ وقنر داشت قارچکمک نیم

 که نگاهم کند گفت آنیی 

احت کن !   _نه عزیزم .تو برو اسیر

ز روی مهرباین گفته باشد انگار که احس کردم بیش از آن

خواست دوروبر خودش ام را نداشت و نیمکه حوصله

و  کرد .شاید فکر بدبینانهببیندم مرا از رس خودش وا یم

 توانستم فکر کنم . ای بود اما جور دیگری نیمخودآزارنده

ن شام را باهم چیدیم .نه چندان صمییم و گرم اما قهر  می 

.پاستایش معرکه شده بود .مزه و رسیدیم هم به نظر نیم

ن طعم سس آلفردواش یی   نظی  بود .اما من فقط به گفیر

 _خوب شده ! 

ن " نوش جان " !   بسنده کردم .او هم به تکان رس و گفیر

 انگار در به کار بردن کلمات دچار خست شده بودیم ! 

بعد از شام او با ایستادن پشت سینک اعالم کرد که 

ن را جمع شو ها را یمخودش ظرف ید .پس من فقط می 

کردم .بعد هم رفتم توی سالن نشیمن جلوی شومینه 
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ی کف دستانم نشستم . به زخم و زییل های کمرنگ شده

ی در حال ترمیم شدن نگاه یم کردم که با رسعت چشمگی 

قدر ور رفتم که در ی دستم آنکامل بودند .و با حلقه

خانه بوی خوش قهو  ن ه بلند نهایت خسته شدم .از آشیی

ی خودش با قهوه جوش میس ها براشده بود . گایه شب

هایش هم تعریفن کرد .ظاهرا قهوهی ترک درست یمقهوه

دانم دادم و نیمبودند . من اما چای را به قهوه ترجیح یم

اش را ی قهوهدانست شاید آن شب بهانهاز کجا یم

ام که ّبا دو فنجان کوچک از قهوه به سالن نشیمن کرده

که نگفتم " خییل آمد و اصال هم تعجب نکرد از این

رم واسه خودم ممنون ویل من عادت به قهوه ندارم و یم

 چای بریزم." و به جایش گفتم

 _مرش . 

اش را برداشت و او به دنبال لبخندی کوتاه فنجان قهوه

سکوتش را و رفت و پشت پنجره مشغول تماشای شب و 

 نوشیدن شد . 

ن بود و داشت کم هوای خانه به شدت کم دلگی  و سنگی 

شد .یک قاشق شکر توی فنجان از تحملم خارج یم

ریختم و بعد کیم از قهوه را مزه مزه کردم .طعم نسبتا 
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مالیم و خویی داشت .برای دفعه اول تجربه بدی هم 

 نبود . 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۷۲ 

 

ناآشنا و  ام که خودش را در معرض یک طعماما معده

وع کرد به رفلکس نشان دادن !  قبل از این که تلخ دید رسی

خورده را توی سینن برگرداندم و به هم بپیچد فنجان نیم

رست یقه هفت بعد کیم او را از پشت تماشا کردم .یر 

سفید تنش بود با یک شلوار راحنر طوش .حنر توی 

 هم خوشپوش و جذاب به نظر یملباس
ی

آمد . های خانیک

 فکر کردم 

 " باید باهاش حرف بزنم ! " 

ن فکر مرا از جایم بلند کرد و به سمت او کشاند .  و همی 

نگایه به کنارش پشت پنجره که قرار گرفتم برگشت و نیم

سوی سمتم انداخت و بعد دوباره رویش را کرد به آن
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ی من در کنار خودش شب . انگار از حضور ناخوانده

 متعجب بود . 

روی شیشه ها کردم و بخارش که نشست ، من نفسم را 

 رویش با خط نستعلیق ریز و درهم نوشتم 

 " ویل هرگز نگفتند،

  که زن باید عاشق باشد، 

 و مرد الیق..! 

 عشق را سانسور کردند..! " 

ن کنار دستش اش را روی نزدیکفنجان خایل ترین می 

های من که داشت همراه گذاشت و بعد زل زد به نوشته

ه به شب آرام شیشه کم کم محو یم با بخار  شد و من خی 

 پشت پنجره گفتم 

_شب شبیه آدم مرموزیه که دلش پر از حرفه اما از ترس 

 رسوایی صداش درنمیاد . 

ی دانم این چه تشبیه یا تمثیل و کنایهخودم هم نیم

عجیب و غرینی بود که من از شب داشتم ! اگر شب 

زد و ام یما روی شانهگمان دستش ر قدرت تکلم داشت، یی 

اض یم گفت " یه فالین ، خواهشا مرا وارد قهر و  با اعیر
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های خودتان نکن و برای طعنه زدن به هم از من آشنر 

دار کنج خواستم پوزخند معنن مایه نگذار ! "  چون نیم

 که گفت کردم  .تا اینلبش را ببینم نگاهش نیم

ی یم ن  ؟ _چی 
ی

 خوای به من بیک

کرد و بیه من علیه خودم داشت استفاده یمظاهرا از تش

از نظر او من شنی بودم که از ترس رسوایی سکوت کرده 

ی صدایش لرزیده ی پرجذبهبودم . اگرچه دلم از لهجه

بود .اما میمیک صورتم را به هر زحمنر که بود در همان 

کردم . حالت خننی نگه داشتم .از روی شانه نگاهش یم

ی شیشه، کنار خطوط محو داشت روی بخار تازه

 ی منشده

ی یم  ن ن کرده تمام حواسش نوشت .اما با گوشچی  های تی 

را داده بود به من که باالخره من من کنان به حرف آمده 

 بودم . 

های امروز عرصم ...دچار _انگار ...انگار شما از حرف

 سوءتفاهم شدین ! 

ی نگفت . آب دهانم را قورت دادم و نگاهم محو  ن چی 

 ی روی بخار شیشه شد . تهنوش

ن شده ! "  " ای شب از رویای تو رنگی 
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ی که سکوت مکمل حواس پرتم شود به دنبالهقبل از این

 هایم افزودم . حرف

ابدا ! اگه _من قصد محدود کردن شما رو ندارم . 

 ام زدم رصفا از روی نگرانیم بود . حرقن 

یک نفس عمیق کشید و بعد به سمت من چرخید و با 

 نن  آمرانه گفت . لح

 دونم ! _یم

هایش را به سینه زد .چشمانم داشت روی و دست

 زد . صورتش دودو یم

 _پس چرا ازم دلخورین ؟

 _نیستم ! 

داد این که نگاهش هنوز گرفته و مغموم نشان یمدرحایل

 را گفت . 

ن دیگه_ویل قیافه  ده ! ای نشون یمتون چی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری
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#۵۷۳ 

 

اما لبخندش چندان عمیق نبود .شاید حنر زورگ بود 

مایه قوت قلبم شد .دست کم کدورتش در آن حد نبود 

ویی کند . 
 که بهم تررسی

_شاید کیم حالم گرفته باشه ویل از تو دلخور نیستم . 

سنیوریتا ! باور کن ! در واقع باید ازت ممنون باشم که 

 نگران منن ! 

بود و من کیم گیج شدم .پس ناراحنر این را با تاکید گفته 

ن چند اش از چی بود و آن سکوت معنن  دارش که تا همی 

ام کرده بود !؟ دسنر لحظه پیش ادامه داشت و کالفه

ام کشیدم و موهام را زدم عقب ! یکهو انگار روی پیشاین 

 گرمم شد . 

خوام یه طوری بشه که این _من فقط ...فقط ...نیم

دونم شاید از از دست بدم .یم حال خوب ،این آرامشو 

 خودخوایه یا پرتوقعیم باشه ویل بهم حق بدین که ... 

جی  قلبم  . کلمات گوشم پر شده بود از صدای جی 

ها عاجزانه در انسداد گلوم گی  کرده بودند .بعیصن حرف

آیند و نیم شود به هستند که در قالب هیچ کالیم در نیم
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های مرا ار ناگفتهراحنر توضیحشان داد .اما او انگ

 فهمید . یم

 یی دونم چی یم_یم
ی
 عزیزم .ویل زندگ

ی
دردرس و گ

شه تو بهشت خوشبخنر مطلق و ابدی رو فقط یم

ن ! .نه اینآسموین تجربه کرد   جا رو زمی 

 کردم .طاقت شنیدن آنبا حب و بغض نگاهش یم

ها را نداشتم .انگار داشت با کلمات برجسته و حرف

ی نه چندان بزرگم دهان من و خواسته قصار خود به

خواست بررسش فریاد یم کشیدم اما کرد .دلم یمکیحی یم

 و مرتعیسی گقتم به جایش با صدای گرفته

ن  ن پیدا کردم _ویل من...من بهشت رو همی  جا رو زمی 

 گم ! فهمیدین چی یم.کاش یم

 
ی

تش شد .دسنر عصبانیت و برآشفتیک ام باعث بهت و حی 

 یل روی صورتش کشید و کالفه گفتحابا پریشان

فهمم ! ویل حنر اگه مثل این چند _یم فهمم محبوبه ! یم

روز تارک دنیا بشیم ممکنه تو ییک از دفعایر که دارم برای 

م . آدم یم خرید آذوقه رم شهر تو راه تصادف کنم و بمی 

ن هیچ تضمینن برای دوام و بقای آسایش و این جا رو زمی 

 آرامشش نداره. 
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هایی هم دست خودمونه ! _ 
ن  آره .ویل یه چی 

هامون از عالئقمون بگذریم _اگه قرار باشه به خاطر ترس

یم ، آرامیسی که در عوضش  ی بگی  و روحمون رو به اسی 

تونه واقیع و دائیم باشه .یه روز یه به دست میاریم نیم

ن پوچ بود . ترکه و یمجا حبابش یم  بینیم که همه چی 

دانستم حق با اوست و متاسفانه ه یمدرد من این بود ک

ن   گوید . طور است که یمهمی 

 ی من نابه جا بود . ببخشید ! _پس حتما خواسته

و رصیحش  های به ظاهر سادهانگار فهمیده بود با حرف

چه بر رسم آورده ! منن که آزادی و آرامش ابدی را باهم 

 دیدم که انگار توی یک توهم پیچیدهخواستم حاال یمیم

ام . خوایه مفرط شدهام یا دچار نویع زیادهگی  افتاده

ن پایدار و مطلفر   هیچ چی 
حق با او بود .در این دنیای فاین

وجود نداشت .باید با این واقعیت تلخ و گریزناپذیر یک 

 پذیرفتم . آمدم و منطقش را بد یا خوب یمجور کنار یم

یتگرانه مرا که در مرز گریه دید متاثر شد و درحرکنر حما

 دستش را به سمتم دراز کرد . 

 _محبوبه ! 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۷۴ 

 

ن .انگار اما من خودم را عقب کشیدم .و نگاه آزرده ام را نی 

شد به آرامش یی دوام این دنیا دل بست تقصی  او اگر نیم

 لرزید . هام از فشار بغض یمبود . لب

 !  رم بخوابم ! شب بخی  _من یم

هایم رفتم که به کنج سکوت و قبل از رسازیر شدن اشک

م . و تنهایی   ام پناه بیی

جو و خواستم هنوز هییحی نشده دخیر ضعیف و بهانهنیم

 اشکویی به نظر برسم . 

ن  که پاهایم به اتاق رسید بغضم مثل حباب ترکید اما همی 

. خودم را رها کردم روی تخت و چون ابر بهار زار و زار 

گشت م . دلم از دست زمانه پر بود و یی بهانه یمگریست

 که حوض دلش را خایل کند . 
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که صدای پاهایش توی راهرو و تا پشت در اتاقم تا این

ای آرام به در صدام پیچید .مکنی کرد و بعد به دنبال تقه

 زد 

 _محبوبه ! 

هام را شنیده و با نگراین آمده بود که شاید صدای گریه

.من اما خیال نداشتم با آن حال و روز ازم دلجویی کند 

م با او مواجه شوم .رسم را زیر پتو کشیده و خود رقت ن انگی 

را زده بودم به خواب.حنر وقنر در اتاق را باز کرد و آرام و 

وی کرد من  باتردید پابه اتاقم گذاشت و تا کنار تختم پیرسی

قدر تظاهر به خواب کردم تا زیر پتو جنب نخوردم و آن

ن اتاقم را ترک کند که مجبور شد در سکویر ماللاین انگی 

 . 

 

#عشق_را_سانسور_کردند  ️‼عزیزانم لطفا توجه کنید

شاید طوالین ترین رمان آنالین من باشه . حدود هشتصد 

 _نهصد پارت .) بیشیر یا کمیر دقیقا نمیدونم !( 

پس حاال حاالها منتظر پایانش نباشید . این قصه رس 

 ��.دراز دارد 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۷۵ 

 

صبح زودتر از همیشه بیدار شدم .اهمینر به پف پشت 

چشمانم ندادم .موهام را بافتم و از دو طرف انداختم 

ی کالباش رنگ پوشیدم روی دوشم .یک بلوز ساده

هایش ترکینی از ای که رنگهمراه با دامن کلوش چهارخانه
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شیک بود .در آخرین لحظه تصمیم به دو رنگ طوش و م

ن . او  استفاده از رژ و ریمیل گرفتم و بعد رفتم پایی 

تر از من صبحانه راهم حارصن کرده بود و داشت  ن سحرخی 

ن  یم ت لیمویی رنگ چسبان به روی تراس می 
چید .تیرسی

تن داشت .همراه با شلوار کتان سفید .موهای نمناکش 

 داد . یم خیی از از استحمام صبحگایه

های صندلم حواسش را به سمت من کشید صدای پاشنه

. برگشت و از روی شانه نگاهم کرد و سالمم را با 

لبخندی گرم پذیرا شد .نگاه نافذش از روی گیسوان 

 ام گذشت و صاف افتاد توی چشمانم و با پرسشبافته

 _خویی ؟

به من فهماند که دیروز هرچه بود گذشت و امروز هم از 

وع ز  یبایش پیدا بود که روز دیگریست .با تکان رس رسی

گفتم " خوبم " و لبخندم در پهنای صورتم پخش شد . 

رز قرمز و سفید و زرد توی گلدان  نگاهم به چندشاخه گل

قدر رسحال و شاداب بودند که انگار به روی آدم بود .آن

خندیدند .یک شاخه گل همیشه بهار نارنیحی رنگ یم

ن .صندیل را برایم عقب صحرایی هم مانده بو  د روی می 

 کشید و گفت 
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_خوشبختانه از نون کماچی که دیروز درست کردی کیم 

مونده .نون لواش رو هم از فریزر درآوردم .نیمرو هم 

 آماده است ! 

من با تشکری کوتاه نشستم .دستش هنوز مانده بود 

 کردم . ام و حرارتش را پشت گردنم حس یمپشت صندیل

 رات پتو بیارم ؟_اگه رسدته ب

ن هوای کوهستان در آن وقت از صبح رسد و رعشه برانگی 

بود اما من به گرمای حضورش دلخوش بودم و 

زدم تا جلوی لرزشش را طور که دستم را زیر چانه یمهمان

م رویم را به سمتش متمایل کردم و آرام گفتم   بگی 

 _نه خوبه ! 

گشت که او رفت و با دو بشقاب نیمروی زرده عسیل بر 

اش در هوا آزاد شد مشامم را داغ محیل یوقنر عطر کره

های سفید به طرز اشتهاآوری نواخت . من توی فنجان

چای ریختم و گذاشتم جلوش .چقدر خوب بود که 

ها و برخوردهای ناخوشایند دیروز را به یاد هم حرف

آوردیم و دچار فراموشی مصلحنر شده بودیم!  به نیم

 دان اشاره کردم های توی گلگل

 شه ! گ چیدیشون ؟ _روح آدم از دیدنشون تازه یم
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گ های مخمیل و نازشان کشیدم .وقنر و دسنر روی گلیی

 کشید گفت اش را جلو یمداشت صندای

ن نیم ساعت پیش ! دیروز که تلفنن با صاحب  _همی 

زدم ازش اجازه گرفتم .گفت مشکیل اینجا حرف یم

 تونیم بچینیم . خواستیم یم نیست . هرچند شاخه گل که

 _چه خوب ! 

ن  لبخندزنان آن گل همیشه بهار صحرایی را از روی می 

 برداشت . 

های پای منبع هوایی پیدا کردم . _اینم از  الی علف

 حیفم اومد بچینمش ویل... 

اش که داشت گل را از رس شاخهمکنی کرد و من از این

 کند تعجب کردم . یم

 تر باشه !  رو موهای تو قشنگ_فکر کردم حتما باید 

 و آن را آرام و با حوصله الی ییک از گیسوانم گذاشت

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری
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#۵۷۶ 

 

 و درسکویر پرتپش به تماشایم نشست . همزمان در دلم  

ی انگار هزارهزار پرنده به پرواز درآمد و هزارهزار شکوفه

از طرز نگاهش  احساس شکفت .انگار فهمیده بود نفسم

بند آمده که بهم رحم کرد و با اشاره به چای و 

 نیمروهامان گفت 

 _بخوریم تا از دهن نیفتاده . 

او که مشغول رصف صبحانه شد نگاهم یی هوا به رویش 

ه ماند .امروز کیم ته ریش داشت .چند رشته از  خی 

موهای نمناکش جدا افتاده بود روی پیشاین صاف و 

رنگش زیر شعاع نور خورشید  ایرهبلندش ! موهای نق

تر بود درخشید .به چشمم انگار از همیشه خوش قیافهیم

 ! 

ی شده ؟ ن  _چی 

ام را روی خودش غافلگی  خییل بد شد که نگاه دزدکانه 

های گر گرفته و  نگایه خجول رسی به کرده بود . با گونه

نشان " نه " تکان دادم و بعد وانمود کردم لبخند 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

کردم برای خودم ام .داشتم سیع یمش را ندیدهدار معنن 

قدر هول بودم که زرده شل و لقمه درست کنم اما آن

اش از الی نان و انگشتانم رسازیر شد و قبل از عسیل

ن و لباسم را به گند بکشانم او دستمایل به دستم این که می 

 داد و لقمه را ازم گرفت و من که نیم
ی

ام دانستم دستپاچیک

 الپوشاین کنم گفتم  را چطور 

 _دستم از رسما کرخت شده . 

 زد . یم با نگاه خندانش داشت بهم طعنه

م سنیوریتا ! _ خودم برات لقمه یم  گی 

 هامونم یخ کرد . _چایی 

 و هول شدن یم
ی
خواستم فهمیده بود که از رس درماندگ

ن را بندازم گردن رسما ! درحایل که هنوز داشت از همه چی 

 شد . یمان بخار بلند یمهای چافنجان

 خوای جمع کنیم بریم تو ؟ _یم

 با باال آوردن دستم پیشنهادش را رد کردم . 

 _نه .خوبه ! سوز هواش قابل تحمله ! 

ن لقمه را پیچید و  و تصمیم گرفتم دیگر غر الگ نزنم .اولی 

 داد دستم .تشکر کردم و بعد آرام به دهان بردمش . 
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د ام را نوشیدم و تکیم از چای  ا برایم لقمه دیگری بگی 

ای از نان کماج را هم خایل خایل خوردم .از جایی تکه 

ن چند سینه رسخ یمناپیدا صدای آواز دل آمد انگی 

 .حواسم دوباره رفت پیش صدایش . 

 گردیم. _امروز آخرین روزیه که اینجاییم ! فردا بریم

و لقمه بعدی را به سمتم گرفت .نگاهش گرفته بود .دل 

 م . من ه

 _چه زود گذشت ! 

با لحنن حرستمندانه گفتم و همان لحظه انگار اشتهایم 

کور شد . او رسی به نشان موافق بودن با من تکاند و 

مییل به اش را فرو داد .من هم لقمه را با یی درسکوت لقمه

 دهان بردم. فکر کردم 

 " بعدش چی یم
ی
مون روال شه ؟ وقنر برسیم خونه زندگ

ه ؟ قراره یه مدت مثل رو یمرای دیگهعادی زن و شوه گی 

 کنیم و بعدش غرق 
ی

تازه عروس و دومادا زندگ

 
ی
های معمویل بشیم و به تکرار برسیم و همه روزمرگ

 روزامون شبیه هم بشه ؟ مثل همه آدمای دیگه؟ " 

 کنن ؟ _به چی فکر یم
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 _هییحی ! 

ن و نگفتم دلم ماندن یم ن خواهد .همی  جا ! در همی 

ن ! دور از همه کس و همه ی پر گوشه ت افتاده از زمی 

منتظره   زیبا و غی 
ن کماین ن ! تنها با او .با او که مثل رنگی  چی 

 
ی
ام و دلم داشت به صاف افتاده بود وسط طوفان زندگ

 کرد . هایش عادت یمخویی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۷۷ 

 

ون ی افکار یی رس و که مرا از پیلهشاید برای این تهم بی 

بکشد همان لحظه تصمیم گرفت یک شاخه گل رز 

د .با تعجب  سفید از گلدان جدا کند و به سمت من بگی 

یک نگاه به گل کردم یه نگاه به او که چشمانش انگار یک 

کنان دیوان شعر و غزل بود .گل را گرفتم و زیر لب زمزمه

د   " مرش " گفتم و منتظر ماندم تب و تاب قلبم آرام بگی 

که هنوز در معرض نگاه مستقیمش بودم و این به .درحایل
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ی

های . از صحبتزد ام بیشیر دامن یمهیجان و گرگرفتیک

 . بعدش فهمیدم هدفش از اهدای آن گل به من چی بود 

های دیروزم متاسفم ! از خودم انتظار _به خاطر حرف

ی داشتم .   درک بیشیر

گریزان بودم اما  های روز گذشته  که از تدایع حرفبا این

م قرار که داشت خودش را رسزنش یماین کرد تحت تاثی 

 داد . 

 _نه .شمام حق داشنر . 

ام .رسی تکان دانست که این را بدون تعارف گفتهکاش یم

 داد و متاسف گفت 

_ در واقع حق با تو بود .سیع داشنر با یه راه حل ساده 

رسی یک بهم بفهموین که برای امنیت و آسایش باید قید 

ها رو زد .من زود قضاوت کردم .  ن  چی 

زده بودم و با که خوشحال شده باشم شگفتبیشیر از آن

دهاین وامانده از تعجب زل زده بودم به او .بعد از آن  

منعطفانهجبهه ی سخت و غی  ی دیروزش هیچ فکر گی 

کردم نظرش به این رسعت برگردد و حاال جای نیم

ن داشت که با این خضوع و خشوع به اشتباه  همهتحسی 
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ف خودش در برداشنر که از حرف های من داشت معیر

 بود . 

 _واقعا ؟ یعنن براتون سخت نیست ؟ 

د .   چشمانش را روی هم فرسی

خوام نگران من و دونم که نیمدونم .فقط یم_نیم

 مون باشی ! آینده

و بعد که چشمانش را باز کرد انگار که نور هزارهزار 

 بر من تابید . خورشید فروزان 

ن که دارین محدود یمجوری فکر نیم_این ن ؟ کنی   شی 

ه و دقیق . چند لحظه ه خی  ای محو تماشایم شد .خی 

ی کیس خواست قبل از کشیدن پرترهمثل نقاشی که یم

 اش  را جزء به جزء به خاطر بسپارد . تمام چهره

 ارزه ! _حتما به امن و آسایشش یم

های روز من با توجه به صحبت این را با تاین گفت و 

 قبلش با تردید پرسیدم

 که دائیم نباشه !؟  _ولو این

 و او بدون تردید جوابم را داد   
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 که دائیم نباشه ! _ولو این

انگار روی قلبم یک لحاف کت و کلفت کشیده بودند 

. با کردم .گرم گرم شدم و دیگر سوز هوا را حس نیم

ام ل را به سمت بینن بخش گحس و حایل خوب و لذت

بردم . چشمانم را بستم و همراه با لبخندی از ته دل یک 

خواستم عطر گل را به نفس عمیق کشیدم . انگار که یم

ام برای همیشه در یاد عنوان شاهدی بر اوج شادی قلنی 

و خاطر خود نگه دارم .چقدر خوشبخنر به من نزدیک 

 شده بود ! 

 

ن صبحانه را    کردیم گفت جمع یموقنر داشتیم می 

ن یم ریم یه گشنر تو _اگه موافق باشی امروز با ماشی 

ریم از استخر پرورش مایه که زنیم . بعدم یمدهکده یم

خوام واسه ناهار برات چندکیلومیر دورتر از اینجاست.یم

 آال درست کنم .چطوره ؟ کباب مایه قزل

 _عالیه ! 

هکارش ای را که بدخواست همان لحظه بوسهدلم یم

 و خویی یی حد و
 بودم به پاس شعور و معرفت و مهرباین
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۷۸ 

 

م و حیا  حسابش با کمال میل به او تقدیم کنم اما هنوز رسی

 های عاشقانه را به من نیم داد . پروایی ی این یی اجازه

 

خانه به اتاق ن هامان رفتیم بعد از جمع و جور کردن آشیی

ن در دهکده آماده شویم !  که برای گشت و گذار با ماشی 

آینه زدم تا بعدا خشکش کنم  گل رز سفیدش را به گوشه

جا ام . از آنهای مورد عالقهو بگذارمش الی ییک از کتاب

هام که محدودینر در پوششم نداشتم روی همان لباس

 هم انداختم 
ی

یک کت مشیک پوشیدم .شال صوریر رنیک

مییل  از الی موهام ام .گل زرد را با یی فتهروی موهای با

که آن را توی دستم به بازی گرفته بودم درآوردم و درحایل

ون .او پای پله ها منتظرم ایستاده بود از اتاقم رفتم بی 

.یک بلوز آیی کمرنگ به تن داشت با یک شلوار 
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ه از جنس نیحن هم گذاشته  ی .یک کاله برت تی  خاکسیر

ذابیتش را دوچندان کرده بود .آن بود روی رسش که ج

 گل نارنیحی را که توی دستم دید با تعجب پرسید 

 _افتاد یا خودت برش داشنر ؟ 

 من هم از حساسیت و توجهش متعجب شدم . 

ون شاید  زشت باشه _خودم ! فکر کردم داریم یم ریم بی 

 که ... 

هام را با حرکنر که کرد نیمه تمام گذاشتم . گل را و حرف

تم گرفت و باز گذاشتش الی موهام و با تاکیدی از دس

ین گفت   شی 

 _آدم باید خییل یی 
ی

ذوق باشه که به ترکیب به این قشنیک

 بگه زشت ! 

و دستش را که هنوز کنار گوشم مانده بود در امتداد 

ام کشید .انگار که داشت در هر ذره از وجود من گل چانه

 کاشت. آتش یم

ری سنیوریتا ! البد قلب عشاق ای دارحمانه_تو زیبایی یی 

 زیادی از ازدواجت با من شکست !  

 با دیل در سینه پس افتاده ، پوزخند زدم . 
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 _من عشاقر نداشتم . 

و محمد را توی رسم سانسور کردم .او عاشقم نه ! فقط 

 توانست جای برادرم باشد ! فقط ! یم

تر ! با لحنن لبهاش کیم منحنن شد و نگاهش سوزنده

 مانند گفت پچهپچ

همه نجابت و طور باشه ! ویل با این_کاش واقعا این

 یی 
ن ی محبوبهزیباییت هیچ بعیدم نیست که در عی  ی خیی

 یک شهر بوده باشی ! 

دازی اشتباه نیم کردم .او با افسوس این را از روی خیالیی

ن تاییدش یمگفته بود .تپش کرد های هولناک قلبم نی 

 .فکر کردم 

شون رو درمیارم . ود یم گفت پدر همه" اگه محمد ب

ن ! "   غلط کردن که عاشقیر

ام برداشته و گذاشته بود حاال همان دستش را از زیر چانه

روی بازوم ! انگار قرار نبود راه بیفتیم و برویم دنبال 

دانم چی مارا سفت و محکم روی گشت و گذارمان ! نیم

با اشاره  همان نقطه از خانه کنار هم نگه داشته بود !؟

 به گیل که باز زده بود به موهام گفتم 
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 که معتقدن زیبایی یک زن 
ن _شما از اون دسته نیستی 

 فقط باید در انحصار شوهرش باشه ؟ 

 ییک از ابروانش را باال انداخت و پرسید 

 خوای باشم ؟ _ یم

و بعد جوری اخم کرد تا صورتش کامال منقبض شد و 

ون .انگشت هشدارش را اش زد بی  های روی پیشاین رگ

 به طرفم گرفت و صدایش را هم کلفت کرد . 

ن از خونه  ون رفیر _دفعه آخرت باشه خودت رو واسه بی 

 کنن خانم خانما ؟قدر خوشگل یماین

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۷۹ 

 

تم بذارم با این رس و شکل از خونه فکر کردی من یی  غی 

ون ؟ )به زور جلوی خودم را گرفته بودم که در  بری بی 

اش همان لحظه پفر نزنم مقابل ژست و لحن مصنویع

خوام لباس جوری که من یمزیر خنده .(ِمن بعد اون
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 چشم ! واال یمام گفتم یمپوشی و هرچی یم
ی

زنم لهت گ

 کنم ! یم

ون آمد .عضالت  و بعد از ژسنر که گرفته بود بی 

 لحن خودش گفت  منقبضش را شل و ول کرد و دوباره با 

_چطور بودم ؟ خوب تونستم برات ادای شوهرای 

یر رو دربیارم یا نه ؟   غی 

با خنده دستم را جلوی دهانم گرفتم و به نشان نفن 

 رستکان دادم 

 _نه .خییل خییل بد و ناشی بودین ! 

 _یعنن در حد ضایع !؟ 

 با خنده رستکان دادم که یعنن آره . 

ن گفت . ای باال او با خونرسدی شانه   زد و با لحنن هجوآمی 

یر باشم _خب انگار برای این که یه شوهر متعصب و غی 

 هیچ استعدادی ندارم . 

خواد .یه کم خواد ! یه کم زور بازو یم_استعدادخایص نیم

ین حنر حرف های عادیتونم با داد بددهنن . باید یاد بگی 

ن و هرجا کم آوردین با مشت  و فریاد و خط و نشون بزنی 

بازیا و لگد ! به هیچ وجه هم اهل منطق و این سوسول
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ن ! برای مهار یه زن رسکش و رستق جواب  نباید نباشی 

ده ! باید اقال روزی یه بار خون جلو چشمتون رو نیم

ن به جونش و تن و بدنش رو سیاه و کبود  ه و بیفتی  بگی 

ن  اه بهش بگی  ن تا بفهمه دنیا دست کیه ؟ باید راه و بی  کنی 

ن " موهات رو بکن چی ب پوشه ؟ چی نپوشه ؟ بهش بگی 

تو " " بلند نخند " با این نرو ، با اون نیا .با فالین حرف 

ن تو  ن بزنی  ون نرو .تا چموشی کرد همچی  نزن .از خونه بی 

 دهنش که پرخون بشه ! 

ن تلخ بود حرف ها و و یادآور سخنر هام در نوع خودش طین

یش چشیده بودم . هایی که طعمشان را کم و بتلخکایم

ل گرانه و جای تاسف داشت که تمام این رفتارهای کنیر

ت بر باور خییل از  تعصبات احمقانه به نام عشق و غی 

ن چه زنان و مردان دنیا دیکته و تحمیل یم شد و در این بی 

 . آمد گرفت . قلبم از گفتنشان به درد یمها که نیمقرباین 

ش کرد و بعد حالت هام گو او با تامل و تعمق به حرف

ی نماییسی به خود گرفت .پوزخندش هم نومیدانه

 پرتمسخر بود . 

یر _متاسفم که ناامیدت یم کنم عزیزم ! از من شوهرغی 

 در نمیاد ! 
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ی آه کشید و من این بار با بغیصن  ن و به طرز اغراق آمی 

هام ته کشید . به پرده که خندهدرگلو زدم زیر خنده .تا این

مسخره که رسیدیم هردو به حالت جدی آخر آن نمایش 

ن  خود برگشتیم .حاال او داشت با لحنن شمرده و تاکیدآمی 

 یم گفت 

ت دارم سنیوریتا . _من برای خودم تعریف دیگه ای از غی 

ت برای من یعنن این که در کنار من احساس امنیت و غی 

آرامش داشته باشی . که مراقب حال دلت باشم و نذارم 

افرسده شه .که بال و پرت رو نچینم و  روحت کنار من

 کنن ! که باعث گریه
ی

ها و بذارم برای دل خودت زندگ

هات نشم .که وقنر دلت از دنیا ها و تشویشپریشوین 

گرفته بود بتوین به دوش من تکیه کنن و با خیال راحت 

پسندم بر چه برخود یمبه همه عالم غر بزین ! من هرآن

 تو

 

 ند#عشق_را_سانسور_کرد

 #نیلوفرالری

#۵۸۰ 
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ای بود پسندم )چه عجیب ! این دقیقا همان جملههم یم

قدر که دارم که من هم بهش فکر کرده بودم !( من همون

 خودم اهمیت یمیم
ی
ون به تیپ و برازندگ دم رم بی 

دوست دارم تو رو هم در کنار خودم زیبا ببینم .مگر 

که باز ای دوست داشته باشی  که خودت جور دیگهاین

اختیار با خودته ! چه با چادر و حجاب کامل باشی چه با 

کنه . من مانتو و شال و گل روی موهات ، برام فرقر نیم

ام یم  ذارم . به انتخابت احیر

ن من ! با یک جو عقل  انگار توپ را انداخته بود توی زمی 

توانستم درک کنم که با دادن آزادی و حق در رسم هم یم

ا چه حد داشت به من لطف و به نفع انتخاب به من ت

کرد .من هم کیس نبودم که این شانس بزرگ من عمل یم

کردم که باالخره را از دست بدهم .باید خداراشکر یم

 من پیدا شده که نیمیک
ی
خواست افسار مرا نفر در زندگ

د و به قول خودش آدمم کند . برعکس مرا  در دست بگی 

اد در اندیشه و عمل به عنوان یک شخصیت مستقل و آز 

ام در کنار خودش پذیرفته بود و به انتخاب های من احیر

خواستم ؟ انعکاس گذاشت ! دیگر بیشیر از این چه یمیم

برق اشک شادی چشمان من بود که صاف افتاده بود 

 توی آینه چشمانش ! 
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تونم ازحاال تا همیشه دونم چی بگم ! فقط یم_من نیم

 ممنونتون باشم ! 

رویش لبخند زدم .لبخندزدین ! نگاهش به شوق و به 

اختیار از دهانش درآمد و درخشید .کلمات انگار یی 

 پریدند. 

 _ از حاال تا همیشه من ... 

هایش را ناتمام گذاشت و بعد در امتداد نگایه حرف

 هایش برد و بوسیدش . دلنوازانه دستم را گرفت .به لب

ور برعالیم حاال من خود خورشید بودم که گرم و پرش

 تابیدم . یم

 

آرام و کوچک بود و برای خودش صلح و صفایی  دهکده

 داشت!  

زن و خانه ی گیل و گوسفندهایش عکس ما با یک پی 

ک زیبا با موهای فرفری که بره  گرفتیم .با یک دخیر

 سفیدش را بغل زده بود . او از چوپاِن یک گله گاومیش

نانه به وجدش آورد نوازی جااش را گرفت و با یک ین ین 

 .چوپان با خنده گفته بود 
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زد ویل این همه سال _ین یادگاره پدربزرگمه ! بابامم ین یم

 داره ! نیم
ی

ن صدای قشنیک  دونستیم همچی 

 

ن یک تپه ، از وسط دشنر پرگل و علف ، یک  من پایی 

دسته گل کویه چیدم که وقنر به خانه خودمان رفتیم 

یک گلدان تا یک عمر  خشکشان کنیم و بگذاریمش توی

 
ی

شان را به زندگ ن ند . عطر خاطره انگی 
َ
ن
َ
اک  مان بیی

 

من تازه داشتم با یک بغل گل وحیسی به سمت او و 

گشتم ماشینمان که کنار یک گله بز پارک شده بود بریم

دود که دیدم او دارد با آخرین رسعت به سمنر یم

های که تحت تعقیب یک بز عصباین با شاخ.درحایل

 یکش بود . بار 

خواست ظاهرا رس به رس یک بزغاله گذاشته بود . یم

د اما بزبچه چموشی یم کرد و لحظه باهاش عکس بگی 

گریخت و او سیع داشت هرطور آخر از کادر دوربینش یم

شده رسش را توی کادر نگه دارد .این کار مادر بزغاله را 

بازی در منطقدچار سوء تفاهم کرده و باعث شد که یی 

 اورد و بیفتد دنبالش . بی
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های درازش درحال فرار از چنگ شد او را با آن لنگنیم 

ن دید و نخندید. راسنر که صحنه ی یک بز خشمگی 

عجیب و مضحیک بود .او که مرا از خنده در حال ریسه 

ن دید وقنر  یم خواست بز عصباین را با لگد از خودش رفیر

ضانه    گفت دور کند و موفق نبود با فریادی معیر

شعور شاخش رو _حاال تو بهم بخند ! ویل اگه اون بز یی 

فرو کنه یه جام ، تاصبح باید ازم پرستاری کنن و آه و 

 هامو به جون بخری ، سنیوریتا ! ناله

 

#عشق_را_سانسور_کردند  ️‼عزیزانم لطفا توجه کنید

شاید طوالین ترین رمان آنالین من باشه . حدود هشتصد 

 یر یا کمیر دقیقا نمیدونم !( _نهصد پارت .) بیش

پس حاال حاالها منتظر پایانش نباشید . این قصه رس 

 ��.دراز دارد 
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 _چطوره ؟

 دهانم پر بود .صیی کردم تا اول لقمه را فرو بدهم بعد . 

_خییل عالیه ! من تاحاال مایه کباب نخورده بودم .یعنن 

 م نمیاد . یاد

ی چسبیده بود بهش.  ن نگاهش به گوشه لبم بود .انگار چی 

رد نگاهش را گرفتم .کورکورانه انگشت کشیدم اما ظاهرا 

به هدف نخورد. لبخندی زد و بعد با انگشت شستش را 

 هام برد و پاکش کرد . به لب
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 _نوش جان ! 

که چون دانم اثر لمس دستش روی پوستم بود یا ایننیم

ی دهانم از های غذا مانده بود گوشهتکه ها مثل بچه

 خجالت گر گرفتم . 

 _آخرین دیدارمون کنار باغچه گل رسخ رو یادته ؟ 

شه یادم بره ؟ " زده بگویم " آره .مگه یمخواستم هیجان

 گفتم 
ی

 اما به جاش با وقاری ساختیک

 _آره .چطور ؟ 

فکر کردم " چرا االن یادش به اون روز افتاد ؟ حتما وقنر 

کرد که خوردیم داشت به اون روز فکر یمداشتیم ناهار یم

 یهو حرفش رو پیش کشید ! " 

 هایی که راجع به اون گل زرد زدم چی ؟ _حرف

 _ یادمه . 

و دیگر خودم را ضایع نکردم و نگفتم چقدر به آن گل زرد 

 ام شده بود ! مغرور حسودی

ردی! بینم تو هم مثل اون گل ز کنم یم_حاال که فکر یم

منتظره ! اصال قرار نبود تو همون قدر ناخونده و غی 
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دونم از کجا پیدات شد ، زودی زندگیم باشی ! یهو نیم

 قد کشیدی و تا چشم وا کردم دیدم هسنر ! 

که مرا به آن گل زرد از توصیف و تمثیل زیبایش ، از این

زد . تشبیه کرده بود، دلم داشت از خوشی شکرک یم

ن نشسته بودم و روحم در دوردست جا پشت خودم آن می 

 کشید ! محض شوچن گفتمرویاها داشت برایم کل یم

دونستم قراره سوگیل شما بشم واال حتما با _منم نیم

ن یم ی وسط زندگیتون سیی  شدم . هیاهو و دک و پز بیشیر

 ی چشم نگاهم کرد . نیشخندزنان از گوشه

دنبال _من وسط یه خارزار گی  بودم .گالم کجا بود که 

 سوگلیش باشم ؟ 

ی به خود گرفتم و آه ی اغراقزدهی اندوهقیافه ن آمی 

 کشیدم 

 ی خودرو ؟  ام ؟ یه گل ناخونده_حیف شد ! پس من چی 

م لبخند پت و پهنن زد و شمرده  ه به قیافه مثال دلگی  خی 

 گفت 

ی شنی که یهو عطرش پیچید تو شبستون _تو گل محبوبه

 زندگیم . 
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ای به قلبش داشته باشد آن چشم آدم دربچهاگر واقعا 

ام را توی چشمانم دیده بود لحظه حتما قلب داغ و تپنده

 که پشت بندش گفته بود  

 _من شاعر نیستم ویل ... 

ی به جانم ریخت .   سکوت کوتاهش التهاب بیشیر

 کنه ! _چشمای تو گایه شاعرم یم

 

 لباسشویی شستهلباس
ن و  هایی را که روز قبل با ماشی 

انداخته بودم روی بند ایوان پشنر ، جمع کرده و داشتم 

بردم طبقه باال که صدام زد و گفت که با خودم یم

ت سفیدش را از توی لباسیم های خشک خواهد تیرسی

 شده بردارد و توضیح داد 

ت لیموییش(  بوی مایه کباب گرفته .  ته )تیرسی  _این تیرسی

ن و من هم برای خواب  احت به او مانده بود پایی  و اسیر

های او را تا زدم و به اتاقش بردم رفتم .اول لباساتاقم یم

های خودم را هم جمع کردم و و بعد برگشتم و لباس

خواستم روی تخت دراز بکشم ریختم توی چمدان .یم

 که یادم
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کده آمد گوشی را با خودم نیاوردم .وقنر رفته بودیم ده

محیا یک بار باهام تماس گرفت و چون قطع و وصل 

م .به طبقه شد گفته بودم بعدا باهاش تماس یمیم گی 

ن برگشتم .موبایلم روی کاناپه ی جلوی شومینه بود . پایی 

ن چسبید .او پشتش به  اما نرسیده به کاناپه پاهایم به زمی 

ام زدهکرد .نگاه ماتمن بود و داشت بلوزش را عوض یم

های ناصاف و کمرنگ پشتش بود .به جا ه خط و خراشب

هایی نه چندان تازه و نه چندان قدییم ! با مانده از زخم

ده در سینه و روچ مضطرب نشد جلوی دهانم  قلنی فرسی

م.   را بگی 

 _اینا جای زخم چیه ؟ 

 برگشت و از روی شانه با تعجب نگاهم کرد . 

 _فکر کردم رفنر باال ! 
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د و کیم هم معذب ! انگار دلش غافلگی  شده بو 

 خواست پشتش را در آن وضع ببینم . نیم

ن جا گذاشتم ...   _رفتم بعد یادم اومد گوشیم رو این پایی 

نگاهم با تاثری عمیق به شیارهای سفید و قرمز محو 

که رسید جز اینکمرش بود .هیچ حدش به ذهنم نیم

 ممکن بود از پشت توی یک خارزار افتاده باشد . 

! دونستم دارین اینجا لباس عوض یمبخشید نیم_ب ن  کنی 

 اعتنایی گفتبا یی 

 _مهم نیست ! 

ت سفیدش را از روی مبل برداشت و پوشید تنش . یر   رسی

 جویانه گفتم یی 

ن ؟  _نگفتی 

داد .اگرچه موج غم تفاوت نشان یمکماکان خونرسد و یی 

 اش را برداشته بود . چهره

 _جای زخم شالقه ! 

 _شالق ؟ 

به  ی ناقابل ! _صد رصن
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ن بود .انگار که داشت تلخندش حرستمند و حزن انگی 

بهیم اش را در عمق روح من گفت " هنوز اثر هر رصن

ای !" ترسیده دستم را جلوی دهانم گرفتم .صد ندیده

به شالق !؟ حنر به حرف هم آسان نبود و سوزشش  رصن

 نشست . واج به واج در قلب آدم یم

 _خدای من ! 

ل ! تا چند وقت دیگه هیچ رد و نشوین ازشون خیا_یی 

به مونه ! یه جوری ناپدید یمنیم شن که انگار حنر یه رصن

 هم نبود . 

گفت که انگار داشت از یک خراش ساده و جوری یمیک

خواست با تحقی  زد .گویی که یمسطیح حرف یم

به شالقر که برتنش نشست، درد و رنج روحش را  صدرصن

 . از  هیبت بیندازد 

 _متاسفم ! خییل ظالمانه است ! 

 گذره ! _آره .اما خوشبختانه اینم یم

تش را صاف کرد و البد برای تمام کردن  و بعد یقه تیرسی

 آن بحث پرسید 

 _گوشیت رو پیدا کردی ؟ 
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 _رو کاناپه جلو شومینه است . 

 و در ادامه با تردید پرسیدم 

ن ؟ _شما اینجا یم  خوابی 

 کشم . ز یم_خواب که نه .یه کم درا

رفت ادامه که داشت به سمت ضبط صوت یمو درحایل

 داد

 دم . _ موزیک گوش یم

 رفتم که صدام زد داشتم به سمت کاناپه یم

 _محبوبه ؟ 

 درجایم متوقف شدم و پرسان نگاهش کردم 

 _بله ؟ 

ی را که میانمان افتاده بود با چند قدیم که فاصله

 د . درسکوت به طرفم برداشته بود پر کر 

ن   _تا گ قراره باهام همی 
ی

طور رسیم حرف بزین و بهم بیک

 " شما " ؟
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کرد ؟ یا فقط یک سوال ساده بود !؟ اصال داشت گله یم

کردم به ی دستم بازی یمکه با حلقهچرا حاال ؟ در حایل

 زحمت لبخند را از روی لبانم پراندم . 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۸۳ 

 

وع کردیم ! عقبگرد _یادتون که  نرفته . ما از آخر رسی

 ریم . گرفتیم و داریم مرحله به مرحله پیش یم

مثل نزدیک شدن به خورشید بود .از این فاصله شعاع  

ی داشت . او هم با   بیشیر
ی
چشمانش قدرت سوزندگ

 لبخندی فروخورده گفت

 ای هستیم ؟ _بعد االن تو چه مرحله

 _آشنایی و دوسنر . 

ای به خود ش را تنگ کرد و حالت فکورانهییک از چشمان

 گرفت .بعد گفت
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 زنن ! _ویل دو تا دوست که با هم رسیم حرف نیم

کرد حرف حق جواب ندارد اما من باز هم شاید فکر یم

ون .   جواب را از آستینم کشیدم بی 

_دوسنر مرد و زن یه دوسنر عادی نیست ! بذارین پای 

 یی تجربگیم . 

 یم
ی

بارید . مثل نگاه آن روزش بود به از نگاهش شیفتیک

ی خاص و منحرصبه فردی آن گل زرد که برایش جلوه

 داشت . 

 کشه ؟_باشه .فقط ...خییل که طول نیم

ای گیج ماندم قدر فکرم درگی  چشمانش بود که لحظهآن

 زند . و نفهمیدم راجع به چی حرف یم

 _چی ؟

 مرحله آشنایی و دوس_این مرحله رو یم
ن  نر ؟گم .همی 

 دونم ! چطور مگه ؟_نیم

اختیار به سمت موهام رفت .حنر وقنر و دستم یی 

ی را روی رورسی رسم نبود از روی عادت یم ن خواستم چی 

 رسم مرتب کنم . 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ن _خییل دارم سیع یم کنم نشون ندم ویل... من واسه رفیر

 به مرحله بعدی بیتابم ! 

ت دراز شد دسکلمات در هوا انگار معلق مانده بودند .یم

ی هام ، زیر شان .هجوم خون داغ را توی گوشکنن و بگی 

ی در قلبم فش فش یم ن کرد . پوستم حس یم کردم .چی 

های آتشفشان احساساتم بود که داشت رس به دریچه

های که گونهجوشش و فوران یم گذاشت .اما قبل از این

 
ی

ام تمایل متقابلم را به او جار بکشند تب زده و دستپاچیک

ی ل یی دست و پای دلم را برداشتم و از مهلکهطف

 خورشید سوزان چشمانش گریختم . 

 

شانه به شانه هم پشت پنجره ایستاده بودیم و داشتیم 

به آن شب ماه و ستاره نشان آرام و خاموش نگاه یم 

 قدییم از رامش 
ی

کردیم . از صبط صوت داشت آهنیک

کرد اما دانم داشت به چی فکر یمشد . او را نیمپخش یم

اندیشیدم و کیم در دل احساس من به فردا و رفتنمان یم

 که حواسم را با صدایش پرت کرد کردم. تا اینغم یم

شب شبیه آدم مرموزیه که دلش پر از  》:گفت _ییک یم

  《.حرفه اما از ترس رسوایی صداش درنمیاد 
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ن ، یک دستش را تکیه داد و در امتداد لبخندی طعنه آمی 

تر ر و به سمتم که چرخید عطر تنش محسوسبه دیوا

وب نخورده بود و نیم شد دیگر شد . آن شب مرسی

پروایی هایش را به حساب یی کدام از حرکات و حرفهیچ

حاصل از الکل گذاشت .پای چشم راستش یک مژه ریز 

 افتاده بود . 

 تونست بگه ؟ کنن اگه شب زبون داشت چه یم_فکر یم

دیل به یک لبخند نصفه نیمه کردم و ام را به زور تبخنده

 گفتم 

ین .  ی گفتم .شما جدی نگی  ن  _حاال من یه چی 

ابرویی باال انداخت و کیم رفت توی فکر و بعد زیر لب 

آهنگ نامفهویم را زمزمه کرد که توش کلمایر چون " یه 

شب " و " تار گیتار " داشت  .و من یک نفس عمیق 

گار که داشتم با کشیدم و دسنر روی شیشه رساندم .ان

 زدم . خودم حرف یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری
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#۵۸۴ 

 

گفت بعیصن از آدما رسول _شب اگه زبون داشت یم

 بعیصن 
ی
های دیگه رو خدان ! خدا فرستادتشون که زندگ

ون .   از دل گرداب غم بکشن بی 

ی  ن و نیمرخم را به سمتش گرفتم . تا چند لحظه چی 

! نافذ و عمیق ! نگفت و فقط نگاهم ک رد .نگاه کردین

ن .در رسش چه ملغمه ای بود که افسون شده و شورانگی 

هاش ؟ ی محوی از یک لبخند افتاده بود روی لبسایه

 انگار صدای درونم را شنیده بود که گفت 

ن صدات فکر یم کردم .وقنر که گفنر رسول ! _ به طنی 

 نیست
ی

 .  اسم من با هیچ صدایی به این خایص و قشنیک

که با شکسته نفیس تعارف تکه پاره کنم با لباین آنیی 

متبسم همنگاهش شدم و کیم بعد دوباره رویم را کردم به 

 پنجره . 

_شب شبیه یه آدم عاشقه که خودش رو زده به اون راه . 

 زیر لب زمزمه کرد 

 _عشق ! 
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 و کیم بعد پرسید

 دوین ؟_تو از عشق چی یم

 ای انداختم باال . شانه

گن ها درموردش خوندم ! یمیحی ! من فقط تو کتاب_هی

فهیم ! بعدم که فهمیدی دیگه خییل دیر شده اولش نیم

 . 

هام نفس کوتاه و عمیفر کشید و در تصدیق حرف

 رستکان داد . 

ن تو دایم گی  افتادن هاییه که یهو یم_و تاری    خ پر از آدم بیین

 به نام عشق! 

ی ه من .چهرهانگار روی سخنش با شب و پنجره بود ن

متفکر و مرموزش را با دقت از نظر گذراندم .چه لحن و 

گذاری داشت !   کالم تاثی 

 وقت تو این دام گی  نیفتادی ؟ _شما چی ؟ هیچ

ای بود و دیگر از آن راه برگشنر نداشتم سوال جسورانه

.ناغافل از دهانم پریده بود و حاال هم باید جورش را با 

م یمهایی برافروخته اگونه  کشیدم . ز رسی
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نگاه از آن دورها پس گرفت و رویش را به من کرد. 

ی ارسار بود. با قفیل فوالدی و رمزی چشمانش گنجینه

که سکوت مارا نرم نرمک در شده ! قبل از اینفراموش

 ژرفای متالطم خودش بکشاند با کنایه گفت

_ من خود دامم محبوبه ! اینو از همون شنی که از اتاقت 

گریه شنیدم و اومدم رساغت و تو خودت رو به صدای  

 خواب زدی فهمیدم! 

کنندهطعنه  ای بود و من که انتظارش را ی غافلگی 

نداشتم تحت تاثی  موج هیجانات پس از آن ساکت و 

ان ماندم . خودش را به دام تشبیه کرده بود و البد من  حی 

دانم چه حیس هم صیدی بودم افتاده در دام ! نیم

دانستم که او غالب است و من مغلوب فقط یم داشتم ؟

رفتم  ام و او خورشید ! داشتم از دست خودم یم! من ذره

اما هرطور که بود درون پرهیاهویم را پشت ماسک 

ام پنهان کردم و برای تغیی  مسی  گفتگو یی ربط خونرسدی

 گفتم

ن مژه . بعد حدس بزنی  ن پای  _حاال تو دلتون یه آرزو کنی 

 تون افتاده ! کدوم چشم
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اولش کیم جا خورد .انگار که من داشتم با زبان چینن با او 

که لبخند زدم .اما بعد متوجه منظورم شد .با اینحرف یم

رسید . به لب داشت اما مغموم و متفکر به نظر یم

 ای نامعلوم مات مانده بود . نگاهش به نقطه

،  _یاد رضا افتادم ! یه روز یه مژه افتاد پای چشماش

ن راضیه _خواهرکوچیکمو یم کارو گم_ ازش خواست همی 

بکنه .اونم تو دلش آرزو کرد ، اما حدسش اشتباه شد . 

ره . اونم نشست های راضیه بهش گفت آرزوت برباد یم

 های گریه کرد ... 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۸۵ 

 

خواست بدونم چه آرزویی تو دلش کرده همیشه دلم یم

 که ترس برباد رفتنش اشکش رو درآورد! بود  

چند وقت بعد بهم گفت راضیه راست گفته .آرزوم برباد 

 رفت . 
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هردو همزمان آه کشیدیم .موزیک عوض شده بود 

ای از "ویگن" بود و جادوی ،آهنگ  زیبا و عاشقانه

 چشمان او و تسخی  قلب من ! 

 _خب آرزو کردین ؟ 

 _نه سنیوریتا. 

رم انداخت و با دست دیگرش و یک دستش را دور کم

دستم را گرفت و با خودش آرام و موزون با آهنگ به 

ه و  حرکت درآورد .نگاهش پر از جرقه ه خی  بود .خی 

ن بند نبودند .انگار که داشتیم  تبناک ! پاهایم روی زمی 

 رقصیدیم ! روی بال ابرها یم

ترسم منم حدسم اشتباه از _آدم خرافایر نیستم ویل یم

ن آرزوی محال بهیر از برباد رفتنشه ! آب درب  یاد ! داشیر

ن آرزوی محال ! نه برآورده یم_خودتون یم شه نه گی 

 ره . برباد یم

تونه دل آدم خوش باشه _اما حنر اگه برآورده نشه یم

 بهش ! 

 دونم شاید ...ویل ... _نیم
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هام پابه پایش همراه با آن و با نیمه تمام رها کردن حرف

 نفسگی  رقصان و پایکوبان رفتم . آهنگ زیبا و 

 " یه شب که تار گیسویت / پیچد در تار گیتارم 

 شاید به گوش تو آید / فریاد انتظارم  " 

و تازه فهمیدم پشت پنجره  این قسمت از ترانه را با 

خودش زیر لب زمزمه کرده بود .شوریده و مستانه ، 

اهای چشمانم را بسته بودم و توی ذهنم با او تا مرز روی

ن شادی های دور دویدم .تا فراسوی خوشبخنر ! تا رسزمی 

پایان ! جهان انگار به تماشای ما ایستاده بود .چه یی 

آرامش عجینی ! چه واقعیت دلفرینی ! دوست داشتم 

آمدم این صحنه را هزار بار اگر هزاربار دیگر هم به دنیا یم

 کردم .صدایش از آن سوی رویاها گفت با او تکرار یم

 ام !؟خوای رست رو بذاری رو سینه_یم

چشم وا کردم و رسگشته پلک زدم .گفته بود چی ؟ آیا 

هنوز از رویا برنگشته بودم ؟ رسدرگم و گیج زل زده بودم 

به چشمانش .او تعللم را پای خجالتم گذاشت و با 

ش که .سینهطاقنر مرا تنگ خودش کشید یی  ی ستیی

 بر تار آرامگاه رسم شد و دستش را که 
ی

چون چنیک

ها تاب خورد و ی آسمانگیسوانم نواخت، دلم در گهواره
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ها بگویید بروند و پشت رسشان راهم قرار گرفت .به غم

ام ! ترین جای جهان پناه آوردهنگاه نکنند که من به امن

ن و زمان کنده بودم و به درست لحظه ای که انگار از زمی 

دادم کنار گوشم هامان گوش یمترکیب زیبای آهنگ قلب

 گفت 

شه در آن واحد هم دام بود هم _رسدرنمیارم ! مگه یم

 صید ؟ 

زد ؟ کنایات عجیب و دل ها یمحرف باز هم داشت از آن

نده هام رباینده ! یا من آن شب زیادی گیج بودم و گی 

 کرد !؟درست کار نیم

 ره . شه وایسیم ؟ رسم یه کم داره گیج یم_یم

ن حاالشم  ایستادیم سنیوریتا !  _ما همی 

و بعد دیدم حق با اوست .آهنگ تمام شده  و ما وسط 

سالن تنگاتنگ هم ایستاده و من ندید بدیِد گیِج آغوِش 

 امن ندیده ، نفهمیده بودم؟ 

ی اش برداشت و رو به چهرهرسم را آرام از روی سینه

م  آگینم لبخندی از مهر پاشید . دستپاچه و رسی

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

های هولناک قلب خودم را او و تپشمن که نگاه پرتمنای 

آوردم خواستم پابه فرار بگذارم اما دستم مثل تاب نیم

طنایی در دستش جا ماند .او آرام آرام کشیدش ، من و 

هرذره از جانم را تا باز رایه به جز آغوشش پیدا نکنم و 

بعد چنان در هم پیچیدیم که دیگر مرزهای تنمان از هم 

 قابل تشخیص نبود . 

 

 

 عشق_را_سانسور_کردند#

 #نیلوفرالری

#۵۸۶ 

 

بعد از رصف صبحانه جمع و جور کرده بودیم که برویم . 

هرچه غذای اضاقن توی یخچال بود او با خودش به باغ 

ها و شغاالن بعد از رفتنمان یک دیل از عزا برد تا روباه

 دربیاورند . 

ن که به حرکت افتاد من تا آخرین لحظه چشمم به    ماشی 

ینمان را با  ویال   خاطرات شی 
ی

بود و هنوز نرفته با دلتنیک
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زده که ی آفتابکردم .توی پیچ و خم جادهخود مرور یم

افتادیم من هنوز از آینه نگاهم به ویال که دورودورتر 

شد و مسی  پشت رسمان بود که او با خواندن افکار یم

 ام گفت حرستمندانه

 اینجا .  تونیم هرموقع خواستیم بازم بیایم_ یم

 نگاه از آینه برداشتم و با خوشحایل به طرفش برگشتم

 _جدی ؟ 

یز بود .به عالمت تایید رستکان   لیی
چشمانش از مهرباین

داد و دوباره نگاهش را به جاده دوخت .با لبخندی عمیق 

و از ته دل رسم را توی پشنر صندیل فرو بردم و با حایل 

 خوش خوشانه یک نفس راحت کشیدم . 

 خوب ! _چه 

 

وقنر رسیدیم رامرس تقریبا ظهر شده بود .به روی خودم 

 نیم
ی
اش احساس آوردم که چقدر از ورود به خانه و زندگ

ین و دلچسب دارم .دودوک از شعف و نویع یی  قراری شی 

ن صاحبش که وارد باغ شد از فرط هیجان  دیدن ماشی 

کرد .به کمک هم داشت زنجی  خودش را پاره یم
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ن به روی ایوان خانه منتقل کردیم  وسایلمان را  از ماشی 

 کند .صیی .بعد گفت که یم
خواهد مرا به دودوک معرقن

کردم تا اول خودش خوش و بیسی دوستانه با او داشته 

 
ی

خواست از رسوکولش اش یمباشد .دودوک با تمام دلتنیک

ی هم ابراز باال برود .بعد که حسایی از دیدار دوباره

طور به سگش معرقن ند مرا اینخوشحایل و عالقه کرد

 کرد 

بینن محبوبه ماه _خب دودوک ! این بانوی زیبا که یم

ن ! ملکه ی این عمارت کوچیک ! وقنر من خانوم هسیر

نبودم باید حواست بهش باشه و مواظبش باشی .هرچی 

 کنن ! باشه؟ هم بهت گفت گوش یم

های صاحبش را فهمیده باشد ،با دودوک انگار که حرف

زنان نگاهم کرد و چون از طرف من لهن درآمده لهزبا

 من باب آشنایی ندید،نومیدانه زوزه
ی کوتایه حرکنر

اش را به تن و بدن او مالید .او ازم کشید و بعد پوزه

خواست جلوتر بیایم و در صورت تمایل دسنر بر رسش 

که به من اطمینان خاطر بکشم تا ترسم بریزد .و برای این

ی بدهد  ن گفت با لحنن ترغیببیشیر  آمی 
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_االن حنر اگه با چوب و سنگ هم تو رسش بزین امکان 

 نداره به خاطر من بهت آسیب بزنه . 

ن مقاومت سیع یم کردم که درهمان حال که داشتم درعی 

تر شوم ام غلبه کنم و به دودک نزدیکبر حس دافعه

 گفتم

_گ دلش میاد آخه زبون بسته رو با چوب و سنگ بزنه 

 ؟

دستم را برای نوازشش با احتیاط به طرفش دراز کردم .  و 

حرکت نشسته و رسش را توی بغل دودوک ساکت و یی 

صاحبش نگه داشته بود .انگار داشت سخاوتمندانه به 

ن که دستم به من فرصنر برای ابراز محبت یم داد .همی 

ش رسید دلم قییل وییل رفت و با تمام  ن پوست نرم و تمی 

هرش مثل صاحبش به دلم افتاده و وجودم حس کردم م

امکان ندارد که نتوانم آن حیوان باوفای کوچک را 

 دوست نداشته باشم . 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری
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#۵۸۷ 

 

 باهم که وارد خانه شدیم گفت 

_به خونه خودت خوش اومدی عزیزم ! االن چه حیس 

 داری ؟

مبلمان  نگاه مشتاقم را به طواف گوشه و کنار خانه با 

کالسیک و زیبایش فرستادم .خانه جو مثبت و دلپذیری 

ی خودم .همراه داشت.گرم و پذیرا بود .واقعا مثل خانه

جوشید یک با احساس آرامش و آساییسی که در دلم یم

 نفس عمیق کشیدم . 

_خوشحالم که این یه قرار پنهوین نیست و دیگه مجبور 

 نیستم با ترس و دلهره رسی    ع برگردم . 

تا نگاهمان به هم افتاد به رویم لبخندی از مهر پاشید .  و 

 داشت .انگار که داشت 
ی

ن خوش آهنیک صدایش طنی 

 رسود . کلمات را یم

ن خوبه که قراره بموین سنیوریتا !   _همی 
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خانه کیم بعد از جابه جایی چمدان ن هامان گفتم به آشیی

بروم تا فکری به حال ناهارمان بکنم .او از این کار 

 م کرد . منرصف

ون ای عزیزم ! زنگ یم_تو هم مثل من خسته زنم از بی 

 برامون غذا بیارن . 

 

باهم به طبقه باال رفتیم تا اتاقر را که برایم در نظر گرفته 

بود نشانم بدهد .اتاق من درست مقابل اتاق او قرار 

 داشت . 

 جا که قبال اتاق شما بود ! _این

 _آره ! جابه جاش کردم . 

 ا به داخل اتاق هدایت کرد . و با دست مر 

 _ خب چطوره ؟ 

نگاه مشتاقم از تخت سفید یک نفره و کاغذ دیواری با تم 

وزهکرم و پرده های قدی خانه ای که از پنجرههای فی 

 نوییسآویزان بود گذشت و روی تابلوی خوش

 "صدا 

 صدا
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 صدا 

 ماند " تنها صداست که یم 

ت توی یک قاب ثابت ماند .از دیدن خط خودم که داش

درخشید سلطننر زیبا روی دیوار مقابل تختم خوش یم

ای از احساس غرور و هنوز سورپرایز بودم و قلبم فواره

 رسور شده بود .فکر کردم 

" کار محیاست ! اون این خوشنوییس رو رسوند دستش 

" 

_عالیه ! اون روز که با دایی سجاد و زنش اومدیم واسه 

شما به اندازه کاقن مرتب و کامل بود بازدید از خونه ، اتاق 

که به چشم دایی و زن داییم واسه یه تازه عروس و دوماد 

ن اتاقتون رو  خوب و مناسب باشه .بعد تصمیم گرفتی 

ن و اینجا رو با لوازم جدید بدینش به من ! گ  عوض کنی 

ن ؟ واسه همه این  کارا وقت گذاشتی 

که .از این ام را به چشمانش کشیدمو نگاه قدرشناسانه

دید ام یمآثار رضایت و خشنودی را در جزء به جزء چهره

 بالید . انگار که در دل به خودش یم

_دست تنها بودم .یادم نمیاد قبال تجربه عروش داشتم 

 یا ... 
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و با چشماین تنگ و باریک شده نشان داد که دارد برای 

آورد هایش به ذهن خود فشار یمیادآوری تعداد تجربه

های بسته بهش خندیدم .نگاه او هم خندان من با لب. 

 شد . 

_نه نداشتم .به جز یک تالش نصفه نیمه و ناموفق که 

فقط به خواستگاری کشید و جلوتر از اون نرفت و من 

م هرموقع که دوست داشنر جزییاتش رو بدوین  حارصن

 بهت بگم . ویل به هرحال از پسش براومدم . 

ن یک اشار با این ام را ی کوتاهش کنجکاویهکه با همی 

برانگیخته بود و شدیدا دوست داشتم همان لحظه در 

 گفتجریان چند و چون جزییات تالش ناموففر که یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۸۸ 
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م اما هرطور که  قبال برای ازدواج با کیس داشت قرار بگی 

تفاویر ی منقلب شده و فضولم نقایی از یی بود روی چهره

 کشیدم . 

س ! االن وقت این حرفا  " نه حاال هییحی نگو ! هییحی نیی

 نیست ! وقت برای پرسیدن زیاده " 

ی دلیل شده بودم . دلم بهانهاما انگار دچار یک غم یی 

ی را داشت که شبیه بهانه ن های دیگری نبود .گنگ و چی 

زا. بعدا ناشناخته بود .پیدا و ناپیدا .قوی و حساسیت

 گویند حسادت زنانه . به احساسایر اینچنینن یم فهمیدم

 با اشاره به تابلو گفتم 

_معلومه یه جاهایی هم روی کمک محیا حساب باز 

 کردین ! 

یک دستش را توی جیب شلوارش فرو کرد و به نشان 

 هایم رسی به آرایم تکان داد . تصدیق حرف

چرخ دیگری توی اتاق زدم و از روی فرش کوچک 

های شاد و روشنش گذشتم .اتاق به رنگابریشیم با 

اندازه کاقن روشن و دلباز  بود که در آن احساس راحنر 

ن قبلش کنم .فکرم هنوز پیش صحبت های تامل برانگی 

ن دیگری یمبود   گفت . .زبانم اما چی 
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اض دارم .    _ویل من اعیر

و تا نگاه براق و نگرانش را به دهانم دوخت با خونرسدی 

ی اداغراق ن  امه دادم آمی 

ه های اتاق شما از پنجره_تعداد پنجره های اتاق من بیشیر

 ! 

د .بعد   د یا نگی  اضم را جدی بگی  یک لحظه مانده بود اعیر

جوایی گفت
 هم با حارصن

 داری تنهایی هرگوشه
از باغ قدم  _واسه اینه که وقنر

 زین من بتونم از هر طرف یواشیک نگات کنم . یم

 م و از گوشه چشم نگاهش کردم . هام را به سینه زددست

شه هیچ جای این باغ از چشم شما _اوه ! پس یعنن نیم

 مخفن موند ؟ 

 شه . _خی  نیم

 هایمان همزمان کش آمده بود .فکر کردم لب

گفت ناموفق بود و از " خداروشکر که تالشی که یم

 خواستگاری جلوتر نرفت ! " 

 آمد . داشت به سمت من یم
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ه بهش جواب رد داد؟ " یعنن رفت خواس تگاری،بعد دخیر

 یی 
! " چه دخیر  لیاقنر

 دستش را زیر بازوم گذاشت و مرا دنبال خودش کشید 

 _حاال بریم اون ییک اتاق رو هم نشونت بدم . 

 حواسم از افکارم پرت شد . 

 _اتاق چی ؟ 

 باهم از میان در باز اتاق خواب من رد شدیم . 

 _حدس بزن . 

 _اتاق کار ؟ 

 _نچ ! 

ز راهرو گذشتیم و به انتهای سالن کوچک که تراش گرد ا

 و بزرگ رو به باغ داشت رسیدیم . 

 _مطالعه؟ 

 _نج . 

 _رقص ؟

 _نچ . 

 _پس چی ؟ 
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در اتاق آخر را باز کرد و خودش را کنار کشید تا اول من 

ی کالسیک بروم تو .در بدو ورود رسویس خواب دونفره

یبایش توجهم را به ی ز کرم با تاج بلند و لمسه دوزی شده

خودش جلب کرد .برگشتم از روی شانه پرسان و 

جا با تمام شکوه و چیدمان متعجب نگاهش کردم .آن

توانست اتاقر ای که داشت نیمشیک و خوش سلیقه

 برای مهمان باشد . 

کمون باشه ! وقنر که تمام  _اینجا قراره یه روز اتاق مشیر

هرموقع تو به مراحل رو از آخر به اول پیش رفتیم و 

 الزم رسیدی . 
ی

 آمادگ

ی آخر را باتاکیدی خاص گفت تا خیالم را درحال جمله

هایی که داشتم راحت کرده باشد .با حارصن بابت نگراین 

 های برافروخته گفتم قلنی رسیده درسینه و گونه

 الزم نیاز ندارین ؟
ی
 _پس شما چی ؟ به آمادگ

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۸۹ 
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 و من با 
ی
نگاهش شعری از راز و نیاز بود و شور دلدادگ

تمنایی خاموش در خودم پناه گرفته بودم که آتش 

 خواهشش نسوزاندم . 

 از تک زبانش یم
ی
ریخت .انگار برای کلمات به سادگ

 افتاد . گفتنشان به هیچ زحمنر نیم

 کردم ، تو حواست 
ی

_من که خییل وقته اعالم آمادگ

 ا ! نیست ، سنیوریت

نگاهم که با خجالت از بلندای نگاهش افتاد، با انگشتش 

اش زل های استوایی ام را باال آورد و زیر باران داغ نگاهچانه

زد به من .لحظایر چند .با هرنفس مرا با خودش تا اوج 

 برد . کران حیس جاودانه یمیی 

ذارم عزیزم .دیر _من باالخره یه شب اینجا باهات قرار یم

 اما برام مهم نیست . و زودش 

 

روز مهرداد به دیدنش آمد .او را با خود به داخل عرص آن

جا توی باغ باهم راه رفتند و خانه نیاورده بود .همان

اش کرد حرف زدند .بعد هم زودتر از حد انتظارم بدرقه
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هایش را به که برود . گفته بود بعد از این قرار مالقات

برای من زحمت و  کند کهخارج از خانه منتقل یم

 مزاحمنر ایجاد نشود . 

که گفته بودم از نظر من مشکیل نیست اما از حرف با این

 خودش کوتاه نیامد . 

های خصویص تو خونه رو هم کنسل کردم _همه کالس

.دیگه مثل قبل اوقات فراغت آنچناین ندارم که بخوام با 

یم و این کارها پر کنم .بعد از این تمام تمرکزم رو برای تنظ

 ذارم . آهنگسازی یم

ن ؟ ور آیی کار یمهای اون_شما بیشیر با خواننده  کنی 

 از خوانندگان اسپانیایی و آلماین و 
_بیشیر آره .با بعیصن

ایتالیایی هم همکاری دارم . به هرحال اوضاع خوبه ! به 

خصوص اگه تور  سمفونیک اروپا دوباره راه بیفته . 

 مونه . تری در انتظار روزهای درخشان

 

آن شب هردو خسته بودیم و بعد از رصف شایم مخترص 

احت به  ی زودهنگام برای خواب و اسیر با شب بخی 

که در خانه و اتاق جدید هامان رفتیم .بدون ایناتاق
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ن که رسم به   به من دست بدهد همی 
ی

احساس غریبیک

 بالش رسید خوابم برد . 

 

ایی عرص روز بعد باهم درحال تماشای یک فیلم سینم

بودیم که زنگ خانه به صدا درآمد و سه زن زیبای 

چادری از درآمدند تو .مادر و دوخواهرش راحله و راضیه 

هایی به اتفاق هم به دیدارمان آمده بودند . با چهره

هایی رسد و  پرتکیی ، دست خایل و خشک و عبوس ، نگاه

ای بود بینن ساده لوحانهبدون حنر یک شاخه گل .خوش

یک آمدهل یماگر خیا  اند ! کردیم که برای عرض تیی

 شان غافلگی  شده بود. او هم مثل من از  آمدن ناخوانده 

 _چرا خیی ندادین میاین ؟ 

 مادره با اخم و کنایه گفت 

 خواسنر جلومون گوسفند قربوین کنن ؟ _نکنه یم

رسید که داشت این ی زمختش هیچ به نظر نیماز چهره

.بعد یک نگاه ناخوشایند توام با گفت را به شوچن یم

رسزنش به رستاپایم پاشید . پرواضح بود که داشت توی 

کرد . دلش بابت پوشش به زعم او نامناسبم لیچار بارم یم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ن مشیک یک بلوز خال خایل قرمزرنگ تنم بود با شلوار جی 

 چپانده بودم  زیر شایل که 
ی

. موهای افشانم را با شلختیک

ها پیدا کرده بودم . فکر یک از مبلدر آخرین لحظه روی ی

 کردم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۹۰ 

 

 " برم لباسمو عوض کنم ؟ یا نکنم ؟" 

ش کرد و  ویی احوالیی
 همایون با خواهرانش با خورسی

مهر جواب شنید .کیس اما با من خوش و بیسی کوتاه و یی 

ن   بود نکرد .جو سالن پذیرایی از حضورشان اشباع و سنگی 

.همه به نویع معذب بودیم و کنار هم احساس خویی 

ام . دار نشستهکردم روی یک مبل تیغنداشتیم .حس یم

ن درحضورشان همان  قدر برایم آزارنده بود . نشسیر

خانه بروم تا چای و میوه را آماده کنم .  ن فکر کردم به آشیی

ی خویی بود برای یک گریز کوتاه از آن اتمسفر بهانه
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نامطبوع . چای تازه دم بود .میوه هم داخل خشن و 

ن که از جایم بلند شدم چهارجفت  یخچال داشتیم .همی 

ن برداشت  ه و کنجکاو همزمان به سمت من خی  چشم خی 

 . 

 زده گفتم معذب و خجالت

 رم چای بیارم . _بااجازه یم

 مادره چادر از رس رهاند و با تحکم گفت 

ن ! _نیم جون ! بگی  بشی 
 خواد دخیر

خواهربزرگه ، راحله_ هم با همان لحن و ژست مادرش 

 گفت 

 _ما که برای چایخوری نیومدیم ! 

 از تر اما یمدر نگاه خواهر کوچک
ی

شد ردپای کمرنیک

 دلسوزی و همدیل را دید . 

ن و وارفته های نامهربان پیش رویم ام به چهرهنگاه غمگی 

اب بود که او درحمایت از من با لحنن کوبنده و غران خط

 ها گفت  به آن

ایم بشه . ی من به همرسم یی دم تو خونه_اجازه نیم  احیر
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و بعد رویش را به من کرد. نگاهش همراه با دلجویی و 

ی برافروخته از خشمش داشت ترحم بود .برخالف چهره

ن با من حرف یمبا صدایی آرام و مالطفت  زد . آمی 

خوام   .نیم_تو مجبور نیسنر اینجا بموین عزیزم .برو باال 

 اذیت بیسی . 

اض ن گفت مادره با نهینی اعیر  آمی 

ن یم  انگار یم_اوووه ! همچی 
ی
خوایم بخوریمش تحفه رو گ

 . 

 

#عشق_را_سانسور_کردند  ️‼عزیزانم لطفا توجه کنید

شاید طوالین ترین رمان آنالین من باشه . حدود هشتصد 

 _نهصد پارت .) بیشیر یا کمیر دقیقا نمیدونم !( 

حاال حاالها منتظر پایانش نباشید . این قصه رس پس 

 ��.دراز دارد 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۹۱ 

 

 

 

ن با من هر طور که _مامان ! هرکدوم از شما یم تونی 

ن ، اما راجع به همرس من نه  دوست دارین حرف بزنی 

امش رو نگه دارین .   .لطفا احیر

نش داشت ، اخطار زنگ صدایش خشم داشت ، رسز 

داشت .خواهش داشت .دعوت به سازش داشت 

همه ، پشت چشیم برایش نازک اعتنا به آن.مادرش اما یی 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 نسبتا زیبایی بود .قد بلند و کرد و نادیده
اش گرفت .زین

نه چاق و نه الغر ! سفید رو بود و چشمان زاغ مغروری 

داشت .به جز خطوط پنجه کالیعن پای چشمانش ، 

ن و صورتش د ر این سن و سال ، صاف و تقریبا بدون چی 

 . چروک مانده بود 

ی به او داشت . راضیه  ها ، راحله شباهت بیشیر از دخیر

مانست و هردو به پدرشان اما بیشیر به همایون یم

 بارش . .حواسم رفت پیش صدای نکوهش

_اون قدر ادب داری که وقنر خانواده شوهرت اومدن 

 ینن جلوشون ؟ ات دست به سینه بشخونه

خدای من ! هرچه خشم و نفرت و تحقی  بود انگار که 

جا جمع شده بود ته چشمانش .خواهربزرگه پوزخند یک

 با یی 
قراری درجایش وول خورد ) تیک زد .خواهرکوچکیر

اش را های ظاهرا عرق کردهعصنی گرفته بود ؟ ( و دست

ال با آمد!؟ اصقدر از من بدشان یمبه هم مالید. چرا این

ن  این توپ پر آمده بودند برای چی ؟ میان ماندن و رفیر

ام شتافت ام را دید به یاریگی  افتاده بودم . او که دودیل

 . 

 تونه مجبورش کنه ! میل خودشه. _کیس نیم
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و رو به من با همان مالیمت خایص که موقع حرف زدن 

 داد گفت با من به خرج یم

جا دیگه هم اینخوام حنر یک دقیقه _گرچه من نیم

بموین اما خودت مختاری عزیزم .خواسنر بمون . 

 نخواسنر برو . 

تصمیم سخنر بود .البته که فرار را برقرار ترجیح یم.دادم 

اما در نهایت ماندن را انتخاب کردم .که رفتنم را حمل بر 

ند که نگویند از ما ترسید .مادرش که  ضعیف بودنم نگی 

ی خودش ربط داده درشوهرانهانگار ماندنم را به حکم ما

ای خرسند و از خودمتشکرانه به پشنر مبل بود با چهره

ن و باریک  تکیه داد و بعد چشمانش را بار دیگر به رویم تی 

ای که به زنجی  کت و کلفت گردنش کرد . برق کعبه

زد .زبانش گلوله آتش بود و آویزان بود چشمانم را یم

 . صاف غرورم را نشانه گرفته بود 

 _مادرت خییل دوست داشت با خانواده ما وصلت کنه ! 

واسه خانواده صالحیان هم به واسطه خویشاوندی با ما  

دید به اما به خوابشم نیمداشت رسودست یم شکست . 

ش عروس شهسواری  ها بشه ! آرزوش برسه و دخیر
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که حنر بتوانم آنمن با نفیس حبس مانده در سینه یی 

لماتش جا مانده بودم که پرسش در پلک بزنم زیر آوار ک

 جوابش گفت 

ین _شما خودت چی مامان ؟ به خوابت یم دیدی که بهیر

 دخیر این شهر بدون چک و چونه عروستون بشه ؟ 

کردم همان لحظه نییم از جان از دست احساس یم

ام به من برگشت .من که درخودم مچاله شده بودم رفته

م و بدون احساس ترس توانستم رسم را باال بباز هم یم گی 

 زل بزنم توی صورتشان ! 
ی

 و رسشکستیک

ی برادرشان وا ماندند و با ی آچمزکنندهخواهرها از جمله

ن خودشان رد و چهره های رنگ به رنگ شده نگایه بی 

 بدل کردند . 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۹۲ 
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که هیچ سیع نداشت جلوی بازتاب خشم و عتاب مادره 

د ، با تغی  نگاهش کرد . د  ر ظاهر خودش را بگی 

ین دخیر شهر ؟ پس فیلم رقص و آواز عمه ی من _بهیر

ن  ن نقل و نبات دست به دست بی  بود که دراومد و عی 

 مردم پخش شد ؟ 

 همایون با لحنن حق با جانب گفت 

دونن مامان جان ! _همه جای دنیا رقص و آواز رو هین یم

ها عبادته که بهتون عیصن گم رقص برای بدیگه نیم

که برنخوره .چون عبادت فقط خاص شماست .ویل این

از نظر شما و امثال شما رقص و آواز یه دخیر ،  مایه 

 ننگ و آبروریزیه به خودتون مربوطه ! 

د .انگار مادرش چشمانش را برای لحظه ای روی هم فرسی

خواست فوران آتش خشم را در درون خودش مهار که یم

 دست داده  کند .یک
ی

لحظه انگار که بهش حس خفیک

باشد سنجاق طالی مرواریددارش را که با آن رورسی 

وزه ای رنگش را تنگ بسته بود کیم با دست ابریشیم فی 

ن کرد و بعد با تمسخر و رسکوفت گفت   باال و پایی 

مند بدوین بدون _خب باشه .تو یم خوای خانمت رو هین

ما کوک باشه .عیب . بذار مثل همیشه ساز مخالفت با
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نداره ! خییل وقته راهت رو ، فکرت رو ، روشت رو از ما 

 جدا کردی ! معلومه زیباییش کورت کرده . 

 ؟ آقا  
ی

 برادرش چی داری بیک
ی

ویل راجع به اتفاقات زندگ

گم . االن محمد ،همون آقای مداح پرمدعاشون رو یم

 واسه چی زندانه ؟ 

 !  _زندون رو که منم رفتم صدیقه خانم

مادرش که از این تذکر ناخوشایند هیچ خوشش نیامده 

 بود با حریص درآمده گفت 

_آره .اما به چه جریم ؟ هوم ؟ انگار تو این شهر نبودی 

دونن پرس خیی نداری . برادر زنت که حاال دیگه همه یم

این خانواده نبوده و یک عمر نامحرم مونده کنارشون ، 

گ همون آدم شده و با آدم ربایی کرده و بعد باعث مر 

همدسنر پدرش جسدش رو انداخته گوشه خیابون ! 

ه که ما نیم  دونیم ؟ نکنه این کارام هین

تازی مادرش لبخند زده بود .راضیه راحله خشنود از یکه

 باز هم درجایش ناآرام جنبید . 

ی بگوید من این بار قبل از این ن که همایون درجوابش چی 

 ای گفتم لحنن رصی    ح و جسورانهبه خودم جرایر دادم و با 
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_محمد هرکاری کرده به خاطرش مجازات هم شده و 

ه پشت  االنم اینجا نیست تا از خودش دفاع کنه .بهیر

ی نگیم که غیبت حساب نشه .  ن  رسش چی 

ن من خوشش آمده و همان قدر که او از جواب تند و تی 

ن نگاهم یم کرد ، مادر و داشت با تقدیر و تحسی 

بهخواهرانش ان ای ذهنن شده باشند در گار که دچار رصن

ن فرو رفته بودند . جسارت من برای مادره  بهنر سنگی 

روی وار لبخییل گران تمام شده بود که داشت دیوانه

د که بررسم هوار نکشد و بعد هم به زحمت لب یم فرسی

خودش را جمع و جور کرد و این بار زهر کالمش را 

 مستقیم به جانم ریخت . 

ما از خدامون بود این اوالد ناخلفمون رسوسامون  _ وهللا

ه .بلکه به راه راست هدایت بشه .اما با این انتخاب  بگی 

ذاشتیم، ویل شمام ناشایستش براش یه قدمم پیش نیم

ی یی رسوصدا این
قدر هول بودین که یه عقد محرصن

ن یه وقت کیس مراسمو به هم نزنه .الحق که خدا  گرفتی 

 باهم جور کرده . در و تخته رو خوب 

ای  به دخیر بزرگه کرد .راحله هم بعد و بعد نگاه پراشاره

 از دریافت پیام نگاهش ،
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۹۳ 

 

ای کادوپیچ شده را درآورد و گذاشتش از زیر چادرش بسته

ن .مادره با اکراه گفت   روی می 

 _چشم روشنیه ! 

ی به پرسش انداخت و از گوشه چشم نگاه حرستمند

 _هرچند آرزوها داشتم برات ! 

 صداش بغض آلود شد . 

 کنم تو هم مثل رضا مردی ! _اما خیال یم

هایش سوخت .صورتش را پشت و خودش از گزش حرف

اش را ! هایش را  ! غم مادرانهچادرش پنهان کرد .اشک

 ناامیدی
ی

هاش داشت تکان اش را .شانهاش را . دلشکستیک

صدایش مارا در بهت و غیم جانکاه ی یی گریهخورد . یم

ن و نفسگی  بر  فروبرده بود . انگار که ناگهان ابری سنگی 

 از جا بلند شد و 
ی

رسمان سایه انداخت .همایون با کالفیک
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های مادرش را به سمنر رفت .انگار تاب دیدن گریه

نداشت .اما از ترس طرد شدن جرات نکرد برای دلجویی 

 تر صداش زد . که خواهرکوچکا اینبهش نزدیک شود .ت

 _داداش ؟ 

حنر راحله هم از شنیدن صدای راضیه تعجب کرده بود 

ان و   بزند .همایون که حی 
.انگار قرار نبود از اول هم حرقن

چرخید برگشت و پرسان رسگشته داشت دور خود یم

های راضیه مرتعش بود .انگار داشت نگاهش کرد .لب

 . کرد بغضش را در گلو خننی یم

_تو رو خدا دست زنت رو بگی  و از اینجا برین ! برین یه 

ن ! تو کم سخنر  جای دور ، یه کشور دیگه ! اینجا نمونی 

نکشیدی داداش ! کم خون دل نخوردی .به خدا حقت 

طور خواسنر . گیم خودت ایناین نبود .باشه .یم

انتخاب خودت بود که راه خودت رو بری ! ویل حاال 

نیسنر ! ) با اشاره به من ( این دخیر حتما با یه  دیگه تنها 

تون برای دونم برنامهامیدی وارد زندگیت شده .من نیم

ن شاید رنگ آرامش و  آینده چیه ویل اگه اینجا بمونی 

ن .یعنن ممکنه راحتتون نذارن .بابا و  آسایش رو نبینی 
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 هللا رو که یمداداش روح
ی
ها شناش ، داداش َرجا هم تازگ

 ... 

هاش خواهربزرگه با اخم و تخم و هشدار وسط حرف

 پرید 

 _راضیه ! 

که یعنن زیپ دهانت را جلوی دخیر مردم بکش .اما 

های  قبلش را راضیه دم فرو نبست  .اگرچه صحبت

بااحتیاط رها کرده بود اما همچنان داشت با لحنن 

خواهانه با برادرش حرف یم  زد . خی 

ه خاطرش برگشنر داداش _اصال اینجا برات چی داره که ب

دن ؟ خییل تحویلت ؟ خییل بهت روی خوش نشون یم

ن ؟ خییل قدرت رو یمیم دونن ؟ دنبال منافع و قدرت گی 

دردرس زندگیت رو ور یی هم که نیسنر ! داشنر اون

کردی ! اما حاال اینجا تو چشیم .زیر ذره بینن . تکون یم

خواد تو یمکشنت  ! ماهم دلمون نیم بخوری به صالبه

از ما دور بیسی و باز درد غربت بکیسی ویل ... تو رو خدا 

خوای بری خارج هم اقال اینجا دنبال کارهایی نرو اگه نیم

 آروم و عادی درست 
ی
که برات دردرسساز بشه .یه زندگ

کن واسه خودت و زنت ! خداروشکر مستقیل و با 
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 خویی هم واسه خودت 
ی
زحمات خودت خونه زندگ

ن !  بسه  درست کردی !  تورو خدا فقط خوشبخت بشی 

 و تنهایی کشیدی ! بسه هرچی به رست 
هرچی بدبخنر

ها رو از خودت بکن و سیع کن یه اومد .همه برچسب

آدم معمویل باشی .مثل همه ! داداش تو رو به روح رضا 

 ... 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۹۴ 

 

طاقت شده باشد  تاب و خانم انگار که ناگهان یی صدیقه

ش، با چشمان رسخ و نمناک از وسط صحبت های دخیر

جاش بلند شد .راحله هم .راضیه هم مجبور شد 

د .تا دم حرف ن های آخرش را ناتمام بگذارد و از جا برخی 

گی  مشایعتشان کردیم . در ، در امتداد سکویر تلخ و همه

ها هاشان را که پوشیدند و ییک ییک که به سمت پلهکفش

روح به من رفتند ، مادره هنوز راه نیفتاده ، یک نگاه یی یم

 کرد .یک نگاه به پرسش .و بعد با لحنن ناصحانه گفت 
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های خواهرت فکر کن .ما _وقت کردی به حرف

 وقت بدت رو نخواستیم ! هیچ

ن و قیمنر ! به برایم رسویس طال آورده بودند  .سنگی 

لفت و دو همراه چند النگوی ظریف و یک دستبند ک

ریز را که طرح باستاین انگشیر یاقوت و زمرد نشان. سینه

زیبا و شلویعن داشت ، توی دستم به بازی گرفته بودم 

های نه چندان که فکرم هنوز درگی  صحبت.درحایل

خوشایندشان بود برای پرت کردن حواسم ، آن را روی 

 ام گرفتم و پرسیدم گردن و سینه

 _قشنگه ؟ 

موش و متفکر ایستاده بود باالی رسم . تا آن لحظه خا

اش هنوز گرفته و دمغ بود .یک نگاه رسرسی به چهره

ن  و بعد به من و سینه ریز انداخت و طالهای روی می 

 ای باال زد .انگار خییل چشمش را نگرفته بود ! شانه

ن و اجق  _سلیقه مامانمه ! همیشه از طالهای سنگی 

 اومد . وجق خوشش یم

کیسی را هم مثل من دندان اسب پیش و فهمیدم او 

 شمرده. 
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ها ام .اما از طرح سکههنوز سینه ریز مانده بود روی سینه

 . خوشم آمده بود 

 _به هرحال دستشون درد نکنه . انتظارش رو نداشتم . 

 هاش را پر کرد . ی لبپوزخند غمگینن گوشه

 _ظاهرا فقط برای زخم زبون زدن نیومده بودن ! 

ه کشیدیم و رفتیم توی فکر ! لحظایر هردو همزمان آ

ریزم رفت و چند ! بعد او دستش به سمت سینه

ام ها کشید .همزمان سینهانگشتانش را به نریم روی سکه

از تب هیجان ، ملتهب شد و حرارتش از پوست تنم 

ون زد .   بی 

ش رو برات یم خرم تا ببینن چقدر از _خودم قشنگیر

 ترم . مامانم خوش سلیقه

وی هم لبخند زدیم .اگر کیم زودتر دستش را به ر  

 سوزاندش ! برنداشته بود هرم بدنم یم

که داشتم نرم نرمک به حالت عادی خود درحایل 

ش گشتم، رسویس طالها را توی جعبهبریم ن ی مخمل سیی

های خواهرکوچکیر . گذاشتم .فکرم مانده بود پیش حرف

 گفتم 
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 رو دلسوزی بود . های راضیه خانم منطفر و از _اما حرف

ی چشم با تعجب و حالنر از استفهام نگاهم کرد از گوشه

 . 

 _دوست داری از ایران بریم ؟ 

نگاهم به صورتش مات مانده بود .تا حاال بهش فکر 

ن گیج و رسدرگم رستکان دادم ..   نکرده بودم .برای همی 

 آروم و عادی _راستش نیم
ی
دونم .من فقط دلم یه زندگ

ن یم  . خواد .همی 

ام گذاشت و با تاثر رسی جنباند . دستش را روی شانه

دش .نگاهش عمیق و اطمینان بخش بود و  آرام فرسی

 صدایش آوای خوشی داشت ! 

ن جا ! نگران هییحی نباش _منم . و باهم یم سازیمش .همی 

 عزیزم ! باشه ؟ 

ن یم ن محکم و مطمیی شد گفت دلم قرص یموقنر که چنی 

 م و امیدوارانه گفتم ، با تمام قلبم نگاهش کرد

 _باشه . 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 
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#۵۹۵ 

 

ی نتایج اولیه کنکور آمده بود و من خوشبختانه با رتبه

.اما برای نسبتا خویی مجاز به انتخاب رشته شده بودم 

که رفت و آمد راحنر داشته باشم ، دانشگاه پیام نور این

 رامرس انتخاب اولم بود . 

 

 از روزها مامان با من تماس گرفت و گفت که صبح ییک

آیند .برایم عجیب و برای شب نشینن به دیدنمان یم

که خودش برای باورنکردین بود.هم تماسش هم این

برقراری ارتباط با ما پیش قدم شده .هرچند طبق رسوم 

لشان پاگشا یمظاهرا اول باید آن ن کردند . ها ما را به مین

 داشت آخر هفته پاگشایمان کند . مثل ریحانه که خیال 

بعد کرد . ارصار کردم برای شام بیایند ، اولش قبول نیم 

های محیا که صدای " هم تحت تاثی  خواهش و التماس

تو رو خدا واسه شام بریم مامان " ش داشت از آن سوی 

 آمد ، گفت خط یم
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ن !   _فقط زیاد تدارک نبی 

شحال بود . او هم مثل من از آمدنشان متعجب و خو 

یک لیست خرید بلندباال نوشتم و دادم دستش . سفارش 

د   familyجا از فروشگاه کردم همه را یک بگی 

زاقاسیم درست .یم خواستم برای شام مرغ شکم پر و می 

 کنم . 

 

 مامان گفت 

 ای ؟ _از زندگیت رایصن 

رسید .خسته و تر از همیشه به نظر یمالغر و شکسته

فر برای حرف زدن نداشت .از بدو روح ! انگار رمیی 

ه ورودشان ، نگاه رسد و خایل اش مدام به یک نقطه خی 

ن شام با حواس پریر به صحبتیم ها گوش ماند و رسمی 

کرد و صمیمینر از خود ها رفتار یمداد .همچون غریبهیم

ن داد .انگار که اتمسفر خانهنشان نیم ی ما برایش سنگی 

 گذشت . جا بهش سخت یمآنبود و 

های چیدم .محیا ظرفها را توی ظرف یممن داشتم میوه

 ظرفشویی دریم
ن آورد و ییک ییک شسته شده را از ماشی 

گذاشت کنار .صدای گفتگوی بابا کرد و یمخشکشان یم
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آمد .انگار داشتند راجع به و همایون از سالن نشیمن یم

 زدند .همراه با لخندی پت و ای باباحاچی حرف یمخاطره

 پهن گفتم 

 ام . _آره شکر خدا خییل رایصن 

ی نگفت . با تردید و تاین زل  ن یک نفس عمیق کشید و چی 

 زده بود به من .انگار باور نیم
ی
ن سادگ  کرد بخت به همی 

ش رو کرده باشد و خیال یم کرد که دارم برایش به دخیر

کنم .محیا که نقش یک دخیر خوش شانس را بازی یم

ی نیم   ن  گوید نخودی خندیددید مامان چی 

قدر مغروره که به روی خودش نمیاره چقدر _مامان این

ین خوشحاله از این که حق با اون نبود و آقا رسول بهیر

 داماد دنیاست . 

 

 خوام فردا برم مالقات محمد ! تو هم با من میای ؟_یم

ن صبحانه را یم دانم که تا حرف چیدیم .یمداشتیم باهم می 

 ز صورتم پرید . از مالقات شد رنگ ا

 شه شمام نری ؟_نه .یم
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شده را از ترس درآورد و گذاشت توی ظرف های تستنان

 . 

سم چرا _ چرا ؟ اون دفعه هم نذاشنر برم .گفنر نیی

سم ؟   .حاالم نباید بیی

که متعجب باشد کنجکاو بود و من با بیشیر از آن

 گفتم
ی

 درماندگ

هایی هست که من رس فرصت بهتون یم
ن م .اما گ_یه چی 

 حاال نه . 

بینمان یک صندیل بیشیر فاصله نبود .اما انگار از 

 کرد . ای دوردست داشت بهم نگاه یمفاصله

رم . ویل اگه کنم .مالقاتشم نیم_باشه . من ارصار نیم

اومد مرخیص و گله کرد که چرا نرفتم دیدنش، چی بهش 

 بگم ؟

 حنر از روی تظاهر هم نشد خودم را از شنیدن این خیی 

خوشحال نشان بدهم .به وضوح به هم ریخته بودم و 

 شد کرد. کاریش هم نیم

 _مگه قراره بیاد مرخیص ؟

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ام چقدر به چشمش مشکوک دانم با واکنش ناشیانهنیم

عادی به نظر یم ی مظنون و غی  ن رسیدم.حنر اگر به چی 

 آورد. هم شده بود  به روی خودش و من نیم

 که ! _آره مثل این

 رفت . شد و نور از نگاهم یمگار داشت خایل یمزیر پایم ان

 ریختم . داشتم درخودم فرو یم

 _گ گفته ؟ 

 با دقت حاالت و سکنات مرا زیر نظر داشت . 

_پریشب که مامانت اینا اینجا بودن حرفش شد ! تو توی 

خونه بودی ! ... چی شده عزیزم ؟ حالت خوبه ؟ ن  آشیی

ن ام مرا بزند زمکه رسگیجهقبل از این ن ، او به سمتم خی  ی 

 برداشت و زیر بالم را گرفت . 

 

#عشق_را_سانسور_کردند  ️‼عزیزانم لطفا توجه کنید

شاید طوالین ترین رمان آنالین من باشه . حدود هشتصد 

 _نهصد پارت .) بیشیر یا کمیر دقیقا نمیدونم !( 

پس حاال حاالها منتظر پایانش نباشید . این قصه رس 

 ��.دراز دارد 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۹۶ 

 

 

کمکم کرد روی صندیل بنشینم .هنوز هم کیم احساس 

 داشتم  .مجبور شدم به 
ی

 و دل به هم ریختیک
ی

رسگیجیک

 دروغ بگویم 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 افته .به خصوص وقنر ناشتام . _گایه فشارم یم

ای روی صورتم جا گذاشت .بعد در نگاه مبهمش را لحظه

ریخت و کیم شکر هم به آن اضافه  سکوت برایم چای

های قبلش بود کرد و گذاشت جلوم .فکرم درگی  صحبت

ن روزها به مرخیص یم ن هنوز . محمد همی  آمد و همه چی 

دانستم چه خایک باید بریزم رسم ! فهمید و من نیمرا یم

خدای من ! چقدر برای احساس بدبخنر کردن زود بود 

خیی از خواب بیدار یی  که وقنر امروز صبحهنوز .درحایل

کردم که ییک دیگر از روزهای خوب شده بودم خیال یم

 
ی
ام را در تقویم رسنوشتم ورق خواهم زد .ترس و زندگ

خودی دلشوره به من هجوم آورده بود و من گویی یی 

 دادم . داشتم به خودم قوت قلب یم

" نه دیگه کاری از دستش برنمیاد ! بعد مرخیص دوباره 

ون نیمباید برگر   مونه که ... " ده زندان ! این بی 

 ی افکارم را از هم گسست . صدایش رشته

ه  ین با نون و عسل بخور تا فشارت رو بیی _کیم چای شی 

 باال . 

ن داشت به چهره ن با نگایه نافذ و ارسارآمی  ی آن سوی می 

داند که به کرد و خدا یممضطرب و پریشان من نگاه یم
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فش گوش کردم و روی نان تست اندیشید ؟ به حر چه یم

کیم کره و عسل مالیدم و به دهان بردم و پشت بندش 

ی نگفت  ن ینم را زدم باال .او هم دیگر چی  کیم از چای شی 

و مشغول خوردن شد .هرچند خییل پراشتها به نظر 

رفت توی فکر و نگاهش مدام به یک رسید و بیشیر یمنیم

ه یم به غذا نزده و ماند .البته دیشب هم لب نقطه خی 

دهد به جای شام ) که خورش گفته بود که ترجیح یم

قیمه مانده از غذای ظهر بود ( میوه بخورد .اما حنر به 

هلویی که از ظرف میوه برداشته بود نگاه هم نکرد . فکر 

 کردم

" دیشب یه جوری بود انگار ! ساکت و گرفته ! چرا  

سیدم چته ؟ چرا با یی  یی تفاویر  جویی نکردم و ازش نیی

 گذشتم ؟ " 

ام به او عصباین بودم ! توجیهاز دست خودم و یی 

ن حاال که باید نگران محمد و مرخیص اش از درست همی 

 زندان باشم ! 

" گ باید بهش بگم ؟ امروز ؟ نه امروز نه ! باید خوب  

بشینم فکر کنم که چطور موضوع رو براش باز کنم شوک 

دونم چی رو باید براش یمنشه . گفتنش سخته ! خودمم ن
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ای توضیح بدم ؟ چه جوری بگم محمد که بیست و خرده

سال داداشم بود و یهو فهمیدیم از ما نیست ، یه روز 

صدای آوازمو تو حموم شنید و فکر کرد عاشقم شده . 

یه وقت پیش خودش خیال نکنه حنر وقنر برادرم بود 

 بهم نظر داشت ! ندیدی مامانش با چه لحنن گفته

باید امروز 《!یک عمر نامحرم مونده کنارشون  》بود

بشینم خوب فکر کنم که چی بگم و چطور بگم که 

وقت سوءتفاهیم براش پیش نیاد . فردا ...فردا بهش یک

 گم ! حتما حتما ! " یم

 

ماندند و به ها کوچک بودند اما باز هم تو گلوم یملقمه

ین فرو یمزور جرعه  دادمشان . های چای شی 

قدر تو خودش بود ! نگرانه که " پس بگو مامان چرا این

 محمد وقنر اومد مرخیص کاری نکنه که ... "

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۹۷ 
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ن بلند که شد ،فکرم ایستاد و نگاه من هم به  از پشت می 

دنبالش تا پای یخچال رفت .بطری آب مخصوص 

عادی رس  اش کشید .چهرهخودش را درآورد و با عطیسی غی 

 را نداشت .این مدت هرگز 
ی

آن وقار و آرامش همیشیک

ندیده بودم موقع رصف صبحانه یکهو هوس نوشیدن 

 آب کند .نگران پرسیدم 

 _خویی ؟ 

بطری آب را به داخل یخچال برگرداند و به طرفم 

 برگشت . 

اش را به وضوح روی خود نگاهش وزن داشت . سنگینن 

 کردم . حس یم

سنیوریتا ! نه تا وقنر که تو با من حرف _خوب نیستم 

 نزین ! 

اش درهم و نگاهش باریک شده لحنش آشوب بود .چهره

ای به کتمان آن برد و عالقه. انگار از دردی دروین رنج یم

هم نداشت .به معنن واقیع کلمه کالفه بود و انگار از 

ی احساس خشم و عصبانیت داشت .خوب یم ن دانم چی 

وقنر ناگهان خودم را به گم کرده بودم که رب و ربم را  

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ن ! به سکوت ! به پنهان ی متهم دیدم .به نگفیر ن کاری چی 

 ! دستم دور لیوان چای مشت شده بود . 

 _منظورت چیه ؟ از چی باید حرف بزنم ؟

ام انداخته بود و دست یک دستش را پشت صندیل

ی شبیه پوزخند گوشه ن ن . چی  ی دیگرش را روی می 

 ید. هاش را کشلب

 دوین ؟ _یعنن خودت نیم

خواست علت مخالفتم برای مالقاتش با محمد را یم

بداند و برایم عجیب بود که چرا این بار نتوانسته بود به 

د .آب دهانم را قورت دادم خواست من دنباله اش را نگی 

 و شمرده گفتم 

هایی هست که رسفرصت بهت 
ن _من که گفتم یه چی 

 گم ! یم

کم راه نفسم ه بود به چشمانم داشت کمطور که زل زدآن

 آورد . را بند یم

 _رسفرصت یعنن گ ؟ 

 _مثال فردا .خوبه ؟ 

 آرام بود اما نگران ! صبور اما آزرده ! 
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ن امروز نه ؟ این زمان خریدن واسه چیه ؟  _چرا همی 

 فهمم . نیم

خریدم ؟ او هم فهمیده بود داشتم ازش زمان یم

 نالیدم .  مستاصالنه رس تکان دادم و 

 دونم ! _نیم

ی یم  داد . صدایش حاال بوی تاسف و شکایت بیشیر

ن نیسنر  _انگار به شعور و درک من اعتماد نداری یا مطمیی

 ی فهیم و عاقیل برای حرفای مهمت باشم ! که شنونده

 چرا این را گفت ؟ یعنن چی که ...؟ به هول و وال افتادم

 م بگم که ... خوادوین چی یم_نه . مگه اصال شما یم

 هام پریدوسط حرف

 دونم ! دونم ! یم_آره یم

 دوین ؟ _شما چی یم

با مالیمت و ترغینی که بر خالف ظاهر ناراحت و 

ش بود در جوابم گفت  دلگی 

ن حاال بهم بگو  _دوست دارم از زبان خودت بشنوم .همی 

 . هرچی هست ! 
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های بغل دستم را نزدیک کشید و بعد ییک از صندیل

 روش و نشان داد که رساپا گوش است . نشست 

هات بگو برام .از راز _با من حرف بزن عزیزم ! از ناگفته

مهیم که بهم نگفنر . دست از این سکوتت آزاردهنده 

که دوین یا اینبردار ! نذار فکر کنم منو محرم خودت نیم

 این رازیه که من نباید ازش باخیی بشم . 

 چشمانش دوختمبا احتیاط نگاه گریزانم را به 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۹۸ 

 

دوین کنن انگار علم غیب داری و یم_یه جور راز راز یم

 چی رو بهت نگفتم . 

کردم و حواسم نبود که دیگر از افعال جمع استفاده نیم

 را گذاشته بودم کنار .آیا در آن 
ی

آن لحن رسیم همیشیک

ها اصال برایش مهم ن  بود ؟  موقعیت  این چی 
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ن دیروز فهمیدم که قضیه  _نه علم غیب ندارم ! منم همی 

 شی ! چیه و چرا تا اسم محمد میاد پریشون یم

ان و دسنر یموا رفته بودم ! داشت بهم یک زد ؟ نگاه حی 

ماتم را ازش دزدیدم و رویم را کردم به پنجره .او چی را 

ن دیروز فهمیده  فهمیده بود ؟ از کجا ؟ گفته بود همی 

ن دیروز چطوری ؟ وقنر با آن لحن  ن دیروز ؟ همی  ...همی 

 خاص خودش  صدام زد ، کم مانده بود بزنم زیر گریه . 

 _محبوبه ماه ! 

ی لبم را به دندان گزیدم و هام گوشهبرای پس زدن اشک

 کیم عصنی و برآشفته گفتم  

 دوین ؟ _شما از محمد چی یم

جواب کوتاه و  کردم که هییحی نداند .اما و در دل دعا یم

 یی اساس من بود . اش پایان تلیحن بر خوشخالصه
 بینن

 _که وقنر فهمید از خانواده شما نیست عاشقت شد . 

تواند دانستم شنیدن این جمله از زبان او چقدر یمنیم

برایم تکان دهنده و دردناک باشد ! برای او هم گفتنش 

برای  سخت بود ؟ دیگر نه جای انکار مانده بود نه تواین 
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اقرار ! ناگهان چنان رسدم شد که لرزان خودم را بغل زدم 

 زده . . منقلب و متوحش بودم و لکنت

 _گ ... گ ...گ بهت گفت ؟ 

 سوخت؟کرد .دلش به حالم یمبا تاثری عمیق نگاهم یم

 _دیروز  مامانت زنگ زد بهم . 

 _ما...مامانم ! 

نست تو " چرا تعجب کردی محبوب؟ جز اون کار گ یم

 باشه ؟ "

ن ناباوری و شوک به  هاج و واج مانده بودم و در عی 

 افکارم پوزخند زدم . 

 " این کارا فقط از پس زهرا خانم بر میاد ." 

 و خودت رو عذاب بدی ؟ _تا گ یم
ی

 خواسنر بهم نیک

ام این را با گالیه گفت و بعد دستش را از پشت صندیل

دانست ز دیروز یمبرداشت . پوقن کرد و ساکت ماند .او ا

ی به روی خودش و من نیاورده بود .چطور  ن و چی 

توانست تا این حد صبور و خوددار باشد !؟ خدای من یم

 ! 
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ن و داشتم با  رسم را با خجالت انداخته بودم پایی 

کردم . همزمان با احساس خشم و گناه انگشتانم بازی یم

 جنگیدم. یم

 گشتم . _دنبال فرصت مناسب یم

 م و فکر کرد

شد ! اگه مامان خانم پیش دسنر " تا فردا که دیر نیم

 نکرده بود ." 

 _فرصت مناسب برای چی ؟ 

 توی موهاش انداخت 
ی

 چنیک

تونم درک کنم که گفتنش برات سخت بود ...یه _البته یم

موضوع عادی نیست که بشه راحت هضمش کرد .اما تو 

منده یا نگران باشی ! بهیر  بود  که کاری نکردی بابتش رسی

خواستم برم مالقاتش و مانعم شدی همون روز که یم

گفنر من کنن اگه بهم یمگفنر .فکر یمهمه چیو بهم یم

 تورو مقرص حیس که برادرت...  

د . مکنی کرد و چشمانش را برای لحظه ای روی هم فرسی

 بعد تصحیح کنان و همراه با اکرایه خفیف ادامه داد  
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ن بشم و _حیس که محمد بهت پیدا کرد ب دونم یا  بدبی 

 رسزنشت کنم ؟ 

ن  ن .دقیقا همی  طور فکر نگاهم هنوز افتاده بود پایی 

 کردم .رستکان دادم . یم

 دونم . _نیم

 دوین . من راستش حنر محمد رو هم به خاطر_یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۵۹۹ 

 

کنم .هرچند احساسش به تو رسزنش و قضاوت نیم

ای به نظر نیاد .با توجه به رف و عادیممکنه حس متعا

تونم درکش کنم .یهو که یک عمر برادرت بود .اما یماین

کالف زندگیش تو هم پیچید و دنیایی که واسه خودش 

ساخته بود بررسش آوار شد .گیج و شوکه و شایک داشت 

گشت که ازش گرفته بودن .شاید این دنبال هوینر یم

 که آرومش کنه .   وسط دنبال یه دلخوشی یم گشت
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ن برداشته بودم و بهت کردم . زده نگاهش یمنگاه از زمی 

ی که یم ن  شنید اعتماد نداشت. گوشم انگار به چی 

 _گ بهیر از تو که دم دستش بودی ؟

خانه را برداشته بود .  ن لبخند غمگینش انگار که تمام آشیی

به پشنر صندیل تکیه زد و با اندوه و افسوس نفس کشید 

 . 

 .نه این_دوست 
ی

که از زبون ییک داشتم خودت بهم بیک

 دیگه بشنوم . 

 عاجزانه گفتم 

دونستم خواستم فردا بهت بگم .چه یم_باور کن یم

ن   نه ! مامانم ازم جلو می 

 رسی تکاند و دیگر برای پذیرش ادعایم تردید نکرد . 

کنم .البته مامانتم نگران کنم عزیزم .باور یم_باور یم

که هنوز کیس بهش نگفته مثل اینواکنش محمد بود 

 ماباهم ازدواج کردیم . 

 فکر کردم 

خواست نیمه پنهان ماه " نه فقط این نیست .مامان یم

ون و نشون تو بده ."   منو از زیر ابر بکشه بی 
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ن صدایش که باز بوی مهر و  حواسم رفت پیش طنی 

سخاوت گرفته بود .واقعا دیگر ناراحت و مکدر نبود یا 

 کرد ؟ خویی تظاهر یمداشت به 

 کنن باری از رو دوشت برداشته شده ؟_ االن حس نیم

اگرچه بغیصن در گلو داشتم به اندازه تمام ابرهای نباریده 

که کردم و متعجب بودم از ایناما واقعا احساس سبیک یم

کردم گفتنش به او که اهل منطق و گفتگو بود چرا فکر یم

وافقت رسم را فرود راحت نیست ؟ به نشان تایید و م

آوردم و یک نفس عمیق کشیدم . دستش را به طرفم 

توانست ام را گرفت .با کالمش یمزدهدراز کرد و دست یخ

ها را از قلب آدم بکند و دور بریزد ترین دردها و رنجبزرگ

 . 

_ همیشه با من حرف بزن عزیزم .گایه با سکوت 

دتر ممکنه به تونیم از حاشیه امنیتمون دفاع کنیم و بنیم

ه به  باورهای هم صدمه بزنیم . هرچی بود خوب یا بد بهیر

ی رو از هم  ن هم بگیم و نریزیم تو دلمون . وقنر یه چی 

پنهون کنیم بعدش مجبوریم برای حفظش به هم دروغ 

تونه کاری نیمهم بگیم . هییحی بیشیر از دروغ و پنهون

 اذیتم کنه ! 
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کاری ! همان نهانتوی دلم پوزخند زده بودم .اتهام پ

ی که مامان یم ن  خواست . چی 

 " من مثل مامانم نیستم ، نیستم "

 _من قصدم پنهون کاری نبود . 

ش آرامم کرد .  ن  با لحن تاکییدآمی 

 گفنر . دونم و مطمئنم که فردا بهم یم_یم

د .   و دستم را توی دستش به نریم فرسی

سم و دوست دارم _حاال یم ی ازت بیی ن خوام یه چی 

 .باشه !  راستش
ی

 رو بهم بیک

قلبم تپید و دوباره با هجوم اضطراب حالم دگرگون شد. 

ن نیم  رفت .با بیم و امید نگاهش کردم وآب دهانم پایی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۰۰ 

 

 کوتاه گفتم 
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 _باشه . 

 _تو هم دوستش داشنر ؟ 

ی بود .یی پرده و عیان ! شاید این دیگر  سوال نفسگی 

وانست برایش سوال سخنر باشد اما معلوم بود که تیم

ن برایش روشن خواست یکیم بار برای همیشه، همه چی 

ی تاریک و مبهیم باقر نماند .من هم برای شود و نقطه

اش پایان محکم و قطیع داده که به تشویش و نگراین این

 باشم با رصاحت و قاطعیت تمام گفتم 

 رانه بود . _نه .هرگز ! حسم همیشه بهش خواه

ین لبخند زد .از آن لبخند  ها که آدم در اوج احساس شی 

زند .موهای پریشان اش یمخوشبخنر با تمام شعف قلنی 

 ام را کنار زد و آرام گفت روی پیشاین 

_خداروشکر ! فکر کردم شاید عشق ییک دیگه رو دزدیده 

 باشم ! 

که دستم هنوز مانده بود و بعد از جا بلند شد .درحایل

 توی دستش ! نگاهش گرم و تابناک بود . 

 خوام پیانو زدن رو یادت بدم . _از امروز یم
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ن   همه چی 
ی
ن سادگ ن رسعت و به همی  انگار قرار بود به همی 

 را فراموش کنیم . 

 

*** 

 

؟  ) _تو چی به همایون گفنر مامان ؟ چی گفنر

ی رو که تو ازش مخفن کرده بودی !  ن  _همون چی 

ی برای پنهون ن اری ندارم .هرچی هم که بود ک_من چی 

خواستم رس فرصت بهش بگم . ویل شما با دخالت یم

 جاتون منو تو موقعیت بدی قرار دادی ! یی 

کردی! بعدش ممکن بود _ویل داشنر دست دست یم

 دیر بشه. 

_دیر و زودشدنش دیگه به شما مربوط نبود مامان ! شما 

عمدا خودت رو انداخنر وسط که منو پیش همایون 

ایع کنن .که منو مثل خودت جلوه بدی ، یه زن ض

 کار و سیاس ! پنهون

_با مادرت درست صحبت کن محبوبه ! من کارت رو 

ن روزا محمد  راحت کردم .باید ازم ممنونم باشی .همی 
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ل یی  خیی میاد مرخیص و ممکنه برخوردهایی خارج از کنیر

پیش بیاد . از این طرف زشت بود که شوهرتم هنوز 

 نه . هییحی ندو 

گفتم .الزم نبود به _قبل از اومدن محمد خودم بهش یم

صالح من و به جای من دست به کار بیسی .من که 

دونم کارو کردی مامان . من که یمدونم چرا اینیم

 قصدت تالقن بود . 

قدر ترسیدی و ناراحنر !؟ من که از _حاال چرا این

ی بهش نگفتم . دیدارهای شبونه ن  تون چی 

ه کردم که خواستم همه چی رو فراموش کنم _من اشتبا

.اشتباه کردم که خواستم تو روابطمون عادی سازی کنم 

بخشیدمت و حنر نباید دیگه باهات حرف .نباید یم

ی ! من زدم . شما هموین که یمیم خواسنر صدامو بیی

کردم همه چی تموم شده و احمق بودم که فکر یم

ی تونیم مادر و دخیر بشیم . خواسنر یم  ازم انتقام بگی 

کار .مگه نه ؟ آخه من به محمد گرا دادم که لو دادنش 

 شما بود . 

جوری فکر کن ! عقلت که ببشیر از این _هه ! تو این

 رسه . نیم
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 من دخالت بار برای همیشه یم_یک
ی
گم مامان .تو زندگ

 نکن ! لطفا ! من زندگیمو دوست دارم . 

 تو کار داشت یی 
ی
ی شلوغش کردی ؟ خود_گ به زندگ

ی رو از شوهرت مخفن نکنن .چون  ن یاد بگی  دیگه چی 

 پنهون کاری عواقب خویی نداره عزیزم . (

 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۰۱ 

 

گفت که موقع آموزش و تعلیم در جلد یک راست یم

رود که در کارش با کیس استاد خشک و جدی فرو یم

د هم   که کیستعارف ندارد و از این کالسش را سبک بگی 

 آید حنر من . خوشش نیم

ن  یک بار که صدای زنگ اس ام اس موبایلم ) که از همی 

های تبلیغایر بود (حواسم را پرت کرد  با نگاه پیام

اش مجبورم کرد موبایل را خاموش کنم و هشداردهنده
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بگذارمش کنار و ششدانگ حواسم را بدهم به او .هرچند 

ن جدیت در موا اندازه ام یی جهه با سواالت ناشیانهدرعی 

که نحوه کوک کردن پیانو صبور و مهربان بود . بعد از این

های پیانو رفت .با را یاد من داد به رساغ معرقن گام

ی ای که ارائه یمهای سادهفرمول کرد سیع داشت یادگی 

 گام ماژور را در قدم اول برایم آسان جلوه بدهد . 

ن ماژور خواست برای وقنر یم ، یادم بدهد که  Bنواخیر

ها حرکت بدهم از انگشتانم را با چه ترتینی روی کالویه

پشت رسم دست راستم را گرفت و کمکم کرد که 

 انگشتانم کلیدهای درست را بنوازند . 

 ، براوو ! دوباره !..  1_ 2_ 3_ 1_ 2_ 3_ 4_ 

ن یک  بار هم با گفیر

ز اول ای داری ! انگار ا_چه انگشتای قشنگ و کشیده

 برای پیانو زدن خلق شدن ! 

 قلبم را مثل پیانو نواخت  . 

اف یم کنم وقنر دستم را گرفته بود و داشت آرام اعیر

د عطر تنش گیجم کرده و کلیدهای مورد نظر را یم فرسی

هییحی جز گرمای حضورش را که از پوست دستش 

 شد نفهمیدم . گذشت و وارد بدن من یمیم
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از اول  _حواست کجاست سنیوریتا ! 

4 _3 _2 _1 _3 _2 _1  

رو با دست چپ تمرین کنیم  Dbخوایم گام ماژور حاال یم

 . 

...انگشتات رو منقبض نکن عزیزم  4_ 3_ 2_ 1_ 3_ 2_ 1

دار ... ... بذار نرم و رها باشن ... تو این حالت ثابت  نگه

شون نده .براوو ...سیع کن صدای نت ها رو خوب تغیی 

هست ! دوباره ...  Gbبه خاطر بسپاری .این صدای نت 

 هست ! این صدای نت ...  Cگوش کن ! این صدای نت 

 

چنان مسخ و مجذوبش بودم که گایه حنر صدای نت 

شنیدم .فقط صدای او بود و گرمای تبناک ها را هم نیم

 من ! انگار که تمام مرا احاطه کرده 
ی

حضورش و رسگیجیک

ترسیدم خودش هم این را فهمیده باشد چه بود . یم

ت و نفوذی روی من دارد که فقط با لمس دستانم قدر 

 توانست مرا از این عالم دور کند . یم

 حواش سنیوریتا ! _باز که یی 
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 _ببخشید ! 

_رس به هوایی نداریم ...از مهربوین منم سوءاستفاده نکن 

( رو   Db ,Eb, F.باشه ؟ حاال بدون کمک من نت ) 

یک و دو  فقط با انگشتای یک و دو و سه بزن .انگشتای

 و سه عزیزم ! 

و چون با نگاه گیج و رسدرگم من مواجه شد آه 

که به من حس ای کشید . اما برای ایننومیدانه

 را ازصدای خودش 
ی

 و یاس دست ندهد، کالفیک
ی
رسخوردگ

 دور کرده بود . 

که دوباره باید از اول برات _خب عینی نداره . مثل این

 توضیح بدم ... 

 طرفم گرفت انگشت هشدارش را به 

ی ،  _منتها اگه این بار حواست رو جمع نکنن و یاد نگی 

 مجبورم تنبیهت کنم . 

 گفتم  من که تهدیدش را خییل جدی گرفته بودم ، ترسیده

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری
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#۶۰۲ 

 

 _چه جور تنبییه؟ 

هاز گوشه ای به من پاشید و ی چشم نگاه نافذ و خی 

 لبانش متبسم شد . 

ی نیست ! فوقش ازت _  س ! از خط کش و ترکه خیی نیر

 بخوام برام بخوین ! 

 نیشخندزنان تنبیهش را به سخره گرفتم 

 که تنبیه نیست برام ! تشویقه ! _ویل این

زدند و نیشش باز مانده بود .وقنر چشمانش برق یم

های اش شبیه پرسبچهکرد، چهرهاش گل یمبدجنیس

ین و تخس یم  شد . شی 

که ازت درخواست آهنگ گوگوش رو ویل نه این_آره . 

 بکنم . گفته بودی از کدوم خواننده خوشت نمیاد ؟

_ سوزان روشن* !؟ اوه نه ! وقنر از سوزان روشن 

 کنم صدام قالبیه ! خونم حس یمیم

ی گرفت . لبخند موذیانه  اش عمق بیشیر
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 _پس شاگرد خویی باش و همه حواست رو بده به من . 

های ی درسداشتم خودم را برای مرور دوباره کهدرحایل

 کردم زیر لب به نجوا گفتم اول جمع و جور یم

 ذاری برام . _تقصی  شماست که حواس نیم

 گفتم . اعکیه ! باید این را توی دلم یم

ی گفنر ؟ ن  _چی 

خودش را به نشنیدن زده بود یا امیدوار باشم که واقعا 

 نشنیده ؟ کیم دستپاچه گفتم 

 !  _هییحی 

 رسید . لبخند معنن دار روی لبش مشکوک به نظر یم

 

*** 

 

بعد از ییک دوباری که مرا وادار کرد دست نگه دارم تا 

د و  ن بتواند اشکاالتم را هنگام خروجم از نت بهم گورسی

برطرف کند .حاال پشت پنجره ایستاده بود و داشت به 

کالم و زیبای صدای پن فلوت من که یک ملودی یی 
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داد .بعدازظهر ییک از آخرین بود گوش یم رسخپوسنر 

چی و  ون چنان گرم و رسی روزهای مردادماه بود .هوای بی 

 کرد به دریا بزند ! خفه بود که آدم هوس یم

های نواختنم ، خاموش شد ناگهان صدای سازم در میانه

 . برگشت و از روی شانه با تعجب نگاهم کرد . 

 _چرا قطع کردی ؟ 

جهت مغشوش شده بود .صدای مامان هوا و یی فکرم یی 

 زد توی رسم زنگ یم

ی رو از شوهرت مخفن نکنن .چون  ن " یاد بگی  دیگه چی 

 دوین که ؟ " پنهون کاری عواقب خویی نداره عزیزم .یم

 من مثل تو نیستم مامان ! مثل تو نیستم ! 

های پن فلوت که داشتم انگشتم را روی لولهدرحایل 

ای به حرف آمدم .خییل هکشیدم با صدای گرفتیم

ناخواسته بود . انگار که به طور اتفاقر کلمات از تک زبانم 

ون .   ریخت بی 

_این ساز رو محمد برام خرید .واسه جلب توجه ! یواش 

شد .یه جوِر یواش رفتارش داشت با من عوض یم

عادی! من گیج بودم و احساس گناه یم  کردم . غی 
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ها نبود ناگهان از او که اصال منتظر شنیدن آن حرف

که دید یکه خورد .تا جایی که خودش را مخاطبم یماین

ه  ه خی  برای لحظایر چند در بهت و ناباوری ایستاد و خی 

قبه بودم .تا تماشایم کرد .انگار که من یک حادثه میر ی غی 

یاین خودش  که باالخره توانست از آن حالت غافلگی 

 خارج شود و کنجکاوانه بگوید

 وی خودشم آورده بودی !؟ _به ر 

توانستم حس عجینی داشتم .هم خوشحال بودم که یم

کرد . کار غمگینم یمدرموردش با او حرف بزنم هم این

 اگرچه با شناخنر که ازش پیدا کرده بودم از نوع

 

 _______ 

 

 �🙏�با عرض پوزش از سوزانش روشن عزیز 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۰۳ 
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 ش دیگر ترس و نگراین چنداین نداشتم . قضاوت

ی رو عوض نکرد .هرکاری یم ن کرد تا _آره .اما این چی 

خودش رو یه جور بهم نزدیک کنه .چه با محبت چه با 

 زور و خشونت ! 

حاال در نقش یک مخاطب مشتاق و شنونده داشت با 

 داد . من به این گفتگوی غریب و خاص ادامه یم

رو فهمیدی چی ؟ بازم بهت حس که واقعیت _بعد از این

 داد ؟ گناه دست یم

سوالش کیم مرا به فکر فرو برد .باید در درون خودم 

 از برخوردهایی که دنبال جوابش یم
گشتم .با مرور بخیسی

توانستم حس کراهتم را من و محمد باهم داشتیم یم

دوباره و دوباره در وجود خود پیدا و احساس کنم . 

 م خوشایند نبودند .اصال ! هایی که برایتجربه

دونم که مهر و محبتش بیشیر از دونم ! فقط یم_نیم

تونستم تو زندگیم خشونتش آزاردهنده بود برام . نیم

خواستم یا برادرم باشه یا ای بهش بدم . یمجایگاه دیگه

 هیچکسم ! 
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 _هیچکس؟ 

 هردو برای لحظایر ساکت ماندیم . 

عمیق و پیچیده در کیم دگرگون و برآشفته بودم .رنیحی 

وجود من بود که از درکش عاجز مانده بودم .هم از 

دست محمد احساس خشم داشتم هم احساس ترحم و 

 احساش عذابم یم
ی

. پن فلوت را گذاشتم داد این دوگانیک

ن .حرف از محمد که شد حس یم کردم روی روی می 

 کند . دستم سنگینن یم

ود و _ اون همیشه خییل خودخواه وخودشیفته ب

تعصبات خاص خودش رو داشت و من واقعا درکش 

فهمیدم چطور تونست یهو حس برادریش کردم و نیمنیم

ای به من نگاه کنه رو به من از دست بده و به چشم دیگه

 . 

 فکر کردم 

" چقدر حرف زدن باهاش راحته ! انگار داری با یه 

کنن ! یا با یه روانشناس ! دوست صمییم درددل یم

تونه کاری قدر بزرگوار باشه ! چطور یمتونه اینچطور یم

کنه که پیشش تا این حد احساس امنیت و آرامش کنم و 
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ن دل و جرایر بهم بده تا از حرف های مگو براش یه همچی 

 بگم ؟ "

ون کشید .   صدایش مرا از خودم بی 

وقت _خودش چی ؟ از احساسش به تو رایصن بود ؟ هیچ

 کرد ؟ابراز گناه یا پشیموین نیم

دستانم را روی دامنم حلقه کرده بودم .حاال دیگر 

دانستم خواه ناخواه قرار است وارد جزییات یم

که به حرف آمده بودم تری شویم اما از ایناسفناک

 احساس پشیماین نداشتم . 

ن نیستم ویل معلوم بود که خودش رو بدجوری  _مطمیی

بود و تو بحران هویتیش گم کرده .خییل پریشون و داغون 

ای داره . واقعا دلم فهمیدم روح بیمار و افرسدهمن یم

 کرد . سوخت .ییک باید کمکش یمبراش یم

 هایم به فکر فرو برده بودش! کرد .حرفبا تاین نگاهم یم

 _تو چی ؟ سیع نکردی کمکش کنن ؟  

ام کشیدم و دوباره در خودم جمع دسنر روی پیشاین 

 شدم . 
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دم و گریزون بودم ازش . _من خودمم هنوز تو شوک بو 

ش کنم . نیم  خواستم خودم رو درگی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۰۴ 

 

ن مکنی کردم و بعد افشاگری انتحاری  ام را با گفیر

 بار ! _ البته به جز یک

تکمیل کردم .صدایش انگار داشت حاال از جایی دور به 

 هام بم شده بود !؟ رسید یا من گوشگوش یم

بار سیع کردی بهش نزدیک بیسی یا کمکش کنن یعنن یک_ 

 ؟

زبانم را روی لبم کشیدم و بعد از دم و بازدیم کوتاه و 

تر شوم ، کرد بر هیجاناتم قدری مسلطعمیق که کمکم یم

افاتم ادامه دادم    به اعیر
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_آره .روز تولدش براش کیک خریدم و ییک از 

خیی م و یی هام رو به عنوان کادو قاب گرفتخوشنوییس

 اش که سورپرایزش کنم ! رفتم خونه

مسارانه به خاطر آن  و حماقتم رسم را رسی
ی
همه سادگ

ن افزودم :  ن .به سخنر داخل پرانیر  انداخته بودم پایی 

 اش رو قبال بهم داده بود . _ کلید خونه

ها را به سینه زد و تکیه داد به دیوار پشت رسش او دست

 تر شده بود . جالب .انگار که حاال موضوع برایش

اش چی شد !؟ البته... اگه دوست داشنر _خب ! نتیجه

 بگو . 

هام ریتم ناآرایم به خود قلبم به گزگز افتاده بود و نفس

بدی، تدایع آن روز   یگرفت . مثل یادآوری هر خاطره

 آور بود . برایم شکنجه

خواست امتحانم کنه .یه جور _گفت با دادن کلید یم

م کرد و غرورم رو شکست که از خودم و وادیوونه ر تحقی 

ار و پشیمون شدم .رفتم و دیگه به  ن کاری که کردم بی 

 پشت رسمم نگاه نکردم . 
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 نفهمیدم گ اشکو با یی 
ی
هام رسازیر شدند .دوباره چارگ

مثل آن روز که با حایل غریب و قلنی شکسته و دردمند از 

ون ، به طرز فجییع به هم  خانه محمد زده بودم بی 

 داشتم . 
ی
 ریخته بودم و احساس ویران شدگ

هایی بلند و پرشتاب او که در خود فروریختنم را دید با گام

به سمتم آمد و مرا در پناه خودش گرفت . رسم را کشید 

د. من که خود را در سایه ی چیر و به خودش فرسی

 حمایتش دیدم با خیال راحت پفر زدم زیر گریه . 

ها رو ب ن هم نسبت داد و با حرفا و حرکات _بدترین چی 

.خودم رو مریضش خردم کرد .تا چند روز حالم بد بود 

قدر احمق بودم ! که هزار بار رسزنش کردم که چرا این

چرا این فرصت رو راحت در اختیارش قرار دادم تا 

 خواست غروم رو بشکنه ؟ جور که یماون

کالم   توانست با نواز بود . یمآهنگ مالیم صدایش روح 

ن و دلجویش مرهیم باشد بر عمق جراحات من .   مهرآمی 

خواسنر باهاش خواسنر خوشحالش کنن ! یم_تو یم

مهربون باشی و دردی از درداش کم کنن .اگه اون درک 

نکرد یا لیاقت محبت و توجه تو رو نداشت ، تقصی  تو 
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ها به اندازه ظرفیتشون نیست عزیزم .ما باید از آدم

 باشیم ! انتظار داشته 

ای و بعد رسم را از خودش جدا کرد .نگاهش انگار دروازه

به سوی بهشت بود .آن بهشت ابدی موعود که من 

اوارش نیم دیدم .با نوک انگشتانش ، خودم را چندان رسن

هایم را چید و مرا از ظرفیت باالی درک و فهم و اشک

زده کرد . چطور انسانیت خود بیشیر از پیش شگفت

تا این حد رئوف باشد و با این وسعت قلب ؟ توانست یم

ای کینه و نفاق و خشم و نفرت جای انگار که در او ذره

 نداشت و هیچ

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۰۵ 

 

نقطه تارییک در وجودش نبود .قلبم از شادی داشتنش در 

 اوج بود . 
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ن  قدر خوب و _کاش همه آدما مثل شما بودن ! همی 

ن صبور ! هم ن ی   دهنده . قدر آروم و حایم و تسکی 

به رویم لبخندی دلگشا زد و همزمان که داشن آخرین 

زدود آرام ی مژگان خیسم یمی اشک را هم از گوشهقطره

 گفت

وقت من بازم شانس اینو داشتم که بتونم از _بعد اون

ن همه حواست رو پرت کنم ؟  بی 

ر گیج و قدرسید و من آنربیط یماولش به نظر جواب یی 

منگ بودم که همان لحظه متوجه منظورش نشدم . کیم 

طول کشید تا بفهمم بهم طعنه زده و به دنبالش  لبخند 

 شعفناکم بند نیامد . 

_مرش که بهم اعتماد کردی و اینا رو بهم گفنر ! حاال بیا 

بریم کیم برات از " مارکوت بیکل " بخونم .با ترجمه 

 شاملو . 

 

 کنم: گاه آرزو یم 》

 

 کاش برای تو پرتو آفتاب باشم،ای
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 هایت را گرم کند؛تا دست

 

 هایت را بخشکاند؛اشک

 

 و خنده را به لبانت باز آرد. 

 

 پرتو خورشیدی که

 

 اعماق تاریک وجودت را روشن کند؛

 

 روزت را غرقۀ نور کند؛

 

امونت را آب کند.   《یخ پی 
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#عشق_را_سانسور_کردند  ️‼عزیزانم لطفا توجه کنید

ید طوالین ترین رمان آنالین من باشه . حدود هشتصد شا

 _نهصد پارت .) بیشیر یا کمیر دقیقا نمیدونم !( 

پس حاال حاالها منتظر پایانش نباشید . این قصه رس 

 ��.دراز دارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۰۶ 
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ی، از آزادی گوش دادن به  توی خانه داشتم ضمن گردگی 

هم با صدای بلند ام آنهای خوانندگان موردعالقهگآهن

ن دلخوشی لذت یم های کوچِک بزرگ که بردم .از همی 

ها بود برایم ! همایون برای انجام کاری قبال جزو ممنوعه

ون .)به یک نجاری احتماال . ( دستم موقع  رفته بود بی 

ن خاطره چیده عکس پاک کردن قاب هایی که روی می 

 بودیم و بیشیر 
ی

هایمان بود گایه  تصاویری از بچیک

ای ها پرسبچهماند . او توی  تمام عکسحرکت یمیی 

ین و باهوش و پر انرژی به نظر یم رسید .همراه با شی 

معصومینر خاص که از رسی و شور به دور بود . توی ییک 

ی برادر شهیدش رضا نشسته ها ترک دوچرخهاز عکس

ت تابستاین بود . هردو یک یر  به تن داشتند .همراه با رسی

خواست بدانم داشتند به چی شلوار ورزشی .خییل دلم یم

ه بود و الغر ، طور از ته دل یمآن ن خندیدند ؟ رضا ریزه می 

ای قوی و بلندتر داشت . توی آن عکس با او ویل جثه

 . رسیدند سن به نظر یموجود چندسال اختالف سنن  هم

ودم از خانه آورده بودم . ها را من با خدوتا از قاب عکس

 توی ییک
ی
داد که با ام نشان یمشان مرا در شش سالگ
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ن دار قرمز و بلند و موهای مرصی توی باغ  اهن چی  پی 

ن از باغچه یک شاخه گل مان داشتم یی خانه نگاه به دوربی 

که توی آن دستم چند شاخه گل چیدم .درحایلرسخ یم

 که روی من زوم کرده شد . انگار واقعا از دوربینن دیده یم

خیی بودم . در عکس دیگر من چهار ساله بودم. با بود یی 

موهای خرگوشی نشسته بودم روی تاب و با صوریر 

. عکس روی تاب را مامان  ن خندان زل زده بودم به دوربی 

ن بود که بابا ازم انداخته . اما در مورد عکیس که یی  مطمیی

 کرد ش یاری نیماهوا ازم گرفته شده بود چندان حافظه

 دونم من انداختم یا محمد ! _نیم

بار به من درمورد آن عکس گفته یادم بود که محمد یک

 هوا ازم انداخته . بود که او عکس را یی 

ن کار کنم .یم خواستم روز _بلد نبودم چطوری با دوربی 

م اردو .داشتم تمرین یم م بعد با خودم بیی کردم تا یاد بگی 

دی برام . وقنر دکمه رو زدم هنوز و تو یهو سوژه ش

ن نبودم که ازت عکس انداختم یا نه ؟   مطمیی

هاشان را برق هردو عکس را خییل دوست داشتم .شیشه

انداختم و گذاشتمشان کنار .همان لحظه او در خانه را 

 باز و مرا با پیشنهاد جذابش غافلگی  کرد . 
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بکشم . دوست  خوام دور باغچه جدیدمون نرده_یم

 اری بیای کمکم؟د

 فکر کردم 

های مورد نظرش به نجاری رفته " پس برای سفارش نرده

 بود ! " 

 پیشنهادی نبود که بشود ردش کرد . 

 _آره میام ! 

 رسید . از جواب مثبنر که شنید خشنود به نظر یم 

ون .    _پس یه لباس راحنر بپوش و بیا بی 

 که در را ببندد . و قبل از این

 رست ! آفتاب پوستت رو نسوزونه .  _کاله هم بنداز 

 که کنار هم گذر آنها تا عرص طول کشید .یی کار نرده

 را حس کنیم .یک باغچه در امتداد ایوان 
ی

زمان و خستیک

 گرفت . هایی کوتاه دورتادورش را یمکه نرده

 
ی

مان گفتیم .او از در طول کار باهم بیشیر از خاطرات بچیک

 ه زیادی داشت . مدرسه و دوستانش خاطرات بامز 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۰۷ 

 

گ  هم با محمد و دایی سجاد 
خاطرات کودگ مشیر

ن صالحیان  حسی  مت امی  داشت و البته " خواستگار محیر

 " 

مت " را با تاکیدی اغراق ن گفت و " خواستگار محیر آمی 

 دار نگاهم کرد .بهش گفتم همزمان با لبخندی معنن 

های اون روزت نبود شاید من برای فرار از _اگه صحبت

مم  خونه و فشارهایی که روم بود ، با اون خواستگار محیر

 کردم ! ازدواج یم

 بخشیدمت ! وقت منم نیم_اون

 _جدی ؟

 نیشم چرا گستاخانه باز مانده بود ؟

دست از کوبیدن میخ برداشت و خندان نگاهم کرد .هردو 

ی بزرگ برای در امان ماندن از گزند خو  رشید کاله حصی 

انداخته بودیم رسمان .من تمام موهام را باالی رسم جمع 
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ن بلند سفید پوشیده بودم کرده بودم .یک یر  ت آستی  رسی

ن تابستانه . جزو لباس هایی بود که او .همراه با رسهیم جی 

برایم خریده و گذاشته بود توی کمد آن ویالی ییالقر و 

ه بودم . زیر نور آفتاب من تا امروز ازش استفاده نکرد

 رسید . رنگ چشمانش زرد کهربایی به نظر یم

دونم اون حرفا _حاال به حسن نیتم کیم مشکوکم ! نیم

خوایه زده بودم یا پای دل خودمم  رو رصفا از روی خی 

 وسط بود ! 

 یی 
ی پیدا پروا حرف یموقنر زد من هم جسارت بیشیر

 ما هم بود .  کردم .شاید این به معنن صمیمیت بیشیر یم

 _یعنن ازم خوشت اومده بود !؟ 

ی لبش برداشت و درجایی که باید مییحن را از گوشه

 کوفت قرار داد. یم

 ذوقم ! _اگه بگم نه که معلومه خییل یی 

 پوقن کردم و بعد با لحنن خواهشمندانه گفتم 

بار محض رضای خدا جواب دوپهلو بهم شه یک_یم

 آر 
ی

 ه یا نه ؟ندی و رک و پوست کنده بیک
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ام کرد و بعد با یک نگاه به قیافه کم و بیش عصباین 

هاش را به نشان تسلیم باال برد .عرق از خندی دستکج

 های گوش و گردنمان رسازیر بود . کناره

که _آره خب معلومه که منم چراغ خاموش و بدون این

قدر دیدم ! اونبخوام خودم رو تو دسته هواخواهات یم

شد شبا ، و باوقار و مودب بودی که نیمزیبا و خانوم 

هام رات ) بستم تصورت نکنم و به خوابچشمامو که یم

 راهت ( ندم  . 

زد . قلبم داشت از فرط شادی و هیجان توی گوشم یم

 ها برداشتم . دست از بازی با میخ

افه !   _پس این یه اعیر

گرفت  هایش را یمکه جلوی کش آمدن لباین بار درحایل

ه تکان رس بسنده کرد و همزمان با چکشش چند فقط ب

به ی محکم روی میخ کوبید . کیم در سکوت به رصن

اندازه را به های همها و نردهکارمان ادامه دادیم .من میخ

دادم دستش و در همان حال برای خودم رویا نوبت یم

 بافتم .ناگهان گفتیم

ی_ تو چی ؟ یم ن به جز  تونم امیدوار باشم که اون روزا چی 

 کشونده؟عشق به ساز و آواز تو رو دم صبح به اینجا یم
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 ای پاتک زده بود بهم ! اوه با چه سوال زیرکانه

که از شنیدن ام گل کرده بود و برای ایناما بدجنیس

 جواب دلخواهش ناامیدش کرده باشم گفتم 

قدر تلخ و خشک بودی که هر روز تصمیم _ابدا ! اون

خیالش بشم .اما چه کنم که کال یی   گرفتم دیگه نیام و یم

 کرد . عشق به ساز و آواز منو به این دیدارها مجبور یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۰۸ 

 

اش های بینن ی پراغراقر ، چینن به کنارهبا حالت مایوسانه

 انداخت . 

 کردی ! _پس یه جورایی تحملم یم

ن مایه ی تو همی  ن  ها ! _یه چی 
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ها کوبید خندید .و بعد میخ دیگری به تختهخندیدم و 

گرفته بود که انتظار   هام را جدیقدر حرف.البد آن

 نداشت بگویم 

 کردم . _اما با این حال من همیشه به شما فکر یم

 همان لحظه گفت

 _آخ ! 

 و انگشتش را به دهان برد .هراسان و نگران پرسیدم 

 _چی شد ؟ کوبیدی رو دستت؟

از فشار و تحمل درد منقبض و درهم  که صورتشدرحایل

 اش را رها کرد . شده بود نفس حبس شده

 _حواسمو با حرفات پرت کردی ! 

در صدایش اما هیچ اثری از رسزنش و توبیخ حس 

کردم و با تصور دردی که شد. با تاثر نگاهش یمنیم

متحمل شده بود دلم برایش ریش شد .او هم حتما 

دید . اما منتظر همدردی من احساس گناه را در نگاهم یم

 با خودش نماند . 

 _باز جای شکرش باقیه که میخ رو نکوبیدم تو دستم . 
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و خندید و خندیدم .نییم از ناخن مصدومش کبود شده 

کند و کرد که دیگر دردی حس نیمبود .اما تظاهر یم

 خواست همچنان به کارش ادامه بدهد . رسسختانه یم

 _خب داشنر یم گفنر ! 

 ای فروخورده گفتمخندهبا 

ی نیم ن  گفتم . _من چی 

ینن دنبالهاما یی  ی نشد و با سماجت شی  اش را خیال پیگی 

 گرفت 

 _گفنر همیشه چی ؟

زدند و لبخندش تلفیفر از شادی و چشمانش برق یم

 شیطنت بود .فکر کردم 

اش رو دوست دارم مالحظه" چقدر این روی مهربون و یی 

" ! 

 به طعنه گفتم 

نکرده صدمات و تلفات ترسم این بار حرفام خدای_یم

ی به بار بیاره   . بیشیر

_من حواسم جمع جمعه سنیوریتا ! اصال بیا دست نگه 

 داشتم . 
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ی گفت و دست از کار کشید و با لحن ترغیب ن  آمی 

بار دیگه بشنوم خوام یک_لطفا با صدای بلند بگو .یم

 چی گفنر . 

بعد با اشتیاقر  های بسته خندیدم و و من با لب

خودجوش یی حرفش رفتم . این بار شمرده و تقریبا با 

 فریاد گفته بودم

 کردم . _من... همیشه...به شما...فکر...یم

قدر صدایم بلند بود که دودوک را به واکنش وا داشت آن

ش اجازه یم. تا جایی  وی که زنجی  داد به سمتمان پیرسی

کرد . انگار به وقفه هاپ هاپ یمکرده بود و داشت یی 

ض بود که داشتم با حرف هام دل صاحبش را من معیر

ه به هم بود های گرم و شیفتهبردم. هنوز نگاهیم مان خی 

 که همزمان زدیم زیر خنده . 

ای بود که بعد از یک تنبیه سخت و قلب من شبیه بچه

کردن   طوالین  برده بودنش شهربازی .گنجایش تجربه

 و دیواآن
ی
 را یکهمه شوریدگ

ی
 جا نداشت . نیک
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ینن خامه ای وقنر کار نرده کیسی تمام شد و با چای و شی 

 در کردیم ازم پرسید
ی

 خستیک

 کنیم ؟_حاال به نظرت نرده
ی

 ها رو چه رنیک

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۰۹ 

 

 ها را توی ذهنم تندتند کنار زدم . فکری کردم و رنگ

 _سفید . 

 تخاب مناسنی بود . از نظر او هم سفید ان

 کنن ؟_به چی فکر یم

ام به سمت باغ باباحاچی بود . سکوت زدهنگاه حرست

ش غمگینم یم  کرد . دلگی 

 _یهو دلم واسه باباحاچی تنگ شد ! 

ن   ریم رس خاکش ! روزا یم_همی 

 مکنی کرد و آیه کشید و رفت توی خودش . 
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 _منم دلم بدجوری هوای رضا رو کرده ! 

 

وع به روز بعد در  خنکای صبح از دو سمت مخالف رسی

رنگ زدن نرده ها کردیم و کنار دو نرده به هم که رسیدیم 

 گفت 

_گ بریم خونه دایی سجادت ؟ برای بار دوم دیگه 

 اش جور نیست . شه دعوتشون رو رد کنیم .بهانهنیم

 _من به ریحانه گفتم بذاره آخر این هفته . 

 _خوبه ! 

ن  رفتیم و مواظب کاری پیش یمهردو با دقت و حوصله تمی 

 هامان لک نندازیم . بودیم به رس و صورت و لباس

و بعد من به رساغ سوایل رفتم که همیشه دوست داشتم 

سم .   بیی

 بیای خواستگاریم به دایی سجادم 
_وقنر تصمیم گرفنر

 چی گفنر ؟

ی را هم رنگ تر از من بود و نردهاو تنددست های بیشیر

 حالت متعجب داشت .اما از اش کیمکرده بود .چهره

 جوایی که داد معلوم بود از این چالش خوشش آمده . 
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 _گفتم به عشق در یک نگاه اعتقاد داری؟

 _اون چی گفت ؟

 داره طرف گ باشه ؟
ی

 _گفت بستیک

دستم از کار ایستاد .کنجکاوی و شوق شنیدن 

 . قرارم کرده بود هایش یی حرف

 _خب ؟

 . از باالی چشمانش نگاهم کرد 

_گفتم یه نسبت فامییل با تو داره .تا اینو گفتم شستش 

دار شد و گفت محبوبه مارو یم  ؟ گفتم جسارتا آره خیی
ی

گ

کنم که برات دم و اصال تعجب نیم. گفت بهت حق یم

 مهم نباشه االن تو چه موقعیت بدیه . 

 " دایی سجاد خوب و مهربون من ! " 

خوای منیحی _و اصال بهت مشکوک نشد و نفهمید که یم

 من بیسی !؟

 پوزخندزنان گفت 

 خوره سوپرمن باشم ! _نه .چون بهم نیم

جواب گفتم   من هم حارصن
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 خوره ! _خب عاشفر هم بهت نیم

به با آرنجش عرق را از رس و رویش پاک کرد و حق

 جانبانه پرسید

 ان ؟ قلبشون تو صورتشونه ؟_عاشقا مگه چه جوری

 شانه زدم باال . 

 دونم ! _نیم

 _پس چرا حرفمو باور کرد ؟

کرد و دیگه ش فکر یم_شاید فقط به نفع خواهرزاده

 باقیش مهم نبود . 

 ای ساکت ماند و رفت توی فکر .بعد گفت لحظه

 _اما من مطمئنم به عشق در یک نگاه اعتقاد پیدا کرد . 

 _از کجا معلوم ؟

زدیم _گفت اون روز که داشتیم دم در باهم حرف یم

بوبه با مامانش دم خونه باباحاچی از دیدم وقنر مح

ن پیاده شدن، رنگ رخسارت برافروخته شد .   ماشی 

 گوید .بعد از آن جنجایل بود کهدانستم کدام روز را یمیم
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 #نیلوفرالری

#۶۱۰ 

 

در محفل ققنوس به بار آورده بودم .از ذوقم 

م توانستم جلوی کش آمدن لبنیم  . هایم را بگی 

 _حاال جدی رنگ رخسارت برافروخته شده بود ؟

لبانش را جمع کرد و داد جلو و شانه زد باال . خودش را 

 زد که رسبه رسم بگذارد . عمدا به آن راه یم

 خوره متوهم باشه . _به سجاد نیم

 پرسم ! _من دارم از خودت یم

قدر که من حرصم درآمده بود او خونرسدی اش را همان

 گرفت . داشت به ریشخندم یمحفظ کرده و 

_من بیشیر حواسم به رخسار پریده رنگ تو بود ،  وقنر 

 رسی    ع خودت رو کشیدی تو حیاط .همش 
ی

با دستپاچیک

کردم پره های چادرت نبپیچه تو پات و تو دلم خداخدا یم

 نیفنر . دوست نداشتم جلو من ضایع بیسی ! 
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 _بدجنس ! 

ارم کرد و بعد کودک درونم خودی نشان داد و واد

انگشتم را توی قویط رنگ بزنم و بکشم روی صورتش 

قدر گذشت نداشت که این کار .کودک درون او هم آن

مرا بدون پاسخ بگذارد .تا آمدم رسم را بدزدم انگشت 

 
ی

تر شدم و اش روی دماغم کشیده شد و من جریرنیک

اش انتقام بار با کشیدن برس رنگ روی نییم از گونهاین

ی از  او گرفتم و بعد از ترس مقابله به مثل بعدی او بزرگیر

 پا به فرار گذاشتم . 

های سیاه را از باغ هامان کالغصدای قاه قاه بلند خنده

 پرداده بود ! 

 مامان کجا بود که هیس هیس کند و با مالمت بگوید 

ن صداتون رو ها یم" همسایه شنون ! مجبور نیستی 

 بندازین رو رستون . "  

 

روز باهم به یک گلفروشی در حاشیه شهر عرص همان 

ای خریدیم .هورتانسیا، رفتیم و چند گلدان گل باغچه

گفت اصال به ی شب . یممیخک و سنبل و محبوبه
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ی شب به فکر ساخت باغچه قصد کاشت گل محبوبه

 جدید افتاده . 

ها را به کمک هم توی باغچه.ی جدیدمان کاشتیم و گل

بکاریم هورتانسیا را کجا  که گل میخک را کجا رس این

کردیم تا به اتفاق نظر برسیم .بعد همفکری و مشورت یم

 از تن به در 
ی

از پایان کار رفتیم دوش گرفتیم تا خستیک

کنیم . او زودتر از من حمام کرده و بعد از دم کردن چای 

به ایوان رفته بود و وقنر من بهش پیوستم داشت به 

 بود و هوا بعد از چندین کرد .غروب زیبایی باغچه نگاه یم

تر شده بود . کنارش ای خنکروِز جهنیم چند درجه

که ایستادم و باهم به تماشای باغچه ادامه دادیم .تا این

 گفت

شینیم و عطر _بعد از این ، وقنر شبا رو ایوون یم

محبوب شب مستمون کرد ، من و تو چه حرفا داریم که 

 به هم بزنیم ! 

 بود .فکر کردم قلبم روی دور هزار 

ن  " اگه خوشبخنر درجه بندی داشته باشه من همی 

 کنم در نهایتشم ." االنشم حس یم

 _من ...من ...خییل ... 
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همه حس خویی که داشت زبانم بند آمده بود از بیان آن

 گرفت ! در من اوج یم

 _خییل چی ؟ 

 دونم چی بگم ! _نیم

بود و ام را بلعیدم .نگاهش غرق من و بغض شادمانه

 صدایش غرق آرامش . 

 سنیوریتا.چشات دارن جار 
ی

ی بیک ن _الزم نیست چی 

 کشن ! یم

و بعد شاید برای رها کردن من از بند تب و تایی که 

گرفتارم کرده بود، نگاهش را از چشمانم گرفت و پرت 

کرد توی باغچه. دیگر دل توی دلم نبود .دست خودم 

 هم نه . 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 الری#نیلوفر 

#۶۱۱ 
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خواست ببوسمش ! نه رصفا که با تمام وجود دلم یماین

خواستم  "یک چون یک بوسه بدهکارش بودم .بلکه یم

 برای قلب من !" باشد یک بوسه برای او .  بوسه

 ای نبود . تا عشق فاصله از بوسه

وقنر به خیالم حواسش به من نبود .آرام آرام روی نوک 

اش را نشانه گرفتم .اما او هام گونهپاهام ایستادم و با لب

انگار که به تحرکاتم مشکوک شده باشد درست همان 

رخش کشیده شد ، رویش را لحظه که رسم به سمت نیم

به طرفم چرخاند و در یک تصادف ناشیانه و زیبا ، بوسه 

 ام به جای گونه ، افتاد روی لبش . 

نیا چراغاین باره انگار که زمان ایستاد و تمام دو بعد به یک

شد .درخشش چشمان او بود و سمفوین قلب من در 

 ی رویایی یک اتفاق ناب ! لحظه

 

ی او غافلگی  شده بودم . تغیی  فرودگاه من هم به اندازه

ام کرد . حجب و حیا ی ناگهاین گیج و دستپاچهآن بوسه

نگاهم را ازش دزدید  .آمدم از مقابلش بگریزم که دستم را 

ه سمت خودش کشید .یک دستش را دور گرفت و مرا ب

دیگرش را پشت گردنم .دچار از کمرم گذاشت و دست
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 بودیم و تب احساسات برانگیخته شده خودیی 
ی
خودگ

 لرزاندمان . داشت یم

های دنیا شنیدین بود و در سکوتمان به اندازه تمام حرف

 ها بسیار اشت . دل خود گفتنن 

او تپنده بود و قلب تر .قلب تن من داغ بود و تن او داغ

ن و تمنا و تر .در لحظهمن تپشناک ای پر از شور خواسیر

 ، او آن بوسه
ی
دن عمیق دلدادگ ی نصفه نیمه را با فرسی

 هام کامل کرد . های سوزانش بر لبلب
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#۶۱۲ 

 

 هامان ام چسبیده بود و نفساش هنوز به پیشاین پیشاین 

 میخته بود به هم . آ

 روی کردم سنیوریتا . _ببخش اگه زیاده

کرد .برعکس انگار که از کار خودش و احساس گناه نیم

وی ناگهاین رایصن هم بود و من آن قدر طعم این پیرسی

م کرده بود که یی  مانه گفتم رویایی آن بوسه نمکگی   رسی

_اگه بگم این زیاده روی رو دوست داشتم چی فکر 

؟یم  کنن

لبم برای شنیدن پاسخش در اضطراب ماند و ق

حیایی متهم شوم یا با گوشه و کنایه از ترسیدم به یی .یم

. نیشش به بناگوشش رسید و حرقن که زدم پشیمانم کند 

ورتر شد .از جوایی که شنیدم مبهوت ماندم نگاهش شعله

 . 
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ن یم شم که از نظر احساش و عاطفن زن نرمایل _مطمیی

 هسنر ! 

کرد ؟ داشت چی ؟ داشت تعریف و تشویقم یم این یعنن 

ی یم که آنداد؟ یی به من برای ابراز تمایالتم میدان بیشیر

ن  م و خجلت کنم ؟ انگار که داشتم از یک چی  احساس رسی

ن راحنر ؟ نیمعادی حرف یم دانم از چی زدم .به همی 

ان ماندم ! با شناخنر که از او و افکار بلندش پیدا  حی 

های بیهوده را برای همیشه باید این دلهرهکرده بودم ، 

 ریختم . دور یم

 " انتظار که نداشنر بهت بگه چه زن پررو و گستاچن ! " 

ی قلبش را به من داده بود و اگر ناخوانده او کلید خانه

گفت کرد و نیمشدم هرگز رسزنشم نیمواردش یم

 خواستم امتحانت کنم ! هرگز ! یم

 سوزاند . یمهاش پوست صورتم را نفس

شه دوباره تکرارش کنیم راجع به من _حاال اگه من بگم یم

؟ چی فکر یم  کنن

 کنم ... کنم ...فکر یم_فکر یم
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و عاجزانه ساکت ماندم .قلبم در تالطم بود و نگاهم 

ور .نشد بگویم چی از این بهیر ؟ کلمات از اشتیاقم شعله

بستم و  توی گلوم بند آمده بودند . به جایش چشمانم را 

هام تقریبا غنچه مانده بود .از این ام را دادم باال .لبچانه

شد تمام آن حجب و حیاهای دست وپاگی  تر نیمواضح

انه  را ام و سیمدخیر
ی

خاردار آن قید و بندهای همیشیک

 کنم . نگفتم که یک
ی

جا بگذارم کنار و اعالم آمادگ

ی ی زشت یک بوسهی او خاطرهخواهم با بوسهیم

وحیسی و زوری را به وادی فراموشی بسپارم .و او البته که 

انتظار استقبالم را نداشت و البته که این فرصت را هم از 

 دست نداد . 

تر .و من تر بود و عاشقانهتر بود .طوالین ی دوم نرمبوسه

هامان لبدانم بوسه چه جادویی داشت که از اتصالنیم

شد تر یمر لب من تشنهرسید و هرباهامان یمبه پیوند دل

 تر ! های او حریصو لب

لرزید ، وقنر که چشم او وقنر که قلب من از شوق یم

آتشفشاین از تمنا بود ، وقنر که بدنم سست و لخت 

هایش پس بیفتم، وقنر خواستم روی دستشده بود و یم

های هایش را کنار بکشد ، باز لبخواست لبکه یم
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این بازی بوسه ادامه داد و ی من بود که به عطش کرده

او را که گیج و غافلگی  شده بود با خودش دوباره همراه 

های شیفته و تنیدن دو روح کرد. بوسه یعنن معراج جان

درهم. یعنن از کلمات که بگذریم تو در قلب منن جانا! 

خواهمت و خواستنت نیاز یعنن که با بند بند وجودم یم

 من است ! 

 

 دند#عشق_را_سانسور_کر 

 #نیلوفرالری

#۶۱۳ 

 

اقن از این گویاتر ؟ ملموس یناعیر  تر؟ تر؟ شی 

تر شد ، ناگهان از حرارت تنمان که تندتر و سوزان

که صورتم را میان همرایه با من انرصاف داد و درحایل

ن و نجواگونه قاب دستانش یم گرفت ، با لحنن شورانگی 

 گفت 

ن _یم بازی در جنبهجور ادامه بدیم من یی ترسم اگه همی 

ک قرار بذارم .  ن حاال باهات تو اتاق مشیر  بیارم و همی 
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کرد و جورایی دعوتم یمدانم شاید هم داشت یکنیم

ی منتظر یک اشاره از من بود تا بعد از تاخی  و وقفه

ی ببخشیم و  خودخواسته، به ازدواجمان رسمیت بیشیر

 پیوندمان را جسماین کنیم .روشنای غروب در پس آفتاب

داغ چشمانش محو شده بود .اتگار که دیگر صیی و قراری 

 نداشت . 

ک منتظرتم .   _امشب تو اتاق مشیر

ام گیج و خودانهقدر از خودم و حرکات یی من اما آن

فهمیدم. هایش را نیممدهوش بودم که انگار معنن حرف

زد .هنوز مست آن دانستم داشت از چه حرف یمو نیم

رفت . و فکرم از آن جلوتر نیمهای عاشقانه بودم بوسه

کردم . او سکوتم را پای مات و خاموش نگاهش یم

ون  رضایتم گذاشت و با احتیایط ناگزیر مرا از بر خود بی 

کشید.دستش ویل هنوز به بند ظریف انگشتانم آویخته 

اش برافروخته ، لحنش اما بوی وقار و متانت بود . چهره

 یم
ی

 داد . همیشیک

 و باغ قدم بزنم . رم کیم ت_من یم

که منتظر شنیدن کالیم از من باشد با عجله و قبل از این

ن از من فاصله گرفت و پله های ایوان را شتابان رفت پایی 
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ان من دربه در دنبالش ! هنوز از خودمان و  و چشمان حی 

آن حرکات انفجاری ناخواسته شگفت زده بودم .پشیمان 

کمان قرار که با من امشب در اتاق اما نه .این مشیر

کرد . با تقدیم آن گذاشته بود خوایه نخوایه هولم یم

هایی داده های مکرر و ممتد، ظاهرا بهش عالمتبوسه

بودم و او که منتطر یک اشاره از من بود دل به دریا زد و 

ینن برای یک پایان  ک خواست آغاز شی  با قرار اتاق مشیر

ها .کیم شک دا شتم که باشد .پایان انتظار و تاخی 

موعدش فرا رسیده باشد ! آیا تمام مراحل آشنایی تا 

ازدواج را از آخر به اول ، قدم به قدم درست پیش رفته 

های بودیم یا داشتیم تحت تاثی  اشتیاق و خواهش

رفتیم ؟ از نظر مان افسارگیسخته پیش یمسوزان نفساین 

من که هنوز کیم زود بود . اگرچه در احساس تعلق 

ی برای خاطرم به  او شک نداشتم . اما فرصت بیشیر

ن شناخت روحیات هم یم خواستم . وگرنه که عشق همی 

توانست باز هم صیی ها منتظر سالممان بود . او یمنزدییک

ی کند .شاید باید خودش و طاقتش را امشب در بوته

 با دیل یی آزمایش یم
قرار در سینه، در اتاق گذاشت ! وقنر

ک انتظارم را یم ی ازمن نیممشیر شود .چقدر کشد و خیی

 بدجنس شده بودم من ! 
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ها را با دست شست . شب شام سبیک خوردیم .او ظرف

خانه را جمع و جور کردم و بعد هردو توی سالن  ن من آشیی

نشیمن کنار هم روی کاناپه نشستیم و کیم کتاب 

خواندیم .توی دست او کتاب " مرشد و مارگریتا " بود و 

ینن خوردیم .  در دست من رمان یل " و چای و شی  " رسی

گایه هم از گوشه و کنار کتاب دزدانه نگاه به هم 

 آوردیم . کردیم و به روی خود نیمیم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۱۴ 

 

وقت خوابمان که شد او زودتر از من از جا بلند شد و 

 گفت 

م . _یم  رم دوش بگی 

ن گذاشت .یک ن گاه به من کرد و امتداد کتابش را روی می 

سکوتم را که دید نفس عمیق کشید و بعد خم شد و 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ام را بوسید .انگار که با آن بوسه قلبم را درآغوش پیشاین 

 کشید . کنار گوشم گفت

_قرار امشبمون یادت نره سنیوریتا ! وقنر ساعت 

ک چشم به  به زد، من تو اتاق مشیر پاندویل دوازده بار رصن

 راهتم . 

که قلب قامنر افراشته از کنارم گذشت در حایلو بعد با 

 برد . نگران و مشتاق مرا هم دنبال خودش یم

 

*** 

 همایون 

 

موهای نمناکش را سشوار کشید .خط ته ریش متقارنش 

داد .رکایی و لباس زیر مشیک پوشید و حس خویی به او یم

های رویش هم یک ربدوشامیی ابریشیم سفید که حاشیه

ن دور یقه تا پا ن و رسآستی  . چند پیس هایش سیاه بود یی 

هایش را برای بار سوم یا ادکلن به خودش زد و دندان

ن شود با  شاید هم چهارم با وسواس چک کرد که مطمیی

مسواک برقشان انداخته .چندین بار هم نفسش را توی 
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دستانش ها کرد و خیالش از بوی خوش دهانش  راحت 

ه نگاه کرد .قلبش تند که شد لبخندزنان به خودش در آین

های دوید وحنر نفسزد و هیجان زیر پوستش یمیم

 کرد . دارش هم آرامش نیمعمیق و کش

 توی آینه به خودش گفت 

 " خوش به حالت مرد ! داره بهت حسودیم میشه ! " 

ن پله ها برای همان لحظه که ساعت پاندویل خانه از پایی 

ن کرد .با  وع به نواخیر نییسی باز مانده  اعالم نیمه شب رسی

د .با و سینه ای ملتهب به صدای نواختنش گوش سیی

به قلبش دچارتر یم  شد . هررصن

ها شنیده بود هایش را از توی راه پلهکیم قبل صدای قدم

رفت .دل توی دلش نبود که در که داشت به اتاقش یم

 شنی رویایی ، درآغوش خود ببیندش . 

واسه خواب  پوشه ؟اصال لباس مناسب" چه لباش یم

امه ی ی داره ؟ نداشته باشه هم مهم نیست .حنر تو پی 

کنه ؟ بدون آرایش هم زییایی خوابشم قشنگه. آرایش یم

ی داره ! فاجعه ن  آمی 

ن ؟ این دیگر از کجاش درآمده بود ؟ فاجعه   آمی 
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 شی مرد! "" داری دیوونه یم

ن خارج  و به خودش ریشخند زد .از اتاق که آرام و پاورچی 

 د فکر کرد شیم

 " شاید هنوز وقتش نبود ! " 

ی اتاقش که در موج و با بیم و تردید زل زد به دربسته

خواست ته دلش به آمدنش خورد  ! یمسکوت غوطه یم

 امیدوار باشد . 

" ویل اگه عجله کرده باشم چی ؟ اگه تحت فشار گذاشته 

 باشمش ؟"

 توانست از دست خودش بابت این شتابیم
ی
زدگ

اه  عصباین باشد ! یماحساش توانست به خودش بد و بی 

توانست همان لحظه به در اتاقش بکوبد و از بگوید . یم

او بابت این قرارناگهاین معذرت بخواهد .اما قبل از 

که فکر و خیاالت منفن و مایوس کننده دپرسش کند ، این

ک رفت و در را با تق آرایم پشت رس خودش  به اتاق مشیر

دید دلش که اتاق را دست نخورده یمینبست . از ا

 گرفت . 

" نه زود نیست ! بیشیر از یک ماه از ازدواجمون گذشته 

 " ! 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ن عسیل گذاشت و  کولر را روشن کرد .موبالیش را روی می 

خواب انداخت . داشت به بعد خودش را روی تخت

 داد ؟خودش دلداری یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۱۵ 

 

 کرد. " ام نیمجوری دیوونهه زود بود امروز اون" اگ

ین در کشاکش و از یادآوری آن بوسه های نرم و شی 

لحظات داغ و پرتپیسی که باهم روی ایوان خانه داشتند ، 

تر شد . دسنر با حرست روی بالش کناری قلبش شوریده

 کشید . 

ترین شب زندگیش " اگه بیاد امشب رو تبدیل به قشنگ

 "کنم . یم

به نظر یک جای افکارش اشکال داشت و بعد کیم با 

 تردید متوجه شد و اصالحش کرد . 

 
ی
 مون ! "" قشنگ ترین شب زندگ
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آمد و دوست نداشت لحظات انتظارش داشت کش یم

 به احتمال نیامدنش فکر کند . 

 گم که چقدر ..." " اگه بیاد بهش یم

 صدای زنگ پیامک موبایلش با صدای افکارش درآمیخت

 . نگایه مردد و کنجکاوانه به موبایلش انداخت . 

 فکر کرد 

های تبلیغایر راحت " این موقع شب هم ازدست پیام

 نیستیم !" 

ای پنهاین وادارش کرد برش دارد و نگایه اما بعد وسوسه

ا در  به صفحه نمایشش بیندازد . با دیدن اسم او که اخی 

ی  نام داده ویراییسی جدید ، از  چکاوک به سنیوریتا تغی

بودش ، نگاهش رنگ هوشیاری گرفت و بعد با بیم و 

 امید پیامش را باز کرد . 

 ] بیداری؟ [ 

تر از این پووووووف ! این چه پیایم بود ؟ ناامیدکننده

 شد .برایش کوتاه و رسآسیمه نوشت نیم

 ] منتظرتم .[

 احتماال که قرارشان یادش نرفته بود ؟ جواب رسید 
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 م .متاسفم ![تونم بیا] نیم

شور و شعف و امید مثل بادکنیک سوزن خورده در دلش 

که نگران نیامدنش بود اما فکرش را هم ترکید .با این

کرد تا این حد توی ذوقش بخورد .حاال به زحمت نیم

 چید . داشت کلمات را کنار هم یم

 ] اوگ .من فقط خواستم شانسم رو امتحان کنم. [

 ] ناراحت شدی؟ [

ن نبودم که میای. [ ] نه .ن  ه .از اول هم خییل مطمیی

 ] تقصی  من بود ببخشید .[ 

] نه من عجله کردم .یادم رفته بود باید مرحله به مرحله 

دونم " پیش بریم .جنبه نامزدبازی نداشتم .)یم

نامزدبازی" کلمه سبک و سخیفیه .ویل کلمه جایگزین 

 تری درحال حارصن به ذهنم نرسید .( [مناسب

؟ [ جا یمم نیست اصال ! امشب همون] مه  خوایی

ه آره . [  ] اگه خوابم بیی

 خوایی نکیسی .[] امیدوارم زیاد یی 

ی بگم؟ [ ن  ] یه چی 
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 ] بفرما؟ [

ترین مرد روی همه، من با اختالف خوشبخت] با این

 زمینم .[ 

 ] خوش به حالت ! [ 

 ] دیدی !؟ حنر تو هم بهم حسودیت شد! [ 

 ترین مرد دنیا ! [ بخت] شب بخی  ای خوش

 ها ! [] شب بخی  بانوی بوسه

ن و  و بعد از تایپ آخرین کلمات گوشی را پرت کرد روی می 

زل زد به سقف .کالفه بود و افکارش ریخته بود به هم 

ان یم ن دارش تمام گایه صدای آه کشزد و گه.قلبش نامی 

قدرها داشت . اما برایش عجیب بود که آناتاق را بریم

 نیم هم
ی

 کرد . احساس شکست و رسخوردگ

گذریم و " باالخره از مرحله نامزدبازی هم با موفقیت یم

ن یم جا ...عطر تنت ریم مرحله بعد سنیوریتا .یه شب همی 

 کنه ."آغوشمو پر یم

و بعد روی پهلو خوابید .پاهایش را توی شکمش کشید و 

 اش را در آغوش خود بغل زد . جای خایل

 *** 
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 _سانسور_کردند#عشق_را

 #نیلوفرالری

#۶۱۶ 

 

بعد از نماز صبح به خوایی عمیق فرو رفته بودم .وقنر 

بیدار شدم یک دسته گل بابونه روی بالشم بود همراه با 

 یک یادداشت زیبا . 

خوایی بعد از یی " صبحت بخی  سنیوریتا ! دیشب از 

ها به رسم زد یه آهنگ جدید بنویسم .فکر کنم ییک مدت

خوام تقدیمش کنم به تو که هام بشه .یمین آهنگاز بهیر 

بخشم بودی .اگه خواسنر بیای رساغم من تو الهام

 استدیوام ! " 

دم و خوشحال از اینیادداشتش را روی سینه که او ام فرسی

ن  ن یک آهنگ ، به همی  ناکایم شب گذشته را با نوشیر

ده زیر لب گفتم   به فراموشی سیی
ی
 زیبایی و سادگ

ین زن دنیام ! " شب" و من خو   دخیر
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ن ! برای دیدنش  دسته گل را برداشتم و از تخت رفتم پایی 

کردم کیم قدر بیتاب بودم و عجله داشتم که فکر یمآن

 به جایی برنیم
ی
ت صوریر تنم بود با خورد .یر ژولیدگ رسی

خایل .موهام از گوشه و کنار کیسی که دورشان شلوار خال

ون .  فقط در آخرین لحظه قبل بسته بودم ریخته بود بی 

 از خروج از اتاق دسنر به چشمانم کشیدم . 

کیم بعد من در میان در نیمه باز استدیو ایستاده بودم . 

خواستم با ورود او پشت پیانو نشسته بود و من نیم

نابهنگامم تمرکزش را بهم بزیزم  .آهنگ با تمام خام 

نشست و قدرت بودنش ،به طرز عجینی به دل یم

 باالیی داشت .به اوج که یمکمسخ
ی
رسید انگار که نندگ

ن اول کاری داشت از رازی بزرگ پرده بریم داشت .در همی 

ن های آهنگخودش را در حد و اندازه های قابل تحسی 

 دنیا به رخ کشیده بود . 

ن یم کشید و یک جاهایی از گهگایه دست از نواخیر

وع به داد و دوباره و دوباش را تغیی  یمنوشتهآهنگ اره رسی

ن یم کردم آن قدر درگی  آهنگ است کرد . فکر یمنواخیر

 که متوجه حضورم نشده .اما وقنر گفت 

ن اینجا .   _بیا بشی 
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قلبم جلوتراز من به سمتش به پرواز درآمد .با احتیاط 

طور که رفتم و روی صندیل کنار دستش نشستم .همان

مندانه کالویه د ، های سیاه و سفید را یمدستانش هین فرسی

رویش را به من کرد .نگاهش از دسته گل بابونه گذشت و 

 به چشمانم رسید . 

 _چطوره ؟ 

 اغراق گفتم و من یی 

ه !   _محرسی

 برق چشمانمان که به هم اتصایل کرد با کنایه گفتم 

ک نیومدم .واال جلوی  _خوب شد دیشب به اتاق مشیر

 شد یک دستاورد بزرگ موسیفر در کالس جهاین گرفته یم

 . 

ها اش  به من بود و انگشتانش روی کالویهنگاه شیفته

انتها بود و لحنش رقصید .لبخندش یی وار یمدیوانه

 افسونگرانه . 

تر از _ممنونتم ویل من مطمئنم آهنگ قلبامون شنیدین 

 اومدی ! شد، اگه یماین یم
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آخر هفته مهمان دایی سجاد و ریحانه بودیم .من از بابا 

ا را هم گرفتم و به رغم مخالفت مامان ، او را اجازه محی

گفت هم با خودمان به مهماین شام بردیم .محیا یم

آید و بابا و مامان محمد دوشنبه هفته بعد به مرخیص یم

 سخت نگران و درگی  آمدنش هستند . 

ی در _منم خییل یم ن ترسم .خدا کنه آقای دالوری چی 

اکت من تو لو رفتنش بهش نگفته باشه و محمد  مورد رسی

 باز کینه نکنه . 

ن نگراین  های زیادی از طرف محمد داشتم اگرچه خودم نی 

کردم بهش قوت قلب و فکرم آسوده نبود اما سیع یم

 اش باشم . بدهم و آرامشبخش خاطر آشفته

_محمد شاید من و مامان رو راحت نذاره اما مطمئنم 

 اره . دونه و با تو کاری ندحساب تو رو از ماهمه جدا یم

 اعتمادی زد و آه کشید و نومیدانه گفت محیا لبخند یی 

 _خدا کنه ! 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۱۷ 
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صدای محیا پشت تلفن یم لرزید .گایه ترس و نگراین 

مانع از تفهیم درست کلماتش یم شد .اما جسته و 

م شده بود .این که محمد  هایی دستگی 
ن به  گریخته یک چی 

محض خروج موقتش از زندان یک راست به خانه رفته و 

او و مامان هم از او به گریم استقبال و پذیرایی کرده بودند 

.در ابتدا یک جوری رفتار یم کرده که گویی نیم داند 

باعث به زندان رفتنش آنها هستند .یا این که به زعم 

محیا یم دانسته و یم خواسته به روی خودش نیاورد 

فه و یی حوصله مرتب وسط صحبت های مامان یم .کال

پریده و رساغ مرا از آن ها یم گرفته . ) پس محبوبه 

کجاست ؟ چرا پیداش نیست ؟ مگه نیم دونه من 

اینجام ؟ ( اول خیال یم کرده که من خودم را در اتاقم 

پنهان کرده ام و قصد مواجه شدن با او را ندارم  .تا این 

ش از انتظار رس  آمد و به یک باره از جا بلند شد و که صیی

به اتاقم یورش برده و آنجا با جای خایل من و خییل از 

وسایل شخیص ام که مواجه شد دستش را به دیوار 

 گرفت. 

ن رو فهمید .من با چشمای خودم  _ انگار یهو همه چی 

دیدم که چطور کمرش شکست محبوب . اگه با دستش 

ن . افتدیوار رو نیم گرفت رو زانوش یم  اد زمی 
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بعد وقنر تمام صورتش ریخت ) احتماال ( و لبهایش 

ن به خودش گرفت )  طرچ از یک پوزخند تلخ و غمگی 

البد (  به مامان گفته " باالخره کار خودت رو کردی 

 مامان خانم ؟ چشم منو دور دیدی و شوهرش دادی ؟ 

_فکر کنم هنوز یه درصد امیدواربود که مامان بگه نه 

هرنکرده .ویل مامان نه گذاشته و نه برداشته .محبوبه شو 

بهش گفته که خودش خواست شوهر کنه .کیس 

 مجبورش نکرده بود . 

بعد یک جوری به مامان نگاه کرده که انگار از دسیسه 

هاش خیی دارد و باور نیم کند که هیچ نقیسی در ازدواج 

 من نداشته . 

سه با گ ؟-  بدجوری شوکه شده بود .حنر نتونست بیی

باورت یم شه ؟ انگار فکرش از کار ایستاد. شاید نیم 

ی اتفاق افتاده و تو ذهنش  ن ن چی  خواست باور کنه همچی 

های دیگه ای تصور یم کرد .مثال تو رفنر  ن داشت یه چی 

خونه باباحاچی ...) نیم دونم یادش بود باباحاچی مرده ؟ 

( یا خونه خاله زینب یا خونه دایی سجاد ! شایدم یم 

گریه کنه .یم خواست خونه رو رو رس ما و خواست  

خودش خراب کنه .یا رس مامان داد بکشه و آبروریزی راه 
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بندازه .اما هیچ کدوم از این کارارو نکرد .با این که تو 

 رو .گفت یم 
ی
چشماش ویروین رو یم دیدیم .رسخوردگ

خواد یه کم تو همون اتاق بمونه .مامان با مهربوین ازش 

ه و بعدم تو اتاق خودش خواست بره دوش ب گی 

احت کنه .اما اون فقط نگاه کرد .نگاش خایل بود  اسیر

.مثل نگاه یه مرده .مات و یی روح ! انگار مارو نیم دید 

.بعد پاهاش رو کشید وهمونجورکه داشت یم رفت 

ن تحریرت کشید و یه نگاه  سمت تختت دسنر روی می 

ن به تابلوهای خوشنویسیت کرد .وقنر یم خو  است غمگی 

رو تختت بشینه یه لحظه فکر کنم چشماش سیایه رفت 

.من و مامان یم خواستیم بریم کمکش که یه وقت نیفته 

 .که دیدیم آروم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۱۸ 

 

نشست و دسنر روی پتو و مالفه کشید و بعد رسش رو 

گذاشت رو بالش .یم تونم بگم بالشو بغل کرده بود . آره 
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ته بود تو بغلش .آدم دلش به حالش یم سوخت . .گرف

هوای اتاقت گرم بود ویل اون یه جوری تو خودش جمع 

شده بود که انگار رسدشه .دوست داشت تو حال خودش 

باشه .مامان ویل دلش نیم اومد تو اون وضع داغوین که 

داشت تنهاش بذاره .یه یم خواست بره کنارش و قربون 

یده بودم که اون حوصله صدقه اش بره .ویل من فهم

مارو نداره .دست مامان رو کشیدم و با خودم از اتاق تو 

ون و در رو هم آروم پشت رسمون بستیم .محمد  بردم بی 

همون جا خوابش برد و منم نذاشتم مامان به بهانه های 

الگ بیدارش کنه .تا این که بابا از رشت برگشت و 

ن با هم چای و کوگ خ  خوردن بیدارش کرد .نشسیر
ی

ونیک

.اون فقط یه نصفه چای خورد .به کوگ هایی که قبال 

عاشقش بود لب نزد .شاید چون یم دونست دستپخت 

ن رو توضیح داد  مامانه .بابا براش یواش یواش همه چی 

.وقنر فهمید تو با آقارسول ازدواج کردی دوباره یه شوک 

دیگه بهش وارد شد .نه انگار اصال داشت دیوونه یم شد 

ن خونه راه یم  .از  جاش مثل فین پریده بود و یه باال و پایی 

رفت و چنگ یم نداخت تو موهاش .خییل ارصار داشت 

بدونه چی شد که تو مخالفنر واسه ازدواج با اون نشون 

ندادی و به خواست خودت زنش شدی ؟اصال چی شد 
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که آقا رسول یه کاره پا شده اومد خواستگاری تو ؟ یم 

ن ؟ چندبار مگه از گفت مگه همو از ن زدیک یم شناخیر

نزدیک همو دیده بودن ؟ یه سوالهای این جوری که ته 

ی رو دربیاره .به همه چی مشکوک بود ! یم  ن و توی یه چی 

ن جوری  گفت اون رسول رو یم شناسه و یم دونه همی 

ندیده و نشناخته به کیس نزدیک نیم شه و کیس رو هم 

خودش تکرار یم به حریم خودش راه نیم ده .مرتب با 

ن "مامان  کرد " اینا حتما از قبل باهم رس و رسی داشیر

گفت چرا داری حرف درمیاری؟ محبوبه که همش جلو 

چشممون بود .گ وقت کرد با پرسمردم رسو رسداشته 

ن طور باشه  یم که همی  باشه ؟ بابا یی خیال یم گفت گی 

 
ی
ن رسخونه و زندگ .حاال که باهم ازدواج کردن و نشسیر

شون .فرقر نیم کنه دیگه .اما اون یم گفت نه فرق خود

زاآقا .واسه من فرق یم کنه .بابا پرسید  یم کنه حاج می 

چه فرقر یم کنه ؟ جواب بابا رو نداد و با ییک از همون 

نگاه های خایل زل زد توی صورتش و بعد پاشد .ساکش 

ی  ن رو برداشت . قیافه اش جدی و مرموز بود .انگار چی 

واست کشف کرده یا فهمیده کجای کاره رو که یم خ

.مامان دم در بهش گفت محبوبه دیگه یه زن شوهرداره 

.فکر کردن بهش گناهه .معصیته .خدا نیم بخشه ! حاال 
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که از این خونه رفته ما هم دیگه کاری به کار هم نداریم 

.منظورش این بود که تو نباید کاری به کارش داشته باشی 

حرف های مامان رو نشنید یا .اون ویل انگار اصال 

نخواست که بشنوه . بند ساکش رو انداخت روی 

دوشش و بدون خداحافیطن رفت .شبیه کیس بود که از 

یه مسابقه بزرگ شکست خورده بریم گرده .فکر کنم 

رفت آپارتمان خودش .مامان از یه هفته قبل کارگر گرفته 

ن کنه .   بود تا حسایی خونه اش رو تروتمی 

 

 سانسور_کردند#عشق_را_ 

 #نیلوفرالری

#۶۱۹ 

 

بابا گفت بعد از شام یم ره دیدنش و بازم باهاش حرف 

یم زنه .مامان یم گفت این آرامش قبل از طوفانشه ! 

خدا به خی  بگذرونه ! گفت بهت بگم مواظب خودت و 

زندگیت باش .کاری نکن آتو بیفته دستش .محمد زخم 

هش زده .ممکنه خورده بود ! ازدواج تو زخم کاری تری ب

هرکاری ازش بربیاد .گفت بهت بگم اگه حنر قبل از 
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ن تو و آقا رسول بوده پیش محمد  ی بی  ن ازدواجتون یه چی 

ن و بزنید زیرش .گفت شاید غدبازی دربیاری  انکارش کنی 

 به محمد ربط نداره ویل خوب یم دوین که بخوایه 
ی

و بیک

 ده . نخوایه اون به خودش ربط یم

د با مامان موافق بودم و معلوم بود که و من در این مور 

 هرگز خیال غدبازی و درافتادن با محمد را نداشتم . 

همان قدر که حرف های محیا پریشان و نگرانم کرده بود 

همایون برخورد خونرسدانه ای با آن داشت و با تاکید یم 

گفت که ما هرگز از محمد انتظار نداشتیم به شکل کامال 

با این قضیه برخورد کند و این  دوستانه و متمدنانه

واکنش ها از طرف او طبییع و قابل پیش بینن بوده و 

سیع داشت با تزریق روحیه و قوای خودش به من 

 تشویش را از خاطرم دور کند . 

این قدر محمد  رو تو ذهن خودت بزرگ نکن -

قابل مهار نساز  عزیزم.ازش واسه خودت یه هیوالی غی 

ی که هست تحت  ن ی که نیست قرار .نذارچی  ن تاثی  چی 

ه .   بگی 
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ی .چون مثل من - شما خطر محمد رو جدی نیم گی 

مورد تهدیداش قرار نگرفنر .نیم دوین وقنر کینه کنه 

 ممکنه چقدر رسی بشه . 

م اما دست - من همون قدر که خطرش رو جدی نیم گی 

مش .منم به عنوان یک دوست قدییم  کم هم نیم گی 

.محمد یم تونست حریف و حتما یه شناخنر ازش دارم 

رقیب خییل قدری باشه برام اما تا قبل ازدواجمون .نه 

حاال که دستش دیگه به سیب باالی درخت نیم رسه 

.چون اون سیب افتاده تو دامن من ! آره محمد از 

ازدواجمون خوشحال نشده و توپش حسایی  شنیدن خیی

پره و ممکنه یه کم شلوغش کنه .ویل این دلیل نیم شه 

فکر کنیم قراره مثل یه خطر بزرگ مدام در کمینمون  که

ه به  باشه.یا مثل یه بهمن رو رسمون خراب بشه .بهیر

جای تمرکز روی محمد و این که ممکنه چه کارهایی از 

به خودمون و زندگیمون  دستش بربیاد حواسمون بیشیر

باشه و این که برای حفظ و ثباتش چه کارهایی یم تونیم 

 بکنیم . 

وبه که یم توین این قدر مثبت اندیش و آروم چقدر خ-

 باشی .کاش منم یم تونستم . 
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تو هم سیع کن تا بتوین .فقط وقنر نیم توین که نخوای -

 ! 

و بعد مرا به طرف خودش کشید تا دلواپیس هایم را در 

 امنیت آغوش مهربانش گم کنم . 

نگران هییحی نباش باشه ؟ من نیم ذارم آب تو دلت -

 نیوریتا ! نیم ذارم . تکون بخوره س

ون .کار آهنگ سازی  او تازه از استدیو آمده بود بی 

جدیدش خییل خوب پیش یم رفت و به زودی به مرحله 

ضبط نهایی اش یم رسید .اسم آهنگ را " سانسور عشق 

"  گذاشته بود و طبق قولش یم خواست تقدیمش کند 

کرده بودم .خیال داشتم کیم نان  به من .من تازه خمی 

حیل درست کنم که او دوست داشت .چای هم تازه دم م

بود . وقنر داشتم توی سینن فنجان های خایل چای را یم 

 چیدم آمد و از پشت بغلم کرد . 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۲۰ 
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محبوبه ماه خانمم انگار وقنر من حواسم بهش نبود -

 زیادی از خودش کار کشیده ! 

خطابم قرار یم داد دیگر این دل مال  وقنر با میم مالکیت

ن حرارت  خودم نبود .کاش یم شد به طریفر جلوی باالرفیر

م که فقط یک بغل کوچولواش تا این حد  تنم را بگی 

 منقلبم نکند . 

 نه .یه کم خمی  درست کردن که کاری نیست . -

لب هاش را روی شانه ام چسباند .بوسه اش از لباس و 

ین درجانم پوستم گذشت و چون شهدی  شی 

نشست.یک آن به نظرم رسید نفسش واقعا انگار از جای 

 گرم بلند یم شد .داغ و سوزنده بود . 

 شام امشب با من . -

 یم خوای چی درست کنن ؟ -

ون .رستوران شن های سفید ! -  یم ریم بی 

 با خنده گفتم

 خسته نباشی ! -

 در صدای او هم ردی از خنده دیده یم شد . 
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ر جرزنیه ویل گایه که تنبیل آدم عود یم یم دونم یه جو -

 کنه مجبوره از این کلک ها بزنه . 

قندان را کنار سینن گذاشتم و عطر تنش را با یک نفس 

 عمیق به مشام کشیدم . 

موافقم .باید واسه خونه یه کم خرید هم بکنیم .من -

 لیست گرفتم . 

وقنر من دارم طبق لیست خرید یم کنم تو هم یم ری -

 ت چند دست لباس خوشگل یم خری . واسه خود

ن حاالم داره منفجر یم شه . -  لباس ؟ کمدام همی 

منظورم لباس راحتیه داخل خونه است سنیوریتا ! لباس -

 هایی که داری زیادی پوشیده ان ! 

 مشکلش چیه ؟-

در همان حال که داشت انگشتش را از روی شانه ام رس 

ن و در امتدادش خیط نامریی یم کشید ، با یم داد پایی 

 مالیمت گفت

مشکل خایص ندارن .فقط فکر یم کنم به عنوان -

 شوهرت حق دارم طرح اندام قشنگت رو ببینم . 

ن یم شد .   قلبم با فشار باال و پایی 
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 پس یعنن برم چند دست لباس لخت و پنر بخرم ؟-

 خودت دوست نداری ؟-

ن را به  از این که بعد از پیشنهادش داشت همه چی 

 ختیار خودم یم گذاشت خوشحال بودم . انتخاب و ا

 فکر کنم داشته باشم . -

و تا با نییسی باز نگاهش کردم از فرصت استفاده کرد و 

 گوشه ی لبم را بوسید . 

منتظره خاصیت این را و من فهمیدم بعیصن بوسه های غی 

 هوا عاشقت کنند ! دارند که یی 

 

ن روی ایوان هنوز کیم گرم بود  ون برای نشسیر . هوای بی 

ترجیح دادیم چای مان را توی خانه و زیر رسمای باد کولر 

 و ناراحنر 
ی
بخوریم .داشتیم باهم راجع به ابراز گله گ

دوستانمان که چکامه هم جزوشان بود از این که در 

کت نداشتند حرف یم زدیم و با  جشن ازدواجمان رسی

ن یم کردیم که آیا خوب است  در  خودمان سبک و سنگی 

بانشان باشیم یا خانه یک مهماین  ن  شام ترتیب بدهیم و می 
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این که توقع و درخواستشان را پشت گوشمان بیندازیم و 

 زیر بار ضیافت بعد از ازدواجمان نرویم . 

هردو تا حدودی هم موافق بودیم هم دالییل برای 

 مخالفتمان داشتیم . 

 به هرحال حق دارن دلخور باشن ! -

 ورد . آره .یم شه با یه شام از دلشون درآ-

ویل مجبور هم نیستیم مطابق میلشون رفتار کنیم .من -

 تو عروش هیچ کدومشون نبودم . 

 منم ! -

مان غرق شدیم .  ن  و هردو در پهنای لبخند تفاهم آمی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۲۱ 

 

من داشتم چای دومم را یم خوردم و او هلویی را برداشته 

ه زنگ خانه به صدا بود و یم خواست قاچش بزند ک
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درآمد .از آن جا که منتظر آمدن هیچ کس نبودیم هردو 

تعجب کردیم و شاید تا حدودی هم مضطرب شدیم .) 

بان مهمان  ن حداقل من که شدم ( .انگارباز هم قرار بود می 

ناخوانده ای باشیم .او برای باز کردن در رفت و چشم 

نگایه  من دنبالش ! وقنر دیدم به جای باز کردن در با 

باریک زل زده به تصویر ظاهر شده روی آیفون دلم یی 

خودی به تشویش افتاد .درحایل که به طرفش یم رفتم 

 مشکوکانه پرسیدم 

 کیه ؟-

 یک نگاه پرشگفت به من کرد و گفت

 محمد با دسته گل پشت دره . -

منتظره ای بود! محمد پشت در خانه  واقعه عجیب و غی 

گل ؟ شاید اگر با توپ و   ی ما بود ؟ آن هم با دسته

تانک آمده بود این قدر تعجب نیم کردم که با دسته گل 

 ! 

 م ...محمد ؟-

ناباورانه به صفحه ی روشن آیفون نگاه یم کردم .ظاهرا  

که خودش بود .نه شبحش ! حواسش از چشیم آیفون 

پرت بود و زل زده بود به نقطه ای نامعلوم.چقدر دمغ و 
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! دیدنش بعد از مدت ها آن هم  رسید افرسده به نظر یم

 و 
ی

این جا پشت در خانه مان به شدت باعث دستپاچیک

ام شد .برای من مثل مالقات با فرشته ی مرگم بود دلهره

 ! در آستانه ی قبض روح شدنم . 

یک اومده ! -  ظاهرا برای عرض تیی

ن گفت و لب پایینش را داد  همایون این را با لحنن نامطمیی

ن دستش جلو. یم خواست گوشی   را بردارد که من با گرفیر

 مانعش شدم . 

 در رو باز نکن . -

تا حاال شده با تمام وجود احساس خطر کنن و بخوایه  

 یم بینن که 
ی
ی اما با یی چارگ جلوی یک اتفاق بد را بگی 

 نیم تواین .در نگاه او هم عجز و استیصال موج یم زد . 

ه مانده وقنر که به چهره ی رنگ پریده و مرعوب من خی  

 بود. 

ه - ؟ امروز در رو به روش باز نکنیم .می  باالخره که چی

 فردا میاد . 

 من نیم خوام ببینمش . -
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حنر با لحن مجاب کننده اش هم نیم توانست قانعم 

 کند . 

این مالقات برخالف میل هردومونه عزیزم .اما -

 متاسفانه چاره ای نداریم . 

 نه مجبور نیستیم . -

ن محبوبه !محمد - غریبه نیست که بشه راحت یه ببی 

یمش و بذاریمش کنار  قییحی برداریم و یهو از زندگیمون بیی

یم .   .باید با مدارا و احتیاط ازش فاصله بگی 

با محمد مدارا کردن اشتباهه ! من امتحان کردم .جواب -

 نداد . 

 چطوره بذاری منم به روش خودم امتحان کنم ؟ هوم ؟ -

د .و این  محمد کالفه از انتظار دوباره دکمه ی زنگ را فرسی

ی. انگار که نیم خواست تا باز شدن  بار با سماجت بیشیر

 در دستش را از روی زنگ بردارد . 

همایون که هنوز هراس و وحشت را در تک تک اجزای 

 دید ، دستم را گرفت و با تاکیدی آرام گفتام یمچهره

ین راه غلبه کردن با ترس مواجه شدن با اونه .به -  بهیر

ی رو عوض نیم کنه عزیزم .  ن  تاخی  انداختنش چی 
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و با دست دیگرش پیش چشمان مبهوت و مردد من 

گوشی را برداشت و با لحنن گرم و صمییم به داخل 

 دعوتش کرد . 

ن گ پشت دره .بفرما تو . -  به به ببی 

 

ن که چرا اینجا تمومش کردم!  فقط تو رو خدا دعوا نکنی 

 ��رم فردا انشاهلل بقیه اش رو میذا

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۲۲ 

 

                                                                        

 

او مرا با خودش برای استقبال از محمد به روی ایوان برد 

.اگرچه درون متالطم و آشویی داشتم اما به توصیه 

تم زدم .در همایون ماسیک از خونرسدی و آرامش به صور 
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کنار لبخندی نماییسی که یعنن بسیار از دیدار با او 

 باالیی 
ی
مشعوفم ! نگاهش حنر از دور هم قدرت کشندگ

داشت .انگار دیدن من در کنار همایون یک تراژدی از نوع 

ن  سیال ذهنن بود که قدرت تشخیصش را از مرز بی 

ان که  ن واقعیت و خیال نداشت .با قدم هایی سالنه و نامی 

شت به سمت خانه یم آمد چشمانش را یی تماشای دا

باغ خانه ی باباحاچی فرستاد .قسم یم خورم که داشت 

توی ذهنش محاسبات مشکوکانه ای یم کرد . شاید که 

داشت به احتمال رفت و آمد من به باغ خانه ی دوستش 

ی فکر یم کرد  و ارتباط قبل ازدواجمان با جدیت بیشیر

ی باباحاچی کوچ یم کردم و وقت هایی که من به خانه 

سشان قرار داشتم حاال داشت  دور از مراقبت و دسیر

توی ذهنش بولد یم شد  .مطمئنم که باهوش و ذهن 

ش شود  ی هم دستگی  های بیشیر ن شکاکش یم توانست چی 

 . 

ی بود که در نگاه  ن چند کیلویی الغر شده بود .این تنها چی 

ن دیگری در ظاهرش به چشم یم  زد و اول بیش از هرچی 

ن و نافذ به گود نشسته اش به  بعد از آن چشمان غمگی 

ی جلب توجه یم کرد .اما در کل ظاهر  ن طرز رقت انگی 

مرتب و آراسته ای داشت .چندان شبیه یک زنداین 
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عادی نبود که بعد از تحمل چند ماه حبس به مرخیص 

ی رسد و غمزده از باغچه و گل  ن آمده .نگاهش مثل پایی 

پله ها را با قدم های سنگینن باال محبوب شب گذشت . 

آمد .مثل آخرین قدم های یک اعدایم به سمت جوخه 

ی دار .انگار برایش همان قدر سخت و مرگبار بود . نگاه 

 آخرین 
ی

ه به من بود .دلتنیک ربارش هنوز خی  مات و رسی

ی بود که یم شد در نگاهش دید .کینه و نفرت بر هر  ن چی 

نیم دانم دچار توهم احساس دیگری در او غالب بود . 

شده بودم یا این که واقعا خیال داشت به سمتم حمله 

 ور

شود که همایون ) شاید (  با خواندن دستش در  

 آغوشش گرفت و بهش خوشامد گفت . 

 سورپرایزمون کردی ! -

ون کشید و دلخورانه  محمد خودش را از آغوشش بی 

 گفت

ط یم بندم از دوروز پیش یم دونسنر که اومدم - رسی

 مرخیص ! 

همایون که البد انتظار نداشت در همان سالم اول با 

 کنایه نیش دار محمد مواجه شود رسی تکان داد 
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 و به جای انکار صادقانه اقرار کرد . 

 بله یم دونستم . -

 و یی آن که از تک و تا بیفتد ادامه داد 

 اما راستش انتظار نداشتم به دیدنمون بیای . -

اکان روی لبش حفظ کرده بود لبخند دوستانه اش را کم 

ی داد  ن  .محمد به چهره اش حالت پرسان اغراق آمی 

 چرا ؟ چون دیگه پرسخانواده پنایه نیستم !؟-

 و نگاه تلخش را به سمت من کشید 

 و البته برادر زنت ! -

" برادر زنت " را با اکراه و حریص آشکار گفت و لب روی 

د .برای این که همایون را از محارص  ه ی همه لب فرسی

ن او نجات و خودی  جانبه ی کلمات گزنده و طعنه آمی 

 نشان داده باشم گفتم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۲۳ 
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ه بریم تو .هوا گرمه . -  خوش اومدی ! بهیر

همایون که از همیاری من در برخورد با مهمان ناخوانده 

 ی گستاخمان خشنود به نظر یم رسید در 

و با دست بهش بفرما زد .محمد اما گویی  خانه را باز کرد 

 خیال وارد شدن به خانه را نداشت . 

نگاهش مرا در برزچن از احساسات بد و مشئوم گی   

 انداخته بود . 

ی ؟ -  نیم خوای گال رو ازم بگی 

 ام شد . به خصوص که 
ی

دش کیم باعث دستپاچیک ن گورسی

خودش اقدایم برای تقدیم گل ها به من نکرد و همان 

روی سینه اش نگهش داشته بود .زبانم را روی لب طور 

ن نگاه  های خشکیده ام کشیدم و بعد زیر سایه ی سنگی 

های نامطبوعش وقنر که دستانم به سمت گل ها رفت 

یک لحظه حس کردم قصد دارد به زور تصاحبشان کند 

.انگشتانش را عمدا البه الی انگشتانم کشید و به حلقه 

و ی ازدواجم که رسید فشار  دستش را روی دستم بیشیر

بیشیر کرد .انگار که یم خواست انگشت من و حلقه را 

باهم خرد کند .انگار حنر برایش مهم نبود که ممکن 
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است همایون تحت نظرمان گرفته باشد ! شاید هم یک 

جورایی عمدا قصد تحریکش را داشت و منتظر بود 

از  واکنشش را ببیند .حنر انگار بدش هم نیم آمد همایون

ت توی گوشش بزند .آن وقت دیگر  رس خشم و غی 

مجبور به ادامه ی این نمایش مسخره ی صلح و دوسنر 

نبود . خییل راحت یم توانست در جلد پلید خودش فرو 

برود و از خودش در برخورد با ما یک نمایش واقیع و رئال 

از خشم و نفرت و انتقام جویی نشان بدهد .  آن قدراین 

نظرم نزدیک یم رسید که باعث شد با احتماالت به 

از دستم را پس بکشم . همان  ن احساس انزجار و اشمیی

لحظه گل از میان دستانمان رها شد و همزمان سه جفت 

ن . همایون که  چشم مبهوت و مات همراهش خورد زمی 

حتما با هوشیاری و صبوری خاص خودش داشت اوضاع 

ی عتاب را رصد یم کرد و از طرقن حواسش به نگاه ها

ن بود و مراقب بود اوضاع چندان از  آلودم به محمد نی 

لش خارج نشود اول به نشان دعوت به آرامش شانه  کنیر

ن  د و با گفیر  هایم را فرسی

 اشکال نداره عزیزم. -
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ن برداشت  خم شد و گل های رسنگون شده را از روی زمی 

 و ندید محمد با چه نگاه کینه توزانه

ی حرکات ت  ن آمی  وام با وقار و آرامشش را و حنر تحقی 

 دنبال یم کند . 

فکر کنم اون قدر از دیدن برادر ناتنیت ذوق زده ای که -

 حال خودت رو نیم فهیم ! 

وقاحت از نگاهش یم ریخت .حنر به نظر یم رسید به 

اری و چندش در  ن ن حس بی  ی از برانگیخیر ن طرز جنون آمی 

افت و من لذت یم برد .مطمئنا از رفتار توام با متانت و ر 

شکیبایی همایون در عجب مانده بود . وقنر که دید به 

رغم ناخوشایند بودن جو حاکم گل ها را داده دست من  

.شاید از نظرش حرکنر دور از ذهن و کذب به نظر یم 

رسید .البته اگر یم خواست با رفتارهای ضد و نقیض و 

نامتعادل خودش مقایسه کند شاید در دل به عقل و 

قدییم اش شک یم کرد .به نظر او وقنر یم درایت رفیق 

شود با زور و تحکم بر اوضاع مسلط شد چه نیاز به این 

ن احمقانه بود ؟  ژست های مسالمت آمی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند
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 #نیلوفرالری

#۶۲۴ 

 

و البد همه را به پای ترس و حساب بردن از خودش یم 

 گذاشت . هنوز برای ورود به خانه یی عالقه بود . 

اگه اشکایل نداشته باشه اول یم خوام یه چرچن دور و -

 اطراف باغتون بزنم .به نظر خییل بزرگ یم رسه . 

و دست توی جیب شلوارش کرد و پاکت سیگاری ازش 

ن بار بود ون کشید . نیم دانم این چندمی   بی 

ت    که دریط این رویارویی ناگزیر و تحمییل با او دچار حی 

یگار جدا کرد و با یک و شگفنر یم شدم .یک نخ س

 حرکت نماییسی آن را به زیر دماغش کشید . 

 یه سیگاری هم دود کنم . -

 همایون گفت 

 منم باهات میام . -

و نیم نگایه  به من کرد .خوشحال از این که موقتا از رسی 

 حضور نامبارک او خالص
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 یم شوم گفتم  

 من یم رم تو . -

گونه اش عقم و قبل از این که از نگاه های حریص و بیمار 

د رسی    ع به داخل رفتم و در را تقریبا پشت رسم  بگی 

کوبیدم .دسته گل داشت توی دستم له یم شد .توی دلم 

غریدم " به جهنم ! " و با تمام خشمم پرتش کردم روی 

خانه .  ن نآشیی  می 

*** 

 ۲هم رفیق 

 

فندک زد و همان طور که داشت از سیگارش کام یم 

 گرفت ازش پرسید

 نیم کیسی ؟-

ه به درختان پرتقال پیش ب ه عالمت نفن رستکان داد و خی 

 رویش فکر کرد 

" این محمدی که جلوی چشمم داشت انگشت محبوبه 

رو له یم کرد برای رسسالمنر نیومده .امیدوارم بازم سیع 
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نکنه صیی و تحمل منو به خصوص در ارتباط با محبوبه 

 امتحان کنه .چون مجبورم به شدت ناامیدش کنم ."

کنار باغچه ی گل رسخشاندر سکوت گذشتند .داشتند   از 

ن باغ  ک بی 
یم رفتند سمت نرده های چویی که مرز مشیر

او و باغ همسایه _باباحاچی بود. شاید رفتنشان به آن 

سمت یی دلیل نبود و محمد در صدد کشف واقعیات و 

ارساری بود که از چشم همه پنهان مانده .چه تالش 

به چی برسد ؟ که به همه ثابت بیهوده ای ! یم خواست 

کند آن ها قبل از ازدواجشان با هم در ارتباط بوده اند و 

 مخفیانه دیدارهایی هم داشته اند !؟ خب که چی ؟ 

ی را عوض یم کرد ؟ چه واقعینر  ن این واقعیت چه چی 

عا زن  مهمیر از این که آن ها در حال حارصن رسما و رسی

چه مناسبایر بوده وشوهر بودند و این که قبال بینشان 

 چه اهمینر یم تواند برای کیس داشته باشد! 

 صدای محمد حواسش را از افکارش پرت کرد . 

ظاهرا وضع مایل و رفاه خویی داری .تا اون جا که من -

خیی دارم پشتت به پدر پولدارتم گرم نیست. خییل 

دوست دارم بدونم این تمکن مالیت رو از کجا به دست 

 آوردی ! 
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ایش بوی اتهام به مشام یم رسید .مشابه از حرف ه

اتهامات سیاش که به زندانش انداخت و به ناحق منجر 

به شالق شد .اتهام وایه و  به حبیس چندماهه و صدرصن

ویرانگر همدسنر و همکاری با رسویس های جاسوش و 

ی در میان  تبلیغ دین یهودی که اگر پای توطئه ی بیشیر

ار یم دید و خییل شانس بود باید رس خودش را باالی د

آورده بود که از مهلکه ی آن پاپوش یی رحمانه جان سالم 

 به در برده  . 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۲۵ 

 

ترکه ی خشکیده ای را از پای یک سپیدار  پیدا کرد و 

درحایل که به کمکش گزنه ها و علف های خاردار را از 

 اد رسراهشان کنار یم زد جوابش را د

ی .با آهنگسازی و اجرای - یط چندین سال فعالیت هین

 کنرست در رستارس اروپا و امریکا . 
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و یی آن که در صدایش ردی از طعنه و کنایه به جا 

 بگذارد با اعتماد به نفیس باالیی ادامه  داد 

اگه ماییل نسبت به درآمدهای ارزی من اطالعات -

ی کسب کنن تا من جزییات و ریز درآم دهام رو بیشیر

همراه با ترازنامه ی مالیم تهیه و تقدیم کنم .البته 

مطمئنم تمام اسناد و مدارکش تو پرونده ام موجوده و تو 

هم قبال یه نگاه بهشون انداخنر و مطمئنم امروز به اینجا 

نیومدی که راجع به منبع درآمدهای مایل من حرف بزین 

 .درسته ؟ 

یش را ازش برگرداند محمد همراه با لبخند موذیانه ای رو 

 .همان لحظه بود که به نرده ها رسیدند . 

محل خوبیه برای رفت و آمد مخفیانه .از این جا راحت -

که کیس بهتون تونستید به دیدن هم برین .بدون اینیم

 شک کنه ! 

ن کرد و  و نرده ها را با دستش به ترتیب باال و پایی 

نع چندان استحکامشان را سنجید .ظاهرا که دیوار و ما

محکیم هم به نظر نیم رسیدند .ظاهرا که با استفاده از 

آورد و به شکیل بازی در یمهوش رسشارش داشت کاراگاه

خبیثانه گفتگو را به سمنر هدایت یم کرد که دلش یم 
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خواست و او هنوز با شک و تردید داشت به این فکر 

 کرد که به توصیه زهرا خانم عمل کند و با انکار و نفن یم

ادعاهای محمد ، او را از این جنگ رسد شکست خورده 

به عقب براند ) که احتمالش پنجاه_ پنجاه بود ( یا 

برمبنای منطق و مصلحت اندییسی خودش پیش برود ؟ 

تری به خودش گرفت. حاال دیگر محمد ژست بازجویانه

 . پرده تر بود لحنش یی 

رین که وحاال سوال اینه گ وقت یم کردین به دیدن هم ب-

ه !؟   باباحاچی خدابیامرز بویی نیی

ن کنده  ییک از نرده ها کامال لق بود و با اشاره ی او از زمی 

و  شد .او دست هایش را به سینه زده و یی اعتنا به هجمه

های که محمد علیهش به راه انداخته بود زل گریهوچی 

ن کرده ن و تی   اش ! زده بود به نگاه بدبی 

مرد یی چاره رو یی هوش نکنه محبوبه با قر - ص خواب پی 

 یم کرده و شبونه به دیدنت یم اومده؟

و بعد آن نرده را کند و با تمام حرصش به زانوی خودش 

ن اما  کوبید و دو نصفش کرد .حرکنر هرچند تهدیدآمی 

 کودکانه ! 
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ی
اش شده بود ! غد ، لجوج ، چقدر شبیه ده سالگ

 طلب و عاشق زورگویی و ارعاب ! قدرت

 

 شق_را_سانسور_کردند #ع

 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۲۶ 

 

که مواظب ریتم صدایش بود که از آرامش و وقار درحایل

 خارج نشود همراه با نگاه عاقل اندرسفییه گفت 

تونه به ذهنت _دست بردار مرد ! این فکرا چه جوری یم

 برسه ؟ 

کرد . نیممحمد اما دست بردار نبود .بند کرده بود و ول 

ه و بدپیله بدجوری دنبال آتو  مثل یک مامور خیی

کرد رفتارش تا چه حد گشت و انگار برایش فرقر نیمیم
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ن و احمقانه باشد . نگاهش سوزین بود و  ن آمی  توهی 

ن !   لحنش تند و تی 

_من از وقنر خودم رو تو زندان دیدم فهمیدم دیگه هیچ 

ی رو نباید بعید بدونم !  ن  چی 

کس بعید نیست رد که هیچ کاری از هیچخب در این مو 

توانست با او موافق باشد ! مثل وقنر که او به یم

مالقاتش به زندان رفت و گفت که قصد دارد کمکش کند 

که هنوز هم از رسید و با ایناز او خییل بعید به نظر یم

ی نیم ن دانست اما در این که کمکش کرد چند و چونش چی 

 شیک نداشت . 

 ه سینه زد و فکورانه پرسیدها را بدست

_االن مشخصا تو دنبال چی هسنر محمد ؟ داری 

ای واسه دشمنن با ما توین دلیل و بهونهگردی ببینن یمیم

 پیدا کنن یا نه؟ درسته ؟ 

که دید از ایننگاهش را نفریر زهرناک آلوده بود .یم 

چنان که دستش را خوانده عصنی و ناخرسندش کرده .آن

های کوتاه و رفت و با حرص نفسقروچه یمانپنهاین دند

کشید .اگر قدرتش را داشت با کلمات خود عمیق یم

بارانش یم  کرد . تی 
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خواد به این نتیجه برسم که وقنر من _هیچ دلم نیم

واید حواسم نبود چشمت یی ناموس من یم
ُ
 . د

رحمانه و بیمارگونه چطور خدایا ! با این مرد با آن افکار یی 

انست کنار بیاید !؟ سازش و مدارا تا کجا جوابگو تو یم

که از موضع آنهایش حالت تمسخر داد و یی بود.  به لب

 حق به جانب خودش پا پس بکشد پوزخند زنان گفت

 نشنیده بودم ! یاد فیلم 
ی
ن دیالوگ _هزار سال بود همچی 

 فارسیا افتادم ! 

تر شد ! ی صدرش کالفهمحمد از آرامش و سعه

تر ! انگار که داشت با نگاه ر ! دیوانهتخشمناک

داد و عمدا قصد پرعداوتش بهش اعالم جنگ یم

 تحریکش را داشت . 

اف نیم کنن که باهم رس و رس _چرا مرد و مردونه اعیر

ن !   داشتی 

اما او مجبور بود از خود ناامیدش کند .او راه و رسم 

ها و دانست در این تنشو یمجنگ رسد را خوب بلد بود 

ها با چه سیاسنر پیش برود که درنهایت به شمکشک

ای باال زد و رسی هم آرام تکاند و نفعش تمام شود . شانه

 خیایل گفت با یی 
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_خب نه اون رس و رسی که تو منظورته ! هرچی هم که 

 بود دیگه وقنر ازدواج کردیم چه اهمینر داره ؟ 

ی خسته  محمد به شیوه بازجوها از سوال کردن و پیگی 

داد .انگار برایش کاری نداشت یم شد و به راحنر وا نیمن

تا هزار بار دیگر هم با سواالت مشابه خود ، محارصه و 

 اش کند ! کالفه

سیگار دیگری آتش زد و کام عمیفر از آن گرفت و دودش 

 را فوت کرد توی صورتش . 

 _ خب برام تعریف کن چی شد که باهم ازدواج کردین؟ 

انگار هنوز خودش را در موقعیت  لحنش آمرانه بود ! 

دید .داشت هنوز دست باال و از موضع شغیل سابقش یم

ن رفتار تحکمقدرت برخورد یم ش کرد .اما حنر همی  ن آمی 

ن   نی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۲۷ 
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ل خودش را از دست  باعث نشد که خونرسدی و کنیر

وز هم بدهد .مجبور نبود بهش جواب پس بدهد .اما هن

های دیگر را ترجیحش مدارا کردن بود و منطقش گزینه

نفن یم کرد .با حرکت دستش دود سیگار را از جلوی 

 صورتش تاراند و شمرده گفت 

_چندباری موقع رفت و آمدهاش به خونه باباحاچی 

خوره باید بگم که از وقار و دیده بودمش و اگه بهت برنیم

بود .قبل از اون هم  خانیم و البته زیباییش خوشم اومده

 تعریفشو از این و اون زیاد شنیدم . 

ها را نداشت و حرفمحمد که تحمل شنیدن آن 

د و برافروخته  درحالت حمله بود ، لب روی لب فرسی

 گفت 

 _از گ مثال ؟

ن !  حسی   _خواستگارش ! امی 

ش !   _تف تو قیی

ن .او هم عمدا  و آب دهانش را تف کرد روی زمی 

گویی و حاشا ه گرفت .قصد دروغغرولندش را نشنید

گفت .دست کم واقعینر که نداشت .داشت راستش را یم

 خودش قلبا به آن اذعان و ایمان داشت . 
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که بیفتم زندان ...همون وقت که شنیدم _قبل از این

ن جواب رد داده ،  حسی  محبوبه به خواستگاری امی 

صحبت  خواستم بیام به تو یا سجاد بگم که باخانواده

ن اجازه بدن بیام خواستگاری . اما با توجه به کن ی 

موقعیت خودم و شناخنر که از خانواده شما داشتم هیچ 

دونستم با شهرت و دیدم. یمشانیس واسه خودم نیم

ن خانوادهآوازه سطح شما دارم ، منو های همای که من بی 

شون نیم دونن! اما اون اتفاق...منظورم پخش الیق دخیر

یه، یه جورایی انگار سبب خی  شد برای من اون فیلم کذای

و باعث شد که من بخت خودم رو برای ازدواج با 

خواهرت ) " خواهرت" را نه عمدا که رصفا از روی 

 عادت به کار برده بود.(  امتحان کنم! 

  هایش افزود و با لبخندی عمیق درتکمیل حرف

ی نهفته است .  ی یک خی  ن که تو هر رسی  _راست گفیر

رسید مخاطبش به سخنر جلوی جوشش ر یمبه نظ

تش را گرفته که به خاطر این جسآرت ها ، خشم و غی 

ن و آن لبخند را توی  مشتش در نرود و فکش را نیاورد پایی 

 صورتش له نکند . 

 _پس یه جورایی از موقعیتش سوء استفاده کردی ! 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

شد رد اتهایم دیگر را احساس کرد .اما او به در لحنش یم

تنها سیی مطمئنن بود که  نیاورد .خونرسدی روی خودش

با آن بتواند در مقابل آماج خشم و عصبیتش دوام بیاورد  

 . 

جوری بهش نگاه نکرده بودم ! _خب راستش این

 تره ! موقعیت سنیحی بگیم درست

_اون چطور حارصن شد زنت بشه ؟ برای فرار از موقعینر 

افتاده بود ؟   که توش گی 

ده و محض احتیاط جواب خودش پیش دسنر کر  

سوالش را هم داده بود .چرا که تحمل شنیدن جواب 

دانست که او چقدر نادلخواهش را نداشت . خوب یم

خواهد! حنر شده از روی دلش تایید این احتمال را یم

سیاست و دروغ ! حنر شده از روی فریبکاری ! تا آن 

افکار سمناکش موقتا راحتش بگذارند .اما او خیال 

سازی و شت فرصت به دست آمده برای شفافندا

کاری از دست بدهد و دل روشنگری را با انکار و مالحظه

ن محمد را یی  خودی به یک امید وایه خوش کند. مطمیی

بود که او با این توپ پر قصد بخشیدنشان را ندارد و 

 از دلکینه
ی
 شان را به سادگ
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۲۸ 

 

تواند به این یزد دور و چه بسا که یی دلیل هم یمنیم ر 

خصومت تا هروقت که میلش بکشد ادامه بدهد . پس 

ها داشته اش با آنبگذار کم و بیش دلییل برای دشمنن 

 باشد ! 

_خب جوابش خییل ساده است .اونم تو همون 

دیدارهای دورادور انگار از من و موقعیتم خوشش اومده 

مند یم بود و منو به چشم یک دید . نه یه مطرب هین

! واال که  ی خانواده شهسواریمطرود و پرس عاق شده

ایط هم یه خواستگار گردن کلفت داشت  حنر تو اون رسی

که پدر و مادرت ، باهاش قرار عقد رو هم گذاشته بودن 

 .اما اون نخواست زنش بشه و منو انتخاب کرد ! 

اش. فکر رفته و بعد با تاین زل زد به سیمای مکدر و توی

 فکر کرد 
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 " ظاهرا از این خواستگار یی خیی بود ! " 

ی خودش هم از سجاد شنیده بود  ن .اما محبوبه به او چی 

و قرار و مدار عقدشان و فرار  از ماجرای خواستگاری

 اش به خانه دایی سجاد نگفته بود . شبانه

ی درختان کشید و سایهآفتاب داشت از باغ پر یم

های دوداندودش را شدند .محمد رسفهتر یمکشیده

 ریخت توی مشتش ! 

هاتون ! حتما _دکیر عماد پنایه ! ییک از عموزاده

 شناسیش ! یم

هاش بند آمد باز هم به خودش امان نداد و چند تا رسفه

اش پک عمیق دیگر به سیگارش زد .انگار با خودش و ریه

ن و با حریص در  آمده زیر لج کرده بود ! بعد انداختش زمی 

 پا لهش کرد . 

 شنوم ! _نه .تازه دارم از تو یم

رسید و او دلیلش را تر از لحظات قبل به نظر یممنقلب

توانست هم به خواستگار دیگر ربطش فهمید و نیمنیم

 ندهد . 
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قدر هواخواه داشت عصبانیه که محبوبه این" البد از این

 "! 

زن دکیر  دادم محبوبهدوین چیه رسول ! ترجیح یم_یم

یشپنایه بشه تا این  .  که تو بگی 

داد و کالمش از نگاهش بوی بخل و نفرت  یم 

زباین کرد ! با زبان یی خودخوایه و استبداد فکری بیداد یم

 که برای من نجوشه یم
ی

خوام رس سگ گفته بود" دییک

توش بجوشه " دلیلش پرسیدن نداشت .او یک عاشق 

را کنار دیگری حسود بود که تاب نداشت معشوق 

که خود را از آن شوک خوشبخت ببیند . اما محض این

ون کشانده باشد گفت   بی 

 _چرا ؟ 

دو مرد هنوز با قهر و عتاب به هم چشم دوخته بودند که 

وع کرد به غریدن و هاپ هاپ  دودوک رو به در حیاط رسی

ی دیگر کردن ! کیس پشت در بود .یک مهمان ناخوانده

 ؟ احتماال ! 

به از داخل آیفون را زده بود .در با تیک بلندی باز محبو 

شد .نگاه هردو با کنجکاوی به سمت در چرخیده بود که 

سجاد آمد تو .هم خودش از دیدن محمد جا خورده بود 
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ها را از دیدن خودش غافلگی  کرد .درمانده و . هم آن

ن چسبید . مفلوک پاهایش انگار در آستانه ی ورود به زمی 

ن دورایه ظاهرا نه  راه پس داشت نه پیش و کماکان بی 

ن به خانه یا ملحق شدن به آن ها رسگردان و مردد رفیر

 مانده بود . 

محمد هم از دیدنش خوشحال نشده بود .ابدا !  به 

تر شد . سجاد که هیچ روی هایش در هموضوح اخم

خوشی از محمد ندیده بود به زور لبخند زد و بعد 

 ش قرار داد . مستقیم او را مخاطب خود

_اومدم یه رس به خونه باباحاچی بزنم .گفتم بیام یه 

 سالیم هم به شما بدم و برم . 

 رو به سجاد گفت 

 _خوش اومدی ! 

 و رو به محمد 

ینن بخوریم و دوستانه  _بریم تو! دور هم یه چای و شی 

 گنی بزنیم ! 

تا مثال با فراموش کردن گفتگوی ناخوشایندی که باهم 

ها را ولو موقت هم شده دور ریخته داشتند، دشمنن 
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باشند .محمد با سیمایی عبوس و برآشفته نگاهش کرد 

.یعنن که چه توقیع ازم داری ؟ و پوزخند زد .به گمانش به 

دانست بینشان لفظ " دوستانه " اش .) خودش هم یم

ی نیست .( بعد هم هرگز از دوسنر  های گذشته خیی

 ناگهان و

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۲۹ 

 

خداحافیطن به راه افتاد و هرچه دنبالش رفت که مانع یی 

ای هول کرده از رفتنش شود به او نرسید .سجاد با قیافه

و دستپاچه ، احتیاطا خودش را از رس راهش کنار کشید . 

محمد چند قدم مانده به در برگشت و از روی شانه 

.ظاهرا تی  ی روی ایوان خانه انداخت نگایه به پنجره

ی محبوبه از پشت پنجره صاف خورده های دزدانهنگاه

بود به پشتش ! پرده تکان خورد و محبوبه از نظرها قایم 

 شد . 
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کرد به ماندن ترغیبش هنوز داشت مذبوحانه سیع یم

 کند. دستش را به بازویش کشید و با مالیمت گفت . 

جوری بذاری بری محبوبه حتما از دستت _محمد ! این

 شه  . لخور یمد

ن از اعتنا و یی او نگاه یی  روحش را مثل غلتیک کند و سنگی 

گفت " تو و محبوبه رویش عبور داد .انگار که داشت یم

هایی شتابان از هردوتون برین به جهنم !" بعد با قدم

میان در نیمه باز گذشت و در را با تق محکیم پشت رس 

سجاد در  خود بست .تا چند لحظه بعد از رفتنش او و 

ن خود،  فضایی اشباع شده ، غرق در سکوت سهمگی 

 گر هیچ شدند . نظاره

 

*** 

ی ما جا گذاشته و آمده بود دایی سجاد سوئیچش را خانه

که سوئیچ را برد و به دستش رساغش .همایون بعد از این

رساند برگشت و به من در جمع و جور کردن خانه کمک 

باهم راجع به آمدن  کرد و ضمن رسیدن به کارهای خانه

هایی که توی باغ بینشان رد و بدل شده محمد و حرف

بود حرف زدیم و من با توجه به شناخنر که از محمد 
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که بدترین فکرها را راجع به من و ما کرده داشتم از این

 بود ، خییل هم تعجب نکردم . 

.به او اجازه نداد دسته گلش را بندازم توی سطل آشغال 

ن به داخل یک  گل  بهانه اینکه چه گنایه کرده از روی می 

گلدان منتقلشان کرد و گذاشتش روی هره پنجره .در 

ن تماشایشان ناگهان گفت   حی 

 _نظرت چیه یکشنبه مهموین بدیم . 

کردم و ها را با دستمال خشک یمنمن داشتم فنجا 

چیدم توی کابینت . برگشتم با تعجب نگاهش کردم . یم

ناگهان قضیه مهماین تا این حد  دانم چی شد کهنیم

 برایش جدی و الزایم شده بود ! 

 _یکشنبه ؟

ی نیاز  _برای ترتیب دادن مهموین شام ، به زمان بیشیر

 داریم ؟

 متفکرانه گفتم

 _نه .فقط ...نه راستش خوبه .یکشنبه خوبه ! 

 و دستمال را توی دستم مچاله کردم . 
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هم ترتیب کارها تونیم فردا بریم خرید .جمعه و شنبه _یم

 رو بدیم . 

که با او روی این موضوع به اتفاق نظر خشنود از این

 از قدرشناش و تشکر به 
ی

رسیده بودم نگاهش رنیک

خودش گرفت .بعد وقنر برای خودش یک فنجان قهوه 

ن ریخت و من داشتم با دستم خرده نانیم ها را از روی می 

 کردم گفتجمع یم

خوام از محمد هم برای یم _اگه از نظر تو مشکیل نیست

م !   دعوت بگی 
 این مهموین

های خودم اعتماد کنم .یا من توانستم به گوشنیم

هام عیب پیدا کرده بود یا او زده به رسش ! وقنر گوش

 ای باال زد نگاه هاج و واجم را دید شانه

_خب چیه مگه ! اونم تو مراسم ازدواج مخترصمون 

کت نداشت .   رسی

و خطای شنیداری هم درمیان نبود و نه انگار شوچن 

ن داشت جدی یم گفت .حرکاتم موقع پاک کردن می 

 ناخواسته توام با عصبانیت و شتاب شده بود .یادم به
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۳۰ 

 

افتاد ، سوی پنجره که یمهای سوزین دم رفتنش از آننگاه

 شد . موی تنم سیخ یم

خواد رسبه تنمون نباشه ! اون یم _خدای من ! دیوونگیه

 ! 

ون که غذای و خرده نان ها را از پنجره ریختم بی 

 خورد . اش را تلخ یمکنجشکان باغ شود .او داشت قهوه

کنم . شه ذهنشو خوند .منم زود قضاوت نیم_هنوز نیم

 کنه یا نه ؟مونم ببینم دعوتمو قبول یممنتظر یم

یگرم را به پشنر یک دستم را به کمرم زدم و دست د

 صندیل . 

خوای به که ذهنشو بخوین یم_یعنن فقط واسه این

؟   مهموین شام دعوتش کنن

یک نگاه به قیافه مات و مستاصل من کرد و مصمم 

 گفت
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_نه فقط این .دوست دارم بیاد و با چشمای خودش 

 
ی
 کنیم و ازش ترش نداریم ! مون رو یمببینه ما داریم زندگ

ن گفتم  مطمیی

 اون نمیاد که ببینه !  _ویل

ط ببندیم ؟  _رسی

ط چی ؟   _رسی

 هایی برای خودش زد . و ذهن منحرفم حدس

ک "   " منو ببوس، با من برقص، قرار در اتاق مشیر

طش فراتر از حدسیات دم دسنر من بود !   اما رسی

_که شب مهموین جلوی مهمونا با پن فلوتت در اجرای 

 که با پیانو یم
ی

 .  زنم همراهیم کنن آهنیک

 دلم هری ریخت و زبانم بند آمد . 

همه  ترس مثل ماری در دلم خزیده بود .بعد از آن

ماجرایی که به دنبال پخش فیلم رقص و آوازم از رس 

گذرانده بودم و مصائنی که برایم پیش آمد حاالحاالها از 

دیدم که بتوانم پیش چشم دیگران خودی خودم بعید یم

 نه پلک زدم . نشان بدهم .پشت رسهم ناباورا
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 شه ! تونم ! اصال ...اصال نیم_وای نه من نیم

 _چرا نشه ؟

 تونم ! _نیم

 تونم ! باید سعیت رو بکنن . قدر نگو نیم_این

قدری اعتماد به نفس ندارم که خیال ! اون_نه ...یی 

ی  بخوام توجمع اجرایی داشته باشم .اونم تو یه جمع هین

استادن ! ممکنه  که هرکدوم دست کم توی دوسه تا ساز 

 خراب کنم و آبروریزی بشه . 

ن گذاشت و دستم ی قهوهخوردهفنجان نیم اش را روی می 

را گرفت و به طرف خودش کشید و من یی چاره از 

دانستم که در برابر جادوی کالم و لحظه یمهمان

 اش هیچ رایه جز تسلیم ندارم . مهرباین 

دم که به شه سنیوریتا.من بهت قول یم_هییحی خراب نیم

ین نحو ممکن یم توین از پسش بربیای .تو باید به بهیر

ترست غلبه کنن .باید اعتماد به نفس الزم رو به دست 

تونه تا ابد مانع از اتفاقات خوب بیاری .یک اتفاق بد نیم

ه بشه . تو باید به خودت ثابت کنن اون ن قدر اراده و انگی 

 ه داشنر برش ! توین با موفقیت به اهداقن کداری که یم
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اض و چون مرا رام و آرام در بر خود دید  که به جای اعیر

کنم ، هایش  فکر یمو مخالفت دارم در سکوت به حرف

 هایش برد و بوسید . دستم را به لب

ذارم که از خودت دلرسد بیسی ! _من همیشه کنارتم و نیم

حنر اگه از پسش برنیومدی .الزم باشه هزاربار دیگه هم 

 دم تا باالخره موفق بیسی . و تو اون موقعیت قرار یمتو ر 

ها و خواست مرا که در حال گریز از ترسدانستم که یمیم

سهایم بودم ، به سمت نگراین ناکایم ها و ها و اسیر

 هایم سوق بدهد تا راه شکستشان را پیدا کنم . ناامیدی

ان از درک لطف یی  حسابش و قوت قلنی که به من حی 

ی الیتنایه بود، دانم منبعش از کدام چشمهنیم داد و یم

اش فرو کردم و عطرش را عاشقانه به رسم را توی سینه

 جان کشیدم . 

 قدر خویی !؟ _تو چرا این

 با صدای ناباورانه و مهییحی گفت

 _شنیدی چی گفنر سنیوریتا ؟ 

دانستم از چی داشت حواس  بودم و نیممن گیج و یی 

 زد . حرف یم
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 فته بودم ؟ من ..."" من چی گ

اش بلند کند و با سکوتم باعث شد رسم را از روی سینه

 ذوق و شوقر کودکانه زل بزند توی چشمانم . 

ن بار ...  ن باره ...اولی  ن باره که بهم گفنر " تو " .اولی   _اولی 

ن بلندم کرد و در  و مستانه خندید .بغلم زد و از روی زمی 

اشیاء نخوریم با که به هوا چرخاند و بعد از ترس این

ون برد .  خانه بی  ن  خودش از آشیی

ن انگار که دنیا را بهش اگر یم دانستم با یک " تو " گفیر

ن را تمامش یمدهم زودتر از اینیم  کردم . ها " شما " گفیر
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۳۱ 

 

ات خییل حساب شده بود مامان خانم ! یعنن )_نقشه

م از ردخور ند اشت ! منو انداخنر زندان تا وقنر رسی

ت رو شوهر بدی !   رستون کم شد ، با خیال راحت دخیر

جوری بشه محمد ! خدای من خواستم این_من نیم

 دونست ! عجله کرد ! شاهده ! محیا نیم

 و هیچ_هه ! فکر یم
ی

وقت کیس بهت کردی خییل زرنیک

کنه .نه ؟ منم راستش بهت شک نداشتم شک نیم

دوین خودت یم کردم هنوز منو بچهالیم نبود .فکر یم.ح

هامون عوض شد من دیگه محمد اشکوری .نگو تا نسبت

 بودم . پرس یه غریبه! 

تونه این نسبت _تو همیشه پرسمنن محمد ! هیشیک نیم

ه .هیشیک !   مادر و پرسی رو از ما بگی 
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کنه زهرا خانم ! جوری تا نیم_آدم با پرس خودش این

مو نابود کردی ! با رس هولم دادی تو قهقرا ! کدوم زندگی

ه با بچه خودش این کارو بکنه ؟ من  مادر سنگدیل حارصن

 شد ! که باورم نیم

 _محمد ! من ... 

و فهمیدم که محبوبه رسنخش رو داد دستم _تا این

 شمام ! که چشمام باز بشه و واقعیت زشت 
ی
کجای زندگ

کردم ودم که فکر یمزندگیم رو ببینم .هه.بازم احمق ب

 محبوبه واسه این فروختت که از چشم من نیفته ! 

ین _دلم یم  و بهیر
ی
ین زندگ سوزه محمد ! تو الیق بهیر

ای این شهر بودی ! هنوزم داری خودت رو برای  دخیر

 کنن ! محبوبه حروم یم

_دلت به حال خودت بسوزه مامان خانم ! تمام عمرت 

تا ازت رایصن باشه . ویل دم از خدا زدی و هرکاری کردی 

ت رو دادی به یه نامسلمون !   آخرش دخیر

شه کرد ؟ _مدینه گفنر و کردی کبابم ! ویل خب چه یم

ن خییل ن تو این مملکت که اهل نماز و روزه نیسیر ها هسیر

 . رسول هم ییک مثل اونا ! 
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زنم ... آاااه! _من حرف از نماز و روزه و واجبات نیم

ات رو این لحظه تم قیافهخدایا ! چقدر دوست داش

فهیم ! بله ببینم وقنر حقیقتو راجع به دامادت یم

زهراخانم ! رسول ملحده ! از دین خارج شده ؛ حاال 

 خوای جواب خدارو چی بدی ؟ ( یم

 

  *** 

 زهراخانم 

 

یک دستش را روی قلبش گذاشت و با دست دیگرش 

ن نخورد . چهر  نگ ای مرعوب و ر هدیوار را گرفت که زمی 

پریده داشت .مثل مینر که از گور برگشته ! تمام راه 

حیاط تا خانه را انگار که سوار بر چرخ و فلگ یط کرده 

خورد و پیش چشمش تارییک بود. دنیا دور رسش تاب یم

 غلتید . در روشنن یم

 زد صدای محمد توی گوشش زنگ یم

 خوای جواب خدا رو چی بدی ؟ " " حاال یم
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اشت بدهد ؟ چقدر بختش سیاه بود جواب خدارا چی د

! بدشانس بود ! بدبخت بود ! چقدر نفرین شده بود ! 

چقدر این دنیایش جهنیم بود ! شبیه آن دنیا که حس 

 شتافت . کرد به زودی به دیارش یمیم

گه ! بهتون " نه ...محمد در این یه مورد دروغ نیم

ابلیس  زنه ! هرچی بگن از اون پرسنوح برمیاد ! از اوننیم

ن گناه داری مجازاتم یم کنن ؟ فرشته نما ! خدایا به کدامیی

این ننگ رو چطور تاب بیارم ؟ من حقم این نبود یه کافر 

دونم دخیر دامادم بشه ! بود ؟ خدایا روم سیاه ! یم

خوب و با ایماین تربیت نکردم .یا منو بکش یا... یا 

مو از چنگ اون یی دین و ایمون نجات بده !   "دخیر

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۳۲ 
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همان دستش را که به دیوار گرفته بود مشت کرد و به آن 

ون کوبید .صدا از حنجره اش شبیه غرشی ضعیف بی 

 پرید 

 _وای برمن ! وای برما ! 

محیا را که با نگراین برای کمکش آمده بود با بدخلفر از 

به سخنر راه خودش راند ) ولم کن جون مرگ شده ! ( و 

خواست برود یک گوشه از اتاقش را در پیش گرفت .یم

د .) بلکه راحت شم ! بلکه راحت  غصه دق کند و بمی 

قدر نگاهش کرد تا در شم! ( محیا دلواپس و مضطرب آن

اتاق پشت رسش به کندی بسته شد و کیم بعد صدای 

ن دیوارها گذشت و چهارستون خانه را  فریادش از بی 

 لرزاند . 

ن گرم بخوری محبوبه ! _ا  لیه به زمی 

 

  *** 

 محیا

 

 فکر کرد 
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جوری به هم " یعنن محمد چی بهش گفت که این 

 ریختش ؟ "

هال .با کنجکاوی  همان لحظه ییک زد به شیشه پنجره ی

رس و چشم چرخاند و صورت محمد را که پشت ییک از 

پنجره ها دید خوف کرد . داشت بهش با اشاره یم گفت 

 ا باز کند .حرقن یا کاری داشت البد ! پنجره ر 

 با تعجب و ترس و دودیل راه افتاد .) مگه نرفته بود ؟ (

حواسش نبود که بدون رورسیست ! ) کلید که نداشت 

جا پس چه جوری برگشت ؟ ( شاید اصال نرفته بود .یک

ن و خفتالبه الی درخت ن غمگی  بار ها پنهان شده تا رفیر

اش تماشا کند .ذهنش کستهمامان خانم را با قامت ش

دونه ما درگی  و مغشوش بود .) نکنه به مامان گفته یم

خواد از خجالت من در بیاد ؟ ( با لوش دادیم و حاالم یم

دسنر لرزان پنجره را باز کرد .دلش مثل سی  و رسکه 

 جوشید . یم

 _سالم . 

ی محمد همان و آب دهانش را قورت داد .هیبت و جذبه

! فقط کاقن بود بهش بگوید " تو " تا از  دم گرفته بودش

ترسش زار بزند .محمد جواب سالمش را با مکث و تاخی  
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ه و جوری نگاهش یمداد .چرا داشت این ه خی  کرد ؟ خی 

 مشکوک ! 

دوین و حسابم پاکه و راحتم ) زود باش بگو همه چیو یم

 کن ! ( 

 _چه بزرگ و خانوم شدی ! 

بان قلبش د ؟ رصن ؟ هان ؟ چی ر اوج ایستاد .هول و چی

.انگار های داغش کشید دستپاچه دسنر  روی گوش

نده های صویر  اش دچار اشکال شده بود ! واال امکان گی 

ن زمان و نداشت محمد ازش تعریف کند .آن هم در چنی 

ای جرات کرد و نگاه خجول و ربیط ! برای لحظهمکان یی 

تش اش را به چشمانش کشید .برق چشمانش گرفترسیده

ن از پشت  . لرزید و گرخید و تردید کرد .یعنن برای همی 

پنجره صداش زده بود ؟ صدای آرام محمد از افکارش 

 گذشت . 

شه بری از اتاقم بلوز یقه هفت مشکیم رو از تو _یم

 کشوها پیدا کنن بیاری برام ؟ 

اش را به کردهطور که داشت کف دستان عرقمحیا همان

که تهدید و توبیخ و اشد ینمالید خوشحال از اهم یم

 مجازایر در کار نیست گفت 
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_ همون که چند سال پیش محبوبه واسه تولدت کادو 

 گرفت ؟ 

های محمد درهم شد و نگاهش را ابری کدر پوشاند اخم

و غرید .دوباره شد همان محمدی که همیشه بود ! تند و 

 کج خلق و عصنی ! 

 _اسم اون نامرد رو نیار پیشم . 

 

 _سانسور_کردند#عشق_را

 #نیلوفرالری

#۶۳۳ 

 

د. محیا باتعجب فکر کرد و لب هایش را محکم برهم فرسی

کنه پس چرا اومدی " اگه شنیدن اسمش ناراحتت یم

 رساغ کادوش ؟ " 

لنگید .حنر به خودش هم به نظرش که یک جای کار یم

کنه ؟ ( محمد وقنر مشکوک بود.) چرا نگاش داره آبم یم

 ید کالفه گفتمکث و تعللش را د

 ری بیاریش ؟ _یم
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 _ب...بعله چشم ! 

سد و آن قدر گیج و منگ شده بود که یادش رفت ازش بیی

 به مامان چی گفته که به آن حال و روز افتاده؟ 

کیم بعد بلوز مورد نظر محمد توی دستش بود و او هم 

با رورسی که انداخته بود رسش از این سوی پنجره با 

کرد .هر آن منتظر بود مامان یمحالنر رسدرگم نگاهش 

رسید شک هایی که از خانه به گوشش یمخانم به پچ پچه

ی نبود هنوز .)  ون .اما ازش خیی کند و از اتاقش بزند بی 

یعنن خوابیده ؟ نکنه حالش بد شده و به اغما رفته باشه 

اش انداخت و یک نفس ؟( محمد بلوز را روی شانه

ن حاال یم رفت ؟ رفت .چرا نیمعمیق کشید .کاش همی 

 رفت ؟چرا نیم

ی ؟ _امسال دیپلمت رو یم  گی 

چقدر برایش عجیب بود که داشتند باهم راجع به مقطع 

زدند .انگار نه انگار که یک عمر تحصییل او حرف یم

خواهر و برادر هم بودند ! ) حاال ِگ منه ؟ اگه هنوز 

!( داداشم بود بهیر بود ؟ نبود ؟ خدابا پاک گیج شدم 

که حرقن دانست ؟ یا فقط محض اینیعنن خودش نیم

 زده باشد این سوال را ازش پرسید ؟
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 _آ...آره ! 

لبخندش عمق نداشت.اما با وجود رییسی که بلند کرده 

 آمد . بود بیشیر از اخم به صورتش یم

 _خوبه ! 

های نافذ و خاصش تنش را و دوباره با ییک از همان نگاه

 سوزاند و لرزاند . 

 اظب خودت باش ! _مو 

تا به حال به آهنگ صدایش گوش نداده بود ؟ یا دقت 

ایی عجینی داشت ! خوش لهجه بود !  نکرده بود ؟ گی 

آمد قبال این کرد .اصال یادش نیمانگار کلمات را دکلمه یم

طور با لحن خوش و مهربان باهاش حرف زده باشد! و 

ب وقت بهش گفته باشد " مواظآمد هیچیادش هم نیم

خودت باش " مگر این جمله چی داشت که تا این حد 

ش قرارداده ! چه ندید بدید و خودباخته بود !  تحت تاثی 

 با قلنی در سینه فروریخته فقط توانست رس تکان بدهد . 

 _کار داشنر بهم زنگ بزن ! 

 خندی تلخ افزود و با کج

سم !   _حداکیی تا چند روز دیگه در دسیر
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داحافیطن باال آورد و بعد آرام روی و دستش را به نشان خ

ن و دور پاشنه ی پا چرخید .محیا مات و مبهوت به رفیر

ی کرد .با دسنر که داشت روی سینهشدنش نگاه یم

 خورد . اش چنگ یمتپنده

بت لیمو و خاکشی   " باید برم آب بخ بزنم صورتم ! یه رسی

شم ! هم درست کنم واسه خودم . انگار دارم گرما زده یم

"  

ن  و بعد یادش آمد اول باید برود رساغ مادرش تا مطمیی

 شود حالش آن قدرهام بد نیست . 

 

 *** 

 محمد 

 

ن ! من " درش به همه تون بدم که خودتون حظ کنی 

ن اینشدین نیستم ! منو نیمحذف جوری از زندگیتون تونی 

بزارین کنار ! اگه بنا باشه نابود بشم قبلش تیشه به ریشه 

ن .به هیچتون یمهمه ن باشی  کدومتون زنم .اینو مطمیی
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ماه! تو بیشیر از همه قراره کنم ! حنر به تو زیکرحم نیم

 تو

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۳۴ 

 

ن عشق و  این آتیش بسوزی .باش و تماشا کن ! خودت بی 

نفرتم ، انتخاب کردی که نفرتم نصیبت بشه .تو مال من 

ودی از این دنیای گوه و نکبت بودی محبوبه! سهم من ب

خواستم حنر خواستم قسمت دیگرون بیسی ! نیم! نیم

دست ییک به دستت بخوره ! ویل االن هر شب تو بغل 

اوین و دست من کوتاه از تو ! منو الیق خودت ندونسنر 

ونا شدی ! نه ؟ هه ! دعا  و به خیالت رفنر زن از ما بهیر

ای کن حاال حاالها از زندون در نیام .  چون تو رو به رسن

م بیسی .محمد رسونم . مجبورت یمکارت یم ن کنم کنی 

 نیستم اگه این کارو نکنم ! این خط ! این نشون ! " 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

خورد .آقای دالوری بود .باهم موبایلش داشت زنگ یم

راجع به دالرهایی که صابر ازش کش رفته و قصد داشت 

مانت با خود از ایران خارج کند حرف زدند .نزد دالوری ا

ن چند روز به  مانده بود و او خیال داشت ظرف همی 

د .از  خودش برگرداند تا یک تصمیم اساش برایشان بگی 

اول هم این فکر صابر بود که تمام درآمدها و پس 

اندازش  را تبدیل کند به دالر .) حرومزاده! از اولم نقشه 

 گفت داشت براش ( دالوری داشت یم

ده ! ماهانه کیل _تبدیلش کن و بذارش تو حس اب سیی

 سود میاد روش ! 

ه ! هرکاری یم خواین باهاش _دست خودتون باشه بهیر

ده یم ن از نظر من مانیع نداره ...به جای سیی ن یه بکنی  تونی 

ن برام . جا رسمایه  گذاریش کنی 

و بعد از گفت و شنودی نسبتا طوالین دالوری از او 

ملحق  دعوت کرد که آن شب برای مداچ به هیئتشان

ن جور کند که بتواند بهانهآنشود . او هم یی  ای برای نرفیر

 به ناچار دعوتش را پذیرفت . 

 _حال فاطمه خانم چطوره ؟

 صدای دالوری بغضناک شد . 
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_خوب نیست ! خوب نیست محمد ! حاال دیگه ساکت 

 تونه بگه ! و خاموش شده و حنر یک کلمه هم نیم

 

*** 

 

ه خریده بودم ییک ییک از توی هایی را که تاز داشتم لباس

که از سلیقه و انتخاب آوردم و درحایلها در یمنایلکس

چیدم روی تخت .که او بعد از خودم رایصن بودم یم

 اش با محمد به اتاقم آمد . های تلفنن صحبت

طو باخنر !   _خب محبوبه ماه خانم ! رسی

.با ها یی حرکت مانده بود هایم داخل ییک از نایلوندست

 بهت و شگفنر نگاهش یم کردم . 

 شه ! چطور قبول کرد بیاد ؟ _باورم نیم

س بود ! حس ناخوشایندی داشتم .شاید همه اش از اسیر

دادیم ! چرا اصال باید کاش اصال مهماین شایم ترتیب نیم

پذیرفتیم ؟ چطور باید آن شب ریسک حضورش را یم

را توانستم فشار دستش کردم ؟ هنوز هم یمتحملش یم

خورم اگر اراده ی ازدواجم حس کنم .قسم یمروی حلقه
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ام را توی دستش خرد توانست انگشت حلقهکرد یمیم

کند .همایون شانه زد باال  .خودش هم انگار از شنیدن 

طورها که وانمود جواب مثبتش غافلگی  شده بود و آن

 کرد انتظارش را نداشت . یم

 ! _محمده دیگه . قابل پیش بینن نیست 

شد از کارش رسدرآورد .صدایش حواسم را پرت واقعا نیم

 کرد . 

 خوای خریدات رو نشونم بدی ؟ _نیم

که به و برق چشمانش را توی چشمانم ریخت .درحایل

رسیدم دسنر روی نظر هنوز رنگ پریده و پریشان یم

 پیشاین یخ زده ام کشیدم . 

 بینیشون ! _وقنر پوشیدم یم

 ه پرشیطننر به خودش گرفت . رسی تکاند و بعد قیاف

 تونم فقط یه پیشنهاد بدم ؟ _خب پس یم

و من انگار که دستش را خوانده باشم لبخندزنان از 

 ی چشم نگاهش کردم . گوشه

 دم حتما پیشنهادت رو قبول کنم . _بفرما ! ویل قول نیم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

_باشه .فقط یه پیشنهاده ! اگه زحمنر نیست اون 

  صوریر صدفیه رو امشب بپوش ! 

صوریر صدقن یک تاپ دکلته بود که با دامن کوتاه سفید 

 شد . ست یم

 _اوه نه ! اون زیادی لختیه ! 

 _چه بهیر ! 

 ترش کرده بود . لبخندی که به لب داشت تخس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند
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 #نیلوفرالری

#۶۳۴ 

 

ای بستم آرایش مالییم کردم و موهام را باالی رسم گوجه

د که شکل یک گل رز بود هم به آن زدم و یک گل رس سفی

. از رسویس طالیی که مادر و خواهرانش برایم به عنوان 

های طرح باستاین را کادوی ازدواج آورده بودند گوشواره

هام آویختم حس کردم چندان برداشتم اما وقنر به گوش

اش هم به نظر زیادی مناسب لباس تنم نیستند .حلقه

 رسید . بزرگ یم

ن نونیدان ه  درشان آوردم و گذاشتمشان کنار .از آویخیر

ی خودم هم منرصف ای سادههای حلقهمجدد گوشواره

ی داشتم ! شده بودم .شاید اصال بدون آن ها جلوه بهیر

دانم چندم چرچن زدم و چپ و راست و باال برای بار نیم

پاشنه کوتاهم  های مشیکو پایینم را برانداز کردم . کفش

گفت چند قدم که زد .فروشنده یمم را یمکیم داشت پای

کند . من هم امیدوار بودم جا باز کند واال بروم جا باز یم

تا آخر شب پوست پاهام کنده بود .متاسفانه به طرز 
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ام نصف ها جذابیت پوشش ظاهریعجینی بدون کفش

 شد . یم

ن راحنر از تماشای خودم در آینه دست نیم شد به همی 

 بگویم بردارم و به خودم

ن عالیه ! نگران ظاهرت نباش !   " یه دخیر ! همه چی 

 نگران هییحی نباش .باشه ؟ " 

رسیدم .اما با اگرچه بیش از حد تصورم خوب به نظر یم

کردم عیب و نقیص در من هست که این حال حس یم

دهد اما به چشم او خواهد آمد .این آینه عمدا نشانم نیم

یع اعتماد به نفسم نگراین و وسواس فکری باعث تضی

ی مرا جلوی آینه معطل کرد . آنیم قدر شد و زمان بیشیر

ن صدام زد   که او نگران شد و از پایی 

ن اوکیه ؟  _ عزیزم اون باال همه چی 

زد من هم با وجود دلهره و تشوییسی که به دلم چنگ یم

 صدام را انداختم روی رسم . 

 _بله .مشکیل نیست .االن میام . 
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ام زیادی توی چشم بودند .نزدیک بود پاهای کشیده

هایم را بپوشم خودم را رایصن کنم ییک از جوراب شلواری

 ی آخر از این تصمیم منرصف شدم . .اما در لحظه

 

؟ " گ جلوی شوهرش جوراب شلواری یم پوشه دخیر

 مجبور بودی تو خونه 
ی

ی هم نداری ! از بچیک البته تقصی 

مونه حجاب یم رورسی رست کنن ! حاال این مثل کشف

ی  ن برات ! انگار قراره لخت و پنر بری تو کوچه . هرچی 

 فقط اولش سخته ! " 

 

 لعنت به بار اولش ! 

 

ام در به خودم چند پیس عطر زدم . چرا تمام سلیقه

 شد به عطر یاس ؟انتخاب عطر محدود یم

 انگار کیس توی رسم صدای محمد را پخش کرده بود . 

 مو کردی ! " " با عطر یاست قصد جون
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شه بعیصن صداها رو واسه همیشه تو " لعننر ! چرا نیم

شه ! کاش ذهنمون خاموش کنیم ؟ داره حالم بد یم

 شد این عطر رو یه جور از تنم پاک کنم ! " یم

که به اتاق او عطر دیگری هم در بساطم نبود . مگر این

د یمرفتم و به ادکلنیم ر زدم .که به نظر فکهای او دستیی

رسید .پس مستاصالنه به این نتیجه رسیدم که خویی نیم

جوری خودم را با عطر یاس تحمل کنم .اما مجبورم یک

ن بودم که دیگر برای همیشه عطر یاس را از لیست  مطمیی

 هایم خط خواهم زد . انحصاری عالقمندی

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۳۵ 

 

سطح صاف و  رو به آینه انگار که محمد را پشت

 اش پنهان کرده بود غریدم صیقیل

ی .نیم" نیم ذارم ذارم حالمو بد کنن ! آرامشمو ازم بگی 

 ذارم "دستت به روزهای خوب زندگیم برسه .نیم
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به  ای به آینه کوبیدم . و با نوک انگشتم رصن

 

ام  های فکری و روچکه هرچه زودتر از تنشبرای این

م ، همان دم ، ب ه دنبال چند نفس عمیق و فاصله بگی 

 کشیده از اتاقم خارج شدم . 

ها به انتظارم ایستاده بود .و نیم دانم از گ ؟ با او پای پله

ن .از  چشماین پرشگفت و لبخندی از رس بهت و  تحسی 

که او گفته بود از یک عتیقه   ی گرام قدییمصفحه

فروشی در وین خریده ، آهنگ " یاور همیشه مومن " از 

درحال پخش بود . به شدت مواظب و نگران  داریوش

رفت هرلحظه تحت نفوذ حرکت پاهایم بودم .بیم آن یم

ی نگاهش خودم را ببازم و سکندری خوران و سیطره

ن .اما تا پله ن بغلتم پایی  ها را با اعتماد به نفیس کاذب پایی 

آمدم .یک پله مانده به آخر او دستم را گرفت و کمکم 

ی بردارم آخر ر  کرد دو قدم ا با اطمینان و ثبات بیشیر

هایش برد های مفتونش دستم را به لب.بعد  زیر برق نگاه

 و بوسید . 

 قراره چه آشویی تو دلم به پا _فکر کنم خودتم یم
دونسنر

ن اومدنت رو این قدر به تاخی  انداخنر !   کنن که پایی 
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ن اومدن  _نه راستش برعکس ! اعتماد به نفس پایی 

 !  نداشتم اصال 

_امیدوارم اینو محض شکسته نفیس گفته باشی .واال به 

ی ! " قول اندی " مثل تو پیدا نیم  شه دلیی

پاک گیج و هول بودم و نزدیک بود یادم نیاید اندی گ 

 بود ؟ همراه با لبخندی پرمالحت به طعنه گفتم 

 _حنر در سطح اروپا ؟ 

 زنان گفت چشمک

 _و فراتر از اروپا ! 

 

که رسیدیم ، دستانمان از هم جدا شد .   به وسط هال

بهانه بود ! نگاهمان در تعقیب و لبخندمان ساده و یی 

 گریز از هم . 

 جوری نگام نکنن ؟شه لطفا این_یم

 _مگه نگام چه جوریه ؟

ای انگار خودش نیم دانست نگاهش چه قدرت و جذبه

کرد جلوی هرز در مغلوب کردنم دارد .اگرچه سیع یم

ن چشمان د و نگاهش را روی صورتم ثابت رفیر ش را بگی 
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رفت و نگه دارد اما حواسم بود که گایه از دستش در یم

 
ی

رسید و طرح اندامم را با حالنر های تنم یمروی برهنیک

کرد . انگار که من در وار برانداز یمحرستمند و شیفته

رسید ای بعید و دور از او بودم و دستش به من نیمفاصله

 فتم . عاجزانه گ

خواد بسوزونه منو ... زل نزن بهم _یه جوری که انگار یم

 . لطفا ! 

 . یک دستش را به جیب زد و خونرسدانه شانه زد باال 

 تونم چشم ازت بردارم . _متاسفم ! دیگه نیم

کردم  که حس یمام کشیدم و درحایلدسنر روی پیشاین 

ی چشمانش مثل یک آدم در مقابل خورشید سوزنده

 رحال ذوب شدنم بریده بریده گفتم برقن د

 کشم ! _خب... من ...من خجالت یم

 _از چی ؟ از من ؟

ی و دسنر به نشان چرا و چطور در هوا تکاند ؟ گوشه

 لبم را گزیدم . 

 . برام عادی نیست ... دونم .. _نیم

 فکورانه به میان حرفم  آمد و گفت
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۳۶ 

 

تر که خجالت نکیسی و یه کم برات عادیه این_خب واس

ی دارم .   بشه ، من پیشنهاد بهیر

 ای امیدوار شدم . برای لحظه

 _چه پیشنهادی ؟

که تو چشماتو ببندی و اجازه بدی من یه دل سی  _این

 نگات کنم . 

هام را یم گرفتم .اما داشتم به زور جلوی کش آمدن لب

 چندان هم موفق نبودم . 

 رسه ! ای به نظر نیمدان نجیبانه_پیشنهاد چن

_اگه شوهرت نبودم حق با تو بود ! البته واسه راحنر 

خودت گفتم واال  منم دوست ندارم چشمای قشنگت رو 

 به روم ببندی ! 
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ی حق به جاننی به خود گرفت و به لبخند همراه با قیافه 

 من پوزخند زد و  بعد از مکنی کوتاه افزود  اخم

 یه سورپرایز هم دارم . _درکنارش برات 

 _چه سورپرایزی ! 

 _باید چشمات رو ببندی ! 

_ای بابا ! پس در هر صورت باید پیشنهادت رو قبول 

 کنم . 

ن یم ر نکنن ! _تضمی   دم رصن

 

هردو خندیدیم و بعد من چشمانم را روی هم گذاشتم . 

دانستم هنوز در معرض که یمانگار بد هم نبود .با این

ی مشغول دیدش هستم و چه ب سا که با فراغ بال بیشیر

ن که من نیم دیدمش دیگر باعث تماشای من بود اما همی 

مم نیم  و رسی
ی

 شد . دستپاچیک

صدای باز و بسته شدن کشویی آمده بود .پیش خودم 

ن کنسول باشد .انگار  حدس زدم باید صدای کشوی می 

ون  ی را از داخلش کشیده بود بی  ن  . چی 

 م ؟_اشکال نداره ازت تعریف کن
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 _تا حاال کیس برای تعریف کردن ازم اجازه نگرفته بود ! 

طور که ظاهرا دستانش مشغول کار دیگری بود با  همان

 مالیمت خاص خودش گفت 

های خوام بگم شبیه تعریف_خب شاید اینن که من یم

که خییل خوشگیل و ای نباشه ! اینمعمول و کلیشه

 چشمات سگ داره و از این حرفا ! 

آمد .دلم ها از لحن مرموزش خوشم یمور وقتاین ج

 رفت . قییل وییل یم

 _خب کنجکاو شدم که تعریف خاصت رو بشنوم . 

 _تو خییل سکیس هسنر ! 

 

ای که تنم بود ، لرزش قلبم را نیم شد زیر تاپ دکلته 

پنهان کرد و او هم البد دید که چطور قلبم ریخت 

م و شوک و خنده ای ناباورا نه جیغ کشیدم .همزمان با رسی

 . 

 _چی ؟ 

_واقعا نفهمیدی یا دوست داری دوباره تکرار کنم 

 سنیوریتا ؟ 
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مانهدونم چی بگم ! تعریف یی _نیم  ای بود ! رسی

کنم .اما حرقن رو هم که زدم پس  _منم انکار نیم

م . نیم  گی 

 

شدم .حنر هربار بیشیر از پیش شیفته و مجذوبش یم

داد ای که به خرج یمهایی که جسارتش بر مالحظهوقت

 کرد . غلبه یم

کردم یه استاد موسیفر در سطح جهاین هم از _ فکر نیم

 زنه . این حرفا یم

اش را در نزدییک خود احساس حرکت و جابه جایی 

کرد ؟ انگار داشت از دانم داشت چکار یمکردم . نیمیم

شد یا دورم یم زد .پشت رسم چکار داشت ؟ کنارم رد یم

ن حاال چشمانم را باز کنم چی یمهوووف !  بینم ؟ اگر همی 

رسید که صدایش از هیجاناتم داشت به اوج خودش یم

 کنار گوشم گفت 

 تونه به_یعنن یه استاد موسیفر در سطح جهاین نیم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند
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های احساش بزنه و از همرس دلخواهش حرف

 ؟  های جنسیش تعریف کنهجاذبه

 

حواسم به تن زیبای صدایش بود و حرکت دستانش که از 

هایم را تابید .کورکورانه دستپشت داشت دور گردنم یم

در فصای خایل دور و برم چرخاندم . تاپ تاپ قلبم انگار 

 تابانه گفتمرسید .یی داشت از تمام خانه به گوش یم

سم داری چکار یم_یم  کنن ؟ شه بیی

دار ای کشگردنم کشید و با بوسه  های داغش را رویلب

م کرد .   و عمیق غافلگی 

 توین چشمات رو باز کنن و خودت ببینن ! _یم

که چشمانم را باز کنم با دستم لمسش کرده و  قبل از این

ی به گردنم آویخته .و بعد که  فهمیده بودم زنجی 

نتوانستم حدس بزنم پالکش چه شکیل دارد چشمانم را 

 باز کردم . 
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 اایی ! _واا

 

ه کننده . پالکش یک نت موسیفر بود .با درخشیسی خی 

ین و زیباترین قطعه طالیی که تا به حال دیده بودم . 
بهیر

ها ذوق نکنم و یی در یی شد مثل بچهقدر که نیمآن

 نگویم

_خییل قشنگه ! خییل خییل قشنگه ! خییل دوستش دارم 

 . 

که  این ی بشاش و خشنودش معلوم بود از او که از چهره

ای آرام کند با خندهخوشحالم کرده به خودش افتخار یم

 و با لحن من گفت 

 کنم ! خییل ناقابله  . _خییل خییل خواهش یم

 

ن دست و به سمت جعبه ی قرمز و جمع و جور روی می 

ی زیبا که با دراز کرد و از داخلش یک جفت گوشواره

ون کشید و با حالنر  پرتفرعن پالک گردنبندم ست بود بی 

 نشانم داد . 

ن .   _تازه اینا هم هسیر
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های شکیل و زیبا بدجوری چشمانم را گرفته برق آن نت

 بود . 

ن ! سلیقه  ات حرف نداره ! _محرسی

که داشت با حرکایر آرام و باطمانینه ییک از درحایل

 زد گفتگوشواره ها را به گوشم یم

دونم ! قبال خوش سلیقگیم رو با انتخاب تو ثابت _یم

 کردم . 

ی در باب فروتنن به ذهنم  ن _در حال حارصن من چی 

 رسه که بگم . نیم

ن   بینیت رو بیشیر دوست دارم . _خویشیر

 

ای گوشواره را از سوراخ ریز چنان نرم و راحت قفل بخیه

 گوشم رد کرد که من ذره ای احساس درد نکنم . 

 _گ خریدیش که من نفهمیدم ؟

ن خو _چند وقت پیش سفارششو دادم .یم استم یه چی 

 خاص باشه .امروز که رفته بودیم خرید رفتم رساغش . 
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زد .با حاال داشت آن ییک گوشواره را هم به گوشم یم

ی خاص خودش .ناگهان همان دقت و ظرافت و حوصله

 گفت 

 کنه محبوبه ! _ عطر تنت داره منو دیوونه یم

کارش تمام شده بود اما دستش هنوز مانده بود کنار 

نت ! حاال دیگر امکان نداشت که بتوانم از گوشم .لع

عطر یاس بگذرم .حاال که او پسندیده بودش ! تمنای 

ی بپوشاند . رخسار چشمانش را نیم ن توانست با چی 

ن شدن سینه و سبک برافروخته اش را هم .باال و پاییی

کرد که من با گلویش را . سکوت داشت میانمان غوغا یم

ر گردنش آویختم و رسم را هایم را به دو طاقنر دستیی 

. گداخت توی گردنش کشیدم . تنش چون کوره یم

دستش دور کمرم پیچید . رطوبت سوزان لبش که بر 

ی عریانم نشست، من بیشیر و بیشیر خودم را در شانه

هامان به شماره تنگ آغوشش کشیدم .وقنر که نفس

پچه افتاد و عطر تنمان به هم آمیخت ، کنار گوشم پچ

 طاقت گفت و یی  کنان

 شه یه لطفن بهم بکنن ؟_یم
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۳۸ 

 

 وار گفتم من هم مثل خودش زمزمه

 _چکار کنم ؟

 قرار و شوریده دل منتظر شنیدن جوابش ماندم . و یی 

که پاهام له بشن ، مرحمت کن و کفشات رو _قبل از این

 از روشون بردار . 

ی که تو  ن ن آخرین چی  ی آن لحظات نفسگی  و شورانگی 

ن بود .ناباورانه رسم را از  انتظار شنیدنش را داشتم همی 

ن انداختم .   ون کشیدم و یک نگاه به پایی  آغوشش بی 

چاره حق داشت که در صدایش درد و ناله بپیچد یی 

هام و هایش مانده بود زیر کفشدانم از گ  پنجه.نیم

 نیاورده بود!  اش را به روی خودش و منناراحنر 

ی به رسعت خودم را عقب کشیدم . با خجالت گوشه

 لبم را گزیدم و با لحنن عذرخواه گفتم 

 _ببخشید ! حواسم نبود اصال ! 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

صورتش بعد از رها شدن از احساس درد هنوز هم کیم 

 توی هم بود . 

 _نه اتفاقا خییل به موقع بود . 

 _چی به موقع بود !؟

 م . و با رسدرگیم نگاهش کرد

کم حکایت آتیش و پنبه _گریزمون از هم .داشتیم کم

 شدیم . یم

 _فکر کنم بازم تقصی  من بود ! 

س عزیزم ! نیم جنبه بازی خوام بازم یی _آره ویل نیر

ک قرار بذارم .   دربیارم و باهات تو اتاق مشیر

 کردم و یی 
 پروایانه گفتم من هم حیا را قر

 اومدم ! حتما یم ذاشنر _حیف شد ! چون اگه قرار یم

 _جدی ؟ 

 زل زده بود با شگفنر و لبخندی از رس بهت و ذوق 
ی
زدگ

که در حرست فرصت از دست رفته به من ! بیشیر از آن

ی من بود و اعالم کنندهباشد توی شش و بش رفتار گیج

 رسید . موافقنر که دور از حد انتظار و تصورش به نظر یم
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بار رویم ای تخس و شیطنتهبه جای انکار یا تایید با خند

را ازش برگرداندم و گذاشتم مثل خودم توی تاب و تب 

 اش باقر بماند . میان باور و ناباوری

 

بعد از رصف شام کیم باهم تمرین کردیم .او پشت 

پیانوی سفیدی که یکوشه از سالن پذیرایی قرار داشت 

ی کیم ایستاده نشسته بود و من کنار دستش در فاصله

. قرار بود یک آهنگ رسخپوسنر را که من در بودم 

نواختنش بیشیر از همه مهارت داشتم به کمک ین ، پن 

فلوت و پیانو باهم اجرا کنیم .ناگهان حس کردم دیگر 

های تنگم را روی پاهایم تحمل کنم توانم فشار کفشنیم

کم داشت زخم و زییل .به خصوص که پشت پاهایم کم

داشتم و با حالنر زار و کالفه .دست از تمرین بر شد یم

ن برداشت و با  روی مبل نشستم . او هم دست از نواخیر

 تعجب پرسید

 _خسته شدی ؟

ن شده بود که از شدت ناراحنر چهرهدرحایل ن چی  ام چی 

 ها را  ییک ییک از پاهایم کندم و غرولندکنان گفتم کفش

 پوشه ؟ _گ تو خونه کفش یم
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پاهایم انداختم و بعد نگایه به وضعیت داغان 

شان .پوستشان در اثر سایش کنده شده و از زخم ییک

 چکید . داشت خون یم

. به طرفم آمد مخصوصش بلند شد  او از روی چهارپایه

های قرمز انداخت  و با لحنن و با تاثر نگایه به آن تاول

 توام با رسزنش و دلسوزی گفت 

زودتر  زنه چرا _وقنر حس کردی کفشات داره پات رو یم

 درشون نیاوردی !؟

 میان شوچن و جدی و عصبانیت نیشخند زدم . 

 خواستم تیپم به هم بخوره . _چون نیم

انش روی من مکث کرد . انگار یی  ترین و در منطقنگاه حی 

ن حال بدییه ترین جوایی بود که شنیده بود ! بعد که  عی 

ن نیشخند من به  لب  های او هم رسایت کرد با گفیر

 

 سانسور_کردند#عشق_را_ 

 #نیلوفرالری

#۶۳۹ 
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_بریم تو حموم تا از این دردرسهای تیپ زدن نجاتت بدم 

. پاهات رو که با آب گرم و نمک شست و شو بدم و بعد 

 شه . روش پماد بزنم و ببندمش ! تا فردا خوب یم

 

ون . بعد از این که کارمان در حمام تمام شد و آمدیم بی 

پیچید ناگهان  د و باند یموقنر داشت پاهایم را با پما

 پرسیدم 

ی که گفنر تالش نصفه نیمه و ناموفقت  _اسم اون دخیر

برای ازدواج با اون  فقط به خواستگاری کشید و جلوتر از 

 اون نرفت ، سوفیا بود ؟ 

قبهبرای خودم چندان سوال یی  میر ای نبود . ربط و غی 

ناخودآگاهم بهش فکر یم کردم و جزو همیشه در ضمی 

پرسیدم ام بود .باالخره باید ازش یمهای پنهاین غدغهد

 
ی
.خودش گفته بود حارصن است هرموقع که من آمادگ

 شنیدنش را داشتم از جزییاتش برایم بگوید . 

 

 باندها دور مچ پایم یی 
ن حرکت ماند . دستاتش موقع بسیر

توانم بگویم رنگش پریده بود. اما آن حالت عادی و نیم
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 را 
ی

ی چشمانش هم نداشت . از گوشه خونرسد همیشیک

 پرسان نگاهم کرد . 

 دوین !؟_تو از کجا یم

که حدسم درست از آب درآمده بود دانم از ایننیم

ن ! به هرحال چه فرقر یم کرد خوشحال بودم یا غمگی 

ن دیگری ؟ من که سوفیا را  اسمش سوفیا باشد یا چی 

 شناختم اصال ! نیم

ه بودم . مثال وقنر یهو ها شنید_اسمش رو قبال از بعیصن 

ی ازت نبود .چکامه یم گفت حتما به غیبت زد و خیی

خاطر سوفیا از ایران رفنر ! یا اون روز که داشنر با اون 

ه نقاش ...اسمش چی بود ؟   دخیر

و  دستم را برای یادآوری و فشار به ذهنم ، روی 

دم . شقیقه  ام فرسی

ن باهم تو باغ ق زدین دم یم_آها ...آذرخش ...وقنر داشتی 

شدم کاری رد یمو من داشتم از اون کوچه پشنر برنج

شنیدم که در موردش ازت پرسید و تو خوشت نیومد و 

 بهش ترسی زدی . 

هام با حوصله گوش داده بود .بعد در سکوت به حرف

ن باندها را تمام کرد و تکیه داد به مبل .پاهایم  کار بسیر
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قصد ندارد رسید هنوز روی پاهایش بود و به نظر یم

ن .من هم دیگر دغدغه ام این نبود که بگذاردشان زمی 

پاهای عریانم تا چه حد در معرض دید و تماسش باشد ! 

حاال تمام هوش و حواسم به او بود و جوایی که برای 

که به نریم داشت پاهایم زدم .درحایلشنیدنش دل دل یم

 ای آرام و فکورانه گفت داد با چهرهرا ماساژ یم

ش ازم و _فک ر کنم دیگه وقتش بود که در موردش بیی

 ها رو بهت بگم . منم گفتنن 

ن بود ! مثل وقنر که آدم همزمان  لبخندش عمیق و غمگی 

ین و بدترین خاطراتش یم  افتد . یاد بهیر

 

*** 

 

های باغچه آب بدهد و من برای رهایی او رفته بود به گل

ن بود و تا ای که از شب پیش با ماز رسی افکار آزارنده

ن لحظه ذهنم را درگی  خودش نگه داشته بود ،  همی 

هایی که رقص هیپ هاپ ماهواره را روی ییک از کانال

کرد گذاشتم . ولومش را باال بردم و دیوانه وار پخش یم

وع کردم به رقصیدن .   رسی
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) سوفیا شاگرد مدرسه موسیقیم بود تو وین ! یهودی بود 

اش باهم داشته باشیم . . اصال بنا نبود ماجرای احس

ن مدرسه بود . اما اتفاقر باعث نزدیکیمون  برخالف قوانی 

 
ی
به هم شد . برای ییک از دوستام که به قصد پناهندگ

تصمیم گرفت یهودی بشه ، از طرف یهودیای تندرو 

دردرسی درست شده بود که اگه سوفیا و پدرش مداخله 

 کردن ممکن بود به قتل برسه . (نیم

 

این داریم فردا پ  ��ارت #جیی
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۴۰ 

 

) بعد از آشنایی طوالین مدت به هم عالقمند شدیم و 

تصمیم گرفتیم باهم ازدواج کنیم .من ازش خواستگاری 

ط سخنر پیش پام گذاشت .اینکه  کردم ! اما پدرش رسی

ه  کباید یط یک مراسم خاص یهودی بشم و بعد از این

ن و  ن شدن به آیی  یک سال تحت نظرشون بودم و مطمیی

شون ازدواج کنم . مذهبشون پایبندم اجازه یم دن با دخیر

ح دادم و گفتم که  من موقعیت خانوادگیم رو براشون رسی

ن باعث ناراحنر و نیم طشون رو قبول کنم و همی  تونم رسی

ناامیدی سوفیا از من شد و نخواست که دیگه منو ببینه 

ن و فریب خودش متهم کرد. . منو ب ه دوست نداشیر

ط  استداللشم این بود که اگه دوستش دارم باید رسی

پذیرفتم و حاال که این کار رو به خانواده اش رو یم

ون .منم به  ه از زندگیش برم بی  خاطرش نکردم بهیر

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ام گذاشتم و ازش فاصله گرفتم . از وین  خواسته اش احیر

ن چند وقت رفتم لندن و بعد هم برگشتم ایر  ان .اما همی 

پیش تو زندان فهمیدم اون برای دیدنم به ایران اومده. 

خواست به کمک یک دوست ارمنیم که تو اصفهانه، یم

پیدام کنه .ظاهرا به قصد سورپرایزم یی خیی اومده بود 

.اما تو اصفهان همراه با دوست ارمنیم به جرم فعالیت 

شه و  یمهای مشکوک و جاسوش و تبلیغ دینن دستگی  

افاتش یمبه زندان یم گه که برای دیدن من افته . تو اعیر

به ایران اومده . پشت بندش منم به اتهام همدسنر با 

شه شم .اون تو زندان حالش بد یمیک یهودی دستگی  یم

ی . همزمان که به بیمارستان منتقلش یم ن با پیگی  کین

ئه یم قبل از  شه ، اما سفارت اتریش از اتهاماتش هم تیی

که بتونن به وین برش گردونن تو بیمارستان حالش رو این

ه . اون جور که بعدا من از ذاره و یمبه وخامت یم می 

کمون فهمیدم سوفیا به یه نوع  طریق دوستان مشیر

رسطان نادر خوین مبتال شده بود و تحت شییم درماین 

های اروپا ازش قطع امید کرده بود .اما مثل این که دکیر

ودن .بدون اطالع خانواده اش اومده بود ایران برای ب

 دیدار آخر که اتفاق نیفتاد . 

 _عاشقش بودی .نه ؟
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ط  _شک دارم .چون برای به دست آوردنش تن به رسی

اش ندادم و به حفظ موقعیت خانواده خودم خانواده

فکر کردم .شاید به قول محمد آدم برای رسیدن به 

 کنه . عشقش هرکاری یم

  اینو گفت ؟ _محمد گ

 _تو زندان ! وقنر اومد مالقاتم تا بهم کمک کنه . 

 خواسنر باهاش ازدواج کنن ! _ویل تو یم

_سوفیا دخیر خوب و مهربوین بود .ما عالقمندی های 

ک زیادی داشتیم و تفاهمایر که مارو به هم نزدیک  مشیر

که عاشقش هایی به هم داشتیم .اما اینکرد . بله حسیم

 دونم . بودم .نیم

ن و رفنر لندن و بعد برگشنر ایران  _وقنر از هم گذشتی 

؟ دلتنگش نیم  شدی ؟تونسنر فراموشش کنن

 

_تا یه مدت طوالین دلتنگیش بود .وقنر لندن بودم هنوز 

کردم .شاید چون اونجا خییل دلگی  بود و بهش فکر یم

منم تنها بودم و برای فرار از تنهایی به خاطراتش پناه 

کم عوض شد .اما وقنر برگشتم ایران وضعیت کمبردم یم
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ها و گذشت زمان یادش رو تو ذهنم روز به روز .فاصله

که فهمیدم یه روزایی اصال بهش فکر تر کرد .تا اینکمرنگ

 کنم . نیم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۴۱ 

 

شد یادش برام تدایع یا فقط گایه یه تلنگرایی باعث یم

ن .حنر یادآوریشم دیگه اذیتم  بشه .و فقط در حد همی 

 کرد . جای زخمش تو دلم خوب شده بود . نیم

دادی دونسنر برای دیدنت اومده ایران اجازه یم_اگه یم

 بیاد پیشت ؟

 _محبوبه !؟ 

 _لطفا جوابمو بده . 

ف مرگه آره . این فرصت رو بهش _اگه یم دونستم در رسی

ز هم برای همیشه دادم که اگه حرقن مونده بزنه و ایم

ی نقطه ن ی پایان خداحافیطن کنیم .واال من وقنر کنار چی 
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وعش نیم دمش .به کنم یا ادامه نیمگذاشتم دوباره رسی

 ی تموم شده رو . خصوص یک رابطه

 _با مرگش چطور کنار اومدی ؟ برات سخت بود نه ؟

_مسلما آسون نبود .به خصوص که نشد اونو به آخرین 

ار با خودم برسونم و شاید هنوزم اش یعنن دیدخواسته

 
ی
گایه برای حرسیر که تو دلش موند متاثر بشم .اما زندگ

ی به موقع همینه .رسم ناجوانمردانه ای داره .باید یاد بگی 

 . برای رسیدن 
ی

فراموش کنن و ببخیسی و بگذری و بجنیک

به روزهای خوب و روشن باید از روی نعش یک رسی از 

خواستم بیام سمت تو ، خاطرات گذشت .من وقنر یم

ام چال کردم که قبلش دفیر گذشته رو یه جا توی سینه

ی ! دیگه بازش نکنم .مگر این  که تو رساغشو ازم بگی 

دونستم سوفیا مرده و یادآوریش ممکنه _من نیم

خواستم دفیر گذشته رو ناراحتت کنه واال ...واال ازت نیم

 باز کنن . 

اش رو از دوست داشتم قصه_نه اتفاقا کار خویی کردی ! 

خودم بشنوی نه از دیگران . حاال منم خیالم راحته که 

 همه چیو بهت گفتم . 
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که عاشقش بودی یا نبودی کنم در مورد این_ اما فکر یم

 از روی مالحظه بهم راستشو نگفنر . 

 _چرا باید بهت دروغ بگم ؟

 خوای ناراحتم کنن . دونم ! شاید نیم_نیم

داشتم یا عاشقش بودم راستش خودمم  که دوستش_این

 شه سنجید ؟ دونم . اصال با چه معیاری یمنیم

ن از عشق برتر است" ! _یم  گن " دوست داشیر

یعنر فرمودن !  عشق یک جوشش کور  》_ بله دکیر رسی

ن پیوندی  . اما دوست داشیر است و پیوندی از رس نابینایی

ت روشن و زالل. عشق  است خودآگاه و از روی بصی 

بیشیر از غریزه آب یم خورد و هرچه از غریزه رس زند 

ن از روح طلوع یمیی  کند و تا ارزش است و دوست داشیر

ن همگام  ن نی  هر جا که یک روح ارتفاع دارد، دوست داشیر

یابد. عشق طوفاین و متالطم و بوقلمون با آن اوج یم

ن آرام و استوار و پر وقار و  صفت است، اما دوست داشیر

و با این حساب سوال اینه اگه من 《نجابت... رسشار از 

یط که اونا  عاشقش بودم پس چرا کورکورانه تن به رسی

ن ندادم ؟ و اگه دوستش داشتم پس چطور  بران گذاشیر

 تونستم ازش بگذرم ؟ 
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تونه به کیس که مرده و _سوال منم اینه آدم چطور یم

 دیگه وجود نداره ، حسودیش بشه ؟

 _محبوبه ماه !؟  ( 

 

گ پشت آهنگ و رقص پشت رقص ! هیپ هاپ با آهن

ب آهنگ تند و پرشوری که داشت گویی که درد دل  رصن

کم داشتم از نفس زد .دیگر کمها و عصبانیت مرا فریاد یم

قدر که در ییک از ام رو به اتمام بود.آنافتادم و انرژییم

وع کردم به چرخیدن دیگر نشد مدل های رقص وقنر رسی

 م و به حالت دیگری برگردم . از چرخش باز ایست

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۴۲ 

 

انگار که به طور ناخواسته هیپ هاپ را با رقص سماع 

قدر چرخیدم و چرخیدم که رسم به ترکیب کرده بودم .آن

دوران افتاد و وقنر تعادلم به هم خورد و نزدیک بود بر 
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ن سقوط کنم دست او مرا به سمت خودش کش ید و زمی 

اش فرود آمدم .من با قلنی من نفس نفس زنان روی سینه

کوبنده و با موهای خیس و چسبیده روی پیشاین و او با 

این  زل زده بودیم به هم .نیم دانم از گ به بهت و حی 

داخل خانه برگشته و مشغول تماشای رقص من بود که 

ون من نفهمیدم . یم خواستم خود را از آغوشش بی 

اجازه نداد و به زور مرا میان حصار بازوان خود بکشم که 

 نگه داشت. 

 کنه . _انگار رقصیدن هم حالت رو خوب نیم

 نگاهم در گریز از او بود که دستگی  شد . 

یم نیست .  ن  _من چی 

 گه ؟_ پس چشمات چی داره یم

ه زیاد جدی_چشام گایه دروغ یم ی ! گن ، بهیر  شون نگی 

را کنار زد و با تاثری عمیق ام به پیشاین  موهای چسبیده

ن مالیم و مهرباین داشت .   نگاهم کرد .صدایش طنی 

 از زین محبوبه ؟ چرا به من نیم_چرا با من حرف نیم
ی

گ

 چی ناراحنر ؟

 با درویعن آشکارا گفتم 
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ی ناراحت نیستم !  ن  _من از چی 

دونم چته ویل دوست دارم خودت در موردش با _من یم

 من حرف بزین . 

ن . .یم_ فقط ..   خوام یه کم تو خودم باشم .همی 

ن تر یم  شی ! _اگه تو خودت باشی که غمگی 

اعتنایی شانه ای انداختم باال و ساکت ماندم با یی 

که فهمیدم در کشیدم بگویم ناراحتم از این.خجالت یم

ی خوشت گذشته ای که ربیط به من ندارد ، از دخیر

ی به ناآمده . ناراحتم از اینیم م سوفیا بخیسی از که دخیر

 که من جایی در آن نداشتم 
خاطراتت بود .خاطرایر

که چرا زودتر به هم نرسیدیم که من جای .ناراحتم از این

م .که تنهایی هر خاطره ات را زودتر از ای را برایت بگی 

دانستم ها با من قسمت کنن .نگفتم چون خودم یماین

منطفر  بود .او که تا چه حد احمقانه و کودکانه و غی 

 دوباره بغلم زد و کنار گوشم گفت . 

گفتم فعال در موردش شی یمدونستم اذیت یم_اگه یم

 ای ! حرف نزنیم .تا بعد در فرصت و زمان دیگه

_هیچ تضمینن بود که شاید بعدا در موردش کمیر اذیت 

 بشم ؟ 
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 _نه . راستش ! 

 و رسش را توی موهام فرو کرد و یک نفس عمیق کشید . 

ی یم_یه چ ن خوام بگم .امیدوارم منو به خودخوایه ی 

 متهم نکنن . 

 _چی ؟ 

که اذیت شدی یعنن که دوستم داری ! واال برات _این

 مهم نبود . 

 _برات مهمه که دوست داشته باشم ؟

 _معلومه که هست ! 

د و به تکرار گفت و مرا تنگ  تر به خودش فرسی

 _معلومه که مهمه . 

زد رای خودش غنج یمهمزمان که دلم داشت یواشیک ب

 حق به جانبانه گفتم 

_اما وقنر من برات از احساس محمد به خودم حرف 

زدم تو اصال ناراحت نشدی ! خییل آروم و منطفر 

 برخورد کردی ! انگار برات مهم نبود . 
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دوین که ناراحت دوین که نبود؟ از کجا یم_از کجا یم

 نشدم ؟ 

 د و زل زداش بلند کر و بعد رسم را از روی سینه

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۴۳ 

 

 

 توی صورتم و به طعنه گفت 

 _چون با آهنگ هیپ هاپ نرقصیدم ؟ 

حرفش باعث شد ناخواسته لبانم متبسم شوند و به این 

ی فکر کنم شاید او هم مثل من این حس آزاردهنده

که وقنر مزخرف را تجربه کرده باشد و خیالش از این

 من نقش بسته  هنوز او 
ی
نبود رد پای کیس در زندگ

های آشوبد .او هم دلش از این حس ها و حساسیتیم

 احمقانه و ناخواسته چروکیده . 
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تره سنیوریتا ! رقیب من چ و حارصن _تازه کار من سخت

ون مثل شی  در حال غرشه و شاید داره با خودش  اون بی 

ه .ویل رقیب تو نقشه یم زیر  کشه که تو رو ازم بگی 

 خروارها خاک خوابیده و تو دل من هم دفن شده . 

ترسم و حس خویی نسبت به اومدنش _من از محمد یم

 کردی ! کاش دعوتش نیمبه مهمونیمون ندارم . 

_ نباید بذاریم محمد بفهمه که ما به چشم خطر 

.فعال مجبوره پرواتر بشه وقت ممکنه یی بینیمش ! اونیم

 ه . کیم مالحظه به خرج بد

بینن تا آمدم بگویم " خودت گفنر محمد قابل پیش

نیست " صدای زنگ خانه با صدای من در آمیخت 

انه  .مثل همیشه منتظر کیس نبودیم . متعجب و غافلگی 

به هم نگاه کردیم.خود به خود از آغوش هم رها شدیم تا 

 او به سمت آیفون برود . 

ودند برای ریحانه و دایی سجاد بودند . داوطلبانه آمده ب

 کمک در مهیا کردن خانه برای مهماین شام فردا ! 

 

این داریم   ��فردا هم پارت #جیی
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۴۴ 

 

 محیا 
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خورد . برای بار سوم و موبایلش هنوز داشت زنگ یم

 اش. ی محمد افتاده بود روی گوشی دریی بود که شمارهیی 

کرد ؟ داشت .هوووف ! چرا ول نیمچه سماجت عجینی 

که کم و بیش کنجکاو بود بداند چکارش دارد اما در با این

اش که جوابش را بدهد ی دروین مقابل این وسوسه

دانست آیا باید برود موضوع را با کرد .نیممقاومت یم

 مادرش در میان بگذارد یا نه ؟ واکنش مادرش چی بود ؟ 

خواد رسزنشم کنه بعد البد یمدونم ! " خوشش نمیاد .یم

 . انگار تقصی  منه که محمد بهم زنگ زده ." 

 
ی

صدای زنگ گوشی همچنان روی مخش بود . با کالفیک

از روی تختش بلند شد و به سمت پنجره رفت .با حرکایر 

عصنی پرده را کنار زد و زل زد به آن عرص دلپذیر نه 

هرآن  چندان تابستاین که پهن شده بود توی باغشان . 

منتظر بود موبایلش از صدا بیفتد اما محمد دست بردار 

شد . نبود و کماکان از برقراری تماس با او ناامید نیم

اش از دودیل خودش رس رفت .بهیر بود باالخره حوصله

جوابش را بدهد و قال قضیه را بکند .توی دلش به تکرار 

 گفت 

  ام  "ترسم ، من قویام ! من ازش نیم" من قوی
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د و سیع کرد با صدای جدی و و دکمه ن را فرسی ی سیی

 خشیک مکالمه را آغاز کند . 

 _الو ...سالم . 

محمد طلبکار و بداخالق بود .پشت خط ماندن طوالین 

 مدت اعصابش را ریخته بود به هم . 

 دی؟_ کجایی ؟ چرا موبایلت رو جواب نیم

تا صدای غضبناکش در گوش او پیچید هرچه توی دلش 

همه جسارت و شجاعنر که به ود پنبه شد .آنرشته ب

ن کرده بود ، ناگهان باد هوا شد و باز شد  خودش تلقی 

 ترسو و یی رسو زباین که بود .به تته پته افتاد . 
 همان دخیر

 مجبور شد برای آرام کردنش دروغ بگوید . 

 _ِب...ببخشید .َح...حموم بودم . 

 و توی دلش مذبوحانه نالید 

 ش ! " " خدایا منو ببخ

اما تغیی  لحن و موضع رسی    ع محمد پاک گیجش کرد . 

 گاه که با صدای مهرباین گفت آن

کنن ؟ _واسه مهموین امشب داری خودت رو آماده یم

 حتما دعوت شدی دیگه نه ؟ 
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دانست ؟ نکند حاال که به زور مهماین امشب ؟ از کجا یم

کت در مهماین شام محبوبه  توانسته پدرش را برای رسی

شان را یصن کند او بخواهد با اعمال فشار و زور رایرا

برگرداند ؟ هنوز گیح و مردد بود که بگوید آره یا نه که 

 محمد با مالیمت صدایش زد . 

 _محیا !؟ با توام ! 

خواست جوابش را عجیب بود که با تحکم ازش نیم

ی نظی  او را به ادامهبدهد و داشت با صمیمینر کم

کرد .دسنر روی صورت ت یممکالمه با خودش دعو 

وع  پرحرارتش کشید و آب دهانش را قورت داد و بعد رسی

 که تپق بزند . کرد به حرف زدن . بدون این

_آره .دعوتم .اولش مامان مخالفت کرد .ویل بابا اجازه 

 داد برم . 

ذارن بیای  _خوبه .از منم دعوت کردن .گفتم اگه اونا نیم

مت .   بیام به زور با خودم بیی

ی آرایم رس داد .محیا همزمان که فشار خون خنده و 

کرد با نفیس حبس هایش حس یمدایعن را توی گوش

هایش مانده ، نگایه به خودش در آینه انداخت .گونه

 رسید . گیل شده بود و چشمانش متوحش به نظر یم
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۴۵ 

 

م یمیی  پرسیدند ازش یم کرد .اگر جهت احساس گناه و رسی

طاقنر روی از دانست .با یی وار نیمچارهبرای چی ؟ یی 

ایستاد تا باد که مقابل اسپیلت یمآینه برگرداند و درحایل

کننده و سوزان را از تنش بزداید رسدش آن گرمای کالفه

 فکر کرد 

" چرا محبوبه به حرف مامان گوش نداد ؟ چرا مراقب 

رو دوست داره باید از زندگیش نیست ؟ اگه زندگیش 

محمد دور بمونه .چرا به مهموین خودشون دعوتش کرد 

 ؟ "

 _محیا ! 

 پریر گفت به خودش آمد و با حواس

 _بله ؟

 _دوست داری رس راهم بیام دنبالت باهم بریم ؟ 
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گرمب گرمب قلبش منگش کرده بود .هولش کرده بود 

 اش کرده بود ! دوباره به من من افتاد . .دیوانه

 کنم که ... شه ! فکر نیمدونم ...ن...نیم...نیم_ن

گفت وقنر خودش و عاجزانه ساکت ماند .چرا یم

دانست که دیگر اوضاع مثل سابق نیست .که نه دیگر یم

ن او برادرشان است و نه دیگر هیچ کس هم ! کاش همی 

شد .کاش جراتش را داشت که حاال تماسشان قطع یم

خواست ش کند .دلش نیمهمان لحظه موبایلش را خامو 

کرد .حس خویی به این مکالمه ادامه بدهد.حالش را بد یم

 نداشت . اصال ! 

 رسونتت ؟ _بابا یم

جی  ضعیفن گفت  با جی 

 _آره . 

 _ پس وقنر راه افتادی بهم اس بده .باشه ؟ 

 _ باشه . 

خوای جشن خواهر عزیزت به خی  و خوشی _اگه یم

خوام ل نکن ! نیمتموم بشه ، خودت رو زیاد خوشگ

 امشب چشم کیس روی تو باشه . 
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وقنر تماسشان با یک خداحافظ کوتاه تمام شد ، 

های آخر محمد دررسش مثل نوار همزمان که حرف

کرد دیگر شد ، حس یمای پخش و تکرار یمضبط شده

ن چند لحظه قبل نیست  آن محیای سابق و حنر همی 

ی در درونش تکان خورده بود .یک ح ن س غریب .یک چی 

لولید .گیج و گول و و ناشناخته داشت زیر پوستش یم

رسید . شبیه رسبازی خلع سلح شده بود عاجز به نظر یم

رفت .اسارت چی و گ ؟ فقط که داشت به اسارت یم

خواست خیی هنوز خودش انگار که نیمدانست خدا یم

 شود . 

 

 *** 

 محمد 

 

فتادیم " محیا در جواب اس ام اس " سالم ، ما االن راه ا

ی کوتاه نوشت " من پشت رستونم ." و بعد شیشه

ون  ن کشید و سیگارش را پرت کرد بی  سمت خودش را پایی 

. با استفاده از تارییک هوا ، رسعتش را جوری تنظیم کرده 

زا نه عقب بیفتد نه این که بود که از مرسدس حاج می 
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ان قرار و مضطرب و پریشمجبور شود ازش بزند جلو . یی 

 بود .دل توی دلش نبود زودتر ببیندش . 

ذارم " اگه خودش تنهایی بیاد بهم خوشامد بگه، یم

امشب براش به خی  بگذره .اما اگه با اون بیاد رساغم 

 کنم ." مهموین رو روی رسشون خراب یم

ولوم ضبط و پخش را باال کشید تا صدای افکار 

همزمان با  اش این بود وارش را خاموش کند .نقشهدیوانه

زا برسد در خانه ن حاج می  ها که با موفقیت ی آنماشی 

ن  های ایراین و خارچی انجام شد . دو سمت کوچه با ماشی 

 قرق شده بود .مهماین شلویعن بود حتما ! 

 ی باباحاچی پارک کرده بود .همزمان کهاو جلوی در خانه

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۴۶ 

 

ن  پیاده شد او در ماشینش را بست و به محیا از ماشی 

زا رفت و انگار که با هم رسیدنشان یک  سمت حاج می 
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تصادف باشد خودش را از این برخورد مثال اتفاقر 

زا از دیدنش کپ کرده بود .  متعجب نشان داد .حاج می 

ن شنی دم  مطمئنا انتظارش را نداشت او را در چنی 

ش ببیند .مرد یی درخانه
نوز توی شوک چاره! هی دخیر

بود که ناباورانه و به ناچار برای خوش و بش کردن با او از 

ن پیاده شد .با هم دست دادند و حال هم را  ماشی 

های زیرزیرگ محیا هم پرسیدند .محمد حواسش به نگاه

 بود . 

ه ن زودی داره وا یم" دخیر ده ! برعکس ی احمق ! به همی 

انگار خییل  اون خواهر رستقش واسه رام کردن این ییک

 کارم راحته . " 

زا گفت رسول برای مهماین شامشان دعوتش  به حاج می 

اش خوردهکرده و بعد از دیدن صورت هاج و واج و یکه

 لذت برد . 

زا ! مثل این که داماد عزیزت خییل منو " بله حاج می 

فهمه که چه دست کم گرفته ! اما به زودی با پشیموین یم

 اشتبایه کرده !" 

زا یمحا  که خواست برود .معلوم بود چندان از اینج می 

ن نیست .اما خب  محیا را بسپارد به او خشنود  مطمیی
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ای هم نداشت .مجبور بود تظاهر کند .مردک چاره

خرفت ! به محیا سفارش کرد مواظب حجابش باشد و 

د تا بیاید  هرموقع مهماین تمام شد با او تماس بگی 

 که مثال حسن نیتش رساغش . محمد با لبخندی س
ی

اختیک

 را به رخ بکشد وسط مکالمه پدر و دخیر پرید 

 رسونمش خونه . _اگه اجازه بدین من رسراهم یم

زا را توی معذورات گی  انداخت .  و به این ترتیب حاج می 

شاید در راه باز گشت به خانه خودش را برای موافقت 

اجباری با این درخواست بارها رسزنش کند .اصال هم 

خواهد جواب زهرا خانم را چی برایش مهم نبود که یم

 بدهد . 

زا با تردید و دودیل با محیا و او خداحافیطن کرد و  حاج می 

پشت رل نشست . هنوز نگاه نگران و مضطربش به محیا 

بود که با مکث و تاخی  باالخره پا روی پدال گاز گذاشت و 

 جا دور شد . از آن

ه را بزند نگایه به محیا که زنگ خانمحمد قبل از این

کرد و با انداخت که داشت کنارش این پا و آن پا یم

 رفت . چادرش ور یم

 توین چادرت رو دربیاری . _اگه مانتو تنته یم
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و محیا از خدا خواسته اطاعت کرد .مانتوی مجلیس بلند 

داد .وقنر گلدار تنش بود که قدش را بلندتر نشان یم

ن  ن داشت آستی  کرد دار قشنگش را مرتب یمهای حریر چی 

 . پرسید 

 زین ؟ _زنگو نیم

ها متوقف شد .انگار از همان لحظه ماشینن همان نزدییک

 سوی آیفون پرسید مهمانان امشب بودند .کیس از آن

 _کیه ؟

 صدای محبوبه نبود .محمد گلویی صاف کرد و گفت 

 _محمدم . 

شت در حیاط که باز شد قبل از رس رسیدن مهماناین که پ

رسشان بودند، دست زیر بازوی محیا گذاشت و 

ک کمرو و یی درحایل
افاده را با خودش به داخل که دخیر

 کشاند، کنار گوشش با تحکیم آرام گفت  حیاط یم

 خوری.باشه خانم کوچولو ؟_ امشب از کنار من جم نیم

 

*** 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۴۷ 

 

 _گ بود عزیزم ؟

خانه به او که با کت و از این سوی شلوغ پلویعن  ن های آشیی

اش ) که با رنگ کت و شلوار سیاه و کراوات طوش

شلوار من ست کرده بود ( همچون ستارگان دنیای هین بر 

فرش قرمز یم درخشید با نفیس حبس شده درسینه ، 
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ن  ن انداختم و بعد درحایلنگایه تحسی  که هنوز فکرم آمی 

 های تلفنن بابا گفتم حرف مانده بود پیش

_بابا تماس گرفت و گفت مواظب محیا باشم و نذارم 

حنر یه لحظه از جلو چشمم دور بشه .نگرانش بود ! 

 که فرستادش به این مهموین . پشیمون بود از این

 و فکر کردم 

 " یه کم عصنی بود ، نبود ؟"

_االن دیدم که با محمد همزمان رسیدن اینجا .فکر کنم 

 نه خانم در رو براشون باز کرده باشه . ریحا

ه یم  برد . حنر اسم محمد هم تنم را روی وییی

که _آره بابا هم گفت که دم در محمد رو دیده و از این

دعوتش کردیم خییل تعجب کره بود .منم گفتم همایون 

 دعوتش کرده نه من .به من اگه بود که ... 

ن این حرف با عجله ها نباشد انگار که حاال وقت گفیر

 هام پرید وسط حرف

_من دعوتش کردم و اونم االن اینجاست .به رسم ادب 

باین باید مثل سایر مهمونا بریم استقبالش .  ن  می 
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استقبال از محمد برای من به مثل استقبال از ملک 

انداختم عذابم بود .هرچقدر دیدنش را به تاخی  یم

اصال  آمد ! غنیمت بود برایم . کاش به این مهماین نیم

چطور قبول کرده ؟ با وجود درون متالطم و آشویی که 

داشتم چقدر حفظ آرامش و خونرسدی برایم سخت 

ی درهم و برهم وسط شده بود حاال ! با اشاره به جزیزه

خانه گفتم  ن  آشیی

_من اینجا یک عالمه کار دارم همایون جان .غذاها داره 

سوزن  رسه و چند دقیقه دیگه اینجا جایاز رستوران یم

ن نیست .یی  زحمت خودت تنهایی برو استقبالشون انداخیر

 و محیا رو هم لطفا زودی بفرست پیش من ! 

اش مشغول های متوقعانهو برای فرار از دست نگاه

ینن شدم .فهمید دارم طفره یم روم مرتب کردن ظرف شی 

 . نومیدانه گفت

 _پس نمیای ؟ 

مان آمده با ورود دوکارگر زین که برای امشب به کمک

که فرصت بودند هردو ساکت ماندیم و او برای این

ی از دست نرود و با تاخی  خودش در استقبال از  بیشیر

محمد هنوز از راه نرسیده باعث تکدرش نشود دسنر از 
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های پرشتایی از رس ناچاری در هوا تکاند و بعد با قدم

ن را خلوت  دم می  خانه دور شد .به ییک از کارگرها سیی ن آشیی

ن ظرفک های تلنبار ند و دیگری را هم مامور شسیر

ی توی سینک کردم .دو کارگر مرد هم توی حیاط شده

مشغول پذیرایی از مهمانان بودند که طبق لیستمان چهل 

 شدند . و سه نفری یم

شدیم .با استفاده از و با خودمان جمعا پنجاه نفر یم

ن و صندیل چیده  هوای خنک شهریوری توی حیاط می 

م . دایی سجاد از این رس حیاط تا آن رس حیاط را بودی

 کشیده بود تا شبمان چراغاین 
ی

هم چند رشته المپ رنیک

 شود . 

ینن که روی دستش ریحانه با چند پیش دسنر میوه و شی 

گرفته بود از راه رسید و ازم خواست از رسراهش کنار 

 بروم مبادا که " کت و شلوار شیک و پیکم " لک بیفتد . 

 

 را_سانسور_کردند#عشق_ 

 #نیلوفرالری

#۶۴۸ 
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 پیش دسنر هارا توی سینک ریخت و گفت

 _برج زهرمار هم اومد ! 

. یک نگاه مراقب به کارگرها انداختم منظورش محمد بود 

 ، ظاهرا حواسشان به کار خودشان بود . 

 _تا پشت آیفون صداش رو شنیدم کپ کردم . 

ر سطل به روی هم پوزخند زدیم .بعد وقنر داشت د 

 داشت پرسیدزباله را برای ییک از کارگرها باز نگه یم

ینن رو باال _پس گ غذاها یم  ته شی 
ی

رسن؟ ملت از گشنیک

 آوردن . 

ن ییک از تربچه های برش خورده را روی من که داشتم تزئی 

ی دستکاری یم ن  کردم در جوابش گفتم  سبد سیی

 _تو راهن ! 

  همان لحظه ییک به بازویم چسبید و گفت

 _سالم . 

برگشتم دیدم محیاست ! خواهرک زیبا و مهربانم که آن 

شب چشمان نجیبش برق خایص داشت .دیدنش به 
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وجدم آورد .شادمانه در آغوشش کشیدم و صورت هم را 

 بوسیدیم. 

تم خییل  ن _چقدر کت و شلوار بهت میاد محبوب ! شومی 

ن رورسیت شدم !   قشنگه ! اوه عاشق مدل بسیر

ی ریفش ذوق کرده بودم دسنر روی یقهکه از تعدرحایل

 زیبایش کشیدم گیلمانتوی گل

 _تو هم تو این مانتو معرکه شدی ! 

 ریحانه به طعنه گفت 

_آفتاب از کدوم طرف دراومد که مامانت اجازه داد بیای 

 مهموین ؟ 

که محیا با کمرویی خندید و من دستش را گرفتم و درحایل

ون یم خانه بی  ن بردم ازش راجع به با خودم از آشیی

که بهش اخم و تخم برخوردش با محمد پرسیدم و این

 نکرده که چرا بدون چادر آمده ؟

 تونم بردارم . _خودش گفت چادرم رو یم

 شگفت زده گفتم 

 الخالق ! چه روشنفکر شده آقا داداش سابقمون ! _جل
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و بعد هردو پیک زدیم زیر خنده .همان لحظه خیی آمد که 

ن رسید .وقت ضیافت شام شده بود. غذا از رستورا

 ی رویارویی ناگزیر ما نزدیک بود . لحظه

 

*** 

 محمد  

 

 " خودش نیومد ، شوهرش رو فرستاد یی من ! لعنت ! "

 ای نداشت . متاسفانه برای این مورد هیچ نقشه

 " اینجا رو رورسشون خراب کنم یا نکنم ؟ "

ن شام را یم وش نشان چیدند ! به سجاد روی خداشتند می 

ی را  ن نداد .اما از روی سیاست سینن حاوی سبدهای سیی

ن .هرچند ریحانه  از دست زنش گرفت و گذاشت روی می 

ازش تشکر نکرده بود اما معلوم بود که انتظار این 

رفتارش را نداشته و حسایی جا خورده و حنر دستپاچه 

 شده . 

ترجیحش این بود یک گوشه توی تارییک بایستد و سیگار  

ای جفت جفت آمده بودند و د .مهمانان عدهبکش
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هاشان هم در حال پیدا جفت ! بعیصن ای هم یی عده

اری به  ن کردن جفنر برای خودشان بودند .با اکراه و بی 

های شل که مدام زناین که با هفت قلم آرایش و رورسی

آمد با یک گره محکم رسید و زورشان یماز رسشان یم

ر حال بگو و بخند با مردان روی رس خود نگهشان دارند د

 کرد . بودند ، نگاه یم

" از این به بعد قراره با اینا نشست و برخاست کنن و مثل 

 خودشون بیسی زیک ماه ؟ پدرت رو در میارم ." 

داد ؟ ازش کجا بود اصال ؟ چرا خودش را به او نشان نیم

 ترسید .حتما ! یم

ش ! چون من نیم" خوبه زیک خوام بذارم ماه ! بایدم بیر

ن بره ! بد کردی با من !   آب خوش از گلوت پایی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۴۹ 
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شدی خییل بد کردی که دورم زدی ! تو داشنر عاشقم یم

بافنر ! واسه من کیک تولد خریدی ! موهاتو واسه من یم

ی من ! چی شد یهو افتادی تو و یواشیک اومدی تو خونه

شد خواسنر زنش بیسی ؟ نقشه مامان چی دامن اون ؟ 

جونت بود من بیفتم زندان .تو چرا خواسنر نصیب 

 دیگرون بیسی ؟ تو چرا خواسنر ...  " 

با دیدنش ناگهان قلبش در اوج ایستاد . اگر محیا کنارش 

 داشت نزدیک بود نشناسدش ! قدم برنیم

" کت و شلوار پوشیده ! هه ! زنم مگه کت و شلوار 

ن این پوشه ! یم  همه مرد غریبه ! " اونم بی 

اش پوشی حنر کت نسبتا بلندش هم تخفیفن برای چشم

آمد ! قد باریک و قوس زیبای نبود . زیادی بهش یم

 آورد . کمرش را توی چشم یم

ن رورسیش رو چه جوری بسته ! این مدال رو از کجا  " ببی 

ین یاد گرفته ؟ انگار  صد ساله از خونه پناهیا رفته ! تو ا

 قدر قریر بشه !؟ " ییک دوماه گ وقت کرد این

ن  داشت با رویی باز با مهمانان خوش و بش و به رس می 

کرد . رسول با اشاره به جایی که او شام دعوتشان یم

ی کنار گوشش گفت و او هم  ن ایستاده بود یک چی 
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کرد رس تکان داد . اش را دنبال یمکه مسی  اشارهدرحایل

توانست  هنوز ندیده بودش ! اما او نیم شاید توی تارییک

اش ازش چشم بردارد .همزمان که با احساسات چندگانه

 درگی  بود فکر کرد 

که " اومدم اینجا که چی ؟ دورهمیشون رو ببینم و این

 چقدر بدون من خوشبخته ! " 

 و دندان روی هم سایید . 

ن حاال داره براش له ه ل" ازش متنفرم ! حنر اگه قلبم همی 

 زنه . " یم

آمد . گیچ و هول هولگ سیگارش او داشت به طرفش یم

را انداخت زیر پایش .حاال دیگر حنر یادش نبود به محیا 

ده بود که از کنارش جنب نخورد .حنر یادش نبود که  سیی

خواهد در کنار رقیب رس به تنش و یمازش متنفر است 

 نباشد . 

 _سالم خوش اومدی ! 

لرزاند . برد و دل یمزیبا بود . دل یم رحمانهصداش ! یی 

حیف که محیا هم بود واال آن لبخند ملیح و 

کرد .یک جوری ی لعننر را توی صورتش له یممتظاهرانه

ت توی تنش نگاه یمناخوشایند به یر  کرد انگار رسی
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ن حاال کادوی  چند سالیم پیشش را پس  خواست همی 

د   . بگی 

ن  ی برای ابراز خشم و و او جز نگاه رسد و خشن چی 

اش نداشت که تقدیم کند. اصال چه روی خوشی ناراحنر 

 آمده بود وسط ؟ با آن
ی

همه زیبایی و طنازی و آراستیک

جمعیت که با دست و دلبازی خودش را به نمایش 

 بگذارد . 

ت قرار بود مال من باشه ! در انحصار من !   ن " همه چی 

ن ! هییحی از بکر بودنت نمونده !  دونه خدا یم حاال ببی 

ی امشب با صورت و صدای قشنگت چند نفر رو دیوونه

دونه ! چی حالیشه ؟ اروپایی و خودت کنن ؟ اون چه یم

ته ! مثل من که قدرت رو نیم دونه . تو رو باید مثل یی غی 

جوری یه گنج باارزش تو گنجه قایمت کرد نه که این

 راحت تو چشم همه باشی ! خودت رو به چی فروخنر ؟

 هان ؟ به این آزادی کوفنر ؟ ارزششو داشت ؟"

 همان لحظه ییک از کارگرهای زن او را خطاب قرار داد

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری
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#۶۵۰ 

 

 _خانم شهسواری ، لطفا یه لحظه بیاین اینجا ! 

کرد او یک خانم شهسواری ! هه ! واقعا گ فکرش را یم

میشه علیهش روز خانم شهسواری شود ؟ رسنوشت ه

 بود . 

لعنت ! و او انگار که از خدایش بود هرچه زودتر بزند به 

 چاک در جواب کارگر گفت 

 _اومدم . 

خوایه رسرسی هم تحویلش داد و بعد و یک معذرت

 رسی    ع از مقابلش گذشت .خواهرش را هم با خودش برد . 

ل خودش را از بهیر که رفت ! نزدیک بود دیوانه وار کنیر

زدیک بود با عقل و هوشی زایل شده دست بدهد .ن

 بغلش بزند و زیر گوشش با فریاد بگوید 

"بیا برگردیم به روز تولدم زیک ماه ! به اون روز که 

خودت رو واسه من خوشگل کردی ! باید یه فرصت 

! "دیگه بهم یم  دادی لعننر
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اما حاال فرصت داشت تا دوباره خودش را احیا کند .باید 

ای که پیدا کرده بود عیت خودباختهخودش را از این وض

کرد .او خیال صلح و بخشش نداشت . جمع و جور یم

ل اعمالش را در نباید به احساساتش اجازه یم داد کنیر

ند .محبوبه حاال گیل شده بود در باغچه ی دست بگی 

شد ! دیگر آن دیگری .عطر و بویش قسمت غی  یم

زه و بکر و خواست .که تر و تاای نبود که یممحبوبه

نخورده فقط مال خودش باشد .و او اول و آخرش دست

ی مرد دیگری باالی رسش بود .مردی که به . حاال سایه

طرز ناحوانمردانه ای خوب بود و امتیازایر داشت که او 

ن که هیچ جوری مثل او نبود کار رقابت را  نداشت.و همی 

که محبوبش سوخت از اینکرد .دلش یمبرایش سخت یم

ن تا آسمان با او ب ه میل خود زن مردی شده که از زمی 

فرق داشت .نه رفتار و کردارش ! نه افکار و وجناتش ! نه 

زد ، نه مثل مثل او لباس یم پوشید ، نه مثل او حرف یم

 یی او یم
ن هایی که شباهت بودنش با آدماندیشید ! و همی 

شناخت و از جمله خود او ، به سمت رسول محبوبه یم

 ش کرد . جذب

ن کنارهم .ناز شست  " باشه من باختمت ! خوش باشی 

رسنوشت . اما تو سهم من بودی محبوبه ! حق من بودی 
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گذرم ! و من کیس نیستم که راحت از حقم بگذرم و نیم

 ". 

 

*** 

 

همایون به داخل خانه رفته بود تا خودش را برای اجرای 

میان راه با  که در و ین آماده کند .من هم بعد از این پیانو 

چکامه گپ و گوی کوتایه داشتم ، داشتم با تاخی  پشت 

رفتم تا از او بخواهم خودش به رسش به داخل خانه یم

های مورد نظرش را برای امشب اجرا کند و تنهایی آهنگ

از همرایه من با خودش منرصف شود . هرچند 

ی من برایش قابل قبول نیست و دانستم ترس و دلهرهیم

 رود . های من نیمنر زیر بار بهانهبه راح

تونم ده ! فکرم آشوبه . نیم" محمد با نگاهاش عذابم یم

 که اون
ی

همه باهم تمرین کردیم تمرکز کنم ! کاش رو آهنیک

 امشب زودتر تموم بشه بره ...کاش... "

 آیی پوشیده بود .با یر 
ن یر که من سه امشب شلوار جی  رسی

بودم ) مثال  چهار سال پیش برای تولدش خریده

 خواست مرا تحت تاثی  قرار دهد .(  و آن گردین یم
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اش را هم انداخته بود رویش .ریشش بلند و آراسته کذایی 

 بود . 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۵۱ 

 

اما در کل تیپ و ظاهرش با محمد پنایه، مداچ که یک 

 زماین برادرم بود ، فرق کرده بود . 

ام در سینه فرو ریخت . دل ترسیده ناگهان دیدمش و 

ی کور پلکان پشت خانه  در مقابلم ظاهر شده بود گوشه

ام از او و از .یا بهیر است بگویم بعد از گریز دقایق گذشته

دام نگاه های شایک و گستاخش باالخره توانسته بود مثل 

ن راهزنان در تله م اندازد . سخت بود در عی  ی خود گی 

که شدن تظاهر به آرامش کردن .و اینترسیدن و مغلوب 

 اعتنا گفتم از برخورد او ابایی ندارم .تا یی 

 _ شب خوبیه نه ؟

 غرش صدایش لرزاندم . 
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_زود برو این کت و شلوار باریی رو از تنت درآر و به جای 

اون لچک مسخره یه رورسی درست درمون هم بنداز 

 رست.تا چشم همه مردای اینجا رو کور نکردم . 

 گام با احتیاط به عقب برداشتم و با مالیمت گفتم یک  

_ششش ! لطفا آروم باش ! ممکنه ییک ببینه...بشنوه ! 

 زشته . 

و نگاه مراقنی به دور و برمان انداختم .ظاهرا هنوز کیس 

حواسش به ما نبود .برخالف ظاهرش ، اخالقش همان 

بود که بود .و حنر بدتر از قبل ! زیر رگبار مالمت و 

  دفاع مانده بودم ! ش چه یی رسزنش

یه که من دارم یم ن بینم .این چه وضع لباس _زشت چی 

پوشیدنه ؟ هوم ! خوشت میاد خودت رو به نمایش 

ن بیفته دست ملت ؟   بذاری تا سایزت از باال تا پایی 

نشد دیگر لحنم همراه با متانت باشد .از رسریز کردن 

  برد .انگاری ! ی صیی و تحملم لذت یمکاسه

شه اگه تو زین ! خییل خوب یم_اح ! چقدر بد حرف یم

 کاری که بهمون مربوط نیست دخالت نکنیم . 
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ای را که بینمان انداخته بودم آرام و داشت فاصله

 کرد . نامحسوس پر یم

_با من لفظ قلم حرف نزن ! مجبورم نکن به زور حالیت 

تت نیستم کنم ربطش به من چیه ! من مثل اون یی  غی 

رم جلو نامحرم مثل عروسک بگردی و بعدم ادای بذا

 روشن فکرای دوزاری رو برات دربیارم ! 

لم  برافروخته بودم اما همچنان زنگ صدایم تحت کنیر

 بود . 

کنم در مورد شوهرم درست حرف بزن _ازت خواهش یم

. تو اینجا مهموین ! پس حدت رو نگه دار ! در ضمن 

 ه . پوششم از نظر خودم هیچ مشکیل ندار 

_شاید از نظر خودت اگه لخت و پنر هم بگردی مشکل 

 نباشه ! 

ن یم ه بعد از این _دیگه داری بهم توهی  کنن محمد .بهیر

ی مواظب حرفایی که یم ن زین باشی ! حاالم اگه بهت چی 

ام شوهرمه ! چون به دعوتت اون اومدی نیم گم به احیر

 نه من ! 

تم که بهش گفعمدا " شوهرم " را با تاکید و تکرار یم

تواند برایم ام و او دیگر نیمیادآوری کنم ازدواج کرده
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اختیار داری کند . اما دسنر روی صورتش کشید و بعد با 

ون تمام حرصش هوا را از میان لپ هایش پوف کرد بی 

ه ن ای از غیظ و غضب و انزجار بود .انگار .صدایش آمی 

 خواست با شالق صدایش بکوبدم . یم

ه رو به رخم نکش زیک قدر شوهرت_این ماه! خون بگی 

 جلو چشمامو کیس جلودارم نیست . 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۵۲ 

 

 

زرزرا و غدبازیا برو کاری رو که بهت  حاال به جای این

شینن یه گوشه گفتم بکن .وقنر هم برگشنر خاموش یم

 شی ! .همکالم هیچ مرد پفیوزی هم نیم

 کفر مرا در یمتها و ژسبا آن حرف
ی

 آورد . های همیشیک

اتژی دیگری هم بلد بود . متخصص تهدید  اصال مگر اسیر

 و زور و ارعاب ! 
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ن شام داشتم از یم دانم منظورش چی بود .وقنر رس می 

خواستم که از چکامه و نامزدش پذیرایی کند مهرداد یم

 های زهرآلودش به خودم بودم . متوجه تی  نگاه

م .چون با دیگه از تو دستور نیم _خوشبختانه من گی 

 خداحافیطن کردم . 
ی
 دنیای بردگ

ن و گزنده گفت   تند و تی 

 سالم کنن . نه ؟
ی

 _که از این طرف به دنیای هرزگ

 " چقدر راحت این کلمه
ی
ی زشت و سخیف را به " هرزگ

داد ! به من که روزی روزگاری خواهرش من نسبت یم

 بودم ! 

ام کند .هنوز دازه کاقن عصباین هنوز نتوانسته بود به ان

ام شکستش بدهم توانستم با تظاهر به خونرسدییم

کردم برخوردم معقول و محتاطانه باشد . .هنوز سیع یم

که از درون آتش گرفته بودم و دلم هنوز . در حایل

خواست بر رسش فریاد یم کشیدم اما باز هم داشتم یم

 کردم مراعاتش را یم

 رو _ لطفا آبروریزی 
ی

راه ننداز و شب به این قشنیک

.باشه ؟ من باید برم تو .کار دارم .از خرابش نکن محمد 

 رس راهم برو کنار لطفا ! 
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و تا آمدم از کنارش بگذرم بازوم را گرفت و مرا به سمت 

قدر به من نزدیک بود که خودش کشید .حاال آن

کرد خورد و حالم را بد یمهای سوزانش به صورتم یمنفس

 . 

_زن این یارو المذهب شدی که دیگه محرم و نامحرم 

نکنن و کیس هم کاری به کارت نداشته باشه نه ؟ ویل 

تونم افسارت رو تو کورخوندی ! من اگه بخوام بازم یم

م و تو هیچ رایه نداشته باشی جز این که بهم دستم بگی 

 چشم ! 
ی

 بیک

ون اما خشم و انزجاری  نشد خودم را از چنگش بکشم بی 

 جوشید باالخره فوران کرد . ه در درونم یمک

 دوین ؟ از نظر من تنها نامحریم که اینجاست، تویی ! _یم

دانم که نیش زبانم تا کجای قلبش فرو رفت و یم

توانست مشت دانم که حنر اگر یمسوزاندش . یم

خورده اش را هم بر دهانم بکوبد دلش خنک نیم شد گره

 . 

بیشیر کرد و با تمام خشمش فشار دستش را روی بازویم 

 توی صورتم غرید 

 دی . _تاوان این حرفت رو بدجوری پس یم
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و بعد از این تهدید ، بینمان کشمکیسی در گرفت .انگار 

آمد که .شاید بدش هم نیمقصد رهاکردنم را نداشت 

باعث فضاحت و برهم خوردن مهماین شود که ما برای 

ن دم که همه زحمت کشیده بودیم .هماتدارکش آن

های پاشنه بلندم تعادلم را برهم زدند و من کفش

ن ، صدای کیس از پشت رسمان بلند  تقالکنان خوردم زمی 

 شد 

 _محبوبه !؟ 

 آمد سمتمان ! محیا بود که داشت نگران و شتابان یم
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۵۳ 

 

د تا کمکم اما قبل از رسیدن محیا او بود که به سمتم آم

خواست بدانم اصال .خییل دلم یمکند از جا بلند شوم 

ی به نام وقاحت رسش یم ن شد ؟ با پرخاش من مجبور چی 

 شد در جای خود متوقف شود . 

 _بهم دست نزن ! 

ن بار بود که تحکم من رویش اثرگذار بود و باعث شد  اولی 

دست کم آن لحظه دیگر از حد خودش تجاوز نکند 

مسار به خود گرفته بود اما .اگرچه چهره ای عذرخواه و رسی

حنر نتوانست با یک " ببخشید " ساده ، بخیسی از 

ان کند .بنده ی غرور حرکات و حرف های هولناکش را جیی

و خودخوایه کاذبش بود و من هم ازش توقیع بیش از 

این نداشتم . محیا دستم را گرفت و از جا بلندم کرد و 
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محمد رفت .البته وقنر ای هم به همزمان چشم غره

 حواس محمد به من بود .نه او  . 

_فکر کنم باید لباسات رو عوض کنن محبوب ! با خاک 

 ییک شده . 

وع به تکاندن لباس که حنر از روی هام کرد .از اینو رسی

ن بودم .متنفر  ناچاری مجبور به این کار شوم خشمگی 

 که حرف حرف او شود . بودم از این

 عصنی و تند داشتم همراه با که من هم درحایل
با حرکایر

کردم غران محیا خاک و خل را از کت و شلوارم پاک یم

 گفتم 

 شه ! رنگش طوری نیست که به چشم بیاد . _نه .پاک یم

 هام انداختم ی کفشو نگایه به پاشنه

 ی کفشام در نیومد . _خداروشکر پاشنه

اش آلود دیگری روانهی چشمانم نگاه عتابو از گوشه

ن که چشمانمان در گی  هم شد، پوقن کرد  کردم و او همی 

و به حال من یا خودش به نشان تاسف رس تکان داد و 

 بعد هم رو به محیا با لحنن دستوری گفت 

 _برو کیفت رو بردار رسراهم برسونمت خونه . 
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ی بود که به ذهنش یمفرار تنها راه مسالمت ن رسید که آمی 

کردم .منتها بدون همرایه یم البته من هم ازش استقبال

آمدم که روی حرفش ان قلت یمدانم از اینمحیا .یم

شد .اما برایم آمد و عصبانیتش ازم بیشیر یمبدش یم

اش را بکنم . توانستم مالحظهاهمینر نداشت .دیگر نیم

ی دیگر ! از این نمایش مسخره ی حنر برای یک دقیقه

 که همایون رو 
ی

ی آن تاکید و صلح و مدارای ساختیک

ار بودم  ن اش و داشتم علنا از ادامهارصار داشت  بی 

که به ام را دادم باال تا بیش از آندادم .چانهانرصاف یم

ه رس بیایم ، جدی و مصمم به نظر  چشمش لجوج و خی 

 برسم . 

مونه .خودت _مهموین هنوز تموم نشده و محیا فعال یم

 خوای بری برو .به سالمت ! اگه یم

ی و جوابم را با تغی  داد .انگار که در دل ژست قلدرانهو ا

 مرا به ریشخند گرفته بود . 

زا ازم خواست رس راهم برسونمش خونه و تو  _حاج می 

 توین مخالفت کنن . نیم
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خواستم به این زودی خواسته اش به کرش و من نیم

اش بنشیند و من و محیا بار دیگر هردو تسلیم زورگویی 

 استم .فکر کردم خو شویم .نیم

 " مگه دست اونه ! "

م و بهش یمرم با بابا تماس یم_االن یم گم که آخر گی 

 رسونیم خونه . شب خودمون محیا رو یم

 که نگاه غضبناکش را از روی صورتم بردارد توپیدآنیی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۵۴ 

 

 برمش ! برمش ، یم_الزم نکرده ! وقنر گفتم با خودم یم

دید ، ی نزاع میان ما یممحیا که خود را باعث و بهانه

که به این جرو بحث بیهوده فیصله بدهد وسط برای این

 مان پرید و معصومانه گفت مناقشه
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ن که شام  ه من برم محبوبه .مامان ازم خواست همی  _بهیر

خوردیم زنگ بزنم بابا بیاد رساغم ! بعد قرار شد با 

 دم . داداش محمد برگر 

 و درامتداد لبخندی غمگنانه افزود 

شناش ! اگه به حرفش گوش ندم دفعه _مامانو که یم

 ده جایی برم . بعد اجازه نیم

شناختم متاسفانه حق با او بود .من مامان را بهیر از او یم

انش از دستورات دانستم چقدر بدش یمو یم آید دخیر

انه است به خو اش رسپییحی کنند .هیچ دلم نیمسختگی 

خاطر عنادم با محمد ، محیا را در تنگنای بدتری قرار 

بدهم . ناگزیر پا از ارصارهایم پس کشیدم . بازوی محیا را 

 نوازش کردم و با مالطفت گفتم 

خواست تا آخر که خییل دلم یم_باشه عزیزم برو .با این

مهموین پیشم باشی و همنوازی من و همایونو ببینن ، ویل 

دش مامان بازخواستت کنه و از دماغت خوام بعنیم

 دربیاره . 

ک به روی هم لبخند  و بعد هردو با اندویه مشیر

ن همدالنه  ای پاشیدیم .محیا صورتم را بوسید و با گفیر
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رم هم کیفمو از خونه بیارم هم با آقا همایون _یم

 خداحافیطن کنم . 

ها رفت .هنوز نگاهم به رفتنش بود که به سمت پله

کنان افکارم را تاراند .آرام و شمرده و هیحی صدای محمد 

خواست واج به واج کلمات  زد .انگار که یمحرف یم

 ام فرو کند . ناخوشایندش را به نریم توی کله

جا نیومدم که تو رو کنار ییک دیگه شاد و _امشب این

قدر بزرگوار و بخشنده خوشبخت ببینم . نه من اون

وقنر بدبخنر نیستم ماه . اهل تظاهر هم نیستم زیگ

خوام ، مثل یه احمق فلک زده وانمود کیس رو یم

ام به رضای خدا و براش به دروغ کنم که رایصن نیم

کنم . امشب اومدم بهت بگم من آرزوی خوشبخنر نیم

ه تا اون ون ! بهیر موقع خودت به زودی از زندان میام بی 

از همایون جانت طالق گرفته باشی ! واال روزگار 

وتون سیاه میشه ! همایون جانت تو بد دردرسی هرد

جور که کمکش کردم از اتهاماتش قرس در افته ! همونیم

تونم کاری کنم که رسش بره باالی دار ! خودت بره . یم

 دوین این کار ازم برمیاد ! که یم
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مانهخون در عروقم ماسید .حریف یی  اش پروایی یی رسی

های . زنگاش بود شدم .جزیی از خصوصیت اخالقر نیم

گون شده و خطر برایم به صدا درآمده و رنگم مهتاب

 جویی از عرق رسد از پشتم روان بود .با این همه

 به سخنر بر غرورم تکیه دادم و گفتم 

خوای به چی برش _با این تهدیدای احمقانه ات یم

توین جای قدر عاجز شدی که نیممحمد ؟ یعنن این

حق خودت از خوشبخنر بگردی و ای دنبال سهم و دیگه

یم که هرکاری ازت  چشمت دنبال مال مردمه ؟ اصال گی 

توین خونه خرابمون کنن ویل فکر کردی این بر میاد و یم

توین منو به دست بیاری ؟ فکر کردی بعدش جوری یم

 ره با من و زندگیم چکار کردی ؟یادم یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۵۵ 
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توین تو چنگ من دیگه به من مربوط نیست ! یم _اونش

باشی و تا آخر عمرت منو نبخیسی ! مشکل توئه .نه من 

ن و من  .در ضمن تو مال من بودی ! تو رو ازم گرفیر

م .حنر شده به زور . یم  خوام پست بگی 

_این چه لذیر برات داره هان ؟این دلخوشی مسخره! به 

 ارزه . لعنت خداهم نیم

ی مال من نشه و به که یمام  _من اوین  ن گم اگه قراره چی 

ه دست بقیه هم ازش کوتاه بمونه .   من نرسه ، بهیر

ن هایش تهوعحرف کننده بود و دیوانه آور بود .مشمیی

خواست بر رسش فریاد بکشم .اما به کننده ! دلم یم

دم و آه کشیدم . جایش   با خشم و اکراه لب روی لب فرسی

 ن بهت چی بگم ؟_خودخوایه ! مرییصن ! آخه م

اش رستاپایم را برانداز یم کرد از که با نگاه زنندهدر حایل

 آلودش گفت  های حرصمیان نفس

کنم با این صدای نازت تو خلوت _وقنر فکرش رو یم

دی ، دلم زده یمی غربلعنتیتون چه حایل به اون مرتیکه

 خواد گردن هردوتون رو بشکنم . یم
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رسم گذاشتم و رو به آسمان عاجزانه یک دستم را روی 

ه  روشن که مثل اندوه ی یی به آن شب پرستارهکردم .خی 

 و ترس من یی پایان بود ، نالیدم 

_زهره خانم الیه خدا نیامرزدت ! این چه ظلیم بود به 

 ما کردی ! 

دانست برای چه دارم گرفت و یمدانم که به خودش یمیم

 
ی
کنم . یم از خدا برای زهره خانم طلب نابخشودگ

خونرسدانه پوزخند زده و ابرویی انداخته بود باال  .پس 

قدر لفتش این محیا و همایون کجا مانده بودند ؟ چرا این

رسید دادند ؟ از خانه صدای ضعیف پیانو به گوش یمیم

. کاش من هم با محیا رفته بودم .واقعا مجبور نیستم به 

. یا باید وار با او ادامه بدهم این مصاحبت دیوانه

اعتنا نسبت به غیبت ها ) که یی گشتم پیش مهمانبریم

بانانشان هم داشت بهشان خوش یم گذشت ( یا  ن می 

رفتم تو . صدای محمد راه را بر هر تصمییم که یماین

 برمن بست . 

_زهره خانم تاوان ظلمش رو پس داد .از آخر و عاقبتش 

ت بگی  زیک م ستم ماه ! من به آدم هایی که در حقعیی

ن رحم نیم  کنم . کین
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پایید . فقط ریحانه بود که انگار از دور داشت ما را یم

ن صحبت با دایی سجاد یا بعیصن از  گهگایه در حی 

ها که مشغول رصف کیک و بستنن بودند و مهمان

تشکیل داده و کنار هم ایستاده یا  های چند نفرهگروه

که هنوز ینگشت و نگاهمان یم کرد .از ازدند بریمقدم یم

 دیدم عصباین بودم . خودم را ملزم به گفتگو با او یم

ن زوری کیس رو قبول نکردن ظلم  _عالقه و دوست داشیر

بار برای همیشه اینو قبول کن .من نیست محمد .یک

تونستم مثل تو چشمامو به روی یک عمر خواهرو نیم

 تونستم . برادریمون ببندم . نیم

 کان داد و ادعای مرا رد کرد . او اما حق به جانبانه رس ت

 که نتونسنر ! نخواسنر ! _نه این

بارتری به خودش و در ادامه لحنش آهنگ رسزنش 

 گرفت 

خوام دونسنر یمخوامت ! یمدونسنر چقدر یم_  تو یم

 لعننر باشی 
ی

دونسنر و . یمتمام سهم من از این زندگ

ازات برات مهم نبود .حاال دیگه هر بالیی رست بیاد مج

 سنگدلیته ! 

 رسکش و برافروخته در مقابلش ایستاده بودم هنوز . 
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دی به خاطر کنن گ هسنر که به خودت حق یم_فکر یم

یک مشت توهمات پوچ و یی اساس مجازاتم کنن ؟ گ 

 هسنر ؟

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۵۶ 

 

پروا زل زده بود توی چشمانم ! انگار که از صاف و یی 

افش بر روح ستملط و تس ی من لذت واقن کشیدهارسی

 برد . یم

_پنایه یا اشکوریش مهم نیست . من محمدم ! همون 

قدر دوست دارم که که جرات کرد و بهت گفت اون  کیس

ماه ازت متنفرم ! الزم به معرقن بیشیر از این نیست زیک

خوایی به ظلیم که به من کردی ! امشب که تو بغلش یم

قدر انصاف داشته باشی که بهم حق شاید اون فکر کن ! 

زنم و بدی وقنر که من به جای خالیت تو زندگیم زل یم
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کشم ، نتونم که با این درد لعننر کنار بیام و درد یم

 ببخشمت ! 

و بعد انگار که دل خودش هم از حرقن که زده سوخته و 

زهرش به جانش نشسته باشد ، چهره در هم کشید و با 

ی کشید حالنر من  قلبانه برایم خط و نشان بیشیر

ای _هر آغوشی جز من حرومت باد زیک ماه ! هر بوسه

! هر خواهیسی ! هر ناز و نوازشی ! هر " دوستت داریم " 

 ! 

 کیسی ! حرومت ! هر نفیس که دور از من یم

 

ون آمدند  ظاهرا محیا همایون و محیا کیم بعد از خانه بی 

همایون شده بود که پاک چنان محو تمرین پیانو زدن 

ون منتظرش هستیم .محمد  یادش رفت من و محمد بی 

خواست کیم در مقابل ارصارهای همایون که ازش یم

 بیشیر در جمع ما باشد ، به طعنه و تمسخر گفته بود 

مندی این زوج _ یم دونم که دارم افتخار تماشای هین

 .ویل فردا مرخصیم تمومه . دم خوشبخت رو از دست یم

 باید برم خودمو جمع و جور کنم . 
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تری که جز و بعد رویش را به من کرد و با صدای آهسته

 من به گوش کیس نرسد زیر لب گفت 

شکست و هیچ وقت اون پن فلوت _کاش دستم یم

 خریدم . لعننر رو برات نیم

 

 هنوز فکرم یی شان که بریماز بدرقه
محابا گشتیم ، وقنر

مد بود و قلبم با احساس های خوفناک محدرگی  حرف

نواخت ، همایون دست خطر ، در سینه مارش جنگ یم

 ام را توی دستش گرفت و نگران گفت زدهیخ

 _انگار فشارت افتاده ! خویی ؟ 

قدرها هم که یک نفس عمیق کشیدم و وانمود کردم آن

 رسم بد نیستم . به نظر یم

م . _خوبم ! حاال که اون رفت احساس یم  کنم بهیر

کرد .انگار که از حال دلم خیی با تاثری عمیق نگاهم یم

دانست چه لحظات جانفرسایی را از رس داشت و یم

 ام . گذرانده

گفت تو و محمد تو حیاط دارین باهم حرف _محیا یم

ن ! نگرانت بودم و با اینیم خواست که خییل دلم یمزنی 
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مت اما گذاشت م تا بیام از کنارش برت دارم و با خودم بیی

 خودت به تنهایی از پسش بر بیای ! 

 نومیدانه گفتم 

 دوتایی بتونیم از پسش بر بیایم . 
 _فکر نکنم حنر

ی جدیدمان ایستاد و من هم .هوا مست از او کنار باغچه

هامان هم بو قدر که نفسعطر محبوب شب بود .آن

 گرفت . 

 زد . تردید و دلواپیس در صدایش موج یم 

 جوری پریشونت کرده ؟که این_مگه چی بهت گفته  

نگایه به دور و برمان انداختم و بعد برای ریحانه که 

 کرد دست تکان دادم . داشت نگاهمان یم

_حاال نه .ویل بعد از مهموین باید حتما در موردش حرف 

 بزنیم . 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۵۷ 
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ی لبانش را لبخندش آن قدر جان نداشت که گوشه

نحنن کند .انگار بر او هم دقایق سخنر گذشته و من م

 خیی از حال و احوالش مانده بودم . یی 

های دنباله دارش به تو ، ه_راستش من از دست نگا 

ی تمرین دادم . به بهونهدیگه داشتم تحملم رو از کف یم

خواستم حرکت و قبل از اجرا به خونه پناه بردم .نیم

 زنه . برخورد ناشایسنر ازم رس ب

کردیم .من که گفتم .محمد آدیم _نباید دعوتش یم

نیست که بشه باهاش مدارا کرد .به خصوص حاال که 

 کنه حقشو خوردن ! فکر یم

 توزش را در رسم خاموش کنم . و سیع کردم صدای کینه

 " هر آغوشی جز من حرومت باد ..." 

_آره حق با تو بود . امشب فهمیدم هییحی برام سخت تر 

ن نیست که کیس به تو چشم طمع بدوزه و من از از ای

 روی سیاست و مصلحت ساکت بمونم و کاری نکنم . 

دلسوزی و شفقت را که در نگاهم دید لبخند رسد و 

ی گرفت .هردو عمق فاجعه را یی  رمقش وسعت بیشیر
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دی ناخواسته گی  کردیم و هردو یمدرک یم دانستیم در نیی

شناخت .خودش وت نیمایم ! حریفمان رحم و مر افتاده

گفته بود که اهل بخشش و سازش نیست .خودش گفته 

همه وقت و گذرد .کاش به جای اینبود که از حقش نیم

اش برای ریزیجویی و برنامهانرژی که رصف کینه

ی از ما یم کرد ، فقط یک لحظه به این انتقامگی 

اندیشید که من هم حق دارم به میل و اختیار خودم یم

را که دلم بخواهد دوست داشته باشم و این  هرکیس

ی نبود که بشود به حکم او عوضش کرد . او انگار که  ن چی 

ن را باهم به فراموشی بسپاریم بخواهد به یک باره همه چی 

 ربط گفت یی 

مندی _حاال آماده ای مهمونامون رو برای " تماشای هین

 این زوج خوشبخت " به داخل دعوت کنیم ؟ 

ن ی طعنهه تقلیدش از لحن و جملهو بعد هردو ب آمی 

 محمد آرام خندیدیم . 

نمایی و همنوازی _فکر نیم
کنم بتونم تو این هین

 رسافرازت کنم . 

_تو فقط کنارم باش سنیوریتا .خاطرت جمع ! من هرجا  

 کنم . دیدم کم آوردی ساپورتت یم
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فهمید که من" سنیوریتا دانست ! کاش یمکاش محمد یم

ن همایو  ن او عوض نیمن را با " زیک" گفیر کنم  ماه " گفیر

 . 

طرفه نیست که بشود بدون در نظر ی یکعشق جاده

ن احساسات طرف مقابلت تخت گاز بروی .بدون  گرفیر

داد و ستد عاطفن و دوجانبه به شکست و ناکایم 

های عاطفن و . محمد برای فرار از  تمام خالءانجامید یم

ا رسنوشت نصیبش های روچ که در تقابل بشکست

های اشتباه و دلبخوایه که شده بود ، یا شاید با برداشت

از برخوردهای من داشت در فکر و خیاالتش ، با من یک 

ی رویایی ساخته و بهش پناه برده بود و ی عاشقانهقصه

به این امید که روزی به وصال من برسد ، داشت روز و 

کرد یم تر روزگار را برخودش و دیگران سخت و سخت

طرفه ی یکپذیرفت اگر این جادهکرد و یم.کاش قبول یم

.من درمسی  او را به من نرساند ، تقصی  و گناه من نیست 

اش دوطرفه بود و من دیگری بودم .که بده بستان عاطفن 

ن عشق طرف مقابلم حق انتخاب  ن یا نپذیرفیر ن پذیرفیر بی 

 داشتم . 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

نم داشت ، کاش هایی که برای مجازات کردبه جای نقشه

راه حیل برای نجات و برگشت خودش از این مسی  

 کرد .کاش ... ! اشتباه پیدا یم

 

*** 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۵۸ 

 

 محمد 

 

هایش را بهش زده و مهماین که حرفخوشحال بود از این

 آن شب را برایش زهرمار کرده . 

قنر کنار خواست بمونم تا و دونم خییل دلت یم" یم

زین من با حرست نگات کنم و شوهر عزیزت داری ساز یم

دلم بیشیر بسوزه از این که ندارمت ! ویل دیدی که کور 
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شه تو رو کمیر با اون خوشحال و خوندی ! بذار تا یم

جوری در آینده به نفعت ماه .اینخوشبخت ببینم زیک

 انتقام این روزایی رو که مال من نیم
یسنر شه ! شاید کمیر

م."   ازت بگی 

قدر در افکار خودش درگی  امشب و محبوبه و آن

بینشان بود که حضور محیا  یهای رد و بدل شدهحرف

ن فراموش کرده بود و وقنر  را کنار خودش در ماشی 

 صدایش را شنید اولش تعجب کرد . 

ی بگم ؟_یم ن  شه یه چی 

ه .در راه برگشت به خانگیج و منگ نگایه روانه اش کرد 

البد از ترس مامان خانم ، چادرش را انداخته بود رسش ! 

خواست حواسش پرت تقریبا یی حوصله بود و دلش نیم

خواست موضوع دیگری شود .اما از طرقن دلش هم نیم

ن اول کاری طعمه ن بخورد و از حارصن و آماده یهمی  اش لی 

 کفش برود . 

 _بگو . 

ک انگار دودل بود که حرفش را بزند یا  نه .یه لب و  دخیر

اش را برچید و با چادرش ور رفت و یه نفس عمیق لوچه
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کم کشید و یه با انگشتان دستش بازی کرد .داشت کم

 شد که انگار باالخره دل به دریا زد . ازش ناامید یم

_محبوبه گناه داره .حاال که رفته رس خونه و زندگیش ! 

 نباید دیگه اذیتش کنن ! 

امان خانم گناه داشت .محیا زهره خانم گناه داشت ! م

زا گناه داشت .و حاالم محبوبه و  گناه داشت .حاج می 

رسول ...ظاهرا همه گناه داشتند جز او که در حقش ظلم 

 و جفای بسیاری شده . 

 _من چی ؟ 

لرزید .به گ یم گفت ؟ شکایتش را پیش گ یم صدایش یم

خواست با خدا و رسنوشتش معامله کند . برد ؟ یم

های از دست رفته و ظلمه به ازای همهمحبوب ن های چی 

خواست ناروایی که درحقش شده ! ویل روزگار حنر یم

توانست داغ محبوبش را هم روی دلش بگذارد .چطور یم

 کوتاه بیاید و رس به شورش و طغیان نگذارد ؟ 

های هایش را داشت طبق نقشهاز اینجا به بعد حرف

 زد . قبلش یم

که خواهرجونت باهمکاری مامان خانم _من گناه نداشتم  

 منو انداخت زندون ؟
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که خواهر عزیزش را جای خودش در مظان محیا از این

دید به وضوح دستپاچه شد و رنگ از رخسارش اتهام یم

 پرید . 

 _گ ...گ گفت...گ گفت محبوبه این کارو کرده ؟

" اگه جراتش رو داری راستش رو بهم بگو .بگو کار 

 چرا معطیل ؟ " خودت بود . 

 رو براش 
ی
ون زندگ _خودم فهمیدم .وقنر از زندون بیام بی 

 کنم . جهنم یم

ک یی 
و داشت از شدت وار ترسیده بود چارهدخیر

 و بزدل بودنش ، بر خود یمیی 
ی

 پیچید . عرضیک

 کنن ... شاید ... شاید ... شاید اشتباه یم خب. _خب.. 

 حوصله پرید . وسط من من کردن هایش یی 

 خواست رسبه تنم نباشه ؟_گ جز اون یم

ش محیا خاموش یمفکر یم شود اما کرد با صدای پرتغی 

جی  یمهنوز داشت با یی   کرد . نوایی جی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند
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 #نیلوفرالری

#۶۵۹ 

 

_ما همیشه دوست داشتیم ...تو...تو ...هرچی باشه 

وقت به ما روی خوش داداشمون بودی .خودت هیچ

و حنر حرف زدن معمولیتم تو خونه ، با دادی ن نیمنشو 

زدیمون ما حنر دلمون توپ و ترسی بود .ویل وقنر یم

اومد نفرینت کنیم ...بعِد اون داستان هم که تو به نیم

محبوبه نظر پیدا کردی ، خب همه چی قر و قایر شد 

 کدوممون آسون نبود . .قبول کن که برای هیچ

درآمده نگاهش کرد .انگار همه ی چشم با غییطن از گوشه

 قسم شده بودند . دنیا علیهش هم

_چی شد تو هم برام زبون درآوردی ؟ هوم ؟ وکیل مدافع 

 خواهریر ؟

محیا آب دهانش را قورت داد و برای لحظایر ساکت  

ی ماند .اما کیم بعد از آن وقفه ی کوتاه با جسارت بیشیر

 دوباره به حرف آمد 
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اگه واقعا دوستش داشنر اگه..  خوام بگم_نه .فقط یم

 اومد اذیتش کنن . دلت نیم

ن حاال همه یم خواستند به او درس عشق و دوست داشیر

ک خجالنر و احمق که خودش فرق  بدهند .حنر این دخیر

ن محبت واقیع و کلک و طعمه شدن را نیم دانست .   بی 

 توی دلش گفت 

یه " دوستم داشته باشه تا اذیتش نکنم ! فقط کاقن بود 

ذره منو بخواد تا من همه دنیامو به پاش بریزم .خودش 

 نخواست ... " 

 

 روح خودش را شنید . و بعد صدای رسد و یی 

_اون بهم نارو زده .چرا من باید دوست داشته باشمش ؟ 

 دیگه برام مهم نیست . بره به جهنم . 

 تند و عصنی سیگاری از پاکت در آورد و فندک 
با حرکایر

اندش . همزمان که کلید باالبر شیشه سمت  زد و گی 

 زد تا هوایی تازه کند ، فکر کرد خودش را یم

" امشب زیادی خوشگل بود لعننر . کوفتت بشه رسول ! 

" 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۶۰ 

 

 از گوگوش 
ی

هنوز ربدوشامیی حمام تنم بود و داشتم آهنیک

مان حال موهای خیسم را کردم و در هرا زیر لب زمزمه یم

ن دیشبمان با حوله یم خشکاندم . به اجرای موفقیت آمی 
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کردم گهگایه در آینه به روی خودم لبخند که فکر یم

 زدمیم

 ) دیدی گفتم تو از پسش بر میای سنیوریتا ! (

های محمد خواست به سمت حرفو هربار که ذهنم یم 

 دادم که کشیده شود به خودم هشدار یم

وع " رو  زت رو با فکر کردن به اون و حرفای مزخرفش رسی

 نکن ! هیچ کاری ازش بر نمیاد " 

 است . دانستم که هر کاری از دستش ساختهاما قلبا یم

 

خواستم به موهایم سشوار بکشم که در اتاقم به تازه یم

صدا درآمد .اول با تعجب نگایه به ساعت انداختم 

  داد .فکر کردم.هشت صبح را نشان یم

 " دیشب که اصال نخوابید ."

کردم حاال دیگر باید خوابش برده مرا باش که خیال یم

 باشد ! 

ن مهمان ها ، به ارصار او با هم راجع به دیشب پس از رفیر

هایی که میانمان رد و بدل شد حرف محمد و صحبت

قرار و نگران و آشفته در طول و عرض زدیم .بعدش یی 
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وع به قدم زدن کرد.  مرا برای خواب به اتاقم خانه رسی

خوابد .اما فرستاد و گفت که خودش هم کیم بعد یم

وقنر برای نماز صبح از خواب بیدار شدم صدای آرام و 

دور پیانواش را از استودیو شنیده بودم .رویم را به سمت 

 در کردم 

 _بله ؟

 صدایش آرام بود  

 تونم بیام تو ؟_یم

ن .   _بفرمایی 

ام از  .نییم از گردن و سینهه کردم و به خودم در آینه نگا

ون . او که در را باز کرد  زیر ربدوشامیی سفیدم زده بود بی 

و آمد تو من در آخرین لحظه گره شل کمربندم را سفت 

 بستم . مرا که در آن وضع دید لبخندزنان گفت 

 _انگار بد موقع اومدم . 

 زده بودم . کیم دستپاچه و خجالت

م  دیشب از تنم در بره . و  _نه .گفتم دوش بگی 
ی

تا خستیک

 بعد از مکنی کوتاه با تردید پرسیدم 

ون ؟  _انگار آماده شدی بری بی 
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ی رنگ پوشیده بود .با شلوار کتان کرم  اهن شی  یک پی 

 .موهای نمناکش را هم به طرف باال سشوار زده بود . 

ت کنم .   _آره .اومدم ببینم اگه بیداری خیی

 هنوز . نگاهم گیج و پرسان بود 

خوایی کشیدی . خوای بری ؟ دیشب تا صبح یی _کجا یم

 خوایی . کردم دست کم تا ظهر یمفکر یم

بره .دوش گرفتم و رسحال شدم .) اما _خوابم نیم

ن دیگری یم صورت رنگ پریده و چشمان گودرفته اش چی 

 رم دیدن محمد . گفت ( حاالم دارم یم

محسوش  اسم محمد که آمد تنم مورمور شد و رسمای

 در قلبم نشست . 

 _چرا باید این وقت صبح بری دیدن محمد ؟

 دسنر با پریشاین روی صورتش کشید . 

_مرخصیش تمومه .تا چند ساعت دیگه باید برگرده 

که بره باید ببینمش .باهاش حرف دارم زندان .قبل از این

 . 

بند دلم پاره شد و پاهای سستم داشت از زیر بار وزنم 

ن   شانه خایل یم کرد  . برای حفظ تعادلم تکیه دادم به می 
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ن جزم یمتوالت .با این دیدم اما که عزمش را برای رفیر

 اش را بزنم . سیع کردم رای

 شه نری ؟ اون که حرف حساب حالیش نیست . _ یم

 دونم ! _یم

 و یک نفس عمیق کشید . 

ن کندم و به طرفش  توی دل آشوب بود .خودم را از می 

 

 _کردند#عشق_را_سانسور

 #نیلوفرالری

#۶۶۱ 

 

 رفتم و با تاکید گفتم

 خورم تا بیای . _پس من صبحونه نیم

ی نگفت و فقط رستکان داد که یعنن باشه  ن  چی 

اراده به سمتش کشیده شد و صورت پژمرده دستانم یی 

 اش را قاب گرفت . 
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_محمد خوب بلده چطور حریفشو خاک کنه . زیاد دهن 

 به دهنش نذار .باشه !؟

هش پر از بیم و امید بود و برای خاطرجمیع من با نگا

 مالیمت گفت 

کنن ...) بعد از مکنی کوتاه _انگار داری منو رایه جنگ یم

س عزیزم .من از پسش بر میام .   ( نیر

و دستانم را گرفت و بوسیدشان .خیالم راحت نبود .هزار 

توانستم امیدوار باشم و یک ترس و دغدغه داشتم اما یم

ی او نه امروز و نه در آینده هیچ اتفاق شتوانهکه به پ

خورد بدی قرار نبود که بیفتد و آب در دلمان تکان نیم

ایش حواسم را پرت خودش کرد .   .صدای گی 

ک ، یه  _درضمن تا وقنر خیال نداری بیای اتاق مشیر

قدر بهم نزدیک نشو .از این رحیم به من بکن و این

 ترم نکن . تشنه

سم را آرام کنار زد و گردنم را بوسید و و بعد موهای خی

ام رساند .لحن پرتمنای دسنر نوازشگرانه روی گونه

 اش قرارم را برده بود. عاشقانه

_کنار تو بودن و تاب آوردن کار راحنر نیست. باید بهم 

 مدال استقامت بدن !  
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های داغم کشید و بعد آن را به انگشتش را روی لب 

 ید . های خودش برد و بوسلب

 _تو رو باید پرستیدت سنیوریتا ! 

 

*** 

 رسول

 

شده در را به رویش باز کرد .از  ان و غافلگی  محمد حی 

اش مانده از مرخیصکه در این ییک دو ساعت آخر باقر این

ی خودش ای عبوس و جدی ، پشت در خانهاو را با چهره

هایش شد دید شوکه بود .ابرویی باال انداخت و لبیم

ریک . به زور خودش را از جلوی در کنار یک خط با

های سالم از مقابلش گذشت و با قدمکشید .او یی 

ن رفت تو . خانه پرنور بود اما به نظرش دلگی  و  سنگی 

ها رسید . نگایه سطیح و گذرا به گوشه و کنارهخفه یم

انداخت .تقریبا همه جا مرتب بود .چشم از ساک 

اشت و رویش را به محمد ای که روی کاناپه بود بردآماده

کرد که در را پشت رس خودشان کامل نبسته بود .شاید 

که اجازه داد او پا به هنوز هییحی نشده پشیمان بود از این
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داخل آپارتمانش بگذارد .خودش هم باورش نیم شد 

ایط او را به سمت این حارصن به این کار شود اما رسی

را به  موقعیت ناگزیر هول داده بود .صدای محمد او 

 گفت خودش آورد که داشت با تمسخر یم

_انگار با توپ پر اومدی استاد ! حتما باید کار واجنی 

دونم که از دیشب تا حاال دلت داشته باشی ! واال بعید یم

 برام تنگ شده باشه ... 

ی کم از فحش نداشت  ن طرز " استاد " گفتنش چی 

ارت ن بود . انگار که داشت پیشاپیش .نگاهش رسی به او آمی 

 کرد . اعالم جنگ یم

 _ هه ! پس کو کراواتت ؟ 

که امکانش هست با این به خودش قول داده بود تا جایی 

شود ی متمدنانه برخورد کند و تا یمقضیه و او به شیوه

ن   د .برای همی  جلوی طغیان خشم و عصبانیتش را بگی 

 ی تمام گفت شمرده اما با رصاحت لهجه

ب ن این رو به جا بیارم و نشد .اما _دیشب خواستم آداب می 

پرده بهت بگم دست از رس محبوبه االن اومدم رک و یی 

 بر
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 #نیلوفرالری

#۶۶۲ 

 

 دار و دیگه بهش نزدیک نشو ! 

گفت این را فقط به خاطر محبوبه و حفظ آسایشش نیم

. به خاطر دل خودش هم بود .شب سخنر را از رس 

دلش نبود که صبح شود و برای اتمام  گذرانده و دل توی

 حجت با او به رساغش بیاید . 

. انگار که داشت به یک جوک  صورت محمد خندان شد 

 داد ! به طعنه گفت بامزه گوش یم

یر یمدونستم المذهبا و غرب_نیم  شن ! زده هام غی 

دانست محمد برای عصباین کردن و حنر دیوانه خوب یم

ی بینن مکالمهارد و پیشگذکردنش هییحی کم نیم

تر از این را هم کرده بود .پس تعجنی نداشت وحشتناک

 آزاردش . که با چه کلمات سخیفن یم
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زده ! تو که خییل آدم _ من به قول تو المذهب و غرب

مذهنی و متدینن هسنر چرا چشم و دلت یی زن مردم 

 دوئه ؟ یم

ن بود .رنگ حرست و عقدهنگاه محمد غبطه ت . داش آمی 

که او محبوبه را " زن مردم " خطاب کرده تا گویی از این

ناکجای قلبش را سوزانید .پس خودش را برای شنیدن  

 ی او آماده کرده بود . جواب کوبنده

که زن مردم بشه ، بیت المقدس من _محبوبه قبل از این

 بود . تو مثل ارسائیلیا غصبش کردی! 

شنود .و حنر اش را بتوانست صدای دندان قروچهیم

.او هم کشید هایی که داشت در دلش یمخط و نشان

 رفت .فکر کرد کم از کوره در یمداشت کم

 " هه ! بیت المقدس! "  

توانست تا این حد گستاخ باشد که جز محمد گ یم

صاف توی صورت مردی نگاه کند و بگوید طالب زنش 

توانست وقاحت و بوده و هست .جز محمد گ یم

 را با افتخار جار بزند!  رذالتش

 زد . هنوز اما داشت با مالیمت با او حرف یم
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دت باید بدوین این _قبل از این که شور انتفاضه بگی 

 من ! 
ی
 تویی که غاصبانه چنگ انداخنر رو زندگ

محمد دوباره ییک از همان نیشخندهای زهرآلودش را 

 تقدیمش کرد و قلدرانه گفت 

 جلومو بگی  _خب اگه یم
 .  توین

شان را از رو  حاال هردو با تخاصم و خشیم آشکار شمشی 

 بسته بودند . 

م ...واال االن اینجا نبودم. _معلومه که جلوتو یم  گی 

خیایل شکلک هایش با یی غرهمحمد در مقابل چشم

 درآورد

_اوه ! چقدرم که من ازت ترسیدم ! حاال که ازم زهرچشم 

ی ! این ژستگرفنر یم یف بیی های قلدری اصال توین ترسی

در شان جنتلمنن چون شما نیست استاد ! شما برو 

 پیانوت رو بزن ! 

ن نداری و هییحی _من یم ی برای باخیر ن دونم تو چی 

تونه مانع تو بشه .اما من حریف آسوین برات نیستم نیم

 . امیدوارم نخوای امتحانم کنن . 
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گردم زندان . همه چی تا یه مدیر آروم _فعال که دارم بریم

.من شه ! اما...  خییل به این آرامش کاذب دل نبندین یم

 شم رو رستون . شم و خراب یمبه زودی  آزاد یم

 نومیدانه پوقن کرد و رستکان داد . 

شق و لجباز حرف ی کلهانگار که داشت با یک پرسبچه

کرد و زد که جز خواست خودش به هییحی فکر نیمیم

 و یی برایش مهم نبود دیگران از ناداین 
ی

منطق و خودکامیک

 دانست حرفکه یمکشند ! با اینبودنش چه رنیحی یم

ن بود تا  حقش اثری در او ندارد اما هنوز ناگزیر از گفیر

 ها را گفته باشد ! دست کم گفتنن 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۶۳ 

 

_ انتخاب محبوبه من بودم ! اینو بفهم محمد ! پس اون 

ی  قدر پست و حقی   ن نباش که بخوای با زور و تهدید چی 

 رو عوض کنن . 
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یت بود بر انبار باروت خشم ها مثل بارقهآن حرف ی کیی

ن محمد .رنگ صورتش ارغواین شد و چشمانش  و کی 

های خواست با دستشعله کشیدند .انگار دلش یم

 اش کند. خودش خفه

رفتم زندون هیچ حق انتخایی جز من نداشت . _اگه نیم

 شتم حنر اسمش به گوشت برسه . ذانیم

های عتاب آلود و پر رسی و شورشان همچنان درگی  نگاه

ن به ظاهر هنوز داشتند با لحنن مسالمتهم بود .  آمی 

شان باهم حرف یم ن زدند اما صدای خشم و فریاد ستی 

 . خروشید داشت از هرکلمه یم

ه یه جوری باهاش کنار بیای  _رسنوشت یا قسمت ! بهیر

 های تازه است. یا پر از فرصتمرد .دن

_من با عالم و آدم و رسنوشنر که بخواد سهم منو ازم 

ه کنار نمیام، یم  جنگم . بگی 

_انگار هنوز محبوبه رو نشناخنر محمد ؛ اون به زور 

ی نیم ن شه .و ظاهرا منم درست نشناخنر ! به تسلیم چی 

ام نگاه کن ! کیس چشم زدهظاهر به قول خودت  غرب

کنم .حاال ناموسم بدوزه بدجوری پشیمونش یمطمع به 

 تو یه بجنگ ! 
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_من اگه مثل تو پرونده مشکوک و بوداری تو .... داشتم 

یاش متوقف شده ، بیشیر احتیاط یم کردم و که پیگی 

مواظب حرف زدنم بودم رسول . حواست باشه داری با 

 افنر ! گ در یم

یز کند ،با عاقبت توانست کاسه ش را لیی تمام غیظ  ی صیی

اش کوبید و اش را بر تخت سینهو غضبش، انگشت اشاره

 غرید . 

ی لعننر من هر غلیط دلت خواست بکن ! _با پرونده

ون بکش و این  محبوبه بی 
ی
قدر فقط پات رو از زندگ

خودت رو بهش تحمیل نکن واال با من طرقن ! این 

 اخطار آخرمه محمد ! 

ن بود آن حرف تیماتوم توخایل ها اولپیش خودش مطمیی

 کرد . رسید با او مثل خودش برخورد یمنیستند .پایش یم

ای باال انداخت و بعد خودش را از او و محمد شانه

انگشت هشدارش عقب کشید .صدایش گرفته بود .انگار 

ن که داشت بر حال و احوال خودش مرثیه ای غمگی 

 خواند . یم
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اشه _من آدیم نبودم که چشمم دنبال جنس دست دوم ب

اش رو اومد .ویل... دستمایل شدهرسول ! همیشه عارم یم

 خوامش !  وار یمهم دیوونه

ی احمقانه ، چنان باید به جای این گفتمان متمدنانه

د و معنن " یم زد توی گوشش که برق از چشمانش بیی

جنس دست دوم " و " دستمایل شده " برای همیشه از 

 . ذهن مریض و معیوبش پاک شود 

س سولماز چی ؟ اونم دوست دخیر صابر بود ! یادت _پ

 اومد صاحبش بیسی ! رفته ؟ انگار عارت نیم

محمد از این یادآوری ناخوشایند چهره در هم کشید و 

حبس کرد .بعد زیر  ای نفسش را در سینهبرای لحظه

ش محقانه گفتبار نگاهآتش  های پرتغی 

ودت که کردی ؟ هوم ؟ خ_تو اروپا از این غلطا نیم

ن ! آین یمیم ایی مثل سولماز مثل ژلوفین
تونن دوین ! دخیر

ن و فرقر هم نیم کنه از کدوم داروخونه آرومت کین

یشون ! اما محبوبه ! اکسی  زندگیه ! یه گنج واقیع که  بگی 

 دست دومشم قیمت نداره ! 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 #نیلوفرالری

#۶۶۴ 

 

اش رو مزه به خصوص اگه از چنگ ییک مثل تو که

دونه چه اکسی  نابیه درش بیارم . لذت چشیده و یم

ی داره برام .   بیشیر

محمد انگار زده بود به سیم آخر و برایش مهم نبود با چه 

اکشنن از طرف او مواجه شود .او هم دیگر بیش از  ری

ن این نیم به اراجیف او  داری مذبوحانهتوانست با خویشیر

های نیاورد که آن حرفگوش بدهد و به روی خودش 

گفت چه به روز خودش وقیحانه که راجع به محبوبه یم

 و قلبش آورده . 

 _خفه شو عویصن ! 

آمد از آخرین زد و خوردش چه مدت زماین یم یادش نیم

گذشت و با گ بود ؟ اما مشنر که بر دهان محمد کوبید 

ی او غافلگی  کرده بود .محمد خودش را هم به اندازه

وران خم شد و با پشت دستش ناباوانه خوین را تلوتلوخ

که ریخت پاک کرد و بعد برای اینکه از چاک دهانش یم

ی تن به تن جا نماند ،حمله پاسخ اش را یی در این درگی 
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نگذاشت .مشت محکم محمد درست پای چشمش 

اش ترکید ، رسش به نشست . حس کرد استخوان گونه

ی اول او به یقهسمت عقب کشیده شد و بعد نفهمید 

های محمد چسبید یا محمد گریبانش را گرفت و مشت

دیگر چطور بر رسو صورت و تن و بدنشان فرود آمد  و 

اصال دالوری ناگهان از کجا پیدایش شد و چطور به زور 

 از هم سوایشان کرد ! 

تونه ؟ چرا افتادین به جون هم ؟ اینجا رو  _چه خیی

ن رو رستون .خجالت نیم !؟کانداختی  ن  شی 
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#۶۶۵ 

 

 )_حال فاطمه خانم چطوره ؟ 

ه .غذا و  _از دیروز صبح که اومدی دیدنش حالش بهیر

خوره .به مادرش گفته کاش داروهاشم بدون ناز و نوز یم

 آقا محمد داداش من بود ! 

 _باعث افتخارم بود ! 

چیه محمد؟ چرا تو و  خیال ...جریان_حاال فاطمه رو یی 

این پرس شهسواریا ، رفیق قدیمیت ، شوهر خواهرت 

_ناخواهریت البته ، باهم رسشاخ شدین و دعواتون رس 

 چی بود ؟ 

م .   _دست رو دلم نذار حاچی ! بذار به درد خودم بمی 

بینم . دونم دردت چیه محمد ! سوختنت رو یم_من یم

و ! بهت گفتم چارگیت رو .رسگشتگیت ر اوج فالکت و یی 

صیی داشته باش ! یه کم به من زمان بده .همه چی رو 
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با سابقه پاک شده ! شغلت گردونم پرس ! بهت بریم

،مقام و موقعیتت ، اعتبارت ، همه چیو . مثل روز اولش 

 ! 

ا دیگه برنیم ن ! خییل چی  گرده .هییحی دیگه مثل _نه حاچی

 شه  ! روز اولش نیم

از حال و روز امروزته . اگرم  _اما هرچی باشه یقینا بهیر 

ات ! شم خانوادهمنظورت خانواده ته ! خودم یه تنه یم

 جای پدرت ! 

_کیه که بدش بیاد پدر دلسوز و غمخواری مثل شما 

 داشته باشه ! 

_پس دیگه غمت چیه مرد ؟ جاتم که تو زندون ردیفه ! 

ی کم از هتل نداره ! هه ! فقط تنها عیبش اینه که  ن چی 

ون .  توین نیم  بی 
 هروقت دلت خواست از هتلت بزین

 _و هروقت که دلم تنگ کیس شد ببینمش . 

_تو هر وقت دلتنگ کیس شدی اراده کن ، کت بسته 

 میارمش مالقاتت پرس ! 

 شد ! شد حاچی ! کاش یم_کاش یم

 زین ! _مثل عاشقای سوخته دل حرف یم
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... ! منم و یه ذره عزت  ن _پوففف ! شما رو به امام حسی 

 غرور که پیش شما دارم ! و 

 نداره مرد ! منم اون
ی
مندگ ها یک دل موقع_عاشفر که رسی

نه صد دل عاشق حاج خانم شده بودم ! گناه که نکردم 

 از گفتنش خجالت بکشم . 

 کنه حاچی ! جریان داره . _قضیه من فرق یم

 _خب جریانش رو بگو . 

ن _اوین که من فکر و ذکرم پیششه وقنر افتادم زندون ، ز 

 شد !  ییک دیگه

پاک ناامیدم کردی ! وقنر عشق _ِد نشد محمد ! ِد نشد 

شه ، کنه و ناموس ییک دیگه یمآدم صاحب پیدا یم

ا رو  ن هرلحظه که بهش فکر کنن معصیته ! تو که این چی 

خودت باید بهیر بدوین مرد مومن ! فکر و ذکرش رو از 

ون کن و به شیطون فرصت نده بیشیر از ای ن رست بی 

 قلب و روحت رو به گناه آلوده کنه . 

_اکه یه ملحد یه مرتد عویصن صاحب تنها دلخوشی آدم 

بشه و بخواد اونم مثل خودش از راه دین و خدا برگردونه 

 چی ؟ نباید هیچ کاری کرد ؟
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 _منظورت چیه ؟ 

خودی باز شده _هییحی حاچی ! حالم بده و رس دلمم یی 

 .شما جسارت منو ببخشید ! 

بده .  د ! حاال که رس دلت باز شده بگو . ادامه_نه محم

قدر زار و خوام بدونم اون کیه که خاطرخواهیش اینیم

 پریشونت کرده ! 

ین ازم  ه همینام که گفتم نشنیده بگی  . _نه حاچی ! بهیر

 شه . کم دیرم یمدیگه باید جمع کنم برم .کم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۶۶ 

 

رسونمت ! نگران نباش ! ترش از حرف زدن با _خودم یم

 من نداشته باش !منو جای پدرت بدون ! 

_شما بزرگوارین حاچی ! ویل بعیصن حرفا گفتنش راحت 

 . نیست 
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خواستم برخالف میلت _قبول دارم ...منم اولش نیم

دونم چرا وقنر گفنر مرتد، فکرم رفت پیگی  بشم ویل نیم

خوام قضیه هرچی یمل ! پیش این پرس شهسواریا...رسو 

شه . تا مغزم کاری امروزتون ربط ندم نیمرو به کتک

 . کنم منو از اشتباه در بیار قایط نکرده خواهش یم

 _کاش اشتباه بود حاچی ! 

_صیی کن محمد ! صیی کن ! من هنوز نفهمیدم چی به 

 ... چیه ؟ یعنن یم
ی

 خوای بیک

ش و _درست فهمیدی حاچی ! شاید تو دلتون رسزن

ی  ن .ویل اگه دست خودم بود عاشق دخیر قضاوتم کنی 

ن دوسال پیش خواهرم بود ! اونم نیم شدم که تا همی 

روزایی که دنبال یه دلخوشی کوچیک درست تو همون

 گشتم .حاال فهمیدین چرا گفتنش برام آسون نبود !؟یم

 _پناه برخدا ! استغفرهللا ! 

و نفرینم کن _حاچی رسم داد بکش ! بزن تو گوشم ! لعن 

! ویل روتو ازم برنگردون و بهم نگو دوست داشتنش 

 گناهه ! 
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دونم تو چه برزچن ام که رومو ازت برگردونم ! یم_من گ

موندی ! گرفتاریه بدیه ! خدا عاقبتت رو بخی  کنه پرس ! 

 ببینم... محبوبه بود اسمش ؟

 _محبوبه ماه ! 

کنم چطور تونم درک  _شاید از این حرفم برنیحی .ویل نیم

ی که یک عمر خواهرت بود به چشم  تونسنر به دخیر

 دیگه نگاه کنن ! 

 _خودمم نیم دونم حاچی ! مثل یه معمای پیچیده

 خواهر و برادر خویی هم برای هم نبودیم 
است. ما حنر

.بعد یهو انگار که محبتش از غیب به دلم افتاد .خییل تند 

خودمم  و رسی    ع . حنر فرصت نشد به خودم بیام .برای

این حس غریبه و عجیب اولش ، سخت و ترسناک بود 

 کنه . .اما بعد حس کردم خدا داره با من معامله یم

خواسنر هر طور شده پیوند خودت رو با _شاید چون یم

این خانواده حفظ کنن و دنبال رایه برای حفظ 

ن کردی ! گشنر به خودت اینموقعیتت یم  جور تلقی 

تونستم تا آخر عمرم واستم یمخ_نه حاچی ! من اگه یم

پرس خانواده پناهیا باقر بمونم و از تمام امتیازاتم به وفور 

م .این داستان ها پیش نیاد و کیس هرگز نفهمه بهره بیی
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دست کدوم رسنوشت ما رو به اینجا کشوند .من انتخایی 

ن نداشتم .   به جز دل باخیر

ه این قصه  رو _ویل حاال که بخت باهات یار نبود بهیر

برای همیشه واسه خودت تمومش کنن محمد .من جای 

زدم و واسه خودم تو بودم قیدش رو برای همیشه یم

 گشتم . دنبال یه دلخوشی دیگه یم

ن  ن تا بدونی  _گفتنش راحته حاچی ! باید جای من باشی 

 کشم ! چی یم

_قسمت تموم عاشقا رسیدن نیست ! جدایی و 

 هم جزیی از عشقه ! اینو یاد
ی

ت باشه ! اگه دلشستیک

بینن جای دیگه خوشبخته ، واقعا دوستش داری و یم

رهاش کن تا زندگیشو بکنه .تو هم بعد یه مدت عادت 

 بری . کنن و از یاد یمیم

 _اگه تا آخر عمرم نتونستم چی ؟ 

ن ! کنن ! خیلیا از تو مجنون_فکر یم  تر بودن و تونسیر

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری
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#۶۶۷ 

 

تونستم ه زن یه نامسلمون نشده بود شاید منم یم_اگ

قیدش رو بزنم و خودمو از رس راهش بکشم کنار .ویل 

یع منه که از دست یه کافر حس یم کنم این وظیفه رسی

 نجاتش بدم ! 

ئه شده !   _ رسول که از اتهاماتش تیی

 اش و البته من ! _آره .به لطف نفوذ خانواده

 دی مگه !؟_تو ؟ یعنن چی ؟ براش چکار کر 

کردم که رسول مرتد شده و از  _اگه زندون نبودم ثابت یم

ن از شما خواهش یماسالم برگشته  کنم برای .برای همی 

رضای خدا ، هرکاری از دستتون برمیاد واسه خالیص 

ام انجام بدین .اینو نه فقط زودتر من و پاک شدن سابقه

یع خوام .دین رسی برای خودم که برای نجات محبوبه یم

 گردن منه ! نیم
ی

خوام تا قیامت سنگینن بارش رو به بزرگ

دوش بکشم ! نه محبوبه نه پدر و مادرش هیچکس این 

دونست واال امکان حقیقت رو راجع به رسول نیم

ه .امکان نداشت   ! نداشت این وصلت رس بگی 
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_حاال که اینا رو با من در میون گذاشنر بخیسی از سنگینن 

وی دوش من .من مثل یک پدر پشتتم این دینو انداخنر ر 

دم تا از این باتالق بکشمت ! هرکاری الزم باشه انجام یم

ون .کیم دیگه صیی داشته باش محمد ! وقتش زیاد  بی 

 دور نیست . ( 

 *** 

 

از پای تلویزیون هردو همزمان بلند شدیم و بعد مقابل 

هم خشکمان زد .فقط دستم بود که در میان آن انجماد 

اختیار به سمت صورتش کشیده شد . ایی ، یی و ایست

.تمام روز ار نگاهمان با اندوه و تاثر به هم قفل مانده بود 

حرف زدن باهم طفره رفته بودیم تا سکوت و جو 

ی خانه را قرق کند.در همان حال که دستم غم ن انگی 

 صورتش را داشت به نریم خط و خش
ی

های رنیک

ی چشمش که رسید نواخت . به کبودی و زخم گوشهیم

اش با احساس درد در هم شکست . با احتیاط چهره

 دستم را عقب کشیدم . 

س یخ بیارم ؟ _یم  خوای باز برات کمیی
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زد .به زور یک لبخند در صدایم تالم و دلسوزی موج یم

 گفت 
ی

 ساختیک

ه دیگه بری بخوایی . 
 _نه .خوبم ! بهیر

توی داد ی حرف زدن نداشت و ترجیح یمانگار حوصله

خواستم شانس خودم را الک خودش باشد .اما من یم

ن قفل سکوتش امتحان کنم .   برای شکسیر

 تو و محمد چه حرف_هنوزم نیم
ی

هایی به خوای بهم بیک

 کاری کشید ؟ هم زدین که کارتون به کتک

 کیم با مکث و تردید نگاهم کرد .بعد گفت 

 _فعال نه . شاید بعدا بهت بگم . 

 یز گفتمآیه کشیدم و ناگز 

 خوای بخوایی ؟ . خودت چی ؟ نیم _باشه

 رم یه کم با دودوک تو باغ قدم بزنیم ! _یم

ه به چشمان غمگینم ، با یک دستش صورتم را  و بعد خی 

 قاب گرفت و با مالیمت گفت 

_غم منو نخور باشه ؟ من خوبم ! تا چند روز دیگه هم 

 ه ! های روی صورتم باقر نیم مونهیچ اثری از کبودی
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دانم که تا چه حد قوی و متیک به نفس بود و احتیاج یم

همه دلم نداشت برای دلگریم من نقش بازی کند .با این

شد .وقنر یک رس ماجرا به محمد مربوط یمآشوب بود 

دادم که دل نگران و مضطرب به خودم این حق را یم

ی  ن باشم . در امتداد لبخند پژمرده ای رستکان دادم و چی 

  ام بنشیند اش روی پیشاین م و گذاشتم که بوسهنگفت

 _شب بخی  عزیزم . 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۶۸ 

 

 آرام و یی 
ن صدایش بود با خودم فکر نگاهم که به رفیر

 کردم 

ریزه ! معلوم نیست چی دونستم محمد زهرشو یم" یم

 بهش گفته که حالشو گرفته ! "

مانه د با همان حرفو بعد با این حدس که الب های یی رسی

 . ای که به من زده دخلش را آورده ، موی تنم سیخ شد 
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د .یه روی تخت غلتیدم ، یه  به اتاقم رفتم اما خوابم نیی

ه به  بلند شدم نشستم و یه توی تارییک قدم زدم و خی 

ای که با خودمان از ییالق گرسمارس های خشکیدهگل

را مرور کردم .ازدواج با آوردیم ، خاطرات باهم بودنمان 

آزمایی بود .هنوز هم نیم دانستم او مثل بردن بلیت بخت

 این شانس بزرگ چرا و چطور نصیب من شده !؟

 برای من تجربه
ی
ی ناب خوشبخنر با او هر لحظه از زندگ

ین بود .همه چی انگار کامل و یی  نقص بود ! و در بهیر

ای یم هحالت ممکنش ! کنار او خودم را همان محبوب

اش کرده و در خودم کشته دیدم که عمری از همه مخفن 

. کنار او من خودم بودم .همان محبوبه ماه بودم 

کرد ، ای متوقفش نیمجسوری که هیچ تابلوی ممنوعه

زد برای خواندن عاشق آواز و رقص بود و دلش پر یم

 و آزادی . 
ی

 رسوده هایی از عشق و زندگ

بت و کردار و پندار و گفتار در این مدت کم چنان به مح

نیکش خو گرفته بودم که گویی صد سال از آشنایی و 

آمد پیش از او چگونه و یادم نیمگذشت وصلمان یم

خواستم حنر برای یک لحظه به این فکر کنم بودم و نیم

آمد ! عشق اگر قابل ترسیم که پس از او چه بر رسم یم
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ی شبیه او بود . مردی برای تم ن ام عمر ! قوی و باشد چی 

پرجذبه ! قابل اتکاء ! مهربان و حایم و همدل ، جسور و 

افزا ! جان بخش و بیدل! صاحب نافذترین نگاهالهام

قدرشناس و مهرپرور ! آزاد اندیش و آزاد منش و با مرام ! 

داشتنن ! دوست داشتنن ! دوست نهایت دوستیی 

 داشتنن ! 

 

 با من این رویای صادقه
ی
او را دوست داشتم و ی زندگ

کمان یم خواستم که تا ابد با هم در امتداد تقدیر مشیر

ن  تکرار شویم .اگر روزی در مسی  رسنوشت با یک همچی 

آدیم مالقات داشتید که صدایش از جنس باران بود و 

دلش از جنس عشق و پایک و انسانیت در عمق نگاهش 

 ی تارییکزد و و در بلندای روحش هیچ نقطهموج یم

یک یم گویم .  شما هم مثل من وجود نداشت ، بهتان تیی

های دنیا ترین آدمشانسترین و خوشییک از خوشبت

ن ایمان قلنی بود که آن شب مثل نوری در  هستید .همی 

ی های ترس و تردید را کنار زد و نیمهدلم تابید و سایه

تاریک وجودم را روشن کرد .و من ناگهان خودم را در 

و بعدش یک انقالب و انفجار دروین دیدم ی آستانه
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هن بود  ن برایم واضح و میی و دیگر صیی نکردم . همه چی 

ن بودم  جایی برای درنگ و دودیل باقر نیم گذاشت .مطمیی

کند او پیش قدم شود یا من که حاال دیگر هیچ فرقر نیم

خواستم که زمان را از دست بدهیم .حنر یک ! دیگر نیم

 اش غنیمنر بود ! ی با او بودن هر لحظهاش را ! برالحظه

ن خریدهای تازهبه رساغ کشوی لباس ام هایم رفتم و از بی 

ی توری زیبایی داشت تاپ بندی قرمززنگ  را که باال تنه

 انتخاب و به تن کردم . 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۶۹ 

 

ه کو قبل از اینرویش ربدوشامیی حریر خوابم را پوشیدم 

ون برایش با خیط خوش چند بینر از  از اتاقم بزنم بی 

 شعر فروغ نوشتم . 

 " آه، بگذار گم شوم در تو /کس نیابد ز من نشانه من

 روح سوزان آه مرطوبت / بوزد بر تن ترانه من
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 آه، بگذار زین دریچه باز / خفته در پرنیان رؤیاها

م  / بگذرم از حصار دنیاها  با پر روشنن سفر گی 

یزم از تو، یم خواهم/بدوم در میان صحراها بسکه  لیی

 رس بکوبم به سنگ کوهستان/تن بکوبم به موج دریاها 

 

 و زیرش یک یادداشت کوتاه اضافه کردم ! 

 

تونه همون شب زیبا و رویایی باشه " فکر کردم امشب یم

دوین کجا باید دنبالم بگردی .حتما یمکه منتظرش بودیم 

 " ! 

 

دراتاقش چسباندم و بعد با اشتیاقر سوزان یادداشت را به 

کمان ، قدم برداشتم  و سبکباالنه به سمت اتاق مشیر

شتافت . قلبم .شبیه عاشفر که به میعادگاه عشقش یم

 او بود و یی 
ن یز از خواسیر تابش .آن قدر مست خیالش لیی

ماند ، به خانه بودم که حنر اگر  او تا صبح در باغ یم

توانستم آن شب را نیم گرفت ، یمبرنیم گشت و پیغامم 

 اش سحر کنم . را در هوای عاشقانه
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به  دانم چقدر در تارییک اتاق با بیم و امید چشمنیم

که صدای پاهایش در خانه پیچید و راهش ماندم تا این

توانستم پشت اش تمام تنم قلب شد و تپید .یمدر یی 

و ام او را مجسم کنم .وقنر که آرام های بستهپلک

شتاب و شاید هم کیم خسته به پشت در اتاقش رسید یی 

و چشمش به یادداشت من افتاد اولش گیج و گول ماند و 

بعد که به رمز و راز دور از انتظارش یی برد هاج و واج 

دانست باید از ماند یا رسگشته دور خودش چرخید .نیم

کمان یا اول به اتاق من  خوشحایل بدود سمت اتاق مشیر

ن شود که آن یادداشت رسکاری نیست .حاال  برود تا  مطمیی

ک یم آمد .مثل صدای پاهایش از نزدییک اتاق مشیر

هایی که قصد ورود به اتاقم را داشت در نزده بود ، وقت

ن کشید و آمد تو .و من با هجوم یی  ه را پایی  محابا دستگی 

هایش در حضورش محارصه شدم .اول صدای تند نفس

ن صدای خودش ! اتاق پیچید و بعد طن  ی 

 _محبوبه !؟

ن نبود آن توده ای که گلوله شده روی انگار هنوز مطمیی

تخت من باشم .در را آرام و با تردید پشت رس خودش 

.باید ازش ممنون بست و قدم زنان به سمت تخت آمد 
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م و حیا در ادامه ی آن باشم که چراغ را روشن نکرد تا رسی

د .نگاه مات و  پروایی را ای جرات و یی شب افسانه ازم نگی 

چه را که با کردم .هنوز آنمبهوتش را روی خودم حس یم

دید باور نداشت و من آماده بودم که چشمان خودش یم

ای که دور خود کمکش کنم .دستم را از زیر ملحفه

ای پیچیده بودم به سمتش دراز کردم و با صدای پرغمزه

 به نجوا گفتم 

کمون ای برای دیگه_اگه برنامه ن قرار اتاق مشیر ی اولی 

 داشنر و من خرابش کردم متاسفم !   

که نییم از خودش را روی تخت یم کشید و نییم درحایل

دیگرش انگار که هنوز مردد بود آن لحظه و آن صحنه را 

ن ، دستم را گرفت و روی  باور کند یا نه و مانده بود پایی 

د . سینه  اش فرسی

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 فرالری#نیلو 

#۶۷۰ 
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 . تونست باشه تر نیم_مطمئنا از این قشنگ

 و برق نگاهش را در تمنای چشمان من ریخت . 

 _فقط بهم بگو جریان چیه ؟ چرا امشب ؟ 

طور که داشتم دستم را نوازشگرانه روی ته ریشش همان

 رساندم آرام لب زدم یم

 _چون ... 

همان لحظه انگشتش را به نشان سکوت روی لبانم 

 ذاشت گ

کردی شاید _صیی کن ...بذار خودم حدس بزنم .فکر یم

با این حال درب و داغونم نتونم یا نخوام بیام و 

جوری سه هیچ به نفعت بشه ؟ یا ... شایدم جایزه این

 کتک زدن محمده ! 

 لبخند زنان گفتم 

 _نه .فکر کردم امشب دیگه وقتشه . 

 _از کجا فهمیدی ؟

از پیش محمد برگشنر و من  _وقنر امروز با اون حالت 

پروانه شدم و دور تو چرخیدم ، فهمیدم تو آرزوی بزرگ 
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ای بودی که نفهمیدم گ از دلم گذشت و و دیرینه

 مستجاب شد ! 

کشید و داشت انگشتش را روی خطوط لبم یم

 زد. چشمانش حریصانه روی صورتم دودو یم

 _و این یعنن که دوستم داری ؟

 .. دوست دا.  _ و این یعنن که خییل

هایم ای داغ و طوالین لبهنوز حرفم تمام نشده با بوسه

 را به هم دوخت . 

توانند معجزه کنند .وقنر که از لب ها یمبوسه ها ، بوسه

 رویند . معشوق یم

 نواخت . آهنگ در گوشم یمای خوشصدایش مثل ترانه

 _خوش به حال من که تو خییل دوستش داری سنیوریتا ! 

ام که تو رو واسه من وار عاشق اون خدایی ونهو من دیو 

 آفرید . 

و بعد دستهایش دور تنم آویخت و تمام خودش را در برم 

 کشید . 
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 قبیل اومدم .نه دوش 
ی

_من غافلگی  شدم و بدون آمادگ

گرفتم ، نه اصالح کردم ، نه مسواک زدم نه عطر و 

 ! یی هیچ آداب و ترتینی یم
 خوام بیام تو بغلت ! ادکلنن

ترسم .چون یمخوام ریسک کنم قدر هولم که نیمویل اون

 برگردم تو پشیمون بیسی و 
ی
تا من بخوام  برم و با آمادگ

 رفته باشی . 

 شم همایون . وقت از تو پشیمون نیم_من هیچ

هام صورتش را قاب گرفتم و به تکراری عاشقانه با دست

 گفتم 

 وقت ! _هیچ

اش ی کبود و ورم کردهام که با احتیاط روی گونهبوسه 

خودش کرد .رسش را توی موهام کشید نشست از خود یی 

و با دستانش به فتح مرزهای تنم رفت .وقنر که تن به تن 

ده بودیم شنیدم که با شور و التهایی نفسگی   هم سیی

 گفت 

م و عمرم به این لحظه_آخ که چقدر یم ها ترسیدم بمی 

 قد نده ! 
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*** 

 

 زهرا خانم 

 

 یا که هچون شبیح درخانه یم گشت ترسی زده بود به مح

شینن دخیر ؟ رسگیجه گرفتم از _چرا یه جا آروم نیم

 دستت ! 

دیدش ! افرسده و نگاه محیا خایل خایل بود .انگار که نیم

آمد .یعنن زد و جیکش هم درنیمحال در خانه پرسه یمیی 

وقت مریض نشده باشد ! ییک از چه مرگش شده !؟ یک

ن م روزها شایع شده ! های روچ که اینریضهمی 

ک رس رفت های یی اش که از دست نگاهحوصله  روح دخیر

 یی 
رفت با سیم را برداشت و به سمت اتاقش که یمگوشی

 خودش فکر کرد 

مش ! زیادی تو خودشه !  " باید پیش یه مشاور بیی

 پووووف ! مشکل من که ییک دوتا نیست ! " 
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که بتواند روی و برای ایندر را پشت رس خودش بست 

اش تمرکز داشته باشد چند نفس افکار به هم ریخته

 در یی کشید . عمیق و یی 

 

د و به  لب تخت نشست و گوشی را میان دستانش فرسی

ودار سواالیر  فکر فرو رفت .در دلش غوغایی بود .در گی 

چرخید و خواب و که این روزها مدام در رسش یم

 خوراکش را گرفته بود . 

حکم عقد زین که به نکاح یک مرتد فطری دراومده  "

ن شوهری حرامه ؟ و اگه  چیه؟ آیا اون زن بر چنی 

شه ارتدادش رو همرسش به زبان اقرار نکنه چطور یم

 اثبات و عقدشون رو باطل کرد؟ " 

 

به خودش که کیم با شک و هراس داشت شماره 

 گرفت نهیب زنان گفت یم

ن محمد که سخت تر " از جریان به زندون فرستاد

نیست .باید از پسش بربیام واال اون دنیا جواب خدارو 

 چی بدم ؟ "
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*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۷۱ 

 

ی   پدر و دخیر
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 در جواب بابا که پرسیده بود 

موین و با مشاور _چرا تو جلسات مشاوره ساکت یم

م ؟ چرا بهش اعتماد نیمحرف نیم  کنن ؟ زین دخیر

ه آیه کشید و در سکوت به نقطه  در فضا خی 
ای نامریی

ماند .مامان هنوز از صندوق برنگشته بود .بعد از 

این غرا در ها گوشهمدت ی و انزوا و بعد از یک سخین گی 

 " تصمیم گرفته بود در 
ی

باب " عبور از رسشگستیک

کت کند .   جلسات بانوان خی  شهر رسی

ن ، بیشیر ) باالخره که چی ؟ هرچی رس   م پایی  مونو بگی 

شیم .باید بریم تو دل جامعه و زل تورسی خور مردم یم

ام  بزنیم تو چشم همون مردیم که یه روز با عزت و احیر

ن رو رسشون ، حاال یممارو یم خوان رس به تنمون ذاشیر

ن صدیقه خانم_ مادر رسول نیست که  نباشه ! مگه همی 

ه و به روی خودشم رسش رو با افتخار تو شهر باال گرفت

نمیاره که ییک از پرساش که از بدشانیس داماد ما شده و 

کیل حرف پشتشه ، چه تاچی زده به رسش ! یه جور رفتار 

کنه انگار رسول از خونشون نیست .و فقط پرس یم

شم مثل صدیقه خانم ! شهیدش رو زاییده ! منم یم
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درسته مادر شهید نیستم ویل هم خودم سابقه انقالیی 

تا یک این  زنم تو دهن یکدارم هم برادرام ! با همونم یم

 مردم نانجیب و دورو که چشم دیدنمون رو ندارن ! ( 

از معدود روزهایی بود که پدرش قبل از بانگ اذان  

مغرب رسیده بود خانه و خواسته بود که باهاش حرف 

 بزند . 

ه کدارش پوقن کرد و بعد درحایلبابا کالفه از سکوت ادامه

ن یم ی به این بحث تقریبا کوشید با خویشیر داری بیشیر

 طرفه ادامه بدهد با مالیمت گفت یک

 _جلسه اول که ظاهرا خوب پیش رفته بود ! 

 اش پرسیدمکنی کرد و بعد با تردید در ادامه

 _این طور نیست ؟ 

ه و با تشویش و نگراین به چهره ی متفکر و خاموشش خی 

توانست ه بود و یمماند . بله .خوب پیش رفت

.آه ! تا تک امیدوارکننده تر  از آن هم پیش برود ویل .. 

 زبانش آمد بگوید 

 " امان از دست مامان خانم ! " 
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اش که تقریبا به یک جلسه پس از جلسه اول مشاوره

معارفه شبیه بود و او از خودش و کارهای روزمره و 

جز هایش گفت ) تازه فهمیده بود که  به عالقمندی

های اش به کتاب و پزشیک راجع به عالقمندیعالقه

خیی است و شناخنر از روحیات خودش دیگرش تقریبا یی 

ندارد .(  فهمیده بود که مامان خانم با میکروفون مخفن 

قدر خودش را زرنگ و او او را به دفیر مشاور فرستاده .آن

کرد امکان ندارد را ابله فرض کرده بود که فکر یم

ش لو برود و صد در صد در شنود ارسارو انقشه

ش به مشاور موفق خواهد بود .) اصال ناگفته های دخیر

ن منو برد پیش مشاور که این جوری رس از افکار برای همی 

من در بیاره .واال که رو دست خودش مشاوری نیم دید ! 

ی نبود و هیچ  ن ( اما حنر اگر او دخیر خییل زیرک و تی 

افکار و دست دیگران نداشت استعدادی در خواندن 

دست کم بخت با او یار بود که به شکل تصادقن متوجه 

ن مادرش شود .   این اقدام مکر آمی 

 مشاوره ، توی سالن منتظر ) بعد از پایان جلسه

 

 #عشق_را_سانسور_کردند
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 #نیلوفرالری

#۶۷۲ 

 

به رساغش بیاید و از  familyمادرش بود که از فروشگاه 

 داشت نه برگردند ، از روی یی جا باهم به خاآن
ی
حوصلگ

رفت _که مادرش قبل از اش ور یمبا کیف دعای گردین 

ن که باعث آرامشش یم ن به جلسه با این تلقی 
شود به رفیر

اش پنهان کرده بود _متوجه گردنش انداخته و زیر یقه

ی کوچک و مشکوک یم ای شود که به طرز ماهرانهیک شی

ی جز ی فلزی کیف ، جاساجای دکمه ن زی شده بود چی 

 توانست باشد . دستگاه شنود نیم

ش را توی فیلم  که به های پلییس دیده بود .با ایننظی 

که به روی شدت جا خورده و حنر ترسیده بود بدون این

خودش بیاورد آن را رس جایش گذاشت .بهیر بود مامان 

 اش رد خور نداشته ! ( خانم فکر کند نقشه

 

 فکر کرد  

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ایی گفته بودم چی ؟ " اگه ه
ن مون جلسه اول یه چی 

 حسابم پاک بود . " 

دانست .به از این لحاظ هم خودش را خوش اقبال یم

اش را به این بهانه که بهش عادت خانه که برگشتند گردین 

هایش گذاشت .اما مادرش قبل از ندارد توی کشوی لباس

ن به جلسات مشاوره بعدی با چرب زباین و تملق  رفیر

 کرد آن را بندازد گردنش . رش یمواردا

شه )دعای رفع کمرویی و خجالنر بودنه عزیزم ! باعث یم

ری بتوین راحت باهاش درد دل کنن ! پیش مشاور که یم

دوین ! اقال با یه غریبه حرف بزن و اگه منو که قابل نیم

مشکیل داری بهش بگو . شاید اون بهیر از من بتونه 

 ( کمکت کنه. 

 

 _محیا ! 

ن زودی ص دای بابا یی روح و خسته بود .انگار که به همی 

ی که باعث تاسف و اش به کل ناامید شده .از ایناز  پیگی 

 
ی
کرد .هرچه باشد اش یم شد احساس گناه یمرسخوردگ

بابا برای باز کردن زبانش دست به مکر و حیله نیم زد . 

ن و ناگزیرش را شکست تا  ن سکوت غمگی  برای همی 
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از این از خود مایوسش نکند .به یک باره دست کم بیش 

 اش شد . به حرف آمدنش موجب تعجب و خوشحایل

_من حالم خوبه بابا ! جایی برای نگراین نیست اصال.  

 و تنهایی 
ی

ن محبوبه یه کم احساس دلتنیک فقط بعد از رفیر

ن ! که اونم مشاور همون جلسه اول گفت یم کنم همی 

شدن من دوباره رسگرم ها باز طبیعیه ! حاال که مدرسه

کنم . به کم به وضع جدید عادت یمشم و کمدرسام یم

ن پیش مشاور کار خسته کننده و بیهوده ایه ! نظرم رفیر

کنم هیچ حرقن ندارم که به مشاور بزنم .چون فکر یم

خودی مامان ارصار داره مجبورم برم .واال که داریم یی 

 ریزیم دور . وقت و پولمون رو یم

 

ستش را گرفت و کنارش روی کاناپه نشست . از پس بابا د

ش نگاه یم  کرد . موچی از بیم و امید به دخیر

ن که زیادی ساکنر و توخودت  _ویل من نگرانتم بابا ! همی 

ن کنه و من نیم تونم همهری اذیتم یمفرو یم اش رو به رفیر

 محبوبه از این خونه ربط بدم .حداقل به من بگو چته !؟

ن   یم نیست بابا ! باور کن . _گفتم که چی 
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ش را تقدیمش کرد . و ییک از عمیق ترین لبخندهای اخی 

ویل نشد تشویش و تردید را از نگاه پدرش پاک کند . از 

ی مامان ، بابا توانست با افشای کار مزورانهطرقن هم نیم

را از دست مامان و مامان را از دست خودش عصباین 

ن   بحث میانشان شود . کند و باعث اصطکاک و باال گرفیر

حوصله بازخواست شدن دوباره و دوباره را از طرف 

 مامان نداشت . 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۷۳ 

 

) دیگه ولم نیم کنه ! هرروز و هرلحظه باید بابتش 

رسزنشم کنه که چرا چغلیش رو به بابا کردم .بعدم 

ه و خودش رو بزنه به غش و ضعف و تا اشکم رو درنیار 

منو به غلط کردن نندازه رایصن نیم شه! ( اصال از اول 

ن پیش مشاور هم نباید زیر بار تصمیم مامان یم رفت . رفیر

ای !! از او بعید بود ی دلسوزانه و مادرانه! هه ! چه ایده

 .چرا از همان اول به او و این تصمیمش شک نکرده بود ؟
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د .با بابا دستش را توی دستان بزرگ و قوی خودش فرسی 

رقت و ترحیم پدرانه ! و چنان آیه از سینه برکشید انگار 

که در دل دردی داشت ناگفتنن ! با افسوس به صورت 

کرد .نییم از موها و محاسنش ی پدرش نگاه یمشکسته

ها و پیشاین اش سفید  و خطوط چروک گوشه ی چشم

تر شده بود .انگار که یط یک سال ، ده سال بر او عمیق

ود . کالمش شمرده بود اما زنگ خایص داشت و گذشته ب

 او رساپا گوش نشست . 

ن محیا ! من قصد نصیحت کردن تو رو ندارم ! چون  _ببیی

قدر از مامانت توصیه و پند و اندرز یم دونم اونیم

خوام چشم و شنوی که گوشات پره .ویل من ازت یم

ای که دور خودت تنیدی گوشت رو باز کنن و از این پیله

ون .باید زودتر از این خواب خرگوشی بیدار بیسی بی ای بی 

. باید بدوین دوست کیه ؟ دشمن کیه ؟ شاید گرگ تو 

لباس میش بخواد به گله بزنه .باید خییل هوشیار باشی . 

 باید هوشیار باشیم و فریب نخوریم . 
ی

 همیک

مستقیم داشت با کنایه حرف یم زد ؟ آیا سیع داشت غی 

هایی را بهش تیک
ن فهیم کند ؟ آیا متوجه خطری شده چی 

 در لباس میش ! طعنه
ی
ی مشکوگ بود و فکرش را ؟ گرگ
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توانست کاندیدای یم 《او 》درگی  کرد. چه کیس جز 

مناسنی برای این لقب باشد ؟ ویل چرا داشت بهش راجع 

نکند از همان شب ... داد ؟ نکند هشدار یم 《او》به 

هایی مهماین خانه
ن فهمیده باشد !  ی محبوبه، یک چی 

ش ناخواسته برای نکند یم  《او》داند که دل دخیر

دانست که چقدر از این بابت احساس لرزیده .و خدا یم

م و بدبخنر یم  کرد! ترس و رسی

های ظاهرا گنگ و حرف مانده بود به پدرش راجع به آن

گفت زد و یم؟ خودش را به آن راه یمرمزآلود چه بگوید 

به پدرش 《او 》یاورده ؟ یا از رسی هایش درنرساز حرف

برد تا تحت محافظت و مراقبتش باشد .شاید اگر پناه یم

 پایی یمبابا بیشیر ارصار یم
شد و کرد...شاید اگر بیشیر

داشت ، های دوپهلو بریمگویی و حرفدست از گنگ

د و تر یمشاید اگر دستش را در دستان خودش محکم فرسی

ی نشان یماز خودش پشتیباین و حمایت ب داد او هم یشیر

داشت .درد کرد و از غم بزرگش پرده بریمبهش اعتماد یم

ن .درد شدن در وادی احساسات ممنوع و خوفگم انگی 

تنها ماندنش ، سوختنش ! دانسته و ندانسته گول 

خوردنش ! اما انگار برای پدرش سخت بود که از این 
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و ی مقدس جلوتر برود .سخت بود که مرز و محدوده

ی ها فرو بریزد شان را بشکند و حرمتمحکم پدر و دخیر

ن  جا هم انگار برایش کار شاقر بوده ! از عرق .تا همی 

ن ادای آن نشسته بر پیشاین  اش فهمیده بود که در حی 

 های مبهمحرف

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۷۴ 

 

ن چه بر او و قلب یی  طاقتش گذشته !  با و اخطارآمی 

اش را توانست همان هشدارهای رسبستهمه یمهاین

کرد .باید اش را یمهایش کند .باید سیعی گوشآویزه

خورد شناخت و فریبش را نیمگرگ را در لباس میش یم

.او نیم خواست ضعیف و احمق باشد . یک 

ی یی چاره ! ی در دام افتاده ! یک طعمهخودباخته

باید از پس  اگرچه حال این روزهایش خوب نبود .اما 

 آمد . صدای خودش را شنید که گفتخودش بریم
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_چشم بابا ! از این به بعد چشم و گوشم رو بیشیر باز 

کنم تا دوست رو از دشمن تشخیص بدم .حاالم اگه یم

اجازه بدی برم دوتا چای تازه دم با کوگ بیارم ، پدر و 

فت  ی بشینیم رو ایوون بخوریم و شما برام از پیرسی دخیر

ن کار   ! های کارخونه " چای محبوب " برام بگی 

دانست که چه چالش ویل حنر از همان لحظه هم یم

سخنر پیش رویش است و متاسفانه به خودش چندان 

ن و امیدوار نبود .   مطمیی

 

" کاش محمد واقعا دیگه محبوبه رو دوست نداشته 

باشه ! کاش دست از رسش برداره ! کاش بتونم بهش بگم 

زد به دالوری من بودم .نه محبوبه ! کاش اوین که زنگ 

ه ! "   انتقام همه رو از من بگی 

 

*** 

 

دانستم وقنر دمغ و دلشکسته به خانه برگشتم هیچ نیم

بخیسی در انتظارم است ! که همایون با چه خیی مرست
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ن دعوت شدن دوباره  بی 
الملیل لندن اش از سوی سمفوین

کت در تور اروپا یم ینو رسی خیی و پایان  توانست بهیر

خوش یک روز پردردرس باشد برای من .آن قدر که من 

یادم رفت قبل از بازگشت به خانه چی باعث خشم و 

ی مغموم و دادم که چهرهتکدرم شده و به او هم حق یم

عبوس مرا در نگاه اول ندیده باشد .شادی و شور و نور 

ون آورده بودمامید انرژی  های منفن را که با خود از بی 

 بلعیده بود . 

یک یم گم ! حاال گ قراره _عالیه ! وای خدای من ! تیی

 بری؟

 _اواخر نوامیی ! 

 و چشمک زنان افزود

_ باید بهشون اطالع بدم که پیشاپیش مقدم همایون و 

 بانو رو گرایم بدارن . 

حرکت ماند .با های مانتوام یی دستم هنگام باز کردن دکمه

ت و نا  باز مانده از حی 
کردم .برق باوری نگاهش یمدهاین

ش بود  ن .ته دلم چشمانش تایید راسیحن بر ادعای غرورآمی 

 زد ! داشت شکرک یم
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کت تو تور سمفوین اروپا !؟ انگار _باورم نیم شه ! منو رسی

 بینم . دارم خواب یم

کردم ؟ به گمانم  دانم منتظر چی بودم و بغلش نیمنیم

ایند و هردو آن قدر توی بهت و شوک این خیی خوش

کننده بودیم که حال خودمان را نیم فهمیدیم .   غافلگی 

موقع زنگ خورد و مجبور شد که بعد از اش یی گوشی 

ی دنیحی از عذرخوایه از من، برای پاسخگویی به گوشه

د .از انگلییس حرف زدنش فهمیدم که با  خانه پناه بیی

ی گروه صحبت یم کند و مدیر برنامه و هماهنگ کننده

اصله من به طبقه باال رفتم تا لباسم را عوض در این ف

 کنم . 

 

اش  نیم ساعنر طول کشیده بود . صحبت های تلفنن 

من توی هال نشسته بودم و همزمان که غرق افکار 

 جورواجوری بودم و دستخوش احساسات متفاویر ،

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری
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#۶۷۵ 

 

وست خوردم که او هم به من پیداشتم چای یم

که به من .لبخندزنان به هم نگاه کردیم .قبل از این

فرصت بدهد راجع به چند و چون آن تماس و 

های رد و بدل شده که ظاهرا خییل مثبت و پربار صحبت

 پیش رفته بود ، پرس و جو کنم ناگهان گفت 

خواد به من بگه که چرا _خب حاال محبوبه ماهم یم

 !  وقنر اومد خونه اخماش تو هم بود 

قدر درگی  اخبار خوش مربوط کردم آنمرا باش که فکر یم

! به خودش هست که اصال متوجه ناراحنر من نشده 

ام ! او عادت داشت انگار هنوز به درسنر او را نشناخته

ی به وقتش برود .  ن  به رساغ هرچی 

ن خودم رفتم دانشگاه ! )  _نزدیک بود یادم بره با ماشی 

ن  برخالف میل او که ارصار  داشت خودش برایم ماشی 

یه به  ن بخرد با بخیسی از پویل که بابا به عنوان پول جهی 

آلبالویی خریده بودم .( تازه  206حسابم ریخته بود یک 

خواستم واسه یه تاکیس دست تکون بدم که دیدم یم

 سوئیچ تو دستمه . 
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 ییک از ابروانش را داد باال و با تعجب پرسید 

 بود ؟ _یادت نبود یا حواست پرت 

طور پیش دانم که باورش سخت بود ویل واقعا  همانیم

که از رفته بود که گفته بودم ! شانه زدم باال و برای این

 توضیح دادن بیشیر طفره رفته باشم گفتم 

_نمیدونم ! این جلسات رفع اشکال یه کم حوصله رسبرن 

 خوام دیگه نرم . ! یم

 کنارم نشست و همچنان که نگاهش نسبت به  

جویی های من مشکوک و پر از سوال به نظر بهانه

ی سماجتیم ی گفت رسید ، با پیگی  ن  آمی 

 چی شده یا نه ؟ _یم
ی

 خوای بیک

وع کردم به لوله کردن موهام دور انگشتم .   نیحی زدم و رسی

 به خودم با هشدار گفتم 

" چرا باید ازش قایم کنن محبوبه ؟ یادت باشه که به 

 .پس خودت قول دادی هرچی ش
ی

د بد یا خوب بهش بیک

 نگی  .اون هیچحاالم الل
وقت از راستگویی و موین

 "   روراست بودنت پشیمونت نیم کنه 
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مسارانه درحایل که هنوز کیم باخودم مردد بودم ، رسی

 گفتم 

 _امروز تو دانشکده زدم تو گوش یه پرسی ! 

ای انگار که حرف مرا به شوچن گرفته باشد همراه با خنده

 ه از رسناباوری گفت کوتا

_اوه ! چه زین ! براوو ! حاال دستت که طوریش نشده 

 عزیزم ! 

گرفتم نسبت اتفاقا بد هم نشده بود .هرچقدر جدی نیم

به آن دقایق پرتشنج اولیه که پشت رس گذاشته بودم ، 

ی یم کردم .همان طور که   کمیر
ی

احساس ناراحنر و خفیک

گرفتم بهش هایم را یم  به زور جلوی کش آمدن لب

ض شدم .   معیر

 _همایون !؟ 

 هایش را به نشان تسلیم شدن باال آورد و گفت دست

_ببخشید ! خواستم کیم مزاح کرده باشم تا از این 

عصبانیت در بیای ! حاال بیا تو بغلم و برام تعریف کن 

پرس عویصن مردم چه غلیط کرد که باعث شد خشم 

 بانوی زیبا و باوقار من فوران کنه ؟
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یک دستش را به دور کمرم قالب کرد و مرا به سمت و 

اش بودم .وقنر خودش کشید .عاشق این حرکت لعننر 

شکست . مثل صبح آن محابا یمکه سد مقاومتم را یی 

ن شب رویایی  مان وقنر روی نگاه کردن روز که بعد از اولی 

به چشمانش را نداشتم ، با یک دستش مرا توی تور 

 خودش

 

 کردند#عشق_را_سانسور_ 

 #نیلوفرالری

#۶۷۶ 

 

انداخت و به زور صورتم را جلوی صورت خودش نگه 

داشت تا رایه به جز زل زدن به چشمانش را نداشته 

 باشم و گفته بود 

م یم ات  شینه تو چشمات ، زیبایی معصومانه_وقنر رسی

دلمو آب یم کنه سنیوریتا. ویل من تو رو همیشه زیبای 

اغواگر ! حاال منو ببوس و  خوام و مثل دیشبپروا یمیی 
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تو گوشم یه بار دیگه " دوستت دارم " رو به تکرار بگو تا 

 ترین مرد دنیا بشم ! برات عاشق

 

ین بوسههنوز مزه ی آن روز روی لبانم بود ی ترد و شی 

 گفتم   که رسبه زیر و دل گرفته

 _بهم متلک بدی گفت ! 

 _آه قلبم ! 

شت و با این حرکت مغمومانه دستش را روی قلبش گذا 

ش باعث شد که صورت پکر و گرفتهاغراق ن ام بار آمی 

دیگر به نیشخندی از هم باز شود . اما برعکس تظاهرش 

به خونرسدی و آرامش، کیم عصنی و برافروخته به نظر 

 رسید . یم

 با لحنن میان شوچن و جدی در ادامه گفت  

_امیدوارم یه جوری تو گوشش زده باشی که برق از 

شماش پریده باشه و ننه باباش اومده باشن جلوی چ

 چشماش ! 

ن این حدس و امیدواری اش رس تکان و من به نشان تضمی 

 دادم که خیالش از این بابت راحت باشد ! 
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 _لعنت ! حاال چه شکری خورد ؟

ای مات دوباره دلم درهم مچاله شد و نگاهم روی نقطه

ای که حمانهر ماند و دهانم تلخ شد از شوری کلمات یی 

 گفتم . یم

 _گفت جای رقصا تو فاحشه خونه است نه دانشگاه ! 

 

دانم تا آن لحظه خودش را کجا ناگهان بغیصن که نیم

استتار کرده بود ، ترکید و صدای بلند هق هقم تمام 

 خانه را برداشت . 

ی امن و مهربان او هم اماین که حنر روی سینهی یی گریه

 بند نیم آمد ! 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۷۷ 

 

همه کارهای سف را کرده بودیم و تا ویزای من آماده شد 

هایمان را بستیم . ها هم رسید دستمان چمدانو بلیت

ها زده بودم که مثل بچهقدر هیجانبرای این سفر آن

 ی موعود ثانیه شماری یم کردم . برای رسیدن لحظه

شه ! روزها یه دارن کش نیم_وای! چرا پس چهارشنبه 

 است ! اووووف !  میان ! تازه امروز یکشنبه

 خندید و یم گفتهمایون به من یم

 خواستم برم اروپا مثل تو بودم . _منم بار اویل که یم

 برات خییل عادی شده _االن یم
ی

بر عکس من خوای بیک

 که خییل هولم ؟ هوم؟ هوم ؟
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ن زده_نه .)با خنده ( .راستش منم هیجان ام ! چون اولی 

 سفریه که قراره باهم بریم .تو روم نمیارم که ریا نشه . 

 ای بهش زدم با خنده سقلمه

 _بدجنس ! 

 

ای حالمان را گرفت و دهندهاما روز بعد خیی بد و تکان

 پکرمان کرد . 

 .یک دردرس بزرگ ! دایی سجاد به دردرس افتاده بود 

 در ظاهر روستایی برای خرید گوشی 
اش یم به مغازه زین

خرد و بعد از دایی سجاد رود .یک گوشی معمویل یم

های خریدش در کند که اجازه بدهد نایلونخواهش یم

اش بمانند ، تا برود چرخ دیگری در بازار بزند و بقیه مغازه

خریدهایش را هم بکند و برگردد . دایی سجاد هم از روی 

خوایه گفته بود   دلسوزی و خی 

ن من که " مشکیل نیس ت اصال ! میذارمشون اینجا زیر می 

ی رسم حواسم ازشون پرت نشه هام یموقنر دارم به مشیر

 ". 
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ریزند توی رود .یک رب  ع بعد مامورها یمزن دعاگویان یم

مدت و کشف جریم عن قریب  مغازه .و در تجسیس کوتاه

های گوشت و مرغ و خرت و از توی نایلوین که با بسته

ون پرتهای دیگر پ ر شده بود یک نایلون سیاه مشکوک بی 

ن جاسازی شده بود یم کشند که داخلش دو بسته هروئی 

 دایی سجاد درحایل
ن راحنر که روحش هم از و به همی 

دار نبود بازداشت یم ی خیی ن  شود . چی 

دید دستش که یمکرد . از اینریحانه پشت تلفن گریه یم

 به جایی بند نیست مایوس و رسشکسته بود . 

خوان با اعتبار و _به خدا براش پاپوش درست کردن ! یم

ن مغازه رو با  ن و هرجور شده وادارش کین آبروش بازی کین

موقعیت خویی که داره و اسم و رسیم که تو شهر در 

کرده مفت بفروشه به ییک از آدمای همون پاساژ .اون " 

بخیسی " حرومزاده شش هفت ماهه که نشسته زیر پاش 

اش زحمت کشید تا سجاد کیل برای مغازهتا راضیش کنه . 

ن به اینجا رسید .وقنر دیدن نیم تونن باهاش رقابت کین

ن  ن با نامردی از دور خارجش کین  . تصمیم گرفیر
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_ویل یه موبابل فروشیه دیگه ! چرا باید برای به چنگ 

ن   واسه دایی سجاد درست کین
ن پاپوشی آوردنش یه همچی 

 ؟ 

وشی با موقعیت عایل و _مغازه آقا سجاد یه موبایل فر 

ممتازه و به تنهایی اندازه تمام موبایل فروشیای شهر 

ن دندون طمع آدم های فرصت طلب و فروش داره و همی 

ن کرده . از خدا یی   خیی رو تی 

کردم این دلیل  که قانع نشده بودم و هنوز فکر یمبا این

رسد اما با ریحانه کلنجار نرفتم . کیم احمقانه به نظر یم

ایط روچ مناسنی نیست که حوصله این یم دانستم در رسی

 ها را داشته باشد . بحث

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۷۸ 
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ین ؟ اون یم_خب چرا از دایی سبحان کمک نیم تونه گی 

ها با استفاده از موقعیت خودش ورود کنه و این جنجال

 رو بخوابونه ! 

یلش رو خاموش _دایی سبحانت از وقنر فهمیده موبا

گه آقا سبحان رفته کرده ! زنگ زدم به زنش. یم

خواد با ماموریت ! من که باورم نیم شه ! آقا سبحان نیم

چسبوندن خودش به یک مشت فک و فامیل مورد دار ) 

اش به جریان من و محمد و حاالم قضیه دایی حتما اشاره

ه خواد از ما فاصلتونه یمسجاد بود ( خراب کنه .تا یم

ه .   بگی 

عقیده بودم .دایی سبحان آدم در این مورد با او هم

طلب و نان به نرخ روز خوری بود و حارصن نبود حنر جاه

یک ذره از اعتبار و مقام و قدرتش را خرج صاف و صوف 

ها ها کند .این سالکردن گندکاری این و آن و حنر خودی

جز  ما هیچ حرکت مثبنر از او ندیده بودیم .) البته به

پیشنهادی که به محمد داد و با ارصار او را وارد شغل 

( بعد از پخش شدن فیلم رقص و آوازم و خودش کرد 

بندش برمال شدن قصه محمد و ارتباطش با جریان پشت

 دایی 
مرگ زهره خانم ، رابطه اش را به کل با ما و حنر
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وقت فامیل سجاد و خاله زینب قطع کرده بود تا یک

ی کرسشانشان نباشد.  او فقط به اوج ایهبودن با ما م

ن خودش یم اندیشید و در حفظ ثبات و تحکیم گرفیر

کوشید و برایش مهم های قدرت و پست خودش یمپایه

نبود دیگران ولو برادرش در چه منجالیی دست و پا 

 بهش نچسبانند ها برای اینجور وقتزنند .اینیم
ی

که انیک

گرفت و شیر فاصله یمآمده بیاز موقعیت خطرساز پیش

شد تا حنر دورادور هم پیگی  مصائب شخیص دیگران نیم

 های احتمایل آن هم در امان بماند . حنر از ترکش

 

من و همایون برای حل این معمای در ظاهر ساده اما 

رفتیم و در کشف رمز و پیچیده با خودمان کلنجار یم

ن رازهایش مانده بودیم .این ار بسته های مدکه چرا دوربی 

پاساژ باید درست روز قبل از آن واقعه دچار اشکال فنن 

اندازه مجدد شوند و از کار بیفتند تا در نوبت تعمی  و راه

ند ؟ آیا این فقط یک اتفاق بود یا تعمدی در کار  قرار بگی 

که به جز آقای بخیسی که ریحانه او را بوده ؟ و دوم این

ت چه کس دانسمسبب و عامل این پاپوش بزرگ یم
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د ؟ به گ باید  دیگری ممکن بود که از این قضیه سود بیی

 مشکوک یم شدیم ؟ 

 همایون یم گفت 

شه رسنخ این کالف کور افتاده _به زودی معلوم یم

دست گ ! سجاد آدیم نبود که واسه خودش دشمن 

اشه ! این که یه نفر چشمش دنبال مغازه سجاد باشه و بیر

امش کنه تا از بازار رقابت جوری بدنخواسته باشه این

ایه که ممکنه نامردانه حذف بشه دم دست ترین فرضیه

قدر نیم ارزه که کیس بخواد به به ذهن برسه. چون اون

ن ریسیک بزنه . جریان  خاطرش دست به یه همچی 

 ای باید باشه که شاید به زودی معلوم بشه . دیگه

اوان جرم چاره باید ت_اگه معلوم نشه چی ؟ دایی سجاد یی 

 نکرده رو پس بده . 

به کاری بود و  _نقشه خییل ساده بود اما متاسفانه رصن

 فقط باید خدا خودش بهش کمک کنه . 

 عقلمان دیگر به جایی قد نیم داد ! 

 

*** 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۷۹ 

 

_چرا سیع داری زیرزیرگ رای ریحانه رو بزین و جلوی 

زا ؟ خودش به میل آزاد شدن محمد رو بگی   ی حاج می 

ه . خودش یم  خواد شکایتش رو پس بگی 

بینن چقدر تحت _به میل خودش نیست زهرا خانم ! نیم

 فشارن !؟  

_دردرس سجاد هیچ ربیط به این قضیه نداره . دشمناش 

 . شما داری همه چیو یی 
ن خود به هم براش پاپوش ساخیر

بشه خوشحال که  محمد آزاد دی ! انگار از اینربط یم

 نیسنر ! 

 ای نداری ! _تو هم انگار جز محمد هیچ نگراین دیگه

خوام بدونم دردت _نگراین که تا دلت بخواد دارم اما یم

چیه ؟ چرا حاال که دالوری پا پیش گذاشته برای کمک به 
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وضعیت سجاد و رفع اتهامش ، شما داری سنگ اندازی 

 کنن ؟ یم

ان داریم که خرش همه _وقنر تو فامیل ییک مثل آقا سبح

ره چرا باید به دالوری رو بزنیم که اونم واسه ریحانه جا یم

ن شکایتش  ط بذاره به ازای رضایت و پس گرفیر خانم رسی

ه این رسی رو بخوابونه .   حارصن

_وهللا باهلل من چندبار زنگ زدم به داداش سبحان ! 

گه کنم .بهانه میاره .یمگه نیمده .نیمجواب رسباال یم

تو تهران آشنا دارم ، تو شمال دست و بالم باز نیست من 

ین .   .اصال خودش گفت برین از دالوری کمک بگی 

خودی لج کرده که چرا آقا سجاد از همون _برادرت یی 

های اول نخواست وارد یه شغل نظایم بشه و مثل بچه

بازار واسه خودش مغازه وا کرده .شاید اگه من باهاش 

 حرف بزنم ... 

زا ؟ وقنر بایک تی  یم_خب چه  شه دو ارصاریه حاج می 

.دالوری نشون بزنیم چرا نزنیم ؟ باید از خدامونم باشه 

ط بدی نذاشته زنه که سنگ خودش رو به سینه نیم . رسی

ش بده .بیشیر از ما به فکر محمده !   . خدا خی 
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ینر هست ، ممکنه تو هر _همون ی خی  جور که تو هر رسی

ی باشه  ی هم یه رسی  زهرا خانم ! خی 

ی ؟ من که نیم  ! محمد آزاد فهمم چی یم_چه رسی
ی

گ

 شه .چی بهیر از این ؟یم

شی از گرفتاری که برای برادرت پیش _چطور رایصن یم

اومده به نفع محمد سوءاستفاده بشه ! تو دیگه چه جور 

 خواهری هسنر ! 

زا . _من از شما بیشیر دلم جوش سجاد رو یم  زنه حاج می 

غرورم رو شکستم و به داداش سبحان  من بودم که

زنه دونستم بهم دست رد یمکه یمبا اینمتوسل شدم 

.من بودم که باز رسمو جلوی دالوری خم کردم و ازش 

خواهش کردم هر کاری از دستش بر بیاد بکنه ! دیگه به 

عنوان یه خواهر چکار باید یم کردم که نکردم ؟ ویل 

م هستم و هنوز برعکس شما نگران رسنوشت محمد ه

فراموش نکردم یه روزی پرس این خونه بود .تاج رسمون 

 بود ! 

_خدا کنه محمد قدرشناس باشه و دلش رو از کینه 

بشوره و خراب نشه رو رسمون ! مبادا که یه روز از 

خواهیت پشیمونت کنه زهرا خانم ! این  همه خی 
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 *** 

 

در ییک از معدودترین روزهای نیمه آفتایی که لندن 

ن و زمستان به خودش یم دید و بعد از  معموال در یط پایی 

احت و رصف ناهار در  چند ساعت خواب و اسیر

" )که به قول  رستوران زیبا و لوکس هتل " دورچسیر

ون . همایون محیط گرم و عاشقانه  ای داشت ( زدیم بی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۸۰ 

 

نر کوتاه در سوار یک تاکیس شدیم و بعد از گش

.همه خیابانهای اطراف جایی در مرکز شهر پیاده شدیم 

ن برایم تازه و دیدین بود و نیم توانستم جلوی از خود چی 

م . یی   خود شدن هایم را بگی 

 کرد ! کنم اینجام ! تو لندن ! گ فکرش رو یم_باور نیم
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وار دور بینم .مجذوب و شیفتهکردم خواب یمفکر یم

همه جاذبه و قیل و قال تماشایی م و به آنچرخیدخود یم

و فریبنده ی شهر که ترکینی از سننر و مدرنیته بود با 

های بلند با .به آن ساختمانکردم بهت و ناباوری نگاه یم

 و عجیبشان ! به کلیساهایی که انگار 
معماری باستاین

ون آمده اند ! حنر به  ن حاال از دل تاری    خ بی  همی 

های ها و پوششبه آدمها خیابان متفاوت سنگفرش

 رنگارنگشان ! 

همه گوناگوین و تفاوت آشکاری که در از دیدن آن 

زده بودم . وسط آن همه دیدم شگفتمقایسه با وطن یم

ام ، همایون دستم های شادمانههیجانات و بال بال زدن

 کشید  را گرفت و دنبال خودش یم

ین دید م ! بیا بریم اگه _یه کاله خوشگل پشت یه وییر

 خوشت اومد بخریمش ! 

 _کاله ؟ واسه من ؟ 

روز پالتوی خردیل پوشیده بودم و زیرش یک بلوز من آن

رنگ  ن .شال و شلوار و نیم بوتم مشیک بود ! یقه اسیک سیی

ام بود گفت درست همرنگ بلوز یقه اسیککالیه که یم

که که مدل و بافت بسیار زیبایی داشت .با این
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ی اتاق پرو ستم چرا باید کاله بخریم اما تا مرحلهداننیم

که نیم دانستم با آن حجم از هم پیش رفتیم . درحایل

موهایم چکار کنم و چطور زیر کاله بپوشانمشان او که آن 

سوی در باز ایستاده بود به کمکم ِآمد و موهایم را از دو 

دستش را به جیب هام . بعد یکطرف ریخت روی شانه

دوشش را هم تکیه داد به دیوار چویی اتاق پرو زد و یک

ن نگاهم کرد و پرسید   .با ذوق و تحسی 

 _چطوره ؟

ه به تصویر جذاب خودم در آینه ناگهان برق از نگاهم  خی 

 ای داشتم . رفت . دودل بودم و احساس گنگ و پیچیده

 _قشنگ که هست ! 

 های تنم گفت با اشاره به لباس 

 اد ! _ به رنگ پالتوت هم می

 _آره ویل ... 

دانستم که دلش و من من کنان ساکت ماندم .یم

خواهد مرا در پوشش متفاویر که مطابق با فرهنگ یم

.ذوق و شوقش شهر و کشور دیگر بود کنار خودش ببیند 

خواست مایوسش کنم .اما انگار چاره دیدم و دلم نیمرا یم
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ای هم نداشتم .مرا که مردد و معذب دید با تعجب 

 رسید پ

های دیگه رو امتحان کنن _ چی شده ؟ اگه میخوای مدل

 بیا تا ... 

 هایش دویدم با عجله وسط حرف

 خوام ! _نه .نیم

چقدر برایم سخت بود بزنم توی ذوقش ! حنر اگر 

ن بودم یم دانستم که ممکن مواظب تک تک کلماتم نی 

م داشتم  است مکدرش کند .حنر خودم هم از گفتنش رسی

گفتم و از احساس او هم با احساسم را بهش یم.اما باید 

 شدم . خیی یم

_اگه اینجا منو با حجاب کنار خودت ببینن احساس بدی 

 . ده !؟ یا ممکنه خجالت بکیسی .. بهت دست یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۸۱ 
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هایش که آنا توی هم رفت و نگاهش که با دیدن اخم

ناتمام گذاشتم و نگاهم را  هایم را آزرده رنگ شد حرف

آمده و نگاه های ازش دزدیدم .بعد از آن سکوت پیش

 دار دلخورانه گفت معنن 

ام محبوبه ؟ معلومه که نه .فکر کردم طور آدیم_ من این

ای رو تجربه شاید دوست داشته باشی اینجا پوشش دیگه

 کنن و منتظری که من بهت پیشنهاد بدم ! 

 کشیدم و حق به جانبانه گفتم   هایمزبانم را روی لب

_ممنون که به فکر خوشحال کردن منن همایون ویل ... 

ون . خونم ! نیممن نماز یم  تونم همه موهامو بریزم بی 

نگاهش چه وزین گرفته بود ! انگار هنوز از سوءتفاهم 

خواست هرطور شده برطرفش پیش آمده دلگی  بود و یم

 یم کند .لحنش شمرده بود اما کیم بوی
ی
 داد . رنجیدگ

_محبوبه من نیم خوام باهات بحث دینن و فلسفن راه 

وقت اینو نیم خوام ! هرجور راحنر عزیزم . بندازم .هیچ

کنم برخالف عقاید یا ترجیحت من هرگز مجبورت نیم

کاری کنن . ) دسنر روی صورتش کشید ( ویل حاال که 

. بیاینجایی و با چشمای خودت داری تفاوت ها رو یم .. نن
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خوای حنر واقعا برای خودت جای سوال نیست ؟ نیم

 که چرا خدایی که ... 
 یه لحظه به این فکر کنن

و ناگهان ساکت ماند ! انگار ناگهان به این نتیجه رسید که 

وع نشده همان جا بهیر است آن بحث بیهوده را رسی

مان را رصف متقاعد کردن فیصله بدهیم و وقت و انرژی

ی خواست ادامهکه دلم یم.با این همدیگر نکنیم

لحظه باید از سکوتش هایش را بشنوم اما آنحرف

کردم . شاید باید این بحث را در فرصت استقبال یم

ی ادامه یم  دادیم ! بهیر

نفسش را برای لحظایر در سینه حبس نگه داشت و بعد 

ن انرژی های رهایش کرد .انگار که این رایه برای دور ریخیر

اش دوباره از هم باز شد و ونش بود .چهرهمنفن در 

 خورشیدن چشمانش تابیدن گرفت 

_تو اگه با چادر و برقع هم کنار من قدم بزین من به 

ام یمداشتنت یم  ذارم . بالم و به انتخابت احیر

آویز برداشت و انداخت روی رسم و بعد شالم را از رخت

 . 

ام بکه نشان بدهم از اینبرای این ه خواست که با احیر

من به آن بحث فرساییسی ادامه نداد و برخوردی منطفر 
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داشت ،چقدر ممنون و قدردانش هستم کاله را روی 

 شالم گذاشتم و گفتم

_فکر کنم  این مدیل هم بد نباشه بذارم روی رسم . 

 وار ! نظرت؟ایروین 

و با بیم و امید منتظر اظهار نظرش ماندم .احمقانه بود 

لجبازی مخالفت کند یا بزند توی  کردم با .اما فکر یم

.اما باز هم به من ثابت کرد که هنوز به درسنر ذوقم 

که داشت با حوصله کاله را روی نشناختمش .درحایل

 رسم مرتب و تنظیم یم کرد لبخندزنان گفت 

_بااختالف زیباترین زن توریسنر هسنر که لندن به 

 خودش دیده ! 

تمجیدهای خاصش و من که هربار از شنیدن تعریف و 

دیدم ، در گرفتم و خودم را روی بال ابرها یماوج یم

ی پالتوی ای که حواسش نبود و داشت یقهلحظه

ی تند و کرد بوسهسیاهش را جلوی آینه صاف یم

منتظره ای روی گونه و تنگاتنگ هم که اش نشاندم غی 

ل و مهار احساساتم وقنر داشتم با  ایستادیم ،برای کنیر

اش را که با رنگ پالتوم ست کرده راوات خردیلگره ی ک

ینبود ور یم  زباین گفتم رفتم ، با شی 
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ترین مرد توریسنر که لندن به _دوست دارم ای خوشتیپ

 خودش دیده ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۸۲ 

 

 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 

ن گروه ارکسیر سمفونیک  ن اجرای موفقیت آمی  بعد از اولی 

ن  ی بیش از ش شکل از نوازندگان برجستهالملل) متبی 

نظی  و پرشور عالقمندان کشور جهان (  که با استقبال یی 

رویال  》به هین و موسیفر کالسیک در سالن بزرگ

ت هال   《آلیی
ی

لندن برگزار شد ، یط یک قرار و هماهنیک

پیش بینن شده با اعضاء گروه و مسئوالن زیربط و در 

وافق نهایی ،گروه ارکسیر نهایت رسیدن به یک اجماع و ت

سمفونیک قبل از عزیمت به اتریش با یک اجرای دیگر 

ی دو روز بعد از اجرای باشکوه شب در لندن به فاصله

های اجرای دوم هم ظرف اول ، موافقت کردند . بلیت

کمیر از دوازده ساعت به فروش رفته و این همه استقبال 

مندان موسی ن الملل و عالقه باعث غرور و رسور هین  بی 
فر

از جمله همایون و حنر من شده بود .برای من چی بهیر از 

نمایی و درخشش خاص او 
این که از جایگاه ویژه شاهد هین

باشم و وقنر نوای سوزناک ین و فلوتش سالن را به یک 

ن و عمیق کشاند با چشمان به اشک نشسته  اوج غمگی 

نمایی استادانه به
وجد  همراه با جمعینر که از این هین

 اند ، ایستاده تشویقش کنم . آمده
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شان او مجبور بود تمام وقت با قبل از اجرای اصیل

اعضاء گروهش مشغول تمرین باشد و من در هتل تنها 

که او ازم خواسته بود همراه با تور به ماندم .با اینیم

جاهای دیدین لندن بروم اما هوا مدام رسد و ابری یا باراین 

دادم توی هتل بمانم .یا اگر خییل بود و من ترجیح یم

 شایی در نزدییک هتل یمام رس یمحوصله
رفتم رفت به کاقن

و برای خودم نسکافه یا هات چاکلت همراه با کیک 

های دادم و بعد از کیم پرسه زدن در پارکسفارش یم

بار با من گشتم .مامان یکاطراف دوباره به هتل بریم

اش را از سفرم به بالد کفر به تماس گرفت و مراتب نگراین 

 گوشم رساند . 

جا نگاه به زناشون کنن و با لباس ناجور و _مبادا اون

ون .اگه شوهرت ازت خواست طبق مد  رسلخت بری بی 

اروپا بگردی یه وقت وسوسه نیسی و هول برت نداره .این 

قدر .هرچند اونگذرم محبوبه دنیا تا اون دنیا ازت نیم

ترسم دیگه واسه این سفارشا دیر شده جنبه ای که یمیی 

 باشه ! 

های که همواره خودش را در نقش نگهبان دروازهاز این

ی و تواند با سختکرد یمدید و خیال یمبهشت یم گی 
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تحت فشار قرار دادن من به زور رایه بهشتم کند یا 

برعکس مانع از ورودم به بهشت شود ، خسته و وازده 

ل و دخالت  که حنر بودم .از این از راه دور هم قصد کنیر

های به زعم در کار مرا داشت و حنر حارصن نبود توصیه

خواهانه اش را الاقل با لحنن خوش و خودش خی 

تری در گوش من فرو کند عصباین بودم و برای دوستانه

 که حرصش را درآورده باشم گفتماین

_آره مامان برای نیه از منکراتت کیم دیر شده ! من 

ن هم ور کشف حجاب کردم و االن با  که پام رسید اینی 

موهای افشون و بدون حجابم خییل از مردا رو به گناه 

کنم که با خیال راحت انداختم ! من االن خداحافیطن یم

ام کنن .به بابا و محیا سالم بتوین  نفرینات رو حواله

 برسون .بای ! 

 

کشید یم و بعد با تمام خشم و غضنی که در درونم شعله

ن خودم با لب های بسته خندیدم .   به " بای " گفیر

*** 
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 #نیلوفرالری

#۶۸۳ 

 

 کنن عزیزم؟_به چی فکر یم

پشت پنجره ایستاده بودم و زل زده بودم به محوطه 

وین هتل و چراغاین  های زیبای شهر که از دور جلب بی 

ون و داشت کرد.او تازه از حمام آمده بود بی  توجه یم

ش یم خشکاند .لبخندزنان موهایش را با کاله ربدوشامیی

نگاهش کردم و بعد ناخواسته آه کشیدم و با افسوس 

 گفتم 

 گشتیم! موندیم همینجا و دیگه برنیمکه کاش یم_به این

که از شنیدنش تعجب کرده بود اما ازش استقبال با این

 کرد

 _فکر بدی هم نیست ! 

هام دستانش را به روی شانهپشت رسم ایستاد و  

 کنه کجای دنیا باشم ! گذاشت  _با تو برام فرقر نیم

فهمیدم که تا چه حد در غل و غش بود و من یملحنش یی 

بیان احساساتش با من صادق است. وقنر رسش را کنار 
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گوشم کشید و گردنم را بوسید و حرارت تنش را به تن 

هایی ونهمن منتقل کرد دلم برایش ضعف رفت .با گ

دم و برافروخته چشمانم را برای لحظه ای روی هم فرسی

نفسم را در سینه حبس کردم . بعد به سمتش چرخیدم و 

 اش دوختم . نگاه نگرانم را به چشمان شیفته

کنه ! مطمئنا دنیای بدون محمد جای _چرا خییل فرق یم

یه برامون !  امن  تر و بهیر

ن من و به حرف و ریحانه گذشت هایی که پشت تلفن بی 

 فکر کردم و دوباره بر خودم لرزیدم . 

" دالوری به طور علنن نه ویل معلومه که فقط در ازای 

ه برای آقا سجاد یه  ن شکایتم از آقا محمد حارصن پس گرفیر

.در لفافه بهم گفته دوست داره هم به آقا کاری بکنه 

سجاد کمک کنه هم به آقا محمد ! فعال گذاشته تو 

ت بمونه و  نفرستنش زندان .من فکرامو بازداشت موق

کردم .به آقا سجاد هم گفتم .البته داییت همیشه موافق 

خواست هرگز خواسته اش بخشش محمد بود .اما نیم

رو بهم تحمیل کنه .منم راستش یه وقتایی دلم برای 

که مادر خدابیامرزم این ظلمو سوخت و از اینمحمد یم

منده  بودم . اما چون داغ در حقش کرده پیش خودم رسی
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خواستم دوین ...یمخواستم که ...یممامانم تازه بود نیم

تش بشه بعد  حداقل ییک دو سال حبس بکشه مایه عیی

م .حاال بعد یه سال انگار بهانه اش شکایتم رو پس بگی 

ات جور شد ! شاید این جوری خدا یه کم از رس تقصی 

 مادرم بگذره ." 

  صدایش از مرز افکارم گذشت

 زدم درست بود! _پس حدش که پیش خودم یم

 _چه حدش ؟

بوی نمناک تنش همراه با عطر صابون و شامپو و 

 . نواخت لوسیون خارچی مشامم را یم

_این فکر وقنر به رست افتاد که فهمیدی ریحانه خانم 

ه !   قراره شکایتش رو از محمد پس بگی 

به  ای به دماغم زدو با انگشتش رصن

 _مگه نه ؟

ام را دادم باال های خشکم کشیدم و چانهانم را روی لبزب

 و حق به جانب گفتم

... دست خودم نیست ! کنم ! یم_خب انکار نیم دوین

ترسم ! اما خب چه فرقر جو یممن از این محمد کینه
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خواد باشه .کاش بتونیم یه جور کنه؟ دلیلش هرچی یمیم

 به یرسی    ع برنامه
ی
ن ریزی کنیم و برای زندگ یک از همی 

ای که تو کشورهای اروپایی بیایم .خوشبختانه با حرفه

داری اینجا باشیم بیشیر به نفعمونه تا بخوای از داخل 

 ور آیی همکاری کنن . ایران با اهل هین و موسیفر این

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۸۴ 

 

ایط مهاجرت رو داریم .پس چرا استفاده نکنیم  ما که رسی

 ؟

سوی شِب پشت پنجره کشید و فکورانه اهش را به آننگ

 گفت

 یم_یه زماین که این
ی
کردم دوست جا تو قلب اروپا زندگ

ای که داشتم هرجور شده برگردم به همون جهنم دره

ازش اومدم .یه میل مزخرف و افرایط بازگشت به وطن 

ه و حس در من بود که باعث یم شد دلم اینجا آروم نگی 
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ِ غری ی تبعیدی ها رو داشته باشم .اما االن بانهتنهایی

 کنه . واقعا برام فرقر نیم

 و دوباره نگاهش را از پنجره گرفت و به چشمانم دوخت 

_با تو هرجای دنیا باشم برام مثل بهشته .من از محمد 

 جوری راحنر حرقن ندارم . ترسم اما اگه تو ایننیم

ن و اطمینان بخشش بلوای غرینی  را که در لحن تاکیدآمی 

دلم بود فرو نشاند و آرامم کرد و من به پاس این همه 

درک و تفاهم دستانم را به دور گردنش آویختم و کنار 

 گوشش به نجوا گفتم

ن !   _پس یه کاری کن زودتر بیایم اینجا ! پلی 

ون زدهو بعد لب از  های سوزانم را روی عضالت بی 

به  اش کشیدم و عطر خوشبوی تنش را حریصانهحوله

بجان خریدم تا رسیدم به قلبش .آن  جا که با رصن
ی

آهنیک

 تپید . تندتر از همیشه یم

 _هر وقت کم آوردی بگو دیگه ادامه ندم عزیزم ! 

اف یم ن اعیر ام که بوسهکنم که لحنم اغواگرانه بود ! همی 

اش نشست انگار که طاقتش را از ی سینهروی قفسه
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ا خودش به روی دست داده باشد از جا بلندم کرد و ب

 تخت برد . 

 کنم گ کم میاره ! من یا تو ؟_االن بهت ثابت یم

ام تمام اتاق را های ریز و موذیانهدر همان حال که خنده

زدم و در تالشی برداشته بود به موهایش آرام چنگ یم

کردم مثال او را از خودم دور کنم . اما مذبوحانه سیع یم

ذره از جانم با دانست که چطور هر خودش هم یم

که با مقاومت آنوار در طلبش بود .یی کشیسی دیوانه

هایم از دو سمت جدی من مواجه شود با مهار دست

ام محکم چسباندشان به تخت و با بدنش کامال احاطه

 کرد . 

 دوین که ! _ شیطونیات رو دوست دارم سنیوریتا! یم

را ییک و با حرکایر آرام و نوازشگرانه  بندهای تاب سفیدم 

ن کشید و با عطیسی سوزان شانه های عریانم را  ییک پایی 

 بوسید . 

 

*** 
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برای رصف ناهار مهمان ییک از دوستان ایراین همایون در 

لش بودیم .نامش سیاوش بود .سیاوش یغمایی ! از  ن مین

های پولدار و رسشناس مقیم لندن .پدرش صاحب ایراین 

ه گر شهرهای ای در لندن و دیچندین رستوران زنجی 

رسید . انگلیس بود .همسن و سال همایون به نظر یم

ای نه چندان مشهور که در فکر تهیه خواننده و نوازنده

هایی از خودش بود و یک آلبوم با اجرای آهنگ

هایش را بسپارد به همایون خواست تنظیم آهنگیم

.عمارت بزرگ و زیبایی در آکسفورد داشت . همایون 

 یمبرایم تعریف کرد
ی
کرد از ه بود زماین که در لندن زندگ

کشان به هم معرقن شدند و  طریق ییک از آشنایان مشیر

ن اعیاین یبعد دوستیشان عمق گرفت . از خانه اش نی 

ی استفاده یمبرای گردهمایی  شد .من برای های هین

ضیافت ناهار آن روز یک دست کت و دامن پشیم به 

ن زیتوین پوشیدم که دوخت ب سیار شیک و مد رنگ سیی

 روزی داشت .آن

 

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۶۸۵ 

 

 که 
ی
را در ییک از گشت و گذارهایمان از فروشگاه بزرگ

ی ییک از برندهای معروف پاریس بود خریده نماینده

بودیم .موهام را با بابلیس کیم فر کردم و شال زیتوین 

 که خال
ی

و که های سفید داشت انداختم رسم .ارنیک

تصمیم گرفته بود کت و شلوار مشیک بپوشد ، کراواتش را 

 . با من ست کرده بود 

 یم
ی
اقن زندگ کرد .مرد خوش سیاوش در یک عمارت ارسی

ب و خونگریم بود و برخوردی صمیمانه داشت . با  مرسی

قد و قامنر نسبتا بلند . کیم بور بود .رنگ چشمانش هم 

ش را به سمتم زد .وقنر به رسم ادب دستبه طوش یم

دراز کرد ، من برای فرار از این موقعیت ناگزیر مجبور 

که بهش بر نخورد مثل هندوها کف شدم برای این

هایم را روی هم بگذارم و نامسته وار از دست دست

م . او اول با تعجب و شگفنر به من نگاه  ن هی  دادن با او بیی

باال زد  ایتفاویر شانهکرد و بعد به همایون .همایون با یی 

رنگ حواسمان را با و او هم مجبور شد با لبخندی پریده

ن   گفیر
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 _چه گردنبند زیبایی ! حتم دارم انتخاب همایون باشه

از جو ناخوشایند به وجود آمده پرت کند . بعد هم کیم 

 مارا با خود به سالن پذیرایی برد و نشنید که 
ی

با دستپاچیک

 گفتپشت رسش همایون کنار گوشم پوزخندزنان  

 _آچمزش کردی ! 

داد آن ها و اختیارایر که به من یمبا وجود تمام آزادی

ن و تقدیر لحظه حس کردم توی لحنش رگه هایی از تحسی 

ی شبیه " براوو "یم ن  جوشید .چی 

ه و دزدکانهآن روز نگاه  ی سیاوش را مدام روی های خی 

کردم و آن مهماین ناهار اعیاین که حال و خودم حس یم

های کالسیک بود ، های توی فیلمش شبیه ضیافتهوای

کنم همایون مثل یک شکنجه بر من گذشت .حس یم

هم این را فهمیده بود اما بعد از مهماین یا واقعا فرصت 

که هردو ترجیح نشد در موردش باهم حرف بزنیم یا این

ن به آن را به تاخی  بیندازیم . یم  دادیم پرداخیر

*** 
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ن اجرای گروه ارکسیر در جایگاه  با سیاوش یغمایی در  دومی 

دانم پای چه حساب و کتاب و ویژه برخورد کردم .نیم

ای درمیان بود و چطور شد که برعکس اجرای معادله

شب اول که من اصال با او مواجه نشده بودم ، ناگهان 

اش در برابرم دیدم او با ییک از همان لبخندهای مصنویع

یل کنار دست من ظاهر شد و صاف نشست روی صند

توانستم قبول کنم که این قضیه کامال وجه نیم.به هیچ

اتفاقر باشد ! ظاهرا به طریفر از نفوذش برای همنشینن 

خواست تمام با من استفاده کرده بود .من که دلم یم

توجه و تمرکزم به روی سن و به خصوص اجرای همایون 

شد اعث یمگاهش بکه او با وزوزهای گاه و یی باشد از این

حواسم از صحنه پرت شود احساس خویی نداشتم 

بتهوون را  ۵کننده ی قطعه .سمفوین زیبا و میخکوب

اش راجع به های گزافهکرد . از صحبتداشت کوفتم یم

ربط و خاله زنیک مثل ) اون پیانیسته موضوعات یی 

عشقش رو تابستون امسال از دست داده یا اون خانم که 

 کنه دوست دخیر اون یاروئه است که داره چنگنوازی یم

ن یه سیاهپوست رهیی ساکسیفون یم زنه یا عمدا گذاشیر

گروه ارکسیر بشه تا تو قلب انگلیس مشت محکیم بزنن 

 تو دهن نژادپرستا.(
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۸۶ 

 

آمد فرصنر دست شدم و بدم نیمکم داشتم کالفه یمکم

ایگاهم را با کیس عوض کنم .زن پی  و داد تا بتوانم جیم

گشت و ای که بغل دستم نشسته بود گهگایه بریمآراسته

قروچه  کرد و گایه هم دندانداری به ما یمنگاه معنن 

بار به نظر تا تک زبانش آمده بود که رفت .حنر یکیم

" اما باز مالحظه به خرج دهد و  shut upبگوید " 

 نگفت . 

 و یی تفظاهرا او از یی 
های من نسبت به توجیهاویر

خودش خسته شده بود که ناگهان خواست از راه دیگری 

مرا وارد گفتگو با خودش کند و شاید برایش مهم نبود که 

خودش باعث تکدر  پروایی ممکن است با جسارت و یی 

 ناراحنر من شود . 
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کردم _با شناخنر که از همایون داشتم هیچ فکر نیم

 اج کنه که مقید به حجاب باشه ! آخرش با زین ازدو 

 که نگاهش کنم گفتم آنیی 

 _پس حتما درست نشناختینش ! 

 و کماکان سیع کردم تمام توجهم به روی سن باشد . 

اف یم کنم که تو دلم بهش حسودیم _شاید ! اما اعیر

 شده ! 

و تا با تغی  نگاهش کردم بلکه از خودش خجالت بکشد و 

یم ساکت شود در کمال یی   لبخندزنان ادامه دادرسی

_ شما خییل زیبا و دلربایی ! حنر در این پوشش نیمه 

اسالیم ! صداتم که یه معجزه است ! خوش به حال 

 همایون ! 

 با غیظ و اکراه در جوابش گفتم 

دونه چه دوست _منم برای همایون متاسفم که نیم

 مالحظه و گستاچن داره ! یی 

مزمان با خودش را روی صندیل جابه جا کرد و ه 

ن صدای ساکسیفون  قیدانه گفت ها یی فرونشسیر

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ی عزیزم ! اینجا اروپاست ! در _چقدر سخت یم گی 

کنم برای همایون مهم باشه که کیس از ضمن فکر نیم

 زیبایی زنش تعریف کنه ! 

ن ؟  _مطمئنی 

وقنر دید تا چه حد خشم و عصبانیتم را برانگیخته کیم 

ر کرد و جواب محتاط تر شد و خودش را جمع و جو 

 تری داد مودبانه

ن ! ببخشید اگه با  ی نگی  ن _راستش نه .لطفا بهش چی 

 حرفام ناراحتتون کردم ! 

به نظر آن قدرهام که وانمود یم کرد از لحن و گفتار 

منده نبود .شاید فقط از ترس وقیحانه اش پشیمان و رسی

دلخوری و واکنش همایون بود که داشت چاپلوسانه نظر 

کرد و من با لیحی سبت به خودش خننی یممنفن مرا ن

 درآمده دندان به هم ساییدم و گفتم 

 گم حتما ! _بهش یم

و رویم را ازش برگرداندم . خوشبختانه او هم دیگر 

جیکش درنیامد و تا پایان ساکت و صامت به تماشای 

 ی اجرای سمفونیک نشست . ادامه

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ای آن شب بعد از ضیافت شام مجلیل که به افتخار اجر 

ن گروه ارکسیر در هتل محل اقامتمان به  موفقیت آمی 

اتفاق همه اعضاء گروه و همراهان و دست اندرکارانشان 

برگزار شد من و همایون آن قدر خسته بودیم که تا دوش 

گرفتیم و رسمان به روی بالش افتاد از فرط خواب 

امون مسائل مربوط به یی  هوش شدیم و نشد باهم پی 

رف بزنیم . صبح روز بعد وقنر اتفاقات آن شب ح

شدیم که از اتاق داشتیم برای رصف صبحانه آماده یم

ون در اتاقمان به صدا درآمد .ییک از پیش  بزنیم بی 

های های هتل بود . توی دستش سبدی از گلخدمت

 کرد . نوازی یمرنگارنگ ارکیده چشم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۸۷ 

 

ای ناشناس .که به انگلییس روی از طرف فرستنده 

 کارتش نوشته شده بود " برای آقا و خانم شهسواری ! "
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من و همایون با تعجب نگاه به هم کردیم و چون هیچ 

حدش نیم توانستیم بزنیم سبد گل را از دست پیش 

خدمت گرفتیم و با تشکری صمیمانه در را به رویش 

 م و گفتم ها کشیدبستیم .من دسنر نوازشگرانه روی گل

 دونستم اینجا واسه خودمون طرفدار داریم ! _نیم

بست همایون وقنر داشت گره کراواتش را سفت یم

 متفکرانه گفت 

 _شاید کار سیاوشه ! اون عاشق این جور سورپرایزاست . 

ها و اسم سیاوش که آمد وسط ، ذهنم به سمت حرف

که متوجه آناش کشیده شد و یی رفتارهای گستاخانه

هام برافروختند.آن قدر ام در هم شد و گونهشم چهرهبا

 که او فهمید و به رویم آورد 

ی باعث عصبانیت یا پریشونیت شده !  ن _انگار چی 

 درست فهمیدم ؟ 

 فکر کردم 

" شاید واقعا از رفتارش با من پشیمون شده و فهمیده 

ن برامون گل فرستاده ، حاال چرا  اشتباه کرده ! برای همی 

قدر شعور داشت که دونم ! ویل البد اونناشناس نیم
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ه  خواسته به این طریق رسما از من عذرخوایه کنه ! بهیر

ی به همایون نگم و دوسنر  ن اصال فراموش کنم و چی 

دورادورشون رو به خاطر این مساله به هم نزنم .اینا قراره 

ن .نباید همه  تو ساخت آلبوم ترانه هاش باهم همکاری کین

 ." چی رو خرابش کنم

 _ محبوبه ؟ اینجا نیسنر ؟ 

 پریر گفتم با صدای بشکن او به خودم آمدم و با حواس

 _چی ؟ 

که با که کال بحث را پیچانده باشم درحایلو برای این

کردم چشمان جستجوگرم، گوشه و کنار اتاق را وارش یم

 گفتم 

_ دیشب از بس که خواب آلود بودم یادم نیست 

 ساعتمو کجا گذاشتم . 

 _اونجاست! کنار گوشواره ها و گردنبدت ! 

ن توالت اشاره کرد و متعجب از این که چطور آن و به می 

 ام شانه زد باال . را که درست جلوی چشمم بود ندیده
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۸۸ 

 

_انگار انتظار نداشت گل رو براش پس بفرستم . خییل 

 بهش بر خورد! 

مان وین بستیم .مقصد بعدیهایمان را یمچمدانداشتیم 

بود.با پرواز ساعت هفت شب. باید اتاقمان را راس 
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دادیم و برای استفاده از چند ساعت ساعت دو تحویل یم

کردیم تا جور برنامه ریزی یمباقیمانده تا پروازمان هم یک

ی کرده باشیمضمن وقت  . کیسی اوقات خوشی را هم سیی

ای اش با سیاوش ) که با تلفنن دودقیقهبعد از صحبت  

لحنن خشک و صمییم فقط چند " اوگ " و چند " مهم 

نیست " و چند" بگذریم " و مقداری هم سکوت رسد 

ای آرام و عادی به کنارم تحویلش داده بود ( با چهره

تواند تا که چطور یمبرگشت و من متعجب بودم از این

ل خودش به راحنر این حد خوددار باشد و از پس کنیر 

 بربیاید! 

 

ن پشیمدرحایل ام را کنار دیگر که کت و دامن سیی

چیدم هایمان ،توی چمدان جدید با وسواس یمسوغایر 

 که مچاله و چروک نشود با رسدرگیم گفتم

 _ راستش منم نفهمیدم چرا این کارو کردی !؟

ن است که فرستندهحنر نیم ی دانستم از کجا مطمیی

کیس جز سیاوش نیست .او چمدانش را ناشناس سبد گل  

ن چمدان  زودتر از من بسته بود و حاال داشت در بسیر

 کرد. جدیدم به من کمک یم
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_نفهمیدی یا چون از اون آدما نیستم که در لحظه 

 واکنش نشون بدم حدس زدنم سخته ! هوم ؟ 

برای لحظایر هردو دست از کار کشیده و زل زده بودیم به 

درگیم و او با حالنر حق به هم .من با تعجب و رس 

 جانبانه. 

های کثیف و آزاردهنده دوستم رو روی _مثال چون نگاه

ام حضورش، سیع یمزنم یم کنم متمدن بینم و به احیر

باشم و همون لحظه کاری نکنم که مردک متوجه خشم و 

ش  عصبانیتم بشه ممکن نیست بعدش یه گوشه گی 

 رو که واسه بندازم و از خجالتش در بیام و سبد گیل

 فرسته پس بفرستم ؟ دلجویی یم

افتاد.پس چرا یک لحظه خشکم زد .ذهنم داشت از کار یم

ی نفهمیده بودم ؟ ن  من چی 

 

ها اهمیت نیم" فکر یم ن ده و حساس کردم به این چی 

 ام ! "نیست و من زیادی سننر 

 

 _یعنن چه جوری از خجالتش در اومدی ؟ 
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قدرشناش نگاهش  که متوجه باشم داشتم با آنیی 

قدر از این دانم چه مرگم شده بود! چرا اینکردم.نیمیم

 زده بودم ؟بابت ذوق

ون یم اومدیم و من ازت _دیشب از تاالر شام که بی 

ی خواستم به اتاق برگردی تا بتونم "بروس") مدیر برنامه

گروه ( رو پیدا کنم و باهاش حرف بزنم ، درواقع 

وش! بهش رک و پوست کنده خواستم برم رساغ سیایم

گفتم کار تنظیم آهنگهاشو بسپاره به ییک دیگه چون من 

دونم بلکه دیگه دیگه نه تنها اونو دوست خودم نیم

 خوام حنر ریختشو ببینم. نیم

 

که قیافه شوکه و ناراحت سیاوش را پیش خودم درحایل

ای از این بابت مجسم یم کردم و به طرز خبیثانه

 بودم پرسیدمخوشحال و رایصن 

ی به من نگفنر ؟ ن  _پس چرا چی 

ان مانده باشد  تلخندی زد و  انگار که در کار خودش حی 

 مستاصالنه آه کشید. از درک خودش عاجز مانده بود!؟
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کاری با محمد این بار دوم بود که به این _بعد از کتک

دلیل خونم از دست کیس به جوش اومد ! اولش بهت 

 نگفتم چون

 

 ور_کردند#عشق_را_سانس

 #نیلوفرالری

#۶۸۹ 

 

ترسیدم بر عکس ادعایی که داشتم من هم به نظرت آدم 

حساس و متعصنی باشم که دم به دقیقه قراره رگ 

ی که تو ازش خسته ن تش باد کنه. همون چی  ای و وازده غی 

دونم ِچم شده! انگار دیگه دست خودم ! ویل خب نیم

 نیست ! 

های طبییع که نشنیم دانم چرا داشت از خودش و واک

داد احساس تاسف و های مختلف بروز یمدر موقعیت

 و یا ضعف یم
ی
مندگ که باید به خودش و کرد. درحایلرسی

و خایص که برای رویارویی با این  رفتار و منش مقتدرانه

بالید .با احساس درک متقابل و توام با قضایا داشت یم
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ن و تقدیر دستم را روی دستش گذاشتم و آ رام تحسی 

 گفتم 

_خودت رو رسزنش نکن! راستش رو بخوای از این مدل 

ت بازی تو خوشم میاد همایون. چون منو مقرص رفتار غی 

ن سیاوش نیم َول مثل همی 
َ
ن و ه دوین و رسزنشم مردای هی 

کنن که شاید چون پوششم خوب نبود یا مدل حرف نیم

زدنم مشکل داشت یا ممکنه سبکرسی کرده باشم باعث 

طرف مقابلم شده! این که تو حواست اینجوری گستاچن 

ن این دی، محدودم که به من گی  نیمبه منه در عی 

ذاری  اما اگه کیس نگاه چپ کنن و راهو برام باز یمنیم

بهم بکنه یواشیک از خجالتش در میای برام خییل باارزش 

ینه. من این تعصب و حساسیت تو رو دوست دارم  و شی 

ن باش عزیزم! و هرگز ازش خسته نیم  شم.مطمیی

های من تسیل گرفته باشد یک نفس انگار که با حرف

آسوده کشید .یاس و اندوهش آنا از چهره و نگاهش پر 

کشید و جایش را به عشق و امیدواری داد. هردو دستانم 

 هایش برد و بوسید. را به لب

اف کنم دلم یم_یم ن خوام صادقانه اعیر خواست رس می 

جرا وقنر اومد کنار تو نشست از جام بلند ناهار  یا موقع ا
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کردم. اما زدم لهش یمچسبیدم یماش یمشدم و به یقهیم

گفتم چه مرگته مرد! تو که قبال یه تو دلم به خودم یم

جوری نبودم چون قبال جوری نبودی! بعد فهمیدم ایناین

 پای تو وسط نبود ! 

ن نگاه مفتون و شیدایش آن لحظه پرستیدین بود و م

ی دنیا صدا ترین لهجهرسخوشانه اسمش را با عاشقانه

 زدم

 _همایون ! 

 برد . اش دلم را به اوج یملحن مهیج و شورمندانه

که توین هر قاعده و قانوین رو بشکنن و بدون این_تو یم

ی یه مرد با افکار و  داشته باشه باعث درگی  روحتم خیی

 .حسود و یی 
ور طاقتش کنن عقاید و احساساتش بیسی .رسی

! و جنگنده .خودخواه و انحصارطلبش کنن  اش کنن

دم نذارم که حس و حساسیتم روی تو اما ...بهت قول یم

 شکاک و تعصنی بسازه و برات 
از من یه مرد عویصن

یر تبدیل به ییک از همون نسخه های فیک مردای غی 

بشم که تو دور و برت زیاد رساغ داری.من هرگز با عشقم 

 سنیوریتا!  سازمبرات قفس نیم
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یک دستش را باال آورد و با همان لحن پرصالبت و 

 پرتاکیدش گفت 

ف یم  دم ! _قول رسی

 

و من با قلنی رسخ و تپنده ، میان گرگر تب سوزاین که به 

جانم افتاده بود ، همان دستش را که به نشان قسم و 

دم و با چشمان  قول باال برده بود گرفتم و به صورتم فرسی

 تمبه اشک نشسته گف

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۹۰ 

 

_منو بیشیر از این دلبسته خودت نکن همایون ! من 

ی یا یه کیس رو خییل بخوای ترسم .یمیم ن گن وقنر یه چی 

تش! و من رسنوشت چنگ میندازه روش و ازت یم گی 

تونم دنیای بدون خوام تو رو از دست بدم .حنر نیمنیم
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م نمیاد زندگیم قبل از تو چه جوری تو رو تصور کنم و یاد

 بود! 

 

نگاه نافذش همراه با تاثر و ادرایک عمیق بود .انگار که 

شناخت .بغلم زد و محکم به های مرا یمجنس نگراین 

د تا دلواپیس  هایم را ازم گرفته باشد . خودش فرسی

_پس من باید ترسم بیشیر باشه! چون به این حد از 

ن هم قانع نیستم! دل خواد برگردم به اون م یمخواسیر

اومدی به دیدنم و من برات ژست روزایی که تو یواشیک یم

گرفتم ، تا با تو هر یه استاد جدی و سختگی  رو یم

 وار عاشفر کنم . اش رو دیوونهلحظه

خواست  آن لحظه که آغوش امنش پناهم شد و دلم یم

رد کی تارگیسوانم ، تا ابدیت ادامه پیدا یمدستش نوازنده

 شد. و شعری که زیر گوشم خواند جاودانه یم

 من و تو جمع شویم از رس ذوقمن و تو یی 》_

 《!خوش و فارغ ز خرافات پریشان من و تو 
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ی نه چندان اسم و بعد ازظهر آن روز ما توی یک کافه

ی " میکروفن باز " داشت دار انگلییس که برنامهرسم

ن و دست به یک دیوانه بینن نشده پیشبازی هیجان انگی 

که به انگلییس مرا به عنوان همرس زدیم .او بعد از این

صدای خودش معرقن کرد ازم خواست برای اجرای خوش

 از گوگوش به روی سن بروم . آن دسته از 
ی

آهنیک

یان کافه که با نام گوگوش آشنا بودند به وجد آمدند  مشیر

وع به تشویقم کردند و من آن دم قدر غافلگی  شده بو و رسی

بینم .او کردم دارم آن صحنه را توی خواب یمکه فکر یم

ی مرا دید به های ناباورانهوقنر تردید و ترس و خنده

 طرفم آمد، دستم را گرفت و با خودش به روی سن برد . 

_اینجا هیشیک تو رو نیم شناسه عزیزم ! نگران هییحی 

ات رو از نباش ! فقط خودت باش و صدای حبس شده

 دت آزاد کن .محبوبه مایه بخون! اعماق وجو 

 

توانم شود و نیمکه من با اما و اگر و نیمو قبل از این

ن  هایم از خودم دلرسدش کنم رفت و پشت پیانو گفیر

نشست تا راه فرار را بر من بسته باشد .با قلنی لرزان در 

سینه ، پشت میکروفون بودم نگاهم به جمعینر بود که 
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دند به من ! به من که با مشتاق و منتظر زل زده بو 

  پوشش ایراین 
ی

ام جمع اضداد بودم . و میل به خوانندگ

شناسم و هایی که نیمکردم قرار است برای آدمباور نیم

احتماال زبانم را نیم فهمند ترانه بخوانم . اولش هول و 

کشیدم . دلم دستپاچه بودم و حنر به سخنر نفس یم

ن جا پا به فرار بخواست از آنیم گذارم .اما پاهایم به زمی 

ن  چسبیده بودند. انگار در خودم قفل شده بودم . همی 

ای در که صدای پیانواش بلند شد ناگهان انگار معجزه

من اتفاق افتاد .قفل بدنم باز شد و بند بند وجودم کنار 

هم قرار گرفت و چنان آرامش و متاننر در من پدید آمد 

ن  راحت و که انگار نه انگار این خودم هست م که چنی 

وع به خواندن کردم .گویی که 
مسلط و متیک به نفس رسی

ن اجرای من در کافه  های گم و پرت دنیاست . این هزارمی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۹۱ 
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خواستم انگار که یم. لغزش و لرزش با صدایی صاف و یی 

ها که شوق آوازم را به گوش فلک برسانم .به آن

ند و صدایم را ازم بدزدند . یم  خواستند گلویم را بیی

 

نشوین اومدی / تو با اسب سفید " تو از شهر غریبه یی 

های پرغبار / مهربوین اومدی / تو از دشتای دور و جاده

 برای همصدایی ، همزبوین اومدی / "

 

در پایان وقنر با تشویق گرم و پرشور جمعیت توی کافه  

شوقم که باریدن گرفت به های مواجه شدم ، اشک

زد سمت همایون دویدم که ایستاده داشت برایم کف یم

قراری خودم را در آغوشش انداختم و ازش خواستم .با یی 

د .نیممرا با خودش از آن خواستم جو مهیج و جا بیی

م قرار دهد  مثبت کافه بیش از این تحت تاثی 

هایی کافه  جا رفتیم ، دور از اینخواستم وقنر از این.نیم

که در آن شنیدن آواز  زن ممنوع نبود ،  دلم را شوق و 

هوس خواندن و شنیده شدن بسوزاند! اما از همان 

های ی لحظهی دوبارهدانستم دلم برای تجربهلحظه یم

ین و یی  ن صحنهناب و شی   شود ! هایی تنگ یمتکرار چنی 
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همان شب در هتل " گست هاوس" وین خواب دیدم در 

ام . دست و پایم را به تخت بسته بودند ق عمل جراچاتا

کردم راه فراری نبود .دکیر عماد پنایه با و هرچه تقال یم

هوشی باالی رسم ایستاده بود و داشت با آمپول یی 

 گفت های ترسنایک یمخنده

س عزیزم ! وقنر بیهوش بیسی هییحی نیم  فهیم ! _ نیر

 سوزن را با فشار یی 
ن ای در تنم فرو کرد مانهرحو بعد رس تی 

کشان از خواب پریدم .چنان و من همان لحظه جیغ

زدم انگار که از آن بیمارستان لعننر تا وین را نفس یمنفس

دویده باشم ! صدای جیغم خواب او را هم آشفت 

.نگران و دستپاچه چراغ خواب را روشن کرد و خودش را 

ه به سمتم کشید .هول و متوحش به دور و برم نگا

بار دیگر از چنگ دکیر شد که یککردم و باورم نیمیم

اش افتاد پنایه قرس در رفته باشم .رسم که روی سینه

که آرام بر پشتم هقم بلند شد. در حایلصدای هق

زد ، با مالیمت و نواخت و بر رس و رویم بوسه یمیم

 دلجویی گفت
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ی نیست عزیزم ! فقط یه خواب بود! یه کابوس !  ن _چی 

  بود تموم شد. من پیشتم ! آروم باش ! هرچی 

 

تمام درد و رنج آن شب تاریک و دهشتناک دوباره برایم 

های برجای مانده بر قلب و روحم که در تازه شد و زخم

وع به خونریزی کردند .   حال جوش خوردن بودند ،باز رسی

ن ...یم_خواب بدی بود! یم ن ... خواسیر  خواسیر

م. او که داستان دکیر د شیم از فشار بغض داشتم خفه

دانست حدس ام را نیمی بریدن حنجرهپنایه و نقشه

 زد. دیگری یم

 _خواب جنگل رو دیدی؟ 

 ام رستکان دادم که یعنن نه . های بند نیامدین میان اشک

ن صدامو ازم _خواب بیمارستان رو دیدم .یم خواسیر

ن .   بگی 

و بعد میان اشک و مفم ماجرای آن شب شوم و 

ده را که فقط به لطف یک معجزه به سالمت ز ظلمت

پشت رس گذاشته بودم تندتند برایش تعریف کردم .او 

 کرد. زد و با رقت و دلسوزی نگاهم یمناباورانه پلک یم
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۹۲ 

 

اش لحظه به لحظه پیش آه از نهادش برآمده بود ! چهره 

یش که صورتم را هاتر یم شد . دستچشمم شکسته

زده بود .اندوه و تاسف از عمق قاب گرفته بودند یخ

 .  بارید صدایش یم

ن تو رو به زور بدن به اون _و بعد از اون ماجرا یم خواسیر

ن ظلیم در حق بچه  کنه؟اش یمقصاب؟ آخه گ همچی 

 یی تا به حال او را این
ن تاب و جوری ندیده بودم .چنی 

حظه ممکن بود روحش از مفلس و رنجور ! انگار هر ل

 غصه ترک بردارد و در خودش فرو بریزد. 

 چه بالیی ؟ چرا نگفنر یم_چرا بهم نگفته بودی 
ن خواسیر

 رست بیارن! 

د .اگویی داشت با تمام و مرا دوباره به تنگ سینه
اش فرسی

گریست .دستم ی من یمکشیدهقلبش بر روح ستم
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ی تیغ توانستم تخورد .یمداشت روی لباسش چنگ یم ن ی 

چاقوی جراچ را  زیر گلویم حس کنم .ترس و نگراین به 

 شالقم کشیده بود . به زاری گفتم

خوندم ! نباید دوباره ریسک _من نباید تو اون کافه یم

اگه کردم .نباید ...اگه ...اگه ییک ازم فیلم گرفته باشه... یم

ن ... باز فیلمم پخش بشه ...   اگه بخوان صدامو ازم بگی 

هقم خاموش ماندم کنان میان اشک و آه و هقد نالهو بع

 . 

او روی پهلو دراز کشید و مرا در بر خود کشید. بعد از 

شنیدن داستان تکان دهنده ی بیمارستان هنوز مبهوت و 

مات بود .اما از تسیل من دست برنداشت. میان ناز و 

زد با لحن اطمینان هایی که برموهایم یمنوازش و بوسه

 رباین گفته بود  بخش و مه

ذارم کیس شه عزیزم ! من نیم_شش ! هیچ طوری نیم

 بالیی رست بیاره .کیس اذیتت کنه .مگر اینکه 
ن همچی 

 مرده باشم ! 
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 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۹۳  

ن کنرست سمفونیک در وین،  بعد از اجرای موفقیت آمی 

هر را فرصنر دست داد تا قبل از عزیمت به آلمان ش

 ی دانشجویی . با او تمام مسی  دانشگاه تا خانهبگردیم

اش های مورد عالقهزنان رفتیم و در کافهسابقش را قدم

قهوه و کاپوچینو خوردیم.مدرسه موسیفر که او زماین در 

کرد جایی در قلب وین بود.او برایم از آن تدریس یم

روزهایش گفت و وقنر به شوچن ازش خاطرات آن

 دم پرسی

 ! ا طرفدار زیاد داشنر ن دخیر  _حتما بی 
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ی نگفت. با چند تن از اساتید  ن فروتنانه لبخند زد و چی 

قدییم دیدار داشت و از اینکه فهمیده بود دوتن از 

ن آموزشگاه پیوسته  شاگردان سابقش به جمع مدرسی 

بودند خوشحال شد. او با مدیر آموزشگاه که مردی بور و 

کردند که شت گفتگو یممسن سال بود به آلماین دا

موبایلم زنگ خورد. وقنر دستم را توی کیفم کردم تا 

ام را بردارم متوجه نشدم کارت ویزینر از داخلش به گوشی 

ن افتاد.خط راه نیم داد و از میان امواج درهم و برهیم زمی 

رسید صدا قابل تشخیص نبود. حدس که به گوش یم

خواست ارشادم یم زدم بازهم مامان باشد. حتما دوبارهیم

رسید یا نه؟ با دانم صدایم به آن رس دنیا یمکند. نیم

ن   گفیر

 زنم . _صدات رو ندارم. بعدا خودم زنگ یم

 گوشی را قطع کردم و با حرص نفس کشیدم .فکر کردم

زنه تا به خیالش سفر اروپا " حاال یه گر وگر بهم زنگ یم

رو دادم به  رو کوفتم کنه .اصال اشتباه کردم شماره اینجا 

 محیا! اح! "

 همان لحظه همایون به طرفم آمد و پرسید 

 _گ بود؟
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اش دمغ و که واقعا چهرهرسید یا ایندانم به نظرم یمنیم

 ای زدم باالتوی فکر بود ! شانه

جی   _احتماال مامانم! خط خراب بود .فقط صدای جی 

 اومد.خوشبختانه نشنیدم چی گفت . یم

ی  ن که نگفت و من متعجب بودم از اینرس تکان داد و چی 

 رویم؟ایم و نیمجا ایستادهچرا هنوز آن

؟_قراره کس دیگه  ای رو هم ببینن

 کوتاه گفت 

 _نه . 

و بعد کارت ویزینر را به سمتم گرفت .به طرز مرموزی 

 رسید. ناراحت و مشکوک به نظر یم

 _این از تو کیفت افتاد. 

 _چی هست ؟

رفتم .یک کارت ویزیت با و با تعجب آن را از دستش گ

هایی به انگلییس بود .با دیدن اسم ها و شماره تلفننوشته

" سیاوش یغمایی " بر جای خشکم زد.چرا ؟ چطور؟ 

 خدای من! 

 _مطمئنن از داخل کیف من افتاده؟
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ی در مورد این کارت بهم نگفته بودی!  ن  _آره .چی 

ه بود و انگار منتظر توضیحات رسای  نگاهش رسد و خی 

ن! اما چه توضییح داشتم بدهم وقنر حنر خودم هم م

ینس آن مردک نکبت چطور رس از نیم ن دانستم کارت بی 

 کیف من درآورده!؟ گیج و منگ من و منن کردم و گفتم

ن االن فهمیدم این کارت  _راستش ...راستش ...خودم همی 

 تو کیفم بوده ! 

دار او برایم خوشایند نبود اصال .و طرز سکوت معنن 

هش که با تاین روی من ثابت مانده بود .داشتم دیوانه نگا

 شدم . برآشفته گفتمیم

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۹۴ 

 

؟_داری تو دلت قضاوتم یم  کنن

 رسش را به عالمت نفن تکان داد . 
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دم بدونم که اون مرتیکه گ _نه .فقط به خودم حق یم

؟   این کارت رو بهت داد و چرا بهم نگفنر

کننده که لحنش آرام بود و سیع داشت بازخواستبا این

کردم به مخفن کاری متهم نباشد اما من احساس یم

ی که نیمشده ن دانستم به او جواب ام و باید در مورد چی 

 پس بدهم . 

 _گفتم که من خیی نداشتم! 

که متوجه آنو آن کارت ویزیت را پرت کردم زیر پایش! یی 

ش پرخاش زده بودم. و بعد از رفتار زمان و مکان باشم به

لم پشیمان شدم.چهره اش برافروخته بود اما خارج از کنیر

توانست خویشتنداری کند و بر اعصاب بهیر از من یم

و  خودش مسلط باشد.دستش را زیر بازویم گذاشت

 آمرانه گفت

 _خییل خب بیا از اینجا بریم! 

ید . از خواستم دستش را پس بزنم اما زورم بهش نرسیم

دانستم حق دارد که یمدستش عصباین بودم .با این

استنطاقم کند اما بهم برخورده بود.شاید چون صدای 

 مامان توی گوشم بود 
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ی رو از شوهرت مخفن نکنن .چون  ن " یاد بگی  دیگه چی 

 دوین که ؟ "پنهون کاری عواقب خویی نداره عزیزم .یم

 عاجزانه گفتم 

؟_باور نیم  کنن

د به گریه بیفتم. حنر اگر به معنن واقیع کلمه با نزدیک بو 

ام به باورهایش گند زده بودم ناخواسته مخفن کاری

طاقت رسزنش و توبیخ شدن از سوی او را نداشتم .او 

 هم با درک این موضوع با مالیمت گفته بود

 کنم! _چرا باور یم

دانم.بعد هم مرا با خودش از راست یا دروغش را نیم

دانم از رسمای دم غروب بود یا ون برد. نیمجا بی  آن

که لرزیدم .طوریضعف اعصاب که داشتم بر خودم یم

خورد.او پالتوش را درآورد و روی هایم به هم یمدندان

ن تاکیس خایل را گرفت.  دوش من انداخت . جلوی اولی 

باهم که روی صندیل عقب نشستیم از راننده خواست 

ام را زدهو بعد دستان یخاش را زیاد کند درجه بخاری

زد گرفت و مالششان داد .صدای مامان در رسم ونگ یم

کردم .من مثل مادرم نیستم ! هنوز .احساس بدبخنر یم

 خواستم ! خواستم که باشم ! نیمنیم
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که هرچه زودتر خودم را از همانندی و برای این

وع کردم به حرف  ناخواسته به او دور کنم تندتند رسی

اویل که سیاوش در جایگاه ویژه کنارم  حظهزدن.از ل

هایش نشست تا تعریف و تمجیدهایش از من و نخ دادن

های گزنده ام به او و توجیه و جواببرایش گفتم و از یی 

احتمال دادم همان موقع وقنر حواسم به اجرای کنرست 

بود او از فرصت استفاده کرده و کارت ویزیتش را یواشیک 

 باشد.  توی کیفم انداخته

ش. _دلیل این کارش رو نیم ه از خودش بیی  دونم. بهیر

صدایم به طرز محسوش گرفته بود. هیچ فکرش را 

کاری حساس شده باشم و حد روی پنهانکردم تا ایننیم

روز خودم را در مظان این اتهام ببینم عقلم را از اگر یک

به ی آرایم دست بدهم. او نفس عمیفر کشید و بعد رصن

کرد قدر که تظاهر یمدانم آندستم نواخت .نیم بر پشت

 خونرسد بود یا درون متالطم و منقلنی داشت!؟

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۹۵ 
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خواست به خیالش قاپت رو بدزده _دلیلش مشخصه.یم

رسید کارت ویزیتش رو عزیزم و اگه االن دستم بهش یم

ه دیفرو یم گه پاش رو از کردم توی حلقش تا یاد بگی 

 گلیمش درازتر نکنه .مرتیکه احمق! 

شب بهت نگفتم خوای دعوام کنن که چرا همون_نیم

 هایی زده!؟دوستت تو گوشم چه حرف

ن و رسد گفت  در کنار لبخندی غمگی 

دم خواد هم دلم نمیاد! ترجیح یم_راستش هم دلم یم

 فکر کنم یادت رفته! 

دم و نومیدانه گفتلب  مهام را به هم فرسی

! _پس هنوز منو متهم به مخفن کاری یم  کنن

_نه .معلومه که نه .فقط وقنر اون کارت لعننر از تو 

ن !   کیفت افتاد یه کم پریشون شدم .همی 

 _اما چشمات هنوزم انگار از من گله دارن! 

! شما ببخش عزیزم! _چشمام غلط یم ن  کین

داد اما من دلم از جای لحنش بوی سخاوت و دوسنر یم

 کرد. ر بود و آرامش نیمدیگری پ
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خواستم بهت بگم چون فکر _ویل من یادم نرفته بود. نیم

ه . کردم این  جوری بهیر

کردم وقنر که او کوتاه آمده بود ترش یمچرا داشتم خراب

جور دوستانه حل و فصل و داشت این بحث را یک

خواستم ثابت کنم؟ و به گ ؟ به او یا به کرد؟ چی را یمیم

 خودم؟ 

 یش از نظر تو بهیر بود؟_چ

 خواستم دوسنر و همکاریتون به هم بخوره. _نیم

 _فکر کردی برام خییل مهمه؟ 

 دونستم مهم نیست برات! _از کجا باید یم

پوقن کرد و دسنر توی موهاش کشید .انگار در عجب بود 

هنن عاجزم!؟ ن واضح و میی  که چرا از درک یک همچه چی 

که وقت ه ماه خانوم؟ ایندوین چی برام مهمه محبوب_یم

م رو رصف خدمت به کیس نکنم که  و جون و انرژی و هین

به ناموسم نظر داره و بهش فرصت ندم تو دلش به 

ی من بخنده ! یی   خیی

 حق به جانبانه گفتم
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_تو که خودت اینو فهمیدی و قید دوسنر و همکاریش رو 

 زدی! 

د و بعد گفتچشمانش را برای لحظه  ای روی هم فرسی

وگ! بیا این بحثو تمومش کنیم.جز رسدرد و اعصاب _ا

 خردی حاصیل نداره. 

ه تمومش کنیم! منم سیع یم کنم دیگه قایط _آره بهیر

 هات نشم تا شان و مقام و دوستیات حفظ بشه. برنامه

انگار تبدیل به محبوبه پنج ساله شده بودم که منطق 

رفت .لحن شد و حرف حق تو کتش نیمرسش نیم

م شگفته و تهاجمطلبکاران ن  اش کرده بود! زدهآمی 

؟ من گ اینو گفتم ؟  _چی

دانم که منظورش اصال این نبود و داشتم خودم هم یم

 حرف توی دهانش یم
ی
 ام را بپوشانم. گذاشتم تا رسخوردگ

که فراموش کنم ناخواسته از روی دست مامان کنی 

ام و گهگایه بنا بر خی  و صالح خودم دست به برداشته

ن کاری که او در کاری یمنهانپ زنم .درست عی 

کرد های حساس بنا بر صالحدید خودش یمموقعیت

 .باید از خودم از این بابت متنفر باشم ! 
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ن پالتواش را از تن درآوردم و گذاشتم تا   قهرآمی 
با حرکایر

ای را که بینمان افتاده بود حفظ کند. و  بعد خط فاصله

اش رویم را کردم به شیشه. نههای مات و ناباورازیر نگاه

دانستم چرا باید با او قهر باشم در حنر خودم هم نیم

ن  حایل که برایم مثل روز روشن بود که او مقرص باال گرفیر

ن لجبازی کودکانه ای را کمیر در آن بحث کذایی نبود .چنی 

خودم رساغ داشتم ) الاقل در برخوردم با او. ( اما دیگر 

ای کار را خراب کرده ه طرز احمقانهشد کاریش کرد. بنیم

 بودم . 

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۹۶ 

 

به هتل که برگشتیم او بالفاصله رفت زیر دوش. من هم 

روی تخت دراز کشیده بودم و داشتم به عواقب بحث و 

توانم با او آشنر کنم که چطور یمکردم و اینقهرم فکر یم

 که از داخل حمام صدام زد . 
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 شه لطفا یه حوله بیاری برام؟ _عزیزم ؟...یم

ن یمکه به سمت کمد حولهدرحایل  رفتم فکر کردم های تمی 

 " یادش رفت حوله برداره یا عمدی تو کاره؟"

به زدم از پشت ابری از بخار  ن که به در حمام رصن همی 

غلیظ پیش رویم ظاهر شد .بوی شامپو و لوسیون تنش 

ظه که دلم داشت برای بدن کننده بود.همان لحدیوانه

اش که قطرات آب رویش برق خوش فرم و عضالین 

رفت خواستم حوله را به دستش زدند ، ضعف یمیم

بدهم و بزنم به چاک اما او من و حوله را باهم به سمت 

خودش کشید .خییس داغ تنش که به تنم خورد قلبم 

قابل دفیع داشت و نیمگرخید. جذبه شد به ی غی 

 ده نشد! سمتش کشی

، ویل من باهات  _اشکال نداره تو دست پیش رو بگی 

 ام . آشنر 

د و با های گرم و مرطوبش را روی لبو بعد لب هام فرسی

 ی گوشم را نوازش داد . دستش الله

ن شد، حس نفسم  تا رفت و برگشت و سینه ام باال و پایی 

ام از او نیست .همان کردم دیگر تایی برای قهر و دوری

هایم را دور بدنش طاقنر دستخواستم با یی یملحظه که 
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وع کرد به زنگ خوردن.او رسش را  حلقه کنم موبایلم رسی

کنار کشید و با نگایه خواهشمندانه منتظر تصمیم من 

که احساسات و غرایزم تماما به سمتش ماند و من با این

متمایل بود ، خودم را از او کندم که جواب تلفن را بدهم 

 ن و مایوس در حمام را بست. و او غرغرکنا

اع کرد!   _لعنت به کیس که موبایل رو اخیر

اش زدهپشت خط محیا بود و با صدای لرزان و بغض

های بدی برای من داشت .بابا تصادف کرده و به کما  خیی

د رفته بود. او عرص آن روز هم سیع کرده با من تماس بگی 

ن را به من بگوید اما نشد. دیگر نفهمیدم چی  که همی 

گفتم و چی شنیدم .حنر یادم نیست باهم خداحافیطن 

که تماس قطع شد ؟ من این سوی خط کردیم یا این

دیدم .او ای که نیمشوکه و وارفته زل زده بودم به نقطه

ون آمد و مرا که دید گوشی به دست روی  از حمام بی 

 تخت خشکم زده هراسان شد. 

 _چی شده عزیزم؟ اتفاقر افتاده . 

 _بابام ! 

ن یک کلمه انگار که به کلید اشک هایم وصل بودند و همی 

 .همان لحظه پفر زدم زیر گریه . 
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ن پرواز! او باید هرطور شده بر یم گشتم ایران ! با اولی 

ام کند . خواست در این بازگشت زودهنگام همرایهیم

هایشان هم حرف زده بود تا دنبال حنر با مدیر برنامه

اش را خواستم برنامها من نیمجانشینن برایش باشند. ام

کاره رها به خاطر من به هم بزند و این تور مهم را نیمه

ی کار بعدها باعث خواستم انرصافش از ادامهکند. نیم

ن  الملل شود .اگر کنار گذاشتنش از گروه سمفونیک بی 

 بخشیدم . افتاد خودم را نیماین اتفاق یم

د این تور رو ادامه _الزم نیست تو هم با من بیای .تو بای

 بدی.باید تا آخرش بری. برات خییل مهمه . 

گردیم و برام مهم تر از تو که نیست برام .با هم بریم_مهم

 شه . نیست بعدش چی یم

دی و من _گفتم که نه ! تو بدون من به این تور ادامه یم

 گردم ایران ! بدون تو بریم

 ؟خوای بدون من ... _مطمئنن که یم

 _آره . 

 ویل آخه ... _ 
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ن پرواز برگردم . و _لطفا دست بجنبون .یم خوام با اولی 

 بدون تو . 

ه  ی لجباز ! _دخیر

 

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۹۷ 

 

ی که از بابا داشتم چندان امیدوارکننده نبود.  آخرین خیی

ها بدون این که علنا از به هوش آمدنش قطع امید دکیر

ن را به شانس ده بودند.  کنند همه چی  و اراده خدا سیی

 آمد. صدای محیا پشت تلفن در نیم

" محبوبه اگه بابا رو از دست بدیم ...اگه یی بابا بشیم ... 

 اگه ..."

هقش بند دلم را پاره کرده بود.دیگر آرام و صدای هق

توانستم برای رسیدن صیی کنم.سنگینن قرار نداشتم و نیم

وقنر که همایون کردم .حنر ها را حس یمگذر  لحظه
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ن من بلیت برگشت را به دستم داد و درحایل که از تنها رفیر

ن به نظر یم رسید سیع داشت به روی خودش غمگی 

 نیاورد. 

رش که تایم _حدود ساعت شیش صبح به وقت ایران یم

 ! خییل خوبیه

ن که رسیدم خیی به هوش اومدن  _آره فقط خدا کنه همی 

 بابا رو بهم بدن. 

ن پرواز و بدون همرایه به محیا گف  ته بودم با اولی 

های پرتب و تاب و گردم تا آن لحظههمایون بریم

ن را کنارشان باشمدلهره  . او هم گفته بود آمی 

_ محمد هم چند روز زودتر از موعود آزاد شد تا پیش 

 خانواده باشه . 

 

خانواده!؟ محیا انگار یادش نبود خییل وقت است که او 

واده ما جدا کرده .هرچند آزادی خودش را از خان

زودهنگام محمد خیی چندان خوشایندی برای من نبود 

 گفتای جز مواجهه با آن نداشتم .همایون یماما چاره
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شه حذف کرد. حاال _ قبال هم بهت گفتم .محمد رو نیم

گرده ما که احتماال دوباره به جایگاه و قدرت قبلش بریم

نو نداریم. درسته پدر و از این نظر توان مقابله با او 

برادرای من قدرت سیاش باالتری دارن اما خودت که 

ن برای یم دوین من با اونا کاری ندارم و اونام حارصن نیسیر

ین راه برای مقابله با محمد فاصله  من قدیم بردارن. بهیر

ن از اونه. واال چقدر یم کاری کنیم و شه باهم کتکگرفیر

تونیم با عشق فقط یم برای هم خط و نشون بکشیم؟ ما 

. اون مثل استخون توی و اتحادمون جلوش بایستیم

گلومونه. باید یه جور تحملش کرد و بهش اجازه نزدیک 

 شدن به خودمون رو ندیم. 

 و بعد هم با استیصال گفته بود

_من نگرانتم محبوبه! دست خودم نیست .کاش منم 

 گشتم. باهات بریم

 

زد.با دستم وج یمقرارش تشویش مدر عمق نگاه یی 

ن گفتم  صورتش را نوازش کردم و با لحنن مطمیی

دم.  این که _من مواظب خودم هستم عزیزم .قول یم

ن  جوری پاشی با من فقط یه سفر توریسنر نیست که همی 
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بیای . به هرحال به گروهت تعهدی داری و اونام روی 

ایط کافبه. حضورت حساب باز کردن ن من تو ابن رسی  . رفیر

رسید با لحن دو دل و ناآرام به نظر یمکه هنوز یی درحایل

 به شیک گفت

اییط که پیش _ فکر نیم کنم با توجه به موقعیت و رسی

فطرت باشه که بخواد اذیتت قدر پستاومده محمد اون

کنه حتما شکنن یمکنه .اما اگه دیدی داره باز حرمت

موضوع رو با دالوری در میون بذار. شاید اون تنها کیس 

ی محمد رو باشه که بتونه جلوی رفتارهای افسارگسیخته

ه .   بگی 

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۶۹۸ 

 

دونم ...باز اگه محمد یه زماین از خانواده شما نبود نیم

تونستم به راضیه بگم ادبش کنه .به واسطه سمنر که یم

تونست گوش محمد خودش و شوهرش تو ) ...( داره یم
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بپیچونه که دیگه به حریم خانواده برادرش  رو یه جور 

نزدیک نشه . اما حنر اگه استثنائا حارصن به استفاده از 

خوام به کیس در این موقعیت شغیل خواهرم بشم نیم

مورد خاص فرصت قضاوت خودمون رو بدم و البته 

تره که در این مورد دونم که برای تو شاید خییل راحتیم

یم تا   خواهر من!  از دالوری کمک بگی 

 

درست فهمیده بود اما من که چشمم از دالوری آب 

محمد را داشت و تا  یخورد. او انگار نقش پدرخواندهنیم

آمد برایش مضایقه این لحظه هر کاری از دستش بریم

توانستم او را به عنوان آخرین شانسم نکرده بود. اما یم

 برای درامان ماندن از محمد در نظر داشته باشم. 

ن ارصار دارم که مهاجرت کنیم. ما این ور _برای همی 

ای راحت تونیم بدون دغدغه محمد یا هر مشکل دیگهیم

 کنیم. و یی 
ی

 دردرس زندگ

کنیم.نگران _ در ارسع وقت برای مهاجرت اقدام یم

 نباش عزیزم ! حاال دیگه من بیشیر از تو باهاش موافقم . 
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ن باش اگه م_خوبه .و تا اون حمد بخواد پاش موقع مطمیی

کنم و ترش رو از گلیمش درازتر کنه از دستش شکایت یم

 هم از کیس ندارم. 

 یک نفس راحت کشید و گفت

. چون  _راستش من تو فکرش بودم .ترسیدم ناراحت بیسی

 هرچی باشه محمد یه زماین برادرت بود. 

شه ها رو شکست. پس هرچی یم_بود .اما خودش حرمت

 پای حساب خودشه. 

. به هرحال هرچقدر هم که زور و نفوذ اون _درسته

گن مملکت قانون داره...شابد باید بیشیر باشه اما یم

هایی امتحان کرد و دید چقدر زور قانون مملکت به آدم

رسه! بهت گفته بودم که محمد کمکم کرد مثل محمد یم

 از زندان آزاد بشم؟  

 و وقنر من با تکان رس تصدیق کردم پوزخندزنان گفت

کردم مدیونش نیستم. قدرام که فکر یمخوشبختانه اون_ 

هللا) برادرش( پشت پرده راضیه بهم گفت بابام و روح

ی باعث شدن با اتهامات وایه و البته در سکوت و یی  خیی

همه بیفتم زندان و شالق بخورم و بعد چندماه شکنجه و 

بازجویی انگار که محمد در حقم لطف کرده آزادم کردن تا 
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ن خودمو از  حسایی  ن و مجبورم کین ازم زهر چشم بگی 

ایران تبعید کنم که جلو چشمشون نباشم و موقعیت 

وقت با رفتارهای ناهنجارم سیاش اجتماعیشون رو یک

 به خطر نندازم. 

کردم فقط منم که در مورد _خدای من نه! من فکر یم

رحیم وحشتنایک خانواده شانس نیاوردم .به تو چه یی 

 توین ببخشیشون؟شده. چطور یم

 تو بخشم و فراموش یم_مهم نیست. من یم
ی

کنم. رییک

سم. اما خدا خدا یم ی بیر ن کنم کفشم نیست که از چی 

هایی مثل پدر و برادرای پشت قانون مملکت فقط آدم

 من و محمد و دالوری نباشن . 

 

من با پرواز هشت و نیم شب به وقت وین رایه تهران 

ن اجرای شدم و گروه سمفونیک بعیم د از دومی 

رفتند.این فرداشبشان با پرواز صبح روز بعد به آلمان یم

 دوری و جدایی 
ن  مان از هم بود و من طاقتش رااولی 

 

 عشق_را_سانسور_کردند
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توانستم دل از آغوشش بکنم .همان لحظه نداشتم و نیم

که از بلندگوهای فرودگاه شماره پرواز هواپیمای 

ران اعالم و از مسافران برای ورود به گیت پرواز وین_ته

هامان از هم رها شدند فهمیدم که از دعوت شد و دست

کم تنها رفتنم پشیمانم و در آخرین لحظه که داشت کم

م و با شد، دلم یمبغضم منفجر یم خواست دستش را بگی 

مش! اما تمام خواهش و تمنای وجودم را پشت  خود بیی

 
ی

کنان توی دلم مخفن کردم و بای بای یک لبخند ساختیک

 سالم و 
ی
دمش.انگار برای قوام یک زندگ دست خدا سیی

عاشقانه همیشه قرار نبود کنار هم باشیم. گایه این 

ها سنگ شد تا فاصلهجدایی و دورافتادن ها هم الزم یم

محک عشقمان به هم شوند. دوستش داشتم خدایا! من 

ن حاال چقدر تنها و یی  غریبم و این احساس او از همی 

غربتم یک حس عمیق و جانکاه دروین بود و هیچ ربیط 

به هوای دور از وطن نداشت که فقط پنج شش ساعت 

 با آن فاصله داشتم. 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 

 حاصل از 
ی

 و کالفیک
ی

هواپیما که نشست ، در میان خستیک

هایم را روی ترویل گذاشته بودم و خوایی ییک از چمدانیی 

م هم روی نوار چرخان ظاهر منتظر بودم آن ییک چمدان

 شود که مرد جواین از کنار دستم گفت 

؟ ن  _شمام تنهایی 

که یاد گرفته بودم در مواجهه با مردان غریبه مثل با این

بچه ها دستپاچه و پریشان نشوم اما با تمام تالشی دخیر

که برای مسلط بودن برخودم داشتم از این مصاحبت 

بودم کوتاه و  ناخواسته کیم عصنی و حنر هول شده

 کنان گفتم زمزمه

 _نه . 

ن که به روی خودم بیاورم دروغ گفتهآنو یی  ام از بی 

جمعیت گردن کشیدم تا بلکه چمدانم را پیدا کنم. او 

ای برای آشنایی بیشیر با او داشته انگار که من عالقه

ینسش را به طرفم گرفت و خودش را با  ن باشم کارت بی 

 افتخار به من معرقن کرد. 
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کت تجاری دارم.  _من پاشا نیکنام هستم.تو وین یه رسی

بعد از مدت ها برگشتم ایران تا تو عروش خواهرم 

کت کنم.   رسی

 امیدوارم این مدت که اینجام بازم بتونم ببینمتون! 

ای داشت و قدش متوسط بود .از باقر پوست برنزده

ی خاطرم نماند.  ن  ترکیب صورتش هم چی 

 باش به من چه؟ اصال خواستم بگویم خب هرگ هسنر 

؟ احمق! اما چرا باید امیدوار به دیدن دوباره ی من باشی

.کارتش را هم توی  ادب و حجب و حیایم نگذاشت

دستم مچاله کردم و به زحمت همان لحظه ننداختمش 

 . دور 

چمدانم که باالخره روی نوار گردان ظاهر شد یک نفس 

ن  که ل از اینوزن بود و قبراحت کشیدم . بزرگ و سنگی 

اش به زحمت بیفتم او به کمکم آمد و آن برای جابه جایی 

ام گذاشت. کوتاه و مودبانه تشکر کردم و را روی ترویل

شوم اما بعد راه افتادم و فکر کردم از دستش خالص یم

ای بزرگ کیم بعد هم با یک چمدان نقره  کردماشتباه یم

 ند. کشید خودش را به من رساکه دنبال خودش یم
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_من تو هواپیما پشت رست نشسته بودم .تمام راه بیدار 

ن  بودی و زل زده بودی به پنجره .یه جور خایص غمگی 

 بودی! 

ای ! انگار چون توی خدای من! چه لحن صمیمانه

 هواپیما

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۰۰ 

 

پشت رسم نشسته حق دارد که خودش را آشنای من 

ای ردان از چه موضوعات پیش پاافتادهبداند. بعیصن از م

برای برقراری ارتباط زوری با جنس مخالف بهره 

.جدا که باید به استعدادشان آفرین گفت .در بردند یم

که با عجله در میان مسافران دیگر از یک تونل حایل

های اطراف شدیم و سوز رسمای بیابانای رد یمشیشه

 فکر کردم  خریدیمفرودگاه امام را به جان یم

گن کرم از درخته! من باهاش کاری نداشتم که . " بعد یم

کنه حنر تو هواپیمام ندیده بودمش! حاال ولم نیم
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خود وقتت رو تلف نکن مسیر پاشا! .چطوره بهش بگم یی 

 من خودم شوهر دارم. مزاحمم نشو .اح ! "

 

سالن خروچی در آن وقت از صبح هم شلوغ بود .برای 

ن از آخری ن گیت عجله داشتم که زودتر خودم را گذشیر

ی به آن طرف برسانم و قبل از پیدا شدن رس و کله

پاشاخان بزنم به چاک ،اما با شنیدن اسم و فاملیم که به 

ن  بخش اطالعات فرا خوانده شده بودم پاهایم بر زمی 

 میخکوب شدند. 

 زنن؟ _چی شد؟ دارن اسم شما رو صدا یم

 

. زد اشت روی من دودو یمنگاهش با تعجب و کنجکاوی د

شد .حاال دیگر پاشاخان هم خب دیگر از این بهیر نیم

دانم گ ازش خواسته بود دانست.نیماسم و فامیل مرا یم

س و نگراین  ام برای آگایه از باز راه بیفتد دنبال من؟ اسیر

ام باعث که چرا به بخش اطالعات فرا خوانده شدهاین

ادب و متانتم را کنار شد تحملم را از دست بدهم و 

یش بفهمانم که مرا عویصن  بگذارم و به آن مزاحم سی 

 گرفته. 
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شه خواهش کنم دیگه گورتون رو گم کنید و مثل دم _یم

 نچسبید به من؟ 

ناک من حسایی جا 
او که از رصاحت لهجه و لحن ترسی

 من کنان گفتخورده بود من

 _ببخشید! قصد بدی نداشتم! 

قیب کردن و تالش برای نزدیک همه تعتازه بعد از این

 گفت قصد بدی نداشتم! شدن به من با وقاحت یم

 

ی که انتظارش را داشتم پیج فکر یم ن کردم آخرین چی 

کردم . شدن اسمم در سالن فرودگاه بود. اما نه اشتباه یم

ی که انتظارش را داشتم دیدن محمد  ن آخریِن آخرین چی 

ی ت پرجذبهدر بخش اطالعات فرودگاه بود با آن هیب

 ! کاپشن چرم شکالیر رنگ تنش بود با شلوار 
ی

همیشیک

ن مشیک. الغر و تکیده تر از آخرین باری که دیده جی 

مشتاق و منتظرش که در نگاه مات من گره  بودمش! نگاه

خورد قلبم ایستاد. خدای من ! یک نفر به من بگوید که 

 بینم .شاید هم کابوس! دارم خواب یم

انه در حخرده  . ال برانداز کردن رستاپایم بود گی 
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های پالتوی و ناخشنود از طرز پوشش من ) دکمه

ام باز مانده بود و شالم هم تقریبا داشت از رسم خردیل

ن افتاد. افتاد(  گوشهیم  های دماغش چی 

 

ن من چنان خشکم زده بود که با یک تلنگر یم خوردم زمی 

ام ویارویی خواستم در طول راه تهران_شمال به ر .تازه یم

قبه و  میر با او فکر کنم و او حاال اینجا بود .بیس غی 

منتظره و  همه نزدیک به من! انگار برای آزار اینغی 

رساندن به من زیادی عجله داشت. خودش هم 

دانست از دیدنش نه تنها خوشحال نشدم بلکه داشتم یم

 .  پیچیدماز فرط ناراحنر و خشم برخود یم

 

 دندعشق_را_سانسور_کر 

 #نیلوفرالری

#۷۰۱ 

 

ی نگفتیم .نه سالیم نه علییک نه هییحی . هیچ ن کدام چی 

سم .فقط نگاه بود که دنباله  حنر نشد ازش حال بابا را بیی
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ن لحظهداشت های عجیب و غریب و .در همی 

ن پاشاخان را کم داشتم که نفس نفس زنان شگفت انگی 

 خودش را به بخش اطالعات رسانده بود 

 م؟_محبوبه خان

 

اول از شنیدن اسمم برای بار دوم آن قدر گیج شده بودم 

های درهم کردم خیاالت برم داشته! اما اخمکه فکر یم

ربار محمد به روبه رو باعث  کشیده ن و رسی و نگاه بدبی 

و از دیدن رسیش خان بیش از  شد نگاه به پشت رسم کنم

ت شوم .انگار کائنات دست به  پیش دچار بهت و حی 

ام داده بود که آن روز هر طور شده سکته دست هم

های بدهند.این همه راه دنبالم آمده بود که ییک از دکمه

دانم گ و کجا گمش ی پالتوم را که اصال نیمی شدهکنده

کردم به من بدهد. خدای من ! یا بیش از حد احمق و 

یش بود یا واقعا خییل ساده دل و مهربان ! خییل دلم  سی 

نم این آدم با این حجم از فهم و درک و خواست بدایم

کنر افتاده بود  شعور توی اتریش چکاره بود و اداره چه رسی

ی سوخت! محمد دکمهدستش! دلم برای کارمندانش یم

 پالتوم را تقریا از دستش قاپید و با دندان قروچه گفت 
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؟_شما اسم خانمو از کجا یم  دوین

به من کرد و  او با رب و ریی گم کرده یک نگاه ترسیده

 دستپاچه گفت

 از بلند گو که اعالم شد فهمیدم . _از ... 

و آب دهانش را قورت داد و خواست با یک لبخند 

غضب و  احمقانه رس و ته قضیه را هم بیاورد  .اما نگاه می 

 لحن پرتغی  محمد از آن لبخند پشیمانش کرد. 

ن  جا بیست و چهارساعت تو _گمشو تا ندادم همی 

 ت دارن. بازداشت نگه

 

دیگر حنر یک چکه خون هم توی صورت پاشاخان باقر 

که جرات نگاه کردن دوباره به مرا داشته نماند و بدون این

 . جا بستباشد ، بدون خداحافیطن تقریبا فلنگش را از آن

جا باید از محمد به خاطر لحن خشن و اگر فقط یک 

پرتحکمش ممنون باشم همان جا بود که رسی مزاحمش را 

رسم کم کرد.اما خب محمد کیم بعد نشان داد که  از 

 لیاقت تشکر مرا ندارد. 
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جوری تیپ بزین که هر آشغایل _خییل دوست داری این

 به خودش اجازه بده باهات الس بزنه.نه؟

 شی محمد " " تو آدم نیم

گفت البته این را توی دلم گفتم.شاید اگر این را نیم

 . خورد تر رقم یمنهبرخورد من در آن روز  با او دوستا

_آها یعنن من مقرصم! معلومه که تو اون ذهن زنگ 

 وقت هییحی عوض نیم شه . ات هیچزده

ی نشده که ! همه ن ! چی  اش یه تک پا _زیاد دور برداشنر

! فکر کردی تو این مدت اینجا  رفنر اونور و برگشنر

 انقالب شده! 

 همراه با نگایه عاقل اندرسفیه گفتم

.خب . یادم رفت_نه ه بود که قراره همیشه ناامیدم کنن

؟ که مثال  دی اسمم رو اینجا جار بکشن که چی حاال سیی

 از دیدنت سورپرایز بشم؟ 

 _مگه نشدی؟

 

 هایم راو نیشخندزنان زل زد به چشمانم.با تمسخر دست
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 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۰۲ 

 

 درهوا تکاندم و گفتم

 شم معلوم نیست؟مرگ یم_از خوشحایل دارم ذوق

و بعد پشت چشیم برایش نازک کردم و همراه با پوف 

ام چسبیدم و غرغرکنان به ی ترویلبلندی به دسته

 حرکت افتادم

 _خب از حاال معلومه که رسیدنم چقدر به خی  شده! 

او تقریبا به زور  ترویل را از دستم گرفت و من مجبور 

ی از تماس با او ، دست ایم را عقب هشدم برای جلوگی 

 بکشم. 

 _حال بابا چطوره؟

 _فرقر نکرده! 

که همیشه با احتیاط _آخه چرا تصادف کرد ؟ اون

 یم
ی
 کرد. ماشینشم که از هر لحاظ ایمن بود. رانندگ
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 _حواسش پرت شد رفت زیر پل . 

 _حواسش پرت چی شد خدایا! خودت بهش رحم کن! 

خواست کیم در سکوت کنار هم قدم برداشتیم. دلم یم

پرسیدم چی شد که آمدی ؟ اصال گ راه افتادی ش یماز 

که به موقع رسیدی! اما ترجیح دادم ساکت بمانم. شاید 

ی  ن بهیر بود در مورد زمان دقیق بازگشتم به محیا چی 

 گفتم .فکر کردمنیم

 گردم ."گفتم دارم بدون همایون بریم" یا اقال نیم

 

 _اون یارو گ بود؟

یک لحظه یادم نیامد داشت قدر حواسم پرت بود که آن

 زد. راجع به گ حرف یم

 _کدوم یارو؟

ام که کالفه کرد عمدا خودم را به آن راه زدهشاید فکر یم

 شد

 _همون بوزینهه! بهت گی  داده بود ؟

 _آره مثل تو . 
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ن و لب دم.او هم با لحنن اخطارآمی  هام را روی هم فرسی

 گفت

. _بار آخرت باشه منو همسنگ این آشغاال یم  دوین

 _پووووف! 

یف نیاورد؟ چه جوری تونست بذاره  _شوهرت چرا ترسی

 تنها برگردی؟

. نیم ن ن _امشب کنرست داشیر جوری ول کنه شد که همی 

در ضمن تنها نبودم .دست بر قضا صد و  با من برگرده

 شصت مسافر دیگه هم همراه من تو این پرواز بودن. 

نه !... من اگه بودم 
َ
ذاشتم یه نیم_آره مثل اون یارو...ک

قدم از جلو چشمام دور شی .چه برسه که تنها از یه قاره 

 . بری به یه قاره دیگه

دونم. خداروشکر که همایون مثل تو نیست و _آره یم

 قدر به من اعتماد داره که بذاره تنهایی سفر کنم. اون

نزدیک بود به یک زن و مرد مسن سال تنه بزنم .از بس 

چسباند و ا عمدا به من یمکه موقع حرکت او خودش ر 

ی از او بودم .   من در حال گریز و فاصله گی 
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؟ به اونام اعتماد داره؟ مطمئنه که  _به بقیه مردم چی

 شن! وقنر حواسش به زنش نیست مزاحمش نیم

داشت با استفهام انکاری به راحنر شخصیت و منش 

کرد. اما من این اجازه را به او همایون را تخطئه یم

 .  دادمنیم

 _نه ویل مطمئنه که از پس مثال ییک مثل تو برمیام. 

نزدیک آخرین گیت بازرش که رسیدیم هردو ایستادیم . 

کوشید ی من برآشفته بود و یمکه از شنیدن جملهدرحایل

 ظاهرنمایی کند گفت
ی

 با لبخندی ساختیک

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۰۳ 

 

ینر شوهرت رو توجیه غی  ها یی توین با این حرف_نیم

. اگه براش مهم بودی هرکاری داشت تعطیل یم کرد و کنن

گشت .فکر کردی من برای چی اینجام؟ که باهات بریم
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یر شوهرت رو بکشم عزیزم .کاری که اون نه جور یی  غی 

 اش رو داره . بلده نه عرضه

_برام مهم نیست که تو راجع به همایون چه فکری 

. مهم نظر و شنایم . من دوست دارم که خت منهکنن

 همایون این جوری باشه . 

ی _اسمش رسوله! وقنر یم  همایون بهت حس بهیر
ی

گ

 ده؟دست یم

ش پخش شده بود توی صورتش  ن . زیر پوزخند هجوآمی 

م به طعنه گفتمنگاه ن آمی   های تحقی 

؟ منو با ندیدنت بیشیر یم_یم تونسنر خوشحالم دوین

 کنن محمد! 

 

دانستم تا کجای دلش را که یماینو بعد متاسف از 

که به او ام ترویل را از دستش گرفتم و قبل از اینسوزانده

ی بدهم با شتاب وارد  ن بیشیر فرصت ابراز خشم و کی 

 گیت شدم. 

سوی گیت منتظرم ای زمخت و عبوس ، آناو با چهره

ن  که مرا دید به سمتم آمد و با دستش ترویل را بود و همی 
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. از چشمانش هم همراهش متوقف کرد  نگه داشت و مرا 

دانست من هم دلم بارید .کاش یمقهر و غضب یم

ای داشته باشم و خواهد مدام با او برخورد خصمانهنیم

م .کاش قدری  در هر تقابیل با او حالت تدافیع بگی 

داد و نه باعث اذیت روح و روان مالحظه به خرج یم

 شد نه من. خودش یم

یاباین در آن وقت از صبح اشک آدم سوز باد و رسمای ب

لرزیدم. و من هم داشتم بر خود یم آورد را دریم

وقفه در حال جابه جا کردن مسافر های فرودگاه یی تاکیس

دانستم بودند و من رسگرشته و منتظر ایستاده بودم و نیم

 تکلیفم با او و با خودم چیست ؟

 

ای هناگهان سکوت سنگینش را شکست و با صدای گرفت 

 گفت

_اگه دست من بود برای همیشه ممنوع الخروجت 

 ماه! کردم زیکیم

برو برگرد یم کار را یی دانم که اگر قدرتش را داشت اینیم

 کرد! هیچ کاری از او بعید نبود. 

 وقت؟_به چه جریم اون
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ن از من! _به جرم یی   وفایی و گذشیر

خوایه  نه به قصد نیش زدن بلکه از رس دلسوزی و خی 

 تمگف

ی که  ن یک میلیون دخیر _تو چقدر بیکاری محمد! از بی 

تونن عاشقت باشن عدل دست گذاشنر روی کیس که یم

 تونه حیس جز خواهری بهت داشته باشه . نیم

 حق به جانبانه گفت

کنن ازم؟ هوم؟ جوریه پس چرا داری دوری یم_اگه این

دوین بیا بغلم کن! یه جوری که اگه منو نامحرمت نیم

ری برادرش رو ...ناسالمنر تو از سفر برگشنر و منم خواه

 همه راه اومدم پیشوازت! این

_اگه تو هم هنوز به من حس برادرانه داشنر حتما این کار 

 کردم . رو یم

 

ی من فهمید مرا توی باخته و عصنی شدهی رنگاز چهره 

ای گی  انداخته در امتداد لبخندی از رس رضایت و چه تله

آن که منتظر اجازه و تصمیم من باشد یی خودخوایه 

چمدان هایم را برداشت و به ماشینش که ظاهرا با 
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استفاده از کارت شناسایی خودش در جایگاه ویژه پارک 

 کرده بود اشاره کرد و گفت

 _بریم تا آب دماغت از رسما راه نیفتاده! 

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۰۴ 

 

 _من با تو نمیام . 

ن بودم که نیم روم .نه از رس لجبازی و عناد با او و مط میی

 . 

گذاشتم نباید قانون دوری و حفظ فاصله با او را زیر پا یم

شدم.و گذشته از این باید واال حتما از این کار پشیمان یم

تواند به خواست خودش و فهماندم که او نیمبهش یم

ک بدون دعوت من از شمال به تهران بیاید تا مرا در ی

کار یم بار موفق به اینموقعیت ناگزیر گی  بیندازد. اگر این

داد که به شد دفعات بعد هم به خودش این حق را یم

زور وادارم کند تحت اراده و اختیار او باشم. او انگار نه 
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هایم را با ام چمدانانگار که چقدر در تصمیمم جدی

ن چید .اما من مصمم بودم  خودش برد و در عقب ماشی 

وز گردانم . که اراده  ام را بر خواست و میل او پی 

پس پیش چشمان مات و مبهوتش سوار یک تاکیس شدم 

ن یم  . مقصدم  ترمینال غرب بود. بدون چمدان هایم نی 

 توانستم به خانه برگردم. 

آمد. از راننده وار پشت رس ما داشت یمو او دیوانه

ن شاش بلزدنخواستم به بوق و چراغ ندی که های ماشی 

 در تعقیبمان بود توجه نکند و به راه خودش ادامه بدهد 

که در نگاهش کنجکاوی و اشتیاق به کنکاش موج با این

ی نکرد . زد اما خوشبختاته یی یم  جویی بیشیر

ن سیم  کارت خودم کارت خارچی را با سیمتوی ماشی 

ن را بهش  عوض کردم و با همایون تماس گرفتم و همه چی 

رسید اما با وجود شوگ ش نگران به نظر یمگفتم . صدای

های من بهش دست داده بود ، که از شنیدن حرف

خوشحال بود که جدیت به خرج داده و از همرایه با 

ام .به خاطر این کار تحسینم کرد و محمد رسباز زده

ین تصمیم را گرفته ن بود که بهیر  . اممطمیی
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هایی تالش_کار خویی کردی عزیزم .وقنر چندین بار در 

که برای نزدیک شدن به تو یم کنه با شکست و 

 مواجه بشه کم
ی
شه و عقب کم دلرسد یمرسخوردگ

وزی کوچییک ممکنه احساس قدرت یم شینه .اما با هر پی 

ی کنه .مجبوره وقنر رسیدین شمال چمدونات رو  بیشیر

رم ازش پس بهت پس بده . اگرم نداد من که برگشتم یم

م . یم  گی 

ر حالت طبییع حق با همایون بود اما نیم شاید د

 دانستیم که این احتمال در مورد محمد صدق نیم کند 

خورد برای دید و دست رد یمتوجیه یم.او هرچقدر یی 

 شد. تر یمتر و مصمماش حریصرسیدن به خواسته

توجه به ارصارها و لحن آمرانه به ترمینال که رسیدیم یی 

ز این اداها و اطوارهایم خواست دست ااش که ازم یم

بردارم و مثل آدم بروم سوار ماشینش شوم ،یی چک و 

چانه یک سواری دربست کرایه کردم ، روی صندیل 

عقب نشستم و از راننده که یک مرد میان سال 

اما او تا آخرین  الغرمردین بود خواستم رسی    ع حرکت کند 

ن شده بود.   لحظه مانع از بسته شدن در ماشی 
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ی بخوریم شکم خایل راه بیفنر تو  _اقال بیا  ن بریم یه چی 

 شه ! جاده حالت بد یم

 شه . نگران من نباش . _نیم

ی من است دانست این آقا چه کارهراننده که نیم

تشخیص داد که باید حتما مداخلت کند اما من اگر جای 

طرقن را در پیش یم گرفتم تا او بودم سیاست سکوت و یی 

ه با تمام جذبه و تحکمش مورد طوفان خشم مردی ک

 مقهور

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۰۵ 

 

م. اراده  ی یک زن شده بود قرار نگی 

 _خانوم ایشون گ باشن ؟ مزاحمن؟

 تا آمدم بگویم برادرم است محمد به خِرش چسبیده بود. 
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_مزاحم جد و آبادته مرتیکه! کیس گفت تو حرف بزن؟ 

بهت مربوط نیست کیس ازت خواست تو کاری که 

 دخالت کن ؟

مجبور شدم برای جدا کردنشان از هم پیاده شوم و به 

 محمد بچسبم و از توی حلقوم مرد یی 
ن چاره آستی 

 بکشمش کنار . 

 _محمد بیا برو .رسی درست نکن ! 

او یقه مرد را ول کرده بود .هر چی رگ داشت از پیشاین و 

ون .در صدای پر از  رسزنشش  گردنش زده بود بی 

 جوشید. هایی از خشم و جنون یمرگه

اش تقصی  توئه دیگه .اگه بچه بازی در نیاری منو _همه

 .. ندازی تو جون مردم . مثل سگ نیم

 و بعد مشنر با عصبانیت روی سقف تاکیس کوبید

دوین از ساعت چند راه افتادم تو جاده و خسته و _یم

 کردم که به موقع برسم 
ی

خواب آلوده یه کله رانندگ

فرودگاه!؟ که یه وقت تک و تنها نموین ! زا به راه نیسی ! 

که رو چشام برسونمت خونه؟ آخه چرا برات مهم 

 !  نیست لعننر
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از راننده که داشت زیر لب  غرولند یم کرد بابت رفتار 

برادرم عذر خوایه کردم .و بعد رو به محمد که حالش از 

اکید و شنیدن کلمه " برادرم " بیشیر گرفته شده بود با ت

 خواهش و تمنا گفتم

ن محمد واقعا ازت ممنونم که اومدی. ویل من ازت  _ببی 

نخواستم به زحمت بیفنر و این همه راه بیای فرودگاه 

استقبالم! نخواستم منو تو این موقعیت بذاری. من این 

ن هم یم ن ماشی  رم . پس تاکیس رو کرایه کردم و با همی 

ی .  دیگه دردرس درست نکن برام .سیع نکن جلومو بگی 

 کنم . خواهش یم

هام را به نشان التماس روی هم گذاشتم . و دست

 توی موهاش زد و با حایل زار و وار!  ناماسته
ی

او چنیک

 خواست بگوید پریشان رویش را ازم برگرداند .انگار که یم

 " باشه برو به درک! "

اش من هم با اعصایی به هم ریخته و رسدردی که ریشه 

ی ها و خوایی دیشب  بر یمبه یی  گشت و با این درگی 

ن شدم و مشاجرات داشت شدیدتر یم شد سوار ماشی 

راننده هم بالفاصله حرکت کرد و او هم با کیم مکث و 

تاخی  پشت رسمان راه افتاد. همایون تماس گرفته بود که 
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ل من است . وقنر گفتم  ن تحت کنیر ن شود همه چی  مطمیی

ن   و دربست کرایه شده، در راه های خیطبا ییک از ماشی 

 شمالم خیالش از بابت من راحت شد. 

 کند و پیچ
ی
ها را تند از راننده خواستم با احتیاط رانندگ

نرود و یک رستوران خوب دید توقف کند تا صبحانه 

 که گفته بود بخوریم .با این

! من پیچ رم که ها رو یه جور آروم یم_نگران نباش آبیحی

بیشه که رسیدم  ن نخوره .به سیاهآب تو دلتون تکو 

 زنم کنار هم خودم یه املت مشنر بزنم هم شما. یم

اما وارد جاده اصیل که شدیم انگار یادش رفته بود چه 

قویل به من داده .یا شاید هم  از رسدرد و دل به هم 

 به نظرم یم
ی
رفت . ها را تند یمآمد که داشت پیچخوردگ

ام بدجوری وابم اما معدهکه سیع کرده بودم بخبا این

ریخته بود به هم .بیشیر از بیست کیلومیر طاقت نیاوردم 

ن باال بیاورم از راننده و درست وقنر که یم خواسیر

. اگر به موقع این کار را نیم کرد خواستم بزند کنار 

 مطمئنا ماشینش را به گند یم کشیدم . 
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 دمحم

 

ن روبه رو برنیم داشت. سیگار پشت سیگار چشم از ماشی 

ن کم یمدود یم ی آورد رسش را از شیشه کرد و گایه که اکسی 

ون یم ن بی   کشید تا هوایی تازه کند.  باز ماشی 

فیلم رقص و آوازش را در آن تولد کذایی تبدیل به یک 

ش دی صویر کرده بود و حاال داشت به آن گوش 

که کرد و گایه از ترس اینلومش را زیاد یمداد. گایه و یم

ون درز پیدا نکند یم . گایه از صدایش به بی  ن کشید پایی 
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شد و مشت بر یم هایش خستهقراریدست خودش و یی 

 کوبید. فرمان یم

ماه! پیش _تو االن باید اینجا پیش من نشسته باشی زیک

. چرا   من باشی و گوشه چشیم نگام کنن و دلم رو بلرزوین

دی؟ چرا هربار پا همیشه ییک دیگه رو به من ترجیح یم

. مگه من خیایل از روم رد یمذاری رو قلبمو با یی یم شی

؟ جز این خوامت! ازت که گفتم یمچکارت کردم لعننر

جات و دل فهیم؟...از تو و اون غرور یی متتفرم. یم

ارم. لعنت بر من! بر من که با این ن همه تنفر سنگت بی 

 . بینم دوست دارم.. بازم یم

و با خشیم فوران شده هردو دستش را به فرمان گرفت و 

خواست از جا بکندش. به شدت تکانش داد. انگار که یم

 روبه رویی راهنما 
ن هنوز با خودش درگی  بود که دید ماشی 

ی جاده کشیده و قصد توقف زد و خودش را به شانه

هنمایش را که بداند چه خیی شده او هم راآندارد. یی 

پاییدشان ، پشت که مشکوکانه یمروشن کرد و درحایل

 رسشان، پا روی ترمز کوبید و کنار کشید. 

ن  هنوز کامال ایست نکرده بود که دید محبوبه از ماشی 

وع  ن رسی ون پرید و تلوتلوخوران چند قدم دورتر از ماشی  بی 
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به عق زدن کرد. با حرکایر توام با شتاب و نگراین 

 باز کرد .  کمربندش را 

ه ی کوفتت _دخیر ن ی لجباز ! بهت گفتم اول یه چی 

 کن.گوش نکردی. 

 

پیاده شد و شتابان رفت سمتش که کنار یک تخته سنگ  

هایش را آورد. دستخم شده بود و داشت زرداب باال یم

از پشت دورش انداخت و تن رسد و لرزانش را در پناه 

و  کارش ناخواسته باعث ترسخود گرفت و با این

زده برگشت و تا نگاهشان به هم هراسش شد . وحشت

افتاد انگار که خیالش راحت شده باشد دوباره رسش را 

ن کشید و رسفه اش کنان باقیمانده کف و آب ته معدهپایی 

ند و دور نکرد 
َ
ن که خودش را از او نک را هم باال آورد. همی 

اش و حمایت عاطفن  برایش کاقن بود تا به حس دلسوزی

هایش دچار چندش که از عق زدنآناو ادامه بدهد. یی  از 

و اکراه شود پشتش را مالش داد تا بلکه طوفان دلش آرام 

د. رنگ و روی زرد و زارش هولش کرده بود. حنر اگر  بگی 

تمام قلبش پر از عقده و نفرت از او بود با این حال تاب 
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ی

دیدنش را در آن حال و روز نداشت. به چه دوگانیک

 ای دچار شده بود! اح! ش مسخرهاحسا

 

یک بطری آب دستش داد و همان طور که داشت 

 کرد گفت نوشیدن آرام و جرعه جرعه اش را تماشا یم

_یه کم جلوتر یه جیگرگ هست. ییک دولقمه که بزین و 

 پشتش یه لیوان چای نبات بخوری حالت جا میاد. 

ی نگفت اما به نظر یم ن د. یا رسید حرقن ندار محبوبه چی 

دست کم دیگر جاین در بدنش نمانده بود که با او 

 مخالفت کند. 

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۰۷ 

 

ده بود.  انگار از بد حادثه خودش را دست او سیی

 خوشحال از این
ی
اش داشت به نفع که دل به هم خوردگ

شد او را پیش چشمان مات و مبهوت راننده او تمام یم
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ن خودش برد و روی صندیل نشاند سواری به سمت  ماشی 

وقت با انرصاف و مقاومت مجددش که یکو از ترس این

مواجه شود با عجله به سمت تاکیس خیط رفت و کیف 

دسنر محبوبه را از روی صندیل عقبش برداشت و به 

دید اما جرات پرسش و راننده که خودش را بالتکلیف یم

اض نداشت با تاکید گفت  اعیر

 رجیح داد از اینجا به بعد با من بیاد . _خواهرم ت

ن " خواهرم " قلبش نیش خورده بود  هرچند موقع گفیر

ارزید. پول آورد، یماما به موفقینر که داشت به دست یم

راننده را دو برابر حساب کرد و فرستادش برود. بعد 

رسی    ع رفت و پشت رل نشست. محبوبه روی صندیل در 

تا کمربندش را ببندد حال چرت زدن بود وقنر خم شد 

چشمانش را باز کرد و هوشیار و ترسیده در جایش صاف 

 نشست. با مالیمت گفت

س یم  خوام کمربندت رو ببندم. _نیر

ی بدهد سیع و برای این که بهش احساس امنیت بیشیر

ن را که  کرد دیگر دستش هیچ تماش با او پیدا نکند. ماشی 

ن تا  راه انداخت همزمان کیم شیشه سمت او را  داد پایی 

 هوای تازه حالش را جا بیاورد. 
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ن بیسکوییت و کیک و آبمیوه دارم یم خوری؟ تا _تو ماشی 

ه. برسیم جگرگ معده  ات خایل نمونه بهیر

 کشه . ام نیم_نه. معده

 و در خودش مچاله شد. 

 _اگه رسدته بخاری رو زیاد کنم؟

 لرزید اما رسش را به نشانکه داشت بر خودش یمبا این 

 رمفر گفت" نه " تکاند و بعد با صدای ضعیف و یی 

 _آدم ربایی شغل دومته ! مگه نه؟

ن که یم توانست بهش زخم زبان بزند یعنن که حالش همی 

دانست که باید بیشیر مراعاتش قدرها هم بد نبود. یمآن

همراه شدن اجباری با او پشیمان نشود   را بکند که از این

 ه در جوابش گفتپس با لحنن آرام و شمرد

تونستم همون اول به زور از تاکیس دوین که یم_یم

ات کنم و بکشونمت تو فرودگاه یا از سواری خیط پیاده

ن خودم .اما این خواستم برات کارو نکردم چون یم  ماشی 

 استثنا قائل بشم . 

کنن االنم _خب خییل ممنون از لطفت ! ویل فکر نیم

ن کارو کردی!   همی 
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ن من که باشی نیم_ به خاطر خ ذارم ودت بود. تو ماشی 

 آب تو دلت تکون بخوره. 

ن حاالم داره حالم به هم یم  خوره. _ویل همی 

خود تالش نکن با نیش زبون زدن به من عصبانیم _یی 

. من خیال ندارم فعال قایر کنم برات.   کنن

 محبوبه اما با فریادی کالفه و دور از انتظار گفت

؟ یم_چی یم
ی

 باال میارم نگه دار ! گم دارم گ

و بعد حنر صیی نکرد تا او بتواند جای پارک مناسنی پیدا 

ن که هنوز درحال حرکت بود ، در را باز کرد و  کند ماشی 

ون برد و عق زد. اما تمامش پاشید به در و  رسش را بی 

 احتماال پالتوش. 

توجه به ترافیک پشت رسش بزند باالخره توانست یی 

ن را دور زد و کمکش کرد کنار. با عجله رفت پ . ماشی  ن ایی 

ن یک بطری آب  پیاده شود. بعد از صندیل عقب ماشی 

 برداشت و برایش برد تا دست و رویش را بشوید. 

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری
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#۷۰۸ 

 

 _ماشینت رو به گند کشیدم. 

منده اش را از او دزدید. رنگش حاال به سپیدی و نگاه رسی

الطفنر که نباید در خودش رساغ . با مهر و مگچ بود 

داشت اما حاال معلوم نیست از کجا ریخته بود توی یم

 صدایش گفت

 _فدای رست عزیزم. 

 فکر کرد

تونم باهاش بد " بعدا ! بعدا که حالش خوب شد هم یم

تا کنم. االن وقت مناسنی برای ابراز کینه و تنفرم 

 نیست." 

.بعد هم و آرام و با حوصله آب را روی دستش ریخت 

ن دستمال کاغذی آورد تا دست و  رفت برایش از ماشی 

هایی از پالتوش هم کثیف رویش را بخشکاند. قسمت

ن کرد و بعد رفت تا آثار  شده بود که با دستمال برایش تمی 

ن پاک کند. سوز باد و رسمای  استفراغش را از توی ماشی 
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که طوری ی کوهستاین بدتر به لرزش انداخته بود جاده

 خورد. هایش داشت به هم یماندند

کنم فعال بتونیم حرکت کنیم. دل و روده ام _فکر نیم

ه و با هر تکوین یمآروم نیم  ریزه به هم. گی 

 هایش را آب کشید و بعد با تاین نگاهش کرد دست

 . _من یه فکری دارم

آن فکر همان لحظه به رسش زده بود. هرچند فکر 

ارزید. به ریسکش یم چندان مطمئنن نبود اما احتماال 

 محبوبه منتظر چشم به دهانش دوخته بود. 

ن  ن پتو و بالش دارم. تو رو صندیل عقب ماشی  _تو ماشی 

ن رم اونیه کم بگی  بخواب. منم یم ور خط یه ماشی 

م. یمیم ن جگرگ و بریمگی   گردم. رم تا اولی 

که محبوبه نظری داشته باشد رفت تا ساک و قبل از این

اش را از صندوق عقب ش و پتوی مسافریر مخصوص بال

های کوتاه وشیکش را از پایش کند و کمکش . چکمهبردارد 

کشید کرد دراز بکشد. وقنر داشت پتو را روی رسش یم

ی پرت که باید او را اینجا گوشهناگهان پشیمان شد از این

ی ازش دور  ن تنها بگذارد و چند کیلومیر جاده توی ماشی 

؟ اگر فاصله اتفاقر برایش یم شود. اگر در این افتاد چی
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شد؟ اگر باز حالش بد شود و خواست کیس مزاحمش یم

ن و دست تنها بماند و آدم گر های سوء استفادهبرود پایی 

؟ اگر... تصمیمش به نظر عاقالنه  بهش نزدیک شوند چی

 رسید. نیم

ن   محبوبه خودش را توی پتو پیچید و با گفیر

 _مرش. 

طور مردد و دودل و فرو برد و او همانرسش را هم زیر پت

کرد تا از خواب بیدار مانده بود که برود یا نه؟ صیی یم

 شود بعد ...که او از زیر پتو صدایش زد

 _محمد؟

خواست تعللش به چشم او هم کیم هول شد . دلش نیم

 آمده باشد. 

 _جانم؟

ی حتما.   _یادت نره برام چای نبات هم بگی 

نجماد و انقباض خودش خارج شد و ناگهان از آن حالت ا

 با نرمش در جوابش گفت

 _باشه عزیزم . 
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و لبخندی ناخواسته کنج لبش نشست. چقدر " باشه 

ن  ین بود. کاش همیشه همی  ن به او شی  جور عزیزم " گفیر

شد برای . حاال دیگر نیمباهم مهربان و صمییم بودند 

ن دست دست کند. باید درنگ و تردید را کنار  رفیر

رفت تا این ماموریت را به تر یمذاشت و هرچه رسی    عگیم

 انجام برساند. 

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۰۹ 

 

ن که پیاده شد و خواست در را ببند صدای زیبای  همی 

 محبوبه باز هم راه نفسش را بند آورد. 

 _محمد؟

 _جانم؟

 جنبه ! صدایش لرزیده بود. یی 

ن   ریزی تو شیشه؟ "خوای خونش رو بطوری یم" همی 
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 _زود برگرد! 

خواست زود برگردد چقدر خوب بود که او ازش یم

 پیشش. 

شد برای که منتظر و تنهایش نگذارد. اصال مگر یم

ن  بازگشت به او عجله نکند؟ حنر اگر ازش چنی 

شد حنر یک لحظه هم در رسیدن به او درخواسنر نیم

 کرد. ابدا! تاخی  نیم

ن رو محض گردم .نگران _زودی بریم نباش. در ماشی 

وریر پیش اومد از داخل احتیاط قفل یم کنم. اگه رصن

 . بازش کن. فقط.. 

 مکنی کرد و مستاصالنه آه کشید. 

 گردم خییل مواظب خودت باش! _تا بریم

و بعد ناخواسته دسنر نوازشگرانه و نامحسوس روی پتو 

کشید. محبوبه تکان نخورد و در همان حالت خودش 

کرد که نگار از همان لحظه داشت سیع یمباقر ماند. ا

بچه پناه و معصوم شده بود و از ای یی بخوابد. شبیه دخیر

ی نبود. آن محبوبه  ی رستق همیشه خیی
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ای توانست رهایش کند و برود اما چارهبه سخنر یم 

ن را آرام بست. یی نداشت صدا قفلش کرد و به . در ماشی 

ه باالخره موفق آن سمت جاده رفت و تا آخرین لحظه ک

د و رایصن  ن خایل را بگی  اش کند شده بود جلوی یک ماشی 

ن جگرگ رس راهشان برساندش نتوانست که  که به اولی 

ن خودش بردارد. یم جا رفت اما دلش را آنچشم از ماشی 

ن کنار محبوبه ماهش جا گذاشته بود.   توی ماشی 

 

رفت و برگشتنش روی هم یک ساعت طول کشید و 

د و محبوبه را توی خواب دید خیالش راحت وقنر که رسی

شد. چقدر در تمام طول مسی  رفت و برگشتش نگران 

بود که مبادا در نبودش اتفاقر برایش بیفتد. خییل سیع 

ن نشستنش یی  ن کرد توی ماشی  که رسوصدا باشد اما همی 

در را با تق آرایم باز کرد و خودش را روی صندیل کشید 

کش و قوش رفت و ناگهان   محبوبه تکاین خورد و بعد 

انگار که زمان و مکان یادش رفته باشد هراسان از جایش 

بری و نگاه هاج و واچی به دور وبرش کرد. او یک پرید 

نشست . به سمتش چرخید و تا نگاهشان به هم افتاد 

 خاطر گفتمحبوبه کیم آسوده
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؟  _گ برگشنر

ن حاال!   _همی 

 و به رویش لبخند زد.  

ی؟  _بهیر

ن محبوب ه دسنر روی پیشاین اش گذاشت و کیم نامطمیی

 گفت

 کنه هنوز. ..یه کم رسم درد یم_آره .فقط. 

! _االن خوب یم  شی

ای را از روی و فالسک چای مشیک رنگ و رو پریده

 صندیل جلو برداشت و نشانش داد. 

با  _فالسکشون فروشی نبود اما من به زور ازشون خریدم

 دوبرابر قیمت . 

اه به آن فالسک معمویل کرد و یک نگاه محبوبه یک نگ

 به او. و بعد نیشخندزنان گفت

_امیدوارم فقط کارت شناساییت رو نشونشون داده 

 باشی و کار به تهدید با اسلحه نکشیده باشه! 

 _نکشیده. 
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 و با نییسی باز مانده فکر کرد

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۱۰ 

 

نیش نزنه محبوبه نیست ای که زبونش مثل مار " محبوبه

 که ! " 

شون و گفتم من این  ن _فقط یه مشت کوبیدم رو می 

 خوام. فالسک چای رو به هر قیمنر باشه یم

بار مرصف را از توی نایلون های یکو بعد ییک از ظرف

 درآورد و گفت

ن جلو برات لقمه  _واسه تو فقط جیگر گرفتم. بیا بشی 

م.   بگی 

ن   جا خوبه. _همی 

!  _باشه هرجور   راحنر
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که آنو از توی آینه نگایه نه چندان موافق به او کرد و یی 

ض شود مشغول درست کردن لقمه برای او  به او معیر

ن لقمه را که داد دستش صدای زنگ موبایلش  شد. اولی 

 بلند شد. 

 شه کیفمو بهم بدی لطفا؟_یم 

 ات رو بخور بعد. _حاال لقمه

 شه . _نه. همایونه .نگرانم یم

 در همایون کرده ! "" گور پ

 

ای برافروخته کیفش این را توی دلش گفت و بعد با چهره

را از روی صندیل جلو برداشت و به سمتش گرفت.از 

اش سق نزده هول جواب دادن به که هنوز به لقمهاین

گرفت اما کاری از دستش شوهرش بود حرصش یم

ن برای خودش شده بود . برنیم آمد. مشغول لقمه گرفیر

تایی جگر و دل و قلوه را توی یک تکه نان لواش چند 

ریخت و پیچیدش .همان لحظه حواسش پرت صدای 

انه  اش شد. دلیی
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م تمام دنیامو بدم که من عزیزت  _سالم عزیزم ! ) حارصن

باشم نه اون ( تا یه ساعت پیش خییل خوب نبودم ویل 

م...یه کم تو جاده حالم بد شد...نه راننده خییل  االن بهیر

رفت...من تاب این سفر طوالین رو نداشتم...نه نیمتند 

م. جات خایل! ) جاش هیچم خایل نیست.  گفتم که بهیر

خورم تا حالمو جا بیاره...) چرا ( دارم ساندوی    چ جگر یم

؟ چرا نیمبهش نیم  پیش منن
ی

 گ برات لقمه گرفته؟ گ
ی

گ

ای گ االن مراقبته؟ گ؟ ( نه نگران نباش... خیی تازه

ی نکرده...خییل دعا کن نیست .  ..ظاهرا وضعش تغیی 

رین براش. ) از دعای گربه سیاه بارون نمیاد.هه! ( گ یم

قدر برای تمرین؟ ...آها خوبه. موفق باشی عزیزم .) این

! منو آدم  بهش نگو عزیزم! این قدر منو نادیده نگی 

قدر صدات رو براش نازک نکن و با غمزه حساب کن! این

ی نکن ! این حرف نزن باهاش قدر ریز ریز نخند و دلیی

خوای دق بدی منو؟ ( باشه بعد باهم حرف واسش، یم

 زنیم...منم دلم برات تنگ شده. یم

 

اش نگه داشت و چشمانش نفسش را با حرص توی سینه

ن  د. دلش داشت همی  اش جا در یک قدیمرا روی هم فرسی
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زد برایش و او اما دلش تنگ کس دیگری بود. پرپر یم

 قدر بدشانس بود خدایا! هچ

ای که برای خودش اشتهایش کور شده بود و حاال لقمه

کرد. تماسش گرفته بود داشت توی دستش سنگینن یم

ن خوردن که تمام شد در حایل که از آینه او را در حی 

 کرد گفتاش تماشا یملقمه

گردی شمال؟ _چرا به شوهرت نگفنر با من داری بریم

؟خو این موضوع رو یم  ای ازش مخفن کنن

کرد و "منم دلم همه "عزیزم عزیزم" نیمشاید اگر آن

برات تنگ شده " بهش نیم گفت در تنگنای این سوال 

ن قرارش نیم  داد. چالش برانگی 

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۱۱ 

 

اما گایه نباید بهش رحم یم کرد چون این را ظلیم در حق 

خودش را باخته بود و از  . محبوبهدانستدل خودش یم
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دارش یم گریخت. من و منن کرد و های معنن تعقیب نگاه

 گفت

و االن.. _خب..  االن تو موقعیت مناسنی نبود. سوار میر

خواستم رفت رس تمرین. نیمبود و... داشت ...داشت یم

. رس فرصت تمرکزش رو به هم بزیزم. بعد که رسیدم.. 

 گم. بهش یم

ن او افتاد های طعنهینه به نگاهو وقنر چشمش از آ آمی 

 براق شد و حق به جانبانه گفت

 خواستم بهش بگم. _چیه مگه؟ خب االن نیم

 اعتنایی گفتبا لحن یی 

_من که مشکیل با این قضیه ندارم. از نظر من که به اون 

 گردی! اصال هیچ ربیط نداره تو داری با من بریم

 نه. _چرا خییل ربط داره! من زنشم باید بدو 

 

کرد انگار که داشت این موضوع را به خودش یادآوری یم

و چون نتوانسته بود پشت تلفن واقعیت را بهش بگوید 

آلود یک از دست خودش عصباین بود و با حالنر حرص

که موفق شده بود اش گرفت. از اینگاز گنده از لقمه
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ذهنش را به آشوب بکشد خوشحال بود و حاال داشت 

 خویی شده بود. اش یماحنر توی دلش به نار 
خندید. تالقن

 تا او باشد دلتنگ غی  نشود. 

 

 شه برام چای بریزی؟ _یم

 آمد بگوید 

 " به شوهر عزیزت بگو بهت چای بده " 

 

روی جویی با او زیادهخواست در لجاجت و کینهاما نیم

 و رنجشش شود. دست کم نه حاال و 
ی
کند و باعث آزردگ

اگر کیم دیگر محمدبازی  ه بودند نه امروز که توی جاد

شد همان محبوبه لجوج و متمردی آورد او هم باز یمدریم

شناخت . ممکن بود از ماشینش پیاده شود و که یم

ن  های گذری برود. هیچ از او ترجیح بدهد که با ماشی 

کرد. برای اذیت بعید نبود. پس فعال باید باهاش مدارا یم

لیوان چای ریخت و یک و آزارش وقت بسیار بود! یک 

 نبات چویی انداخت توش و با احتیاط به دستش داد. 

 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

محبوبه دو لیوان چای نبات خورد و یک لقمه دیگر را هم 

خواهد تمام کرد و گفت که حالش خییل بهیر شده و یم

اش نزد. همان پشت کیم دیگر بخوابد. اما او لب به لقمه

ای سیگار فقط یک نصفه لیوان چای خورد و بعد هم بر 

ه به پیچ جاده سیگارش را تا پک  ن و خی  کشیدن رفت پایی 

ن جاده ها بود.   خودش هم شبیه همی 
ی
آخر دود کرد. زندگ

پر از پیچ و خم و رس باالیی و رسپایینن و نیم دانست رس 

ی انتظارش را یم ن کشد. دلش را روزگار و پیچ بعدی چه چی 

 از همه اویی  آدم
ن هاش شکسته بودند. و بیشیر که همی 

حاال روی صندیل عقب ماشینش لم داده بود! 

د اما نیمیم دانست با چه خواست انتقامش را بگی 

ای که دل خودش بیش از این دچار شکست و معادله

 زخم و ویراین نشود. 

  

ن حاال به میل خودش از شوهرش طالق  " حنر اگه همی 

ه و زن من بشه نیم کنه. اون بخشمش! اما فرقر نیمبگی 

سهم منه که ازم دزدیده شده. باید هرطور شده پسش 

م ."  بگی 
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ی " منم دلم برات تنگ شده " ای که او به به یاد جمله 

دیگری گفت ته سیگارش را زیر پایش انداخت و با فشار 

 لهش کرد. 

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۱۲ 

 

همان لحظه با تمام خشم و غییطن که در وجودش 

ن برگشت. او خوابیده یا خودش جوشید بیم ه داخل ماشی 

را به خواب زده بود. حالش بد یا خوب برایش دیگر 

اهمینر نداشت. کمربندش را بست و پایش را روی پدال 

ن جاده  گاز گذاشت و با آخرین رسعت از پیچ اولی 

اش خواست تند براند تا دل و رودهگذشت. انگار عمدا یم

وار در حال ا شتایی دیوانهباز به هم بریزد. به درک! ب

ن خم پیش رویش بود که او با صدای بم  پیچیدن از دومی 

 و ضعیفن صداش زد

 _محمد؟
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آمد بگوید جانم اما نه. حیف " جانم جانم" ی که خرج 

اوی دلسنگ کند. پس با لحنن خشک و خشن جوابش را 

 داد

 _بله ؟

ای قراری وول خورد و با صدای کالفهکیم در جایش با یی 

 فتگ

 تر بری؟ شه خواهشا یواش_یم

ی بود که خلع سالحش یم ن و یک  کرد در صدایش چی 

قابل مهار را در وجودش بریم انگیخت. حس لعننر غی 

اش را با تمرد پشت گوش که بخواهد خواستهپیش از آن

 پرشتاب و یی بیندازد و یی 
ی
اش مالحظهتفاوت به رانندگ

ال گاز برداشته بود و ادامه بدهد فشار پایش را از روی پد

ن کم یم ! انگار نیمداشت از رسعت ماشی  شد کرد. لعننر

برایش مهم نباشد! مهم بود! حال خوب و بدش به او 

خیالش شود. هنوز با توانست یی ربط داشت و نیم

 المذهبش  ِرفت که او با صدای رویایی خودش کلنجار یم

 باز خانه خرابش کرد. 

 _محمد ؟ 
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شد او با این لحن بگوید بله . اصال نیم این بار دیگر نشد 

 بگوید " محمد " و او با جاین شیفته نگوید

 _جانم ؟

هرچند از خودش به خاطر ضعفن که در برابر او نشان 

ار بود. یم ن  داد بی 

شه یه کم ضبط رو روشن کنن تا حواسم از پیچ و خم _یم

ه؟  جاده پرت بشه و خوابم بیی

تش را بکند که او نتواند نه دانست با چه لحنن درخواسیم

دانست دارد از بیاورد. حس کیس را داشت که یم

شود اما شکاینر نداشت و به احساساتش سوءاستفاده یم

ی داد که سوءاستفادهای اجازه یمطرز بیمارگونه ی بیشیر

که یادش مانده باشد داخل ضبط ماشینش آنشود. یی 

را زد و  ی روشنی پخش بود دکمهکدام ش دی آماده

 ولوم را باال برد و بعد ...یک رسوایی دیگر اتفاق افتاد. 

 _محمد!!! 

صدایش پر از عالمت تعجب و سوال بود. خودش هم 

خواست او بفهمد که به غافلگی  شده بود. دلش نیم

شنیدن صدایش اعتیاد پیدا کرده. اما دیگر دیر شده بود. 
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پتو  برگشت و نگایه به عقب انداخت. رسش را از زیر 

ون کشیده و مات و مبهوت زل زده بود به او .   بی 

 _این که صدای منه! 

کیم رنگ و روش برگشته بود و چشمانش دوباره داشت 

تواند کرد او یمدرخشید. گایه فکر یمدر قاب صورتش یم

 ی خودش کند. اش یک شهر را دیوانهبا زیبایی 

ا ای ببرعکس تب و تایی که در دلش افتاده بود، شانه

 تفاویر باال زد و بعد چشمانش را به جاده دوختیی 

 _هنوزم یواشیک گوگوش بازی در میاری ؟

 

 

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۱۳ 

 

 پیچید. سوالش هنوز داشت در رسم یم
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 《هنوزم یواشیک گوگوش بازی در میاری؟》

 

 آیه کشیدم و بعد از مکنی طوالین به جای جواب گفتم

 دی دیگه بذاری یا اصال خاموشش کن! شه یه ش_یم

قراری در جای خودم جنبیدم. آینه را روی صورتم و با یی 

 تنظیم کرد و نگاهش را با تعجب به من دوخت. 

؟  _چرا؟ از این اجرای خودت رایصن نیسنر

ی که در  ن ظاهرا دستم گرفته بود. من اما به تمسخر و طین

ام ین کالمش بود اهمینر ندادم. ساعدم را روی پیشا

ن با اندوه و افسوس گفتم ه به سقف ماشی   گذاشتم و خی 

ندازه. روزایی که _منو یاد روزای سیاه زندگیم یم

 خوام یادشون بیفتم. وقت نیمهیچ

کردم هنوز. سنگینن نگاهش را روی خودم حس یم

توانست اندوه عمیق مرا درک کند یا نه؟ با دانم یمنیم

ن   گفیر

! ذاشتم ب_اگه من بودم نیم  ه روز سیاه بشینن

ضبط را خاموش کرد و ظاهرا منتظر پاسخ یا واکنش من 

م. نه  ماند. اما من ترجیح دادم پشت سکوتم سنگر بگی 
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ی نامعلومش بود نه حایل برای این گفتگو با نتیجه

ن فرصت مناسنی برای واکندن سنگ هامان باهم ، همی 

که در حال حارصن توی ماشینش بودم و بدون خیی دادن 

دادم به ه همایون همراه او داشتم این مسی  را ادامه یمب

اندازه کاقن برایم تبدیل به چالش فکری شده بود. دیگر 

 . فکر کردم نیاز به چالش جدید نداشتم

" اگه همون لحظه که همایون با من تماس گرفت بهش 

 شد؟ " گردم چی یمگفتم دارم با محمد بریمیم

  . رسم به دوران افتاده بود 
ی
احساس ضعف و درماندگ

دیدم که با محمد بهم کردم. اگر چه در کمال ناباوری یمیم

 
ی
اش نبود شاید باید سخت نیم گذرد و اگر توجه و رسیدگ

ن راه راننده مرا به یک درمانگاه یم رفتم زیر رساند و یمبی 

رسم اما از این احساس راحنر و رفایه که کنارش به 

 نداشتم. حالم شبیه دست آورده بودم احساس خویی 

دانست ای شده و یمکیس بود که مرتکب خطای دزدکانه

 که به زودی دستش رو یم شود. 

 

شه وقنر " خدایا ! حتما همایون از دستم خییل ناامید یم

بفهمه مجبور شدم اختیارم رو بدم دست محمد که منو 
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ن خودش برسونه. چقدر بهم افتخار کرده بود  با ماشی 

ن این وقنر فهمید با  که محمد چمدونامو برد تو ماشی 

خودش من دنبالش نرفتم و با اقتدار راهمو از دم فرودگاه 

و بعد هم از ترمینال ازش جدا کردم. حاال چی دارم بهش 

دادم با یه که حالم خییل بد بود و ترجیح یمبگم؟ این

ن آشنا ) ولو این اش محمد باشه ( برگردم که رانندهماشی 

براش دلیل موجیه باشه؟ کاش یه کم تونه شمال یم

گرفتم. یه کم بیشیر طاقت بیشیر به خودم سخت یم

اومد باال . آوردم! به جهنم که دل و روده ام داشت یمیم

ن کرایه ای رو به گند بکشم.  به درک که ممکن بود ماشی 

شدم. هرچند که در هیچ صوریر نباید با محمد همراه یم

 پشیمون نکرده و با من با اون هنوز منو از این همرایه

کنه ویل من باید این خط دلسوزی و مهربوین رفتار یم

ن خودمون حفظ یم فاصله کردم و اجازه نیم دادم رو بی 

قدر به من نزدیک بشه که بتونه بهم مهربوین محمد این

 کنه. 

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری
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#۷۱۴ 

 

دوارم پیش گذره. امیدونم االن تو فکرش چی یمنیم

خودش خیال نکنه که چون قبول کردم این مسی  طوالین 

ی فرق کرده. امیدوارم  ن ن ما چی  رو با اون ادامه بدم بی 

 متوجه باشه که مجبور شدم! مجبور! " 

 

ها راند و پیچقدر آهسته یمبعد از آن شتاب اولیه حاال آن

کرد که واقعا دیگر آب در دلم تکان را نرم و آرام رد یم

خورد اما به طرز وحشتنایک این حال خوبم را بر خودم نیم

ن واقعیت حرام یم ن یا نگفیر دانستم. فکرم هنوز درگی  گفیر

افتاد موضوع به این مهیم را با به همایون بود. یادم که یم

ام عصنی و کالفه دالیل وایه خودم هنوز بهش نگفته

ینس مربوط به یم ن شدم. یادم به ماجرای آن کارت بی 

 زد. اوش افتاد و  صدایش که در رسم زنگ یمسی

که وقت دوین چی برام مهمه محبوبه ماه خانوم؟ این" یم

م رو رصف خدمت به کیس نکنم که  و جون و انرژی و هین

به ناموسم نظر داره و بهش فرصت ندم تو دلش به 

ی من بخنده ! "یی   خیی
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ن را ازش گرفته و حاال من یک بار دیگر فرصت دانسیر

 .  بودم

" چرا بهش نگفتم؟ چرا باز مامان بازی درآوردم! چرا؟ 

چرا؟ حنر اگه بهم حق نده و ازم ناامید بشه باید بهش 

 بگم. "

ن پریشان و پشیمان و مضطرب در جای خودم نیم خی 

 شدم .او با نگراین پرسید

 _چی شده؟

داشتم با ام را از روی صندیل بریمکه کیف دسنر درحایل

 لحن مشوشی گفتم 

 گردم. _باید به همایون بگم که دارم با تو یم

 انگار از این تصمیم ناگهاین من گیج شده بود. 

_مگه نگفنر شب کنرست داره و االن رس تمرینه و ممکنه 

 تمرکزش به هم بریزه. 

 

ی را در لحنش آن ن قدر به هم ریخته بودم که نتوانم چی 

زد یا که داشت به من طعنه یمتشخیص بدهم. این

 کرد؟ فقط به من یادآوری یمداشت 
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_آره ویل مهم نیست. اون باید بدونه... خدای من ! 

 . اومدم. اشتباه کردماصال من نباید با تو یم

و موبایلم را از توی کیفم درآوردم. نگاه محمد از آینه به 

 حرکات شتاب
ی

 ام بود. زده و توام با دستپاچیک

رسته یه _اشتباه نکردی! من که غریبه نیستم. حاال د

ن ماست اما من که تورو با اون خرده حساب هایی بی 

قدر فهم و کردم برم. رسول قطعا اونحالت ولت نیم

شعور داره که وقنر بفهمه چقدر حالت بد بود درک کنه 

ن برات بهیر بود.   که با من رفیر

 

 دانم این را هم به طعنه گفته بود یا نه؟نیم

اما درحال حارصن  بارید. از صدایش رنجش و عصبانیت یم

 و یا دلجویی از او دغدغه
ی من نبود . من به رفع ناراحنر

که کردم .قبل از ایناشکاالت رفتاری خودم فکر یم

ان را از دست بدهم باید یک کاری یم کردم. فرصت جیی

ن قطع و وصل یمشماره شد و برقراری اش را گرفتم اما آنیر

که نزدیک   قدر مستاصل شده بودمتماس ممکن نبود. آن

که خودم را تحت نظر بود به گریه بیفتم. بدتر از همه این

 دیدم. های مراقب و خشنود محمد یمنگاه
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گفنر یا حاال دیگه بهش نگو. _یا باید همون اول بهش یم

 که نسبت به تو بدبینش کنه سودی نداره . جز این

 آلود گفتمبا لحنن غیظ

دیر یا زودش  ات! _خییل ممنون از دوسنر خاله خرسه

ن.  ه از خودم بشنوه تا کالغا براش خیی بیی  مهم نیست .بهیر

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۱۵ 

 

قدر باهوش و زیرک بود این را به طعنه گفتم و او هم آن

که منظورم را گرفته باشد .پوزخندی زد و کیم ساکت 

 ماند. بعد با خونرسدی گفت

ی نیم ن  گم . _من بهش چی 

 اهش را از آینه مثل میخ توی چشمانم فرو کرد. و نگ

 دم! _قول یم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

روزگار مارا باش! حاال دیگر باید خودم را مدیون لطف او 

کرد؟ دانم واقعا پیش خودش چی فکر یمکردم. نیمیم

ن و قول و قرار را این که من بهش فرصت این تضمی 

کاری ناخواسته با من همدست دادم؟ که در این پنهانیم

 ؟ به نظر بیشیر گستاچن بود تا لطف ! شود 

خواستم بگویم به قول تو هیچ اعتباری نیست اما به  

 جایش گفتم

ی رو ازش مخفن کنم. من مثل مامان _من نیم ن خوام چی 

 خانم نیستم. 

ن بودم که او را هم تحت تاثی    آن قدر به خودم مطمیی

 .رسی تکاند و گفت خود قرار دهم

... ویل من اگه جای  _خوبه که مثل مامان خانم نیسنر

.گردنت فهمیدم صادقانه بگم .. رسول بودم و جریانو یم

 شکستم. رو یم

 . شانه ای زدم باال . ام کرد و از آینه نگاه پرتهدیدی روانه

جوری نیست .برای همینه که دونم اما همایون این_یم

 دوستش دارم. 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 از خشم و عتاب به خودش گرفت. هوا 
ی

را نگاهش آنا رنیک

ون و بعد با لحنن از میان لپ هایش با صدا فوت کرد بی 

 مرصانه گفت

 _تو دوستش نداری . تو فقط بهش پناه بردی! 

که سیع داشت احساسات و ام یم گرفت. از اینخنده

جوری عواطفم را نسبت به همایون انکار کند. یک

ن حرف یم شناخت و زد انگار مرا بهیر از خودم یممطمیی

 زد. ی او یمینهقلب من درس

جوری فکر کن. ارصاری ندارم _تو اگه دوست داری این

ی رو به کیس ثابت کنم ن خوام به این و فعال هم نیم چی 

 گفتگو ادامه بدم. 

و نگاهم را به صفحه موبایلم دوختم .گایه یک نصفه  

ن ظاهر یم شد و بعد رسی    ع جایش را عالمت سوال پر آنیر

ان مافات از  کرد. ظاهرا بخت مسلمم را یم برای جیی

دست داده بودم و این اضطراب و ناراحنر جزای من بود 

دادم. محمد که خاطرش از مکالمه که باید پس یم

مان هنوز آزرده بود با چهره ای عبوس و گرفته اخی 

ون کشید و درحایل که به آن فندک سیگاری از پاکت بی 

 زد گفتیم
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؟_دیگه نیم  خوایی

ن کشید. توی دلم و شیشه سمت خودش را  تا ته پایی 

 که بحث را عوض کرده بود. خداراشکر کردم از این

 _نه فعال ! 

ن به  و به دود غلیظ سیگارش نگاه کردم که داشت از ماشی 

ون هره یم ن بود یا کشید. نیمسمت بی  دانم نویع تلقی 

چی که حس کردم دود سیگارش دارد باعث رسدردم 

 گفتم.   اختیار به او با تذکر شود. یی یم

ن سیگار نکش لطفا !   _تو ماشی 

 تونم! خییل داغونم ! _نیم

که با نگاهش به من فهماند که مقرص داغان و بعد از این

شدن حالش من هستم، پک محکیم به سیگارش زد و 

ون.   دودش را فوت کرد بی 

ن هم دردش رو چاره  _هر گ جای من بود تریاک و هروئی 

 کرد. نیم

ون پرت کرد و و بعد سیگارش را از شیش ه باز پنجره به بی 

 از آینه نگاه سوزناکش را به من پاشید. 

 _خوب شد؟
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سوخت .هنوز در قلبم نسبت به او کیم دلم برایش یم

حس خواهرانه داشتم که خرجش کنم. به دور از تمام 

های پیش آمده و اتفاقات ناخوشایندی که خصومت

ن از رس گذرانده بودیم . نیم باهم دانم شاید هم باید همی 

ریختم دور و یک ذره احساسات باقیمانده را هم یم

انداختم و از این اصل که "  حاشیه امنیتم را به خطر نیم

وی یمبا ییک مثل محمد نیم کردم  اما شود مدارا کرد " پی 

شود با قلب رئوف در گایه دست خود آدم نیست. نیم

های ، چشمانت را به روی مشکالت و بدبیاریسینه 

بهها که بزرگنزدیکانت ... حنر همان های ترین رصن

تفاوت اند ببندی و یی عاطفن و روچ را بر تو وارد کرده

یک درد و  . حنر اگر نخوایه هم گایه خودت را رسی باشی

تواین ها نیسنر و نیمداین .چون تو مثل آنرنجشان یم

.  رحممثل خودشان یی   باشی
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ام با او فرصنر شده بود شاید هم همسفر شدن اجباری

ای که خراب شده های رابطهبرای ترمیم و تعمی  پل

بود.لحنم دوستانه بود. انگار نه با محمد که داشتم با یک 

 زدم. دوست قدییم حرف یم

_تو خدا رو گم کردی محمد! اگه بتوین دوباره پیداش کنن 

کنن . چون ونیا نجات پیدا یماز این رسگردونیا و پریش

ه و آرومت کنه ! فقط اونه که یم  تونه تو رو تو بغلش بگی 

 اش را پوزخند و استهزاء پر کرد. تمام چهره

که تو توی بغل ییک دیگه هسنر من _هه آره ! درحایل

 باید بگردم دنبال خدا و بهش آویزون بشم . 

د! این دی محم_با این فکرا فقط داری خودت رو آزار یم

 کارو با خودت نکن! 

 _ تو االن دلت برام سوخته؟

_خب چرا دلم نسوزه ؟ به هرحال ما یه زمان خواهر و 

دونم خوشت نمیاد هربار اینو بهت برادر هم بودیم! یم

شه؟ شه پاک کرد! یمیادآوری کنم ویل گذشته رو که نیم

ما جایی در گذشته به مدت بیست و یک سال جزو یک 
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یم . از یک ریشه بودیم .زیر سقف یه خونه خانواده بود

نفس کشیدیم و به هوای هم خو گرفتیم. بعد یهو توفان 

 
ی
 مون از این رو به اون رو شد . همه شد و زندگ

 

آیه کشیدم و موبایلم را که آنتش کال قطع شده بود 

ها را زدم به مایوسانه توی کیفم فرو کردم و بعد دست

هایی بود که داشتیم با گردنهها و  سینه. نگاهم به تنگه

. خوشبختانه جاده رسعت کم پشت رس یم گذاشتیم

خلوت بود و حرکت کندمان باعث ایجاد ترافیک در 

 شد. پشت رسمان نیم

ماه! اون موقع که باید _من دلسوزیت رو نخواستم زیک

 دادی ندادی ! دل به دلم یم

 حق به جانبانه گفتم

 _خب نتونستم. گناه که نکردم! 

نگاهمان در آینه در هم قفل مانده بود. هرچقدر هم که  

کردم در کمال متانت و آرامش با او حرف بزنم سیع یم

 . کرد تا از کوره در برومکاری یم
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_تو دنبال آزادی بودی و ییک مثل رسول که پرو بالت رو 

ن پشت کردن به من برات آسون بود.   نچینه. واسه همی 

 ید به من حق بدی! طور باشه با_حنر اگه این

 ده؟ گ محبوبه؟ گ؟_پس گ به من حق یم

_هیچ تا حاال به این فکر کردی اگه روزی که زهره خانم 

که به فکر انتقام پرده از این راز برداشت تو به جای این

 از
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 خانواده ما باشی پرس خانواده یم
ی
مون مثل موندی و زندگ

کرد بیشیر به نفع تو و همه بود؟ تو یهو قبل ادامه پیدا یم

. من هیچ ن و زمان رو به هم ریخنر تونم وقت نیمزمی 

ن نیستم که اگه جای تو بودم تو  جای تو باشم و مطمیی

ایط چکار یم کردم ویل قبول کن که زیادی تند اون رسی

 رفنر و اوضاع رو بدترش کردی! 
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م. چندمایه بود که _منم اولش تو خودم ریخته بود

کردم طبق ادعای که فکر یمدونستم و با اینجریانو یم

زهره همه چی زیر رس مامان خانمه اما ساکت موندم و 

هویت بشم. دلم خواست یی کاری نکردم. منم دلم نیم

ام رو از دست بدم و یی کس و کار خواست خانوادهنیم

ودن خواست امتیازات پرس پنایه ببشم. منم دلم نیم

خواست انگشت نمای . منم دلم نیممفت از چنگم بره

مردم شهر بشم .منم داشتم با احتیاط یه جور یواشیک با 

که صدای تو زدم تا ایناومدم و دم نیماین زخم کنار یم

گم رو از حموم شنیدم. صدای تو منو از من گرفت. نیم

جادو شدم اما دیگه محمد قبل نبودم. توی گوشت زدم 

ی رو در من عوض کردی که من ازش چون چ ن ی 

ترسیدم و در حال فرار بودم. این تو بودی که منو از یم

خانواده پنایه جدا کردی نه زهره . از مشهد که برگشتم 

دوین دونستم دیگه اون آدم سابق نیستم. یمخودم یم

که قلب آدم ناگهان اولش چقدر برام سخت بود؟ این

وز خواهرش بود و نتوین متمایل به کیس بشه که تا دیر 

ن و خواهش دیوونه ی. اما جلوی این خواسیر وار رو بگی 

تونستم یک عمر برای من مثل یه نشونه بود. من که نیم
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مبه روی خودم نیارم و وانمود کنم از حقیقت یی  . خیی

ون یم دونستم که باید باالخره رسم رو از تو برف بکشم بی 

جار بکشم .  ی زندگیم رو و حقیقت ویران کننده

ها رو از دست بدم اما این فکر یم ن دونستم باید خییل چی 

کرد و تونستم تو رو داشته باشم آرومم یمکه در ازاش یم

 باعث یم
ی
هایی که رو دلم ها و عقدهشد با تمام رسخوردگ

 گرفت قوی بمونم. مونده بود و تاب و توانم رو ازم یم

 

 رسم را با اغراق که به نشان تصدیفر انکارآمی  در حایل

 دادم گفتمتکان یم

ی _پس یعنن تقصی  من بود و من بدون این ن که از چی 

هایی که مطلع باشم باعث اغفال قلبت شدم و ویروین 

 بعدش به بار اومد! 

و با پوزخندی تلخ نگاهم را به پیچ جاده دوختم. فکر 

 کردم

گرفتم و هرگز صدای آوازم به " کاش خفه خون یم

 سید."ر گوشت نیم
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 ی پیش آمده او دوباره به حرف آمد کیم بعد از وقفه

گم تقصی  تو بود! بهت که گفتم این یه نشونه بود _نیم

خوامت و برام. همه چی خییل ناگهاین بود. یهو فهمیدم یم

باید هرطور شده تو رو به دست بیارم . دیگه هییحی مهم 

 نبود برام . 

 

خواستم یه یم_ویل کاش یه کم برات مهم بود. من ن

ای که به قول تو رسنوشت در قرباین باشم و اون هدیه

ن به تو یم ن همه چی  خواستم ده. من یمازای گرفیر

 خودم رو داشته باشم. به عنوان یه 
ی
خوشبخنر و زندگ

خواسنر به زور  این آدم این حق طبییع من بود و تو یم

 حق رو
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ی ، چون خودت رو از رسنوشت طلبکار ازم ب گی 

. یم  دونسنر

رسیدی _ از کجا مطمئنن که با من به خوشبخنر نیم

 محبوبه؟ 

ای نگاه کنم پس تونستم به تو به چشم دیگه_من نیم

 کردم. اصال به خوشبخت یا بدبخت شدنم با تو فکر نیم

_درد منم همینه محبوبه! من برات مهم نبودم . نه وقنر 

 ت بودم نه بعد که از این عنوان ساقط شدم. برادر 

که خواهر و برادر خویی هم برای هم نبودیم _این

تونستیم دو کلوم که نیماش تقصی  من بود؟ اینهمه

کاری حرف عادی باهم بزنیم که به زور و تهدید و کتک

 ختم نشه مقرص من بودم فقط ؟ 

م داد. همان غصدایش آرام بود اما بوی غیم کهنه یم

 پوسید. آشنایی که در دل من داشت یم

_نه. قبول دارم که منم برادر خویی برات نبودم. اما وقنر 

رحیم پسم دستم رو به سمتت دراز کردم نباید با یی 

 زدی! یم

 کردم . ی چشم با حب و بغض نگاهش یماز گوشه
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_انگار یادت نیست! تو یه دستت گل بود و تو یه دستت 

. اون فت اونقدر عاشقتم که ازت متنفرم گکه یمشمشی 

تو بودی ... تو منو با حرفات از خودت ترسوندی و 

ای روندی... پس دیگه دنبال مقرص نباش! هر کس دیگه

هم جای من بود دوپا داشت دوپای دیگه هم قرض 

 تونه دور شه ازت. کرد که هرچه یمیم

ن باقر ماندهآناین بار یی   که دیگر ظاهرا حرقن برای گفیر

ه اش را از آینه پس گرفت و به جاده  باشد نگاه خی 

شد. این همرایه دوخت که داشت میان ابر و مه گم یم

ناخواسته دست کم توفیق اجباری شد تا کیم از سنگینن 

هایی که در دلمان مانده بود رها شویم . وزن ناگفته

های بسیاری بود که باید به آن هرچند هنوز حرف

ن مقدارش هم برای روشن شدن پرداختیم اما همیم ی 

ها کاقن بود.  ن  خییل چی 

 

ن را کنار زد .پاکت سیگارش را برداشت و  کیم جلوتر ماشی 

ن . انگار یم خواست اندوه و ماللش را با سیگار رفت پایی 

که آندود کند . من توی چرت بودم که او برگشت .یی 
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ن را به راه انداخت و در سکویر ممتد به  نگاهم کند ماشی 

 را
ی
ی چالوس که نندگ اش ادامه داد . به چند کیلومیر

رسیدیم جلوی یک رستوران توقف کرد و وقنر داشت 

 شد خطاب به من گفت پیاده یم

ن ؟ من از دیشب هییحی نخوردم .   _میای پایی 

 خواب از چشمانم پریده بود. نگایه به اطرافم انداختم 

. تابلوی " رستوران همسفر" درست جلوی چشمانم بود 

 که پیاده شوم پرسیدمقبل از این

ن یم  ده؟ _اینجا موبایل آنیر

ن یک نگاه معنن   دار به من کرد و با گفیر

 های پالتوت رو ببند . _دکمه

ن را پشت رسم بست و با لحنن متهم  کننده گفتدر ماشی 

! ور چطور یمدونه اونطوری خدا یم_اینجا که این  گشنر

ن دکمه  های پالتوم گفتمدرحال بسیر

ن مدیل بودم. چون اون_اون جور که شما فکر ورم همی 

 ای نیستم! جنبهکنید آدم یی یم
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یک نگاه از نوع " آره جون خودت" به من کرد و منتظر 

های حرکت من ماند . من هم توی دلم از دست قضاوت

 . غلطش جیغ کشیدم

ن یم  ی همایون را توانستم شمارهداد اما نیمموبایل آنیر

م . تا  که با تذکر توام با زخم زبانش ) چند کیلومیر این بگی 

کاری همه وقت پنهونبیشیر تا چالوس نمونده، تو که این

کردی ، یه کم دیگه هم روش .( مجبور شدم گوشی را بار 

دیگر به داخل کیفم برگردانم و توی دلم بهش دهان کیحی 

 .  کنم
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کاری! از این کلمه کاری! پنهونری ! پنهونکا" پنهون

 متنفرم ." 
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رستوران لوکس و مجلیل بود و دیزاین چشمگی  و زیبایی 

 از " بهروز وثوقر " روی ییک از 
ی
داشت . عکس بزرگ

 . دیوارهایش نصب شده بود 

ن دست و رویمان در دنج ترین قسمت بعد از شسیر

ن نشستیم.ا لبته غذاخوری به انتخاب او پشت یک می 

های اشغال شده هم زیاد نبود. من نگاهم به در  ن تعداد می 

های سیاه و سفید قدییم قاب گرفته و دیوارها و عکس

 زده گفتشده بود که او با لحنن ذوق

_اینجا لوکیشن فیلم " همسفر" گوگوشه .فکر کردم 

 شاید دوست داشته باشی از نزدیک ببینیش ! 

کرد و   زدهام هیجانایلحخیی جالنی بود و مرا با تمام یی 

ی از روی  باعث شد نگاهم را با شوق و دقت بیشیر

های قدییم روی دیوارهایش عبور بدهم ! باید عکس

خودم با دیدن عکس بهروز وثوقر و اسم رستوران حدس 

دانم زدم. اما خاطر پریشانم اجازه نداده بود. حاال نیمیم

کردم نمود یمکردم یا واباید بابت این لطف ازش تشکر یم

قدرها هم برایم مهم نبود که ناهارم را در این رستوران آن

. در رسم داشت آهنگ "  لوکس و نوستالژی رصف کنم

 .  شد همسفر " پخش یم
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 ربط گفتمیی 

_یادمه یه بار که نوار ویدیوییش رو دزدگ آوردی تو 

ت کرد. اما کاری باهات  اتاقت ببینن مامان دستگی 

 بابات نفهمه!  نداشت .گفت فقط

 با خنده گفت

شد از مامان خانم مخفن _آره تو اون خونه هییحی رو نیم

 کرد. 

ن برداشت و بازش کرد و نگایه رسرسی  و منو را از روی می 

به داخلش انداخت. انگار که از قبل انتخابش را کرده بود 

گرفت. من آیه کشیدم و و حاال فقط داشت ژستش را یم

 گفتم

ود که تو توی اتاقت ویدیو داشنر و _این خییل ظلم ب

تونسنر هر فیلیم دلت خواست دزدگ ببینن و ما حنر یم

هییحی برای اجازه دیدن کارتون سیندرال رو هم نداشتیم... 

ها همیشه برای من و تو ممنوع نبود ! تمام محدودیت

 محیا بود. 

ه به نگاه ن و شایک من گفتمنو را بست و خی   های غمگی 
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ا محدود و محرومم _کاش مامان خ ن ن چی  انم منم تو همی 

که بعد یه عمر راه دادن به من ، یه روز کرد. نه اینیم

 ترین خواسته زندگیم بایسته و بگه ممنوعه! جلوی بزرگ
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 #نیلوفرالری

#۷۲۰ 

 

ن را به یک آپارایر برد  به چالوس که رسیدیم محمد ماشی 

النس و روغن موتورش را هایش را باتا باد الستیک

قدر برای رسیدن به فرودگاه گفت آنتعویض کند. یم

عجله داشته که وقت نکرده بود قبل از رایه شدن روغن 

 موتور را چک کند. 

ن منتظر بمانم و من تازه  او ازم خواسته بود توی ماشی 

خواستم از فرصت پیش آمده برای تماس با همایون یم
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ن تماس گرفت و مرا از استفاده کنم که خودش با م

زده کرد. ظاهرا او هم شنیدن صدایش غافلگی  و هیجان

یط ساعات گذشته چندین بار برای برقراری تماس با من 

ی از من باعث تالش کرده اما موفق نشده بود و یی  خیی

که خیالش را از خوب تشویش خاطرش شد. بعد از این

ایط ن رسی مشابه  بودن حالم راحت کردم و گفتم که من نی 

 او را داشتم ازم پرسید 

 _االن کجایی ؟ هنوز نرسیدی؟

ن واقعیت را به او دانستم که حاال دیگر چارهیم ای جز گفیر

ن را هرچه زودتر از روی دوش  ندارم . باید این بار سنگی 

انداختم داشتم .هرچه در گفتنش تاخی  یمخودم بریم

 .  شد تر یمگفتنش برایم سخت

ون. االن دم یه آپارایر هستیم که _تازه از چالوس ز  دیم بی 

ن تنظیم بشه. باد الستیک  های ماشی 

ای و _بازم خداروشکر ! نهایت یک ساعت دیگه خونه

؟ چطور؟  من خیالم راحت یم شه.آممممم...گفنر آپارایر

ن  ری یا های خیط چالوس_رامرس داری یمبا ماشی 

 آژانس؟
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ترغیبم کنند  هایم به سکوت دوبارهکه دودیلقبل از این

 کنان گفتممن من

ی رو بهت نگفتم _راستش...راستش..  ن . من یه چی 

 همایون. 

 _چیو ؟

ی  ن صدایش پر از عالمت سوال و تعجب بود .انگار به چی 

داوری فرار مشکوک شده بود اما داشت به سخنر از پیش

کرد و من حاال خودم را از بیان واقعیت عاجزتر از قبل یم

 دیدم. یم

...گفتم که تو راه حالم خییل بد شده _من...من

بود...وقنر راننده ماشینو نگه داشت و من با اون حالت 

ون...محمد هم که  تهوع شدیدی که داشتم پریدم بی 

 . بعد...آاااه ! پشت رسمون بود کنار زد و بعد.. 

ن خودش کرد...   _محمد تو رو برد سوار ماشی 

از قبل  دانمو صدای آه بلندش توی گوشی پخش شد.نیم

بهش الهام شده بود یا حدسش مربوط به همان لحظه 

اش را پیش ی درهم شکستهتوانستم قیافهشد. نیمیم

آمد.دستم را با استیصال  خودم مجسم کنم. از من برنیم
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دمروی پیشاین  .با هر  ام گذاشتم و چشمانم را برهم فرسی

 شنیدمهای قلبم را یمگفتم صدای ضجهای که یمکلمه

اییط دونم که نباید قبول یم_یم کردم ...ویل...تو رسی

 نبودم که بتونم مقاومت کنم...باور کن... 

 _متوجهم! 

 از لحن خشک و رسدش لرزیدم و نگران پرسیدم

 _از دست من ناراحنر االن؟

قرارمان به های یی که در میان شمارش نفسقبل از این 

 ای گفتخاموشی کشیده شویم با صدای پرگالیه

؟ت چی فکر یم_خود  کنن

 _من... من... 

 _کارت اشتباه بود محبوبه ماه! اشتباه بود! 

.  این را با رسزنش گفت و آه کشداری از سینه برکشید 

 که راه دور بود و کاری از دستممضطرب و متاسف از این
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 نیحی کردم و گفتم آمد برای دلجویی از او برنیم

 رفتم. مردم هم نباید با محمد یمدونم ... حنر اگه یم_یم

_من رفتنت با محمد رو نگفتم ... اگرچه از این بابت هم 

ی خوشحال نیستم ویل این ن که همون اولش به من چی 

 نگفنر بیشیر اذیتم کرد تا رفتنت با محمد! 

ن با زنگ دلگی  صدایش یم ها را ترین تصنیفشد غمگی 

 وار در یی توجیه کار خودم بودم! چارهرسود و من چه یی 

. خواستم از خودم ناامیدت کنم.. خواستم ...نیم_نیم

چون دیدم چطور از نرفتنم با محمد به من افتخار 

 کردی! یم

ش قرار دهد اما نشد...  امیدوار بودم صداقتم تحت تاثی 

قدر آزرده بود که صداقت دیرهنگاهمم مثل نوش آن

 کرد. اب دردی ازش دوا نیمداروی بعد از مرگ سهر 

 _ویل ناامیدم کردی محبوبه ! 

خواست آن لحظه پیشش بودم و بغلش چقدر دلم یم

دمش تا تپشکردم و چنان به جان یمیم های فرسی
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د و او چارهقلب ن ای جز بخشش من هامان به هم بیامی 

 نداشته باشد . 

کنه _حاال که بهت گفتم ... دیر و زودش چه فرقر یم

 برات؟

 یعنن که از خییل فرق یم_ 
ی

کنه .وقنر همون موقع بهم بیک

اعتماد کردن به من و صادق بودن ترش نداری ... هر بار 

ی رو ازم که دیر کنن من دلم یم ن لرزه که نکنه یه روز چی 

دار بشم که دیگه خییل دیره !   مخفن کنن و من وقنر خیی

ن افته همایون! من خودم خییل از ای_اما این اتفاق نیم

 دم که دلخور بیسی ازم . بابت متاسفم و بهت حق یم

_اشتباه اصیل از من بود... من نباید به حرفت گوش 

کردم ذاشتم تنهایی برگردی! اگه همراهیت یمکردم و یمیم

داد که جای خالیم رو کنارت محمد به خودش اجازه نیم

 پر کنه . 

و من که طاقت نداشتم خودش را به خاطر اشتباه من یا 

ی محمد رسزنش کند توی نشده بینن رفتارهای پیش

ذهنم دنبال کلمات مناسنی برای دلجویی از او یم گشتم 

ن  ن برگشت و همی  که همان لحظه محمد به داخل ماشی 

که پشت رل نشست فهمید در حال مکالمه با همایون 
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ی من کرد و پریدهی دمغ و رنگ. یک نگاه به قیافههستم

داری دنده عقب گرفت . همایون بعد در سکوت معنن 

 که ظاهرا متوجه حضور محمد شده بود ازم پرسید

 _محمد االن تو ماشینه؟ 

 . کارش تو آپارایر تموم شد راه افتادیم . _آره 

ایط شکرآب شده ن رسی ای در حضور محمد حرف در چنی 

به خصوص تر هم شده بود زدن با همایون برایم سخت

مراقب محمد را روی  چشیم و  که  نگاه های گوشه

ن   خودم حس یم کردم. همایون با گفیر

 _گوشی رو بذار رو آیفون ! 

که بدانم قصدش از آنمرا در تنگنای دیگری قرار داد. یی 

این کار چیست و نگران بودم که ممکن است چه حرقن با 

ی آیفون را محمد داشته باشد با ترس و تردید دکمه

جی  ضعیفن گفتم دم و با جی   فرسی

 دا رو آیفونه ! _ص

و نگاهم را به محمد دوختم که همزمان با شنیدن این 

 جمله
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ی هوشیارتری به خودش گرفت و شق و رق به قیافه

کرد که فرمان چسبید . انگار داشت خودش را آماده یم

س  د. کیم بعد در میان اسیر مورد خطاب قرار بگی 

بان قلبم شده بود  ن رصن شدیدی که باعث اوج گرفیر

 ام وصدای آر 
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#۷۲۲ 

 

ن پخش شدشمرده  ی همایون توی ماشی 

_سالم محمد ! خسته نباشی ! ) بدون مکث و وقفه 

خواست به محمد فرصنر برای زد...ظاهرا نیمحرف یم

همه جواب بدهد.( خواستم ازت تشکر کنم که این

 که روی خوشی ندیدیکوبیدی رفنر فرودگاه و با این

! صادقانه  محبوبه رو با اون حالش تو جاده تنها نذاشنر

خواست هرگز دوباره بهش نزدیک بیسی بگم... دلم نیم

ایط به میل آدم پیش نیم ره و آدمو ویل متاسفانه گایه رسی
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طور که . همونندازه.. های ناگزیر گی  یمتو موقعیت

منم مجبورم که یه جور با این محبوبه مجبور شد .. 

ار بیام . هرچند کار راحنر نیست برام ویل قضیه کن

خوش به این باشم که محبوبه تو این مسی  در تونم دلیم

گرده خونه ... اگه دردرس داره بریمکنار تو راحت و یی 

جوری فکر کنم که امروز تونم اینخوره یمبهت برنیم

ی محمد به هنگام براش مثل یه برادر واقیع بودی ) قیافه

 برادر دیدین بود! ( ...براوو مرد ...!  شنیدن کلمه

 و بعد مرا خطاب قرار داد و گفت

ی با ایمیل  _عزیزم وقنر رسیدی و نشد با من تماس بگی 

 رم رس تمرین... بهم خیی بده. من نیم ساعت دیگه باز یم

ان بودم که یادم رفته بود تماس را از آن قدر گیج و حی 

 حالت آیفون در بیاورم. 

 زیزم ! _باشه حتما ع

کرد صدایش هنوز روی آیفون باشد و او که فکر نیم

 گفت

ن که تا حاال عویصن  بازی در نیاورد جای شکرش _همی 

باقیه...ویل اگه خواست اذیتت کنه به جای من یه چک 

 محکم بزن تو گوشش! 
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ش نگاه تند و عتاب ن آلود محمد به سمتم تازه با خی 

 فهمیدم که چه دسته گیل به آب رفته ! با د
ی

ستپاچیک

ی آیفون را زدم و دیگر نفهمیدم چطور با هم دکمه

ای را که به من گفت خداحافیطن کردیم .اما آخرین جمله

ده بودم   به خاطر سیی

ی رو به وقتش به من بگو محبوبه ! اینو دارم با  ن _هرچی 

 خوام ! خواهش ارت یم

که بتواند صبور آنبعد از قطع شدن تماسمان محمد یی 

ن  که به نظر باشد پوقن کرد و بعد درحایل دار و خویشیر

اش را با نیش زبان زدن رس من خایل سیع داشت دق دیل

 کند گفت

یف داره... ازم بابت همرایه  _شوهرت زیادی اروپایی ترسی

ت! با زنش تشکر کرد! هه! اسطوره  ی غی 

خواستم قافیه را به او ببازم یا در مقابل من که نیم

همایون کوتاه بیایم، های غلطش راجع به قضاوت

 که ترش از واکنشش داشته باشم با تاکید گفتمآنیی 

 _لطف تو رو برادرانه دید ... 

با این جمله انگار آتشش زدم. رو ترش کرد و رسش را با 

 اغراق تکان داد 
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زنه! اگه اون _آره فهمیدم داره خودش رو گول یم

تونم بغلت جوری راحته مشکیل نیست ...منم یماین

کنم... ببوسمت... اونم پیش خودش فکر کنه که برادرانه 

است... باز داشت در جلد رسسخت و خبیث 

 
ی

قابل تحمل یماش فرو یمهمیشیک شد .گلویی رفت و غی 

 صاف کردم و گفتم 

_انگار نشنیدی در آخر چه سفارشی بهم کرد...صداش 

 که از آیفون پخش شده بود... 

 ه چک بزین تو گوشم؟کنن جراتش رو داری که ی_فکر یم

همه خودم را از ترساند . با ایننگاهش پلید بود و مرا یم

 دیدم. پیش باخته نیم
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 _آره ...چرا که نه؟ 
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ی پرتمسخری به خودش لب پایینش را تو کشید و قیافه

ی چشم نگاه دیگری به من پاشید گرفت .و بعد از گوشه

 وضوح گستاخانه یمکه به 
ی

 ام شدآمد و باعث برآشفتیک

 _چیه؟

 پروا و یایعن بودهایش یی ی نگاهلحنش هم به اندازه

 ارزه . کردم به امتحانش یم_داشتم فکر یم

ن را یک گوشه ی پرت از جاده نگه داشت و و بعد ماشی 

ای توی رسش که من بفهمم چه کلک و نقشهقبل از این

. وقیحانه ! زورمندانه! ید است مرا به سمت خودش کش

 و یی متجاوزانه ! لب
مش به تاراج لبهای وحیسی های رسی

هایم مرا در من رفت و به رغم مقاومت و دست و پازدن

ش اسی  کرد و وقنر ولم کرد که نه محارصه ی بازوان ستیی

دیگر نا و نفیس برای او مانده بود نه من ! از میان 

ی گفتهایش با لحن استهشمارش تند نفس ن  زاآمی 

ی قدر با شوهرت صادق هسنر که از خاطره_ببینم اون

 . این بوسه
ی

 ی زوری هم براش بیک

دانم کدام بیشیر باعث عصبانیت و غیظش شده بود نیم

ن را به همایون گفته بودم و ؟ این که من درنهایت همه چی 
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یا چون همایون از او بابت این همرایه تشکر کرده بود و 

 ش ؟" برادر" گفتن

 _خفه شو ! 

آسا که من توی گوشش زدم و کف حنر آن سییل برق

دستم را هم به گزگز انداخت، باعث فروکش کردن آتش 

هایم را خشم و نفرتم از او نشد. با دستمال کاغذی لب

ای نداشت. اثر دانم که فایدهپاک کردم اما یم

ن بارش در من باقر بود هنوز. یمنحوست خواستم از ماشی 

وار ناگهان دیوانهشوم اما دستم را خوانده بود پیاده 

ن را از جا کند .هرچه فریاد زدم  بر در و شیشه .. ماشی 

دار تا پیاده شوم ...که دیگر مشت کوبیدم ...که نگه

ات را ندارم ... که دیگر نه من نه تو ... که قصد همرایه

 
ی
ام... توی گوشش اثر نداشت. با لعنت بر من و سادگ

ای به من که چون پرنده ای اسی  در رحمانهیی  خونرسدی

کرد و همزمان بر چنگالش گرفتار شده بودم نگاه یم

ن یم افزود.حاال دیگر برای پیاده شدن از رسعت ماشی 

ن باید از جانم یم گذشتم. نییم از صورتش برشته ماشی 

 کشید هنوز . بود اما آتش هوس در چشمانش شعله یم

 مونه... زبونم یم اش تا آخر عمر زیر _مزه
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اری طرز نگاه و لحن دریده ن اش به من حس کراهت و بی 

ام را بر بازویش کوبیدم. او با های یی در یی داد.مشتیم

 کرد. ام یمهای کریهش بدتر داشت تهییج و عصنی خنده

ه زیک  ماه! _دستت یه وقت درد نگی 

قدر جیغ کشیده بودم که گلویم زخم شده بود و آن

های ناپاک و دانم چطور باید رد دستنیم سوخت. یم

های گناهش را از روی جسم و روحم پاک یم کردم! بوسه

منده بودم!  چقدر حاال از همرایه با او پشیمان و رسی

ار بودم ...  ن  چقدر از خودم به خاطر اعتماد کردن به او بی 

فقط چند کیلومیر دیگر تا مقصد باقر مانده بود . 

یش من رسافراز کند اما او مثل یک توانست خودش را پیم

ی بود. وقنر اوضاع به طرز زلزله ی هشت ریشیر

توانست در یک رسید یمای آرام به نظر یمفریبنده

ن را به ویراین بکشاند و لحظه ی پیش بینن نشده همه چی 

که در طول ساعات گذشته خودم را در کنارش من از این

 کردم.  ت یمدیدم احساس حماقدر امنیت و رفاه یم

خوره محمد ... تو نه بویی از _حالم ازت به هم یم

 بردی نه بویی از اخالق و انسانیت ! حق 
مسلموین
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.خییل پست نداشنر این کارو با من بکنن ! حق نداشنر .. 

 !  و حیووین

 

که در نهایت تاسف پیشاپیش فکر کردن به همایون و این

ه را با او در توانم این ماجرای مفتضحاندانستم نیمیم

کاری بزرگ و میان بگذارم و به ناچار تن به یک پنهان

قابل بخشش خواهم داد تاب و تواین در من باقر  غی 

 نگذاشته بود. 

ون او یی  اعتنا به عز و جزهایم ، سیگاری از توی پاکت بی 

اندش و تا من با احساس حقارت و  کشید و با فندک گی 

 هق هق کنان رسم را به ش
ی
یشه چسباندم رسخوردگ

 قیدانه گفتیی 

کنم اصال . چون تو مال _از بوسیدنت احساس گناه نیم

! ازم با نامردی دزدیدنت و من یم . حق منن خوام منن

 ! م. حنر شده زوری و به هر قیمنر  پست بگی 

ن کشید و دود  و بعد شیشه سمت خودش را کیم پایی 

ون .   سیگارش را فوت کرد بی 
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نار!  بگو...بگو من با غم این های من به کخدایا ! اشک

 رسد چه کنم؟ های لعننر که به آخر نیمجاده
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 #نیلوفرالری

#۷۲۴ 

 

 

 

 که گفته بودم با این

 _منو خونه خودم پیاده کن! 

 ی بابا را در پیش گرفت. اما گوش نکرد و راه خانه

مت اونجا ! تنهایی   شه تو که نیم_مامان خانمت گفت بیی

 یه ویالی درندشت بموین ! 

پس سفارش مامان خانم بود و او هم مامور بود و 

ن را  معذور! وقنر درپارکینگ را با ریموت باز کرد و ماشی 

که باز دانم اینبه داخل حیاط برد رفتم توی فکر . نیم

توانست راحت به این خانه رفت و آمد کند خوب بود یم

 یا بد ! فکر کردم
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نگار با تصادف بابا دیگه هیچ دری به روش بسته " ا

 نیست!" 

 

محیا به استقبالم آمده بود و میان گریه و لبخند 

درآغوشم گرفت . مامان خانه نبود و رساغش را باید از 

ن حاال از راه گرفتیم. دلم یمبیمارستان یم خواست همی 

 
ی

شدم تا از ام رایه بیمارستان یمنرسیده با تمام خستیک

م. محمد چمداننزدی هایم ک در جریان حال بابا قرار بگی 

 گذاشت گفت را که روی ایوان یم

 .  رم بیمارستان .بیا تا باهم بریم_منم دارم یم

 به طعنه گفتم  

 _تو به قدر کاقن زحمت کشیدی ! دستت درد نکنه. 

کنان رویم نازکو بعد که نیش بازش را دیدم پشت چشم

با تعجب و رسدرگیم نگاهمان  را کردم به محیا که داشت

 کرد. اما مخاطبم هنوز محمد بود. یم

ن دارم.بعد از این  در کردم _خودم ماشی 
ی

که یه کم خستیک

رم دارم و یمام. ماشینمو بریمرم خونهبا آژانس یم

 بیمارستان. 
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که بهش مجایل برای ابراز مخالفت یا تحکم به و برای این

محیا ) امیدوارم چای خودم ندهم با مخاطب قرار دادن 

ترکه.( از تازه دم داشته باشی عزیزم ! رسم داره از درد یم

ها رفتم باال و دست محیا را هم گرفتم و با خودم به پله

داخل خانه کشیدم تا از روی رودواش مجبور به تعارف 

رفت . بعد از کاری که با زدن به او نشود. محمد باید یم

ن کرد دیگر توی آن خانه جایی نداشت.  من توی ماشی 

 جا بودم!  دست کم نه تا وقنر که من آن

 

    *** 

 

 _بابات رو دیدی؟ 

قدر دم و دستگاه بهش وصل بود که خودش _آره! اون

وقت به هوش معلوم نبود...آخ همایون اگه بابام هیچ

؟   نیاد چی

 

خواست. همایون سیع بغضم گرفته بود و دلم گریه یم

خش و نویددهنده آرامم کند . او از داشت با لحنن امیدب
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ی که من به خواست مامان تا بازگشت او در خانهاین

خواسنر کنارشون ها بمانم مشکیل نداشت. ) مگه نیمآن

و ویری فقط عذاب وجدان کم  ؟ ( توی آن هی  باشی

دانم چطور باید داشتم که روی دوشم سنگینن کند. نیم

دانم که او گناه ! یمدادمگفتم و برایش توضیح یمبهش یم

نوشت و این رفتار زشت و محمد را پای حساب من نیم

دید. با شناخنر که از اش را از چشم من نیمناجوانمردانه

او داشتم حنر شاید خودش را برای تحریک شدن محمد 

دید و با تمام ناراحنر و جراحنر که بر غرور و مقرص یم

ت مردانه ی محکوم اش وارد شده بود مرا به چغی  ن ی 

همه گفتنش برای من خییل سخت کرد ...اما با ایننیم

بود. تقصی  من بود که با همرایه کردن با محمد به او 

فرصت این دست درازی را داده بودم! تقصی  من بود که 

 بهش اعتماد کرده بودم! 

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۲۵ 
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هاشان کاریپنهان ها برایدانم که آدمتقصی  من بود ! یم

توانند های مختلف هستند و یمدنبال توجیه و بهانه

کننده برای خودشان جور کنند. و هزارجور دلیل قانع

ن آدم ها شده بودم حاال من هم انگار تبدیل به ییک از همی 

خواست راه مامان خانم را در که هیج دلم نیم.با این

م اما با خودم یم ن یپیش بگی  ن گفتم " همی  ک بار! همی 

کنم ویل اگه تکرار بشه بهش بار رو ازش مخفن یمیک

 گم ! " یم

که حواسم را از برای این و به خودم قول دادم و بعد هم

این موضوع پرت کرده باشم قضیه مزاحمت " پاشا 

نیکزاد " را برایش تعریف کردم و به دنبالش عصبانیت و 

ی ن بیشیر از داستان  نحوه برخورد محمد با او را . انگار چی 

این " مزاحمت " نظر و توجه او را به خودش جلب کرده 

 بود. 

 

_گفنر پاشا نیکنام ؟ یه جوون ش و چند ساله با قد 

 متوسط و پوست برنزه ؟

زده و گیج داد شگفتکه داشت نشاین دقیق یماز این 

 بودم . 
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 شناسیش؟_خودشه ...یم

دارم . ییک  از ایرانیای _دورادور از اسم و رسمش خیی

موفق در امر تجارت تو اروپاست. عکسش رو بارها روی 

ع و نابغه است و تو وین  جلد مجالت اتریش دیدم. مخیر

ات پزشیک داره !  ن کت صادرات تجهی   رسی

 این سوی خط شکلگ از رس ناباوری درآوردم و گفتم

 مزاحمم بشه!  کردم یه روز یه نابغه_اوه! فکر نیم

 گفت او به حرفم خندید و  

_چون تو ایران به اندازه اتریش رسشناس نیست واال از 

 کرد. ها دست از پا خطا نیمترس پاپاراتزی

ن   و بعد با گفیر

تونم اینجا استثنائا از محمد ممنون باشم که از _یم

 خجالتش دراومد! 

 کشید رودررو کرد. دوباره مرا با وجداین که داشت درد یم

ن زجر دروین و احساس باید یک فکری برای رهایی از ای

 کردم.باید ! بدی که داشتم یم
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 مامان پرسید

 خوای چکار ؟_شماره دالوری رو یم

نگاهش پر از ظن و بدگماین بود .وقنر توی بیمارستان 

تر و  دیدمش نزدیک بود نشناسمش. به اندازه ده سال پی 

که بخواهم توضیح شفاقن تر شده بود.بدون اینشکسته

که داشتم از توی چمدانم یک دست به او بدهم درحایل

کردم رسرسی لباس مناسب و راحنر برای خودم پیدا یم

 گفتم

 _حتما کارش دارم. 

ن لباس ن و یک ساپورت و بعد از بی  ن سیی ها یک شومی 

 مشیک را جدا کردم و پرسیدم

 _از ژاکنر که برات خریدم خوشت اومد؟

و بود که بافت ظریف  ای رنگ و خانومانهژاکتش رسمه

زیبایی داشت و من آن را از لندن برایش خریده بودم. 

های چشمانش چروک شد و حالنر از تاثر به گوشه

 خودش گرفت. به زور در جوابم گفت

_دستت درد نکنه . کو دل خوش که واسه سوغایر تو 

 ؟ذوق کنم
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حنر محیا هم برای کیف مدرسه و پالتویی که برایش از 

ن اتریش خریده بودم ذوق چنداین   نکرده بود. همه چی 

ی ناگوارتری قرار داشت که در نزدییک تحت شعاع حادثه

خواستیم به آن کدام نیمکردیم و هیچخود حسش یم

 فکر کنیم. 

ده دسنر روی سوغایر که برای بابا   با قلنی درهم فرسی

 خریده بودم کشیدم . 

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۲۶ 

 

 لرزیدی بغض یمصدام داشت از فشار توده

هنو هم برای بابا خریدم ...کاش زودتر به هوش  _این پی 

 بیاد ! 
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هردو همزمان آه کشیدیم .بعد زیپ چمدان را بستم و به 

که بحث را عوض کرده داخل کمد برگرداندم و برای این

 باشم گفتم

_از گ باز شما و محمد مادر و پرس شدین ؟ تا جایی که 

 رآب شده بود ! تون شکیادم میاد میونه

ن توی کالمم بود اما رسسختانه به  متوجه طعنه تند و تی 

 آورد. روی خودش نیم

_ بابات که تصادف کرد دست تنها به چه کنم چه کنم 

 افتاده بودم ! آزادی محمد خییل به موقع بود ! 

ی  ن  چی 
من به این حرفش پوزخندی زدم و او هم به تالقن

 ان کرد. گفت که مرا از استهزاء خودش پشیم

_من مطمئنم بابات وقنر پشت فرمون بود ییک از آخرین 

 هاش تو بودی! فکرا و دغدغه

ام آتش گرفت و سوخت و زبانم به سخنر در کامم سینه

 چرخید

 _چرا من؟ 
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ای روی من ثابت نگه داشت و نگاه سنگینش را لحظه 

 گفت

_وقنر فهمید تو با یه ملحد ازدواج کردی ) وقنر گفت 

ن قلب یی ملحد به  نوایم بودم.( وضوح شاهد ترک برداشیر

ون . مثل دیوونه ها سوار ماشینش شد و از خونه زد بی 

خواست بره. انگار داشت از خودش فرار دونم کجا یمنیم

ا دچار ایست قلنی که شد یم کرد. بعدم به گفته دکیر

ن رو از دست داد و رفت زیر پل .  ل ماشی 
 کنیر

ن را  هایش منقلبم کرده بود حرف .مطمئنم او هم همی 

خواست .که مرا به هم بریزد و درهم بکوبد. من مثل یم

 خاری در چشمش بودم . انگار نه انگار که مادرم بود ! 

ن ادعای  _اینو دیگه از کجاتون درآوردین ؟ گ همچی 

کذیی کرده؟ گ این شایعات زشت رو به گوش بابا 

 رسونده ؟

اف گشود. نه از روی شهامت که ناگزیرانه لب ب  ه اعیر

 _من ! 

خواست از و بعد نگاه زمختش را ازم دزدید. چشمانم یم

ون. از خشم بر خود یم پیچیدم . دلم حدقه بزند بی 

خواست از دستش رسم را بکوبم به طاق ! معلوم یم
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هایی هول و هراس به جان بابای نیست با چه حرف

 چاره انداخته و قلبش را به درد آورده بود که پشتیی 

داد فرمان دچار ایست قلنی شد و حاال داشت ربطش یم

ی خیی نداشت! به من که آن ن سوی دنیا روحمم از چی 

خواستم خانه را روی رسم و صدایم جیغناک شده بود .یم

 او خراب کنم . 

ه است _هیچ یم دوین تهمت و بهتان زدن از گناهان کبی 

؟ آخه بر اساس کدوم ددوین یا نیممامان؟ یم لیل و دوین

ن وصله ؟ از هایی رو به همایون یممدرک همچی  چسبوین

ترش؟ اون بنده خدا که با شما کاری نداره .چرا خدا نیم

داری ؟ چرا داری خون به دل دست از رسش برنیم

؟ مگه چکارتون کردیم؟ هان ؟ چرا خودتون و ما یم کنن

ن بره ؟ شما و پرست نیم ذاری آب خوش از گلومون پایی 

با من دارین شما؟ حاال ایست قلنی بابا و  چه دشمنن 

خواین بندازین گردن تصادفش تقصی  من شد؟ چرا یم

دوین مامان ؟ این شما من ؟ چرا خودت رو مقرص نیم

بودی که گوش بابا رو پر کردی از حرفای کذب و 

 که زاییده ذهن بیماره محمده و مرد یی 
ی

چاره رو ساختیک

 ادی ... هوایی کردی و از خونه فراریش د
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 #نیلوفرالری

#۷۲۷ 

 

 تقصی  منه وجدانت راحت یم
ی

شه ؟ هوم؟ اگه بیک

 جوری خودت رو گول بزین ؟ توین اینیم

و  های گزندهاش از عصبانیت شنیدن حرفچهره

پررسزنش من کبود شده بود . به سخنر داشت خودش را 

ل یم .اما او حنر با کرد که متقابال بر رسم داد نکشد کنیر

توانست مثل یک بمب صویر مرا ترین صداها هم یمنرم

 در خودم بشکند و تبدیل به آوار کند . 

مون گول _مدرکش دست محمده. متاسفانه همه

که چرا به ات ناراحت بود از اینچارهخوردیم. بابای یی 

ش رو داد به پرسنوح ؟  حرف من گوش نکرد و دخیر

شکست و امواج ناباوری و دید که چطور کمر طاقتم 

 موچی عجز از درک آن
ی

ام کرد اما همه قساوت و نامادرانیک

ن یی   رحمانه مرا به خودم وا گذاشت و با گفیر
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ون و ویلون بیمارستانیم ...یم ی _چند روزه حی  ن رم یه چی 

 واسه شام درست کنم .محمد امشب میاد اینجا . 

ون رفت. باید یک فکری برای امشب  کردم یماز اتاقم بی 

که با ی دایی سجاد بروم .از این! شاید بهیر بود به خانه

محمد زیر سقف آن خانه به عنوان یک خانواده جمع 

کردم . انگار داشتیم حرمت آن شوم ، احساس کراهت یم

 شکستیم ! خانه را یم

  

آقای دالوری از تماسم تعجب کرد و حنر نگران شده بود 

خواهم در حضور نر گفتم یمکه چه اتفاقر افتاده ؟ و وق

که از قبل به او اطالع داده شود ( محمد ) بدون این

های مهیم را با او در میان بگذارم کپ کرد و حرف

خواست از زیر زبانم حرف بکشد که من وا ندادم و زیپ 

دهانم بسته ماند. به ناچار گفت محمد تا یک ساعت 

ش یم موقع م همانتوانآید و اگر خواستم یمدیگر به دفیر

کارش حارصن شوم .   در دفیر

ی از رفتنم به دفیر دالوری نگفتم  ن . وقنر به مامان چی 

خانه برای محمدش تدارک لوبیاپلو  ن داشت توی آشیی

ن یم  دید سوییچ را برداشتم و با گفیر
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ون و زود بریم_یم  گردم . رم یه رس بی 

 

ن جیم کردنم  ون تا فرصنر برای سی  رسی    ع از خانه زدم بی 

که تکان آنه او ندهم .محیا روی تاب نشسته بود .یی ب

قدر در الک خودش بخورد .زل زده بود به یک نقطه .آن

 فرورفته بود که متوجه خروج شتابان من از خانه نشد. 

حاال که مجبور بودم آن قضیه را از همایون مخفن نگه 

دارم و سنگینن بارش را به دوش بکشم باید درس دیگری 

کردم ی دیگری تنبیهش یمدادم .باید به شیوهبه محمد یم

گرفتم که دیگر جرات جسارت و جوری ازش زهرچشم یم

هایی داشت که را پیدا نکند.محمد هم نقطه ضعفبه من

ها علیهش استفاده کرد . ییک از این نقطه شد از آنیم

 همه جوره ها دالوری بود. پدر معنویضعف
ی
اش که تازگ

 ارصن بود هرکاری برایش بکند . هوایش را داشت و ح

 

که مامان دوسه بار با من تماس گرفت اما من از این

مجبور نبودم مثل وقنر که هنوز دخیر آن خانه بودم 

هایش را بدهم احساس قدرت و خشنودی جواب تلفن

گشت و مرا از کردم . کاش همایون هرچه زودتر بریمیم
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دید جواب  کرد. مامانعذاب بودن در کنارشان راحت یم

او را نیم دهم حاال با شماره محیا پشت خطم بود. هربار 

 هایش را جوابشدم ییک از تماسکه وسوسه یم

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۲۸ 

 

 

که چطور سیع افتاد و اینهایش یمبدهم یادم به حرف

داشت مرا مقرص اتفاقر بداند که برای بابا افتاده بود ! 

ست به ادعاهای عجیب و غریبش فکر کنم خوادلم نیم

که چه مدرگ ممکن است دست محمد باشد! من و این

مطمئنم اگر مدرک مستدیل وجود داشت که از زندان 

که بخواهند با که ...مگر اینکردند! مگر اینآزادش نیم

 ای درست کنند . مدارک جعیل برایش پاپوش تازه

خواست از م یمخدای من ! حاال بیشیر از هر همیشه دل

کردیم این رسای پرآشوب و دردساز و عاشق کش کوچ یم
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رفتیم که در آن نه خیی از تفتیش و به دیاری دیگر یم

ها و نه ترس از ی چکاوکعقاید باشد نه بریدن حنجره

ها و خسته از دد و دام وطنن ، تن به آسایش و جدایی 

دیم . امنیت دور غربت یم  سیی

 

این والیت من و تو / تو دست من و " بیا که برویم از 

بگی  و من دامن تو / جایی برسیم که هردو بیمار شویم / 

 تو از غم یی کیس و من از غم تو "

 

ن محمد را که دیدم یک لحظه نزدیک بود ترس ها و ماشی 

تردیدهایم اراده ام را به بند بکشند و از راه آمده برم 

ن محمد به گردانند اما با پارک کردن ماشینم کنار  ماشی 

 خودم درس شجاعت و جسارت دادم . 

 

توین بزین و در بری محمد! " باید بدوین دیگه نیم

توین از نجابت و سکوت من سوءاستفاده کنن ! منم نیم

اتژی اش رو هایی دارم .امروز یک چشمهبرای خودم اسیر

ات باید دیدین بشه وقنر دستت رو جلوی بینن ! قیافهیم

 کنم ! "ت رو یمپدرمعنوی عزیز 
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 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۲۹ 

 

 

کرد محمد از دیدنم هول کرده بود. حنر فکرش را هم نیم

ام. معلوم بود که جا درآوردهمن برای چه کاری رس از آن

ن رسعت نیم اش برگردد و شد رس پست قبیلبه همی 
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از دیدن  ظاهرا فقط به قصد دیدار با دالوری آمده و حاال 

 ناگهاین من در دفیر کار رئیس سابق و پدرخوانده

 اش سورپرایز و حنر نگران شده بود. کنوین 

 

 _حضورت اینجا اتفاقر که نیست. هست ؟

 

اش کردم و نه جوابش را دادم و نه حنر نگایه روانه

گذاشتم در دلهره و انتظار باقر بماند. دالوری تعارفم کرد 

ن  ن  بنشینم اما من با گفیر جوری راحتم ) خییل ممنون همی 

( او را بیش از پیش متوجه جدی بودن این دیدار کردم . 

ن من با محمد بود و از  او هم که متوجه برخورد رسسنگی 

خواست هرچه زودتر دلیل حضورم بر او طرقن دلش یم

معلوم شود با رویی خوش و دوستانه رسصحبت را با من 

. من هم از طلبباز کرد تا زودتر برویم رس اصل م

 طور آغاز کردم. خداخواسته بحث مورد نظرم را این

_جناب دالوری من از حب و عالقه قلنی شما به ایشون 

دم و گفته بودم ایشان تا متوجه اش  ) عمدا اسیم ازش نیی

ن من و خودش کنم با کاری که کرد چه فاصله ای بی 

 
ی

 ها کیس جز خودش نیست.(انداخته و مقرص این بیگانیک
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دونم که برای آزادیشون هرکاری از دستتون طلعم و یمم

اومد کردین. شاید باید قبل از اومدن به اینجا شک بریم

هامو شنیدید جانب منو که وقنر حرفکردم از اینیم

ید ؟ اصال باورم کنید یا نه؟ اما من به وجدان بیدار یم گی 

شما و ایمانتون چشم امید دارم و مطمئنم که جانب حق 

ید پس به اینجا اومدم تا ... یم رو   گی 

 

محمد که انگار دیگر بو برده بود با چه قصد و نینر به 

هایم قرار است به کجا کشیده شود با جا آمده و حرفآن

 لحنن برآشفته به میان کالمم آمد

ی دارن که باید بهش برسن!  _آقای دالوری کارهای مهمیر

شده و منظورت از جا بریم و بهم بگو چی بیا باهم از این

 های عجیب چیه؟این حرف

و خواست قدیم به سمت من بردارد که با تحکم آرام 

 دالوری در جای خودش ایستاد. 

م بعدا یم رسم آقا محمد . حاال اجازه _به کارهای مهمیر

 های محبوبه خانم رو هم بشنویم. بده بقیه صحبت

مصمم و سوزین من  محمد نگاه وامانده اش را به نگاه

که برای خفه کردن من کاری از کشید و بعد کالفه از این
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ای جز خاموشی ندارد دسنر آید و چارهدستش برنیم

پشت گردنش کشید و ناگزیر خودش را روی ییک از 

ها پرت کرد. پاروی پایش انداخت و زل زد به من. صندیل

اش کرده بود . با ترس از رسوایی عصنی و برافروخته

هایم را گرفتم. کیم از ی حرفنبالهی دالوری داشاره

 گذشته گفتم . 

ن من و محمد افتاد. ) ایشان ( از حس از اتفاق هایی که بی 

ام که قابل تغیی  نبود . از احساس چندش و خواهرانه

اش داشتم و مرا کراهنر که نسبت به توجه و ابراز عالقه

کرد. از ازدواج موفقم هرچه بیشیر از او دور و دورتر یم

فتم ) من و همرسم همدیگه رو دوست داریم و کنار هم گ

پروای ایشان آروم و خوشبختیم.(  و از هجوم حضور یی 

 
ی
 ام و احساس خطری کهدر زندگ

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۳۰ 

 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ام با او  در کردم و رسانجام از همسفر شدن اجبارییم

 مسی  تهران_شمال ! 

 

اش را از دست داد صیی و حوصلهکه محمد دوباره تا این

هایم که به ازدواج موفقم ) از شنیدن آن قسمت از حرف

ن من و همایون بود اشاره داشتم کهی  و عالقه ای که بی 

 .( با تغی  گفتزده بود 

_آخه اینا چه ربیط به آقای دالوری داره؟ عقلت رو از 

 دست دادی؟

اید سیع داشتم در دام نگاه غضبناکش نیفتم وگرنه ش

اریر که از وجودش بریم خاست تحت تاثی  خشم و رسی

ن جسارتم را از دست یم  دادم. دالوری با گفیر

ها و مشکالت _آروم باش پرس ! درسته این حرف

ن خودتون حل کنید و به من  خانوادگیتون رو باید بی 

ن  ربیط نداره اما حاال که محبوبه خانم منو محرم دونسیر

وش بدم .بذار هاش گخوام به بقیه صحبتیم

. حرف ن  هاشون رو تموم کین
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 از جا 
ی

محمد پوقن کرده و با احساس شکست و کالفیک

جا را بلند شد. دالوری دست و بالش را بسته بود واال آن

کرد. دالوری با نگاه روی رس من و خودش خراب یم

ترس و واهمه توانم یی استوارش به من فهماند که یم

م و دنباله حرف ی نباشم . هرچند هایم را بگی  ن نگران چی 

گر  محمد روی رسم بود های مواخذهی نحس نگاهسایه

نشینن و سکوت نداشتم. پس اما تصمییم برای عقب

 محابا گفتم گلویی صاف کردم و یی 

_آقای دالوری من برای شکایت اومدم. اگه طرف حسابم 

یه آدم عادی بود یا با من هفت پشت غریبه بود مطمئنا 

رفتم شدم و برای شکایت جای دیگه یمنیم مزاحم شما 

خواد ویل ایشون یه زماین برادرم بودن و من دلم نیم

م و از طرقن نیم خوام ایشون از آبروش رو جای دیگه بیی

 هایی که دارم سوءاستفاده کنه. معذوریت

 کنن محبوبه ! _داری چه غلیط یم

اش از میان تک تک کلماتش به قروچهصدای دندان

 در دام نگاهگوش یم
ی

ن که با زرنیک های رسید. همی 

 کرد . افتادم بدتر جری اش یمسهمگینش نیم

 هامو بزنم ؟ذاری حرف_چرا ترسیدی و نیم
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 ! _داری چرت یم
ی

 گ

 

ن بردارد و با مشتش توی دهانم  کم مانده بود به طرفم خی 

د و از آن دم بکوبد . بعد زیر بالم را بگی  جا کشان کشان بیی

ون. دال  ن مثل یک بی  وری با کوبیدن کف دستش روی می 

 که در یی برقراری نظم به دادگاهش است محمد و 
قایصن

مرا به آرامش دعوت کرد و بعد از من خواست تا ادامه 

 بدهم و دادم

_آقای دالوری اگه یه نامحرم به یه زن شوهردار نظر 

داشته باشه و راه به راه براش مزاحمت و خطر ایجاد کنه 

درازی کنه شما چه حکیم براش اون بهش دست و بدتر از 

 کنید؟ صادر یم

 

ن  همان لحظه که دالوری در سکوت و بهنر سنگی 

فرورفت  من توانستم یک نفس راحت بکشم. باالخره 

شد از موفق شده بودم تی  آخرم را شلیک کنم .باورم نیم

م و حیای کار برآمده باشم. باورم نیم  پس این شد از رسی

ن عرقن رایج و غلیط که به زن دست و پا گ م ...از قوانی  ی 
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داد سبقت گرفته و بدون ترس فرمان هیس و عقبگرد یم

 از ننگ و بدنایم او را به رسوایی کشیده باشم! 

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۳۱ 

 

اگرچه بعد از صدای غرشناک محمد تن و بدنم لرزید اما 

 کردم. م افتخار یمهنوز داشتم در دل به خودم و جسارت

خواد با تهمت زدن به گه آقای دالوری! یم_داره دروغ یم

دونه دار کنه...چون یممن ، اعتبار منو پیش شما خدشه

 فقط شما برای من موندین ! 

 

دار دالوری ترسانده بودش ! از سکوت متفکرانه و معنن 

ی انصاف و عدل او دید قرار است در محکمهکه یماین

د دست و پایش را گممورد قضا کرده بود و   وت قرار بگی 

ئه کردن خودش مذبوحانه به هر ریسماین  داشت برای تیی

انداخت. حاال روی سخنش من بودم . کلماتش چنگ یم
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ای کهنه! هر داد. بوی نای کینهبوی قهر و غضب یم

اش بمب تهدید بود و ارعایی خاموش . حنر اگر کلمه

ایش بر جان و قلبم هرویم به سمتش نبود ترکش

 نشست . یم

 

همه راه اومدم فرودگاه دنبالت و نذاشتم _بد کردم این

خانم؟ روی چشام رسوندمت شمال  تنها برگردی محبوبه

؟ یم. حاال به جای دستت دردنکنه داری بهم تهمت  زین

ی که داره اذیتت یم ن تمندی منه! مگه نه؟ ) چی  کنه غی 

ه بود و چه ماهرانه ای گرفتنمایانهچه ژست مظلوم

کرد!(  گناه را بازی یمداشت نقش یک آدم معصوم و یی 

ن و به دونم شما دیگه منو از خودتون نیمآره یم دونی 

قدر از من متنفری که پاشی بیای اینجا با خصوص تو اون

یه مشت دروغ و دلنگ منو پیش آقای دالوری خراب 

داری و کنن .اینم یم دوین به یم دونم که از تحقیقاتم خیی

زودی ننگ و رسوایی بدی در انتظار شوهرته ... واسه 

ی شاید با هدف  ن خواسنر مثال دست پیش رو بگی  همی 

قراردادن اعتماد و حمایت آقای دالوری پشتم رو خایل 

کنن تا بلکه دست از تحقیقات علیه شوهرت بردارم و 
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نتونم دست تنها کاری کنم. اما کور خوندی ! من تا اون 

شیطاین و کافر شوهرت رو به همه نشون ندهم  روی

م . آروم نیم  گی 

 

اش و بازی با کلمات سیع داشت جبهه را به با لحن رندانه

ترسیدم آقای دالوری هم نفع خودش برگرداند و یم

ن  د . اما من با نشنیده گرفیر ش قرار بگی  ترجیحا تحت تاثی 

ه هایش با لحنن شمرده و حق به جانبانه خطاب بحرف

 دالوری گفتم

 

ن حکمتون چیه آقای دالوری؟ من از این آقا  _نگفتی 

شکایت دارم. ایشون در راه بازگشت از تهران ، تو جاده 

مم  چالوس _رامرس منو تو موقعیت بدی قرار دادن. رسی

که دست شه بگم با من چکار کرده. اما از اینیم

نامحرمش بهم خورده احساس خییل بدی دارم ... روحم 

ام شکسته. ن هتک حرمت  لطمه دیده! غرور زنانهاز ای

ن این حرف کشم ها به شما خجالت یممن واقعا از گفیر

ن این آقا داره از موقعیت و مقام و  ویل شما باید بدونی 

خوام از طرف کنه. نیمقدرتش مرتب سوءاستفاده یم
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م و هربار از سکوت  ایشون مدام تحت آزارجنیس قراربگی 

ن من و حیای من علیه خ ودم استفاده بشه . شما بهم بگی 

م؟   دادم رو پیش گ بیی

 

ش نشسته بود دالوری با چهره ن ای گرفته و کبود پشت می 

و ضمن گرداندن تسبیح در دستش داشت متفکرانه به 

ها برایش ناگوار داد. حتما شنیدن آن حرفمن گوش یم

 گنجید که محمد ... اش نیمبود یا در مخیله

 

 _کردندعشق_را_سانسور

 #نیلوفرالری

#۷۳۲ 

 

های زیبایش دخیر همان مداح معروقن که با سوز نوحه

 عزیزش را منقلب کرده

ن آدم پست و رذیل باشد! انگار در موقعیت سخت  همچی 

ی قرارش داده بودم. شاید پشیمان بود از این که و خطی 

خودش را در مقام قضاوت به این مهیم قرار داده که 
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شد. برای عزیزش وصل یم دهرسش به پرس خوانیک

ن به شدت مکدر و ناخشنود به نظر یم رسید و وقنر همی 

اش به حرف آمد صدایش آکنده از اندوه و تاسف قلنی 

 بود. 

ن مواردی با تایید و شهادت دوشاهد عاقل و  _در چنی 

بالیعن که صحنه تعدی مورد نظر رو دیده باشن و بر حاکم 

ایی 
ع ثابت بشه که تهمت و افیر در میون نیست حکم رسی

 شه! شالق و زندان اجرا یم

 

پس من برای احقاق حقم فقط دو شاهد عاقل و بالغ کم 

 ! یی 
ن ها که گایه دستمان به هیچ چاره ما زنداشتم! همی 

رس نگاهم نبود اما مطمئنم  جا بند نیست . محمد در تی 

که قانون به نفعش بود گل از گلش لحظه از اینآن

اطری آسوده داشت در دلش به دهان شکفته بود و با خ

 خندید. کیحی قانون به من یم

 زدم و ناباورانه رس 
ی
پوزخندی از رس ناامیدی و رسخوردگ

که زبانم داشت از آتش کلمات گزنده تکان دادم. با این

سوخت اما همچنان بر خود مسلط مانده بودم و یم
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که احساس نقطه ضعف کنم با لحنن آرام اما آنیی 

ن گفتمآمطعنه  ی 

_متاسفانه من شاهدی به جز خدا ندارم و این جور که 

م .   پیداست باید شکایتم رو پیش خدا بیی

 

هللا" اال های پررسزنش من گریخت و " الالهدالوری از نگاه

گویان در امتداد یک نفس عمیق دسنر بر ریش انبوه 

ن شده بود و هرکدام از ما  خود کشید . جو اتاق سنگی 

ی نامطبوع حاکم بودیم. وقنر سکوت و تحت فشار فضا

ن از ادامه ی آن گفتگوی کذایی داشت بیداد طفره رفیر

ن کرد صدای عدالتیم  انداز شد. خواه من بار دیگر طنی 

_نظر خودتون چیه آقای دالوری؟ با توجه به شناخنر 

که از ایشون دارین آیا حنر یک درصد هم پیش خودتون 

 ستش رو گفته باشم ؟دین که ممکنه من رااحتمال نیم

 دالوری آیه کشید و مستاصالنه گفت

ها در معرض و خطر لغزش و گناه _از نظر من همه آدم

 قرار دارن و استثنایی هم وجود نداره . 
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داد ای بود. دست کم بوی انصاف یمجواب امیدوارکننده

 حنر اگر پاسخ شفاف و رصییح برای سوال من نبود . 

تونه به عنوان یک انسان یم_پس به نظرتون ایشون هم 

خطاکار باشه .حنر اگه شاهدی علیهش وجود نداشته 

 باشه! 

محمد قدیم به سمت من برداشت. از وجودش امواج  

منفن و مشئویم به سمتم متشعشع بود. آهنگ صدایش 

آرام اما پر از تحقی  و مواخذه و رسکوب بود و پر از خط 

 های پنهاین ! ریاکارانه! و نشان

بس کن محبوبه! به قدر کاقن آقای دالوری رو با  _دیگه

گوش دادن به ادعاهای کذبت تحت فشار گذاشنر و 

حاال که به جایی نرسیدی سفسطه نکن ! انتظار که 

ن شاهد با تهمت ات به های مسخرهنداری بدون داشیر

تونه جور باشه که هر گ هرجا یمجایی برش؟ هوم؟ این

ا و خزعبل آب روی بقیه رو بریزه . حنر منم با یه مشت افیر

تونم اتهامایر که به تا شاهد و مدرک نداشته باشم نیم

تونیم قانون رو دور شوهرت وارده رو ثابت کنم. نیم

 بزنیم. 
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 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۳۳ 

 

دونم تمام تالشت رو کردی که منو پیش تنها کیس که یم

آبرو م و عزیزه یی برام مونده و وجودش برام خییل محیر 

ن گ داشت برایم از  کنن اما خدا جای حق نشسته ) ببی 

ن خدا یم ه راهت رو جای حق نشسیر گفت!( دیگه بهیر

مانه از اینجا بری و از صیی و متانت من   بکیسی و محیر

!) در عجبم ! اصال معنن  بیشیر از این سوءاستفاده نکنن

 دانست ؟ ( سوءاستفاده را یم

 

شم با اکراه و حریص درآمده نگاهش کردم و ی چاز گوشه

دم . چرا از خودش خجالت نیم لب کشید؟ روی لب فرسی

ه بودن یم ن کرد که نزدیک بود جوری ادعای پاک و مین

ن یک توهم بوده و  شک کنم نکند آن اتفاق توی ماشی 

ن اتهامایر به ذات مقدسش وارد نیست و من  هرگز چنی 

 ام! قطعا به او جسارت کرده
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ی دالوری هم با سکوت عمیقش راه خروج را به من آقا

همه من هنوز خودم را یک برنده نشان داده بود. با این

ن که تا اینیم جا آمده و با شهامت تمام در دیدم . همی 

حضور محمد شکایتم را به گوش دالوری رسانده بودم 

وزی از آن من بود. دست کم حاال دیگر محمد  پی 

اش ساکت نخواهم ارهای جنیسدانست در مقابل آز یم

کنم. بعد ماند و برای رسوا کردنش الزم باشد هرکاری یم

ن کردم و با قیافه و  از کیم این پا و آن پا کردن قصد رفیر

 هایی که پیش خدا و وجدانشان رسفرازند گفتملحن آدم

ن  های من گوش دادین از که به صحبت_به هرحال همی 

وقت شما رو تحت یکشما ممنونم آقای دالوری . اگه 

 .مجبور بودم!  فشار گذاشتم منو ببخشید 

های خشکم کشیدم و بعد از مکنی کوتاه زبانم را روی لب

 گفتم

دونم که حرف شما بره و یم_ ایشون از شما حساب یم

پیشش خریدار داره. هرچی باشه آزادی خودش رو به شما 

مدیونه. لطفا محض رضای خداهم شده شما ازش 

ون و کاری به بخواین ک  من بکشه بی 
ی
ه پاش رو از زندگ

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 خودمونه. 
ی
کارم نداشته باشه . به خدا ما رسمون تو زندگ

 اگه یی دین و ایمون هم باشیم قسم یم
خورم آزارمون حنر

ن به کیس نیم رسه! شما رو به خدا یه کم نصیحتش کنی 

گشایی دست برداره و راه همه کینه و عقدهبلکه از این

ن یه نه شنیدن خودش رو پی دا کنه. لطفا بهش حایل کنی 

قدر ارزش نداره که به خاطرش بخواد از یه دخیر اون

 خودش رو هم 
ی
ن و زمان رو به هم بریزه و عمر و زندگ زمی 

تباه کنه. من زندگیم رو خییل دوست دارم آقای دالوری 

ه. اگه ذره ای ...ازش بخواین از من و زندگیم فاصله بگی 

ن رسش شه ... بذاره من زندگیمو بکنم و یم دوست داشیر

ه  . این آرامیسی که دارم ازم نگی 

 

هایم را به نشان خواهش و التماس روی هم دست

گذاشتم و با چشماین به اشک نشسته نگاهش کردم. 

منده اش به وضوح تحت دالوری با سیمای مغموم و رسی

ی نیم ن م بود اما چی  گفت تا شاید خاطر محمد را از تاثی 

ن انداخت تا شاهد خود ن رنجاند.  بعد هم رسش را پایی 

ن و آرام من نباشد. هرچند رسم باال بود اما دل  ن غمگی  رفیر

 کرد. ام داشت در تنگ سینه سنگینن یمشکسته
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 که درمحمد مغرورانه مرا تا دم در بدرقه کرد و قبل از این

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۳۴ 

 

و نامتعادل من ببندد آهسته  های خستهرا پشت رس قدم

 گفت

 بینمت! _ شب یم

توانست ترین کلمات هم یمترین و نامربوطحنر با ساده

 
ی
ش را در زندگ ن ام به رخ زور و قدرت حضور تهدیدآمی 

بکشد و با رصاحنر که خاص خودش بود متوجهم کند 

 چه بخواهم چه نخواهم از او راه گریزی ندارم. هرگز! 

 

ن  ن راه با مین ل دایی سجاد تماس گرفتم .ریحانه گوشی در بی 

را برداشت و از شنیدن صدایم خوشحال شد. به او گفتم 

لشان دعوت کنم.  ن که خیال دارم خودم را برای شام به مین

 با خنده گفت
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ریم تا _خونه خودته عزیزم ! من و داییت داریم یه رس یم

 ریم . بیمارستان و برگردیم ! اگه زودتر بیای با هم یم

ی تا اذان مغرب  یک ن ن انداختم . چی  نگاه به ساعت ماشی 

 نمانده بود. 

_اتفاقا من امروز نرفتم رس به بابام بزنم. پس منم االن 

 بینیم. جا همو یممیام بیمارستان. اون

 

مامان و محیا هم در بیمارستان بودند . ظاهرا مامان بعد 

ی پرس عزیزش را تدارک دید که شام مورد عالقهاز این

یا را برداشت و رایه بیمارستان شد تا ییک دوساعنر مح

اش باشد. مامان یک کلمه دورادور کنار شوهر به کما رفته

هم با من حرف نزد . بابت خروج بدون توضیحم از خانه 

ن تماسو یی   هایش از دستم عصباین بود . جواب گذاشیر

 

برد و سطح بابا در وضعیت پایداری به رس یم

ها جواب اش نااهوشیاری میدکننده بود هنوز . دکیر

ن را به شانس و دقیفر به ما نیم دادند و کماکان همه چی 

کردند . مامان و محیا نمازشان را خواست خدا حواله یم

 ی بیمارستان خواندند. توی نمازخانه
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دایی سجاد و ریحانه یک ساعنر ماندند و رفتند. هنوز 

ی ان خانهمامان نفهمیده بود که خیال دارم شب مهم

ها شوم. به ریحانه هم با چشم و ابرو اشاره کرده بودم آن

ی نگوید تا یک ن ای برای وقت مامان بهانهدر این مورد چی 

 . نرفتنم جور نکند 

 

من یک رب  ع بعد از رفتنشان تصمیم گرفتم به خانه  

برگردم . مامان و محیا قصد داشتند کیم دیگر هم در 

فامیل و دوست و آشنایی که  بیمارستان بمانند . در میان

ی از احوال بابا  گی  از راه دور و نزدیک برای عیادت و خیی

 آمدند تا با حضور خود باعث دلگریم ما شوند. یم

ی خودمان بزنم . دوشی اول خیال داشتم رسی به خانه 

م و از آن ل دایی سجاد شوم. اما بعد که بگی 
ن جا رایه مین

و خانه چقدر رسد است  یادم افتاد رادیاتورها خاموشند 

 تصمیمم باز عوض شد و راه خانه بابا را در پیش گرفتم. 

 

ام را پهن کردم و به نماز بعد از حمام ، توی هال سجاده

ایستادم. رکعت اول نماز عشاءام بودم که صدای باز و 
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بسته شدن در خانه آمد و متعاقب با آن حواسم پرت 

ش پنایه به جز  خدا نداشتم . حضور کیس شد که از رسی

به کل تمرکزم را از دست داده بودم و کلمات عریی داشت 

گریخت. شاید باید همان لحظه نماز از تک زبانم یم

کردم و به لطف حضورش دورکعت ام را قطع یمعادی

خواندم. با حرکایر دستپاچه به رکوع و نماز وحشت یم

سجود رفتم و چادرم را بیشیر و بیشیر روی رنگ و رویی 

اش به چه ام کشیدم تا نبیند که حضور ناخواندهریدهپ

 هول و هراش دچارم کرده! 

 

و  ام توقف کرد او آرام آرام به من نزدیک شد. کنار سجاده

ن نماز خواندنم را به تماشا ایستاد   سنگی 
در امتداد سکویر

 . 

دانم چقدر ای برای تمام کردن نماز نداشتم. نیمعجله

و سجودم  را کش بدهم! برای در  توانستم رکوعدیگر یم

که او ی دیگری نداشتم. تا اینامان ماندن از او چاره

 دستم را خواند و پوزخندزنان گفت
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_نماز جعفر طیار هم که باشه باالخره مجبوری سالم 

جا ُجم ) جنب( آخر رو بدی ! تا اون لحظه من از این

 خورم محبوبه ماه خانوم زرنگ ! نیم

 

یکات قشنگتون کیل منو خوشگالی مهربون م که با تیی

منده  مهر و محبت خودتون کردین .خییل خییل  رسی

ببخشید که نمیتونم از تک تکتون تشکر کنم اما من 

مخلص و عاشق تک تکتونم و خداروبه خاطر داشتنتون 

ن که بتونم با نوشته ��.شاکرم  هام یه گوشه همی 

ین و ریاتون رو مال خودم کنم برام کوچیک از قلب یی  بهیر

 باالترین موهبت الهیه ! 

 

 ️❤هستید که هستم ! 
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 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۳۵ 

 

ش که باعث نفسطوالین   ترین نماز عمرم را با اسیر
ی

ام تنیک

شده بود، باالخره با سالم  آخر به پایان رساندم و 

 یبالفاصله بعد از آن به قرآن پناه بردم. قرآن روی سوره

لرزید زیر لب زمزمه "واقعه" باز شد و من با صدایی که یم

 کردم

 _ اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم ! 

دلم با نشستنش کنار من ریخته بود.چشمانم خطوط 

 دید اما از خواندنش عاجز بود. قرآین را یم
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گذاشت هایش راحتم نیمصدای شمارش تند نفس

کند خیال .درست وقنر که من بیم این را داشتم که ن

باطیل در رس داشته باشد او دسنر روی جلد چرم قرآن 

 کشید و محزون و دلشکسته گفت

ای ! قلبت _من که شیطان رجیمم محبوبه ! تو که فرشته

پاکه ! تو که حرفت پیش خدا خریدار داره ! دعا کن 

فکرت از رسم بیفته! دعا کن این دل صاب )صاحب( 

ترم نکنه ز این جریام از خواستنت دست بکشه و امرده

 . .دعا کن از بندت آزاد بشه محبوبه! دعا کن برام

ی چادرم را که داشت توی مشتش چنگ و بعد گوشه

هایش برد. بویید و بوسیدش. برگشتم از خورد به لبیم

روی شانه مات و مبهوت نگاهش کردم. به او که مقل 

یک کشنر درهم شکسته کنار من غریبانه پهلوگرفته بود. 

ها وچه ها...چه خواهشها ...چه افسوسه حرستچ

 یی 
پایاین در پس نگاهش بود! دلم با فراموشی تلیحن

هایی که از دستش خون شده بود داشت با تک لحظهتک

هایی شده بود سوخت. شبیه پرسبچهنوایی به حالش یمیی 

که بعد از خبط و خطایشان تمنای بخشش دارند و چنان 

ت یمنهنمایی ماهرابا مظلوم گذارند که شان تحت تاثی 
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!  تواین حنر بزرگیم ترین گناهشان را هم قابل عفو بداین

انگار که آن لحظه خدا هم دست از تمام کارهای مهمش 

 کشیده و به تماشای ما نشسته بود. 

 _محمد! 

! قرآن را بستم  ی نگفت و فقط نگاهم کرد. نگاه کردین ن چی 

ت چادرم را که و کیم به سمتش چرخیدم و با یک دس

خورد محکم گرفته و روی خودم نگه داشت از رسم رس یم

داشته بودم. حاال پشیمان بودم از این که چرا بعد از 

تری حمام به جای آن تاپ دو بندی سیاه ، لباس مناسب

به تن نپوشیدم. تقریبا زانو به زانوی هم نشسته بودیم. 

ن خواستم با قدرت کلماتم مسحورش کنم .با لحیم

خواهانه ام و با آخرین بقایای مهر خواهرانه مهربان و خی 

خیی از بازی های شد هنوز یی .آخر او که غریبه نبود. یم

ن  زمانه برادرم باشد . پیوندهایی که میانمان بود به همی 

 آساین گسستنن نبودند. 

ی عوض  ن _خودتم باید بخوای محمد! تا نخوای چی 

 شه! نیم

بود. تا حاال او را این طور  چشمانش به نم اشک آغشته

شوریده و منقلب و حزین ندیده بودم! همیشه از موضع 
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زد .با تحکم و زور و تهدید! حنر در قدرت با من حرف یم

راه تهران چالوس هم با وجود رفتار مالیم و متفاویر که 

اعتمادی هرلحظه منتظر پیشه کرده بود من با شک و یی 

ن نقاب مهرباین  ودم اما حاال انگار واقعا اش بکنار رفیر

ون خودش را از پوسته رسسخت و زورمندانه اش بی 

کشیده و آن روی رس و ساده و معصومش را پیش 

نقاب اش یی چشمم به نمایش گذاشته  و خود واقیع

 نشسته بود مقابلم. 

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۳۶ 

 

به من که به  کیس به من پناه آورده بود. انگار که از درد یی 

قول خودش بیشیر از همه دلش را شکسته بودم! 

های دانم شاید هم نهیب و پند و اندرز و شماتتنیم

 طور زار و پریشانش کرده بود! دالوری آن

 فکر کردم
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" شاید دالوری برعکس برخورد خنثایی که با من داشت 

 حسایی از خجالتش دراومد و 
بعد از رفتنم با توپ و ترسی

 کرد و با این حال و روز فرستادش یی من ."تقبیحش  

 همایون را داشت.  صدایش سوز و نوای دلگی  ین 

_چه جوری بخوام محبوبه؟ چه جوری ؟ وقنر هیچ دل 

خوشی برام نمونده! من یه بازنده بزرگم! از روز تولدم 

! بعد  ن باختم... اول پدر و مادر واقعیم رو ازم گرفیر

 که گفت جملهبچگیم رو ) منظورش را از این 
ی

ی گنیک

ای که بهش تعلق داشتم نفهمیده بودم! ( بعد خانواده

...و مقام و اعتبار و حیثیتم رو ... و بعدم تو رو ...تو جای 

ن چطور یم تونسنر کنار بیای و من بودی با این همه باخیر

؟ به همون خدایی که رو به 
 کنن

ی
مثل آدم بشینن زندگ

! هیچاش نشسنر نیمقبله تونه کس نیمتونسنر

 کس ! هیچ.. 

 

طاقنر به بازوانش چسبیدم. در مرز گریه بود که من با یی 

اختیاری بود و یادم رفت که باز با حرکت ناخواسته و یی 

ن حد و حریم فاصله کنم! ها دارم چه خطری یمشکسیر

هایش را نشانم داده بود اما آن لحظه که او ییک ییک زخم
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کردم و به او فکر نیممن جز به همدیل و همدردی با 

اش ! اگر از دست من کاری برای آرامش و التیام آالم قلنی 

آمد آن لحظه به دور از تمام تردیدها و تسکینش بریم

های معمویل که داشتم بر این باور بودم که نباید از نگراین 

 او دری    غ کنم. 

 

هاش عصباین باشی _تو حق داری از رسنوشت و بازی

عالم و آدم شایک باشی و دنبال محمد! حق داری از 

مقرص این اوضاع به هم ریخته بگردی و حنر به خودت 

حق بدی که خشک و تر رو باهم بسوزوین ویل آخرش 

؟ هیچ فکرش رو کردی یم خوای به چی برش؟ که چی

یم که همه دنیا جز خودت مقرصن و تو از همه  اصال گی 

خوشبخت توین خوشحال و انتقام گرفنر ... آیا بعدش یم

؟ اصال تضمینن هست ؟  باشی

هایم را توی کیم به فکر فرو رفت .انگار که داشت حرف

 ای گفت کرد. کیم بعد با صدای گرفتهذهنش مرور یم

جوری هم خوشحال نیستم. _تضمینن نیست ویل ... این

 وقت! بینم.هیچوقت رنگ خوشبخنر رو نیممن هیچ
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ن مایوسانه حرف یم پیش بر قامت زد و پیشاوقنر چنی 

رسنوشتش رخت عزا پوشانده بود من دلم برایش 

خواست رفت. دلم یمشکست و تحملم از دست یمیم

بار برای همیشه چشمانش را به روی واقعیت زشت یک

و زیبای رسنوشت باز کنم . از درون تکانش بدهم تا به 

ی انتقام خودش بیاید و دست بردارد از این نقشه

 داشت.  فرجایم که در رس یی 

! _فکر یم کنن محمد! تو باید باورهات رو عوض کنن

های سیاه نفرت رو از افکار مسمومت رو بریزی دور .پرده

 
ی

های جلوی چشمات کنار بزین تا ببینن دنیا هنوز قشنیک

های زیادی کنار گذاشته! خودش رو داره و برات فرصت

مردای هزارساله این قدر خسته و ناامیدی  چرا مثل پی 

مونه. دائم درحال جوری نیم؟ دنیا که همیشه اینمحمد 

 چرخیدنه! 

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۳۷ 
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 از کجا معلوم که باز به کام تو نچرخه؟ 

ن که من بگم _این حرف ها یعنن چی محبوبه؟ یعنن همی 

. کافیه؟ خوام چکار.. گور پدر همه... اصال محبوبه رو یم

ن تونم دلم رو به یه ایم مید تازه خوش کنم؟ به همی 

؟
ی
 سادگ

ای که در تن صدایش توجه به تمسخر و زنگ ناباورانهیی 

 آمیخته بود با تاکید گفتم

 به خودت داره .این
ی

ن بستیک که _اگه بخوای آره! همه چی 

 خوای؟خودت چی یم

 دالنه گفتبه نشان رد این ادعا رستکان داد و سوته

سیع نکردی با من و _تو چرا نخواسنر محبوبه؟ تو چرا 

دل من کنار بیای؟ تو چرا نخواسنر همون دل خوشی من 

 خوام! باشی که یم

 

و مثل کیس که حرف حق زده و منتظر جواب نباشد 

طور از تک و تا بیفتم فکر انکه نگاهم کرد . قبل از این

هایی توی آستینم دارم که پیشکشش کنم کردم جوابیم

های کردم استداللس یمای احسااما به طرز احمقانه
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قابل قبویل نیستند و در بیانشان عاجزم .انگار واژه ها 

سنگ شده  و گی  کرده بودند توی حلقم و باال 

آمدند. سکوت و استیصال من جسارتش را بیشیر نیم

ون زده بود توی کرد. گردن آویزش را از یقه اش بی 

 مشتش به بازی گرفت. 

 فکر کردم 

 اری اون تو نگه داشته؟ ای خدا! " " هنوزم موهامو یادگ

 

ی پیش آمده، در امتداد نگایه حق به بعد از آن وقفه

 جانبانه گفت 

_دیدی نسخه پیچیدن واسه این و اون کار راحتیه! دیدی 

مون دنبال منافع خودمونیم و شه همهوقت عمل که یم

 دادیم؟ ره چه شعاری یمیادمون یم

ی گرفت  پوزخند تلخش عمق بیشیر

 نیست ؟ دیدی ؟ _ 
ی
ن سادگ  دیدی به همی 

خواست خودش را به خواب بزند ... از این از این که یم

همه تلقینات بیمارگونه ...از این به اصطالح عشق 

ی که داشت به قهقرایش یمجنون ن خیی برد و او یی آمی 
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ان و عایص داشت همچنان سنگش را به سینه یم زد حی 

 بودم. عاجزانه گفتم

ن از چی دیدی محمد؟ چرا فکر یم _ تو در من کنن گذشیر

گ داریم؟ دلت  من برات سخته؟ من و تو چه وجه مشیر

 رو به چی من خوش کردی آخه !؟ 

 او آه کشید و من هم ! 

از خودم ...از این " منن " که ناخواسته باعث و باین حال 

زار و خرابش بود و عامل ضعف و شکست و 

 
ی
ار بو رسخوردگ ن  دم. غمگنانه گفتهای ناتمامش بی 

 توین اینو حایِل دلم کن. دونم اگه یم_نیم

 محمد! هنوزم یی ها حرف یم_مثل بچه
منطق و زین

شفر ! انگار نه انگار که ش و یک سالته! به خودت کله

 بیا محمد! به خودت بیا ! 

قدر درگی  این بحث و مناظره با او شده بودم که آن

ه و حواسم به نمایش نفهمیدم چادر از گ از رسم افتاد

های عریان تنم نیست که سخاوتمندانه در قسمت

عادی و معرض دیدش قرار گرفته بود. تا نگاه های غی 

ه اش را به خودم دیدم و فهمیدم با چه فضاحنر در خی 

ام هول هولگ چادرم را جمع کردم و کج و برابرش نشسته
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کوله روی رسم کشیدم اما هربار یک قسمت از 

 
ی

ون  یمبرهنیک که ماند. تا اینهای تنم از حجاب چادر بی 

 با دستانش به کمکم آمد. 

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۳۸ 

 

 درحایل
ی
کرد و از هر های چادرم را مرتب یمکه کج و کولگ

کشید به طعنه طرف صاف و اندازه روی رس و تنم یم

 گفت

ودموین _خوش به حال خدا !انگار زیادی باهاش ندار و خ

 شدی! 

یم گدازنده خودم را ازش  وقنر دید دارم با احتیاط و رسی

کشم و دیگر روی نگاه کردن به او را ندارم کنار یم

 دستانش را عقب کشید . 

س! اون کنن پست و پلشت نیستم قدرام که فکر یم_نیر

 نماز بهت آزار جنیس برسونم.  که رس سجاده
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ت و بعد انگار زهر گف  " آزارجنیس" را با دندان قروچه 

این کنایه بیشیر از من در جان خودش نشست . دوباره 

تلخ شد و برآشفت و آرام و قرارش را از دست داد. اندوه 

 چکید. و افسوس از واج به واج کلماتش یم

_تف تو دنیایی که خواستنت ، دوست داشتنت ، بغل 

 ماه ! کردنت، بوسیدنت... آزار جنسیه زیک

ن او بعد با چهره ی ملتهب و دگرگون شده از جایش خی 

برداشت چنان به شتاب  از در خانه خارج شد که انگار 

ی یا کیس یم ن گریخت و نگاه داشت رسآسیمه از چی 

ن من حنر به گردش هم نرسید. اندوه  خی 

 

ل دایی سجاد رفتم و برای 
ن آن شب طبق قرار به مین

های مکرر مامان که خواب هم پیششان ماندم و به تماس

 ارصار داشت برای خواب برگردم خانه جواب ندادم. 

که توضییح به مامان محیا گفته بود محمد هم بدون این

بدهد ) اولش قرار بود بیاد ! بعد معلوم نیست چی شد 

آید و یک که نظرش برگشت ( گفته بود برای شام نیم

 قابلمه لوبیاپلو ماند روی دستشان. 
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ل دا ن مانم. یی سجاد یمبه همایون گفتم دوسه روزی مین

سید چرا .انگار که خودش دلیلش را  حرقن نداشت و نیی

فهمید محمد با حضورش دانست و دورادور یمبهیر یم

 ساز شده باشد. ممکن است باز هم مشکل

گروهشان از آلمان طبق برنامه عازم ایتالیا بود و بعد از 

 گشت . آخرین اجرایشان در رم و میالن او به خانه بریم

هفته دیگه پیشتم سنیوریتا! بهت نگفتم ویل این  _یه

مدت نبودت رو بدجوری کنار خودم حس کردم.از همون 

 کنم. دم که رفنر دارم برای برگشتنم لحظه شماری یم

ذاشتم. اینجا رو بدون تو _اگه مجبور نبودم تنهات نیم

 دوست ندارم. 

ام بریدم تو این دونم عزیزم! حنر منم که از خانواده_یم

خواست تونستم ازشون کنار بکشم و دلم یمموقعیت نیم

ای خویی از  پیششون باشم. امیدوارم تا اون موقع خیی

 بابات به ما برسه. 

 

با ریحانه و دایی سجاد راجع به آن پاپوش عجیب و  

رحمانه که درنهایت به رضایت اجباری ریحانه و آزادی یی 

م و ها حرف زدیم و بحث کردیمحمد انجامید ساعت
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تقریبا باهم به این نتیجه رسیده بودیم که تمام این 

های مشکوک یک بازی و سازیاتفاقات و این صحنه

 بزرگ یی   یدسیسه
شک به کثیف بود و یک رس این تباین

خواست به هر قیمنر شده رسید که ظاهرا یمدالوری یم

ن آبرو و اعتبار یک نفر یی  گناه، حنر به قیمت برباد رفیر

مد قدم خی  بردارد و چندین سال زودتر از موعد برای مح

 از زندان آزادش کند. 

 

هایش! محمد و   فکرم باز رفت پیش محمد و حرف

 تنهایی 
ی

 هایش! هایش! محمد و دلسوختیک

ن دیگر یم دانم که بعد از آن اتفاق زشت داخل ماشی 

ای برای رقت و ترحم من باقر نگذاشته بود اما نیم بهانه

 با آن حال داغان و پریشانش از پیش من دانم چرا وقنر 

 رفت دل من غم او را داشت! 

 

یک دنیا ممنونم از این که این هفته با مهر و صبوری 

 همراه من بودید خوشدال. 
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قول داده بودم تا آخر هفته چندپاریر برسونم .  

متاسفانه بیشیر از این نرسیدم اصال . دستم هنوز به 

 ��بنده . معذرت  ویرایش نهایی #دشمن_عزیز_من

ان دست  انشاهلل در هفته های بعد هرموقع فرصت جیی

 کنم ! بده انجام وظیفه یم

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۳۹ 

 

 

 

ن روز از بازگشت من به ایران ، در سحرگاهان  در ششمی 

ییک چهارشنبه ن زد ، اش به جان یمی رسد که سوز پایی 

 دیم. بابا را برای همیشه از دست دا

ن از راه  ل دایی سجاد بودم که این خیی شوم و بالخی 
ن من مین

 رسید و آواری از غم و مصیبت را بر رسمان ریخت. 
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 به همایون با اشک و البه گفته بودم

؟ خودمم باورم نیم_یم شه که چقدر دارم از دوین

دونم با درد از دست دادنش چه سوزم و نیمفقدانش یم

 ما 
ی
 نداشت اما  کنم؟ بابام تو زندگ

ی
حضور خییل پررنیک

ها رو داشته ترین نقشهربار اراده کرد تونست بزرگ

باشه. هر بار که حکم و نظرش رو بر خواست و اراده 

مامان غالب کرد تونست پدرخویی باشه برامون. اگه اون 

شنید و پناهیم رو نیمشب تو بیمارستان بابا صدای یی 

رسنوشت دیگری  خودش رو به من نیم رسوند شاید االن

ن موافقتش برای ازدواج من با تو کم داشتم ...  یا همی 

ی بود؟ فقط اون بود که یم ن تونست جلوی مخالفت چی 

ه. فقط اون روی های کورکورانهو تک ی مامان رو بگی 

گاه ماها بشه. فقط اون تونست به وقتش تکیهبود که یم

 بود... 

 

ن پرواز  از میالهمایون یم ن به ایران خواست با اولی 

برگردد و کنار من باشد تا در این غم و اندوه جانکاه 

یک من شود.   رسی
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ن حاال با مدیر _قید این دواجرای آخر رو یم زنم. همی 

رم دنبال تهیه کنم و بعدم یمبرنامه گروه صحبت یم

 بلیت. 

دیگر نگفتم نیا و ارصار نکردم تا پایان تور کنرست همراه 

تمام وجود دلم حضور امن و  گروهشان باشد .چرا که با 

.حاال بیشیر از همیشه به وجودش  خواستآرامش را یم

توانستم برخالف میلم برگشتنش را به نیاز داشتم و نیم

 تاخی  بیندازم . 

...دارم دق یم_کاش یم ن حاال پیشم باشی کنم شد همی 

همایون! درد خودم رو هم چاره کنم اشک و آه و 

 کشه منو . ت وپناهیش یمهای محیا و غم یی پشضجه

 

به  مرگ بابا انگار بیش از همه محیا را عزادار کرده و رصن

. همان لحظه که خیی فوت بابا روچ شدیدی بود برایش

ای زد و بعد از هوش رفت . را شنید به گفته مامان ناله

محمد او را به بیمارستان رساند و خاله زینب هم باالی 

ی ما باز یل باز به خانهرسش ماند. پای رفت و آمد فام

های رسزنش بارشان هم این وسط زخیم شده بود. نگاه

زاعیل حنر از این هم روی زخم های دیگرم شد. عمو می 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

که از فراتر رفته بود . بعد از خاکسپاری بابا درحایل

شلویعن و ازدحام جمعیت اطراف خاک بابا کنار کشیده و 

ی رورسی شهتنهای تنها روی یک سنگ قیی نشسته و گو 

صدا هق سیاهم را جلوی دهانم گلوله کرده بودم و یی 

 . زدم، به کنارم آمد یم

رحمانه به سمت من گرفت و با انگشت اتهامش را یی 

ن گفت  لحنن پر از خشم و کی 

_تو با اون افتضاچ که به بار آوردی و بعدم ازدواجت با 

چاره ات رو پیش ی شهسواری ، پدر یی پرس عاق شده

منده کردی و آبروش رو ریخنر .باعث شدی  خلق خدا رسی

چاره پشت فرمون از فکر و خیال حرف مردم مرد یی 

سنگوب کنه. حاال رخت سیاه پوشیدی براش و گریه 

 دلسوز و خویی 
زاری راه انداخنر که مثال خییل دخیر

 بودی براش؟ ننگ برتو ! 

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۴۰ 
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هرا از همان نزدییک مارا زیر نظر داشت اگر محمد که ظا

چسبید و با تحکیم آرام او رسید. به بازویش نیماز راه نیم

ی را  را از مقابلم دورنکرده بود شاید تف و لعنت بیشیر

 کرد. هم نصیب من یم

ام مجلس رو نگه _همه ه احیر مون عزاداریم عموجان! بهیر

زاآقای مرحو  مه و داریم. محبوبه دخیر بزرگ حاج می 

...کیس حق نداره تو مجلس دلش از همه بیشیر شکسته

 حرمنر کنه. ختم پدرش بهش یی 

 

زاعیل یک نگاه چپ چپ و پر غیظ به او کرد .  عمو می 

یعنن که من عموی تو نیستم ...تو با آن سابقه 

! تو که پرس  درخشانت الزم نکرده به من امرو نیه کنن

 این خانواده نیسنر ! 

اش با او اط یا شاید هم تحت تاثی  جذبهاما از روی احتی

ی نگفت و غرغرکنان بازویش را از  ن درگی  نشد. چی 

 دستش کشید و راهش را گرفت و با قامنر خمیده رفت. 
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من که انتظار این برخورد حمایتگرانه از محمد را نداشتم 

کردم. او اما رسی    ع نگاهش را مات و مبهوت نگاهش یم

ارهای مهم مربوط به مراسم ازم دزدید و رفت که به ک

ای از او بابت خاکسپاری برسد و صیی نکرد تا با کلمه

منتظره و پشتیباین  جانبداری  اش از خود تشکر کنم. غی 

ترین نوحهترین و حزنمحمد ییک از سوزناک ن هایش را انگی 

بر رس مزار بابا خواند و دل هر آشنا و غریبه ای را به درد 

الی صدایش پیچید و که بغض البهاینآورد و گریاند . تا 

ای ناخواسته امانش را برید. بلندگو را کنار گذاشت و گریه

در میان صدای بلند صلوات مردم راهش را کشید و به 

ستان پناه برد و در تنهایی خودش فرو دنج ترین قسمت قیی

 رفت و گریست . 

داند شاید که دالوری به رساغش رفت . کیس چه یمتا این

ها و پدر شدن قلب او را هم با تمام بدقلفر غ یی دا 

ش سوزانیده بود. ناسازگاری  های اخی 

 

خانواده شهسواری در مراسم خاکسپاری حضور داشتند. 

ای خواندند ها آمدند ، تسلینر گفتند ، فاتحهمثل غریبه

 و رفتند. مامان با غییطن درآمده گفته بود
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یف نامبارکشون رو رس _ یم خاک هم نیارن خواستند ترسی

! وقنر مردن هیچکدومتون حق ندارین تو مجلسشون 

. فهمیدین؟ ن کت کنی   رسی

روی سخنش بیشیر با من بود و من با سوز آیه در دل  

هایش را نادیده گرفته بودم. و زخم زبانش را که غرهچشم

 گفته بود

م تو مراسم تشییع و خاکسپاری  _وقنر شوهر دخیر

بازیشه چه عیاشی و مطربپدرزنش نبود و تو اروپا یی 

 اش داشت ؟شه از خانوادهتوقیع یم

 

مان آمد .کیم کنارم فقط راضیه بود که از مزار به خانه

ن ماند و با چند کلمه  ام شد. ی تسیلبخش مایه ای تسکی 

_کاش رسول اینجا پیشت بود! ای خدا ! چقدر تنهایی 

 شما دوتا شبیه همه! 

ح جمعه به وقت میالن رایه همایون قرار بود با پرواز صب

رسید رامرس و من چقدر از ایران شود و احتماال تا شب یم

تاب رسیدنش بودم! از شدت رسدرد دو قرص حاال یی 

مسکن خوردم و به پیشنهاد ریحانه به اتاقم رفتم تا ییک 

احت کنم.   دوساعنر اسیر
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 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۴۱ 

 

شیون و زاری زنان فامیل از هر خانه شلوغ بود و صدای 

هق جگرخراش محیا رسید. صدای هقطرف به گوش یم

دادم. حالم آن قدر خوب را از بقیه صداها تشخیص یم

نبود که بتوانم برای آرام کردنش کاری کنم. یک نفر باید 

ی مامان شد که مرا دلداری بدهد. صدای گریهپیدا یم

ن نیم  نداشت.با رسی آمد .البد دیگر اشیک برای ریخیر

ک زده بود و به بابا و  افتاده بر سینه حتما یک گوشه غمیی

 بدون او خاطراتش فکر یم
ی
کرد و قلبش از فشار غم زندگ

ن یم ن چی   شد. چی 

 

 *** 

 محمد
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 _با محیا چکار داشنر محمد؟

 _تو مجلس عزا هم همه رو زیر نظر داری؟

_من حواسم به همه چی هست. مجلس عزا و عروش 

 داره. هم ن

کنه گفتم یه کم آرومش _دیدم خییل شیون و زاری یم

 کنم. 

 _از گ تاحاال اینقدر مهربون شدی؟

 _از وقنر با همدسنر هم منو فروختید! 

ف داشته باش! از رخت سیایه که  _محمد! یه جو رسی

 تنته خجالت بکش! 

ف و خجالت به وقتش! یه کم بد نیست تن و بدنت  _رسی

 رو بلرزونم. 

توزیا بردار محمد ! تو ا دست از این کینه_به خاطر خد

ایط االن تنها مرد این خونه ای ! دیدی نتونسنر تو این رسی

 یی 
...دیدی نتونسنر ! مارو ول کنن و نباشی خیالمون بیسی

دم رس فرصت باهم بشینیم مشکالت و قول یم

 اختالفاتمون رو حل و فسخ کنیم. 

ی حل شدین باشه مامان خان ن  م! _فکر نکنم دیگه چی 
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یم بعد یم فهیم _بذار این مراسم رو آبرومندانه پیش بیی

ن خودمون صلح و خوب یم که مادر و پرسی چه تونیم بی 

 آشنر برقرار کنیم. 

 _مادر و پرسی ! هه ! 

 نه به ای ! یم_ هر اتفاقر بیفته تو پرس این خانواده
ی

گ

 خودت و نقیسی که تو برگزاری این مراسم داشنر نگاه کن! 

ام لباس عزایی که تن_فعال ب خوام باهات مونه نیمه احیر

بحث کنم مامان خانم ! رس فرصت مناسب این منم که 

فهمونم تا وقنر یادم هست گ باعث شد بیفتم بهت یم

ن ما هیچ صلیح برقرار نیم  شه. زندون، بی 

_تو هم یه جورایی حق داری ویل شاید بتونیم باز همه 

بیامرزتم گفته بودم چی رو درستش کنیم... به پدرخدا

 ...ویل اون نخواست به حرفم گوش بده... نخواست... 

 _بهش چی گفته بودی مگه؟

ها رو آباد کنیم و دوباره یه تونیم خرایی که یم_این

 خانواده بشیم ... 

اش از _این قصه خییل وقته تموم شده و شنیدن دوباره 

 حوصله من خارجه... 
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... نر اینو نیم_اما اگه از چند و چونش خیی داش  گفنر

_ُپووووف! محبوبه کو؟ بهش بگو بره رساغ محیا! گفت 

 کارش داره! 

کرد. _فکر کنم تو اتاق خودش باشه .رسش درد یم

 خودت برو بهش بگو. 

ی دارم که باید بهش برسم. در ضمن  _من االن کارای مهیر

عطای این دخیر چموش و یی لیاقتت رو هم به لقاش 

 گم! خانمت رو یمبخشیدم. محبوبه ماه 

 _محمدم! 

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۴۲ 

 

 *** 
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صبح جمعه هوا باراین بود. خاله زینب و ریحانه و ییک از 

های بابا که از راه دور آمده بود دیشب هم برای عمه

روز مجلس ختم سوم بابا در خواب پیشمان ماندند.آن

ناهار و شام شد .برای مسجدجامع بزرگ شهر برگزار یم

بان تعداد زیادی از مهمانان راه دور و  ن ل می  ن هم در مین

نزدیک بودیم. هرچند محمد ارصار داشت مجلس شام و 

ناهار در ییک از تاالرهای شهر برگزار شود اما مامان 

ی دیگری داشت و ترجیحش این بود که در خانه عقیده

بان مهماناین باشیم که برای رسسالمنر  ن خودمان می 

 مدند. آیم

من لباس گرم پوشیدم و روی لباس گرمم یک پانچوی  

.دیشب آخر وقت محمد مشیک بافت و به حیاط رفتم

ن و صندیل ها و ظروف  جوانان فامیل را وادار کرد می 

ای را جمع و به انبار حیاط پشنر منتقل پذیرایی کرایه

های بزرگ و کوچک گل را هم به ترتیب کنار کنند. تاج

بچینند و پرچم های سیاه را هم از در و دیوار ورودی 

دیوار همسایه ها بردارند. ) تمام کوچه سیاه شده! دوسه 

 تا پرچم رو در و دیوار خونه خودمون باشه کافیه.( 
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 که به دایی سجاد 
وقنر ازش خواستم با پرچم تسلینر

ده بودم از طرف همایون بنویسند و به دیوار بزنند  سیی

 کرده گفت رویی ترشکاری نداشته باشند با 

خوایم _وقنر خودش نیست پرچم سیاه سفارشیش رو یم

 چکار؟  

کردم رفتارش با من عوض دانم چرا ویل احساس یمنیم

شده. مثل قبل سیع نداشت با ادعای عشق و عالقه به 

های خاصش دلم را من نزدیک شود یا با گوشه و کنایه

تنایی در طرز بلرزاند و معذبم کند. نویع امتناع و یی اع

برخوردها و توی لحنش بود که مرا به تعجب وا 

 داشت. فکر کردم یم

" یعنن واقعا دالوری بعد از شنیدن حرفام ، تونست 

 گوشش رو بپیچونه و به راه راست هدایتش کنه؟" 

  

شاید باید از این بابت احساس خشنودی و رضایت 

ی  توانستم با اطمینان خاطر به تغیکردم اما نیمیم

 اش با خودم و دست شستنش از من امیدوار باشم. رویه

ن و  حیاط به لطف تالش دسته جمیع دیشبشان تمی 

های کند و خسته نم باران با قدممرتب شده بود. زیر نم
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رفتم . از ردیف درختان پرتقال گذشتم و نزدیک پیش یم

ی به خانه سوت و  در حیاط ایستادم و از دور با غم دلگی 

هایش را از دست داده نگاه کردم که ییک از ستونکورمان 

 و های عمیقش را در روح خستهشد ترکو یم بود 
ی

ی سنیک

ن .هیچ فکرش را نیم اش دید سیماین  کردم به همی 

ها این خانه رنگ و بوی ماتم و عزا به خودش زودی

د. حنر وقنر قلب مامان خسته و از کارافتاده یم شد و بگی 

ی یماو را چند روزی  کرد، باز هم مرگ در ش ش یو بسیر

دیدم. اما مرگ همیشه انگار را از این خانه دور یم

ها ثابت کند که فقط برای دیگران خواست به آدمیم

ش را در خانه  خواباند. ی تو هم یمنیست و دیر یا زود شیر

 

ها را به سینه زدم و یک نفس عمیق کشیدم .باران دست

های من تازه باریدن باران اشک آمد اما داشت بند یم

وع به اختیار با آهنگ گریهو یی  گرفته بود  هام آرام رسی

 خواندن کردم. 

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری
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#۷۴۳ 

 

 " شاعر دنیا من اگه بودم

 آغاز شعرم با کالم پدرم بود

 تشنه تو صحرا من اگه بودم

 آب حیاتم توی دست پدرم بود

 نم بودوای اگه گندم پوست ت

 کاشت پدرم بوداون که با دستاش منو یم

 ریشمو تو خاک اگه یم ذاشت پدرم بود "

 

ن " پدر " بودم که نه صدای  آن قدر غرق آواز غمگی 

ن را از آن سوی دیوارها شنیدم و نه  توقف یک ماشی 

بندش صدای چرخش کلید در قفل در حیاط پشت

ن که در باز شد و مح مد با حواسم را پرت کرد. اما همی 

قامنر سیاهپوش به داخل آمد .صدای من گرفت و از 

 ترسش خاموش شد. 

 هایش توی گوشم بود هنوز. آخر حرف 
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گم جادو شدم اما " صدای تو منو از من گرفت. نیم 

ی رو  ن دیگه محمد قبل نبودم. توی گوشت زدم چون چی 

ترسیدم و در حال فرار در من عوض کردی که من ازش یم

دی که منو از خانواده پنایه جدا کردی نه بودم. این تو بو 

 زهره ." 

 

ای خشکش زد. اما بعد به خودش آمد.در را انگار لحظه

پشت رس خودش با تق آرایم بست و دسته کلید را توی 

های سوزین و اش فرو کرد. نگاهجیب کاپشن چرم مشیک

ه هایم را با پشت اش را روی خودم تاب نیاوردم.اشکخی 

م و به دنبال سالیم کوتاه، هول و رنگ دستم پاک کرد

. اما صدای پررسزنشش پریده خواستم از راه آمده برگردم

 پشت رسم بود. 

 کیس از کوچه رد یم_نیم
ی

شه ممکنه صدات رو گ

 بشنوه؟

 خودم را توی این موقعیت قرار از این
ی

که با یی مالحظیک

 بودم .یی 
که برگردم و نگاهش کنم آنداده بودم عصباین

 تمگف
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خوندم.بعدشم این وقت صبح _داشتم با صدای آروم یم

 تو این بارون تو کوچه کیس نیست . 

؟ جزء آمار به حساب نمیام؟  _من چی

 عذر بدتر از گناه آوردم. 

 _نیم دونستم به این زودی میای! 

 آمد. زنان یمپشت رسم داشت قدم

دوین یک عالمه کار ریخته رسم! مامان خانمت که _نیم

... هوام که توی تاالر ناهار و شام بدیم قبول نکرد 

دم از ساعت  بیان داربست بزنن تو  ۸بارونیه... سیی

 حیاط ...خودت چرا کله سحر بیدار شدی؟

تر شده بود و رنگ و بوی عتاب یا حاال صدایش مالیم

 شماتت نداشت. 

_من بعد از نماز صبح دیگه نخوابیدم! کالفه بودم گفتم 

 . دم بزنمبیام تو باغ یه کم ق

 _ محیا حالش چطوره؟

_دیشب بهش قرص آرامشبخش دادیم و برای نماز صبح 

 هم صداش نزدیم! گفتیم بذاریم بخوابه! 
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 کیم ساکت ماندیم و بعد او بود که گفت 

_امروز بدون چادر نبینمت بیای مسجد! تو مراسم 

ی بهت نگفتم.  ن  خاکسپاری پالتو تنت کردی چی 

ن های زده ای خزانکنار باغچه یستادیم .نه از نسیر

ی بود نه از اطلیس  خیی
های بنفش و رزهای قرمز. صوریر

ی بود و برگ و بار شادی ن های تازه دل من هم پایی 

 اش ریخته بود. رسته

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۴۴ 

 

ش برایم خوشایند نبود. با حرص نفس  ن لحن اخطارآمی 

دم.   کشیدم لب روی لب فرسی

ن خیالو داشتم. _خودمم ه  می 

 _آفرین به تو ... 
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و در امتداد پوزخندی پرتمسخر ، نگاه نافذش را از من 

 گرفت و رو به آسمان کرد. 

 _رسول گ میاد؟ 

که داشت در مورد زمان رسیدنش از من متعجب از این

 کرد گفتمپرس و جو یم

ها مسدود نباشن فکر کنم تا غروب از راه _اگه جاده

 برسه . 

ذاشت بعد از مراسم چهلم کشه ! یمزحمت یم _خییل 

یف فرمایی یم کرد.   ترسی

که به من این را با طعنه و رسکوفت گفت و قبل از این

 هایش افزودی حرففرصت واکنش بدهد در دنباله

ی بخورم تا کارگرها نیومدن ن  ... _برو چای دم کن ؛ یه چی 

همان لحظه صدای باز و بسته شدن در خانه آمد و 

مان همزمان به روی ایوان پرت شد. مامان بود .با نگاه

کرده اش خیی ای پی  و خسته ...چشمان قرمز و پفچهره

داد. هردو سالم کردیم و او هم آرام از بیداری شبانه یم

های ژاکت سیاهش را که که دکمهجواب داد. درحایل
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بست با لحن متاسفن خطاب زد یمداشت به تنش زار یم

 به محمد گفت

کاش به حرفت گوش کرده بودم و از مهمونامون تو _ 

شه مردمو کردیم! تو این بارون و رسما نیمتاالر پذیرایی یم

 شه !   برد  تو چادر ...خییل زشت یم

خییل عجیب بود که وقنر مرا کنار محمدش دید مثل 

همیشه با احساس خطر یا مخالفت رو ترش نکرد. یعنن 

داری بابا بود که یادش آن قدر فکر و ذکرش درگی  عزا

رفته بود برای همصحبت شدنم با پرسعزیزش به من 

 چشم غره برود یا رسزنشم کند!؟ 

 محمد در جوابش با لحنن حق به جانب گفت

_شما که همیشه حرف حرف خودته ! گ گوش شنوا 

 داشنر مامان خانم؟

 مامان تقریبا به التماس افتاده بود

 شه کاریش کرد؟ _حاال نیم

دانست با بردن مهمانان که خودش هم خوب یم  محمد 

شود با استقبال از به تاالر چقدر از بار زحماتش کمیر یم

 این توافق دیرهنگام گفت
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 تونم جورش کنم. _چرا نشه . با ییک دو تماس یم

 _خوبه! دستت درد نکنه پرسم! انشاهلل عروسیت ! 

زد و بعد آرزومندانه نگاهش کرد و آه کشید .بعد مرا صدا 

خواست یواشیک و ازم خواست بروم لب ایوان .ظاهرا یم

ی به من بگوید و محمد نشنود .  ن  چی 

_با محمد برو داروخونه یه چندتا بسته نواربهداشنر بخر 

 ات عادت شده. بیا. خاله

 _تو خونه نداریم مگه؟

 گفتم برو بخر. _نه .داشتیم که این وقت صبح نیم

که چطور با ن. متعجب از ایو بهم چشم غره رفت

همه دوراندییسی که داشت یکهو حنر یک بسته آن

 نواربهداشنر هم در خانه نبود گفتم

 زحمت سوئیچم رو بیار . _باشه پس یی 

و امیدوار بودم به پوششم گی  ندهد و نداد اما با 

تم شد.   پیشنهادش باعث حی 

 _با محمد برو . 

ایصن بکنم خطاب به و قبل از این که من بخواهم اعیر

 حمد گفتم
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_محمدجان یه تک پا محبوبه رو بیی داروخونه تا واسه 

خشک و رسالک بخره . بچه  عیل یه قویط شی  امی 

 کنه ! قراری یمیی 

که آنمن و محمد نگاه هاج و واچی به هم انداختیم یی 

بتوانیم رس از کارش دربیاوریم. انگار مامان واقعا داشت 

ش یم ن  شد ! یک چی 

ج از حیاط را در پیش گرفته بود محمد پیشاپیش راه خرو 

و تا خواستم با تردید و دودیل پشت رسش رایه شوم 

 مامان گفت

 _صیی کن برم برات چادر بیارم . 

و تا برگشتم و با اخم و تخم نگاهش کردم خواست با 

 دلیل موجه خودش قانعم کند. 

ذاره تو بری تو داروخونه. _ با این تیپت محمد نیم

له نواربهداشنر نبود ایرادی ره .اگه مساخودش یم

 .. نداشت ویل. 

 _خییل خب مامان ! برو چادر و بردار بیار . 

ون. و هوا را از میان لپ  هایم فوت کردم بی 
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 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۴۵ 

 

مثل روز برایم روشن بود که قرار گرفتنم در این موقعیت 

یار. اما مثل اشتباه محض است... یک حماقت تمام ع

ن باز داشتم یک اشتباهم را کار رقتهای فراموشآدم انگی 

کردم. دوباره من بودم و هجوم حضورش دریی تکرار یمیی 
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بودنمان که معلوم نیست باز قرار بود عاقبت این دونفره

 را به کجا بکشاند؟ 

فهمیدم چرا مامان ازم خواسته بود همراه هنوز هم نیم

ن او بود که با محمد به داروخانه ب روم؟ یادم نرفته همی 

اش به من و محمد ی سمیه خاکپور و ربط مکارانهقصه

اری را نسبت به محمد در من  ن چطور موج اکراه و بی 

 مرا چه یی 
 . رحمانه نابود کرد برانگیخت و باورهای ذهنن

از خم کوچه باراین که گذشتیم او که ظاهرا فکرش مثل 

 ن توجیه مامان بود گفتمن درگی  رفتار مشکوک و بدو 

یت _ مامان خانمت قبال نیم خواست من از یک کیلومیر

کنه تو رو رد بشم ...حاال شی  خشک بچه رو بهونه یم

 فرسته با من! قضیه چیه؟یم

ی خیس شهر بود که سنگینن جمعه نگاهم به چهره

 پارهنشسته بود روی دلش. و دل من که مثل ابرهای پاره

ن گرفته بود.  آسمانش از همه کس  و همه چی 

 پرش؟ _از من یم

 و با کنایه ادامه دادم

 _شما همیشه دستتون با هم تو یه کاسه بود ! 
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 کاسه نیستیم. _خییل وقته دیگه هم

 نگایه گستاخانه به من پاشید. و برگشت و نیم

_تو چرا قبول کردی راه بیفنر دنبال من؟ بعد از اون به 

 یدی. قول خودت آزار جنیس که ازم د

و بعد از این یادآوری ناخوشایند و گزنده، خرسند از 

م کند پوزخند که موفق شده یکاین بار دیگر خرد و تحقی 

سوختم. به لبش ماسید . از درون آتش گرفته بودم و یم

غریدم .نه از دست مامان که بیشیر توی دلم به خودم یم

 از خودم بابت قبول درخواستش عصباین بودم. 

 بوبه ماه خانم ! حقته! "" حقته مح

 _مجبور شدم. 

و دستم روی چادری که توی بغلم بود چنگ خورد. انگار 

بردار نبود و تا از این همرایه احمقانه به غلط دست

 نشست. انداخت راحت نیمکردنم نیم

 _پای ایوون مامان خانمت یواشیک چی تو گوشت خوند؟ 

 لرزید. صدایم از فرط خشم و غیظ یم

خواست تو خصویص زنونه بود. اگه یم _یه صحبت

 گفت. بشنوی که با صدای بلند یم
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کردم شاید هنوز کیم درک و شعور و حیا برایش فکر یم

مانده که به محض شنیدن این جمله سکوت اختیار کند 

د اما... مثل همیشه اشتباه یمو یی   کردم. اش را نگی 

 ! شههای ماهانه یمکاری_حتما مربوط به اون کثافت

ی به من وقنر گفت " کثافت کاری " حس کراهت بیشیر

ی نگفتم و با چهره ن م دست داد. اما چی  ای گلگون از رسی

رفت تا رنج و رویم را کردم به پنجره. عمدا داشت کند یم

ای که عذاب این همرایه برایم دوبرابر شود.شکنجه

اوارش بودم!   رسن

ن بار تو دوازده سالگیت بود! یه روز تابس ... یهو _اولی  توین

ویدی تو خونه... 
ُ
 از وسط حیاط با گریه د

کردم. بهت و هایم حس یمفشار خون داغ را توی گوش

یم و یی همه یی شگفنر از آن
پروایی وادار به پرخاشم کرد رسی

 . 

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری
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 _بس کن محمد! 

ن صدای من دنبالهو او یی  ی اعتنا به زنگ هشدارآمی 

 هایش را گرفته بود. حرف

_خییل ازت بدم اومده بود...مامان که زد تو گوشت دلم 

کردم نجیس و از نگاه کردن خنک شد .تا مدتها فکر یم

 شد. بهت چندشم یم

خدای من! چطور یادش به آن روز کذایی بود؟ انگار تمام 

.اسید معده ام باال زده  جزییاتش را هم به خاطر داشت

توانست زیر دانم چطور یمکشید.نیمیمبود و پشتم تی  

بار نگاه ن من تاب بیاورد. تی   های قهرآمی 

؟ یم_االن اینا رو چرا داری بهم یم
ی

خوای بهم احساس گ

 خجالت و گناه بدی؟ 

ی برافروخته و منقلب من کرد و یک نگاه به چهره

 خیال گفتبرعکس من خونرسد و یی 

ها مدام به _نه. فقط خواستم بدوین من مثل دیوونه

هایی که گردم.به تمام روزها و شبرم و بریمها یمگذشته

کنم . حنر کنار هم بودیم و بزرگ شدیم فکر یم
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های من درامان هایی مثل این هم از دست یادآوریخاطره

 شه. مونه و از فکر کردن بهش چندشم نیمنیم

 _خب که چی بشه ؟

 

دم. لعنت ب ه تو و با تمام حرصم لب روی لب فرسی

ی که با پای خودت نیفنر توی تله؟محبوبه! گ یاد یم  گی 

قیدی لحظات قبل را نداشت. صدایش حاال دیگر آن یی 

 اش کرده بود. سوز غم دورگه

که _یه جور خودآزاریه! که بیشیر حرست بخورم از این

ی تونستم ...) مکنی کرد و دنبالهها یمتمام این سال

دونستم...) ناگهان ا نیمهایش را قورت داد.( امحرف

برآشفته شد( کاش زهره گوربه گور شده چند سال زودتر 

گفت .یا نه اصال این راز رو با خودش به گور بهم یم

ایط عوض شده... وقنر همه چی ریخته یم برد.وقنر  رسی

انصافیه که همه ازم انتظار داشته باشن به هم . این یی 

 همون محمدی باشم که سابق بودم. 
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پریشاین دسنر روی صورتش کشید و اندوه و با 

ون  افسوسش را همراه با یک نفس عمیق از سینه بی 

فرستاد . نتوانستم با او احساس همدردی کنم اما ته قلبم 

شد کیم به او حق بدهم . هردو غرق در افکاری از هم یم

روزی بزرگ شهر ی شبانهگسیخته تا جلوی داروخانه

 ساکت مانده بودیم. 

که پیاده شوم او را روی رسم کشیدم و قبل از این چادرم

اش را به طرفم گرفت. من که یادم نبود وجه کارت بانیک

همراهم نیست ، به رغم قهر و  نقد و یا کارت بانیک

هایی که میانمان بود ، کارتش را دلخوری حاصل از تنش

 گرفتم و پرسیدم 

 _رمزش چیه؟

 _تاری    خ تولد بعضیا ! 

 متامل پرسیدیی 

 _بعضیا یعنن گ؟

 

دارش زل زد به من. یعنن که " با نگاه مایوس و معنن 

؟ " و من که تازه دوزاری کجم جا افتاده خودت نیم داین
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 خودم را جمع و جور کردم و یی 
ی

که آنبود با دستپاچیک

. فکر کردم ن ی به روی خودمان بیاورم رفتم پایی  ن  چی 

کرد شاید نیم وقت این راز رو برمال " اگه زهره خانم هیچ

 تونست قابل بخشش تر باشه."گناهش یم

 

 عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۴۷ 

 

در راه بازگشت به خانه خوشبختانه او دیگر به من پیله 

نکرد و من هم با استفاده از این سکوت آن قدر رویم به 

 که رسیدیم . سمت شیشه بود تا این

 دایی سجاد ن
ن  . گه داشتماشینش را پشت رس ماشی 

 ربط گفتخواستم پیاده شوم یی وقنر یم

ورا پیداش نشه. _واسه دکیر عماد پیغوم فرستادم این

خوام توی مسجد هم ببینمش. اونم حواسش رو حنر نیم

جمع کرد و عقل به خرج داد و پیداش نشد... فقط یه 

 تاج گل فرستاد رسمزار. 
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د و اسم دکیر عماد که وسط آمد مثل همیشه پشتم یخ ز 

لرزید. مات و متاثر نگاهش کردم . بغیصن را که ناخواسته 

ای توی گلوم دویده بود بلعیدم و با صدای خس گرفته

 گفتم

 دونستم که... .نیم_مرش.. 

 

کردم تو از این کارها ، از این و نگفتم فکرش را هم نیم

های به موقع بلد باشی محمد! ها... از این حمایتلطف

 ه از این بابت چقدر ممنونش بودم! داند کفقط خدا یم

انگار هرچه درد و هرچه حرست بود ریخته بود توی عمق 

 نگاه و صدایش . 

_فقط خواستم بدوین اگه بخت با من یار بود ...اگه 

کرد...اگه ...روز تولدم خر و نفهم خشم و کینه کورم نیم

افتادم زندون ! اگه رسنوشت یه شدم ...اگه نیمنیم

خواسنر داد، اگه یه کم یممون بهم یمفرصت درست در 

ای بهت ثابت تونستم خودم رو جور دیگه.. یممنو. 

.اما حیف که تونستم مرد خویی بشم برات.. .یمکنم.. 

قسمت نشد! من نتونستم خودم رو ... احساساتم رو تو 

سیل اتفاقایر که تو خودش غرقم کرد مدیریت کنم. من 
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کرده بودم... هیشیک خودمو بدجوری باخته بودم. گم  

ه هام رو .هیشیک نبود زخم نبود دستمو بگی 

...هیشیک نبود دل به دلم بده. بد کردم و بدتر ببنده

با تمام .. ترین باخت من تو بودیهمه بزرگ...با ایندیدم

شانس خویی که واسه داشتنت داشتم راحت از دست 

 دادمت! 

 

ت که بعد از  شد این محمد اسعجیب بود .باورم نیم

ها و خط و تازیاعالن جنگ کردن به همه و آن همه یکه

ها حاال انگشت اتهامش را کیم ها و آتش سوزاندننشان

اف  گرفته بود سمت خودش و داشت به اشتباهاتش اعیر

هایش ادامه خواست او به حرفکرد. اما من دلم نیمیم

اگرها خواستم به این ترم کند. نیمبدهد و از این متاسف

. ظرفیتم تکمیل بود. از حس و شایدهای موهوم فکر کنم

که باز هم ترسیدم. برای اینپنداری با او یمهمذات

ای که دستش اش نباشم درست لحظهچارهی یی شنونده

ون  به سمت پاکت سیگارش رفت و یک نخ از داخلش بی 

ن را باز کردم و آرام  اندش در ماشی  کشید و با فندک گی 
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ی فرار یمخزیدم  ن .انگار داشتم از چی  ن کردم اما او پایی 

 رسبزنگاه با سوال نابهنگامش بازداشتم کرد. 

 _تو چقدر رسولو دوست داری؟ 

 

 های یی امید ! آور عشق بود برایم...در لحظهرسول! پیام

وقنر که از خودم خسته بودم و جان پنایه به جز مرگ 

تر از من ارهنبود او مثل یک معجزه از راه رسید .یی ست

 من! بود اما یی 
ی
 وقفه نوری شد در شبستان تار زندگ

 در همان کیس که یم
ی
گفت حنر اگر پای هیچ عشق بزرگ

کمان میان نباشد ما به لطف تفاهیم که در رنج های مشیر

 داریم کم کم به هم دچار خواهیم شد . 

زدم که جوابش را بدهم یا نه راهم را بکشم و دل دل یم

 بروم ؟

 

 شق_را_سانسور_کردندع

 #نیلوفرالری

#۷۴۸ 
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ن خودم را شنیدم که در تا این که صدای ضعیف و غمگی 

 جوابش گفت

 _خییل. 

 
ی

 اش همان لحظه چشمانم را بگریاند. نزدیک بود دلتنیک

های دود سیگارش غرق تماشایم بود. از پشت حلقه

ترین لبخندی را که از او رساغ داشتم تقدیمم کرد و با تلخ

ترین لحن دنیا تکانم. کنایه ن  آمی 

_پس قراره خییل دلت بشکنه و من چقدر از حاال دلم 

 ماه!  سوزه زیکبرات یم

 توی دلم گفتم

" نه محمد نه! قرار نیست دلم بشکنه...قرار نیست دلت 

.. ما قراره به زودی از اینجا بریم. بریم جایی که برام بسوزه

که در امن دست هیچکدومتون بهمون نرسه .بریم جایی  

 کنیم...نقشه
ی
 هات نقش بر آبه محمد "و آرامش زندگ

ن بود که در سکوت راهم را کشیدم و رفتم .  و برای همی 

ای زدم .نه تن به بحث و جدیل فرساینده نه چک و چانه

 دادم . 
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نه مثل همیشه رجز خواین کردم. انگار نه انگار که پشت 

ن دلسوزی ده اش چه تهدیدی بود! ما که دل به رفیر  سیی

بودیم! بگذار همه آخرین زورشان را بزنند. بگذار رسشان 

مان گرم های ریاکارانهرا با این مراوده های موقنر و سازش

خواهیم که کنیم... بگذار خیال کنند ازشان ترسیدیم یا یم

از رسناچاری تن به صلحشان بدهیم! بگذار "طرح 

اتژی ما باشد. بگذار گول ک " نقشه و اسیر وتاه دوسنر

مان را بخورند و های ظاهریشدن ها و تسلیمآمدن

متقابال کیم از مواضع خود عقب بکشند تا فرصنر 

ناخواسته برای گریز به ما بدهند. یک وقت به خودشان 

 بینند که نیستیم . آیند یمیم

 

*** 

شب از راه یم رسید و من برای  ۷همایون ساعت 

ی رسیدنش خودم هاستقبال از او به خانه رفته و تا لحظ

را رسگرم کارهای خانه کرده بودم که گذر زمان از این 

 ترم نکند . تابیی 

ی ما که عازم سفر شدیم مهرداد دودوک را به باغ خانه

 بهش راحت
ی
تر باشد و قرار خودشان برده بود تا رسیدگ

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

بود فردای بازگشت همایون برش گرداند .باغ بدون 

 . رسید به نظر یم رسوصدای دودوک خایل و ترسناک

ن که صدای باز و بسته شدن در حیاط آمد من که   همی 

طاقنر از خانه ام به من برگشته باشد با یی انگار جان رفته

ون و پرواز کنان خودم را به او رساندم .همایون  زدم بی 

ها را ول کرد و آغوشش را برای فرودآمدن من باز چمدان

ار به روی گذاشت. وقنر که داشت رسم را با فش

د و من عطر حضورش را حریصانه به اش یمسینه فرسی

 کشیدم، شمرده گفتممشام یم

_چه خوبه دیدنت ! چه خوبه بودنت! چه خوبه پاک 

 کنم غبار رو از تنت ! 

رسم را بلند کرد و با مهرباین خاص خودش زل زد به من 

داد. ی راه نشان یم.ته ریشش بلند شده بود و خسته

 و تاز 
ی

ه شدن دیدارمان ته چشمان او را هم برق دلتنیک

 انداخته بود . 

هات _ببخش که تنها موندی و نبودم که به داد اشک

 برسم. 

ی خیس چشمانم را پاک و بعد با تک انگشتانش گوشه

 کرد. 
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خواستم دیروز با پرواز غی  مستقیم بیام تا تو مراسم _یم

م  اومد سوم باشم. اما نه از پرواز رم_استامبول بلیت گی 

 و نه از پرواز رم_دیی . مجبور شدم تا امروز صیی کنم. 

دمشان. هایش را گرفتم و روی گونهدست  های رسدم فرسی

 .  _اشکایل نداره عزیزم. باالخره اومدی و االن اینجایی

داد و مرا به هایش را که بوی عشق و آرامش یمو دست

اش عادت داده بود بوسیدم. موهایم های عاشقانهنوازش

هام. بعد یک نگاه پرتاثر ا نوازش کرد و ریخت روی شانهر 

 به رستاپایم کرد و گفت

رش و دلشکسته به نظر یم _چقدر تو رخت عزا پژمرده

ه نگات کنم...قول بده من اگه مردم سنیوریتا! دلم یم گی 

ی زشت و افرسده واسم لباس سیاه نپوشی .من زن بیوه

 خوام. نیم

اش هم زننده و حنر شوچن  دلم از نفوس بدش ریخت. 

اض و دعوتش  تکان دهنده بود. دستم را که به نشان اعیر

هایش بردم بوسید و لبخندزنان دوباره به سکوت به لب

 درآغوشم گرفت و کنار گوشم گفت 

ن حاال باید بریم   داریم یا همی 
ی

_وقت برای رفع دلتنیک

 رسسالمنر بدیم؟
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 محمد
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های مجبور شده بود برای جواب دادن به ییک از تماس

د. اتاق   خانه به اتاق محبوبه پناه بیی
مهمش از شلویعن

سابق خودش چون در به حیاط و انبار پشنر داشت راه 

ی شده بود برای رفت و آمد زنان کارگری که این  میانیی

رفته چند روز برای پذیرایی از مهمانانشان به خدمت گ

بودند. بعد از پایان تماسش نگایه به گوشه و کنار خلوت 

 و مرتب اتاق انداخت و دلش از نبودنش گرفت . 

ها و خرت و رسول هنوز توی راه بود که محبوبه چمدان

جا برد. یادش به"  های دیگرش را جمع کرد و از آنپرت

خییل " گفتنش افتاد در جواب سوال " تو چقدر رسول 

اری؟ " با تمام حرصش آیه کشید و فکر رو دوست د

 کرد

 " کاش من جای اون بودم ."

هللا فکر کرد و به و بعد به گفتگوی آن روزش با حاج روح

آتش شک و هراش که ممکن است در دلش برافروخته 

 باشد. 

ی به شما دروغ گفتم و حاال وجدانم از  ن _من در مورد چی 

 این بابت خییل ناراحته . 

 زین ؟ف یم_در مورد چی حر 
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ام از رسول ، ازم خواسته بودین _یادتونه موقع بازجویی 

به روح رضای خدابیامرز قسمش بدم که اون هیچ ربیط 

که از دین خارج به اومدن سوفیا به ایران نداره و این

 نشده ؟

 قسمش ندادی ؟_خب ؟ نکنه یم
ی

 خوای بیک

_چرا...قسمش دادم .اما راستش اون حارصن نشد قسم 

من به خاطر دوستیمون و از روی دلسوزی در  بخوره و 

 این باره به شما دروغ گفتم . 

ن حاال هم تنش از یادآوری نگاه ن و همی  های سنگی 

ه و تار شده اش لرزیده بود . ) مواخذه گر و چهره ی تی 

خییل بد کردی آقا محمد! خییل بد کردی که حق و 

 حقانیت رو فدای مصلحت دوستانه کردی ! ( 

ماه! اون که چغلیمو پیش دالوری کردی در زیک " این به

 پیشش بدجوری ضایعم کردی! " 

 

ن زدن همایون تقسیم کار یم  بود برای زمی 
کرد و اصال بهیر

شد. این طوری بهیر بود. با قدرت فقط خودش بده نیم

کرد. حنر اگر او هم همه جانبه رقیبش را از دور خارج یم

هللا و رجا رسول را رها دانست که روحآمد ، یمکوتاه یم
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ی ننگ را هرطور شده از روی کنند .باید این لکهنیم

کردند واال آبروی سیاش و پیشاین خانواده پاک یم

 افتاد. شان به خطر یماجتمایع

ی دستمال کاغذی افتاد . از توی جعبه ناگهان به عطسه

ون کشید و جلوی بینن اش گرفت .  ن دستمایل بی  روی می 

ن بعد دست مال را گوله کرد و توی سطل آشغایل که کنار می 

تحریر محبوبه قرار داشت انداخت. اما چشمانش 

ناخودآگاه به کند و کاو محتویات داخل سطل پرداخت. 

یک کارت پرواز مچاله شده داخلش بود و یک بروشور 

خارچی که ظاهرا متعلق به یک هتل بود و کارت ویزینر 

 بود و مربوط به ساخت که به زبان آلماین و انگلییس

ات پزشیک یم ن شد .با مدیریت " پاشا نیکنام " چقدر تجهی 

ای خورد رسید ! ذهنش جرقهاین اسم به نظرش آشنا یم

و تصویری را در رسش ظاهر کرد. یادش به آن مرد جوان 

یش افتاد که در فرودگاه بند کرده بود به محبوبه . و  سی 

 ود به خاطرش آمد که در موردش گفته ب

که بخوام خودش رو بهم معرقن کرد. پاشا " بدون این

 نیکنام. "

 فکر کرد 
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 " مرتیکه ! کارتش رو داد بهش که چی ؟ "

اش کند و باز بندازدش توی خواست مچالهاولش یم 

دانست چرا ویرش گرفته بود که با سطل آشغال اما نیم

د.شاید به نظر تصمییم  شماره همراهش تماس بگی 

رسید اما یک حس مبهم و قدرتمند دروین احمقانه یم

 زد. بدجوری داشت بهش سیخونک یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۵۰ 

 

توانست بابت مزاحمت آن روزش درست و دست کم یم

 حسایی از خجالتش در بیاید. 

 

 _آقای پاشا نیکنام!  》

 _بله . خودمم. 
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فنر دستت _شما هموین نیسنر که تو فرودگاه یه دکمه گر 

 و راه افتادی دنبال ناموس مردم؟

؟ شما ؟فهمم چی یم_ببخشید نیم ن  گی 

تونستم دستور بدم تو فرودگاه _من همونم که یم

 . ن  بازداشتت کین

؟ ن  _شما همون آقای همراه خانم محبوبه پنایه هستی 

 بینم که حافظه نکبت خویی داری! _یم

م که اسم یه خانم م_االن جرم من چیه برادر؟ این حیر

 یادم مونده؟

ینست دست این خانم _یم ن خوام بدونم چرا کارت بی 

م بود؟   محیر

 دونم چرا باید به شما توضیح بدم؟_نیم

 تونم مجبورتون کنم. _چون من در مقایم هستم که یم

ها اومدم ایران. دنبال _اوگ... ببینید من بعد از مدت

تباه بود و گردم. ابدا! اما قبول دارم کارم اشدردرس هم نیم

 کردم. نباید این کارو یم
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. اما _هم اشتباه کردی هم غلط کردی! این به جای خود 

ام! واال ممکنه برگشتنتون کنندهمن دنبال یه توضیح قانع

هبه وین درهاله  . ای از ابهام قرار بگی 

؟ من نیم فهمم! دارین تهدیدم یم ؟_یعنن چی ن  کنی 

که حواست جمع دم  _نه دارم پیشاپیش بهت اخطار یم

سازی خوای شفافباشه که طرف حسابت کیه؟ حاال یم

 کنن یا نه؟

شناسم! فقط تو فرودگاه _من اصال این خانمو نیم

کیس رو درحال خداحافیطن با ایشون دیدم   آخرین لحظه

اومد کجا رسید. اما یادم نیمکه به نظرم خییل آشنا یم

 دیدمش. 

 _منظورت رسوله؟

 م آشنا نیست ! _رسول؟ این اسم برا

 _معروف به همایون ! استاد همایون! 

 _اوه بله ! خودشه! درسته! درسته! استاد همایون ! 

 _پس میشناسیش! 

دیدمش .  _از نزدیک نه. االن یادم اومد که تو یه مهموین 

گن؟ ...چه ! اوه ! چی یم woooowپیانیست قهاریه. 
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! ببخشید این خانم محبوبه پنایه چه  حسن تصادقن

 نر با ایشون دارن؟ نسب

.. داشنر پرسم. نه شما... خب. _این منم که سوال یم

. یم  گفنر

ی یادم ام یاریم نیمها حافظه_تو اون لحظه ن کرد و چی 

اومد . خب اون مهموین مال خییل سال پیش بود . نیم

کردم که البد باید همو بشناسیم. اما پیش خودم فکر یم

بدم اما از بس تو سیع کردم خودم رو بهشون نشون 

خودشون بودن جرات نزدیک شدن پیدا نکردم . تو 

با یه مسافری که  vipهواپیما ، جای خودم رو توی 

پشت رسشون نشسته بود عوض کردم .مدام منتظر 

بودم فرصنر برای صحبت و آشنایی دست بده اما نداد. 

انگار دور خودشون یه حصار نامریی کشیده بودن که به 

داد. موقع خروج از سالن تو قراری ارتباط نیمآدم اجازه بر 

یه فرصنر که پیش اومد تونستم گفتگوی کوتایه 

دونم چرا نشد ازشون باهاشون داشته باشم. ویل نیم

راجع به سوایل که تو ذهنم بود پرس و جو کنم. اصال 

ی انگار فراموشم شد... راستش توی چهره ن شون یه چی 

 بود که... 
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 دعشق_را_سانسور_کردن

 #نیلوفرالری

#۷۵۱ 

 

 کرد... گن...مسخ و جادوی خودش یمآدمو ....چی یم

! _ظاهرا نیم  دوین خجالت یعنن چی

_قصد جسارت نداشتم. فقط سیع دارم براتون توضیح 

 بدم. 

 _خب...بعدش؟

ینسم رو بهشون دادم به این امید که بلکه  ن _ کارت بی 

ن و به من شانس آشنایی  خودشون با من تماس بگی 

یر باخودشون بدن. راستش من بر عکس هوش و بیش

موفقینر که در زمینه صنعت و تجارت دارم متاسفانه تو 

دست و گن؟...یی این مسائل همیشه ضعیف و ...چی یم

 پام ... 

 _که متاسفانه؟
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 گم. _ببخشید باز نفهمیدم چی دارم یم

ن چه جور مهموین بود؟_این مهموین که یم  گی 

عید ِپَسح .مخصوص ایرانیای _یه مهموین بزرگ تو شب 

یهودی مقیم وین! البته من خودم یهودی نیستم ویل 

ها دوستان یهودی بسیاری تو وین دارم که به واسطه اون

 ... 

های یهودی مقیم _که گفنر مهموین مخصوص ایراین 

 وین!! 

های...اوممممم... چی _بله . تعدادشون کم نیست و آدم

ن از بته بعیصن ان ! الایگندهگن؟...گلهیم هاشون بعد رفیر

 ایران تغیی  دین دادن . 

ن استاد همایون !   _مثل همی 

_من اطالعات چندان موثفر در مورد ایشون ندارم . تو 

توضیحاتم گفتم که فقط از دور شاهد پیانو زدنشون تو 

 یه مهموین بودم ! 

 !؟
ی

موثقت به من بیک  _چطوره کیم در مورد اطالعات غی 

 شم ؟بازجویی یم _االن دارم تلفنن 

ن مایه ی تو همی  ن  ها ! _یه چی 
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کت کرده  _تو همون مهموین ایشون با یه دخیر یهودی رسی

یهودی دعوت  بود. شاید مثل من به عنوان مهمان غی 

 داشت! 

 _و شاید هم نه ! 

؟_نیم ن ی هستی  ن  دونم ! شما دنبال اثبات چی 

ی برای اثبات و استناد وجود داشته باشه .چرا  ن _اگه چی 

 نه؟که 

_متاسفم که مجبورم ناامیدتون کنم. چون من فقط اسم 

این آقا رو شنیدم و از نزدیک هیچ برخوردی با شخص 

 هاشون نداشتم. ایشون و یا دوروبری

ینس پرزرق و برقر که داری حتما تو  ن _با توجه به کارت بی 

ها قدر پرنفوذ هسنر که بتوین در مورد آدموین اون

ی به  دست بیاری.  اطالعات شخیص بیشیر

_اگه الزم باشه بله. اما در این مورد هیچ لزویم به کند و 

 کاو ندیدم. 

ن   طوره . توضیحاتت قابل قبوله برام. _حتما همی 

 _امیدوارم سوءتفاهیم اگه بود بر طرف شده باشه . 
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خوای با این استاد همایون از نزدیک _شده. حاال اگه یم

. ایشون  بدم تونم ترتیبش رو مالقات داشته باشی یم

 داماد ماست . 

ی علیه دامادتون  ن _اوه ! پس امیدوارم ناخواسته چی 

 نگفته باشم ! 

ی نگفنر که قبال خودم  ن _نگران این موضوع نباش! چی 

 اطالع بوده باشم. ازش یی 

گن... اطالعایر کارکشته _بله هییحی از یک ... چی یم

 مونه. مخفن نیم

 _صد در صد ! 

 شحال شدم ! _از مصاحبت با شما خو 

 ! _مطمئنم اینو جدی نیم
ی

 گ

_راستش صادقانه بگم اولش نه ! با توجه به برخوردی 

ن یه کم اولش چی یم گن... که با من تو فرودگاه داشتی 

 هول برم داشت. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری
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تر _ ما شمال هستیم . مطمئنا دیدار بعدیمون دوستانه

 خواهد بود. 

ده که مشتاقم اما برنامهن_با ای ریزی سفرم خییل فرسی

ن روزها باید است .متاسفانه فرصنر نمونده . همی 

 چمدونامو ببندم و برگردم. 

 با _با این حال اگه نظرت برگشت یم 
ی

توین برای هماهنیک

 . ن شماره با من در تماس باشی  همی 

تونم جسارتا انتظار داشته باشم که اوگ .حاال یم_ 

 لمو بدین؟ جواب سوا

 _راجع به نسبت خانم محبوبه پنایه با ایشون؟

 _ بله. همرسشونن ؟ یعنن خواهر شمان؟ 

 _آااا...آره ! 

خواست خودم دوباره طور! خییل دلم یم_اوه که این

دادم که اون روز قصد دیدمشون و براشون توضیح یمیم

. مزاحمت نداشتم. لطفا از طرف گن.. ادیی و یا چی یمیی 

 ازشون عذرخوایه کنید. من 
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 _باشه. حتما ! 

شم  _اگه یه وقت گذارتون به اتریش افتاد خوشحال یم

 ببینمتون جناب پنایه عزیز ! 

 _اتفاقا شاید به زودی گذارم به اون ورا بیفته ! 

  《_مشتاق دیدارتون هستم! 

 

*** 

 

مجلس ختم هفتم هم آبرومندانه برگزار شده بود و 

دیدیم . محیا بعد از دارک یمداشتیم برای شام هفتم ت

رفت و از این اش، فردا به مدرسه یمایهفتهغیبت یک

ض بود .) نمیشه چند روز دیگه هم  بابت ناراحت و معیر

حضوری بمونم خونه و مدرسه نرم؟ کاش یم شد غی 

بخونم. دیگه حوصله درس و کالس و مدرسه رو ندارم.( 

 فردا یی 
ن چون و چرا باید اما مامان حکم کرده بود که همی 

 هایش حارصن شود. رس کالس
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جواب که دایی سبحان سالمم را توی حیاط یی از این 

خانه بدون این ن  بودم و توی آشیی
که  گذاشته بود عصباین

 زدم. ی حضور خاله زینب را بکنم غر یممالحظه

زنن ! اینا که فامیلیتشون رو با ما _با نگاهشون آدمو یم

ن گه نیمبریده بودن! حاالم ا  تر بودن. دلم اومدن سنگی 

 خواد ریخت هیچکدومشون رو ببینم. نیم

های فامیل اهمینر ندهم و مهریگفت به یی ریحانه یم

کردم ام را یمکه داشتم تمام سیعخیالشان باشم .با اینیی 

دیدم که گایه تحمل نگاه های رسد و پررسزنششان اما یم

ی نیم ن های من م تا ناراحنر گفترا ندارم. به همایون چی 

 اش نشود. خودش دغدغهی اضافهباعث تکدر و غصه

دانم باز چی شده بود که برادرش حاج کم نداشت. نیم

هللا دوسه باری تا دم در خانه آمده و یا تلفنن او را روح

نزد خودش فرا خوانده بود و هربار که همایون دمغ و 

وقنر شد و گشت دلم آشوب یممغموم از پیشش بریم

 پرسیدم ازش یم

 برادرت _موضوع چیه همایون؟ چرا به من نیم
ی

گ

 چکارت داره ؟

 گفت رفت و با لبخندی پژمرده یمطفره یم
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گم عزیزم . فعال جایی برای نگراین وجود _بعد بهت یم

که درگی  مراسم ترحیم پدرت خوام درحایلنداره. نیم

 هسنر فکرت رو به خودم مشغول کنم . 

 

 سانسور_کردند#عشق_را_ 

 #نیلوفرالری

#۷۵۳ 

 

ن حرف ش شده بود و دلم اما با همی  ها هم فکرم درگی 

داد تا خواست هرچه زودتر فرصت مناسنی دست یمیم

ی  ن بتوانیم باهم درمورد موضویع که از چند و چونش چی 

 دانستم اما سایهنیم
ی
ی نحس و تاریکش را روی زندگ

 کردم گفتگو کنیم. خودمان حس یم

 

بور بودم بیشیر اوقاتم را با محیا بگذرانم و همدل و مج 

همدرد و غمخوارش باشم. ییک دوشب هم با موافقت 

 همایون مانده بودم پیشش. 
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خواست که به اش نیمسوختهرسید محیا با دلبه نظر یم

 ی بزرگ فقدان پدر کنار بیاید. ها با ضایعهاین زودی

 

های تحت ادهمامان شب گذشته طبق لیسنر که از خانو 

پوشش کمیته امداد شهر داشت، به نیت بابا ، سفارش 

شد. از من خواسته تایی یمغذا داده بود . روی هم پنجاه

یم و وقنر بود با محمد غذاها را به در خانه هاشان بیی

 گفتم 

 ای رو بفرست باهاش بره . رم .کس دیگه_من نیم

سد ر چپ چپ نگاهم کرد و وقنر دید زورش به من نیم

های غذاها را دست خاله اش را عوض کرد. بستهبرنامه

د  های توی لیستش که به آدرس  زینب و شوهرش سیی

خواست بدون من رایه برسانند. ظاهرا محمد هم نیم

شود و از این کار انرصاف داده بود. مامان بعد پیش 

 همایون با گالیه گفته بود

نیم از هم تو ایم! نیم_هرچی باشه ما هنوز یک خانواده

زا به رحمت خدا رفته  یم. به خصوص حاال که حاج می  بیی

دونم شاید شما از محبوبه و دست تنها موندیم. نیم
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خواسنر خودش رو از محمد کنار بکشه . چون تا قبل از 

 اومدن شما باهم خوب بودن! 

ی آخرش  برای همایون جای سوال و هرچند با جمله

و نه گذاشت و نه ظن بسیار باقر گذاشته بود اما ا

 برداشت در جوابش گفت

_من بلد نیستم کیس رو برخالف میلش به کاری مجبور 

طور صالح بکنم زهرا خانم! حتما محبوبه خودش این

 اش رو با محمد حفظ کنه. دیده که فاصله

 و بعد ازم پرسید 

_منظور مامانت چی بود که گفت تو و محمد تا قبل از 

  اومدن من باهم خوب بودین ؟

سازی بیشیر و رفع ابهامات مجبور شدم برای شفاف

 پیش آمده ، راستش را به او بگویم

_یه بار مجبور شدم باهاش برم تا داروخونه واسه خاله 

نواربهداشنر بخرم .حاال مامان ازش یه مستند دلبخوایه 

 ساخته. 
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 و برای این
ی

ام را پنهان کنم خودم را به که دستپاچیک

 تفکیک لباس
ی

 و سیاه و سفید از هم مشغول های رنیک

ن  یم کردم  انداختمشان. و ییک ییک توی ماشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۵۴ 
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ی پیانو حواسم مدام پرت یم شد و او هربار وقت یادگی 

مجبور بود که بهم تذکر بدهد یا با دستانش مدام در یی 

باشد. دلم ها هدایت درست انگشتانم بر روی کالویه

گشت. او هم از ای برای گریه یمگرفته بود و دنبال بهانه 

خواست هرطور شده این رنج دروین من آگاه بود و یم

هایم حواس مرا با آموزش پیانو از دست غم و دلواپیس

 پرت کند. 

بعد از پایان درس پیانو ، پن فلوتم را در دست گرفتم و به 

رسدادم که درنهایت به ی سوزناک محیل یاد بابا یک نغمه

ن من انجامید و هق هفر که بند شکست بغض سنگی 

ی توانستم با خیال راحت به بهانهآمد. حاال یمنیم

 سوگواری برای بابا یک دل سی  گریه کنم. 

دیشب که همایون در جواب تماس برادرش با لحنن 

 عصباین و یایعن گفته بود 

ی _من مجبور نیستم جوابگوی شما باشم. اگه ب ن ه چی 

ن  . اصال هر کاری خواستی  ن متهمم پس با مدرک ثابت کنی 

ن   . برام مهم نیست. بکنی 

و گوشی را بدون خداحافیطن قطع کرد، من دیگر تاب 

تفاویر را جایز ندیدم. نیاوردم و سکوت و تظاهر به یی 
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 که دغدغه
ی
ام بود وقنر داشت ی پنهاین پس با سوال بزرگ

ی شب، با نوای هروی ایوان ، در جوار عطر محبوب

انداخت به اش مرغان آسمان را به گریه یمسوزناک ین 

ام بساط دورهیم با رساغش رفتم و با حضور ناخوانده

 و اندوهش را برهم زدم.  تنهایی 

_لطفا بهم بگو جریان چیه همایون؟ دیگه درگی  مراسم 

... من اینجا عزاداری نیستم که بخوای مالحظه ام رو بکنن

 بینم و از هییحی خیی ندارم. و رو پریشون یمکنارتم و ت

. نگاهش  اش را کنار گذاشت و رویش را به من کرد ین 

یز از حس مبهم غربنر که از دلش غم ریز بود و لیی

 ریخت. یم

 زنه. ی منو بیل یمهللا داره باز خاک باغچه_روح

 _چی شد که باز به این فکر افتاده؟ 

 و توی دلم با دلواپیس گفتم

 ات هیچ کریم نباشه !" اش تو خاک باغچه" ک

 _احتماال به تحریک کیس! 

 _گ؟
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نگاهمان پر از شک و تردید بود و قلبمان در هراس از 

 .  های نزدیک اما ناباورانههجوم حدس

من مطمئنم آن لحظه همان اسیم که در رس من صاعقه 

انداخت ، در ذهن او هم چون تندری غریو درخشیده یم

" منقلب و آشوب بودم و دیگر حال خودم  بود. " محمد 

  فهمیدمرا نیم

ی نیست پس چرا این ن قدر ارصار دارن که هست _اگه چی 

 خوان دست از رست بردارن؟ ؟ پس چرا نیم

های خاموشش یک دنیا حرف نگفته بود اما روی لب

 فقط یک کلمه گفت

 دونم. _نیم

روخته خواهند با چشمانشان فهایی که نیمزنو مثل دروغ

بردار . اما من دستشوند ، نگاه افرسده اش را ازم دزدید 

رسیدم رهایش نبودم و تا به یک جواب درست نیم

 .  کردمنیم

؟ یم_داری تقیه یم که حنر به من ترش از اینکنن

؟
ی

 راستش رو بیک
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ی که گفتم ترسیدم ن کردم . خداخدا یمو ناگهان از چی 

به جانبانه از د، یا حقهمان دم که این را گفتم انکار کن

ربط و عجیبم دلخور شود و از دست من و این سوال یی 

 متهم کردن خودش رسزنشم کند. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۵۵ 

 

اما نه ادعای مرا انکار کرد و نه دلخور شد و قیافه حق به 

جانب به خودش گرفت .از گوشه چشمانش با تاثری 

دتر از همه سوایل بود که در جواب جانکاه نگاهم کرد و ب

 کشید. سوالم پرسید و چالش هولنایک که انتظارم را یم

 کنه؟ _راست یا دروغش برای تو فرق یم

 آب دهانم را قورت دادم و با صدای لرزاین گفتم 

. _خب معلومه! من نیم  خوام تو دردرس بیفنر

خوام نظر شخصیت رو در این _از این لحاظ نگفتم. یم

 بدونم. مسلمون بودن یا نبودن من برات مهمه ؟ مورد 
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یک لحظه ماندم چه بگویم. انکار کنم یا اقرار ؟ به راسنر 

ن  ؟ همی  که واجبات را به جا بیاوری و به مسلماین یعنن چی

توانند به اصول دین معتقد باشی کافیست وگرنه یم

نامسلماین متهمت کنند؟ به جز خود خدا چه کیس 

هللا؟ مامانم را داشت؟ حاج روح صالحیت این تشخیص

؟ یا محمد؟ اما دلم بدجوری لرزیده بود. نکند واقعا 

ن دیگری ترسیده بودم و او  راست باشد که ... من از چی 

 اما گمان دیگری داشت. 

کنه محبوبه . نگرانم که مبادا _سکوتت داره اذیتم یم

 .
ی

 برات مهم باشه و ندوین چه جوری به من بیک

رسید و من که از ابراز ستمند به نظر یمچه یی گناه و م

همدیل با او عاجز مانده بودم به تک و تا افتادم که الاقل 

م .   جلوی یک سوءتفاهم بزرگ و ناخواسته را بگی 

. من به اعتقاد شخیص تو کاری _برام اصال مهم نیست 

 ندارم همایون . 

طور که او با حجاب و نماز خواندن من کاری همان

 نداشت. 

؟_مط  مئنن

 نگاهش به من مشکوک بود هنوز . 
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طور نباشه . نه برای کنم که این_آره ویل خداخدا یم

که تعصب دینن خایص داشته باشم نه .من برای این

 عواقبش نگرانم. برای تو ...برای زندگیمون . 

که به او فرصنر برای قانع کردن خودم بدهم و قبل از این

 تم قراری گفدستش را گرفتم و با یی 

_بیا زودتر از اینجا بریم همایون. موندنمون دیگه به 

خوان دست از رس ما بردارن. صالح نیست. اینا نیم

 ذارن. راحتمون نیم

 

*** 

 محیا 

آمد. با هوا گایه باراین بود و گایه نبود .اما سوز بدی یم

توی یک پاساژ محبوبه قرار کتابفروشی و شام داشت 

اهاش ن معرکه است ! هرچند خییل  شلوغ .) موج ...پییر

شه چهارنفر رو ببینیم شه ویل اقال یمخییل ازدحام یم

دلمون باز بشه !( هرچند دل و دمایعن نبود. به زور 

خودش را برای این همرایه آماده کرده بود و منتظر که 

د و بگوید پشت در است. مامان  محبوبه تماس بگی 

کرد ه غرغر یمناخشنود از این قرار خواهرانه خارج از خان
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کردید چهلم پدرتان را هفته دیگر صیی یمکه الاقل یک

یم بعد دوخواهر هوس بازار گردی کنید.   بگی 

زای یی  چاره ) اون از محمد که دوهفته از فوت حاج می 

خیی رس از فرنگ درآورد . نگذشته یهو اروپا طلبیدش و یی 

ام عزای پدرتون رو نگاینم از شما که نیم ن احیر ه تونی 

دارین و یه هفته دیگه هم دندون رو جیگر بذارین و 

ن تو خونه ! چتونه شماها! ( به مادرش گفته بود   بتمرگی 

ی تو  _امشب آقا همایون خونه نیست . به یه انجمن هین

 رشت دعوت شده. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۵۶ 

 

مهمونیشون مردونه بود و محبوبه نتونست باهاش بره. 

ون بخوریم . من ازم  خواست باهم بریم خرید و شام بی 

تمرگیدم تو خونه . ) رم واال یمدارم بیشیر به خاطر اون یم

 جمله آخر را با لج گفته بود (
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ش در امان بماند به که از طعنهو برای این های بیشیر

جا که تقریبا آماده بود و فقط باید اتاقش رفت و از آن

پوشید، قاب عکس اش را یمی آخر چادر ایراین لحظه

ن  ن شده بود از روی می  پدرش را که با یک روبان سیاه تزیی 

 برداشت و روی تخت دراز کشید. 

 _دلم برات تنگ شده بابا ! 

اش زنگ خورد . محمد بود .کیم هول همان لحظه گوشی 

که مالحظه لباس سیاهش را بکند آنشد و قلبش یی 

های تازه خودی به تاالپ تاالپ افتاد. اشکیی 

اش را با پشت دستانش پاک کرد و قبل از جوشیده

ن شد . محمد جویای  برقراری تماس در جایش نیم خی 

هایش پرسید و حالش شد و ازش در مورد وضعیت درس

 که گفت داد .تا ایناو هم کوتاه جواب یم

 خوام بیام سوغاتیت رو بهت بدم. شام چی دارین؟_یم

؟ چند روزی از سفر  که هنوز برگشته بود درحایلسوغایر

دانست مقصدش کدام کشور بود و اصال چرا کیس نیم

ی که از او انتظار ندلشت  ن رفته بود؟ و او به تنها چی 

 سوغایر بود . فکر کرد 

 های خارچی !" " البد برام پاستیل گرفته ! پاستیل
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 و پوزخندی بر لبش نشست. 

 _کیم از ماکاروین ظهر مونده. 

 ه به منم برسه؟_این قدی هست ک

 فقط تویی و مامان . _آره فکر کنم .من که نیستم 

 ؟ کجایی مگه؟
 _تو نیسنر

برایش توضیح داد که قرار است با محبوبه بروند 

فروشی و بعد هم پاساژ موج کیم خرید کنند و برای کتاب

ا موج " بخورند ! محمد " آهان" ی گفت  ن شام هم " پییر

ن   و بعد با گفیر

 م .شاید فرداشب مهمونتون بشم . _پس امشب نمیا

 با او رسی    ع خداحافیطن کرد. 

گذاشت چشمش افتاد به قاب وقنر موبایلش را کنار یم

عکس پدرش که انگار داشت با اخم و ناراحنر نگاهش 

ن صدایش همان لحظه در رسش یم کرد .زنگ هشدارآمی 

 پیچید . 

ای خوام چشم و گوشت رو باز کنن و از این پیله" ازت یم

ون .باید زودتر از این  که دور خودت تنیدی بیای بی 

خواب خرگوشی بیدار بیسی . باید بدوین دوست کیه ؟ 
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دشمن کیه ؟ شاید گرگ تو لباس میش بخواد به گله بزنه 

 باید هوشیار باشیم و 
ی

.باید خییل هوشیار باشی . همیک

 فریب نخوریم ."

ی قاب عکسش کشید و زیر دسنر با حرست روی شیشه

 گفت لب  

 بابا؟ کاش واضح
ی

گفنر تر یم_سیع داشنر چی به من بیک

. حاال من چقدر باید حدس بزنم تا بلکه  از چی نگراین

 یکیش درست از آب دربیاد؟

دوباره بغضش گرفت و دوباره چشمانش هوای گریه کرد 

رسید . اگر اس ام اس " من دم درم .زود بیا " محبوبه نیم

ت در خلوت خودش توانست با خیال راحدستش، یم

 . بنشیند و های های گریه کند 

 

*** 

ن همایون پارک کردم و با تعجب  ماشینم را کنار ماشی 

نگایه به خانه که غرق در سکوت و تارییک بود انداختم . 

 فکر کردم 

؟ "" گ برگشت؟ چه زود و چه یی   خیی
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۵۷ 

 

انجمن موسیفر به یک همایون به دعوت رئیس یک 

جا که .و از آن ضیافت شام در رشت دعوت شده بود 

 مرد بودند من از همرایه با او 
ی

اعضاء این انجمن همیک

 بازماندم. 

 "" شاید وقنر تماس گرفت گوشیم خاموش بود! 

  
ی
ام مشکل پیدا کرده و ناگهان مثل گوشی   ها باتریتازگ

دادم یا . باید یمشد کرد و خاموش یمامشب شارژ خایل یم

که به فکر خرید گوشی اش را عوض کنند یا اینباتری

 .فکر کردم  دیگری باشم

داد! " دست کم وقنر تو راه خونه بود که باید بهم خیی یم

 اون موقع هنوز گوشیم روشن بود. " 
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ش اجازه یم داد دنبال من تا پای دودوک تا جایی که زنجی 

نشست . پله ها را شتابان  جا ها آمد و بعد هم همانپله

 زنان از در رفتم تو . رقتم باال و نفس

 " پس چرا چراغا رو روشن نکرده بود! "

دستم روی کلید برق رسید و همزمان با روشن شدن 

ی هال چشمم افتاد به او که روی لوسیر چهار شعله

دانم ای کنار شومینه نشسته بود . نیمصندیل گهواره

که واقعا دمغ و متفکر به نظر ینی راه بود یا اخسته

؟ چقدر زود یم رسید؟ در جواب  " سالم، خویی

!" من کوتاه جواب داد ) سالم ( و بعد پرسید   برگشنر

 _کجا بودی؟

که طفره رفته باشم فقط از رفتار عجیبش و من نه این

کیم گیج بودم .فکر کردم شاید توی رشت اتفاقر باعث 

 زود برگشته بود؟ رنجشش شده! واال چرا این قدر 

 _چرا تو تارییک نشسته بودی ؟ 

های ام را از رس کشیدم .بعد که رفتم بقیه چراغو رورسی

اش را به تعقیب من خانه را روشن کنم نگاه سوزین 

 فرستاد . 
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 کجا بودی ؟_نیم
ی

 خوای بیک

 کردم. های پالتوم را باز یمحاال تندتند داشتم دکمه

! محیا رو برده بودم _برات تو اس ام اس نوشتم که 

 کتابفروشی ! بعدشم رفتیم باهم رستوران شام خوردیم ! 

 _فقط با محیا !؟ 

ن بود و من یک  ی مطمیی ن یک جوری گفت انگار از چی 

لحظه با نفیس حبس مانده در سینه خواستم بگویم نه 

ن که هردو از گرد راه رسیدیم و ظاهرا  .اما گفتم همی 

 خویی هم برایش از آب د
ر نیامده ، الزم نیست مهماین

حسنک راستگو شوم و خاطرش را نگران کنم .بهیر بود 

فهمیدم بعد باری اش را یماول دلیل عصبانیت و ناراحنر 

 کردم . هایش اضافه یمبه دغدغه

 _خب ...آ...آره ! 

 و کیم دستپاچه بحث را عوض کردم

؟   _چرا باهام تماس نگرفنر و نگفنر برگشنر

اش ریخته بود به هم ! انگار . چهرهنومیدانه نگاهم کرد 

 توی دیگر حوصله
ی

ی خودش را هم نداشت. چنیک

 ای بلند شد موهایش انداخت و از روی صندیل گهواره
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ی شب و دوری راه ، قید شب نشینن بعد از _به بهانه

شام رو زدم و مهموین رو زود ترک کردم تا شب تو خونه 

 .. توراهم اما. تنها نموین ! تماس گرفتم که بهت بگم 

یک لحظه مکث کرد و بعد آواری از بهت و ناباوری را بر 

 رسم ریخت. 

 _محمد جوابمو داد .  

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۵۸ 

 

که من مشغول مالحظه و خدای من نه ! در حایل

ن را یم دانست موقعیت شناش بودم او خودش همه چی 

یک محکوم بخت ای ایستاد .حس .قلبم برای لحظه

عمد و تصادقن  برگشته را داشتم که مرتکب یک جرم غی 

 شده . 

 _اونم با شما بود ؟ 
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بارید .از ظن از نگاهش ، صدایش و حنر سکوتش یمسوء

دیدم پریشان و که خود را در مقام دفاع و توضیح یماین

 ام رسید . کردهعصنی بودم .دستم روی پیشاین عرق

ود باشه ...بعدا فهمیدم محیا _اولش نه .اصال قرار نب

تلفنن از دهنش دررفته) چقدر از دست محیا بابت این 

راپورت ناخواسته عصباین بودم! ( و بهش گفته واسه 

 دعوت پا شد اومد موج . کاره یی ریم .اونم یهشام کجا یم

ی سکوتش مرا ها را به سینه زده بود و با ادامهاو دست

ی کرد    مجاب به توضیحات بیشیر

ن ما رو خونده بودن. محیا  _قبل از رسیدنش شماره می 

اهامون رو حساب  ن موند . منم رفتم پای صندوق پول پییر

 کنم .وقنر برگشتم از دیدنش جا خوردم . 

 

 اش بد شد . و حالم دوباره از از یادآوری جمله

ماه ! من واسه خاطر محیا اومدم )اخمات رو وا کن زیک

نیست .نبودی ببینن برعکس تو نه تو . اون به بدقلفر تو 

 خواهرکوچولوت چقدر از دیدنم سورپرایز شد ! (
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چقدر این حرفش مشکوک و بودار بود ! نبود ؟ از گ  

قدر به هم نزدیک شده بودند !؟ انگار در این دوتا این

ن ناباوری محمد داشت محیای ساده دل و یی  چاره را عی 

ی خودش یموارد بازی کثیف انتقام ! پس چرا کرد گی 

 گفته بود

 کنن پست و پلشت نیستم! "قدرام که فکر یم" اون

 

اری یم ن  . لرزید صدام از فرط خشم و بی 

ن نبودش .بچه ن بغیل با سس کچاپ _محیا هم رسمی  ی می 

تخیس!(  اونم رفته  کشه .) چه بچهچادرش رو به گند یم

ش کنه .البد وقنر من و  ن بود رسویس بهداشنر که تمی 

ی محیا پ ن ن نبودیم زنگ زدی ...البته محمدم چی  شت می 

گرفتم حتما .بعدم بهم نگفت واال خودم باهات تماس یم

ا باتریش مشکل پیدا گوشیم خاموش شد. یم  که اخی 
دوین

 کرده! 

 

های خطر برایم به صدا درآمده و قدر زنگو نگفتم آن 

عادی محمد به محیا و فکرم درگی  نگاه ها و توجه غی 

گلگون خواهرکم شده بود که یادم رفت تا وقنر   هایگونه
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اش را های ورودیروشن بود لیست تماس هنوز گوشی 

 ک کنم . ۰

اش به توضیحاتم گوش ی همیشهکه با حوصلهبا این

 داد. داده بود اما لحنش هنوز بوی دلخوری و تغی  یم

 .نه این
ی

که به دروغ و _توقع داشتم همون اول بهم بیک

 وسل بیسی ! کاری متپنهان

 شدم. کاری متهم یمو باز از بدشانیسی من بود که به پنهان

طاقت نداشتم به چشم یک دروغگو به من نگاه کند. 

 شد . کشان درخود مچاله یمقلبم داشت زوزه

ن حاال که از راه رسیدم در  _همایون من ...فکر کردم همی 

دونستم از چی ناراحنر ... موردش حرف نزنم .آخه نیم

ه بعدا رسفرصت ... گفتم   بهیر

 هام . ای پرید وسط حرفبا لحن خشک و کالفه

رم تو استدیو ! امشب تا صبح باید رو تنظیم یه _من یم

 کار کنم .در سکوت و آرامش ! 
ی

 آهنیک

در سکوت و آرامش را با تاکید گفت .یعنن که دیگر 

خواهد با من بحث کند یا به توضیحات من گوش نیم

 وز شک دارد راستش را گفته باشم. . یعنن که هنبدهد 
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رفت ملتمسانه صداش نگاه ماتم که داشت دنبالش یم

 زدم 

 _همایون ! 

برنگشت نگاهم کند .فقط دسنر به نشان دعوتم به 

سکوت باال آورد و بعد در استدیو را هم با تق محکیم 

پشت رس خودش بست .کیم بعد صدای بلند و 

 ت. اش تمام خانه را برداشخشمناک پیانو 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۵۹ 

 

 بود که پیچیده در پتویی کلفت نشسته بودم 
یک ساعنر

ن و مات  روی ایوان و در سکوت شب ، با حالنر غمگی 

آمد . هوا باراین بود و سوز بدی یمزل زده بودم به باغچه

لرزیدم. رفت برخود یمو کیم از پتو که از رویم کنار یم

خییل وقت بود یخ کرده بود و من  لیوان چای

 تر از آن بودم که به فکر چای دیگری باشم. حوصلهیی 
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که ام ایراد پیدا کرده بود یا ایندانم من حس بویایی نیم

کرد . انگار که واقعا گل محبوب شب عطرافشاین نیم

مثل من دلش از همه کس گرفته بود و خشک و افرسده 

 تکیه زده بود به خودش. 

چه میانمان اتفاق افتاده بود فکر خواست به آننیم دلم

کنم و از طرقن نیم دانستم چطور باید حواسم از این 

 موضوع پرت شود . 

از دست محمد عصباین بودم که حتما با نینر خبیثانه با 

گوشی من جواب تماس همایون را داده بود . از دست 

 یی خودم بیشیر که چرا باز با مصلحت
ن جا گاندییسی فیر

کاری و دروغ حقیقت را به تاخی  انداخته بودم تا به مخفن 

متهم شوم و از دست او حنر بیشیر از خودم که 

توضیحاتم را شنید اما انگار که برایش قابل باور و 

و به  کننده نبود . بخشیدن من برایش سخت شد قانع

اش را به من ترجیح داد. هربار از ی کار ، تنهایی بهانه

که با خشم و دلخوری مرا پشت رسش   آن لحظهیادآوری 

 شد. جا گذاشت دلم از درد در خودش مچاله یم
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شه که تو باز مامان بازی در " ویل همه این ها دلیل نیم

 یا به صالحدید خودت 
ی

بیاری و راستش رو بهش نیک

 محبوبه خانم
ی

 گ نیک
ی

ن کنن گ راستش رو بیک ! تعیی 

ت نیم خودت بگو این بار چندمته که دست ی ؟ عیی گی 

 هوم؟ " 

 

شدم فکرم و بعد که از رسزنش کردن خودم خسته یم

رفت پیش محیا و رفتار و توجه عجیب و ترسناک یم

 شد. خودم کم دغدغهمحمد به او و دلم آشوب تر یم

. داشتم حاال فکر بازیچه شدن محیا هم آمده بود رویش

ه به بخا ر غلییطن که از پتو را تا بیخ گلوم باال کشیدم و خی 

 خاست فکر کردم دهانم بریم

" باید حتما باهاش حرف بزنم و آگاهش کنم. قبل از 

که دار بشه . قبل از اینکه احساساتش جریحهاین

 .. " محمد. 

 

با صدای باز و بسته شدن در خانه ناگهان فکر و قلبم 

ای در جانم افتاده بود همزمان با هم ایستاد. شور و ولوله

نگاهم قهر بود و از نقطه ای که رویش مات مانده بود  اما 
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ن تکان نخورد .ریتم قلبم با آهنگ قدم هایش باال و پایی 

شد. قدری کنار نرده ها ایستاد و به دودوک نگاه کرد یم

اش پناه برده که در  این هوای رسد و باراین به داخل النه

ن سمت زنان به ایبود .بعد از نرده ها فاصله گرفت و قدم

 آمد. 

 

من هنوز برای این رویارویی خودم را آماده نکرده بودم  

های مقابلم نشست و در که او روی ییک از صندیل

سکویر عمیق زل زد به من . نفس کشیدن حاال برایم 

لرزیدم چقدرش به که یمدانم اینتر شده بود. نیمسخت

های های نگاهرسمای هوا ربط داشت؟ یا که پس لرزه

ن   داد.  او بود که تکانم یمغمگی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۶۰ 

 

ون چرا ! رسما یم  خوری! _ تو این هوا موندی بی 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 داد. با مالیمت گفت اما لحنش هنوز بوی کدورت یم

ن داشته باشم. آن قدر نیم خواستم حرقن برای گفیر

م و خودم را بزنم به  ناراحت بودم که دست پیش را بگی 

و جوابش را ندهم اما...زبانم انگار تحت اختیارم نبود قهر 

 ریخت . و برای خودش داشت مزه یم

 _خواستم مزاحم سکوت و آرامشت نشم . 

 _ژست مزخرقن بود .نه ؟ 

ی شبیه یک کجخند بزرگ توی صدایش بود . به  ن چی 

ن  زودی خیال آشنر داشت قدر !؟ پس چرا هنوز آن همی 

ی نگفتم و بیشیر در ر رنجور و آزرده به نظر یم ن سید! چی 

تر شوم. سنگینن نگاهش را خودم جمع شدم تا بلکه گرم

 کردم . هنوز روی خودم حس یم

م . ذهنم بدجوری به هم  _نتونستم کاری از پیش بیی

 ریخته . 

ربط کردم ناگهان یی و من انگار که در عالم دیگری سی  یم

 گفتم 

؟ ظاه_تو بوی محبوب شب رو یم را توین حس کنن

 خوره . دماغم کیپ نیست ویل عطری به مشامم نیم
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و تا نگاهم با نگاه متعجب و گیجش تالقر کرد با صدای 

 پرغصه و پرتمنایی گفتم 

 توین بو بکیسی ؟ _یم

اصال وسط این  انگار که تا آن لحظه یادش به آن نبود 

وویر گ به عطر محبوب شهر اهمیت یم داد؟ همراه هی 

هایش کشید و ا را به داخل ریهبا یک نفس عمیق هو 

تواند بویش را حس همزمان با تکان رس  بهم فهماند که یم

 کند. 

که اشکال از حس بویایی من است نییم خوشحال از این

که امشب چه نه محبوب شب و نییم مایوس از این

توانم بوها را تشخیص دهم ، آیه بالیی رسم آمده که نیم

 کشیدم و گفتم 

 تونم؟ نیم_پس چرا من 

ن به طرفم دراز کرد و گفت دست  هایش را از آن سمت می 

 _شاید رسما خوردی! 

ون مانده بود مال  و بعد یک دستم را که از زیر پتو بی 

 خودش کرد. 

 _دستت که یخ زده ! پاشو بریم تو . 
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 گوش به حرفش ندادم و رستق گفتم 

ن _یم  جا بشینم رو ایوون! خوام یه کم دیگه همی 

ون کشیدم. کیم و دستم  را با حرکنر قهرآلود از دستش بی 

 درسکوت محو تماشایم شد و بعد با تاثر گفت 

که به خودم دونم برخورد درسنر نداشتم و با این_یم

دم اما واقعا متاسفم که وقنر بابت عصبانیتم حق یم

 هات رو شنیدم نتونستم به اندازه کاقن قانع بشم ! حرف

 

اش نیاز اما هنوز به دلجویی  هرچند کیم دیر شده بود 

داشتم و با تمام وجودم محتاج مهرباین اش بودم. فقط 

ش آرامم خودش یم ن توانست با جادوی کلمات مهرآمی 

 داد . کند. حاال او بود که داشت توضیح یم

_وقنر صدای محمد رو از تو گوشی تو شنیدم اعصابم به 

بودم  هم ریخت. اصال نیم فهمیدم کجام. راه رو گم کرده

دونستم از کدوم سمت باید برم. تو توی اس ام و نیم

است به همرایه اون اشاره نکرده بودی! اما محمد به من 

ن دیگه ای گفته بود. باز به خودم گفتم محمد داره چی 

خواد تخم شک رو تو دلم بکاره. گه و عمدا یمدروغ یم

گفتم بهت بگه که من تو راهم و تا چهل دقیقه دیگه 
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م خونه . هرچی منتظر موندم دیدم از تماست رسیم

ی نشد . بعد که باز خودم تماس گرفتم گوشیت  خیی

خاموش بود. به سخنر جلوی خودم رو گرفتم که با محیا 

م.   تماس نگی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۶۱ 

 

خواستم با هراسون کردن خودم باعث خوشحایل نیم

ون صدای محمد بشم. من پیش پای تو رسی دم .از بی 

. با  زنگ تلفن خونه رو شنیدم. فکر کردم شاید تو باشی

گوشی محیا تماس گرفنر که ببینن رسیدم یا نه ؟ تا اومدم 

گوشی رو بردارم  رفت رو پیغامگی  ! صدای محمد بود. 

پیغامش برای تو بود .اما من شنیدم و بعدش همه دنیا رو 

تم کرد رو اون رسم خراب شد و انگار دسنر نامریی پر 

 ای و تو تارییک ماتم برد. صندیل گهواره
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شنید گرد شده بود و داشت از چه یمچشمانم از بهت آن

ون یم زد . انگار در خودم ماسیده بودم. یی حدقه بی 

حرف و یی حرکت نشسته بودم و کاری جز نگاه کردن به 

اش ارغواین بود و سیبک آمد. رنگ چهرهاو ازم برنیم

ن یمگلویش  شد. بعد از مکث داشت تند تند باال و پایی 

 نوایی گفتکوتاهش با نوای یی 

توین بعد بهش گوش بدی و _ پیغامش هنوزم هست . یم

 خودت بفهیم که چی گفته ؟

انه نگاهم کرد و بعد دسنر  و از گوشه ی چشمانش دلگی 

روی صورتش کشید. من هنوز هاج واج بودم و به این 

 کردم که فکر یم

ن چند دقیقه پیش ،  " پیغام واسه چی ؟ ما که تا همی 

باهم بودیم ! ای خدا ! حاال معلوم نیست چی گفته که 

 گه دنیا رو رسش خراب شد ! " یم

. از دسنر اش.. از فک منقبض شده ! از سیمای برآشفته

ن مشت کرده بود معلوم بود که پیغام  که روی می 

ن حوحشتنایک باید باشد. آن اال هم از قدر که همی 

 اش گرخیده بود! یادآوری
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بودم که بخواهم تا بعد صیی کنم. باید تر از آنطاقتیی 

ن حاال یم و  فهمیدم محمد با چه پیغام جنجایلهمی 

مشئویم سبب فروپاشی همایون در خودش شده و باعث 

ش  های رسد و سوزین آن نگاه و مظنونش به من که نظی 

ین از جا پریدم و دویدم را این مدت ندیده بودم .مثل ف

 توی خانه. 

ن افتاد در نیمه های راه پتو از روی شانه . او اما ام بر زمی 

روی ایوان مانده بود و دنبالم نیامد. انگار که نه پای 

را .  ی آن پیغام کذایی آمدن داشت و نه دل شنیدن دوباره

 خرد و درهم شکسته پشت رسم جا مانده بود . 

گی  را زدم و به صدای ی پیغامید دکمهلرز با دسنر که یم

 ضبط شده گوش دادم. 

 

ه  " سالم محبوبه .زنگ زدم گوشیت خاموش بود. بهیر

. من داشتم رسبه  راجع به اون قضیه
ی

ی به رسول نیک ن چی 

ذاشتم که اگه مردی برو به شوهرت بگو زوری رست یم

 
ی

بوسیدمت. رسول هرچقدر هم که روشنفکر و فرنیک

تونه از کنار این موضوع راحت ا نیمشده باشه مطمئن

ن . گایه وقتا باید از راسنر که باعث رسی یمبگذره شه پرهی 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 ...شام خویی بود و بهمون خوش کرد 
... بازم خود داین

 گذشت. شب بخی  " 

 

ن نیم رسد. هیچ سقویط به پای سقوط آن شبم بر زمی 

وقنر پیغام ویرانگرش را شنیدم با روچ شکسته و قلنی 

ن فرود آمدم .داشتم به یخ  زده ، روی زانوانم بر زمی 

 رود. دیدم که جانم یمچشم خودم یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۶۲ 

 

 

محمد آن پیغام لعننر را نه برای من، که عمدا برای 

رسول گذاشته بود . تمام کلماتش را حساب شده انتخاب 

ه زوری ، شوهر کرده بود . با تاکید بر " اون قضیه ، بوس

 " در یی رسیدن به نیت شوم خودش روشن
ی

فکر و فرنیک

 بود. 
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های فکرم مثل یک ویدیوچک عقبگرد رفت و لحظه

 باهم بودنمان را با دقت بررش کرد. 

ن برنگشته بود و من توی شوک  هنوز محیا به رس می 

ی محمد بودم که او ناگهان بحث را به حضور ناخوانده

ن   هایش مایه کشاند و با نیش و کنایهآن اتفاق توی ماشی 

م شد .   عذاب بیشیر

! فکر یم کردم باهم ) پس هنوز به شوهرت نگفنر

! نکنه یمتر از این حرفروراست ن ترش جنبه ها باشی 

 صداقتت رو نداشته باشه . هوم؟ ( 

 

های این پازل را کنار هم حاال که فکرش را یم کنم و تکه

بود ! اول بحث آن قضیه  ی خویی بینم نقشهچینم یمیم

که نکند تحت تاثی  را پیش کشید و بعد به بهانه این

وقت راستش را به همایون هایش بخواهم یکحرف

بگویم با استفاده از خاموش بودن موبایلم ، به قصد 

خوایه با شماره خانه تماس گرفت که مثال  دلسوزی و خی 

 دانستمانع از راستگویی دردرسسازم شود. چون یم

همایون در راه خانه است و ممکن است زودتر از من به 
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خانه برسد و پیغامش را دریافت کند. شاید همان لحظه 

که از هم جداشدیم از توی ماشینش با خانه تماس 

های تکان دهنده را توی پیغامگی  ثبت گرفت و آن حرف

 کرد. 

فهمیدم وقنر همایون گفت دنیا بررسش خراب حاال یم

همه او چه دل ؟  مانده بودم که با اینشده یعنن چه 

 داشت که جای داد و قال و بازخواست کردن 
ی
بزرگ

م ، خشمش را با خود به استودیو برده بود و بر رس  بیشیر

 پیانواش خایل کرد. 

سد کجا گ محمد تو را زوری بوسیده؟ آنیی   که ازم بیی

 

ی درد و رنج همایون از حاال من مانده بودم و غصه

ی هولناک و نمایان شدهشدن با یک واقعیت تازهمواجه 

ی برمال شده ام از رازی که به شکل فاجعهروسیایه ن آمی 

 بود. 

 

*** 
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 محمد

  

ور _من هرچی اطالعات و مدرک از اتریش و این ور و اون

 جمع کردم در اختیارتون گذاشتم. دیگه خود دانید! 

ها رسگرم مطالعه و _رسول به گفته خودش این سال

آسماین مختلف بوده ت  و غی 
حقیق من باب ادیان آسماین

کت داشته. از بودا  و تو اکیی مراسم دینن  و مذهنی دنیا رسی

و زرتشت گرفته تا یهود و بهایی و هندو و چه و چه ...! 

کت تو این انجمن شک دونم گرایان یا چه یمشاید رسی

آتئیسم که آمارش رو درآوردی هم جزو ییک از همون 

 اش بوده. ای احمقانههبرنامه

_طبق اسناد و مدارگ که در اختیارتون گذاشتم رسول تو 

این انجن کت مستدام و حنر چند سخین هاشون رسی

های خصوصیش موجوده. ضددین هم داشته که فیلم

هاتون رو با اغمایصن برادرانه دونم چرا دارین چشمنیم

 بندین ؟همه سند و مدرک یمروی این

 

 ردند#عشق_را_سانسور_ک
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 #نیلوفرالری

#۷۶۳ 

 

_ رسول به من قول داده حاال که متاهل شده دست از پا 

خطا نکنه و باعث دردرس و رسوایی برای خودش و 

دوین که دوباره زندان رفتنش خانواده ما و زنش نشه. یم

ی شما صورت خوشی نداره اصال. برای ما و حنر خانواده

! قبال زن مثل تف رسباالست. مایه ننگ و آبروریزیه 

ی چندماه انداختیمش نداشت و در سکوت و یی  خیی

ش یم پیچه و بدجوری زندون . اما حاال نیم شه .خیی

 مایه
ی

 شه. مون یمی خفت و رسشکستیک

 

ی که باعث شده من نخوام فعال کاری به کارش  ن چی 

داشته باشم و به قول تو چشمام رو ببندم اینه که رسول 

ه و برای همیشه  باالخره تصمیم گرفته دست زنش رو بگی 

 از ایران بره . 

 _چی !؟ خودش اینو به شما گفته ؟ 
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هایی که حضوری باهم داشتیم _ آره . تو آخرین صحبت

ن اگه بشه به من اطمینان داد که دارن جمع و جور یم کین

ین گزینه  تا عید... نهایت تا بعد عید از ایران برن .این بهیر

برام مهم  بکنه ممکنه. بعدش هر غلیط دلش خواست

 جا جلو چشممون نباشه کافیه . نیست. فقط این

 طور ! پس قصد مهارجرت دارن ! _که این

؟ _آره .من نیم دونم اصال اینجا مونده بود واسه چی

که راه براش باز بود! این تحت فشار واسه گ؟ درحایل

ن آخر باعث شد دیگه عطای موندن رو به لقاش  گذاشیر

بار که بره دیگه پشت رسشم نگاه  ببخشه. مطمئنم این

کنه .  باور کن رفتنش هم به نفع خودشه هم ما . به نیم

هر حال هرچی باشه داماد شماست و پای خواهرتم تو 

ه . دارم برای آخرین  هر رسنوشنر که براش رقم بخوره گی 

ذارم دم و راهو براش باز یمبار یه فرصت دیگه بهش یم

ی من به رسوله رین لطف برادرانه. این آخکه از اینجا برن

 ! 

*** 

 

 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۶۴ 

 

ن تلفن زمینگی  بودم و خشکم زده بود  وقنر هنوز پای می 

ن جمع کرد. او به رساغم آمد و قامت شکسته  ام را از زمی 

داند چقدر گفتنش برایم به من با مهرباین گفته بود که یم 

دهد که نتوانسته باشم این یمسخت بوده و به من حق 

موضوع را با او در میان بگذارم. گفته بود که شاید اگر او 

 داد سکوت کند. هم بود در این مورد ترجیح یم

دونم اتفاق ساده ای نبود کنه. یماش فرق یم_این قضیه

 . مثل موارد قبیل که تو 
ی

که بتوین راحت بیای به من بیک

. حتما از اول ازم مخفن کردی و بعد را ستش رو بهم گفنر

. با این که از شنیدنش تو نگفتنش هم حس خویی نداشنر

اون پیغام تلفنن اونم از زبان محمد داغون شدم ویل 

تونم معذورایر رو که داشنر درک کنم. یمرسزنشت نیم

شنیدم اما دادم که از خودت یمکنم ! هرچند ترجیح یم

نر منو در جریان تونسمطمئنم اگه برات مقدور بود و یم

 ذاشنر ! یم
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اش با این مساله زبانم قارص در مقابل برخورد بزرگوارانه

همه گذشت و اغماضش را مانده بود. طاقت این

 نداشتم. مفلسانه گفتم

توین منو ببخیسی همایون؟ در دونم چطور یم_نیم

گشتم خودم رو تو اون دوین اگه با محمد برنیمکه یمحایل

 دادم. رار نیمموقعیت خطرناک ق

رفت که دونم. نباید یادم یم_چون خودم رو هم مقرص یم

خواستم که گوشی رو محمد چه جور آدمیه! نباید ازت یم

گفتم ها رو بهش نیمبدی به محمد. شاید اگه اون حرف

شد و تا پایان اون سفر مثل محمد عصنی و تحریک نیم

 کرد. آدم باهات رفتار یم

محمد شکایتم را پیش دالوری  وقنر بهش گفتم از دست

ای گرفت ام ناباورانه تحسینم کرد و انگار که جان تازهبرده

. با یک دستش صورتم را نوازش داد .نگاهش به غمگینن 

 درخشید. فرویعن لحظات قبل نبود و داشت دوباره یمو یی 

 که من به یی _تو پاک و معصوم
گناهیت شک تر از اوین

 کنم سنیوریتا . 

نست چقدر دلم برای سنیوریتا گفتنش تنگ شده داو نیم

بود! هنوز نگاه پر دری    غ و دردمان به هم بود که او 
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ای بر لبم نشاند. نرم و صورتش را به سمتم کشید و بوسه

 داد . ی آشنر یمآرام و لطیف .طعم بوسه

بعد رسش را عقب برد و زل زد توی چشمان شهرآشوب 

 من. 

. باید بشینیم د از ایران بریمهللا قول دادم تا عی_به روح

 ریزی کنیم که رفتنمون عقب نیفته . باهم یه جور برنامه

ن ...با او بودن و من بیشیر از این چه یم خواستم؟ با او رفیر

جا که با او ماندن ! هرکجای دنیا که باشد ! به جز این... 

های  آرامش و خوشبختیمان تحت فشار عوامل و متغی 

 در خطر یی 
وین " ای کوتاه ثبایر بود. به دنبال " باشهبی 

هایم را دور کمرش آویختم و رسم را به روی دست

 هایم نریزد . اش تکیه زدم تا اشکسینه

_تو چقدر خویی همایون! و من چه خوشبختم که 

 دارمت! 

 

 *** 

 

 محیا
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 محمد را با یی 
 روی تختش انداخت. سوغایر

ی
 عالقیک

 د. از " دیو و دلیی " در حالموزیکال زیبایی بو  گوی برقن   

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۶۵ 

 

رقص که یک زماین دوست داشت داشته باشدش! اما 

 کرد. حاال داشتنش خوشحالش نیم

ن   پشت پنجره شب بود و باغ سوت و کور و غربت غمگی 

ای که بعد از فوت پدرش به شدت حسش ناشناخته

های و به یاد حرفکرد. دسنر روی شیشه کشید یم

ن محبوبه آه کشید.   هشدارآمی 

هاش ) به من گوش کن محیا جان. به محمد و مهربوین 

که برات از سفر اعتباری نیست ! دل خوش نباش به این

گه خانم کوچولو ...! اروپاش سوغایر آورده یا بهت یم

محمد تشنه انتقامه و براش مهم نیست که تو این وسط 
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ی! چشمات رو خوب باز کن و اتر از همهگناهیی 

. نذار محمد بهت نزدیک بشه . اون واقعیت ن ها رو ببی 

 فهیم؟ (دوست ما نیست! یم

فهمید که منظور بابا از " گرگ در لباس میش " تازه یم

فهمید که آن دلواپیس ها و اخطارها چه چی بود. تازه یم

داد. بابا زودتر از محبوبه خطر محمد را حس معنن یم

ن محمد بود و نگران از اینکرده  که مبادا تی  خشم و کی 

در قلب نازک و حساس دخیر کوچکش فرو برود و به 

زباین داشت بهش هشدار احساساتش زخم بزند با زبان یی 

داد که مراقب خودش باشد و دوست را از دشمن یم

 تشخیص بدهد. 

ن شد و نفسش گرفت  . قلبش از درد سنگی 

ه باباجون ! حتما هنوز نگران " حتما هنوزم دلت پیش من

! اما من گول محبت محمد رو نیم خورم. بهش منن

به زدن به خودم رو نیم دم .خیالت راحت فرصت رصن

 دم ." دم بهت ! قول یمباشه باباجونم .قول یم

هایش را دانه دانه چید و بعد با نوک انگشتانش اشک

ای از آن سوی پنجره آن به نظرش رسید سایهیک

و  برایش دست تکان داد. کیس که شبیه پدرش گذشت 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

بود . تا با عجله پنجره را باز کرد که تصویر پیش رویش 

 تر شود سایه ناپدید شد . واضح

ون  همان شب گوی برقن را از پنجره اتاقش به بی 

 انداخت و روز بعد در جواب اس ام اسش

" احتماال از گوی برقن خوشت نیومده ؟ دیشب حنر یه  

. اقال یه پیام دستت در  دنکنه خشک و خایل بهم نگفنر

 تونسنر بفرسنر برام خانم کوچولو !؟" تشکر که یم

 با کلمایر رصی    ح و خشن و قاطیع نوشت :  

ای تو رسته داداش محمد! دونم چه کلک و نقشه" من یم

کنن ساده و احمق نیستم که گول قدرام که فکر یماون

ه دیگه این بازی بخورم! حاال که دستت رو خوندم به یر

! اگه یممسخره و خجالت توین جور آور رو تمومش کنن

! نه با نامردی! " دیگه  ای ازم انتقام بگی 

 

 *** 

 محمد 
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ن پیامش نگاه یم خوردا از کرد و یکههاج و واج به میر

 پرسید خودش یم

" یعنن محیا خودش به عقلش رسیده که اینا رو بنویسه؟ 

ت محبوبه یا اون بهش گفته اینا نکنه گوشیش افتاده دس

 رو بنویسه؟ نکنه مامان خانم ...!"

ک توانست فکر کند جز اینبه هر احتمایل یم که آن دخیر

ن پیام کوبنده ای از  یی  رس و زبان و خجالنر خودش با چنی 

 خجالتش درآمده باشد ! 

" آخه گ وقت کرد یهو این قدر بزرگ و زرنگ بشه که به 

ی منو بخونه؟ چه دیم هم نقشه من رودست بزنه و 

وجنی ! هرچی باشه خواهر محبوبه است درآورده برام نیم

 دیگه ! من زیادی دست کم گرفتمش! "

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۶۶ 
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ن به چه خفنر افتاده که محیا به نامردی متهمش  ببی 

تش نیمیم
َ
ن زودی کرد ! توی ک رفت که به همی 

ش برآب رفته ببیند. نه هنوز برای هاش را نقنقشه

ک زهر چشم  احساس شکستش زود بود .الزم بود از دخیر

د و بهش بفهماند که با گ طرف است! با تمام خشم  بگی 

خواست با اش را گرفت. یمو عصبانینر که داشت شماره

گشایی کند هم او را کیم توپ و ترسی بار هم کیم عقده

و یادش بیندازد که او  خودش قرار دهد  تحت تاثی  جذبه

 محمد است. 

 

اصال این دل و جراتش را از کجا به دست آورده بود که  

ن جسارت ن را یمهایی به خودش اجازه چنی  داد! اما در عی 

شگفنر و ناباوری محیا رد تماسش داد و او را برای یک 

قدرتنمایی جانانه ناکام گذاشت. با تمام حرصش گوشی را 

ن .  اش را باز کرد تا از ی یقهآخرین دکمهپرت کرد روی می 

 که ناگهان دچارش شده بود نجات پیدا کند. آن نفس
ی

 تنیک

 

 توی موهایش انداخت و زیر لب غرید 
ی

 چنیک
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کنن با من در بیفنر هوم؟ اگه با " چطور جرات یم

محبوبه کاری نداشتم و دمش رو نچیدم واسه این بود که 

خه؟ فقط کافیه خواستمش ! تو دلت به چی قرصه آیم

" !  اراده کنم تا بفهیم نامردی یعنن چی

 

کیم بعد موبایلش زنگ خورد. مامان خانم بود. 

هایی که دیشب با هم خواست بداند راجع به صحبتیم

 داشتند فکرهایش را کرده ؟ 

خواست. همان های دیشبشان فکر کردن نیمحرف

دیشب  دلش را آب کرده و هوش از رسش پرانده 

روز مامان خانم بعد از کرد یک گ فکرش را یمبود.اصال 

ن او و محبوب کشیده بود و همه خط فاصلهآن ای که بی 

گفت خودش یک همچه شودهایی که یمنه نیم

 پیشنهادی بهش بدهد . 

عا " ازدواج زن مسلمون با مرد یی  دین و نامسلمون رسی

یع رو اجرا کرد  . محبوبه باید از اون  باطله. باید حکم رسی

مردک یی دین و ایمون جدا شه . اگه از خر شیطون پیاده 

بیسی و دلت رو با ما صاف کنن . اگه بیسی باز همون 

ها از آسیاب افتاد محمدی که بودی خودم بعد که آب
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کنم و دستش رو میذارم تو دست تو . گرچه عروسش یم

حرف مردم هنوزم پشت رسمونه .باز یه هیاهو و جار و 

مون افته اما دیگه آب از رس همهجنجال تازه راه یم

جوری اقال تو گذشته .چه یه وجب ! چه صد وجب ! این

 به مرادت رسیدی ! " 

 

ها آن هم از زبان مامان خانم برایش هرچند باور آن حرف

رسید اما نزدیک بود همان سخت و حنر خیایل به نظر یم

چه براو گذشته بود، از لحظه با فراموش کردن آن

ه با او پیمان صلح و دوسنر ببندد .اما ور خداخواست

خواست در مقابل این پیشنهاد خبیث دلش یم

ن کیم بیشیر مقاومت به خرج دهد تا قدری از اعجاب انگی 

ان شود. حقش آن همه خرسان و جفایی که دیده بود جیی

داشت . حاال که بود که در انتظار و دلواپیس نگهش یم

ع به کمک او نیاز برای اجرای به قول خودش حکم رسی 

همه وام و رسمایه ی چای با آنداشت و از طرقن کارخانه

مانده بود روی دستشان و اگر فکری برای رسوسامانش 

ن ابتدای کار تبدیل به کارخانهنیم ای کردند، در همی 

 شد وورشکسته یم
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۶۵ 

 

زاآقا ی مرحوم برباد تمام زحمات و آرزوهای حاج می 

ن را کرده بود یم رفت. مامان خانم فکر خوب و بد همه چی 

دانست هرطور که حساب کند صلح و سازش با او و یم

ین  همه جوره به نفع خودش و خانواده است . پس با بهیر

 پیشنهادات به رساغش آمده بود . 

ها ی اش وعدهها همهاز طرقن کیم شک داشت که این 

کجا معلوم که ترس نزدیک شدنش به   رسخرمن نباشد! از 

محیا مامان خانم را اینگونه به تک و تا نینداخته !؟ 

ی نامعلوم حواله وگرنه چرا داشت مراد دلش را به آینده

 داد؟ یم

 

ن " تا آب ها از آسیاب بیفتد " مشکل داشت . تا با همی 

کرد ؟ هییحی مشخص نبود. اصال مگر گ باید صیی یم
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ها بود؟ او اگر زبان ه به این راحنر رایصن کردن محبوب

شد که خودش از پس رایصن کردنش خوش رسش یم

داد آمد. مشکل این بود که محبوبه نه تن به زور یمبریم

کرد. به نه به میل خودش راه قلبش را برایش هموار یم

 شد. اش یمهای تازهخصوص اگر او باعث بدبخنر 

بود. او را نخواست  بار قبال محبوبه با اکراه پسش زدهیک

ی . اما دیگر تحمل تکرار این تجربهو دل به دیگری داد 

دانست از گ این آور را نداشت. خودش هم نیمعذاب

ن واقعیت تلخ و تکان دهنده را پذیرفته بود!؟ اما مطمیی

اش نبود که هنوز بود حاال دیگر این عشق و خودخوایه

خشم و  کشاندش! این حرص و داشت دنبال محبوبه یم

دواند. برای اش یمعقده  بود که او را تشنه و خسته در یی 

ن تمام آن توانست کنارش داشته چه که یماز دست رفیر

 اش کند. باشد اما او ترجیح داده بود که با دیگری تجربه

  

رسیدن به محبوبه و داشتنش حاال دیگر لطف چنداین 

در  بود که برایش نداشت. مثل آرزوی دیربه دست آمده

که . بیشیر از آنزمان و مکان اشتبایه رخ بدهد 
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خوشحالش کند باعث اندوه و افسوسش بود که چرا در 

 وقت مناسب خودش اتفاق نیفتاد. 

ن محبوبه را ازش  ماه خانم بود که حق خوشبخنر همی 

داد. اگر او گرفت. حاال باید تقاصش را پس یم

وشبخنر توانست با کیس که آرزویش بود سهیم از خنیم

داشته باشد پس محبوبه هم این حق را نداشت و باید که 

ماند تا باهم که بهش دل بسته بود جدا یممثل او از آن

که حساب شوند. باید خودش هم معنن اینهمدرد و یی 

گفته بود آدم باید با رسنوشتش کنار بیاید با گوشت و 

کرد هام که خیال یمقدر پوستش درک کند تا بفهمد آن

. باید یم دید که ای نیستازش کردن با تقدیر کار سادهس

 خودش چندمرده حالج است! 

 

 *** 

 

بعد از امتحانات ترم اول ، غروب ییک از روزهای بهمن 

ماه بود که مامان با من تماس گرفت و گفت اگر یم شود 

به دیدنشان بروم . محیا مریض شده بود و از خوردن  

اش توانست رایصن امان نیمکرد و مداروهایش امتناع یم
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. من و همایون مشغول تمرین یک  دش دکیر کند که بیی

آهنگ محیل مازندراین بودیم . به نام " تالونگ " که بابا 

 هم خییل دوستش داشت . 

ی من به آوازهای محیل شده او از وقنر متوجه عالقه

بود ، به شدت ترغیب و تشویقم یم کرد . هر شب تمرین 

های مازندراین و گیالین اجرا باهم ترانهآواز داشتیم و 

کردیم .او معتقد بود صدای من برای خواندن یم

 ای باشد. تواند انتخاب زیبا و شایستههای محیل یمترانه

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۶۸ 

 

حنر قول داده بود که با کیم تمرین بیشیر مرا وارد ییک از 

د کرد که در آن های موسیفر محیل خواهگروه

ی مرد همرایه و توانست با خوانندهی زن یمخواننده

 همرسایی کند . 
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) قبل از رفتنمون از ایران باید همراه یه گروه موسیفر 

محیل روی صحنه بری و دوست و دشمن همه اجرای تو 

ن محبوبه . این آرزوی منه .(   رو ببیین

 گایه به شوچن یم گفت 

شه وش درونت خاموش یم_حداقل حسنش اینه که گوگ

 . 

 و من هم در جوابش به شوچن یم گفتم 

 شه . _و بعد سینابینای درونم فعال یم

 خندیدیم . و بعد هردو یم

ن من نداشت. حنر یم خواست با همایون مخالفنر با رفیر

ن  ن خودش مرا برساند اما بعد پشیمان شد و با گفیر  ماشی 

ه . این ن خودت بری بهیر قت دلت جوری هرو _ با ماشی 

 توین برگردی ! خواست یم

ن برداشت و به سمتم انداخت .  سوئیچم را از روی می 

کیم برای گرفتنش  به زحمت افتادم .نزدیک بود روی 

 مبل رسنگون شوم . 

 خواسنر سوییچ رو بدی به من یا بهم گل بزین ؟_یم
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یک دستش را توی جیب شلوارش فرو کرد و با لحنن  

 خاص گفت

 هم بدمینتون بازی کردیم بخی  !  _یاد روزی که با 

 کشیدم با خنده گفتموقنر داشتم شالم را روی رسم یم

_همون روزی که از هولم با رس رفتم توی اون 

 های مینیاتوری کوفنر ! مرجان

 
ی

او متفکرانه لبخندی زد و بعد با انگار با احساس دلتنیک

 برای خاطرات خوشمان آه کشید . 

ن االنشم وقنر یادش ا فتادم جای تیغاش رو تنم _همی 

 سوخت. 

ه به نگاه های مهربان و  گوشی و کیفم را برداشتم  و خی 

 گرش گفتمبدرقه

 _با عرص معذرت باید شام رو تنهایی میل کنن . 

 

ی به خودش گرفت .یعنن حالت مغمومانه ن ی اغراق آمی 

چاره من ! وقنر داشت تا روی ایوان همرایه ام که یی 

ی گفت کرد با لحن توصیهیم ن  آمی 
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ای زد ، یه گوشت رو _اگه یه وقت مامانت نیش و کنایه

 در کن و یه گوشت رو دروازه. 

 کنم حتما . _باشه سعیمو یم

ضش به ها که یماز پله ن با صدای طلبکار و معیر رفتم پایی 

 من اعالم ایست کرد. 

ه_کجا ؟ بدون این  ری ؟ ام رو بدی یمکه جی 

های رفته برگشتم و سنر از پلهای از رس ذوق و مبا خنده

 های مشتاقم را به لبان داغش کشاندم . لب

 

ی یمگایه فکر یم ن دانست یا به دلش برات کنم او یک چی 

طور عمیق و طوالین مرا بوسید و شده بود که آن

د و توی گوشم به نجوا گفت   حریصانه به خودش فرسی

 _مواظب خودت باش سنیوریتا ! 

ده و آیه از نهاد و من بعدها بارها و ب ارها با قلنی فرسی

برآمده ، آن صحنه را پیش خودم مرور کردم و هربار 

که چرا ...چرا... چرا مثل او بوی خوردم از اینافسوس یم

شوم جدایی را حس نکرده بودم ...آخ که اگر 

 دانستم...! یم
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محیا از دیروز رسمای بدی خورده و افتاده بود توی خانه. 

هایش سوزنده . تب قرمز بود و نفسصورتش از شدت 

من و مامان به زور  لباس تنش کردیم و بردیمش اورژانس 

 گفت زیر رسم خوابش برد. . وقنر داشت هذیان یم

 

خیی از همان شب ... که شب سیاه رسنوشتم بود و من یی 

کردم ، همه جا داشتم از خواهر بیمارم پرستاری یم

و همایون را که تازه  خیی ریختند توی خانهمامورها یی 

خواست برای خودش غذا گرم کند، بازداشت کردند  و یم

 انداختند و با خود به جایی نامعلوم 
ن به زور سوار ماشی 

 بردند. 

 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۶۹ 
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 من همه جا رد پای رسنوشت پیداست! تقدیر 
ی
در زندگ

 
ی
را به میل و  حنر برای یک لحظه هم رهایم نکرد که زندگ

کنم رسنوشت از خواست خود بگذرانم. گایه فکر یم

هایی که قصد سازش و تسلیم شدن در برابرش را آدم

ار است و تا به خاک ذلت و بدبخنر ننشاندنش  ن ندارند بی 

ی برنیمنشنید و دست از تالش و فتنهبیکار نیم ن  دارد انگی 

 

ی  خییل طول نکشید که فهمیدم در ماجرای دستگی 

ی همایون ، پای مامان هم در میان و ناجوانمردانه شبانه

های محمد، افکارش را به ظن و است. او که سمپاشی 

ع ، ازدواج  بدگماین آلوده بود با توسل به حکم مراجع رسی

ما را باطل و حرام دانست و برای اجرای این حکم 

انساین با محمد متحد و همدست شد. فقط تنها  غی 

ی مرییصن محیا و رد این بود که به بهانهلطفن که به من ک

ون کشید تا با  بردنش به اورژانس ، مرا از خانه بی 

ن خود شاهد صحنه ی اسفناک چشمان مبهوت و غمگی 

شدنش نباشم و وای بر من که باید مدیون این  دستگی 

ش یمقساوت رحیمدل ن  بودم! آمی 
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من تا روز بعد نفهمیده بودم چه بر رسم آمده. حنر  

ها دوباره کابوس بیمارستان به رساغم قنر بعد از مدتو 

ی  ن ن بودم که به چی  آمد و هراسانم کرد آن قدر خوشبی 

ربط ندادمش . صبح روز بعد وقنر که خیالم از بهبودی 

نسنی حال محیا راحت شد و صبحانه خورده نخورده ، 

زیر نگاه های نگران و هراسان نامحسوس مامان سوار 

ن شدم و به خ برگشتم و همه جا را به هم ریخته  انهماشی 

دیدم و خایل از او ، پشتم خم شد و زانوانم لرزید و ترس 

از دست دادنش بر زمینم زد. تا چند دقیقه با چشماین 

 خشک و سوزان ، هاج و واج به ویرانه
ی
ام نگاه های زندگ

وار شد که او رفته و من ...من یی چارهکردم و باورم نیمیم

 غم نبودنش دمساز شوم .  باید با 

  

زیر آواری از غم و مصیبت تک و تنها مانده بودم و 

توانستم گایه نبود اما در پناه خاطراتش یماگرچه تکیه

ای جز درد مرگبار تکه پاره شدن قلبم را دوام بیاورم. چاره

 نداشتم . 
ی
 مبارزه و ایستادگ

مان یم که کاش کرد. فکر اینکاش دست کم حادثه خیی

های باهم بودنمان ها، آخرین لحظهدانستم آن لحظهیم
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هایش را به وقت تک تک ثانیهگذاشت .آنبود راحتم نیم

 کشیدم که از ما نگذرند. غل و زنجی  یم

نشد که عمر خوشبخنر ما به یک سال بکشد ، 

اب شویم ، نگذاشتند ..  . نشد که از دریای عشق هم سی 

یایی را در جایی دور از ی رو نگذاشتند. نشد که این قصه

 اینجا در امن و امان ادامه بدهیم ، نگذاشتند. 

اما من ناشکر نبودم .اصال ! من قدر سهیم را که از با او 

شدم دانستم و بیشیر متاسف یمبودن نصیبم شده بود یم

اگر بدون تجربه کردن این خوشبخنر کوتاه ، به همان 

 نحوست
ی
دادم ادامه یمای که در گذشته داشتم زدهزندگ

 فهمیدم خوشبخنر واقیع چه طعیم دارد! و هرگز نیم

 

توانستند از او را از من گرفته بودند اما خاطراتش را نیم

ن مدت کم هم به قد تمام عمرم ،  من جدا کنند. در همی 

ین  کنار او شی 
ی
ام را تجربه کرده بودم و ترین دقایق زندگ

این عمر  همه خاطرهتوانستم به لطف آنحاال یم

 ی لعننر را طاقت بیاورم . باقیمانده

 

 #عشق_را_سانسور_کردند
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 #نیلوفرالری

#۷۷۰ 

 

خانه از عطر حضورش پر بود هنوز . به هر طرف که نگاه 

شنیدم که با زیباترین دیدمش و صدایش را یمکردم یمیم

 گفت " سنیوریتا " ی دنیا یملهجه

رسید و سوز یمنوای پیانواش از همه جای خانه به گوش 

 نشست . ها در عمق جانم یماش از فراسوی خاطرهین 

 

کردم خودم به همان اندازه که احساس فالکت و عجز یم

تک لحظه هایی که با او گذرانده بودم زن  را به خاطر تک

دیدم. خاطراتش ابدی بودند و یاد عزیزش خوشبخنر یم

فتنش . ر ماند همچون گنج باارزشی در قلب من باقر یم

ن نیم  باشد . نه تا وقنر که من همی 
ی

جا توانست همیشیک

ی عشقمان ،نه با های مسدود خانه... پشت پنجره

ای سوخته و قامنر شکسته ، نه با چشم پرخون و سینه

رویایی رسنگون ، که با دیل رسشار و امیدوار چشم به 

 ماندم.  راهش یم
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*** 

 

و هنوز  گذشتیک هفته از دستگی  شدن همایون یم

ی از او به دستم نرسیده بود. محمد و حاج  هیچ خیی

هللا جواب تلفنم را نیم دادند. دایی سجاد از حاج رجا روح

خواسنر جز هم نتوانسته بود جز " با اون پرونده یم

ی به دست بیاورد.  نش؟ " اطالعات بیشیر زندون کجا بیی

 ی شهسواری از خیی نابهنگام دستگی  معلوم بود خانواده

شدن پرسشاش به شدت شوکه و غافلگی  شده بودند و 

 
ی
شان با یک انتظارش را نداشتند که شان و مقام خانوادگ

چالش جدی مواجه شود. به خصوص که همایون با 

هللا بر رس مهاجرت دائیم از ایران به توافق برادرش روح

انه مانع از  رسیده بود اما محمد با یک اقدام پیشگی 

هایمان شد. زمان هم منتظر ریزیمهاجرای تمام برنا

حرکتمان نماند و اجازه داد که محمد به موقع پاتکش را 

 بزند . 

دوسه شب اول را دایی سجاد و ریحانه از رس دلسوزی و  

اش در خانه مرا در همدیل پیش من ماندند تا جای خایل
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کام خودش نکشد . اما از شب چهارم ازشان خواستم که 

 
ی
خودشان برگردند . معلوم نبود این  به رسخانه و زندگ

ریخته تا گ ادامه پیدا یم کرد و اوضاع نابسامان و به هم

ایط گ خیی خویی از همایون یم رسید ، من باید با رسی

 ساختم و از پس خودم و ادارهام یمجدید و تنهایی 
ی
ی زندگ

ای آمدم .مامان با مهرباین مشکوک و زنندهبدون او بریم

تنها نمانم و بروم پیششان اما انگار ارصار داشت 

ی نیم دانست نام او به عنوان ییک از عوامل دستگی 

 من ، در لیست سیاه ذهنم ثبت شده همایون و یی 
ی
چارگ

خواست که حاالحاالها چشمم به چشمش و دلم نیم

م کرد  بیفتد . اما آن روز به محض اینکه محیا یواشیک خیی

شدم ضمن تحمیل  شان رفته ، مجبور محمد به خانه

س های ناشی از  دیدار با محمد به خود ، درد اسیر

ن به جان بخرم .   رویارویی با او را نی 

پرسیدم که چه بر رس همایون من آورده باید از خودش یم

 ؟ 

 

ی من به خانه هم مامان و هم محمد از ورود رسآسیمه

آلودشان متوجه محیا بود . اما متعجب بودند و نگاه ظن
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برای محیا هم اهمینر نداشت که به عنوان ستون حنر 

پنجم من شناخته شود. داشتند توی سالن نشیمن ضمن 

ینن با هم گپ و گو یم کردند که ناگهان خوردن چای و شی 

ن من افتاد بررسشان .   سایه سنگی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۷۱ 

 

 پرسید . دید و یممامان حالم را یم

ن تا برم برات چای بیارم . _خویی محبوب  ه؟ بشی 

اش گرفتم و نگاه غران و اما من ندیده و نشنیده

گرم را از روی محمد برنداشتم. تحمل نداشتم مواخذه

شان گوشه همایون من با توطئه ن ی زندان افتاده مکرآمی 

باشد و آن وقت آنها خوش و خرم کنار هم نشسته و در 

ن بعدی باشهای فتنهفکر نقشه  . ند انگی 

 _چه بالیی رسش آوردی؟ کجا فرستادیش ؟ 
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ن توپ و محمد انگار توقع نداشت یی  مقدمه و با چنی 

م . اخم ی رساغ همایون را از او بگی  هایش را در هم ترسی

ی چشمانش مایوسانه نگاهم کرد. البد کشید و از گوشه

سیم و  انتظار داشت اول دوستانه حال و احوایل از هم بیی

شان را از دست داده اند از ایی که حافظههمن مثل آدم

دیدنش در کنار خانواده ابراز خرسندی و امیدواری کنم 

دازیم . دل بعد به حواشی به زعم او کم اهمیت تر بیی

ی چند؟  خوش سی 

نگاه ناموافقش از روی مانتو بافت پانچ کوتاهم گذشت  

ن و به چهره ی پریده رنگ و پریشان من که رسید رقت آمی 

  شد. 

ن نفیس تازه کن !بعد شاید جوایی ازم  _اول بیا بشی 

 .  گرفنر

خورد. اش به هم یمتفاویر حالم از خونرسدی و یی 

بار نگاه های پر از توانست زیر آتشدانم چطور یمنیم

 خشم و نفرتم دوام بیاورد. 

 

خانه برود. انگار  ن مامان ناگهان یادش آمد باید به آشیی

م تنها بگذارد و شاهد بحث و صالح دیده بود که مارا باه
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خواست وانمود کند که او جدالمان نباشد. شاید هم یم

داد که در ها ندارد و ترجیح یمهیچ ربیط به این داستان

ن رس راه رفتنش محیا را ظاهر یی  طرف بماند. برای همی 

توانستم در دوجبهه بجنگم .فعال نیم هم با خودش برد 

دانم برایم رو شده و یم فهماندم که دستشواال بهش یم

 دارد! محمد 
ی

که در این قضایا چه نقش برجسته و پررنیک

نوشید اش را یمتوجه به ادامه حضور من چایداشت یی 

که انداخت. از ایناش یمی گوشی و گایه نگایه به صفحه

مجبور به همکالم شدن با او بودم احساس خفت یم 

دایم آکنده از ام این بود که زنگ صکردم اما تمام سیع

 قهر و غضب باشد . 

 _حداقل به من بگو کجاست ؟ حالش خوبه؟

ن گذاشت و با یی فنجان نیم اعتنایی خورده اش را روی می 

 گفت  

ی بهت بگم. _یم ن  که مجبور نیستم چی 
 دوین

 ام را از نظر گذراند. ی برافروختهو گوشه چشیم چهره

 با حب و بغض نگاهش کردم و غریدم . 

 !  _لعننر
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دم.  و    با تمام حرصم لب روی لب فرسی

 _وای به حالت اگه بالیی رسش بیاد محمد ! 

 

ام ، عاجزانه ساکت و بعد از این خط و نشان نصفه نیمه

ی ماندم . انگار منتظر بود با ارصار و تمنای بیشیر

ن زودی دست از تالش . نه ایناش کنمکالفه که به همی 

ع و یم برای به مقرآوردنش بردارم.اما من عارم شد به ترصن

دیدم. باید از اول خواهش بیفتم. دیگر ماندن را جایز نیم

 حارصن نیمیم
ی

ن سادگ شود مرا از بند دانستم که او به همی 

دانستم که زورم به قفل هایم رها کند. یمدلواپیس

رسد و تا خودش نخواهد اطالعات هایش نیملب

د. جدیدی دستم را نیم  گی 

 

 ند#عشق_را_سانسور_کرد

 #نیلوفرالری

#۷۷۲ 
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خواستم برگردم که صدایش مرا پس دست از پا درازتر یم

 در جایم میخکوب کرد. 

. کردم با اشک و التماس به دست و پام یم_فکر یم افنر

! قدرام که ادعات یمنکنه اون  شد دوستش نداشنر

خواست مرا در حال زاریدن حدسم درست بود . او یم

ی به ذلت و خواری افتادنم ببیند و من حاال از تماشا

نصیبش گذاشته بودم .آیه کشیدم و درحالیکه یی 

 کردم گفتم زهرلبخندم را تقدیمش یم

خواد اما کورخوندی! من به دونم که دلت اینو یم_یم

 افتم محمد. هرگز ! دست و پات نیم

 

صدایم از فشار بغض دورگه شده بود اما هرطور که بود 

را گرفته بودم .او مات و هایم جلوی ریزش تند اشک

آورد و کرد و رس از کار من درنیممتحی  نگاهم یم

ترین توانم در ییک از بحراین فهمید چطور یمنیم

 لحظه
ی
ی تسلیم ناپذیری باشم ام همان محبوبههای زندگ

 که بودم .با خباثت گفت
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ماه! اقال به خاطر قدر رسسخت و مغرور نباش زیک_این

تظاهر و سیاست از من خواهش کن!  اونم شده از روی

 شاید که دلم برات به رحم بیاد. 

 

ن که به خواهش افتادم با من  انگار واقعا آماده بود تا همی 

ی نجاتم دهد .اما یماز او بگوید و از این یی  دانستم به خیی

خواستم این پایش افتادن چه لذیر برایش دارد و یم

خیی ماندنم از یی  خوشی را بر او حرام کنم. حنر به قیمت

 او . حنر به ازای در نگراین مردنم . 

_من نیاز به ترحمت ندارم. هرجا که هست در پناه خدا 

دمش!   باشه .من به خدا سیی

و رویم را برگرداندم که چشمان نمناکم را نبیند و به 

ن من افتخار نکند. پیش  خودش برای درهم شکسیر

 یی شتابم ادامه دا
ن دم .اما دستم چشمان ناباورش به رفیر

ه دانم دلش روی ی در نرسیده بود که نیمهنوز به دستگی 

 چه حسایی به رحم آمد و گفت

 _تو زندان تنکابنه .حالش خوبه! 
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زده نگاهش کردم . یک دستش را به از روی شانه شگفت

جیب شلوارش زده و ایستاده بود وسط هال .لبخند 

شد ورم نیمپژمرده اش آکنده از دری    غ و درد بود و من با

ها که داشتم بدون چک و چانه و تمنای بیشیر آن حرف

 شنیدم . را از او یم

رحیم خانواده اش نیستم که _ نگران نباش. من به یی 

 . ن  دستور بدم زیر شالق بیهوشش کین

تا اسم شالق آمد بند دلم پاره شد و یادم به خط و 

هایی افتاد که جایشان تا مدت ها بر پشتش مانده خراش

ود .چشمانم که سیایه رفت ، دسنر انگار فرش را از زیر ب

ی بود که  ن ن خوردنم آخرین چی  پایم کشید. به زمی 

خواستم اما باالخره اتفاق افتاد و من روی زانوانم بر یم

ن فرود آمدم.   زمی 

 

محیا برایم یک لیوان آب قند درست کرد و به دستم 

 رساند. من دست مامان را که به نشان همدیل روی

دوشم گذاشته بود پس زدم و کیم از آب قند را نوشیدم تا 

ها از خواب و سوی چشمانم برگشت . این روزها و شب

خوراک افتاده بودم  و نایی در تنم نمانده بود واال به 
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ن راحنر ها نیم ن خوردنم همی  گذاشتم که شاهد برزمی 

ام داشت و باز داشت پارهباشند. مامان خیی از دل پاره

 زدیمنیشم 

 خودت رو یی 
ن چاره ی گ کردی! اون خدانشناس _ببی 

این  های لیاقت این حال و روز تو رو نداره. با اون سخین

 غرا

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۷۳ 

 

قدر سنگینه که یه ترییل نیم اش جرمش اونو  ممنوعه 

تونه بارشو بکشه .حاالحاالها تو زندون باید آب خنک 

 بخوره. 

 

مالحظه بود که حنر محیا را با تمام مامان آن قدر یی 

 حجب و حیایش به واکنش و رسزنش وا داشت . 

ی بهش نگو. نیم ن  بینن چه حالیه؟_مامان چی 
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خواست مرا اش گل کرده و به زور یممامان دیکتاتوری

ی در روز روشن! پیش خودشان نگه دارد. گروگان  گی 

نه درندشت تک و تنها ذارم تو اون خو _ با این حالت نیم

 .  بموین

خواست به این ترتیب مانع از در خانه را قفل کرد و یم 

منتظره محمد از این کار بازش  خروجم شود که نهیب غی 

 داشت . 

دوین این دخیر رستقت زیر بار _ولش کن بره. شما که یم

ی قفیس نیست. هروقت دید ره و پرندهحرف زور نیم

 گرده اینجا ! بریم تنهاموندن براش سخته خودش

 

ان  و بعد کلید خانه را از دست مامان که مات و حی 

کرد و دلیل عصبانیت و مخالفتش را با خود  نگاهش یم

فهمید، قاپید و انداختتش توی قفل در و پیش نیم

چشمات هاج و واج همه چرخاندش و بعد همان لحظه 

گرداین مسخره ها یک صحنهکردم تمام اینکه خیال یم

ی مامان را ندارد یش نیست و او قصد برهم زدن نقشهب

 در را برایم باز گذاشت و با سوز غمگنانه ای گفت

 _برو محبوبه. برو با این حالت اینجا نبینمت ! 
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آیه کشید و با اندویه عمیق زل زدم توی چشمان 

 رسگردانم . 

کردم وقنر پیش خودم به زانو دربیارمت حالم _خیال یم

ا تو رو با این حالت دیدم و غم روی شه. امعوض یم

 غمم بار شد. 

 و با تاسف به حال من یا خودش رستکان داد . 

 _محمد!؟ 

 

ی صدایش محمد یی  ن توجه به مامان که با لحن هشدارآمی 

ترسید نکند محمد تحت تاثی  زده  بود) انگار که یم

ن زودی از کاری که با همایون کرد  احساساتش به همی 

خواست که زباین یم( از او با زبان یی پشیمان شده باشد

دست از ترحم بردارد و اجازه بدهد او کار خودش را بکند 

تعهد مرا ، از جا بلندم کرد و مثل یک مرزبان خسته و یی 

که از رفتار ضد و نقیضش گیج و گول مانده بودم از در 

خانه عبور داد و به محیا که معلوم بود بعد از آن 

با هوش و حواش جمع  روی خوشی جریانات پیش آمده 

 داد با لحنن دستوری گفت  بهش نشان نیم

 _تو هم جمع کن باهاش برو. چند وقنر بمون پیشش. 
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اض به او و  و به مامان که قصد مخالفت و اعیر

 اش را داشت کالفه و آمرانه توپید . تصمیمات خودرسانه

_فقط دوسه روز مامان خانم ... بعد برو خودت محیا رو 

 رش گردون . ب

و بعد در امتداد نگایه نافذ و جانسوز به من ، 

زده پوشید و جلوتر از من هایش را با حرکایر شتابکفش

ن رفت . از پله  ها پایی 

 

کیم بعدتر ماشینش با آخرین رسعت از درهای پارکینگ 

 خارج شد. 

 

 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۷۴ 
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ی قیی بابا را نوشتهبا دستان حرستمندم حروف سنگ

نوازش کردم و به تاری    خ وفاتش که رسیدم از ته دل 

 زدم  ام ضجهسوخته

ت از دست _بابا جون صدامو یم ن دخیر شنوی؟ پاشو ببی 

ن ها پناه آورده ! یمها به مردهزنده جایی بابا دونم که همی 

بینن دونم که با دل شکسته داری روز و روزگارمو یم...یم

که مثل اون شب وقنر از بیمارستان بهت زنگ دونم  ...یم

گفنر داری بهم از جون و دل گوش زدم و هییحی نیم

ت خییل یی یم
کس و غریب مونده. دی... باباجون ...دخیر

نیسنر ببینن مادر و پرس دوباره متحد شدن و باهم دارن 

های سوزونن.  باز اگه تو بودی دلت لحظهچه آتییسی یم

 تنهایی برام .. اومد آخر به رحم یم
.باز اگه تو بودی وقنر

ت رو یم شدی. بابا کاش مثل اون دیدی پناه آخرم یمدخیر

ی... یم ترسم از این شب ، بیای منو با خودت بیی

ن که دیگه طاقتیی  م و یه جور بخورم زمی 
ُ
تر شم و ِبیی

ترسم کم بیارم بابا... باباجون صدامو نتونم پا شم .یم

 شنوی؟ یم
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خواستم بغلش کنم خودم را روی سنگ که یمو انگار  

 مزارش انداختم . 

 

ام بود و گایه از رس همدردی با من دست محیا روی شانه

دش .خودش داشت یی یم صدا زاری یم کرد و به من فرسی

 گفت گریه نکنم . یم

 _محبوبه تو اگه کم بیاری و بشکنن پس من چی کار کنم؟

ییک بود .  از درون به  این حرفش مثل یک شوک الکیر

شدت تکانم داد و روح دردمند و خراشیده ی مرا به 

 خودش آورد . دچار بازگشت ذهنن شده بودم . 

برگشتم از روی شانه با چشمان گریان و مات نگاهش 

خورد و کردم. صورتش داشت در اشک و مف خیس یم

با بیم و امید زل زده بود به من . نه به خاطر خودم که به 

ناپذیر باشم یا خواستم هنوز  قوی و رامخاطر محیا یم

. ناگهان دسنر انگار از دست کم وانمود کنم که هستم

های خودم را جمع کنم و پارهام آمد تا تکهغیب به یاری

 از خاک ذلت مقتدرانه بلند شوم. 
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فقط من که نبودم که زیر فشار نامالیمات با خیال راحت 

به کنار ! غصه  کیس من. غم یی بشکنم و فرو بریزم 

تنهایی محیا هم دردی بود روی دردهای دیگرم. دستش را 

تابانه گرفتم و او را به طرف خودم کشیدم .با لحن یی 

اش از ای که معلوم نبود انرژیحماش و شورمندانه

ن منبع ناپیدا در من تزریق شده گفتم   کدامی 

یی قدرام _ما خدارو داریم محیا ! ما همو داریم ! هنوز اون

 کس و کار نشدیم. 

 

که از فشار بغض و گریه به رسش را بوسیدم و قبل از این

 برسم برخاستم و او را درپناه خود گرفتم. 
ی

 مرز خفیک

های اشک به سنگ محیا در آخرین لحظه از پشت پرده

ترین لهجه دنیا ترین و تکان دهندهقیی بابا نگاه کرد و با تلخ

 گفت

 ه بود ! _کاش جای بابا ، مامان مرد

 

کردم دستم روی طور که ناباورانه نگاهش یمهمان

. صورت محیا آن لحظه انگار که از  ام چنگ خورد سینه
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سنگ شده بود . حنر من هم با تمام خشم و انزجاری که 

هایی که بر من روا داشته از مامان در دل داشتم و از ستم

بود عایص و زخمدیده بودم جرات نداشتم در خلوت 

های پنهانم برای مامان آرزوی مرگ در اندیشه خود و 

 کنم و حاال این آرزوی نفرینن محیا

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۷۵ 

 

 ترساند. فکر کردم مرا یم

ن چی به رسش اومده و تو دلش چی یم گذره که اینو " ببی 

 گفت! " 

های باز اعتنا به پرههای لرزانش را تو کشید و بعد یی لب 

ن یم رسید راهش را کشید و با چادرش که داشت روی زمی 

 های شل و ول و نامتعادیل از من پیش افتاد. قدم

رفت و خواهرکم انگار که داشت توی خواب راه یم

 چشمان نگران من هم به دنبالش ! 
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 *** 

 

رفته  familyبا محیا در آخرین روز ماندنش به فروشگاه 

های خرید را از داخل بستهو تازه برگشته بودیم و داشتیم 

ن به روی ایوان حمل یم کردیم که صدای نگران ماشی 

 محیا حواسم را پرت کرد . 

 _محبوب ! اونجا رو . 

رسم را به سمنر که او اشاره کرده بود چرخاندم و از  

ان ماندم. محمد بود که آنچه با چشمان خود یم دیدم حی 

باغ ما  اجازه پا به حریماز حصار چویی گذشته و یی 

گذاشته بود و تا نگاهمان با هم اتصایل کرد انگار که 

کرد؟ ای از تنم گذشت و لرزاندم. او اینجا چه یمصاعقه

؟ دیگر داشت گستاچن و وقاحت را از حد  با چه جرایر

 گذراند. یم

های توی دستم را به محیا دادم با حرکایر عصباین بسته 

ی گل نار باغچهو بعد با تویی پر به استقبآلش رفتم. ک

رسخ که به هم رسیدیم او محتاطانه سالم کرد و من با 

 تغی  فریاد کشیدم . 
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ن   و مثل دزدا یی _گ گفت همی 
ن جور رست رو بندازی پایی 

 ی من؟ اجازه بیای تو حریم خونه

اعتنایش را به تماشای دورو برمان طور که نگاه یی همان

 فرستاده بود خونرسدانه گفت

 زنن ... تو روز روشن به خونه نیم_دزدا معموال 

 و بعد از مکنی کوتاه با لحنن حق به جانب ادامه داد

سم و هم   بیام یه حایل ازت بیی
ی

_گفتم در عالم همساییک

دفاع، که بهت ثابت کنم اینجا واسه یه زن تنها و یی این

 زیادی یی در و پیکره . 

های هاج و و چشمانش را مثل دو میخ فوالدی توی نگاه

گفت فهمیدم داشت چی یماج من فرو کرد .من که نیمو 

؟ انگار پاک عقلش را از دست 
ی

؟ درعالم کدام همساییک

 داده! 

ت رو از رسم کنن کافیه ! واال من هیچ ترش  _تو فقط رسی

 از یی در و پیکر بودن اینجا ندارم . 

 توجه به زخم زبان من پرسید یی 

 _رفته بودین خرید؟ 
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های خرید روی ایوان  به بستهی چشم نگایهو از گوشه

انداخت  که محیا داشت ییک ییک به داخل خانه 

 بردشان . یم

های پرپول رسول حاالحاالها مسدود _امیدوارم حساب

 افنر ! نشن ! واال تو مضیقه مایل بدی یم

 

داد نشنیده گرفتم .حال و حرفهایش را که بوی تهدید یم

ن با او را نداشتمحوصله . اصال ! از طرقن  ی کلنجار رفیر

اش به باغ در نیامده بودم هنوز از شوک ورود ناگهاین 

زده ام کشیدم و با آیه از .دسنر روی پیشاین یخ

 نهادبرآمده گفتم 

 _مگه اختالس کرده که حساباش مسدود بشن؟ 

هایش را کج و کوله کرد .یعنن که چه زد باال و لب او شانه

م را از رو بست  م . بدانم؟ و من شمشی 

ه از اینجا بری. بذار اقال تو خونه خودم راحت باشم  _بهیر

 . 

ها با من یه قدر گوشت تلخ شدی محبوبه! قبلن_چرا این

 تر بودی! کم مهربون
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۷۶ 

 

 ها خییل ساده و احمق بودم. _قبلن

 _آدم باید با رسنوشتش کنار بیاد. نه اینکه از همه طلبکار 

 !  باشه. خودت گفنر

وقنر این را یم گفت چشمانش برق عجینی داشت . انگار 

خورده ام که داشت به قیافه درهم شکسته و یکه

 گفت زد و یمنیشخند یم

ها از دست " پس چی شد ؟ اعتقادت رو به این حرف

 دادی؟"

 

ام را هرطور شده یک روز گویی برای اینکه این جمله  

تحویل خودم بدهد بدجوری به  جا در بزنگاه تقدیر یک

آب و آتش زده بود . سوختم اما با غیظ و غضب 

 جوابش را دادم . 
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_این اسمش رسنوشت نیست ! این اسمش دخالت و 

های دیگه است ! این خرابکاری عمدی تو رسنوشت آدم

 اسمش نامردیه ! 

او هم دلش از گزش حرفهای من سوخته بود اما از تک و 

 تا نیفتاد. 

بول نداری تو رسنوشت منم از بدو تولد دست _یعنن ق

 برده شده ؟ 

_شده یا نشده چرا انتقامشو از من گرفنر ؟ مگه تقصی  

جوری گند من بود؟ مگه من باعثش بودم که تو حاال این

 زدی به زندگیم؟

خواست _من مامور بودم و معذور! مامان خانمت نیم

 دامادش یه نامسلمون باشه ! 

مسلمون هرچی که بود واسه خودش _همایون کافر یا 

دونست رسوند ! گ یمبود! با اعتقادش به کیس آزار نیم

 اصال ؟ 

! دونست ! تو که یم_خدا که یم  دونسنر

_وقنر خدامون یکیه چه اهمینر داره با چه دینن 

 پرستشش کنیم؟ 
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دوین ازدواج _تو مگه مسلمون نیسنر خودت؟ مگه نیم

 حرامه ! زن مسلمون با مرد نامسلمون 

ن _نه من اون مسلموین که تو و مامان خانمت فکر یم کنی 

 و بهش اعتقاد دارین نیستم ! 

 

و بعد پیش چشمان مبهوتش دست بردم و با حرکنر که 

ام را از داد رورسیطلنی یمبوی لجاجت و عناد و مبارزه

رسم برداشتم .نگاهش با ردی از ناباوری از روی موهای 

خورد و بعد گستاخانه به سمت  حالتم رس پریشان و یی 

 چشمانم پر گرفت . 

کنن _حواست باشه داری پیش گ به چی اقرار یم

 ماه! زیک

 متهورانه غریدم

توین منم به جرم کافر بودن بندازی  _برام مهم نیست .یم

 زندون. 

ناپذیر مرا از نظر در حالیکه چهره ی رسسخت و تسلیم

 گذراند نیشخندزنان گفتیم
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خوای خودت رو واسه من رسلخت کنن الاقل _اگه یم

قبلش موهات رو گیس کن برام ! مثل اون شب ...یادش 

! من از موهات چه خیاالیی که نبافتم !   بخی 

 

تمام قهر و انزجارم را ریخته بودم توی نگاهم و تقدیمش 

کرده بودم به او. اما حنر ککش هم نگزید. صدایم از فرط 

 خشم دورگه شده بود. 

 وقت! بخشمت محمد! هیچنیم _هیچوقت

ای باال انداخت و نگاهش را به رویم تنگ و باریک شانه

 کرد. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۷۷ 

 

؟ یم توین خودت رو _اگه بگم خودت باعثش شدی چی

 ببخیسی ؟
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_هه! یه دروغه کثیف دیگه! البته از تو هرکاری برمیاد. 

گردن من یا هرکس توین راحت بندازی  اگه بخوای یم

 ! دیگه

و او انگار نه انگار که من چی گفتم خونرسد و مرموزانه 

 لبخند زد. 

پاشا نیکنام رو یادته؟ همون که تو  _اون مرتیکه .. 

 فرودگاه راه افتاده بود دنبالت ... 

که بتوانم منظورش را از این یادآوری نامربوط درک آنیی 

 کنم گیج و گول رستکان دادم 

 ؟ اون االن چه ربیط به این قضیه داره؟_خب که چی 

 

توی باغچه کرد و یک نگاه به  های رسخیک نگاه به گل

آسمان و آه کشید. یک دسته گنجشک همان دم از 

باالی رسمان پرکشیدند و تا چند لحظه بعد فضای 

 بینمان از صدای تند بال زدنشان اشباع باقر ماند 

 ت .حواسم رفت پیش صدایش که داشت یم گف
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ن مردک تو اتریش تو جمع_اگه یم آوری دونسنر همی 

تونه به من بکنه هرگز مدارک علیه رسول چه کمیک یم

ینسش رو ، تو سطل آشغال اتاقت نیم ن ! کارت بی   نداخنر

 

من کودن و خرفت شده بودم یا او داشت پرت و پال 

فهمیدم و هایش را نیمگفت که حنر یک کلمه از حرفیم

وز درک کنم که پاشا نیکنام ، همان مردک توانستم هننیم

ی مزاحم چه نقیسی در این جریانات داشت و کارت نابغه

ینیس که من انداخته بودم توی سطل آشغال اتاقم چه  ن بی 

 مرا کمیک یم
ی

توانست به او کرده باشد .او هم که رسگیجیک

پرده برایم دید تصمیم گرفت با لحنن رصی    ح و یی 

 سازی کند . شفاف

ن  ن _ببی  بذار این جوری بهت بگم . پاشا نفوذ زیادی بی 

ایرانیای اتریش و به خصوص ایرانیای یهود داره. اون 

شناخت ...اصال ییک از دالییل که رسول رو دورادور یم

ن بود  سیع داشت تو فرودگاه بهت نزدیک بشه همی 

ینس که تو ...وقنر شماره ن اش رو از تو اون کارت بی 

شتم و باهاش تماس گرفتم از انداخته بودیش دور بردا

اش فهمیدم اطالعات و های جسته و گریختهحرف
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مدارک زیادی تو اتریش انتظار منو یم کشه .حقیقتا اگه 

ن به اتریش رو به رسم نیم انداخت هرگز این مرد فکر رفیر

 رسید. ها و اسناد نیمدستم به اون فیلم

 

 کرد با حضور کمرنگ و پاشانیکزاد ! گ فکرش را یم

ن نقش ناخوانده اش بتواند در مسی  رسنوشت من چنی 

گذاری داشته باشد؟ کاش فقط یک رهگذر ساده بود  تاثی 

ای کم اهمیت و احمقانه که حنر ارزش یادآوری با خاطره

های ترسناک و حساب هم نداشت. تقدیر داشت با بازی

 انداخت. اش به وحشتم یمشده

احتیایط ا یی چقدر پشیمان بودم از اینکه آن روز ب

محتویات اضاقن داخل کیفم را توی سطل آشغال اتاق 

کردم که نباید فراموش یمام انداخته بودم. خانه پدری

قدر دقیق و زیرک و ی شغلش آنمحمد به واسطه

هوشیار است که حنر از  کنکاش درمورد یک کارت 

 گذرد. ویزیت ساده هم نیم

 

ذاب وجدان خواست به من احساس گناه و عمحمد یم

آنکه خواسته یا بدهد که صدالبته موفق هم بود. یی 
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دانسته باشم راهش را برای متهم کردن و به بندکشیدن 

 همایون هموار کرده بودم. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۷۸ 

 

ام چاره من که چقدر باید از این تقدیر ظالمانهیی 

 کشیدم! یم

به ش را یی او که رصن ی غرور و یی بر تنهدرهای تیی

خواست آخرین استقامت من فرود آورده بود حاال یم

به را محکمیر بزند.   رصن

 کنم. تا از 
ی

_من اومدم یه مدت تو خونه باباحاچی زندگ

اینجا حواسم بهت باشه. گایه از این مسی  خصویص 

دار نیم شه. قول میام بهت رس یم زنم. هیشیک هم خیی

 رات! ی خویی باشم بدم همسادهیم
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ی بود که  ن  با او آخرین چی 
ی

نه خدای من نه ! همساییک

خواستم. انگار که به آدم بگویند با بن الدن یم

 ای! همسایه

قدر فجیع و قدر ترسناک و دور از انتظار ! همانهمان

 کننده ! ویران

هایم از فرط خشم و عصبانیت به شماره افتاده نفس

 بود. 

ور جوب ! منم .تو اون_الزم نکرده حواست به من باشه 

 ور جوب ! این

 ماه! ی خویی باشی برام زیک_به نفعته که تو هم همساده

 البته اگه به فکر جون همایون عزیزیر ! 

توین از همایون اهریم برای فشار به من بسازی _تو نیم

محمد! از من گرفتیش و انداختیش زندون ! دیگه 

 خوای چکار کنن مگه؟ یم

..من هنوز کاری نکردم که .فقط چندتا _اشتباه نکن . 

این ازش داشتم که تو انجمن های مخفیانه فیلم سخین

ضددین انجام داد و ممکنه درنهایت باعث حبس ده 

اش بشه . ) پشتم همان لحظه که او خییل بیست ساله
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زد لرزید و راحت از حبس ده بیست ساله داشت حرف یم

. ( اما هنوز نیفتمگشتم که گایه یمتا شد و دنبال تکیه

مدرک اصیل رو نگه داشتم و به کیس درموردش حرقن 

 نزدم .حنر به مامان خانم! 

 

زد اما انگار دانم از کدام مدرک اصیل داشت حرف یمنیم

 که گویی خییل دلسوز برگ برنده
اش بود. حاال با لحنن

 گفتماست داشت یم

 خودی مایه_رسول خییل تند رفته. خییل از خودش یی 

اش رو خراب کرد. بعد از اتفاقات گذاشت و آینده

ن و اتهام، با یادداشت ۸۸انتخابات  های زین های آتشی 

ی چاپ پاریس و لندن که انتحاریش علیه نظام تو روزنانه

صاحب امتیازش رئیس یه گروهک براندازه، با نام جعیل 

دونم با چه دل و همای ، فاتحه خودش رو خونده . نیم

گشت ایران. من بودم تا یک فرسیحن مرزهای جرایر بر 

دوین اگه اون مدارکا که ثابت زدم. یمکشور هم پر نیم

میکنه " همای" کیس جز رسول نیست بیفته دست 

 ی دار ! قانون حکمش چیه؟ هوم؟ چوبه
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ی دار " مثل تی  یک تفنگ از دهانش شلیک شد " چوبه

 و صاف به قلب من خورد و درجا منهدمم کرد . 

 

ی سیاه خورشید ناگهان پیش چشمم تبدیل به یک نقطه 

ن و آسمان دور رسم چرخید.دستم را  شد و زمی 

 مستاصالنه روی رسم گذاشتم و نالیدم 

 _نه . 

وزمندانه به تماشای من ایستاده بود و داشت  با نگایه پی 

 کرد. های ناگوارش در خود ویرانم یمهمچنان با حرف

نه محبوبه ماه خانم! ک_گذشته هرگز آدمو رها نیم

تونه حاال با کرد گذشته ها گذشته و یمرسول فکر یم

خیال راحت یه گوشه بشینه زندگیشو بکنه ...گ به کیه! 

 چندتا

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۷۹ 
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 گمنامو گ دیده اصال! یی 
این خیالش! مردم سواد سخین

دونه " سیاش ندارن که روزنانه بخونن . اصال گ یم

دونست که گذشته در تعقیب همای " کیه؟ اما ...نیم

ای که فکرش آدمه و یه جا تو آینده درست همون لحظه

 خوره توی صورتش! کنه مثل یک مشت صاف یمرو نیم

 

سم یم  اش خواست با این برگ برندهالزم نبود ازش بیی

تواند همان اهرم فشاری دانستم که یمچه کند. ناگفته یم

 ترسیدم . د که ازش یمباش

ی دهانم را تلخ شوری این گفتگوی پرتنش و رنجبار مزه

کرده بود . انگار نه هوایی برای نفس کشیدن بود نه قلنی 

 ریخت. در سینه برای تپیدن .دلم داشت به هم یم

 رورسی
ی

ام را از دور گردنم باز کردم بلکه از آن حس خفیک

اشتم از درد از که دچارش شده بودم نجات پیدا کنم. د

 کشیدم.  درون فریاد یم

 

_همش تقصی  توئه! تو چوب الی چرخش گذاشنر ... تو 

 اش چنگ انداخنر و گرفتارش کردی ...تو ... به گذشته
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هاشون ها باید مسئول و مواظب آسیبگاه و نقص_ آدم

همه نقطه ضعف نداشت من هرگز باشن. اگه رسول این

م .  تونستم بدون آتو کاری از نیم  پیش بیی

 

تفاوتش بیشیر مایه شکنجه و با لحن خودخواه و یی 

ام را که توی دستم گوله شده بود با عذابم بود . رورسی

غیظ پرت کردم توی صورتش. او آن را آرام آرام جمع 

هاش برد و البد برای اینکه بیشیر کرد و بعد به لب

 ام کند بوسیدش. جری

س عزیزم ! فعال قصد ندارم از  اون مدرکم رونمایی  _نیر

 کنم. 

انداخت  وقنر داشت رورسی را مثل چفیه دور گردنش یم

ن ادامه دادبا تاکیدی کنایه  آمی 

 رو به جا بیاری !  
ی

 _نه تا وقنر که حق همساییک

 

و خبیثانه به من چشمک زد .بعد پیش چشمان مبهوتم 

دانست گل رسچن از شاخه چید و به طرفم گرفت. و نیم

رسخ چه یادگار گرانقدریست برای من و  که هر یک گل
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وجودشان بسته به جانم ! همان اندک رمفر که در تنم 

مانده بود با چیده شدن آن گل رسخ از جانم در رفت. با 

لرزید گل را از دستش گرفتم و همان دم با دسنر که یم

ن سقوط کردم.نهیب زنان   قامنر شکسته روی زمی 

 کنارم نشست . 

 _محبوبه!؟

وار دستانم که و رسدرگم زل زد به حرکات دیوانه و گیج 

 زد . داشت تندتند خاک و خل باغچه را پس یم

؟_داری چکار یم  کنن

به آنهمه درد و محنت و بال مبتالیم کرده بود و حاال برای 

 من نگران بود ؟ برای من ؟ 

 مون دست بزین ...نباید ... _نباید به گالی باغچه

بخت را بعد آن گل رسخ نگونبا بغض و شماتت گفتم و 

 که در 
ی

توی خاک چال کردم .مثل تمام آرزوهای قشنیک

 دلم خاکشان کرده بودم . 

 دونستم . _نیم

 دانم ! واقعا متاسف بود ؟ نیم
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هایم هقم که بلند شد، اشکنفسم که رفت ،صدای هق

که چکه چکه ریخت روی خاک گل رسخ، دست زیر بالم 

م کند .لحنش توام با گذاشت و خواست از جا بلند

 دلسوزی و رسزنش بود

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۸۰ 

 

؟_بچه شدی!؟ داری واسه یه گل گریه یم  کنن

ی از دانست گل رسخ بهانه است! من دلم از غصهو نیم

 دست دادنش خون بود . 

 

اش مقاومت به خرج دادم و از در مقابل حرکات مهربانانه

 خود راندمش. 

خوای؟ بذار به درد خودم لم کن ! از جون من چی یم_و 

م ...از اینجا برو ...   بمی 
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 هایش را پس زدم و خودم را ازش کنار کشیدم . و دست

او که به ناچار و شاید هم ناباورانه عقب نشست ، من با  

 زده و چشم گریان رس به روی زانوانم گذاشتم . تنن یخ

 _محبوب من ! 

زد . مثل وقنر که در اقنر موج یمطدر صدایش رنج و یی 

 خانه پدری را برایم باز گذاشت و گفت

 " برو محبوبه . برو با این حال اینجا نبینمت ."  

تکلیفش با خودش مشخص نبود. هم به من ناجوانمردانه 

 خواست مهربانانه مرهمم باشد. زد و هم یمزخم یم

اتر از ندست نوازشی با احتیاط بر رسم کشید. حاال من یی 

غمگینش گرفت  یآن بودم که پسش بزنم، قلبم از زمزمه

 . 

 فهیم من چی کشیدم! _حاال تو همدرد من شدی و یم

 

آیه کشید و ساکت ماند . داشت با من از درد از دست 

ن تا آسمان بود .من دادن یم گفت؟ اما تفاوت از زمی 

کیس را از دست داده بودم که دوستم داشت و دوستش 

داشتش و او کیس را که به خیال خود دوست یمداشتم ، 
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توانستیم واقعا او ویل دوستش نداشت ! حاال چطور یم

 همدرد هم باشیم؟ 

 

های لرزانم ام را مثل شنل دور شانهوقنر داشت رورسی 

 کشید گفت یم

_فکر کن همش خواب بود محبوبه! یهو بیدار شدی و 

ی نیست ..  . دیدی از اون خوشبخنر پوشایل خیی

. هروقت به من تره جوری تحمل واقعیت برات راحتاین

ن نزدییک هام! کافیه فقط اشاره احتیاج داشنر من همی 

 !  کنن

 و بعد از این نصیحت عجیب و غریبش از کنارم بلند شد. 

 از رفتنش چنان آرام و یی 
ی
صدا بود که آن حوایل حنر برگ

 شاخه تکان نخورد . 

  

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 فرالری#نیلو 

#۷۸۱  
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 _حتما از دیدنم خوشحال نشدی!  》

 شدم؟_باید یم

تونه رسایعن ازت ای نیم_طبیعتا نه. اما جز من کس دیگه

ه .   بگی 

های زشت روزگاره که تنها مالقاتیم باید _ اینم از شوچن 

 تو باشی . 

_تو در نتیجه اعمال خودت اینجایی رسول.من فقط 

 انجام وظیفه کردم . 

یا استفاده از نفوذ و قدرت برای تسویه _انجام وظیفه 

 های شخیص! رسی خرده حساب یک

شه گفت هردوش! هنوز باالدستیام تو شوکن و بابت _یم

ن و تقدیرم یم بنر تحسی  ن . این بگی  و ببند رصن  کین

 .  _البد به خاطر این خوش خدمنر ارتقاء درجه هم گرفنر

م ... به زودی دالوری بازنشسته یم و جز  شه_قراره بگی 

 تری برای جانشینیش وجود نداره. من گزینه شایسته

یک بگم .   _ازم انتظار نداشته باش از این بابت بهت تیی

_نه یی خیال! برام قابل درکه ! اینجا که زیاد بهت سخت 

 گذره؟ شنیدم تقاضای چند جلد کتاب و رادیو کردی! نیم
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اش رو _اینجا زمان ایستاست..تو خودت که تجربه

 ! هاش برات دیگه من از کندی و سنگینن لحظهداشنر

 نگم . 

 ! اون یه سال حبس _آره .متاسفانه یم فهمم چی یم
ی
گ

نفرینن قد صد سال بر من گذشت... زجر تک تک 

ی نیست اما ثانیه هاش رو یادمه ... بگذریم ...از رادیو خیی

دم چند جلد کتاب و چندتایی مجله و جدول برات از  سیی

ن بیارن . کتابخونه زندان پ  یدا کین

 _این لطفت رو باید مدیون چی باشم؟

 _مدیون ارادت خاصم به محبوبه! 

سم! _یم  ترسم ازت حالش رو بیی

کنه ...با همون _بد نیست ...داره زندگیش رو یم

 ! مادرش خییل سیع کرد 
ی

رسسخنر و غرور لعننر همیشیک

هرطور شده راضیش کنه که بره پیش اونا ...اما حریفش 

و تنها مونده تو اون ویالی یی رسوته و دلش رو نشد. تک 

 به واق واق به یه سگ مردین خوش کرده . 

ی بود که یم ین خیی تونسنر به من _خوشحالم! این بهیر

 بدی. 
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 عادیش ادامه یم
ی
 ده؟_که بدون تو داره به زندگ

ی _که غم من از پا درش نیاورده! که هنوز همون محبوبه

 ناپذیر و رسسخته ! تسلیم

ک داریم رسول...هردومون _  من و تو یه وجه مشیر

قابل فتح ی این خصوصیت محبوبهدیوونه ایم. غی 

 بودنش! 

؟  _هنوزم تو توهم دوست داشتنیسی

_خودت چی ؟ اگه دوستش داشنر و آینده اش برات 

مهم بود با اون سابقه درخشان سیاسیت هرگز نباید 

. یم  اومدی رساغش که زندگیش رو با خودت تباه کنن

ه در این مورد نظر خودش رو  _اینم حرفیه.اما بهیر

ش... شاید اون مثل تو فکر نکنه .شاید اگه بازم  بیی

 برگرده عقب دلش بخواد که منو انتخاب کنه. 

_در این صورت باید به عقل سلیمش شک کرد ...اون 

ون ؟  کاغذ چیه که از جیبت زده بی 

به  شه بدیش_اوع ...این...چند خط نامه است... یم

 محبوبه؟
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ن  _به نظر خودت کیم عجیب نیست که از من چنی 

!؟تقاضایی یم  کنن

 ای ندارم . _درحال حارصن حق انتخاب دیگه

ات رو بخونم یا از اینجا که رفتم ترش از اینکه نامه_نیم

ون ، پاره  اش کنم، بندازم دور ؟ بی 

_خب احتمالش زیاده اما به این فکر کردم که اگه یه 

ام رو این وجود داشته باشه که تو نامه درصد شانس

تونه خوشحالش کنه دیدم به برسوین دستش چقدر یم

 ارزه! ریسکش یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۸۲  

م ازت اما هیچ قویل بهت نیم_یم  دم . گی 

ای هم ازت داشته تونم درخواست دیگه_ممنون ... یم

 باشم؟

های تو به اینجا نیومدم _من برای اجابت به درخواست

 رسول. 
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 دونم .و نگفنر برای چی اومدی! _یم

خورده و شد از تماشای یک رقیب قدر اما شکست_نیم

 دربند گذشت ... حاال این ییک درخواستت چی بود؟

 _درخواست نه ...یه خواهشه ! 

؟  _خواهش چی

تر بشه... _ اذیتش نکن. نذار روزگارش رو از این سیاه

 ش رو بکنه . بذار زندگی

ون ... برام شاخ _خوبه که داری از من یم ترش... اون بی 

کشیدی! به جای خواهش... تهدیدم و شونه یم

 کردی... اما حاال ...زبونت کوتاه شده. یم

کنم. به وقتش تهدیدت _واسه خاطر محبوبه هر کاری یم

 ای جز خواهش کردن به تو ندارم. کردم حاالم چاره

ی طالق رو امضاء کردی مدیع نامهلت_هروقت پای وکا

 کنن ... باش که واسه خاطر محبوبه هرکاری یم

 _این درخواست توئه نه محبوبه ! 

ای باید خودت _آره اما اگه تو واقعا به فکر محبوبه

بفهیم چی به نفعشه؟ اینکه زن یه زندوین سیاش باشه 

درآینده از خییل از امتیازات اجتمایع محروم بشه و   و
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ی زجر بکشه یا اینکه زندگیش ک عمر تو انتظار و یی ی خیی

وع کنه .   رو بدون تو از نو رسی

 نه محبوبه. اینهمه به آب و _تو داری واسه خودت یم
ی

گ

آتیش زدی که منو بندازی زندون تا به خواست و هدف 

 شومت برش . 

 _هر گ باید سنگ خودش رو به سینه بزنه . 

ونه منتظرم بمونه یا نه از ت_محبوبه حق انتخاب داره. یم

 حق قانونیش برای طالق استفاده کنه . 

کنه شناش هرگز این کارو نیم_خودت که محبوبه رو یم

 ... 

ه من به خواستش  _به خودش مربوطه ! هرتصمییم بگی 

ام یم  ذارم . احیر

_بیا این تعارفات و شعارهای دوزاری رو بذاریم کنار . 

عا و قانونا با طله.فقط خواستم بهت ثابت ازدواج شما رسی

خوای محبوبه کنم تو هم به اندازه من خودخوایه! نیم

ین سالهای  ی بهیر .حارصن رو از قید و بند خودت رها کنن

عمرش رو پای انتظار تو حروم کنه اما سهم کس دیگه 

 نشه. 
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 برعکس تو دونستم اون کس دیگه که یم_اگه یم
ی

گ

پناه دندون و یی قدر انسان هست که برای یه زن تنها اون

نکرده و قدرش رو اون ن دونه دونم یمجور که من یمطمع تی 

 حارصن بودم با کمال میل این کارو بکنم. 

دوین طرف _حواست نیست رسول ! انگار هنوز نیم

حسابت کیه ! با این حرفات بدجوری روی مخیم ویل 

من اون قدر انسان هستم که رس قویل که به محبوبه 

 تور ندم شالقت بزنن . دادم بمونم و دس

سون محمد. خودت که یم دوین من _منو از شالق نیر

 دیگه پوستم کلفت شده. 

 _آره اما هنوز آدم نشدی ! 

ها تالش کردم تا این آدیم بشم که _من آدم خودمم .سال

 ای بسازه. تونه به زور از من آدم دیگههستم .کیس نیم

 _پس با خودت اینجا حال کن ! خوش بگذره . 

گم اما جهنم ...با چند از خودم متنفرم که دارم اینو یم_هر 

 شم بازم بیا مالقاتیم . اینکه از دیدنت خوشحال نیم

 _خداحافظ ... 

 ام رو داد لطفا برام بیارش. _اگه محبوبه جواب نامه
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 《..._یادآوری مهم ! من کفیر نامه بر نیستم 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۸۳  

ن را راه بیندازد به پاره کردن و دور  تا قبل از  اینکه ماشی 

ن نامه فکر یم کرد اما هردفعه به دالییل که برخودش ریخیر

های گشت به کشمکشمعلوم نبود و یک رسش بریم

شد. کاغذ تا اش از این تصمیمش منرصف یمدروین   گنگ

شده را با عصباننر عجیب روی داشبورد انداخت و وقنر 

 د زیر لب غرید داشت استارت یم ز 

دی نامه رو احمق! ناسالمنر من  _آخه چرا به من سیی

 دشمنتم! 

هم به شدت کنجکاو بود و دوست داشت از محتویات 

 نامه رسدربیاورد هم دل خواندنش را نداشت. 

" حتما از دلتنگیاش براش نوشته و خط به خطش پره از 

چس ناله و کلمات رمانتیک...خوندنش خطرناکه! ممکنه 

قدر که یت اینو داشته باشه که منو دیوونه کنه .اونقابل
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اش کنم ... برم تمام اون مدارک کوفنر رو ضمیمه پرونده

" 

کرد اصال ؟ چرا کار را یکرسه چرا نباید این کار را یم

کرد . اسناد به آن مهیم را برای چی پیش خود نگه نیم

خواست رو کند؟ او که آدم بده این داشته بود و نیم

کیم بیشیر یا کمیر به حالش چه    تان شده بود .دیگرداس

 کرد ؟فرقر یم

خواست به واسطه آن مدارک محبوبه را آیا واقعا یم

دانست اما پس تحت فشار بگذارد؟ از خودش بعید نیم

خواهد؟ چرا به مامان خانم گفته بود دیگر محبوبه را نیم

دانست حنر اش بود؟ یا چون یمبه خاطر غرور شکسته

 تواند صاحبش شود ؟ به زور هم نیم

 

ن محبوبه یک دم از جلوی چشمانش کنار چهره ی غمگی 

 . رفت نیم

داشتند اما انگار عشق و نفرت در کنار هم قدم بریم

 خواست انتخاب خودش را داشته باشد ! قلبش یم

! باز اگه زن رسول " آخه زوری یم خوامت چکار لعننر

ی ... اون ن وقع حارصن بودم از عمرم و منشده بودی یه چی 
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جونم بگذرم که رامت کنم . ویل حاال ... قلب و جسم و 

رسه روحت مال ییک دیگه است ...از تو به من چی یم

دیگه؟ به جز یک پاره گوشت و پوست و استخون که 

 شه ..."آینه دقم یم

 

آزار و مطمئنن برایش این روزها سیع داشت همسایه یی 

شد خوابید . نیمه شب بیدار یمها هوشیار یمباشد . شب

کرد و آرام و با دقت به گوشه و اش را یمخانه پایی و شب

کشید . تا خیالش راحت شود از کنار باغشان رسک یم

 اینکه او در امن و امان خوابیده . 

دیدش .وقنر که با ماشینش از خانه خارج گایه از دور یم

ا کتابفروشی شد و به دانشگاه یا خرید یا مزار و ییم

رفت . دوسه باری نامحسوس تعقیبش کرده بود. یم

بار هم مجبور شد خودش را بهش نشان بدهد. آن یک

روز که رفته بود میوه فروشی . یک کت مشیک کت و 

رسید .) چرا کلفت تنش بود که به زور تا روی زانویش یم

رفت آن را توی تنش جرواجر کند؟ ( .نییم از موهای نیم

ون. حنر با آن  صافش از  رنگش زده بود بی  ن زیر شال سیی
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رفت جلب توجه اش هم هرجا یمقیافه تکیده و افرسده

 کشید . ها را به سمت خودش یمکرد و نگاهیم

درراه برگشت به سمت ماشینش بود که به خاطر ترافیک 

اطراف میوه فروشی یک کوچه باالتر پارک کرده بود. کند 

ن راه یم های خرید بود که بسته رفت .معلومو سنگی 

 کرد. داشت توی دستش سنگینن یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۸۴ 

 

 

ی یک بار به رسش زد برود کمکش اما حوصله

هایش را نداشت .) آدم نیست که! خویی بهش بدخلفر 

شد .حنر به ها رد یمنیومده.( مثل سایه از کنار آدم

ن او هم توجیه نکرد و نفهم ید که او دارد از آن ماشی 

پایدش! تا اینکه به یک زن مانتویی که داشت با یم  تو

زد تنه زد و عصبانیت و بلند بلند با موبایلش حرف یم
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ن شد .زن کیسه ی گوجه و پیاز از دستش رها و پخش زمی 

 بهش چشم غره رفت . 

 _مگه کوری؟

 ی دگوری! ( ) کور جدو آبادته زنیکه

زش عذرخوایه کرد . بعد با محبوبه آرام و باوقار ا

 خم شد تا ییک ییک گوجه ها و پیازهای 
ی

دستپاچیک

ور جمع کند و بریزدشان توی ور و آنرسگردان را از این

 ها . ییک از نایلون

 یی  همان موقع از بدشانیس
توجه از روی ییک از ماشینن

 گوجه
ی

ها گذشت و محتویات آبدارش را به رستاپای فرنیک

 ث فوران خشم و غضبش شد . زنک پاشید و باع

ن گوجه ی لعنتیت مانتو و شلوارمو چه به گه _ ببی 

کشیده ...اح ! چتونه شما مردم ؟ هوش و حواس ندارین 

ن تو خونه  هاتون .وهللا . بتمرگی 

د  ن نیی هرطور که بود جلوی خودش را گرفت که از ماشی 

ون و با تویی پر به آن زن بدپیله حمله  ور نشود . بی 

ا رنگ و رویی پریده از کیفش دستمال کاغذی محبوبه ب

درآورد و عذرخواهانه به سمت زن گرفت تا با آن کثافت 
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را از لباسش پاک کند. اما زن روی خوشی بهش نشان 

نداد و همچنان ارصار داشت که با زمخنر از خجالتش 

 دربیاید. 

 _بخوره تو رست. 

 محبوبه طاقتش ر همان لحظه بود که با دیدن یی 
ی
ا چارگ

ن پیاده شد و رسآسیمه به طرفش  از دست داد . از ماشی 

 شتافت . 

یادش رفته بود کت چرمش را تنش کند اما در دل خشنود 

اش رب و بود از اینکه زنک جغجغو با دیدن کلت کمری

 ربش را گم کرده و از تک و تاافتاده بود. 

_چته خانوم؟ تمام شهر رو انداخنر رو رست . راهت رو 

ن حاال . بکش و برو .ه  می 

دانست برخوردش گستاخانه و دور از ادب است اما یم

 کرد که از این تندتر نرود. فقط داشت سیع یم

صدای پرنهیبش هم چهارستون تن زن را لرزاند هم نگاه 

ی محبوبه را به سمتش پر داد .دلش خوردهیکه

خواست با حضورش باعث قوت قلبش شده باشد اما یم

ن نبود. خودش ی ساکت و رسداز چهره ش مطمیی
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. خودش از قبل انگشت اتهام را به دانست چرا .. یم

 سمت خودش نشانه رفته بود . 

 " تو مقرص این حال و روز داغونیسی ...تو ! " 

ش  زن احساس خطر کرد و نماند که به او بابت ترسی

ض شود که تو چکاره ای اصال ؟ کلت کمری اش از معیر

فرار را برقرار ترجیح داد قبل کار خودش را کرده بود. پس 

انش را ازش دزدید و دستش که به  . محبوبه نگاه حی 

برش داشت و با لحنن   طرف ییک از پیازها رفت قبل از او

ن گفت مالیمت  آمی 

 کنم میارم برات . _تو برو تو ماشینت .من جمعشون یم

برخالف تصورش مقاومت و لجبازی نکرد و نگفت الزم 

ندارم. فقط رس تکان داد و زیر لب نکرده. به کمکت نیاز 

ی شبیه " ممنون " زمزمه کرد و بعد از کنارش  ن چی 

 گذشت . 

ها له و به دردنخور شده بودند و او هم از بعیصن از گوجه

شان گذشت .وقنر داشت کیسه های خرید را روی خی 

 گذاشت بهش گفته بود صندیل عقب ماشینش یم

ییک دوکیلو خوای برم ها لهیده شدن.یم_نصف گوجه

 گوجه بخرم بیام ؟
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و او در جوابش یک " نه " ضعیف گفت و بعد گلویش را 

صاف کرد و با سکوتش بهش فرمان عقبگرد داد .در 

ن داشت مکث و تاخی  به خرج یم ن در ماشی 
داد بسیر

 آمد رهایش کند . .انگار دلش نیم

کنم. همینایی که امروز _از این به بعد خریدات رو من یم

 . خریدی 

ن است و او هم گفت اما فکر یمنباید یم کرد درستش همی 

گذاشت کنار باید از پیشنهادش استقبال اگر لجبازی را یم

 . کرد نه اینکه با بدخلفر او را از گفتنش پشیمان کند یم

. خودم که نمردم .   _الزم نیست به زحمت بیفنر

و بعد با همان قیافه جدی و برآشفته دنده را از خالص 

ن کند . خار   ج کرد تا بهش اعالم رفیر

ن را به اجبار بست تیک ن که در ماشی  آفش صدای همی 

 هایش را درآورد . الستیک  جیغ

 لعننر ! دست فرمان خویی هم داشت ! 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری
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#۷۸۵ 

 

روزهای بدون همایون روزهای بدی بودند. روزهای 

! روزهای در خود غرینی و تنهایی ! روزهای اشک و آه 

دن و افرسدن ! روزهای محبوب کیسی !   فرسی

 

زمستان انگار رفتنن نبود. برف غصه از روی دلم آب 

 شد و سوز رسمای هجرانش جسم و جانم را زده بود. نیم

ی گذر که متوجهآنایستادم و یی یم ها کنار باغچهساعت

 های رسخ و آن گل زردی که بهزدم به گلزمان شوم زل یم

 غنچه کرده بود. 
ی
 تازگ

 

ات با رسسخنر یه " نیسنر ببینن گل خاص و عزیز دردونه

های زمستون دیگه رو هم پشت رسگذاشته و داره با برگ

کشه . اش مغرورانه انتظار بهارو یمرسته نازک و تازه

 تو   نیسنر ببینن که بازم بهش حسودیم شده و تو
ی

بهم بیک

دونم چندتا ریتا ! نیمخودت گل زیبای مغرور منن سنیو 

تو تاب بیارم همایون! یی تو تونم یی زمستون دیگه رو یم
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پشت این زمستون سیاه و بلند هیچ بهاری انتظارم رو 

کشه...کاش به خونه برگردی! خونه یی تو برام کم از نیم

ی نداره . کاش بیای و ببینن  اون زندوین که تو توش اسی 

    ام ! "یی تو چه حایل

 

تر از همیشه با ن پنجشنبه سال بود و من دلتنگآخری

ن مردگان پناه بردم.   یک دسته گل به رسزمی 

از دور مامان را دیدم که کنار مزار بابا روی یک صندیل 

خواند. تاشوی مسافریر نشسته بود و داشت قرآن یم

 محیا دنبالش نبود. فکر کردم 

 " عجیبه ! "

 ده باشد! و کیم نگران شدم مبادا حالش خوب نبو 

طور که باید شبیه هوای بعدازظهر معتدیل بود .همان

ی چند نفری نشسته و  مطبوع دم عید باشد! دور هر قیی

پاشی بودند یا داشتند دسنر به مشغول آب و گالب

ین  کشیدند. ای یمهای شیشهرسوگوش وییر
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گفتم کیم رس خاک باباحاچی و مامان سدخاتون معطل 

رویی با مامان خانم نشوم. دلم کنم بلکه مجبور به رویا

 خواست ببینمش یا با او همکالم شوم. ابدا ! نیم

ای که در دستم داشتم ییک دو از چند شاخه گل رز و الله

شان گذاشتم و داشتم با حوصله  شاخه روی سنگ قیی

فرستادم که خاله زینب هم از راه رسید برایشان فاتحه یم

عیل همراهش نبود. گفت دست ع ده. مه. امی  اش سیی

توی دستش یک پارچ آب و دو گلدان گل سنبل بود. با 

شی کوتایه کردیم .من ییک از گلدان ها هم سالم و احوالیی

 را از دستش گرفتم و گذاشتم کنار مزار باباحاچی . 

 

ن سنگ قیی مامان سدخاتون  او آن ییک گلدان را پایی 

ای برایشان فرستاد. فاتحه گذاشت و بعد از اینکه

کرد تا روی رحالیکه کش چادرش را دور رسش تنظیم یمد

 گفت   اش را بپوشاند رو به منپیشاین 

م برات! از _چقدر دلم یم خواست ببینمت محبوب ! بمی 

رنگ و روی زرد و زارت پیداست که چه حال و روزی 

 داری! 
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ی  ن این را با دلسوزی گفت و بعد غمگنانه آه کشید. چی 

به عکس باباحاچی که داشت نگفتم و در سکوت زل زدم 

ین شیشه خندید ای با نگاه مهربانش به من یماز توی وییر

اش بود .توی کت و شلوار سایل. عکس از دوره میان

 رسید.فکر کردم اش خوشتیپ و پرجذبه به نظر یمطوش

 " این عکس رو هم البد محمد ازش انداخته ."

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۸۶ 

 

ر محمد ناخواسته از رسم گذشت و پریشانم کرد. فک

آزاری باشد اما گرچه سیع کرده بود این مدت همسایه یی 

ن  ها مثل شبکه آن قدر به من نزدیک بود که نیمههمی 

شب به گوشه و کنار باغمان رسک بکشد و یک نگهبان

اطراف خانه پرسه بزند باعث نگراین و تشویش خاطرم 

 شد. یم
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ور با دودوک به توافق رسیده بود که نسبت دانم چطنیم

به حضور ناخوانده اش حساسینر نداشت و حنر به 

 خودش زحمت نیم
ی

اش داد محض اخالق و روحیه سیک

هم شده دوتاواق واق ناقابل خرجش کند. محمد خیال 

کرد اینکه حواسش به من باشد و دورادور از من و یم

بد باید خودم را ام مراقبت کند خییل مرد است و ال تنهایی 

دانست اگر اش بدانم. اما نیممدیون مرحمت و بزرگواری

داشت من خییل راحت تر سنگینش را از رسم بریم سایه

 بودم. 

 

حواسم رفت پیش خاله زینب که وقنر داشت سنگ مزار 

 شست با لحن پرافسوش گفت مامان سدخاتون را یم

وهرت _خییل بد کردن باهات! هرچی باشه آقارسول ش

بود... دامادشون بود... چطور دلشون اومد اول زندگیت 

یم که آقا رسول یی دین و  به روز سیاه بنشوننت ! گی 

دونست و خدای خودش ! به ایمون بود... خودش یم

 محمد و مامانت چه ؟ خییل دلم خونه برات محبوب! 

اش ای دستش از کار ایستاد و با بال رورسیلحظه

 را پاک کرد . ی خیس چشمانش گوشه
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دونستم مادرت چه خیاالیر داره حتما _به خدا من اگه یم

کردم نظرش رو عوض زدم و سیع یمباهاش حرف یم

. اون اصال اهل صالح و شناسیش .. کنم. ویل تو که یم

مشورت نیست .جز خودش کیس رو قبول نداره. وقنر 

ه دیگه کیس جلودارش  تصمیم به کاری بگی 

تقادات خودش تندرو و جدیه. تو اع  نیست.زیادی

دونم این خودرسیش به گ رفته؟ غیبت نباشه ... اون نیم

 حنر دست داداش سبحان رو هم از پشت بسته. 

 

 کرد . حاال داشت سنگ قیی باباحاچی را آبپاشی یم

_حاال خدا کنه خانواده شهسواری بتونن به داد پرسشون 

مادر تو  برسن. هرچند اونام تو خشکه مقدس بودن کم از 

 خوان رسبه تنش نباشه. ندارن و یم

ده شد. یادم به  قلبم از درسنر این حرفش در هم فرسی

هللا افتاد که پشت ی حاج روحهای ناامیدکنندهحرف

 تلفن با لحن زمخنر آب پایک را روی دستم ریخت . 

هایی که به نام آزادی اندیشه و بیان ) شوهرنادونت از پل

خراب کرده بود نباید دوباره  و این مزخرفات پشت رسش
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گشت... یه جوری کار خودش رو خراب کرده که بریم

 دیگه جز خدا از دست کیس کاری براش ساخته نیست. (

 

پارچ خایل را کنار گذاشت و زل زد به من که نگاه خاموش 

 ی نامعلوم ماتش برده بود. ام روی یک نقطهو افرسده

این که چقدر  زد. _محیا همیشه راجع به شما حرف یم

! که چقدر  ن شما دوتا به هم میاین و کنار هم خوشبختی 

همو دوست دارین ! به خدا قسم هیچ دینن حکم به 

. خواهر من زیادی دهی امید  کیس رو نیمویروین خونه

ه. به خودش و بقیه سخت یم  گی 

دسنر با حرست روی سنگ مزار باباحاچی کشید و بعد به 

ه ماند.   قاب عکسش خی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۸۷ 
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گفت یه وقتایی شاید _بابا حاچی خدابیامرز همیشه یم

خدا از روی رحمت و حکمتش خواست به روی خطای 

ی به کیس نرسه ما  بندگانش چشماشو ببنده. تا وقنر رسی

 تر از آش بشیم. ی داغنباید تو کارش دخالت کنیم و کاسه

 باره آه کشید . با تاسف رستکان داد و دو 

_خواهر من ویل همیشه خودش رو در نقش مامور خدا 

 بینه. یم

 

داد هم های خاله زینب که بوی رافت و انسانیت یمحرف

افزود. فکر مایه تسکینم بود هم دردی به دردهایم یم

اینکه اگر مامان هم پندار و کردار و گفتار نییک چون او 

د نه اینکه او پشت داشت االن همایون باید کنار من باش

اش گرفتار بماند و من اینجا با غم نبودنش سلول تنهایی 

 افروخت. دمساز ، آتش حرست را در دلم بریم

هایم را با من اهل درددل کردن و آه و فغان نبودم و غصه

یک نیم خواستم از این اندوه یی شدم. نیمکیس رسی

پایان... از این محنت یی حدوحرص سبکبار شوم. 

خواستم. که من هر ذره از این درد و رنج را به جان نیم

 پرستیدم. خریدم و غمش را از دل یمیم
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توانم بغیصن ناخوانده پریده بود توی گلوم .دیدم نیم

ش را به خودم تاب بیاورم از جا بلند های رقتنگاه ن آمی 

شدم و به دنبال یک خداحافیطن نصفه نیمه با او ، سالنه 

ا را در پیش گرفتم. مزار لحظه به لحظه مزار باب  سالنه راه

شد .انگار تمام شهر ریخته بودند توی تر یمداشت شلوغ

ستان و با گل های رنگارنگشان آنجا را تبدیل به گلستان قیی

 ای جز رویارویی با مامان نداشتم . کرده بودند. دیگر چاره

ظاهرا عمدا لفتش داده بود تا با پای خودم بکشاندم 

 آنجا. 

 

ر لب سالم کردم .حنر رغبت نکردم ازش حال محیا را زی

سم و یی  پی    ی درهم شکسته و به شدتاعتنا به چهرهبیی

های نامواففر اش و نگاهو چروک شده و رو به زوال رفته

که به رسووضعم داشت ) پالتوی مشیک تنم بود و شال 

ن سیاهم ول شده بود روی رسم  از روی زمی 
ی

.( سنیک

 تق کوبیدمش به قیی .  برداشتم و تق

 _سالم باباجون ! 
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لرزید. اما هنوز با هایم از فشار بغض داشت یملب

ی باریدن نداده بودم. مامان هایم اجازهرسسخنر به اشک

ها را روی ام تمام شد . وقنر داشتم گلصیی کرد تا فاتحه

 کردم ناگهان یی مقدمه به حرف آمد. مزار بابا پرپریم

 

اش این پرس شهسواری که خانواده _چقدر داد زدم

 نیم
ی
خوره .پدر خدابیامرزت طردش کردن به درد زندگ

گوش نکرد. حاال خودش نیست که بدبخت شدن 

ش رو ببینه و غصه بخوره از اینکه چقدر حق با من  دخیر

 بود . 

مثل همیشه لحنش حق به جانب و زهرناک بود. 

ام لعننر  ای برای حرف زدن با او نداشتم اما زبانحوصله

 کرد. تایی یمبرای درافتادن با او یی 

 

. واال ما که داشتیم یه گوشه _باعثش شما و محمد بودین

کردیم. نیت شومتونم کامال مشخصه چیه. زندگیمونو یم

خواسنر به طریفر از پرس عزیزت دلجویی کنن که یم

اش جور شد. حنر به خاطرش حارصن شدی کاخ بهانه

ش رو رو  . خوشبخنر دخیر  ی رسش خراب کنن
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۸۸ 

 

 ی فساد؟_کاخ خوشبخنر یا النه

آلودم به او باعث نشده بود که از تک و حنر نگاه عتاب

 تا بیفتد. 

ته؟ یه جور از مردهکنن محمد هنوز کشته_تو فکر یم

 چشمش افتادی که دیگه قیدت رو واسه همیشه زده. 

 ن گفتمکناپشت چشم نازک

م تو  ! اگه این حرف حقیقت داشته باشه حارصن _بهیر

ینن پخش کنم.   تمام شهر شی 

دوین چقدر به درگاه کارو بکنه منم . نیم  _اون که باید این

ون.   خدا نذر و نیاز کردم که محمد از فکرت بیاد بی 

های های چادرش را جمع کرد و زد زیر بغل و از نگاهپره

 غران من گریخت. 
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! هه! چون منو الیق محمدت نیم_حتما   دونسنر

کیم صیی کرد تا مردی که هردو نمیشناختیمش و به قیی 

ای برایش بخواند و برود. بابا نزدیک شده بود فاتحه

داد. انگار از رسزنش کردن من صدایش بوی رسکوفت یم

گرفت و حس اقتدارطلنی قدرت مضاعف یم

 شد. اش ارضا یمبیمارگونه

اشتباهت بدبخت شدی کاقن بود. _تو با انتخاب 

خواستم دیگه با چشمای خودم شاهد ازدواج نیم

فهمیش و راه ی محمد باشم. تو نیمخوردهشکست

ن دلش رو خوب بلدی!   شکسیر

 

زد! اگر باز داشت سنگ محمدش را به سینه یم

کردم که آزمایش دی ان ای محمد نبود شک یم  جواب

مارستان عوض کرده نکند زهره خدانیامرزیده مرا در بی

باشد ! واال این حجم از نامهرباین از یک مادر در حق 

ش بعید بود! درحایل اش به محمد که عشق مادرانهدخیر

 وار بود. دیوانه

روح نگاهش ی چشم رسد و یی پوزخندی زدم و از گوشه

 کردم. 
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ی قربوین کردن من _باز جای شکرش باقیه که تو نقشه

 .  واسه محمدت نیسنر

 وفانه در جوابم گفتفیلس

ین راهه...   _نبودم ...اما گایه آخرین راه بهیر

رسید. اش بوی خوشی به مشامم نیماز این جمله

 ناخواسته احساس خطر کرده بودم.. 

 _منظور ؟

جوری جدیت و و نگاهم به رویش تنگ و باریک شد. یک

اش را حفظ کرده بود انگار به خاطر این کار خونرسدی

 دند. دابهش مدال یم

شه گرفت.در اصل اوین که _جلوی رسنوشت رو نیم

هامون قربوین بشه قراره این وسط به پای مصلحت

 محمده نه تو . 

هرچه ظن و بدگماین بود ریخته بود توی تن صدام و 

 گفتم

خوای به فهمم چی یمتر شد .اما هنوزم نیم_قضیه جالب

 ؟ چرا داری یم
ی

! پیچوین و الطائالت یممن بیک ؟ باقن

 قضیه چیه؟
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از طرز حرف زدنم خوشش نیامده و بهش برخورده بود 

بافد؟ چهره اش از فرط که گفتم چرا الطائالت یم

 عصبانیت برافروخت و زبانش تلخ تر شد. 

خوادت! اگه بخوایم دیگه نیم  _بهت که گفتم .محمد

منصف باشیم باید بهش حق بدیم. تو ازش گذشنر و 

ت رفنر زن ییک دیگه شدی ...  حاال حق داره که از خی 

 ای نداره . گذشته باشه. اما درحال حارصن انتخاب دیگه

ن در عجب بودم چطور یم  چنی 
توانست با کلمایر

رحمانه بچزاندم. گویی که هیچ بویی از عطوفت مادری یی 

ده بود!   نیی

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۸۹ 

 

ت برای اینکه بررسش داد نکشم داشتم به زحم

 کردم . زیر لب عاجزانه غریدمخودخوری یم
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_از اینجا برو مامان! دیگه بیشیر از این تن بابا رو تو گور 

 نلرزون . 

کشنده اش زبانش بود   اما مامان دست بردار نبود. اسلحه

ن زودی غالفش کند.   و خیال نداشت به همی 

_بهت گفته بودم که وقنر بابات فهمید رسول در مورد 

ون .  خودش فریبمون داد با چه حایل از خونه زد بی 

 نگفتم؟ 

 

کرد تا هربار با یادآوری دردنایک بود. عمدا تکرارش یم

ی عایدم شود.  ن خودم زجر بیشیر  مقرص دانسیر

_ من مطمئنم اون خدابیامرز تو آخرین دقایق زندگیش 

 تازه
ی
ای که در داشت به رسنوشت تو و رسافکندگ

دونه که چقدر خودش یم کرد . گانتظارمون بود فکر یم

دونست و رو به خاطر این وصلت نامبارک مقرص یم

 رسزنش کرده! 

کمرم زیر بار حرفهای ناگوارش شکسته بود اما زبانم هنوز 

 چرخید و خیال عقب نشینن نداشت. در کام یم
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زدی و فتنه گری _درواقع اگه شما حرقن به بابا نیم

شه ... شده یه کم کردی ، ممکن بود االن بابا زنده بانیم

از روی انصاف و وجدان خودت رو هم باعث این اتفاق 

؟   بدوین

 خودش را روی 
ی

قدری رنگ به رنگ شد و با دستپاچیک

 صندیل تاشواش جابه جا کرد . 

شه؟ مگه کف دستمو جوری یمدونستم این_ من چه یم

بو کرده بودم؟ من فقط موضوع رو باهاش درمیون 

 فهمید . یا زود خودش یمگذاشتم. به هر حال دیر 

تونسنر با _آره ...این از اون موضوعایر بود که نیم

ی! پنهان  کاری کارت رو پیش بیی

 

م آیه کشید و برای اینکه توجه به جمله طعنهیی  ن آمی 

 پاسخ نگذاشته باشد گفتهای دندان شکنم را یی جواب

ها اون _باعث و باین تمام این اتفاقات بد و آبروریزی

ی خدانشناسه که اون روی شیطان صفتش رو همرتیک

اش قایم کرد و فریبمون داد... زیر نقاب آقا منشانه

ای کارشم رسید و معلوم نیست تا  خداروشکر که به رسن

.) اصال چند سال باید گوشه زندون آب خنک بخوره
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همه سنگدیل در مورد برایش مهم نبود که داشت با آن

ه! ( فقط امیدوارم زد نه یک غریبهمرس من حرف یم

هرگز دادگایه نشه واال رسواییش بیشیر از این دامن مارو 

ه. یم  گی 

 بعد از مکث و تنفیس کوتاه ادامه داد 

تونه یه سیی بال باشه و روی _اما ازدواجت با محمد یم

 این ننگ و فضاحت رو بپوشونه. 

 

مادر ما را باش! یی خیی از حال و احوال من چه 

برای خودش داشت! من برای  های مضحیکدغدغه

قرار بودم و او داشت از مزایای همرس دربندم نگران و یی 

گفت .چقدر دنیای ما از ازدواجم با محمد برایم یم

همدیگر جدا بود ! چقدر از قلب هم دور بودیم و از بند 

 های هم جدا. دلواپیس

دیگر نه نایی برای توپیدن بود و نه جاین برای درافتادن با 

ان و همه قساوت و یی از هضم ایناو.   واقعا حی 
انصاقن

 عاجز مانده بودم! 

_چطور به یه زن متاهل داری پیشنهاد ازدواج با یه مرد 

دی مامان؟ شما که به قول خودت اینقدر رو یم دیگه
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قدر از قهر رست تو حساب و کتاب خداست! شما که این

 حکم این کار زشت و ترش یمخدا یم
ی

شه بهم بیک

اخالقیت چیه؟غ  ی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۹۰ 

 

از حرفهای من گرخیده بود اما نه گذاشت و نه برداشت 

 در جوابم با حفظ ظاهری خونرسدانه گفت

_رسول یه مرتد فطریه و عقد و ازدواج شما خود به خود 

باطله! پس گنایه متوجه من نیست ... من دارم به 

ین و عاقالنهعنوان یه مادر دلسوز ب ترین تصمیم رو هیر

م . هام یمبرای بچه  گی 

 _هه یه مادر دلسوز ... 

 

ی که به نظر نیم ن  رسید باشد ! تنها چی 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

و با حالنر از تحقی  و تمسخر برایش کف زدم . حرکنر که 

باعث نگراین و خشمش شد .از ترس اینکه مبادا کیس آن 

و برش  حوایل حواسش به ما باشد نگاه هراساین به دور 

انداخت و بعد که خیالش از تحت مراقبت نبودنمان 

راحت شد دوباره رویش را به من کرد و این بار با لحن 

 داد شمرده گفت تری که بوی مصالحه و سازش یممالیم

 

دونم دونم که برات سخته حنر بهش فکر کنن ... یم_یم

دلت پیش رسوله و فکر یم کنن تا آخر عمرت بهش 

... ویل تو مجبور نیسنر متعهدی و با ید منتظرش باشی

عمرت رو پای انتظار برای مردی تلف کنن که وقنر اومد 

خواستگاریت باهات صادق نبود و بهت نگفت از دین 

خدا برگشته و مرتد شده. اگه بهت گفته بود شاید زنش 

نیم شدی... اگه با چشم باز انتخابش کرده بودی حاال 

تم حقته ! اما تو گول ظاهر گفاومد یمهر بالیی رست یم

خیی شیک و پیکش رو خوردی و از درون فاسدش یی 

سوزه .اگه دخیر عاقیل باشی منم دلم داره از این یم بودی 

خوام. باید اینو فهیم که من خی  و صالحتون رو یمیم

خواستم بدوین که در وضعیت عادی من هرگز ازت نیم
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 .. من بود که همون . اگه این خواست قلنی زن محمد بیسی

موقع وقنر محمد پاش رو توی یه کفش کرده بود که اال و 

دادم . نه اینکه به آب خوام رضایت یمبال محبوبه رو یم

بینن و آتیش بزنم تا محمد از فکرت بیفته...االن اگه یم

کوتاه اومدم فقط واسه خاطر محمد نیست. نه . وضع 

د هنوز خییل فرق کرده. همه چی به هم ریخته. محم

خواد دونه تا گ یمدلش با ما صاف نیست و خدا یم

دشمنیش رو با ما ادامه بده و به قصد تالقن چه کارها که 

دوین ...اما فقط تو نکنه ...محمد یه بمبه .خودتم اینو یم

توین دل توین مهارش کنن محبوبه ... فقط تو یمیم

 هاش رو دور رسسختش رو رام کنن و کاری کنن که کینه

ی تو دستت و نرمش بریزه. فقط تو یم  مثل موم بگی 
توین

 .  کنن

 

پاهایم به گزگز افتاده بود.از جا بلند شدم که بروم . 

ام از دست خزعبالتش رس رفته بود و دیگر حنر حوصله

ی آخر قبل یک دقیقه هم تحملش را نداشتم! در لحظه

رحم شوم و با لحن از رفتنم تصمیم گرفتم مثل خودش یی 

 ام درهم بکوبمش ! ی    ح و گزندهرص 
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_یم دوین چیه مامان!؟ راستش رو بخوای نه خودت برام 

خواد بشه بشه . بعد از مهیم نه محمدت ! هر چی یم

بالیی که رس من و همایون آوردین من برای همیشه 

 قیدتون رو زدم و کاری به کارتون ندارم دیگه. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۹۱ 

 

رم دنبال زندگیم. خداروشکر محتاج کیس هم یم

دونه ! شاید ورق برگرده و همایون نیستم... کیس چه یم

به زودی آزاد بشه. اگرم نشد تا آخر عمرم به پاش 

دونم لیاقت صیی و ندارم...چون یم  شینم و شکاینر همیم

انتظار منو داره. همایون یه انسان واقعیه. یه مرد بزرگ و 

یف به تمام ت پاکش ایمان دارم .  رسی معنا ! من به سی 

 محمد دشمنت اعتقاداتش برام مهم نبود و نیست! یم
ی
گ

خواد دلشو باهات صاف کنه؟ شده خب به جهنم ! نیم
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 که بینتون افتاده رو یم  به درک! 
ی

شینم یه گوشه این جنیک

کنم بلکه دلم خنک بشه. با عقده با لذت تماشا یم

ری روزگارمو سیاه کردی ! گشایی و خودرسی و کوته فک

خواه رو برام درنیار که اصال  حاال برام ادای مادران خی 

   بهت نمیاد زهراخانم! 

 

خشنود از اینکه در برخوردی متقابالنه آه از نهادش 

و درهم شکسته بودمش داشتم از پیش چشمان  برآورده

وزمندانه یممات و مبهوتش یی  گذشتم که او خیال و پی 

ش  ن را از آخرین تی  را به پاهای من شلیک کرد و نای رفیر

 من گرفت. 

 

دوین چرا محیا با من نیومد رسمزار؟ چون از روح _یم

منده است! دیروز الی ییک از کتاب هاش عکس باباش رسی

چه خاطراتش رسک  محمد رو پیدا کردم! امروز هم تو دفیر

 کشیدم دیدم که نوشته بود 

منده ید عاشق محمد بشم ! با ام بابا ... نبا" من خییل رسی

اینکه بهم گفته بودی اون یه گرگه در لباس میش .اما 

  رسه. "انگار زورم به دلم نیم
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۹۲  

 

فکر اینکه خواهرک دل نازک و حساسم عاقبت نرد 

کرد. با ام یمعشق را به محمد باخته باشد داشت دیوانه

ی بابا توی گوشش بود هنوز و خوب اینکه هشدارها

ای بیش نیست پس دانست که در دستش بازیچهیم

رفت؟ خداخدا داشت با پای خود به دامش یم  چرا

 یم
ی

اشتباهش باشد و هنوز  کردم که اول راه دل باختیک
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که نشود برای بازگرداندنش کاری    قدر از دست نرفتهآن

این عشق  کردم برای اینکه بتوان زهر کرد . دعا یم

ون کشید دیر نشده باشد!   خطرناک را از قلبش بی 

 

با دیل آویزان در سینه و حایل پریشان از مزار یکراست به 

دانستم مامان حاالحاالها به خانه دیدن محیا رفتم. یم

ستان برنیم گردد و دست کم تا ییک دوساعت دیگر در قیی

ن ماند تا یک دل سی  برای شادی روح مردگانش قرآیم

بخواند. پس فرصت خویی بود برای اینکه من و محیا در 

سکوت و خلوت خانه گپ و گویی خواهرانه باهم داشته 

دانستم چالش سخنر پیش روی من باشیم. هرچند یم

اش بیدار خواست از خواب خرگوشی است! اگر محیا نیم

 کردم؟شود چه کار باید یم

 

ن را دم در پارک کردم و به صدای متعجب محیا از  ماشی 

محیا تا روی   پشت آیفون گفتم که در را برایم باز کند. 

کرد. ایوان به استقبالم آمد. هنوز لباس مشیک به تن یم

قدر الغر و آمد. آنانگار حاالحاالها از عزای بابا درنیم

افتاد. از دیدنم کردی یمتکیده شده بود که اگر فوتش یم
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ن به مزار نیامده خوشحال بود . ازش پرسیدم چرا با ماما

گذراند و اش را یمبود؟ گفت که روز اول عادت ماهیانه

ن از خانه را ندارد.  ون رفیر  حال و حوصله بی 

 

 و وقنر ازش پرسیدم 

 دونست ؟_مامان یم

متعجب و گیج از اینکه چرا دارم در این مورد کنجکاوی 

 کنم گفت یم

 . فهمه _نه هنوز. ویل حتما امشب که نماز نخونم یم

 و من ابرویی باال انداختم و رفتم توی فکر. 

مندگیش " پس اینکه نیومد مزار اون قدرام به قضیه رسی

 . " پیش روح بابا ربط نداره

 

محیا بالیسی را که روی کاناپه افتاده بود برداشت تا برای 

ن من جا باز کند  . تا قبل از آمدن من داشت نشسیر

 ایراین بود کرد.تکرار یک رسیاتلویزیون نگاه یم
ی
ل خانوادگ

خواست برود چای تازه دم کند که من گفتم چای . یم

 خواهم و وقت زیادی هم برای ماندن ندارم. نیم
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 _تا قبل از اینکه مامان به خونه برگرده باید برم. 

 

ازش خواستم تلویزیون را خاموش کند و کنارم بنشیند. و 

ما متعجب و مشکوک شد ا وقنر گفتم باهاش حرف دارم

جویی نکرد و آمد کنارم روی کاناپه نشست. حال یی 

تازههمایون را ازم پرسید . یم ای ازش خواست بداند خیی

 دارم یا نه ؟

 

من مثل هربار که تا کیس رساغ همایون را ازم یم گرفت  

 دالنه کشیدم و گفتمشکافت آیه سوتهقلبم از درد یم

 ش ندارم. دونم که زنده است ! خیی دیگه ای از _فقط یم

 . نگایه از رس رقت و همدیل به من پاشید و آه کشید 

 آلود گفت بعد با لحنن ظن

ی یم ن ... _انگار چی 
ی

 خواسنر به من بیک

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

#۷۹۳ 

 

بیشیر از آنکه مشتاق شنیدن باشد نگران بود و من دلم 

 خواست بیش از این در تشویش و دلهره نگهش دارم. نیم

وع کنم؟_آره ...اما نیم  دونم از کجا باید رسی

؟ باز اتفاقر برات افتاده؟  _راجع به چی

 ای نیست. _نه. اتفاق تازه

 

نگایه مضطرب به ساعت انداختم و با دیدن شتاب  

ها فکر کردم تا دیر نشده بهیر است بعد از این لحظه

 مقدمه چینن کوتاه بروم رس اصل مطلب. 

 که برای ما داشت برایش گفتم. از آن هایی از بابا و نگراین 

شنی که او همراه محمد به مهماین شام ازدواجمان آمده 

بود و بابا با احساس خطر ازم خواسته بود که حواسم 

قدر موقع نفهمیدم از چی اینبهش باشد ... ) من اون

نگران و پریشونه؟ بعدا حدس زدم که بابا از حرکات 

هایی پیش خودش ح
ن  دس زده بود.(محمد یه چی 
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حالت در سکوت به ای گرفته و یی محیا با چهره

هایم گوش داد و حنر یک کلمه هم نگفت تا کار مرا حرف

برای پیش بردن این گفتگو سخت تر کند. واقعا توی باغ 

ی ؟ ناگهان با یی نبود یا خودش را زده بود به یی  طاقنر خیی

 ازش پرسیدم 

رو که محمد برات _تو واقعا اون گوی برقن موزیکال 

 سوغایر آورده بود انداخنر دور ؟

 _آره .چطور مگه؟

ربیط و بعد برای اینکه به من نشان بدهد چه سوال یی 

ام چشمانش را به رویم تنگ کرد . بعد مشکوکانه پرسیده

 گفت 

 شه!؟_پس موضوع مربوط به من و محمد یم

 

 خدارا شکر که باالخره هوشیار شد و فهمید سیع دارم رس 

چه صحبت مهیم را با او باز کنم. قدری خودم را به 

ی به  سمتش کشیدم تا احساس صمیمت و نزدییک بیشیر

 هم کنیم. 

 _آره...من هنوز نگرانتم ! 
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ی گفته؟ ن  _مامان چی 

 

های هایش بود .معنن نگاهنگاهم به لبخند کج روی لب

 فهمیدم. براق و تخسش را هم نیم

ایی گ
ن فته و فکرم رو ریخت _راستش آره. اون بهم یه چی 

هم. تا امروز خیالم راحت بود که تو دست محمد رو  به

خوندی و با توجه به نصیحت بابا محاله که خامش 

... اما ...   بیسی

ن وسط حرف  هام پرید و با گفیر

 _حاالم خیالت راحت باشه! 

رسید! ام کرد.چقدر به نظر عجیب و مرموز یمزدهشگفت

ی یم گرفت و من رسگشته پوزخندش داشت عمق بیشیر

 توانستم رس از افکارش در بیاورم! بودم از اینکه چرا نیم

 این حرفا رو از خودش گه؟ یعنن یم_پس مامان چی یم
ی
گ

 درآورده؟

 

البته از مامان خانم بعید نبود. با آن سابقه درخشاین که 

اندییسی در زمینه توطئه چینن علیه به نام مصلحت
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تحت تاثی  قراردادن من هایش داشت شاید برای بچه

ام نسبت خواسته باشد که از احساسات عمیق خواهرانه

به محیا در جهت اهداف شوم مورد نظرش سوءاستفاده 

 کند. 

خواست روی ییک از نقطه البد او هم مثل محمد یم

هایم دست بگذارد. محمد همایون را ازم گرفت و ضعف

... محیا حاال مامان نقطه ضعف دومم را نشانه رفته بود 

 ! 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۹۴ 

 

م هرکاری بکنم. چون یم  دانست من به خاطرش حارصن

یک آن از اینکه خودم را در تله مکر و حیله مامان 

انداخته باشم احساس حماقت کردم اما محیا باز هم با 

منتظرهحرف این های غی   ام شد. اش باعث بهت و حی 
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جوری که تو یا مامان اصال اون _نگران نباش محبوبه! 

ن نیست ... فکر یم  کنی 

 آنکه حنر بتوانم چشم ازش بردارم پرسیدم یی 

 _پس چه جوریه! 

 

 خورد. ای از ابهام غوطه یمانگار داشت در هاله

آمد سابقا اش بیگانه بودم. یادم نیمبا لبخند موذیانه

ش را در چهره ی آرام و خجالنر و صبورش دیده نظی 

م نیم باشم.  ی دستگی  ن ش هم چی  ن شد. از نگاه ارسارآمی 

 ای شده بود خواهرکم! خدای من ! چه معمای پیچیده

_مامان عادتشه لوازم شخصیم رو هر روز یواشیک 

 اش رو داشنر ... بازرش کنه . خودت که تجربه

ن افتاد . ی بینن گوشه  اش چی 

 _از این کارش متنفرم. 

 

چینن ر است با این زمینهدانستم قراکه هنوز نیمدرحایل

د هاج و واج گفتم   گفتگویش را چطور پیش بیی
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 _خب؟

 

بلکه برای رسعت بخشیدن به تفهیم منظور خودش به 

ن و  من ترغیب شود. حاال رسش را انداخته بود پایی 

ن سیاهش بازی یمداشت با دکمه کرد. انگار عمدا ی شومی 

 دزدید. داشت نگاهش را ازم یم

مد رو گذاشتم الی کتابم که مامان _من عمدا عکس مح

وقت تجسسش پیداش کنه و حرص بخوره. عمدا تو 

خاطراتم یادداشت نویسم که بخونه و های درویعن یمدفیر

 خوابش پریشون بشه! 

 _عمدا ؟ که چی بشه ؟

_گفتم که ... خواستم حرصش رو دربیارم ... اذیتش کنم 

 ... 

روی دیوار و نگاهش با ردی از حرست به قاب عکس بابا 

 مات ماند. 

 _حقشه ! 
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اش ی مثل سنگ شدهکردم . به چهرهناباورانه نگاهش یم

اش اش که در اثر التهاب و هیجانات دروین ! به سینه

ن یم شد ...به حرکات عصنی داشت تندتند باال و پایی 

خواست دکمه را از لباسش بکند... دستانش که انگار یم

انگار هرچه بیشیر در او شناختنش! کردم و نیمنگاهش یم

 از محیایی که یم
گشتم کمیر شناختم یمدنبال رد و نشاین

نوایم کردم . چه بررس خواهرک مظلوم و یی پیدایش یم

کشید بوی عناد و آمده بود که حاال هر نفیس که یم

داد. بدجوری غافلگی  شده بودم اما باید یک رسکیسی یم

ی یم ن ت یمگفتم.باید از دل این آوار حچی  ون. ی   زدم بی 

 

 همه این کارا رو داری از لج مامان _یعنن یم
ی

خوای بیک

؟ یم  کنن

 

با تمام دور از ذهن بودن و امری محال نمودن خدا خدا 

ین فکر محتمل یم کردم که حقیقت داشته باشد. این بهیر

اش بود. خییل بهیر از اینکه محیا راسنر راسنر دلباخته

یعنن آره .اما انگار هنوز برای شده باشد .رستکان داد که 

خواست بازیچه خوشحال شدنم از اینکه او نه تنها نیم
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 یا شاید هم بدجنیس توانسته 
ی

باشد بلکه حنر با زرنیک

مامان را هم بازیچه دست خودش کند زود بود. باید ته و 

ی به دست یم فهمیدم توی رس آوردم. باید یمتوی بیشیر

ن خکوچکش چه یم پروا او را به شم یی گذرد و کدامی 

 ی انتقام کشانده؟مرحله

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۹۵ 

 

دستم را روی بازویش گذاشتم و او را به طرف خودم 

 کردم . چرخاندم .تقریبا داشتم التماسش یم

_به من نگاه کن محیا! تو چشمام نگاه کن و بهم بگو 

نداری ... واقعا هیچ عشق نهاین در دل نسبت به محمد 

 بگو تا باورم بشه .بگو تا بتونم یه نفس راحت بکشم . 

توی چشمان پر از بیم و امیدم زل زل نگاه کرد و از میان 

 هایش آرام غرید قفل دندان

 _از محمد متنفرم! از هردوشون متنفرم ... 
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اش را ازم برگرداند. اینکه با و بعد روی برابروخته شده

حمد متنفر است به قدر کاقن رصاحت تمام گفته بود از م

آور بود دیگر انتظار نداشتم مامان را هم با او برایم شوکه

جان خودم را شنیدم که جمع ببندد. کیم بعد صدای یی 

 عاجزانه گفت

 _چرا ؟

دانستم چرا چی ؟ چرا از محمد متنفر خودم هم نیم

 است ؟ یا چرا از مامان ؟

ر آن بزند زیر ترسیدم هلرزید ... یمهایش داشت یملب

 گریه . 

چاره رو _از  مامان متنفرم چون با حرفا و کاراش بابای یی 

ون  سکته داد . اون روز بابا قبل از اینکه از خونه بزنه بی 

مرده بود... من خودم دیدم که چطور حرفهای وحشتناک 

تونست قدم از قدم مامان کمرش رو شکست و نیم

   برداره. 
ی
مون رو از هم پاشوند از محمد متنفرم چون زندگ

... با عشق یهوییش به تو خونه خرابمون کرد... بعدم با 

چاره بسازه خواست از من یه طعمه یی وقاحت تموم یم
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ی احمق ! و وقنر بهش گفتم دستش خورده...یه فریب

م کرد.   برام رو شده تحقی 

 

همان لحظه از جایش بلند شد . چشمان نگران من هم 

ن بردا اش که شت. رفته بود رساغ گوشی به دنبالش خی 

ن تلفن افتاده بود... انگار یم ی را روی می  ن خواست چی 

ش مامان با رمز  نشان من بدهد . شاید از ترس دسیر

سخنر قفلش کرده بود که حنر خودش هم مثل حاال 

افتاد ...بعد از ییک دوبار اش به زحمت یمبرای یادآوری

را روی صفحه مورد وارد کردن رمز اشتباه باالخره گوشی 

 نظرش باز کرد و آن را به طرفم گرفت . 

 اس ام اس محمد بود . برایش نوشته بود  

ا قد نیم" یم ن ده و دونم که خودت عقلت به این چی 

خواهرجون عزیزت چشم و گوشت رو باز کرده ...منم 

اتفاقا ازش ممنونم که باعث شد خودت رو از دام من 

... درسته که با م امان خانمت همدست شدی کنار بکیسی

و منو فروخنر اما تازه فهمیدم حنر اگه موفق به انتقام از 

دم یک شدم هم هیچ لطفن برام نداشت. ترجیح یمتو یم

عمر دنبال آهوی وحیسی خودم با حرست بدوام تا اینکه 
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یه گوسفند نفله رو قربوین کنم. اگه خواهر محبوبه 

! نبودی حالیت یم  " کردم نامردی یعنن چی

 

ن و عایص محمد را از البهیم الی توانستم صدای خشمگی 

ی پیش رویم بشنوم. حنر تصور اینکه کلمات تایپ شده

محیا بعد از خواندن آن پیام زشت و کوبنده چه حایل 

دانستم اگر شده برایم سخت بود ! اما این را هم یم

رحمانه تا این حد محمد در استفاده از کلمات زمخت و یی 

دلبازی نکرده بود شاید محیا نسبت به او به این دست و 

اری و امتناع نیم ن  رسید . درجه از حس بی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۹۶ 

 

 

ن بود.   که آن پیام کذایی داشت همی 
 تنها حسنن
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خواستم به تعبی  " آهوی وحیسی " اش از خودم فکر نیم 

 کنم ! اصال ! 

 

نشان همدیل دستهای رسدش گوشی را کنار گذاشتم و به 

دمشان.   را توی دستانم گرفتم و صمیمانه فرسی

 
ی
_محیا! به حرفهای محمد اهمیت نده. تو کار بزرگ

 شکستش دادی و اونم خواست با 
ی

کردی ... تو با زرنیک

جوری یه کم دق دلیش رو خایل کنه . من واقعا یه پیام این

 ای ! العادهکنم دخیر ! تو فوقتحسینت یم

 

ها پفر زدم زیر خنده. او هاج و عد ناگهان مثل دیوانهو ب

کرد و مانده بود چی باعث واج به ریسه رفتنم نگاه یم

 انفجار بمب خنده روی لبهای من شده؟ 

_فکر کن توئه وروجک، مامان خانم مارپل رو گی  آوردی 

ون و ویلون مونده و  و یه جور هراسونش کردی که حی 

قدر رند و خدای من! گ تو این دونه باید چکار کنه؟نیم

 بال شدی دخیر ؟ 
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ها فکر گمراه شدن مامان توسط محیا با ییک از همان کلک

برد مثل یک جوک بامزه هایی که خودش به کار یمو حقه

 توانستم هربار بهش با صدای بلند بخندم. بود که یم

 

ام از هم باز شده خوردههای زنگها آروارهبعد از مدت

آمد...آن قدر که چشمانم دیگر خنده هام بند نیمبود و 

کم کش های محیا هم داشت کمی لباشیک شد. گوشه

 آمد. یم

دونم خییل بدجنیس کردم ویل دلم خنک شد... یه کم _یم

حرص و جوش بخوره و چه کنم چه کنم کنه براش بد 

 نیست ! 

 لب برچید و بعد از مکث کوتاهش فکورانه گفت

ن با سیدم از اینکه خدا منو نبخشه ! _ برای اولی   ر نیر

 

 زد . در صدای من هنوز خنده داشت موج یم

شینه و جور وقتا بیکار نیمشناش...این_مامانو که یم

هاش تو آستینشه ... از ترس اینکه مبادا تو فریب توطئه
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کرد بیام های محمد رو بخوری داشت التماسم یمبازی

 خودمو فدای تو کنم ... 

ا به من کرد و صاف زل زد توی چشمانم . با رویش ر 

 تردید پرسید

؟  _تو حارصن بودی خودت رو فدای من کنن

 

 ��به نظرتون جواب محبوبه چیه ؟

 

 

 

 

 

 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۹۷ 
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سوال سخنر بود! از آن سواالت که قبل از بله یا خی  

ن باید همزمان به عقل و قلبت رجوع یم دی کر گفیر

شنیدی و در یک آن تمام .صدای فریاد هردو را یم

ش را در نظر  جوانب منطفر و احساش  بله یا خی 

ای شفاف رسیدی گرفنر و بعد که با خودت به نتیجهیم

 کردی. اعالمش یم

اما من یک جواب ساده و تردیدناپذیر بیشیر نداشتم و 

قلبم نیاز به تامل و تعمق بیشیر ندیدم. کلمایر که از ته 

 جوشید و جاری شد روی زبانم. 

_معلومه! مگه من چندتا خواهر خوب و عزیز مثل تو 

دارم؟ ما همه کس همیم محیا ! پاش برسه جونمم برات 

 دم. یم

 

کرد. گویی در دل داشت به غرورمندانه نگاهم یم

لرزید اش یمنازید .چانهاش یمخواهرش... به خواهر فدایی 
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انداخته بود.کلماتم انگار  و نم اشک چشمانش را سوسو 

 در اعماق جانش نشسته بود. 

 دونستم . _یم

 و بعد خودش را درآغوشم کشید. 

 

کردم و کنم شاید باید قدری احتیاط یمگایه فکر یم

گفتم نه .شاید اگر با این همه رصاحت لهجه و جدیت یم

تمام این شور و حمایت خواهرانه را ناخودآگاه بهش 

م قرار نیمکردم محیمنتقل نیم گرفت ا آن قدر تحت تاثی 

چون و چرای من که خودش را متحد رسسخت و یی 

 بداند. 

شاید... شاید... آه! امان از این شایدهای پرافسوس و 

 کشنده! 

 

کردم با وقنر داشتم موهای نرم و زیبایش را نوازش یم

 لحنن ناصحانه کنار گوشش گفتم 

ه که دیگه دست از بازی کردن ب ا اعصاب و _ویل بهیر

روح و روان مامان برداری عزیزم. مامان اگه قضیه رو 
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ه یه گوشه بیکار نیم شینه فقط بیشیر از این جدی بگی 

شه که به اش رو بخوره .حتما باز دست به کار یمغصه

شیوه خودش این قضیه رو مدیریت کنه. خودت بهیر 

دوین که وقنر احساس خطر کنه چه تدابی  ترسنایک به یم

 زنه . یم رسش

ی نگفت .انگار رفته بود توی فکر.  ن محیا ساکت بود وچی 

دن بازویم بهم فهماند که این هشدارم  اما کیم بعد با فرسی

 را جدی خواهد گرفت . 

قبل از اینکه به خانه برگردم از محیا خواستم کلید انباری 

را برایم بیاورد. از دوسه شب پیش به فکر تفنگ شکاری 

ای در آمد بابا هیچ سابقهیادم نیم بابا افتاده بودم . 

دانم که جوازش را استفاده از آن داشته یا نه ؟ فقط یم

کرد. یک تفنگ گلوله زین از نوع سال به سال تمدید یم

خواستم دور از چشمان مامان تصاحبش گلنگدین بود .یم

 کنم. 

 

ی من در تقابل با محمدی که برای ورود به حریم خانه

ه از کیس نبود و هروقت دلش خواست دنبال کسب اجاز 

رفت، الزمش داشتم. باید یک چشمه از هین آمد و یمیم
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دادم تا دیگر جرات تعدی به ام را به او نشان یمجنگجویی 

 مرا پیدا نکند.توی یک صندوق چویی محدوده
ی
ی زندگ

زیر لوازم شخیص و از رده خارج قدیم و جدید مربوط به 

ن بابا مثل کیف سامسونت و  های نظایم ) اورکت و پوتی 

شد( و یک که احتماال مربوط به خدمت زمان جنگش یم

رادیوی ترانزیستوری پیدایش کردم. فرصنر برای اینکه 

بفهمم گلوله ای داخلش هست یا نه نداشتم. هرلحظه 

 ممکن بود مامان رس برسد. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۹۸ 

 

 ا را در دستم دید وحشتمحیا وقنر تفنگ شکاری باب

خواهمش چکار؟ سیع کردم با خواست بداند یمکرد.یم

 اش را خننی و توجیه کنم . دالیل خودم نگراین 
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دفاعم! _ تو اون باغ ویالی دراندشت من یه زن تنها و یی 

ی دم دستم داشته باشم تا اگه یه  ن ن چی  خوبه که یه همچی 

 . وقت اتفاقر افتاد بتونم از خودم دفاع کنم

درحالیکه هنوز از تصور کردن من با آن تفنگ شکاری 

 داد پلگ زد و با تردید پرسیدمتوحش نشان یم

 _گلوله واقیع هم داره؟

 خندیدم و شانه زدم باال . 

 دونم ! امیدوارم که داشته باشه . _نیم

ی به مامان نگوید. تفنگ را  ن ازش خواستم در موردش چی 

حافیطن با محیا با الی یک چادر پیچیدم و بعد از خدا

ون و قبل از اینکه کیس مرا در  احتیاط از خانه زدم بی 

ن شدم.   حال حمل یک شی مشکوک ببیند سوار ماشی 

 

 *** 

 محمد 

 

اش هنوز گذشت .نامههفته از مالقاتش با رسول یمیک

توی داشبوردش بود. اما وزنش را روی دلش احساس 
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دل خواندنش کردنش را داشت و نه کرد. نه خیال پارهیم

هردو راحتش نیم گذاشت. اما  یرا ! اگرچه وسوسه

دانست ناگهان چی شد که تصمیم گرفته خودش هم نیم

د نامه را برساند دستش؟   بود بیی

 رسونشم شدم !"" نمردیم و نامه

 شاید هم نامه بهانه بود و دلش هوای دیدنش را داشت.  

خواست که این وسط مامان خانم چه از جانش یم

پرید روی اعصابش! حنر زد و جفت پا یمتندتند زنگ یم

 شنیدن صدایش را هم نداشت حوصله

 

" دست از رس محیا بردار محمد ...به خاطر خدا این 

یت رو دور بریز. این دخیر هنوز بچه است.  کینه شیر

هنوز از عزای پدر خدابیامرزش در نیومده. خییل 

دانست؟ ( ا یمپذیری ر پذیره.) اصال معنن آسیبآسیب

! گناهه! تو  خدا رو خوش نمیاد با احساساتش بازی کنن

ای دنبال دوای دردت محبوبه است ! جای دیگه

 درمونش نگرد. " 
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ن و  دست از رس محیا برداشته بود که ! با یک پیام تند و تی 

م اش را بست. اصال از اول هم نباید این آور پروندهرسی

پست و رذل شده  کشید. هرچقدر هم کهنقشه را یم

 های کثیف نبود. باشد اما آدم این بازی

 خورد . ی آخر مامان خانم در رسش چرخ یمجمله

" دوای دردت محبوبه است ! جای دیگه ای دنبال 

 درمونش نباش."

 

ن  ها و مسائل ها ، با تمام کدورتشدن با تمام باال و پایی 

ن ، با این جمله  مابی 
 اش از ته اعماقحل ناشدین قن

سوخته قلبش موافق بود ! که او هم دردش بود و هم 

 ی دیگری بود . درمانش ! اگرچه محبوبه

 " چه دیر فهمیدی اینو مامان خانم !"

 

خواند. وگرنه باید به خودش شک اما باید نامه را یم

کرد. اصال به نظرش طبییع نبود که نامه را نخوانده به یم

نسبت به او بد دست او برساند. شاید رسول توی نامه 

ی محبوبه را بیشیر و بیشیر گفته باشد تا خشم و کینه
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د. شاید سیع کرده توی نامه با کلمایر  ن نسبت به او برانگی 

رمزی یک پیام رسی را به او تفهمیم کند و نامه نیاز به 

 رمزگشایی داشته باشد! 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۷۹۹ 

 

مام جوانب منطفر و کرد و تهر طور که حساب یم

دید حتما باید عقالین و امنینر را که در نظر یم گرفت یم

 از محتویات آن نامه کذایی رسدربیاورد. 

 

ن شدم فقط یه نامه عادیه ! جهنم !  " بعد اگه مطمیی

 دم بهش." برم یمیم

با اکراه این را با خودش گفت و بعد تا چهارتای نامه را باز 

بله زد. اول با یک دستمال اش از عرق آکند پیشاین 

کاغذی عرقش را خشکاند و بعد یک نفس عمیق کشید. 
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کرد تا کرد. خداخدا یمزق یماش از حاال داشت زقسینه

 آخر نامه طاقت بیاورد. 

 

حنر خداحافیطن از هم جدا ماندن   محبوبه ماهم ! یی  》

ن سالم هم قلبم ناله  چنان دردی دارد که حاال برای گفیر

 زند. یم

ن دفعه است که قصد دارم برایت یمن دانم این چندمی 

ثمر قبیل هربار که به اسم نامه بنویسم. در تالش های یی 

تو رسیدم قلمم از نفس افتاد. اما امروز با خودم عهد 

ام حنر شده با جوهری از خون دل این نامه را به بسته

انتها برسانم. خواستم بگویم خوبم اما دروغ چرا؟ نیستم 

 خویی به رس یم.البت
برم و  از این ه در وضعیت جسماین

لحاظ جایی برای نگراین وجود ندارد. درد من اسارت و 

ها نیست. درد من دوری و دربند بودن و این حرف

ون هم به عنوان یک  جداافتادن از توست ...واال آن بی 

انسان متمدن و مختار ، آزادی های فردی و اجتمایع 

که حاال از دست چندان درخوری نداشتم  

های موجود به ستوه آمده باشم و به خاطرش محدودیت

ی بار اولمم های های و وای وای رس بدهم. . تجربه
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نیست که ندانم باید چطور خودم را در این تنگنای 

 ظالمانه جمع و جور کنم. 

دانستم در شکاینر هم ندارم چرا که خود از اول یم

 ام چه تاواین دارد! پرستان فریاد آزادیی اللزمانه

  

محبوب من! راستش را بخوایه بیشیر از خودم نگران 

تنهایی توام. که بدون من درچه حایل!؟ ترس دارم که غم 

الکردارم دور از چشمان من ، روح حساس تو را بشکند و 

 آرزوهای قشنگت را شخم بزند. 

ترس دارم که وقنر دلت از همه دنیا گرفت کیس نباشد  

را بچیند و به تو یک جرعه آرامش هایت که اشک

 بنوشاند! 

ند و کابوس جدایی شبکه مبادا خاطره   ها ها امانت را بیی

انند. ترس دارم که نومیدانه از خودت  خواب از رست بیی

هم دست کشیده باشی ! هنوز دنیا به آخر نرسیده 

ای باش که به سنیوریتا. لطفا قوی باش .همان محبوبه

و راه شکست دادنش سخت بود .  شد راحنر تسلیم نیم

ن  ن برانگی   و تحسی 
همان که جرات و جسارتش مثال زدین
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نازید و تمام شهر بود. همان که به روح مستحکمش یم

 اش بود . محو غرور و زیبایی 

 

وی در دلت نده . حنر   به هیچ اندوه و مالیل اجازه پیرسی

و محکم  اگر غم من باشد! رست را مثل همیشه باال بگی  

استوار به راهت ادامه بده و ترش از یط این مسی   و 

 
ی
ناهموار بدون من نداشته باش . من نیستم... اما زندگ

ی برای تو جریان دارد هنوز . من نیستم اما قلب شیفته

جا پیش توست. تو در جان من حضور داری و من من آن

 مانیم و از هم جدا نیستیم. در یاد تو ! ما یی هم نیم

 

 _سانسور_کردند#عشق_را

 #نیلوفرالری

#۸۰۰ 

 

که یک عشق واقیع هرگز در ظرف زمان و مکان 

 گنجد. نیم
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ن و در دنیا را به روی  ن ننشی  یک گوشه تنها و غمگی 

ای برای شادی تواین برای خودت بهانهخودت نبند. تا یم

تواین تواین بخند و بخوان و برقص ! تا یمپیدا کن. تا یم

 کن . تا که دشم
ی
 ن شاد نشویم.  زندگ

بگذار تنگدالن و کوته نظران تاب دیدن شکوه 

ات را نداشته باشند. بگذار خوابشان از عزت و پایداری

ی من از توست ! استقامتت بیاشوبد. این تمام خواسته

وز شو. از برای خواسته  بجنگ و پی 
ی
های خودت از زندگ

ی که یم ن  تواند مانیع در رس راه آسایش و آرامشتهرچی 

باشد بگذر. حنر اگر مربوط به من باشد! لطفا این حق را 

 برای خودت قائل باش . 

 

ی از خودت به من بدهمحبوبه . برایم از  ی من ! خیی

های روشن فردا...از روزهای پر امیدت بگو. از لحظه

ی شاداب گل رسخمان ! نوای شاد سازهایت ! از باغچه

های از شیطنت .. ی شب. ی گل محبوبهاز عطر مستانه

 دودوک و از باغ پربار پرتقال ! 

ی ننویس! بگذار دل غم هایت از غصهدر نامه ن ها چی 

 رسد. بسوزد از اینکه زورش به ما نیم
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فهمم که اینجا کاری جز فکر کردن به تو ندارم . تازه یم

شود تو را دوست داشت و خواست ! با اینکه چقدر یم

با تو زیبا باشد اما با  توانستدانم چقدر آینده یمیم

ام پشیمان و کرده  همه از کارهایی که در گذشتهاین

مسار نیستم. چرا که معتقدم هرکس به سهم خود باید  رسی

داند قدیم برای آن آزادی که حق خود و همنوعانش یم

 بردارد. 

کونوا 
َ
 ف
َ
 الَمعاد

َ
خافون

َ
نُتم الت

ُ
م دیٌن و ک

ُ
ک
َ
ن ل

ُ
م َیک

َ
" إن ل

 
ُ
ِ د
 قن
ً
حرارا

َ
ن "  ا م؛ امام حسی 

ُ
 نیاک

مواظب خودت ، قلب پاک و روح بلندت باش سنیوریتا 

.》 

 

ده حس یم کرد درونش یخ زده .داشت در خودش فرسی

. کاغذ از میان دستان خشک شده اش افتاده بود و شد یم

کرد و او حنر نای آن را نداشت که برش دارد. نگاه یم

 یمنیم
ی

ر گلویش را باز زی کرد. دکمهدید. احساس نفس تنیک

 روی گردن آویزش انداخت که مثل یک وزنه
ی

ی کرد چنیک

ن داشت به گردنش فشار یم  .  آورد سنگی 
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بان یم   افتاد. پیش چشمان گویی قلبش داشت از رصن

ماتش خط به خط آن نامه با حروقن درشت داشت رژه 

ی نیاز رسول ، از انتخاب هوشمندانهرفت. از طبع یی یم

ان کلماتش که بار م عنایی و انرژی مثبت باالیی داشت حی 

 مانده بود. 

 

" عجب آدمیه! انگار این نامه رو نه از زندون که از یه 

ن رایه براش نوشته. اما نه مسافرخونه ی داغون بی 

... نه استغاثه ای! انگار که غرولندی داشت ...نه شکاینر

 بد یا خوب فردا قراره از اون مسافرخونه زپریر بره. " 

 

... یک نوع گشایش روچ و جور خوی یی یک  اعتنایی

نیازی خایص داشت که تا به حال شبیهش را در کیس یی 

خواست قدری انصاف ندیده بود. شاید حاال اگر یم

توانست به محبوبه حق بدهد که چرا و داشته باشد یم

 چطور در دام محبتش گرفتار شده. 

 نبود!؟ ستود عجیب بود اینکه داشت قلبا رقیبش را یم 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۰۱ 

 

توی خانه روی کاناپه دراز کشیده بودم و داشتم یک رمان 

شد و خواندم. گایه حواسم از داستان پرت یمعاشقانه یم

ماند . تا اینکه ی پیش رویم مات یمنگاهم روی صفحه

دار دودوک مرا به سمت پنجره واق معنن صدای واق

ی یی کشاند. دود
ن قرار و هیجان زده بود .توی وک از چی 

ها گذشته بود و باغ چشم گرداندم و دیدمش که از نرده

آمد. کاش خیال و قدم زنان به سمت خانه یمداشت یی 

فهماندم که نباید ها را بلد بودم تا به دودوک یمزبان سگ

 از دیدن دشمِن دوستانش خوشحال شود! 

 

با حالنر مصمم به رساغ  زیر لب " لعننر " گفتم و بعد  

تفنگ شکاری بابا رفتم که باالی شومینه آویزانش کرده 

ی نیست ،  بودم. بعد از اینکه فهمیدم از گلوله خیی

اش مجبور شدم تلفنن از مهرداد بخواهم که برایم تهیه

کند. مهرداد اولش از درخواستم شوکه شد و در موردش 
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ورده بودمش؟ جز با نگراین ازم پرس و جو کرد که از کجا آ

اینکه به دروغ گفتم متعلق به همایون است توضیح 

 دیگری از من نشنید. 

 دونستم رسول تفنگ شکاری داره . _ نیم

ازم در مورد نوع و مدلش پرسید و اینکه اصال گلوله 

 خواهم چکار؟ در جوابش خونرسدانه گفتمیم

_که اگه یه وقت نصف شب دزدی به خونه زد یا بهم 

 بزنم تو پاش! حمله شد 

ظاهرا قانع شده بود اما هنوز داشتنش را برایم خطرناک 

 دید. یم

ن _اگه یه شات  تر بود! گان بود مطمیی

 

گفته بود بدون جواز حمل اسلحه و شکار هیچ جا بهش   

کند. دو گلوله نیم فروشند. اما با این حال تالشش را یم

 روز بعد چهار گلوله برایم آورد.با یک سایلنرس برای

قانوین کاهش صدای شلیک! یم گفت مجبور به خرید غی 

قانوین تهیه شود شده و من یم ی که غی  ن دانستم هرچی 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

. اما هرچه ارصار کردم باید بابتش بهای گزاقن پرداخت

 مهرداد ازم بابتشان پویل نگرفت. 

 _رسول بیشیر از اینا به گردنم حق داره . 

ه به دستم و بعد با اشاره به پاکت محتوی گلوله ها ک

 داده بود گفت 

_امیدوارم که حنر یه گلوله هم خرج کیس نکنن اما اگه 

ی حواست باشه که حتما  مجبور شدی ، موقع نشونه گی 

ی! یه وقت جای دیگه رو هدف  پای طرفو نشونه بگی 

 ت رسی نشه. نگی  که واسه

 و من از این بابت خیالش را راحت کردم. 

 پرسید 

 کنن ؟_بلدی چطور تفنگت رو پر  

ی تمام  بلد نبودم و او یاد من داد و بعد هم با حوصله

ی پر به نکات ایمنن الزم را برای نگهداری از یک اسلحه

د کرد.  ن  من گورسی

 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ون زدم. عرص آرام و دلپذیری بود و از  یی صدا از خانه بی 

ی طبیعت انگار آمد. صحنههمه جای باغ بوی بهار یم

م  کشید! نتظره ای را نیمانتظار هیچ رویداد خطی  و غی 

ن جلوباز طرح یل تنم بود ّبا شلوار کتان کرم . من یک شومی 

موهایم را شل و ول پشت رسم بسته بودم . فرصت 

ون زده از بند کش سیاهم را که  نشده بود طره های بی 

دور صورتم رها بود جمع و جور کنم .او برای دودوک یک 

خوشحایل  تکه استخوان آورده بود و دودوک داشت با 

ی ما را مطیع زد. پس اینجوری سگ زبان بستهلیسش یم

 خودش کرده بود. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۰۲ 

 

البد نیمه شبها که مثل یک نگهبان ناخوانده در  باغمان 

آورد تا به کشید گوشت و استخوان برایش یمرسک یم

 اش کند. دوسنر با خود آموخته
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اهن چهارخ انه تنش بود با شلوار مشیک. زیر یک پی 

ی آلوچه به تماشای دودوک درخت ِغرق در شکوفه

 در دست 
ی

ن که برگشت و مرا با تفنیک ایستاده بود. اما همی 

تش با هیچ  مقابل خودش دید خشکش زد. بهت و حی 

 در دست 
ی

ن نبود . من و تفنیک ان و سنجیسی قابل تخمی  ن می 

 ؟ از محاالت بود . 

 

ی تفنگم را به سمتش گرفته ر حالیکه لولهها ، داز پای پله

گرفتم ی توی دستم یمبودم با شجاعنر که از اسلحه

 زنان فریاد زدم نهیب

ن حاال از رایه که اومدی برگرد برو .   _همی 

یک آن به خودش آمد و دید که دارد جدی جدی تهدید 

شود. به تری    ج قبایش برخورد. اما فرصت را برای یم

 نداد . با نییسی باز گفت تمسخر من از دست 

 بازی رو از کجا پیدا کردی؟_این اسباب

و بعد چند قدم به طرفم برداشت و من برای اینکه از  

حرکت متوقفش کنم مجبور شدم با یک حرکت رسی    ع و 

  عصنی گلنگدن را بکشم . 
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 که  یایستاد و ناباورانه زل زد به چهره
ی

پریده رنگ و تفنیک

 رزید. نگاهش را باریک کرد. لداشت توی دستانم یم

 کنه!؟_این تفنگ بابا نیست!؟ دست تو چکار یم

گفت نبود انگار. گفته بود " حواسش به کلمایر که یم

 تفنگ بابا ! " و نگفته بود " تفنگ بابات !"

 _فکر کن بهم ارث رسیده! 

بازی ی توی دستم اسبابحاال که فهمیده بود اسلحه

ا داده بود و داشت نیست و کامال واقعیست کیم و 

کرد .حنر سیع داشت با تمام خودش را جمع و جور یم

 و غیظ و غضبش لحنن مالیم داشته باشد. یکه
ی
 خوردگ

دوین اسلحه کشیدن به روی یک مامور امنینر چه _یم

 مجازایر داره؟

 ی تحقی  براندازش کردم و پوزخندزنان گفتمبه دیده

! با تعریف شغلت چ ه پارادوکس _هه ! مامور امنینر

 عجینی داری! 

اش را اخمهایش درهم شد و کوشید با توپ و ترسی جذبه

 به رخم بکشد . 
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 _بزن کنار اون اسباب بازی رو تا خردش نکردم. 

 

بار برای اما من خیال عقب نشینن نداشتم. باید یک

فهماندم که من نیاز به یک بپای قلدر همیشه بهش یم

قت دلش خواست دزدانه تواند هرو مثل او ندارم و او نیم

ی من آمد و شد داشته باشد تا امنیت رواین مرا به خانه

 برهم بزند! 

 کنم! _از اینجا برو واال بهت شلیک یم

با دندان قروچه گفتم و چشم ازش برنداشتم .کف دستم 

هایم حس عرق کرده بود و فشار خون را توی گوش

نده بودم کردم. اما کماکان بر خود و هیجانانم مسلط مایم

 . 

اگر قدری بیشیر من و موقعینر را که در آن قرار داشتیم 

جدی گرفته بود باید همان لحظه از روی عقل و احتیاط 

رفت .اما انگار هنوز کشید و از آنجا یمو تدبی  راهش را یم

شد که من با او خیال شوچن ندارم واال با لحن باورش نیم

ن خود باعث تهییج بیشیر من  شد. . نیم تحریک آمی 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۰۳ 

 

_فشنگاش مشقیه البد ! بلدی اصال ماشه رو بچکوین 

 چریک کوچولو ! 

وی قهر و عصیانم بود که داشت مثل موچی  این نی 

خروشید و دست لرزانم را روی ویرانگر از اعماق دلم یم

او و ای دیگر بود که در من علیه لغزاند و محبوبهماشه یم

 ستمهایش رس به شورش گذاشته بود. 

 

رحم در همان حال که نگاه نافذش مستقیم به چشمان یی 

ی دیگری به سمت من پروایانهآلود من بود گام یی و عتاب

 برداشت . 

هایش ، دردرسهایی ورزیهایش، کینهیک آن تمام بدی

که برای من و خانواده درست کرده بود، رفتارهای 

با محیا، ظلمش در حق همایون ...نقش  اشناجوانمردانه

ای که در از هم فروپاشیدن مستقیم و ستمگرانه
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ام از ام داشت در نظرم آمد و عصبانیت و کینهخوشبخنر 

وی محرک به دستانم منتقل شد و به  او مثل یک نی 

حرکتش انداخت .او انگار جنون خشم را در نگاهم دیده 

 کرد . بود که به جای اخطار داشت خواهشم یم

_بذارش کنار محبوبه ! آروم باش! من اومدم که یه 

ی...  ن  چی 

اش ناتمام ماند . ی من جملهبا شلیک ناگهاین و ناشیانه

خودم از قدرت شلیک به لرزه افتادم و او هم به عقب 

ی آخر رسسختانه به پاهایش تکیه پرتاب شد .اما لحظه

 ی شلیک ، دودوک را زد که نیفتد. صدای ضعیف شده

خواست تایی انگار یممتوحش کرده بود .حاال از شدت یی 

ش را پاره کند.   زنجی 

 من چکار کرده بودم؟ خدای من! 

 

زده به او . کرد و من بهتمحمد هاج و واج به من نگاه یم 

هنوز انگار نفهمیده بودم که چه غلیط کرده ام ! هنوز 

دانستم که نزدیک بود به کشتنش بدهم. هنوز انگار نیم

 انگار منتظر بودم دسنر از این خواب ترسناک بیدارم کند 

 . 
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فشانش را محکم گرفته و خون با دستش بازوی زخیم

ن و منقبض بود. چهره ن چی  اش از فشار و تحمل درد چی 

اش با های به شماره افتادهاز البه الی نفسشده بود . 

 گفت   صدایی ضعیف و پوزخندی ناباورانه

 شلیک کردی که! _دیوونه ! واقعا 

 

گزید که از سوزش دردی ی لبش را یمداشت گوشه

 کشید فریاد برنیاورد یم

همان لحظه تفنگ از میان دستانم رس خورد و افتاد 

 . ن  زمی 

ی خواست مسئولیت این اتفاق را تماما برعهدهانگار یم

وار به و بگوید به من چه؟ خودت دیوانه خودم بگذارد 

حنر به پایش ! اگر قدری سمتش شلیک کردی و نه 

ی ات بهیر از این بود چه بسا که تی  خصمت نشانه گی 

 شکافت . قلبش را درسینه یم

 

 مفلسانه نالیدم . 

 _محمد !! 
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ن بود. قدم اویل که به سمتش برداشتم یی  جان و تردیدآمی 

ن که دیدم او با تاب و تواین از دست رفته روی  اما همی 

ن زانو زد، هراسان و رسآسی  مه دویدم سمتش . زمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۰۴ 

 

 یی گمان اگر نگفته بود 
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س! فکر کنم تی  ازم رد شده و فقط یه تیکه از  _نیر

 گوشت و پوستم رو کنده باشه. 

 

کردم من از دیدن بازوی زخیم و خونینش بیشیر هول یم

نیت و افتادم. انگار نه انگار که با و پیش پایش پس یم

کار را کرده بودم و این یک اتفاق و از رس هدف قبیل این

 
ی
 جنون آین نبود. پس چرا برای دیدن این صحنه آمادگ

نداشتم و خودم را از ترس تا این حد باخته بودم ؟ اگر به 

کرد.ویل پایش شلیک کرده بودم شاید اوضاع کیم فرق یم

دیدم که تر شده بود. یم حاال قضیه برایم جدی و جنایی 

تر گرفته بودم راسنر راسنر اگر رس تفنگم را کیم آن طرف

ممکن بود به کشتنش بدهم . با یک تراژدی ترسناک 

 .  میر فاصله داشتیمفقط چند ساننر 

 

ترسیدم! چه بر رس رحم و عطوفتم آمده بود از خودم یم

محابا به سمت سینه اش نشانه ی تفنگم را یی که لوله

 رفته بودم!؟

 چه ارصار کردم قبول نکرد برسانمش بیمارستان! هر  

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

_مگه اینکه بخوای دسنر دسنر خودت رو بندازی تو 

 هچل! 

ن که دستش را از قسمت مجروحش برداشت دلم از   همی 

اش که دیدن گوشت و پوست و ماهیچه آش و الش شده

 یم
ی

 داد در هم پیچید. بوی تندی شبیه سوختیک

االی رسش خشکم زده ای که من مثل مجسمه بدر لحظه

وع به بود و کاری ز دستم برنیم آمد او با حرکایر رسی    ع رسی

باز کردن کمربند از شلوارش کرد. احمقانه بود. اما خیال 

کرد که به حسابم کردم داشت آن را برای من باز یم

ای به عقب برداشتم .اما به زودی ارادهبرسد. گام یی 

ی ینکه از گوشهکردم .او ضمن افهمیدم که اشتباه یم

چشم حواسش به حالت تدافیع من بود با کمربندش 

سیع داشت باالی زخمش را ببندد تا بتواند موقتا جلوی 

د و در همان حال در دنبالهخونریزی ی اش را بگی 

 های قبلش افزود . حرف

 

جواز به یه مامورامنینر که از قضا باعث _با یه تفنگ یی 

چاره ات ردی! یی شد شوهرت بیفته زندون شلیک ک

ن ! یم  کین
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در وضعتن  نبودم که بفهمم داشت این را از روی خی  و 

گفت یا اینکه نگران خودش بود که  دلسوزی برای من یم

اجازه به حریم خصویص من ورود کرده و باعث این یی 

ی و اتفاق شده بود. خودش هم البد یم دانست که درگی 

 عاتش را بپذیرد. چقدر در این میان مقرص است و باید تب

 

ن و آموزش دیده اینگاهم به حرکات حرفه اش موقع بسیر

اش بود. کمربندش را چنان تنگ بسته بود که بازوی زخیم

اش بند آمد ،بعد از جایش بلند شد . ریزیآنا خون

شلوارش به خاک و خون آغشته بود. دستش را که روی 

  اش کشید ردی از خون روی پوستش جا ماند. پیشاین 

 سوزه. _لعننر بدجوری داره یم

 

د و خط و نشان م بگی  های منتظر بودم به باد توپ و ترسی

جورواجور برایم بکشد. اما به دنبال چند نفس کوتاه و 

اش داشت از فشار درد و سوزش عمیق درحالیکه چهره

ن یم ن چی   به رخسار چی 
ی

شد رو به من که البد رنیک

 ام نمانده بود گفت زدهوحشت

 های اولیه چی داری؟تون کمکونه_تو خ
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نفس کشیدن و . انگار رسم را با فشار گرفته بودند زیر آب 

 . حرف زدن برایم سخت و طاقت فرسا شده بود 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۰۵ 

 

 دونم ! _ن ... نیم

ایی دارم ... _من یم
ن ! تو ماشینم یه چی  رم خونه باباحاچی

ن چی تو   دست و بالت داری بیار اونجا . تو هم ببی 

ن افزود .   و وقنر بهت و تردیدم را دید داخل پرانیر

_برسونشون دستمو برگرد. خودم از پس پانسمانش بر 

 میام. 

قدر باگذشت و نفهمیدم از گ تاحاال آقا محمد خان این

اش کوتاه گر شده و بدون زور و تحکم از خواستهمالحظه

 آمد؟ یم
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و خلطش را پرت کرد ا ازم برگرداند رسفه کنان رویش ر 

ن . با نگراین حرکاتش را دنبال یم کردم . روی زمی 

 گلوله جایی یم
ترسیدم اشتباه کرده باشد و در حال حارصن

 زیر گوشت و پوستش  باشد. 

 _مطمئنن گلوله تو تنت نیست؟

 
ی

رسی به نشان تصدیق تکان داد و بعد یک نگاه به تفنیک

ن ا نداخت ، یک نگاه به دودوک که که مانده بود بر زمی 

 از حزن 
ی

آرام و قرار نداشت .نگاهش به من که رسید رنیک

ی بگوید اما  و افسوس به خودش گرفت .لب ن وا کرد چی 

. سپس با رس و وضیع خوین و بعد انگار منرصف شد 

خایک و به هم ریخته در امتداد سکویر تلخ به راه افتاد و 

ن مص دومانه اش را به من از پشت پرده های اشک رفیر

 تماشا ایستادم. 

 

آمد خیال به این ور باغ یمحتما وقنر داشت خرامان و یی 

کرد که با چنان حال زار و نزاری مجبور فکرش را هم نیم

ن شود  خواستم جراتم را ببیند و بفهمد که از . یمبه برگشیر

درافتادن با او هیچگونه ابایی ندارم تا حساب کار دستش 

. با اینکه ی خودش بردارد از رفتار متعدیانه بیاید و دست
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به خواست خودم رسیده بودم اما ته دلم از این بابت 

وزی و شعف نیم کردم و برعکس نویع احساس پی 

 و یاس با من بود که دلیلش را نیم
ی
فهمیدم و رسخوردگ

دانستم که آن حس ناخوشایند و مزخرفم را باید به نیم

ام برای خواهر ت ناخواستهچی نسبت بدهم. به تمایال 

بودنم یا احساس پشیماین و ندامتم از اینکه چرا انگشتم 

 خصمانه روی ماشه رفت؟ 

ش کش یم آمد بلکه بتواند دودوک هنوز داشت با زنجی 

ای هم خود را از بندش رها کند و گایه واق واق نومیدانه

 داد . رس یم

ی هابه داخل خانه برگشتم تا نگایه به جعبه کمک

. حاال که خدا خییل رحم کرده و تی  مان بیندازماولیه

داخل بدنش نشده و فقط یک جراحت سطیح برداشته 

کردیم تا به مصدومیتش باید موقتا آتش بس اعالم یم

 کنیم
ی
. مجبور به تیمار کردن او نبودم اما وجدان  رسیدگ

 .  فرستاد راحتم نیم گذاشتام تا مرا به کمکش نیملعننر 

 

ار شست و شوی زخم و پانسمان تقریبا تمام شده و ک

درحال باندپییحی آخر بودم. وقنر داشتم با یک قییحی 
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ن متالشی شده اش را از اطراف زخم بازویش تکه آستی 

ش کنم ، به من تکه یم ن بریدم تا برای شست و شو تمی 

 گفته بود 

 کردم بیای . _فکر نیم

 من هم در جوابش گفته بودم 

کردم بیام. معموال وقنر به ییک فکر نیم _راستش خودمم

ن بعد پا نیمشلیک یم ن ! کین  شن برن تیمارش کین

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۰۶ 

 

پوزخندزنان " معموال " را زیر لب تکرار کرد و بعد هم به 

 طعنه گفت 

 _ ما هیچیمون معمولنن نبود و نیست. اینم روش ! 
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شب که ظاهرا  محبوبه لرفت پیش گگهگایه حواسم یم

ای که به او تعلق او خودرسانه پای ایوان جنویی خانه

 نداشت کاشته بود. 

 فکر کردم

 " تقلیدکار ! " 

  

یک ورش را به ستون آهنن ایوان تکیه زده بود و داشت 

 کرد . حرکات دستم را دنبال یم

کرد صدای آه و با اینکه سوزشی که داشت تحمل یم

ه بود اما سیع داشت با دندان قروچه و فغانش را درآورد

و  همه کبودیگزه خنثایش کند. دلم از دیدن آنلب

 خون
ی
 ریش شده بود.  مردگ

_ویل حتما برو زخمت رو به دکیر نشون بده .شاید نیاز 

 به بخیه داشته باشه.شاید الزمه که آمپول کزاز بزین . 

 ناشی از سوزش 
ی

نیحی زد و بعد با احساس کالفیک

آهنن کوبید . جانکا  هش رسش را آرام به تی 

قدرام عمیق نیست که جایی واسه نگراین باشه. یه _اون

 سوراخ ناقابله .یی خیال ! 
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ی

ه. اگه عفوین بشه چی ؟ اگه خودت نیک _ویل بری بهیر

فهمه جای گلوله است تا بهت شلیک شده که کیس نیم

ن ! یم تونه جای زخم بخوان ازت درموردش پرس و جو کین

ی باشه . هر  ن  چی 

 

ای به ام نگاهم را لحظهو بعد به خیالم که حرف حق زده

چشمانش کشیدم .او هم برو بر نگاهم کرد و بعد 

 نیشخندی کنج لبش نشست . 

 _روتو برم. 

 

کنان مشغول جمع کردن جعبه پشت چشم نازک

همایون  مان شدم که به لطف دوراندییسی های اولیهکمک

خواست درگی  رم تازه یمهمیشه مجهز و کامل بود. فک

 شدیدم برای او شود که گفت
ی

 همایون و احساس دلتنیک

یت بیشیر کار کنن زیک ماه!  _ویل باید رو نشونه گی 

اندازیت یم  خودم مریی تی 
 شم. خواسنر

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

این را محض تمسخر گفته بود اما در نگاهش برق 

آمد پیشنهاد ای بود که انگار واقعا بدش نیمگستاخانه

 را به عمل در بیاورد . لب برچیدم و گفتماش مسخره

 _قرار بود بزنم به پات ! نمیدونم چی شد که ... 

 _پس با تصمیم قبیل بهم شلیک کردی! 

و با ظن و تردید و رسزنش زل زد به چشمانم. بیشیر از 

ن باشد به نظر دلخور یم  . آمد آنکه از دستم خشمگی 

دم اما از تک و با اینکه بفهیم نفهیم بند را به آب داده بو 

 تا نیفتادم. 

زنم. باید _اصال حواسم نیست که دارم با گ حرف یم

کلماتم رو با دقت انتخاب کنم تا علیه خودم ازش 

 استفاده نشه. 

 

رکایی سفیدش پر از لک و پیس بود و بوی خون و عرق  

داد و من به سخنر جلوی خودم را گرفته بودم تنش را یم

م بندازمش توی که ازش نخواهم آن را از  تنش بکند تا بیی

 لباسشویی . 
ن  ماشی 

 _حاال این سیم آخرت بود؟
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شد آثار شکوه و گالیه را حس هنوز در زنگ صدایش یم

خواست به ها یمدانم با این سوال و جوابکرد. ویل نیم

 چی برسد. 

 دونم! _نیم

ن  ین و مطمیی ترین جوایی بود که به ذهنم رسید و بهیر

 فکر فرو برود و بعد با تاین ازم پرسید باعث شد قدری به 

 قدر ازم متنفری؟_یعنن این

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۰۷ 

 

سم  سوالش مرا به فکر انداخت و باعث شد از خود بیی

کردم؟ وقنر آیا واقعا ازش متنفرم ؟ پس اینجا چه یم

گفتم به درک! رسآسیمه دنبالش دیدم زخیم شده باید یم

 شدم. نیمکشیده 
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ام و و یک دنیا شایک _نباید باشم ؟ از دستت عصباین 

ای جز این برام دوین چرا؟ دیگه چارهخودتم خوب یم

 نذاشنر . 

 

و زل زدیم به هم. لحظایر چند ! نگاه او خسته و مجروح 

بود و نگاه من رسکش و رمیده. سیبک گلویش تندتند 

ن یم ای هشد. در همان حال لبداشت باال و پایی 

 اش آرام جنبید. زدهخشک

دونسنر امکان نداره بذارم درگی  دردرسهای _چون یم

؟  پلیس بیسی با خیال راحت تصمیم به شلیک گرفنر

سوال مهیم بود .دست کم در ضمی  ناخودآگاهم به 

دیدم. دیوار جوابش واقف بودم اما لزویم به صداقت نیم

 حاشا بلند بود. 

ه بعدش کاری به کارم دونستم ک_نه. از کجا باید یم

 نداری! 

ی چشمانش نگاهم کرد و با لحنن تردیدناپذیر از گوشه

 گفت
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دونسنر که به کجای قلبم شلیک _چون قبلش خوب یم

 کردی! 

 

با اینکه از برخورد با امواج خروشان کلماتش یکه خورده 

گشتم اما پوزخند من تنها جوایی بود که گرفت.خودم بریم

شوبش رها کردم و شتابان و گریزان به های آرا از بند نگاه

رس حوض رفتم تا آیی به رس و رویم بپاشم بلکه گرگر 

 کشید فرو بنشیند. هام الو یمآتیسی که داشت زیر گونه

کاش به جای رفتار توام با نرمش و سازشش مرا 

تر بود. طاقت اش برایم قابل تحمل. دشمنن بخشید نیم

 ا نداشتم. های معنادار و کنایی ر این دوسنر 

خواستم از پیشش بروم دست توی جیب وقنر یم

 شلوارش کرد و گفت 

 اومدم که نامه رسول رو بهت بدم . _داشتم یم

 

شد درست شنیده باشم  بعد از بهتم زده بود. باورم نیم

ی ، از رسول نامه داشتم و نزدیک بود که با  مدتها یی خیی
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دست یک رفتار دور از عقل، شانش خواندنش را از 

 بدهم. 

منتظرهنیم ای از تر بود. رسیدن نامهدانم کدام یک غی 

 همایون یا اینکه او قصد داشت برساندش به من؟

ترسیدم از دادنش به من پشیمان شده باشد.با اما حاال یم

دادم که  به تالقن شلیک کیم انصاف بهش حق یم

اش وارم بخواهد که مرا در حرست خواندن نامهدیوانه

توانستم این ظلم به حق و ند. اما بعد من چطور یمبسوزا

 ناحقش را طاقت بیاورم؟

 

ون کشید و به سمتم    او کاغذ تا شده ای را از جیبش بی 

 گرفت .لبخند کیحی افتاده بود روی لبهاش. 

ن گفت( یه _معموال ) معموال را با تاکیدی اغراق آمی 

 ده . عاشق نامه رقیبش رو دست محبوبش نیم

 

همه لطف و سخاویر که به خرج خودش هم از اینانگار 

ت بود . واقعا چرا داشت این کار را یم داد در بهت و حی 

ی هم بعد از اینکه هدف شلیک خشمگنانهکرد؟ آنیم
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خیی بودم من قرار گرفت؟ با اینکه من از وجود آن نامه یی 

توانست بعد از این جریان دیگر بویش را و خییل راحت یم

تا پنهاین ازم انتقام گرفته باشد. قصدش  درنیاورد 

خوشحال کردن من بود یا تحت تاثی  قرار دادن یا 

منده کردنم ؟  رسی

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۰۸ 

 

ی آخر قبل از اینکه دچار بازگشت ذهنن شود یا لحظه

محمد درونش باز قدعلم کند و از این کار برحذرش دارد ، 

دمش تا عطر اپیدم و به سینهنامه را از دستش ق ام فرسی

 توجه به اینکه گفت یاد عزیزش را به جانم بکشم . بعد یی 

 _من قبل از تو خوندمش ...رایصن باش ! 

ن و رو به سمت باغ رفتم تا دور از چشمان غبطه آمی 

ی مراقب محمد نامه اش را خط به خط با ولیع سی 
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م یکراست ناپذیر بخوانم و کلماتش را که انگار از چشمان

 شد از بر شوم . وارد قلبم یم

حنر خداحافیطن از هم جدا ماندن   محبوبه ماهم ! یی  》

ن سالم هم قلبم ناله  چنان دردی دارد که حاال برای گفیر

 《زند. ... یم

 

 *** 

 

روز بعد کامال به هوش بودم که ببینم محمد گ از خانه 

های باال ی اتاقهای ظهر از پنجرهشود. تا نزدییکخارج یم

دیدم ماشینش از کشیدم و هر بار از اینکه یمرسک یم

 شدم. تر یمتابتر و یی مشوش جایش تکان نخورده

از ترس اینکه مبادا زخمش عفوین شده و یا دچار تب و 

لرزش کرده باشد تلفنن از محیا خواستم به مامان بگوید 

ل باباحاچی بزند و وقنر محیا با نگراین ا ن زم یک رس به مین

 پرسید 

 _ مگه چی شده ؟

 گفتم 
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 _انگار محمد حالش خوب نیست. 

 

سد از  محیا شاید پشت تلفن دودل مانده بود که ازم بیی

 گ تاحاال حال خوب یا بد محمد برایت مهم شده؟ 

با اینکه به شدت دلواپسش بودم و از پشت پنجره چشم 

 داشتم اما پاهایم مرا برایاز باغ و خانه باباحاچی برنیم

ن به آن کرد. نه اینکه داشتم سوی باغ یاری نیمرفیر

توانستم خودم را دادم نه. فقط نیمقساوت به خرج یم

قانع کنم که چرا باید اصال دل نگرانش باشم؟ او را که 

اوار دلسوزی و  بدترین بالها را بر رسم آورده بود رسن

 دیدم . ترحمم نیم

 بهیر از رسید و چه کیسبهیر بود کس دیگری به دادش یم

 مامان خانم؟

 

مامان بالفاصله بعد از اینکه پیغامم را گرفت رسآسیمه 

ی باباحاچی شد .محیا را پیش من فرستاد و رایه خانه

 یی در یی زنگ زد و خودش به رساغ محمد رفت 
.وقنر

ی خانه ماند مجبور شد کلید به در کماکان پشت در بسته

د  اقدامم برای خیی  .ظاهرا  بیندازد و به داخل هجوم بیی
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کردن مامان به جا بود . محمد در بسیر افتاده بود و حال 

 و روز خویی نداشت. 

مامان دودسنر زده بود توی رسش. با این حال نتوانسته 

دش درمانگاه . محمد بود رایصن  اش کند که با خود بیی

 کرد . سوخت با او بدقلفر یموقنر داشت در تب یم

 خوبه یا بد به تو مربوط نیست !"" از اینجا برو ...حالم 

 

های  مامان دست روی دست نگذاشته بود. با ییک از دکیر

آشنایی که رساغ داشت تماس گرفت و ازش تقاضای 

 کرد. 
ی

 کمک و رسیدگ

های عفوین بود و در رامرس دکیر مهران متخصص بیماری

قدر زیرک و دانا بود که همان و تنکابن مطب داشت. آن

د که آن باید جای زخم اصابت گلوله ابتدا تشخیص دا

باشد و با این تشخیص دور از ذهن خودش باعث 

 و بهت و هراس بیشیر مامان شد. 
ی

 رسگشتیک

شاید در لیست ذهنن مامان متهمان زیادی وجود  

نداشت که جرات شلیک به سمت محمدش را پیدا کرده 

باشد اما به طور حتم مظنون ترینشان من بودم که به 

 قن دلیل برای این کارم داشتم . اندازه کا
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۰۹ 

 

 جریان داشت هنوز . این را همایون درنامه
ی
اش به زندگ

من گفته و ازم خواسته بود که دست از تعقیب 

ها و آرزوهایم برندارم و حنر اگر الزم است روی خواسته

 نوشتم اش اسم او هم خط بکشم . در جواب نامه
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 جریان دارد اما جان من ! تا حاال بدون خودت 
ی
" زندگ

بوده ای که بفهیم چقدر یی تو ممکن است سخت 

ن روز و شب گم یم شوم بگذرد؟ من هربار در تکرار غمگی 

تر از پیشم. به بینم گمگشتهشوم یمو دوباره که پیدا یم

م که کم یاد یمکنم اما کمهمه نبودنت عادت نیماین گی 

شود بعد از تو هم چراغ این خانه را روشن نگه داشت. یم

 را زیر باران برد و از چشمانم شست. یم
ی

شود بغض دلتنیک

ی شب را بغل کرد و سالمت را به شود عطر محبوبهیم

باغچه گل رسخ رساند و به آسمان یی ستاره خندید و کنار 

ن خایل تو را برای عید سال بعد آرزو سفره ی یی هفت سی 

م و خواهم نخ رویاهام را محکمرد . یمک تر در دست بگی 

 از دریچه
ی
ی روشن چشمان تو نگاه کنم. که تو در به زندگ

وار ادامه ماین . من با هر تپش دیوانهمن ناتمام نیم

 دمت! "یم

 

ی برایم ننویس، نامه ن ام و چون گفته بود از غصه ها چی 

ن کوتایه تمام شد. آخر وقنر تمام ز   به همی 
ی
ام ندگ

ن راحنر رویم را از غصهغمنامه بود نیم ها شد به همی 

برگردانم و تظاهر کنم که همه چی خوب و آرام است ! 
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ایطم  هرچند که باید یاد یم گرفتم و مجبور بودم با رسی

ن زودی توانستم ها نیمکنار بیایم . دست کم به همی 

 خواست. چنان باشم که او یم

 

 تعلیقنامه را همراه با یک خط نس

 به من یم 》
ی

گفت جهان زندان دلبازی است، دلتنیک

 《خواهند حنر تنگ دریا راها نیمکه مایه/ 

که با خودمان از   و یک شاخه از گلهای کویه خشکیده

گرسمارس آورده بودیم توی پاکت گذاشتم و روزهای 

ن تحریرم به انتظار زیادی یی  نده روی می  امید رسیدن به گی 

را به باید از چه کیس بخواهم تا آندانستم نشست. نیم

دست همایون برساند؟ بدییه بود که بعد از آن اتفاق 

توانستم از تنها شانسم یعنن محمد توقیع کذایی نیم

رسید جا که به عقل و شعورم یمداشته باشم و تا آن

مانه باشد! تواند یک درخواست یی دانستم که این یمیم رسی

ون . پس به کل از فکرش آمده بود  م بی 

ن و متوایل عمرم بود که پشت رس  ن عید غمگی  این دومی 

گذاشتم. عید سال گذشته فقط غم خودم را داشتم یم

امسال اما با غم از دست دادن بابا و اندوه به زندان 
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تر هم افتادن همایون حنر داشت برمن سخت

 گذشت. یم

  

 محیا و ریحانه و دایی سجاد و خاله زینب روز اول عید به

زدند و دیدنم آمدند. روزهای بعد هم گایه به من رس یم

ارصار داشتند من بهم به دیدنشان بروم .باالخره هرچه 

ن در خانه که بهیر است! اما من رغبت  باشد از تنها نشسیر

ون. انگار با تمام دنیا قهر بودم. نیم  کردم از خانه بزنم بی 

 

.اما ظاهرا  مامان نه به دیدنم آمد نه تماش با من گرفت 

از محیا و خاله زینب جویای حال و احوالم بود. برایم 

 ام نشده. عجیب بود که هنوز در مورد آن حادثه پایی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۱۰ 
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قدر ناراحت و عصبانیست که اما معلوم بود از دستم آن

خواهد حنر ریخت مرا ببیند .بهیر ! من هم نیم

آخر دنیا از موهبت دیدارش با کمال میل  توانستم تا یم

وقت محمد در محروم بمانم. دیگر از حضور وقت و یی 

ی نشد  . انگار بعد از اینکه در معرض شلیک باغ خیی

یر شده بود برایش. دیوانه  وارم قرار گرفت درس عیی

ها دورادور حواسش هنوز به باغ ما بود اما شاید شب

ها ازه پا به این سمت نردهاجکرد یی انگار دیگر جرات نیم

 . بگذارد 

 

روز پنجم عید راضیه به دیدنم آمد. از دیدنش هم شوکه 

بودم هم معذب و دستپاچه. انگار خودش هم 

دانست اصال برای چی آمده ؟ شاید فقط از روی نیم

ای که به همایون داشت وظیفه و احساس دین خواهرانه

ن عجله داشت که وقنر رف.آن اش ت از چایقدر برای رفیر

 شد. هنوز داشت بخار بلند یم

هنگام بدرقه تا از روی استیصال ازش خواستم اگر 

ام را به همایون برساند با نگایه عاقل تواند نامهیم

 اندرسفیه به من گفت 
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ذارن بریم مالقاتیش؟ حنر _فکر کردی حاالحاالها یم

 هللا هم هنوز موفق به دیدنش نشده. روححاج

کرد زیر هایش را تندتند پایش یمداشت کفشو بعد وقنر 

 لب غرغرکنان گفت

رو  _با کاراش هم خودش رو بدبخت کرد هم کل خانواده

انداخت توی هچل.چقدر گفتم برادر من برنگرد اینجا ! 

. زندگیت رو بکن. خراب شده بمون همون ای که هسنر

 به خرجش نرفت که نرفت ... 

 

ری با یک باکس صبح روز دهم عید،  یک پیک موتو 

نده  زیبای مشیک به در خانه آمد  اش من بودم. اما که گی 

اش کیست . یک باکس مربیع شکل از رز نگفت فرستنده

سفید و قرمز ...رزهای سفید دورتادور چیده شده بود و 

رزهای قرمز به شکل قلب وسطشان .همراه با یک 

 ماه " یادداشت کوتاه " تولدت مبارک زیک

 

وویری یادش مانده بود انگار فقط  او بود که توی این هی 

 واال من خودم هم نیم دانستم که روز تولدم است. 
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ان بیشیر از اینکه از دریافت هدیه اش خوشحال باشم حی 

ن راحنر مرا بخشیده و از  و گیج مانده بودم! یعنن به همی 

ای و انتقامجو که گناهم گذشته بود؟ از آن محمد کینه

رسید! این وسوسه که بعید به نظر یم شناختم بسیار یم

جا دم در ، دور بیندازم در خودم کشتم. اش را همانهدیه

ای ، جایی دارد مرا با حدس اینکه شاید از سوراخ سمبه

بیند و بهیر است که پیش چشمان مراقبش بازیگر یم

ی جذایی باشم دسنر روی رزهای شاداب و نمایش زنده

عد در حیاط را پشت رسم زیبای توی باکس کشیدم و ب

 بستم و به خانه برگشتم. 

 

های روچ وارده بر من محمد باعث و باین  تمام مصیبت

ایط پل بود اما تنها کیس بود که یم توانست در این رسی

ی همایون را طور که نامهارتباطم با همایون باشد ! همان

ن  هم حنر بعد از اینکه هدف شلیکم قرار گرفت در عی 

ط عقل و احتیاط ناباوری  به دست من رسانده بود. رسی

کردم. اگر دار و مریز تا یمآن بود که بعد از این با او کج

چه او خودش همیشه یک خطر بزرگ بود برایم اما 

 پیشش از یک مصونیت رواین برخوردار بودم. 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۱۱ 

 

 ک کرد. همان احساس مصونینر که مرا وادار به شلی

همان روز تصمیم گرفتم به این بهانه به دیدنش بروم و 

شانسم را امتحان کنم. بلکه هنوز تصمیم داشت با من 

ام را به همایون برساند. مهربان باشد و قبول کند که نامه

هرچند متنفر بودم از اینکه داشتم از مهر و توجهش 

کردم اما به نسبت به خودم به نویع سوءاستفاده یم

دادم که در تقابل با او در جهت دم این حق را یمخو 

 حفظ منافع خودم گایه دست به مکر و ریا بزنم . 

کرد. و من چقدر متنفر بودم از اینکه کاری که مامان یم

گایه رفتارم در بعیصن جهات با کیم تخفیف شبیه 

 شد. ی او یمهای مزورانهاندییسی مصلحت
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ن  محمد سکوت غروب همان روز ، وقنر صدای ماشی 

خانه باغ باباحاچی را در هم شکست من لباس پوشیدم و 

دریک هوای نسبتا رسد بهاری ، آرام و موقرانه خودم را به 

دم . پشت در اصیل خانه رساندم و دکمه  ی زنگ را فرسی

دانم که انتظار دیدن مرا پشت در خانه نداشت .یا یم

ری بخواست که دیدارمان از راه میاندست کم دلش یم

ن دوباغ وجود داشت رقم بخورد .اما من عمدا  که بی 

پشت در اصیل آمده بودم تا به دیدارمان حالت رسیم 

ببخشم و به او این پیام مهم را مخابره کنم که به 

وجه خواهان دیدار پنهاین با او نیستم و اگر از روی هیچ

دهم که از اجبار قصد دیدارش را داشته باشم ترجیح یم

اجازه به حریم وارد شوم. نه که مثل او یی راه درستش 

خصویص دیگری شبیخون بزنم. ) هرچند یک بار با 

ن روش شبیخون زنانه به دیدار همایون رفته بودم .  همی 

ویل او همایون بود نه محمد و ارزش آن رفتار 

م را داشت .(مخاطره ن  آمی 

 

 از چشیم آیفون مرا دیده بود .  

 _بیا تو . 
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از  شور و شوق دعوت و شگفنر در صدایش امواچی 

خاست و انگار به سخنر جلوی خودش را گرفته توام بریم

بود که استنطاقم نکند " چرا از این ور اومدی؟ " اما من 

به داخل نرفتم و پشت دری که به رویم باز شده بود 

ها منتظر ماندم. کیم بعد البد وقنر که از ییک از پنجره

ی ا ز من نیست مجبور شد رسک کشید و دید هنوز خیی

 که خودش را تا دم در برساند. 

ظاهرا هنوز فرصت نکرده بود لباسش را عوض کند و من 

ش کرده بودم! نگاه او با تاین با حضورناخوانده ام غافلگی 

ن . روی من دودو یم زد و نگاه من خجوالنه افتاده بود زمی 

ر ها و بالیایی که او باین انصاف نبود که با تمام فتنه

رسمان آورد به خاطر یک شلیک ناشیانه که فقط منجر 

همه به یک خراش سطیح روی بازویش شده بود این

 کنم .او ویل رسش با 
ی

م و رسافکندگ پیشش احساس رسی

 غرور و افتخار باال باشد ! 

 

کوچه در آن وقت از روز از رهگذراین که برای دید و   

ون خایل بازدید از خانه بود و تک و هاشان زده بودند بی 

شد. از مسجد محل توک فقط ماشینن از آن رد یم
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خواست هرچه .حتما دلش یم گلبانگ اذان برخاسته بود 

 زودتر دلیل آمدنم را بداند. 

 

 ام آمد و پرسیدسکوت و تعللم را که دید به یاری 

 _چرا نمیای تو ؟

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۱۲ 

 

ن   جا خوبه . _همی 

 روب ریخته بود توی زنگ صدا و رنگ نگاهم. تمام غ

 _برام گل فرستاده بودی! 

خشک و خایل گفتم. نه مثال با لحنن که خیال کند قصد 

تقدیر و تشکر از او را دارم. یک طور که انگار هنوز شک 

داشتم کار خودش باشد ! هرچند جز او هیچکس به من 

 ی لبش نشست. ماه"  لبخندکیحی گوشهنیم گفت " زیک
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ی خواستم خودم بیارم برات اما ترسیدم باز لولهیم_ 

 تفنگت رو به سمتم نشونه بری. 

ن تلیحن بود که باعث کش آمدن ناخواسته  در لحنش طین

 هام شد . لب

؟  _دورشون که ننداخنر

 _نه. 

 

خانه فکر کردم و دسنر  ن ن آشیی و به گلدان خایل روی می 

کردن ام کشیدم. چقدر نقش بازی  عرق کرده روی پیشاین 

دانست که دارم دروغ یم سخت بود. انگار پیشاپیش یم

 گویم . 

شن و باید _به هرحال بعد چند روز خودشون پژمرده یم

 ریختشون دور . 

ی فیلسوفانه! برای اینکه بحث را و به دنبال این جمله

 عوض کرده باشم با اشاره به بازویش پرسیدم . 

 _دستت خوب شد؟

معلوم بود که هنوز از تورم آن قسمت از آستینش 

باندپییحی داشت. رسی به نشان " آره " تکان داد و با یک 
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اش نفس عمیق ، هوای معطر بهاری را حریصانه به ریه

 کشید . 

 _مامان خانمت جورت رو کشید. 

 

 نگاهمان در هم قفل مانده بود. 

_فهمید کار من بود و هنوز با من تماس نگرفت که مراتب 

ن منفعل خشم و ناراحتیش رو به گ وشم برسونه و همی 

 کنه . بودنش نگرانم یم

 _شاید من ازش خواستم که کاری به کارت نداشته باشه. 

 با لحنن خاص این را گفت و بعد دوباره پرسید

 خوای بیای تو ؟_نیم

انگار هنوز خوشبینانه امیدوار بود که دست کم یک چای 

ینن یا یک کاسه آجیل عیدانه مهمانش شوم! من  و شی 

خواستم نگاه معنن دار بهش کردم که یعنن " اگه یم یک

 اومدم . "بیام تو که از الی نرده ها یم

 . خوام برم فقط .. _نه یم

سوار آوازخوان از کنارمان رد صیی کردم تا یک دوچرخه

 شد بعد یی حرفم را گرفتم 
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سم گل رو تو برام فرستادی هم ...   _اومدم هم بیی

 پرید  هامبا ناشکیبایی وسط حرف

م . _هم ازم بخوای که جواب نامه  ات رو برای رسول بیی

 

 ها را به سینه زد و  زل زد توی صورتم. و دست

نگاهش طعنه زننده نبود .صادقانه بود. چقدر راحت 

خواند . حنر از همان موقع که از چشیم دستم را یم

دانست. آیفون مرا دیده بود انگار دلیل اصیل آمدنم را یم

ن رساندم.  کیم این پا و آن پا کردم و نگاهم را باز روی زمی 

نور چراغ رسدر خانه درست روی صورتم افتاده بود و 

 صورتم به وضوح در معرض دیدش قرار 
ی

رنگ باختیک

 خود  داشت
ی

و شانیس برای پنهان کردن دستپاچیک

 نداشتم. گلویی صاف کردم و بعد من من کنان گفتم 

کنن چقدر پرروام ویل .فکر یمشاید ..  دونم ...شاید .. _یم

 ... 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

#۸۱۳ 

 

 دوباره رشته سخنم را پاره کرد . 

ای برای رسوندن نامه به رسول دونم اگه شانس دیگه_یم

 وقت گذرت به من نیم افتاد. داشنر هیچ

ن نامه به ناباورانه نگاهش یم کردم که دستش را برای گرفیر

ده بود. باید ازش به خاطر اینکه سیع سمتم دراز کر 

دانم داشت بهم عزت نفس بدهد ممنون باشم؟ نیم

تر از آن داد من قانعشاید اگر به درخواستم جواب رد یم

دانستم رفتارهای ضد و نقیضش را لحظه بودم که نیم

 چطور هضم کنم. تردیدم را که دید گفت 

 _چیه ؟ پشیمون شدی؟ 

 

ی بود و دستش را عقب کشید .پ ن شیمان شدن آخرین چی 

کردم. نامه را با عجله از جیب ژاکتم که بهش فکر یم

ون آوردم و به طرفش گرفتم   بی 

_معموال از کیس که باعث و باین حبس ییک شده 

 خوان نامه رسونشون بشه! نیم
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راسنر که چقدر عجیب بود! انگار تازه این را فهمیده 

 بودم. 

ه به کجخند روی پاکت نامه را از دستم کشید و خ ی 

 هام حق به جانبانه گفتلب

 _من که بهت گفتم هیچیمون معمولنن نبود و نیست . 

 و نامه را توی دستش وزن کرد . 

دوین که برحسب وظیفه مجبورم اول بخونمش و اگه _یم

 موردی نبود بدمش به رسول. 

 

دونستم خوایه نخوایه این کارو فکر کردم " من که یم

 ؟ " انگار وقنر یمنیمکنن ویل حاال یم
ی

گفت به شد نیک

ی بخشید ی قانوین یماین کار زشت خودش وجهه ن . چی 

ای زدم باال . یعنن که برایم مهم نگفتم و فقط شانه

ن که برسد دستش برایم کافیست .   نیست .فقط همی 

 _خب من دیگه باید برم . 

ن که روی پاشنه  ی پا چرخیدم صدام زد گفتم و همی 

 _محبوبه ؟
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گشتم از روی شانه نگاهش کردم.چشمانش توی تاریک بر 

زد . واننر با آخرین رسعت از کوچه روشن کوچه برق یم

 ای به هوا پرید. گذشت و کالیعن قارقارکنان از روی شاخه

ن بود و سوز خایص داشت . صدایش حزن  انگی 

خوام بدوین هرکاری کردم فقط به خاطر تو بود...اگه _یم

دم ...واسه خاطر تو بود .برای تمام رد دادم ...اگه بد ش

 این اتفاقات متاسفم . 

 

عشقم را خراب کرده بود ، دلم را شکسته ، تنها و یخانه

ن ! یی کسم کرده بود و یم گفت متاسف است .فقط همی 

رویم را ازش برگرداندم که موج نفرت و انزجارم بهش 

ام به رسول در گرواش بود و با اصابت نکند. جواب نامه

ین یی ک
احتیایط ممکن بود توی دستش ریزریز شود وچکیر

ن و نادل ن پل ارتبایط نامطمیی خواسته را و در نهایت همی 

دادم. نباید سیاست " کج دار و مریز " را هم از دست یم

بردم. محمد قبال بهم ثابت کرده بود اگر من در از یاد یم

انش خییل  ن را نشانش بدهم حارصن است به جیی باغ سیی

 ا برایم بکند. کاره
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اسمش سوءاستفاده کردن است ! خب باشد! وقنر آب 

از رسم گذشته دیگر این باید و نبایدهای اخالقر چه 

 توانست داشته باشد !؟اهمینر یم

 

*** 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۱۴ 

 

 چند روز قبل 

 

شه مدارک به این مهیم رو که دال بر مفسد )_باورم نیم

له پیش خودت نگه داشنر و ندادیش دست بودن رسو 

ن بزرگواری از تو بعیده!   پلیس! چنی 

ها گذشته من به ی شمام ! از اینپرورده_من که دست

 ای که داشتم رسیدم. خواسته
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ن کننده _اما این مدارک یم تونه تو حکمش خییل تعیی 

 باشه ! 

 هام نبود و نیست . _اعدام شدنش جزو خواسته

 ش به من؟دی_حاال چرا یم

! _اگه تو زهراخانیم که یم  دوین باید باهاش چکار کنن

_خب اگه قرار نیست بدمش به پلیس پس فقط یه 

دوین که شه ازش بکنم و خودت هم یماستفاده دیگه یم

تونه یه اهرم فشار قوی باشه. یه منظورم چیه ! این یم

برگ برنده! اما برام جای سواله! تو که گفنر قید محبوبه 

 خوایش ! زدی و دیگه نیمرو 

 قدر که بهم شلیک کرده ! _آره چون ازم متنفره . اون

 _دستش بشکنه الیه ! 

تونه بهم شلیک کنه و با _نشکنه! چون فقط اونه که یم

 خیال راحت بذارم قرس در بره . 

_تو اصال تکلیفت با خودت مشخص نیست محمد. 

 خوای؟ دوین چی یماصال یم

شه این درد العالجو یگه نیم_من بدجوری مریضشم. د

خوامش ...با . بدبخنر اینه که هنوزم یمکاریش کرد. 
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که دلش رو به که قلبم رو زیر پاش گذاشت ... با ایناین

تونم ازش بگذرم... زجر ییک دیگه تقدیم کرد... نیم

خواستنش یه طرف ... درد تظاهر به نخواستنش یه 

ط داره ! . هنوزم حریص داشتنشم اما .. طرف ..   .رسی

یط ؟   _چه رسی

 گم ! ( _بهت یم

 

*** 

 

چند روز پیش با توصیه ییک از اعضاء " محفل ققنوس 

 》سابق " به نام آقای مقدش به گروه موسیفر محیل

صدا و  معرقن و بعد از قبول شدن در تست《داروگ

 به عضویت گروه که متشکل از چهار مرد و سه 
ی
خوانندگ

نوازی و یک کالس آموزش ین زن بود در آمدم و سپس در 

تر ام را قویشناش پیانو ثبت نام کردم تا بار موسیفر 

های زیادی آموخته بودم و حاال کنم. از همایون درس

دانم بیشیر به خاطر دادم . نیمباید بدون او ادامه یم

روز همراه خودم بود یا او که گفته بود آرزویش است یک
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وی صحنه بروم تا همگان با یک گروه موسیفر محیل به ر 

 ام را ببینند. اجرای زنده

 

خواست زده بودم که دلم یمآن قدر از این بابت هیجان

ش را به گوش همایون برسانم و در  در یک نامه فوری خیی

یکش کنم. اما از آن جا این شادی عمیق و قلنی خود رسی

ش پیدا یم کرد و که محمد هم به محتویات نامه دسیر

نسبت به این اقدام من روی خوشی نشان حتم داشتم 

نخواهد داد و ممکن بود که مثل یک سد محکم جلوی 

د و مانع از فعالیتتحرکات آزادانه یام را بگی  ام های هین

ن به همایون شدم و ترجیح  شود. پس یی خیال نامه نوشیر

م .دست دادم که در سکوت و یی  ی کارهایم را پیش بیی خیی

کشید و نیم فهمید که دارم و نیمکم تا وقنر که محمد ب

 کنم. ای یمهای زیادیدور از چشمانشان چه غلط
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۱۵ 

 

دیوار به دیوارم بود و با نگهباین  محمد هنوز همسایه

 
ی
ام را تحت مراقبت و نامحسوس و دورادور خودش زندگ

ل خودش داشت.با زیرگ خودش فهمید ه بود که من کنیر

گهگایه از مهرداد برای رتق و فتق امور مربوط به باغ و 

نگهداری از دودوک _وقنر که دچار نویع عفونت روده 

م و پیش خودش حدس زده ای شده بود_ کمک یم گی 

ن او بود که گلوله مجاز را برای بود که البد همی  های غی 

 من تهیه کرده. 

مانه تهدیدش کرده و ازش خواسته  و بعد هم خییل محیر

اییط به من و آن خانه نزدیک  بود دیگر تحت هیچ رسی

 نشود. 
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قانوین گلوله  ندازمت زندون .(یم ) واال به خاطر تهیه غی 

 

 لرزید . مهرداد ترسیده بود . پشت تلفن صدایش یم

توین رو کمک من حساب باز کنن _ویل با اینهمه بازم یم

خنک بخورم محبوبه خانم. فوقش یه چند وقت برم آب 

 . 

خواستم کس دیگری به خاطر من به دردرس اما من نیم

ی محمد شود . پس دیگر با او بیفتد و دچار خشم و کینه

تماس نگرفتم و سیع کردم به تنهایی از پس مشکالتم بر 

 ی دیگری نداشتم. بیایم. چاره

فقط یک بار که دایی سبحان به اتفاق خانواده از تهران 

ن  ش پیشاپیش از رایه رامرس و مین ل باباحاچی شد و خیی

طریق خاله زینب به مامان و سپس به او رسید مجبور 

شد خانه باباحاچی را به مقصد آپارتمان خودش ترک کند 

شان دوباره به آنجا ایهفتهو بعد از اتمام اقامت یک

 برگردد. 
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ی از همایون ، نگران و یی قرار   و یی خیی
ی

من با غم دلتنیک

گذاشتم .به امید ای انتظارم را پشت رس یمهروزها و شب

نوایم رسیدن روز موعودی که با خوشبینن به قلب یی 

قلنی و نینر پاک برایم نوید داده بودم .خاله زینب با خوش

سفره انداخته  و ازم خواسته بود در مجلسش نوحه 

خواین کنم که من هم قبول کردم . ) خوشبختانه مامان 

با چه نذری سفره انداخته به  وقنر فهمید خاله زینب

 مجلس نیامده بود. (

_ ایشاال ) انشاهلل( حاجت روا بیسی محبوب ! ایشاال به 

ی آزادیش رو بهت بدن . به حق پنج تن زودی زود مژده

 آل عبا! 

 گفت ریحانه به شوچن یم

_ چه صدای دوگانه سوزی داری محبوبه ! هم نوحه 

 خوین هم ترانه! قشنگ یم

 

گذشت . به گفته عضویتم در گروه داروگ یمسه ماه از 

آقای مرداین که ییک از خوانندگان اصیل گروه بود 

ن  تمرینات منسجیم که در طول هفته با هم داشتیم و نی 

ه باالیی که از خودم برخورداری از  استعداد ذایر 
ن ام و انگی 
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فت چشمگی  من شده نشان یم دادم باعث رشد و پیرسی

ن گفتند انتخاب اولشان برای بود. تا آنجا که به م

همخواین با دوخواننده اصیل مرد هستم. هرچند که این 

ی زن میانسایل که قبل از اصال به مذاق فرشته ، خواننده

 و هم 
ی
من با آنها همکاری داشت و هم خوانندگ

 کرد، خوش نیامده بود. نوازی یمدف

کشم و ) من چند ساله که دارم توی گروه زحمت یم

ه رو خوردم . این اصال درست نیست که ییک خاک صحن

ه  هنوز از گرد راه نرسیده نورچشیم بشه و جای منو بگی 

). 

 

خواستم که جای کیس را به البته حق با او بود و من نیم

م اما مرداین عقیده داشت صدای من ارجح  ناحق بگی 

 ای به کالبد داروگ بدمد . تواند روح تازهاست و یم

 

 _کردند#عشق_را_سانسور

 #نیلوفرالری

#۸۱۶ 
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فنر هم حاصل نیم) اگه این رقابت شه. ها نباشه که پیرسی

ها بدون رقیب مونده بودن و خانم فرشته چون سال

خیالشون از جایگایه که تو گروه داشت راحت بود مدام 

درجا زدن و در خودشون تکرار شدن . وقتشه که به 

 . ( ای جا نمونن خودشون بیان و از رقابت حرفه

 

یک شب یک تماس خارچی داشتم. خانیم به نام رزیتا که 

نگار یک شبکه معروف آن ور آیی معرقن  خودش را خیی

کرد و گفت که قصدش کمک به من و استاد همایون و 

روشنگریست و مایل است صدای استاد همایون باشد و 

دانستم پرسید آیا تمایل به مصاحبه دارم؟ و من که نیم

چطور به دست آورده با بدبینن آن مکالمه را ام را شماره

پیش بردم و آنجا که از آخر و عاقبت مصاحبه با 

ترسیدم با یک ای واهمه داشتم و یمهای ماهوارهشبکه

حرکت نامعقول و حساب نشده  وضعیت موجود را 

ناخواسته برای همایون ناگوارتر کنم به پیشنهادش جواب 

اجت و مقاومت از منفن دادم . اما از آنجا که سم

 
ی
نگار موفق و کارکشته است ویژگ های اصیل یک خیی
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اش را آنکه از برقراری ارتباط با من ناامید شود شمارهیی 

دراختیارم گذاشت و گفت که باز هم با من تماس خواهد 

 گرفت 

 _شاید نظرتون عوض شد . 

 

امتحانات پایان ترمم را پشت رس گذاشته بودم و تازه 

 بیداریخواستم خستیم
ی

های کسالت بار شبانه را با یک

های طوالین روزانه از تن به در کنم که مامان با خواب

ای خشک و مصمم ناخوانده پرونده ای زیر بغل و قیافه

اش همان اندک آرامش مهمانم شد و با حضور طوفاین 

کاذیی را که برای خودم ساخته بودم از من گرفت. پرونده 

د که محمد از آن به عنوان برگ حاوی اسناد و مدارگ بو 

ن بود که اگر آن را هم برنده اش یاد یم کرد و مطمیی

ی دار چوبه ی همایون کند او را تا پایضمیمه پرونده

دانم چطور افتاده بود دست خواهد برد .و حاال نیم

مامان که مثل برج زهرمار نشسته بود مقابلم و داشت 

ش یم های رویغرورمندانه برایم از گزینه ن  گفت . می 
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چی توی باغ ساعت ها کشیک کشیده و در یک هوای رسی

با پاهایی خسته و از ناافتاده قدم زده بودم که او از راه 

برسد. آن روز از بدشانیس دیرتر از همیشه به خانه 

ن که ماشینش وارد حیاط شد من هم از  برگشته بود .همی 

ون را پشت رسش  . تازه پیاده شده بود تا درها خانه زدم بی 

ن و شایک آن سوی در که دید  ببندد. مرا با نگایه خشمگی 

 تعجب کرد و بعد با گامهایی شتابان به سمتم آمد. 

 

 _چی شده ؟

زد . یعنن واقعا نگاهش با ردی از نگراین روی من دودو یم

دانست چی شده یا داشت نقشش را خوب بازی نیم

 کرد؟یم

 _چرا این کارو کردی؟ 

  _کدوم کار؟

و  نگایه مراقب به کوچه انداخت که به قرق یک شب 

ه یم کرد و تابستاین گرم درآمده بود. عرق از رسو رویم رسی

موهایم چسبیده بود دور صورتم .کالفه از گرمای هوا و 

هایی که دور رسمان با سماجت ویزویز پرهها و شبپشه
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کردند دسنر روی پیشاین خیس از عرقم کشیدم و یم

 غران گفتم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۱۷ 

 

ی یم زین انگار واقعا در _یه جور خودت رو به یی خیی

یط اومده رساغ جریان نیسنر و نیم دوین مامان با چه رسی

 من ! 

از من و امواج خشم و عصبانیتم کنار کشید و به رساغ 

 های در رفت که ببنددشان . لنگه

ی نیم ن  دونم. _من چی 

 

 ی از رس ناباوری گفتم با پوزخند

دوین ! پس اون مدارکا چه جوری افتاده دستش _که نیم

 ؟

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

یک لحظه بهتش برد و بعد توی موهایش چنگ 

انداخت. انگار که خودش هم در کار مامان مانده بود 

 مثال ! 

 شناش ! خودش یه پا کاراگاهه! _مامان خانمت رو که یم

 کنه . یمخواد از کاری رس دربیاره هرکاری وقنر یم

_برام مثل روز روشنه که تو اون اسناد رو در اختیارش 

 تونست پیداش کنه؟قرار دادی. واال اون از کجا یم

 

به آخر را به  فکر کردم شاید خودش نتوانسته بود رصن

همایون بزند و آن اسناد را در اختیار مامان قرار داده بود 

حاال با که او کار همایون را یکرسه کند. اما مامان داشت 

 گرفت . آلود برای خودش مایه یمدسنر پر از آب گل

ن کرد و کلمات  نگاه حق به جانبش را توی چشمانم تی 

 اش را توی صورتم کوبید . توجیه کننده

_وقنر زخم دستم عفوننر شد و تو خودت رو کنار 

کشیدی و مامان خانمت رو خیی کردی بیاد رساغم ، اون 

دفیر و دستکام بگرده و قدر فرصت داشت که البه الی 

اون اسناد و مدارک رو پیداش کنه ...هه! بار اولش که 
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نیست ... دفعه قبل هم وقنر اومده بود پرستاریم کنه 

ن مداربسته رو از تو خونهفیلم ام کش رفت های دوربی 

یط اومده رساغت؟ ! حاال مگه با چه رسی  ...نگفنر

 

م که خواست ادعایش را باور کنم و خیال کندلم نیم

واقعا او هیچ نقیسی در این جریان نداشت .اما با توجه به 

ربایی داشت هیچ بعید نبود ای که مامان در مدرکسابقه

که واقعا خودش آن اسناد را یواشیک به چنگ آورده 

دانستم چی را باشد! پاک گیج و مایوس شده بودم و نیم

 باور کنم و چی را باور نکنم ! چه استیصال بدی بود! با 

هایم را در هوا تکاندم و ناباورانه آیه از نهاد برآمده دست

 گفتم 

_گفت باید هرچه زودتر اجازه بدم که صیغه طالق رو 

ن ... و بعد ... بعد ... آه!   جاری کین

 

رفت . یک دستم را تکیه دادم به رسم داشت گیج یم

ی مامان دیوار . مبادا که بیفتم .صدای خشن و سنگدالنه

 زد گ یمتوی گوشم زن
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شه کنن و این اسناد بایگاین یم_با دکیر عماد ازدواج یم

واال مجبورم که با این مدارک یکراست برم پیش پلیس و 

 دونه که چی به رس رسول میاد! بعدش خدا یم

 

منتظر بودم که بگوید با محمد ازدواج کن! عجیب بود 

و  رحمانهکه نگفت.) انگار در مقابل آن پیشنهاد یی 

تری بود برایم .( ازدواج با ی قابل تحمل، گزینهبدترش

ی بود که بهش فکر نکرده و  ن دکیر عماد تنها چی 

ام خواستم که فکر کنم. که از فکر کردن به او حنجرهنیم

شد .گفته بود درد یم گرفت و دچار اسپاسم عصنی یم

محمد قیدم را زده و دیگر خواهان من نیست واال تنها 

 اش او بود. گزینه

ن دیروز ازش پرسیدم اگه هنوزم محبوبه رو  _همی 

 کنم. خوای من رایه برای رایصن کردنش پیدا یمیم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۱۸ 
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ی محبوبه برام تموم شد. تب تندی بود بهم گفت قصه

 که زود عرق کرد. 

 فکر کردم 

 " یعنن واقعا براش تموم شدم ؟ " 

 

ط مامان قرار گرفت  نگایه به محمد وقنر در جریان رسی 

 خیایل گفت ی باالی رسمان کرد و با یی آسمان پرستاره

_خوبه ! پس اقال هنوز یه شانس واسه نجات رسول 

 داری ! 

و نگاهش را از آسمان گرفت و به چشمان آشوب من 

 . نشان شده بود دوخت که از اشک ستاره

ط مامان خانم این بود که با من ازدو  اج کنن _چون اگه رسی

! من ازت گذشتم. همون طور که تو هیچ شانیس نداشنر

 !  ازم گذشنر

چشمانش برق مرموزی داشت و لبخند پنهان 

وزمندانه .انگار خییل خوشحال بود از زد اش را جار یمپی 

اینکه رسنوشت این فرصت را بهش داده که بتواند با 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

  تحقی  من کیم عقده گشایی کند. انگار ناگهان از تماشای

ن من خسته شده بود .یم خواست در را به روی فروریخیر

من ببندد که من با دستم مانعش شدم . بغض راه نفسم 

ام از درد به ناله افتاده بود. تب زدهیرا بند آورده و سینه

 کردم . آور احساس لرز و رسما یمتوی آن گرمای خفقان

 

نگاهمان به هم حدیث پشت و خنجر بود. صدایم در 

 آمد اما با جان کندین سخت گفتمنیم

ط مامان این بود و تنها راه نجات  _حنر اگه تنها رسی

 کردم همایون در گرو ازدواجم با تو  ، من ... قبول نیم

و بعد از اینکه با آن کلمات جانانه انتقام سخنر ازش 

گرفتم کف دستم را محکم و غیظناک کوبیدم به در . بعد 

ویم را ازش برگرداندم که پیش چشمان مات و مبهوتش ر 

اشکهایم را نبیند .اما تا وقنر که وارد حیاطمان شدم و به 

پلکان خانه رسیدم صدای بسته شدن در خانه باباحاچی 

وزی  را پشت رسم نشنیدم . انگار در اوج غرور و پی 

ن خورده بود و دیگر نای حرکت نداشت.   پشتش به زمی 
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نه دایی سجاد و  جنگ من با مامان یک جنگ نابرابر بود. 

نه خاله زینب هیچکدام نتوانستند از خر شیطان 

دانم از ازدواجم با دکیر عماد قصاب اش کنند. نیمپیاده

اش رسید که حارصن نبود از خواستهچه سودی به او یم

م به طالق فکر کنم اما  کوتاه بیاید حنر وقنر گفتم حارصن

ک پا به گزینه ازدواج نه ، برایش کاقن نبود .مرغش ی

 داشت. 

_ ازدواج با دکیر عماد ! والسالم ! تو از اول هم قرار بود 

دونم از کجا زن اون بیسی ...این وسط رسول یهو نیم

پیداش شد و رسنوشت همه ما رو به هم ریخت . خدا 

 ازش نگذره که گولت زد و بدبختت کرد. 

 بیندازد کنی تمام 
و برای اینکه مرا به وحشت بیشیر

ر دست داشت  به من داده بود تا ثابت مدارگ را که د

کند که روی چه اسناد مهم و رسنوشت سازی دارد با من 

 کند. معامله یم

 

گفت تمام خانه را برای پیدا کردن آن اسناد و محیا یم

مدارک زیر و رو کرده اما معلوم نیست کجا قایمشان کرده 

بود که هیچ اثری ازشان نیست .یم گفت مامان از 
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دار شده و ترس از هفعالیت ی یواشیک من خیی ای هین

 من دیوانه
ی
ن به تک و تا خوانندگ اش کرده برای همی 

افتاده که مرا بدهد به دکیر عماد تا او بتواند جلوی 

د.  فت مرا بگی   پیرسی

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۱۹ 

 

دونم نباید اینو بگم و توخوشت نمیاد ویل ...کاش _یم

طش این بود  . اقال اون حارصن   رسی که با محمد ازدواج کنن

 نیست بالیی رس صدات بیاره. 

رحیم دور از انتظاری به دانست که محمد با چه یی و نیم

 طور که من ازش گذشتم. من گفته ازم گذشته ، همان

 

محیا برایش معما شده بود که چطور محمد کنار 

دکیر  دهد که مامان مرا به زور به عقد ایستد و اجازه یمیم

 در بیاورد؟
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جوری لنگه محبوب! محمدی که اون_یه جای کار یم

خواستت حاال یهو یی خیالت بشه! گوش وار یمدیوونه

 کن! شاید این یه نقشه باشه اصال ! از کجا معلوم؟ 

 

ی ما نشسته بودیم . این روزها دوتایی توی هال خانه

توانست به من رس بزند و دیدنش توی آن بیشیر یم

ته حایل غنیمنر بود برایم . من با ذهنن به هم ریخته آشف

فهمیدم که او داشت از کدام نقشه و و مغشوش نیم

 زد ! خدعه حرف یم

 ای؟_چه نقشه

ن _من نیم دونم ویل به نظرم همه چی مشکوکه ! ببی 

 که هیچ رایه برات نمونده و محبوب ... خودت یم
ی

گ

نه . شاید مامان هم کیس نیست که تهدیدش رو عمیل نک

بعدش دیگه نشه کاری کرد و با رو شدن اون مدارک برای 

آقا همایون وضع بدتری پیش بیاد و تو خودت رو 

تونسنر کمکش کنن رسزنش کنن که چرا وقنر یم

نکردی...تو باید در ظاهر هم شده قبول کنن که با این 

. بعد منتظر واکنش محمد یم مونیم دکیر عماد ازدواج کنن

! اما اگه یه نقشه  .اگه واقعا  ازت گذشته باشه که هییحی
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باشه که فقط بخواد با مجبور کردن تو به ازدواج با دکیر 

ه اما ببینه تو راسنر راسنر داری زن  عماد ازت انتقام بگی 

شه و یه کاری شی حتما دست به کار یمدکیر عماد یم

 کنه ! یم

 

ه ! _اومدیم واقعا طبق ادعایی که داره یی خیالم شده باش

 بعدش چی ؟ من باید زن اون مردک بشم ؟

دونم حنر تصورشم وحشتناکه و من متاسفم که حنر _یم

زنم ویل هردومون خوب دارم در موردش باهات حرف یم

ره شینه . اون بدون شک یمدونیم که مامان بیکار نیمیم

 پیش پلیس ! 

 

ن کار را یمیم کند . آدم فروشی تنها کاری دانستم که همی 

.مستاصالنه آمد ود که مامان به درسنر از پسش بریمب

 رسم را توی دستانم گرفتم . 

_آه نه ! همایون اگه بفهمه من به خاطر نجات اون تن 

ن رذالنر دادم منو نیم  بخشه! به همچی 

 کرد حنر فکر کردن به آن هم پریشان و دردمندم یم
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 محیا حکیمانه گفت

 نش ؟ _االن بخشش اون مهمه یا نجات جو 

 

ن برایم   بود ! البته که همی 
البته که نجات جانش مهمیر

کاقن بود بدانم که زنده و سالمت است .حنر اگر مورد 

م . آن قدر فکرم علیل و از کار افتاده  غضبش قرار بگی 

شده بود که محیا برام حکم یک عاقله زن دانا را پیدا کرده 

ه دادم اش بهای معقوالنهتوانست با مشورتبود که یم

 برسد . 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۲۰ 

 

ن من و غرورم  _اگه به قول تو یه نقشه برای درهم شکسیر

باشه و محمد بعد از اینکه قضیه رو جدی شده دید 

؟ هوم ؟  آخرین لحظه وارد عمل بشه چی

 ای گفت در کنار لبخند موذیانه
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راحت  _تو از پس ییک مثل دکیر بر نمیای اما محمد رو 

 یی یم
خودت کنن ! حنر بیشیر از اینن که االن  یچارهتوین

 هست ! 

رسید و مرا وادار به هایش هوشمندانه به نظر یمحرف

تامل کرده بود. او که مرا توی فکر دید دستش را روی 

دش . کلماتش را با تاین و تاکید  بازویم گذاشت و آرام فرسی

ن گفت . انگار یمیم کند. خواهرکم گ   خواست به من تلقی 

قدر بزرگ و زیرک شود ؟ چقدر وقت کرده بود این

 
ی
شد ! ام یمها و کارهایش باعث شگفنر ها با حرفتازگ

انگار بعد از فوت بابا وقنر دید تنها پناه و پشتیبانش را از 

دست داده چاره ای ندید جز این که یک شبه بزرگ 

 شود! 

 

ده از چنگ _مهم اینه که اول اون مدارکو هرجور ش

توین هم مامان و هم محمد رو فریب مامان در بیاری. یم

بدی. بازیشون بدی! مثل خودشون بیسی و مکرشون رو 

! بعدا یم ن رو برای آقا به خودشون برگردوین  همه چی 
توین

همایون تعریف کنن . من مطمئنم یم فهمه هرکاری کردی 

 بخشتت ! حنر اگه یه درصد تو به خاطر اون بوده و یم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

منده نیسنر که  رو نبخشید تو پیش قلب خودت رسی

 تونسنر براش کاری بکنن و نکردی! یم

 

 

 

 

 

 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۲۱ 

 

ریحانه گفته بود فعال دست نگه دارم و اقدایم نکنم و از 

ی بدهد.  مامان خانم بخواهم که به من فرصت بیشیر

 زرگ . مهلنر برای فکر کردن برای یک تصمیم ب
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_بلکه به یه نحوی تونستیم پرونده رو از چنگش در 

 بیاریم. 

 _چه جوری؟

 دایی سجاد یم گفت 

ه.   _محیا باید زیر نظرش بگی 

 گفت ریحانه یم

ره _وقنر یه جای امن قایمش کرده باشه که دیگه یه نیم

ه  و پیداش کنه .   رساغش تا ییک ردش رو بگی 

 من دوبه شک گفتم 

ج از خونه مخفیش کرده. تو صندوق _احتماال جایی خار 

ده  امانات شاید ... یا مثل مدرگ که از محمد داشت سیی

 به کیس . 

و پشتم از این حدس و گمان خودم لرزید . این بدترین 

 ترینشان . حالت ممکنش بود .و ترسناک

یه!   _یا یه جا تو دفیر خی 

این را دایی سجاد گفت و رفت توی فکر. آن لحظه هرسه 

کردیم که اگر آن مدارک مایوسانه به این فکر یم داشتیم

داشت احتمال پیدا کردنش بیشیر را توی خانه نگه یم
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ش به آن  بود. اما اگر هرجای دیگر غی  ازخانه باشد دسیر

 شد. تقریبا محال یم

 

ی از همایون ، یک یی قرار و کالفه از غم و دوری و یی  خیی

خانواده  شب در آخرین جمعه ماه رمضان به دیدن

وجه به دانستم که این کارم به هیچشهسواری رفتم. یم

مذاق همایون خوش نیم آید و ممکن است ناراحتش 

ن  ای نداشتمکند اما چاره هرچه باشد از پیش محمد رفیر

 و خواهش کردن از او که بهیر بود . حداقل از نظر من ! 

 

ای وقنر خودم را به زن پشت آیفون که صدای غریبه

 معرقن کردم ) محبوبه ام! زن همای... رسول(  داشت

مهری به صورتم خورد. مکث و تعلل و موچی از رسما و یی 

کم داشت سوی آیفون که ادامه پیدا کرد کمسکوت از آن

کرد که باالخره در خانه به رویم باز شد و من ناامیدم یم

ن بار پا به خانهیی  ی پدری همرسم تابانه و برای اولی 

و چقدر متاسف بودم از اینکه تنها هستم و گذاشتم 

 بدون او . 
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 و کند بودند. باغ بزرگ و زیبایی داشتند ! قدم
ن هایم سنگی 

ن  توی پارکینگ بهاری بزرگشان که جا برای چند ماشی 

ن و ماکسیمای سفیدی کنار هم پارک شده بود  . داشت بین

ن شده که دوطرفش پر از گل و از یک پیاده روی سنگ چی 

ن  دها زیبا و پیچکشمشا الدوله بود و یکراست به امی 

رسید ها یمی شهسواریی بزرگ و دو و نیم طبقهخانه

گذشتم . عمدا ساعت ده و نیم شب را انتخاب کرده 

جا که بودم که اهل خانه از مسجد برگشته باشند . تا آن

من خیی داشتم پرس کوچکشان "رجا" بعد از یک ازدواج 

ی رسید و بعد به دالییل  نصفه و نیمه که به عقد محرصن

گفت شایعه شده چون نامعلوم منتفن شد ) ریحانه یم

ک رد شده بود جواب آزمایش باکره  قبل از ازدواج دخیر
ی
گ

 یمازدواجشان به هم خورد. (  با آن
ی
 کرد. ها زندگ

 

کیس که در خانه را به رویم باز کرد خدمتکارشان _باجیه 

ادری تابستانه تا دم در به خانم بود که پوشیده در چ

استقبالم آمد. تقریبا همسن و سال مامان به نظر 

 رسید.با صوریر چروکیر . یم
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۲۲ 

 

در و ی در و دیوار خانه بزرگ و یی گوشه به گوشه

یفات و تظاهر بیداد یم کرد و پیکرشان از تجمل و ترسی

ای که زیسنر آرمان گرایانههیچ خیی و نشاین از ساده 

دادند بعیصن از این جماعت در مالء عام شعارش را یم

 نبود . 

 

 همان طور که انتظارش را داشتم کیس تحویلم نگرفت. 

انگار نه انگار که من عروس این خانواده بودم! حنر به 

دیدند. آقای چشم یک مهمان غریبه هم مرا نیم

تازه از مسجد  شهسواری بزرگ با لباس رسیم) احتماال 

برگشته و وقت نکرده بود لباسش را عوض کند.(  در 

داد .صدای خانه نشسته بود و داشت اخبار گوش یم

کت و  آقای " حیایر " که داشت با آب و تاب از رسی

گفت آن قدر تظاهرات باشکوه مردم در روز قدس یم
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بلند بود که صدای سالمم به گوششان نرسید. صدیقه 

ه خودش را روی مبل تکان بدهد با کآنخانم هم یی 

ن و ناموافق رستاپایم را برانداز کرد ) بدون  نگایه سنگی 

 چادر بودم .(  و با زخم زبان گفت 

 _این وقت شب ! راه گم کردی البد ! 

 

ض بود که چرا یی 
وقت خیی و یی انگار بیشیر به این معیر

ام! یادم به روزی افتاد که خودش مزاحمشان شده

انش به خانه ناخوانده مان آمده بودند و به اتفاق دخیر

ام بازخواست حاال داشت مرا به خاطر ورود رسزده

کرد.  معذرت خواستم و منتظر ماندم تعارفم کنند یم

بنشینم .اما انگار عمدا سیع داشتند با یی توجیه خود به 

 و حقارت بدهند. ناراحت بودم 
ی
من احساس رسافکندگ

نرسیده بود از راضیه بخواهم آن  که چرا به عقلماز این

ی پدرش برود و با حضورش مایه قوت قلب شب به خانه

 من شود. 

 

خدمتکارشان وقنر مرا وسط سالن نشیمن بزرگشان 

معذب و درمانده دید دلش به حالم سوخت و با استفاده 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

از اختیار اندگ که داشت آرام و محتاطانه جوری که از 

با دستش به من بفرما زد. چشم صدیقه خانم دور بماند 

ترین مبل راحنر رسخورده و پشیمان از آمدنم روی نزدیک

تر نشستم. سقف خانه انگار هرلحظه کوتاه و کوتاه

ن پرس یمیم کرد.از شیار پشتم شد و داشت مرا به زمی 

ی جویی از عرق رسازیر بود. با حرکایر مضطربانه حلقه

خودم داد دستم را به بازی گرفتم و توی دل بر رس 

 کشیدم یم

 " برای چی اومدم ! برای چی اومدم ؟ برای چی ...؟ "

 

ای چند صد  بار صدیقه خانم را مثل وزنهنگاه رسزنش

.آقای شهسواری  کردمکیلویی روی خودم حس یم

طور که رویش به تلویزیون بود و انگار حنر از نگاه همان

نر کردن به من هم اکراه داشت ناگهان با صدای زمخ

 پرسید

_نگفنر زن جوون شبونه راه افتادی تو خیابونا و اومدی 

؟  اینجا که چی
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ل توی دستش کیم ولوم را کم کرد و نشان داد که  و با کنیر

کننده از جانب من است. منتظر شنیدن پاسیحن قانع

 گلویی صاف کردم و گفتم 

ن خودم اومدم .   _با ماشی 

 

د که انگار ی چشم با تغی  نگاهم کر جوری از گوشهیک

برایش هیچ فرقر نداشت و من جسارت کرده بودم! جو 

مشئوم و زننده ای بود! واقعا پیش خود چی فکر کرده 

 بودم که بلند شدم آمدم اینجا؟

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۲۳ 

 

رحم که جز های متظاهر و یی که دستم را جلوی این آدم

ی بها  ن دهند دراز کنم و نیم پول و مقام و شوکتشان به چی 

انگار نه انگار که رسول پرسشان است ازشان خواهش 

توانند یک کاری برایش بکنند؟ راسنر که کنم اگر یم
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چقدر ساده و احمق بودم! تازه یم فهمیدم همایون چقدر 

حق داشت دور این خانواده را خط بکشد و هرگز 

د .کاش هیچ وقت به گوشش نخواهد که رساغشان را بگی 

رسد که من رنج این خفت و خواری را به خاطر او به ن

ی از آنآنام یی جان خریده  . ها به من برسد که خی 

 

خدمتکارشان تازه با سینن چای و خرما از راه رسید که  

من دستش را رد کردم و با نگایه قدرشناسانه به او که در 

باین را به جا آورده بود از جا بلند  ن حد توانش آداب می 

انه  شدم و قبل از اینکه بغضم به مرز انفجار برسد دلی 

 گفتم

_آره مثل اینکه واقعا راهمو گم کردم که رس از اینجا 

 درآوردم . 

کرد . صدیقه خانم با چشماین دریده داشت نگاهم یم

حنر شهسواری هم چشم از صفحه تلویزیون گرفته و با 

ی پریشان و  بهت و مالمت زل زده بود به من که چهره

ای که برای ام را پشت ماسک قهرمانانهخوردهشکست

هایی خود ساخته بودم قایم کرده بودم و بعد با قدم

 شتابزده از راه آمده برگشتم . 
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توی حیاط به مرد جوان ریشویی برخوردم که حدس  

زدم باید رجا باشد. تازه از گرد راه رسیده و پرادواش را یم

ن و ماکسیمای پدر و مادر   ش پارک کرده بود . کنار بین

تا نگاهمان به هم افتاد من رویم را برگرداندم و با سالیم  

کوتاه و زیر لنی خواستم از کنارش رد شوم که او با آن قد 

و قامت بلندش آمد و چون کوه مقابلم ایستاد و با لحنن 

ن گفت  که نیشخندآمی 

 به ! زن داداش عزیزم ! از این ورا ؟ _به

 نش را به رستاپایم دواند. مکنی کرد و بعد چشما

داد. انگار نگاهش اذیت کننده بود و حس بدی به من یم

توانست ورای مرا دید بزند. اشعه ایکس داشت و یم

ن صدای همایون را داشت.   صدایش طنی 

؟  _تنهایی

 _بله . 

 

هایم را تو کشیدم و آماده بودم دورش بزنم و هرچه و لب

به سمتم برداشت و  زودتر از آنجا بروم که او قدم دیگری
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با کمیر شدن فاصله میانمان خودم را پشت یک حصار 

 عبور گرفتار شده دیدم. سخت و یی 

 _پیداست پذیرایی خویی ازت نشده ! 

 _مهم نیست . 

ن   گفتم و با گفیر
ی
 این را با آزردگ

 _ببخشید . 

 به زحمت از کنارش رد شدم . صدایش پشت رسم بود 

 ود ؟آلبالوئیه مال شما ب ۲۰۶_اون 

اینکه از فعل مایصن استفاده کرده بود خودبه خود باعث 

زدم که باید ترس و اضطرابم شد . پیشاپیش حدس یم

باشد . یک لحظه ایست کردم  اتفاقر برای ماشینم افتاده

 و به طرفش رسبرگرداندم. 

 _بله چطور؟

 

ی مرا هدف قرار باختهاش چهره ی رنگبا نگاه موذیانه

 داده بود . 
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برام آشنا نبود. فکر کردم مال ییک از این  _پالکش

توجه به تذکرات فکرمونه که باز یی های یی همسایه

 ی ما ... قبلیمون ماشینشون رو پارک کردن دم در خونه

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۲۴ 

 

م و پشیماین نماییسی افزود  و با حالنر از رسی

 _متاسفانه پنچرش کردم! 

گفت یا فقط داشت یعنن داشت راست یمبهتم زده بود . 

ین عقیل رسبه رسم یم  گذاشت؟از روی شی 

 _من جلوی در پارک نکرده بودم! گذاشتمش کنار دیوار . 

 با تاکیدی خودخواهانه گفت 

 ی ما ! _بله. دیوار خونه
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باغشان انگار تمام کوچه که به قرق دیوارهای بلند خانه

تیارش را داشتند و درآمده بود ارث پدرشان بود که اخ

ار از  ن کیس حق نزدیک شدن به حریم آن را نداشت. بی 

ش رسی به نشان تاسف تکاندم و  ن آمی  نگاه و پوزخند کیی

دم و غرولندکنان به راهم ادامه  بعد لب روی لب فرسی

 دادم 

ن ! _حیف همایون که شما خانواده  شی 

 کنم االن . _صیی کن! خودم میام الستیکش رو عوض یم

ن ! _خییل مم  نون! زحمت نکشی 

آمد که صدیقه خانم توجه به تغی  من داشت دنبالم یمیی 

 به روی ایوان آمد و با تویی پر صداش زد 

 شده ؟ چرا نمیای تو ؟ _آقا رجا ! چی 

ون  و خوشبختانه اورا از تعقیب من باز داشت. از در بی 

های جلویی ماشینم که آمدم و با دیدن ییک از الستیک

ن مثل چاقو یا میخ پنچر شده بود  ظاهرا با یک ی تی  یک شی

 با ایه از نهاد برآمده  زیر لب غریدم

  !  _ لعننر
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در جعبه ابزار ماشینم کیت مخصوص و مجهز برای 

ن زیادی نیم ی چی  ی داشتم اما از پنچرگی  دانستم. پنچرگی 

ن در حد همان آموزش نامه های اولیه که توی کتاب آیی 

 خوانده بودم. تا 
ی
بار هم مجبور به حال حنر یک رانندگ

دانستم چطور به تعویض الستیک نشده بودم . حنر نیم

ن بردارم .داشتم فکر  باید الستیک زاپاس را از زیر ماشی 

م که در یم کردم که باید با یک امدادخودرو تماس بگی 

حیاط باز و رجا با نیشخندی پنهان پیش رویم ظاهر شد. 

اش را دست به درفوالدزرهدانم چطور توانسته بود مانیم

 رس کند ؟

از نگاه کردن به چشمان پررسزنش من هیچ ابایی  

ن نداشت. درحایل زد و به هایش را باال یمکه داشت آستی 

 رفت با لحنن آمرانه گفت طرف الستیک پنچر شده یم

_در صندوق عقب رو برام باز کن جعبه ابزار ماشینت رو 

ن . بهم بده و خودت برو داخل ، تو م ن من بشی   اشی 

و سوئیچ ماشینش را به طرف من گرفت .چه لطف 

! زبان آدم از این
ی

ماند! همه لطف و مهرباین قارص یمبزرگ

 انداخت . های خاله خرسه محمد یممرا یاد مهرباین 
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خواستم با اکراه قبول نکنم .اما بعد با خودم گفتم اول یم 

خودش پنچرش کرده .دندش نرم خودش هم باید 

یضش کند. همراه با نگایه ناموافق و پرغیظ در تعو 

 صندوق عقب را باال زدم و گفتم 

ن   جا راحتم ! _الزم نیست .همی 

 

ای باال انداخت و بعد به طرفم آمد که لوازم مورد او شانه

نیازش از جمله جک و آچار چرخ را بردارد . دستانش تر و 

ته و کردند. معلوم بود در کارهای فنن رسرشفرز کار یم

 تبحر زیادی دارد. 

و در همان حال که مشغول به کار بود خطاب به من 

 گفت

_حتما واسه خاطر رسول اومدی اینجا و متاسفانه کیس 

 هم تحویلت نگرفت ! 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۲۵ 
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ن زیادی نیم ن نبودم که داشت از رجا چی  دانستم و مطمیی

کرد یا که تمسخرم ؟ باز یاد واقعا با من ابراز همدردی یم

ن و نامهربانانهنگاه ی شهسواری و زنش به خودم های تی 

 افتادم و دلم از وسط قاچ خورد. 

 _بله. اومدنم اینجا یک اشتباه محض بود! 

 _اقال از نزدیک آشنا شدیم باهم ! 

 

های بسته خندید و بعد الستیک پنچر شده را به و با لب

ن راحنر در آورد و گذا شتش کنار و رفت رساغ همی 

 الستیک زاپاس. توی دلم گفتم 

 خواستم آشنا نشم. "" هزار سال سیاهم یم

هواگرم بود و در اثر تحرکایر که داشت عرق از رسورویش 

ن مرا پنچر نکند. جاری بود . به جهنم ! یم  خواست ماشی 

 هللا چندروز پیش موفق شد بره مالقاتش ! _حاج روح

ن یک جمله کاقن بو  آن با فراموشی خشم و د تا یکهمی 

کدوریر که از او و خانواده اش داشتم همه حواسم را 

 بدهم به او . 
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 _جدی؟ حالش چطور بود؟ 

 

قدر قوی بود زد آنذوق و شوقر که در صدایم موج یم 

که باعث شد یک لحطه دست از کار بکشد و نگاه به من 

 کند. 

قاتیه و _خوب بود ظاهرا ! اما انگار از اینکه یی مال

ه عصبانیه و خیال داره به  نمیتونه با کیس تماس بگی 

اض دست به اعتصاب بزنه.   نشان اعیر

های بد دنیا را یک جا به من داده یک آن انگار تمام خیی

 باشند. دلم ریخت و دست و پایم را گم کردم . 

ن که این  کار رو نیم کنه! _چی ؟ نه ! تو رو خدا بگی 

بست نفس ها را یمیچ و مهرهکه داشت تندتند پدرحایل

 نفس زنان گفت 

_مگه دست ماست!؟ خودت باید بشناسیش که! اون 

 باشه 
ی

اگه بخواد یه کاری بکنه ... هرچقدرم که دیوونیک

ی و کیس نداره! انجامش یم ن  ده و بایک از چی 

رسید که داشت در دل به خاطر این کارها به نظر نیم

 کرد . تحسینش یم
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ن را آرام کارش تمام شده ب ود و حاال داشت با جک ماشی 

ن یم کشید . پریشان از شنیدن این خیی ناگوار به آرام پایی 

ن تکیه زده بودم که نیفتم .نگاهم به حرکاتش  کابوت ماشی 

ی مات مانده  در جمع و جور کردن ابزار کیت پنچرگی 

زد و بود. اگر واقعا دست به اعتصاب خشک یا تر یم

؟ ای به خطر یم سالمنر و جان خودش را  انداخت چی

ون هیچ کاری از دستم  خدا! لعنت به من که این بی 

 آمد! برایش برنیم

کیت ابزارم را در جای خودش قرار داد و الستیک پنچر 

 شده را به کنار درب حیاطشان هدایت کرد و گفت 

ن .بعد میارم برم یم_خودم یم یش کین دم پنچرگی 

 تون. درخونه

 

نیدم چی گفت .گ به الستیک و من انگار که نش

 پنچرشده فکر یم
ی
ام کرد اصال ؟ بدون او چهار چرخ زندگ

پنچر بود و در جاده ای تاریک و یی انتها گرفتار مانده 

 بودم . 
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حاال داشتم با لحنن دور از تخاصم و خشم با او حرف 

 ای جز مصالحه و سازش نبود . زدم . چارهیم

ن   ؟ _نیم شه شما براش یه کاری بکنی 

یک نگاه با تاین به من کرد و یک نگاه به آسمان. بعد 

 رسی تکاند و با افسوس گفت 

 _تنها کاری که تو این اوضاع یم
ی

شه کرد اینه که همیک

 نسبت به رسول اعالن برائت کنیم . 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۲۶ 

 

هایش خشک مانده بود. دلم از ی لبلبخند تلیحن گوشه

تفاویر گرفت. چطور این قدر راحت قساوت و یی همه آن

دادند که هربالیی از رسول گذشته بودند و اجازه یم

خواهد  رسش بیاید. مرا باش که از درد یی کیس به چه یم

کساین پناه آورده بودم! آیه کشیدم و با رسی افتاده و 

ن را باز کردم و خودم را که  ده در سینه در ماشی  قلنی فرسی
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به یک تن رسیده بود به زحمت روی صندیل  انگار وزنم

 انداختم . 

 

ن کیم تو استارت که زدم رسش را از شیشه ی باز ماشی 

کشید. دستانش سیاه و روغنن بود و مواظب بود که با 

ن تماش نداشته باشد . بدنه  ی ماشی 

ی؟ اون همه کاره است! اگه _چرا از محمد کمک نیم گی 

 . تونه براش کاری بکنهبخواد یم

ن محمد همه کاره باعث به زندان انگار نیم دانست همی 

افتادن برادرش شده! درد من این بود تنها کیس که 

توانست کاری برایش بکند محمد بود که منتظر بود یم

ها گذشته او چرا خانه بیفتد. از اینگذار پوست به دباغ

باید موقعیت خودش را به خاطر نجات جان کیس که 

 ین شدنش شده به خطر بیندازد ؟ خودش باعث زندا

 

ی نگفتم.  ن با تاثری عمیق و جانسوز نگاهش کردم و چی 

ند . بگذار ناگفتنن   هایم غده شوند در دلم و جانم را بگی 
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ن یم آمد با دنده عقب گرفتم .وقنر داشت همپای ماشی 

 لحنن نوید دهنده گفت 

زنه که بتونه هللا کیل به این در و اون در یم_حاج روح

هب . ) یک نگاه مراقب به راش یه مرخیص چند روزه بگی 

ن کشید .( ور و آناین ور کرد و صدایش را با احتیاط پایی 

شه با یه برنامه ریزی حساب شده از مرز فراریش بعد یم

 ی خییل سنگینن نیاز هست . داد. هرچند به وثیقه

 

پا روی ترمز کوبیدم و دنده را گذاشتم روی خالص. باز 

سیایه مطلق رسنوشت روزین از نور تابیدن هم در 

تپید. گرفت و قلبم حاال داشت در سینه امیدوارانه یم

 زده گفتمهیجان

 ی باارزشیه . مون هست. وثیقه_ سند باغ و خونه

لرزید. دیگر از اینکه خواهشش صدایم از فرط شوق یم

 کنم ابایی نداشتم . 

 شه ؟_یم

 را پاک کند. آستینش را به صورتش کشید تا عرقش 
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کنیم. اگه دادگایه بشه _ما که داریم تمام سعیمونو یم

معلوم نیست چه افتضاچ برای خانواده ما به بار بیاد . 

شه از اون تو کشیدش جرمش سیاسیه ! به سخنر یم

ون. کلید رهاییش دست محمده. فقط اونه که یم تونه بی 

 به کمک دالوری حکم آزادی موقتش رو تا پایان مراحل

ه .   دادرش با قرار وثیقه بگی 

 

 _محمد! 

ام از درد آتش گرفت و سوخت . اگر زیر لب گفتم و سینه

بارش کنند . ای خدا ! چه به محمد باشد که یم داد تی 

ن به اوضاع قاراشمیش و پیچیده ای! حاال دیگر همه چی 

اراده مامان و محمد ربط داشت. این دو آدم سیاس و 

 بدکینه و بدپیله که خو 
ی

هاشان تمایم نداشت. فکر دکامیک

 کردم 

" اینا هنوز خیی از اسناد و مدارگ که دست مامانه و 

های ضدانقالب کنه که همایون با گروهکثابت یم

ور آیی  ارتباطایر داشته ندارن. واال شاید محال بود اون

ن و راسنر راسنر ازش اعالن  که بخوان براش کاری بکین

 کردن ."برائت یم
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همچون تلنگری به افکارم خورد و مرا ازدنیای صدایش 

ون کشید و باز به داخل آن کوچه ی آشوبم بی 

 زده پرتاب کرد. تابستان

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۲۷ 

 

 _محبوبه خانم؟

 _بله؟ 

_اگه تو این خونه باهات بدرفتاری شد من معذرت 

ایمذاشتم بهتون یی خوام! اگه بودم نیمیم  بشه .  احیر

رسید از ته قلبش این را گفت. هرچند انتظارش به نظر یم

ش روح هللا قلب را نداشتم. انگار نسب به برادر بزرگیر

 تری داشت . رئوف

 رمفر گفتم در کنار لبخند کمرنگ و یی 
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م  _مهم نیست ! من به خاطر همایون... رسول ... حارصن

 برخوردهایی بدتر از این رو هم تحمل کنم . 

 دلم ناباورانه از خودم پرسیدم و توی 

ی گرانه" حنر رفتارهای خودخواهانه و سوءاستفاده

 محمد و مامان خانم رو ؟ " 

 

جوایی نداشتم آن لحظه به خودم بدهم اما تا به خانه 

برگردم در طول مسی  به آن عمیقا فکر کردم و در نهایت 

تواند فقط یک با خود به این نتیجه رسیدم که این یم

ی باشد! هر بازی هم قواعد خاص خودش را دارد. من باز 

توانستم با فریب دادن مامان و محمد در این بازی یک  یم

داشتم برنده باشم. اگر درست و حساب شده قدم بریم

 ای جز این برایم باقر نمانده بود. ... چاره

 

 *** 

 

حاال دیگر نگران این بودم که مبادا همایون در زندان 

خیی مانده باشم. روز بعد اب زده و من یی دست به اعتص
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ی شده را به در خانه آورد . خیی تازه  رجا الستیک پنچرگی 

ی شود مطلعم  ای از همایون نداشت اما قول داد هر خیی

ی نیاز ندارم ؟ من هم  خواهد کرد  ن و ازم پرسید به چی 

 تشکر کردم و گفتم نه . 

کت در تمرینات گروه را ن  داشتم اما دل و دمایعن برای رسی

زمان اجرایمان نزدیک بود و من مجبور بودم که پابه پای 

گروه به فعالیتم ادامه بدهم . ) قرار بود در مراسم جشن 

های شاد و مفرچ که از سوی عید فطر در کنار برنامه

اداره ارشاد و سازمان تبلیغات اسالیم در نظر گرفته شده 

 ه باشد .(بود، گروه داروگ یک اجرای زنده محیل داشت

داشتیم توی سالن ییک از فرهنگرساهای شهر تمرین 

حوصله بودم که قدر سست و یی کردیم . من آنیم

نزدیک بود از همخواین انرصاف بدهم و خواهش کنم که 

خانم فرشته جای من در اجرای پیش رو حضور داشته 

 باشد . 

 

ن من در هرچند که یم ن اجرای موفقیت آمی  توانست اولی 

اروگ باشد و برایم از خییل جهات اهمیت زیادی گروه د

دیدم که دل خوشی برای رسیدن به این داشت اما یم
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آرزوی دیرینه ندارم . شاید دیدن ناگهاین محمد در 

صحنه باعث شد شوگ که به آن نیاز داشتم دوباره به 

من وارد شود و من باز به خودم برگردم. با اینکه همیشه 

هایش در کار خودم بودم اما دنمنتظر ورود و رسک کشی

 
ی
این تقابل را نداشتم و غافلگی  شده  باز هم انگار آمادگ

 بودم . 

 

ی مردی که کت و شلوار مشیک تنش بود و اجازهورود یی 

ه و یی  اهن یقه دیپلمات تی  سییم که گرفته بود با آن پی 

قابل کتماین داشت باعث   غی 
دستش چهره اطالعایر

 و از هم
ی

 اعضاء گروه شد و دستپاچیک
ی

گیسختیک

ها با نگراین سازهاشان همزمان از صدا افتاد. خانم

پچ افتادند و آقای مرداین و خرسوی رسدرگوش هم به پچ

 به چه کنم چه کنم . 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۲۸ 
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ن   که من با گفیر

 _ ایشون با من کار دارن . 

مان مات و با کسب اجازه از آقای مرداین پیش چش 

. او که انگار منتظر این  ن مبهوتشان از سن رفتم پایی 

ض و رویارویی بود یک نگاه یی خیال به چهره ی معیر

های من سالیم نشنید به ام کرد و چون از لبعصباین 

 طعنه گفت 

 _علیک سالم ! 

جوشید همه خشیم که در دلم یمچقدر سخت بود با آن

ل کنم و رفتاری آرام و موقرانه داشته باشم  خودم را کنیر

 .ناخشنودانه لب برچیدم و گفتم 

 برای چی و به دعوت گ اومدی اینجا ؟_یم
ی

 شه بیک

 

 نگاهش با من انگار خیال شوچن داشت . 

_از روی عالقه شخیص خواستم از نزدیک شاهد تمرین 

گروه موسیفر محیل شهرمون باشم . از نظرت اشکایل 

 داره؟
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رسید . جز تهدید و مم نیماز آمدنش بوی خوشی به مشا

شد از حضور ویرانگر او خرابکاری چه انتظاری یم

 داشت.؟

در حالیکه مواظب ولوم صدایم بودم که به گوش اعضاء 

گروه نرسد که داشتند با نگایه مراقب و نگران ما را از 

 پاییدند شمرده گفتم دور یم

_جهت اطالع گروه موسیفر ما زیر نظر اداره ارشاد 

کنه و مجوز معتیی داره. پس این فکر رو که یم فعالیت

 بخوای در کار ما اخالیل ایجاد کنن از رست دور بریز . 

دید خییل خونرسدانه به من  و او که مرا در گارد تدافیع

 حمله کرد. 

شه با یه دستور فوری _جهت اطالع هر مجوزی رو یم

سباطل کرد اما ... فعال خطری تهدیدتون نیم  کنه ... نیر

 دم فقط تماشاگر باشم ! ! برو به تمرینت برس! قول یم

 

و پیش چشمان هاج و واج و غیظناکم روی ییک از 

شد واقعا بخواهد های تاشو نشست . باورم نیمصندیل

تماشاگر تمرینات گروهمان باشد! از او بعید بود که یک 

 گوشه بیکار بنشیند و آشویی به پا نکند. 
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خوای با کیس حنر  نیمگفنر _تو هموین هسنر که یم

ه ! حاال  حرف بزنم که مبادا با صدام هوش از رس کیس بیی

؟ اونم  چی شده که اومدی اینجا به خوندن تشویقم کنن

 خوندن در کنار چند مرد نامحرم ؟ 

ن گفتم و پوزخندزنان جمله ی آخر را با تاکیدی تمسخرآمی 

به ی صندیل اش ی آرایم روی دستهسکوت کردم . او رصن

و بعد کتش را جمع و جور کرد که چروک نشود. انگار  زد 

 از یادآوری من خوشش نیامده بود. 

جوری دوست داری تا پسندی؟ اگه اون_تو چه جوری یم

 برگردم به تنظیمات قبلیم ؟

 

 ام و خبیثانه لبخند زد. ی بهت زدهو با تاین زل زد به چهره

ع و قانون اشکایل نداره که زن  با مرد _اگه از نظر رسی

یط که  همخواین کنه از نظر منم مشکیل نیست . به رسی

 باعث مفسده یا تحریک شهوت نشه . 

خواست با ای داشت. عمدا یملحن دوپهلوی آزارنده

ی آخر خود پریشانم کند . اگر چه کم نیاورده بودم جمله

هنوز. نگاهم را توی چشمان گستاخش باریک کردم و 

 غران گفتم 
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ن صدای من حنر به شکل همخواین _اگه ییک با شنید

 تونه مشکل خودش باشه . شه یمگرویه تحریک یم

ن و رسی به نشان تایید تکان داد . به شکیل اغراق آمی 

 ها کفر مرا دربیاورد . خواست بیش از ایننماییسی . یم

مونه آیت العظیم محبوبه ماه _این فتوات رو یادم یم

 خانم ! 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 وفرالری#نیل

#۸۲۹ 

 

و نیشش باز ماند. حیف که رسنوشت همایون در دستان 

ونش یم کردم و برایم او بود واال با داد و قال از آنجا بی 

توانست چه بالیی بر مهم نبود که با نفوذ و اختیاراتش یم

 از صلح 
ی

رس من و گروهمان بیاورد. صدایش که حاال رنیک

  و آشنر ناگهاین به خود گرفته بود مرا 
ی

از آن رسگیجیک

 فکری خارج کرد. 

مت جواهرده !   _در واقع اومدم تا با خودم بیی
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 چشمانم از تعجب گرد شدند . 

ه مگه؟  _جواهرده؟ چه خیی

ی من اثری در او نداشت .پا روی های بدبینانهانگار نگاه

 خیایل گفت پا انداخت و با یی 

 _ضیافت افطار مامان خانمته! دعوتمون کرده . 

 

ی نیم و شانه زد  ن بیشیر دانست و برایش باال .انگار که چی 

مهم نبود که علت دعوت شدن به این ضیافت عجیب و 

منتظره را بداند.   غی 

اما برای من مهم بود .از دست او ، مامان و این روزگار  

که مرا بدجوری گرفتارشان کرده بود عایص و شایک بودم 

 زدم. خواست فریاد یمو دلم یم

 خوایی دیده برام؟ خسته نشده؟ _باز مامان چه 

 

 فکر کردم 

 " حاال چرا جواهرده؟ " 

 توانستم از افکار این زن رسدربیاورم خدایا ! چرا من نیم
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و بعد که یادم افتاد چه اسناد و مدارک مهیم در گرو 

ای جز صلح و مدارا ولو به مامان خانم است و من چاره

 دروغ و تزویر ندارم مفلسانه آه کشیدم . 

زد و درحالیکه محو تماشایم بود آرام و شمرده حرف یم

 قبل را نداشت . اما 
ی
ی و برندگ ن لحنش دیگر آن تی 

 عجیب تکان دهنده بود . 

ماه! برو باال و با ترم زیکتر و بریده_من از تو خسته

صدات جادوم کن! یه کم آرومم کن ! بذار تا یادم بره تو 

 وردم! چی به رسم آوردی و من چی به روزت آ

 

 

 

 

 

 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند
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 #نیلوفرالری

#۸۲۹ 

 

 محمد 

 

 در آخرین دیدارش از رسول پرسیده بود 

توین حنر وقنر با تو _این چه دوست داشتنیه؟ چطور یم

های دنیا رو براش بخوای و آرزو کنن نیست همه خویی 

 که بدون تو حالش خوب باشه ؟ 

 

. انه رفته بود نگاه نافذ رسول چشمان پرسشگرش را نش

مثال خودش باعث بهت و انگار از اینکه با عشق یی 

وزی یم این اش شده بود احساس غرور و پی  کرد. حی 

لحنش اندیشمندانه بود .هرچند داشت با کلمایر ساده 

زد اما او ابتدا از درکشان عاجز مانده و روزها و حرف یم

های زیادی فکرش را به خودش مشغول نگه داشته شب

 .  شان کند د تا بلکه واکاوی و رمزگشایی بو 
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ن واقیع همینه محمد . بدون مرز و  _دوست داشیر

ن ! بدون  ط و تضمی  محدوده . بدون قید و رسی

ن و او و  ن ! از خود گذشیر خودخوایه و حس تملک داشیر

هاش رو به خود ترجیح دادن ! شادی محبوب  خواسته

م از تموم  باعث شادی منه و غمش غم من ! حارصن

هام بگذرم که خوشحال ببینمش ! و اگه یه روز واستهخ

بفهمم من باعث درد و رنج و اندوهشم از زندگیش کنار 

جوری محبوبه رو دوست دارم محمد ! کشم.  من اینیم

 هرچند که به خیال تو عجیب و مسخره باشه ! 

 

عجیب و مسخره نبود. ترسناک بود ! رقیبش را با این 

دید و از این تر یمخودش قویبدیل از عشق بزرگ و یی 

 و شکست یم
ی
کرد . شاید برای بابت احساس رسخوردگ

ن بود که از روی لجش یی   رحیم به خرج داد و گفت همی 

را با  《بزرگتون》_متاسفم که این عشق بزرگتون ) 

ن گفت ( نیمتاکیدی اغراق تونه به دادتون برسه و آمی 

ی رو عوض کنه .تو تا آخر عمرت تو زند ن موین و ون یمچی 

پوش و محبوبه هم به پای تو زندگیش رو در تنهایی یم

ن قصهبازه و این پایان غمیم ی عشق شماست که انگی 
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هردوتون سیع دارین ازش یه اسطوره بسازین ! نابودی ! 

کردی اگه واقعا دوستش داشنر از قید خودت رهاش یم

دی یمتا پاسوز تو نشه. تو داری جزای افکار و اعمایل رو 

که به میل و اراده خودت مرتکب شدی ! اما محبوبه چی 

؟ چرا باید پابه پای تو تاوان پس بده . درحالیکه تنها 

مبارزات  گناهش ازدواج با تو بود . بدون اینکه از سابقه

کنن سیاش و  عقیدتیت باخیی باشه .اگه واقعا فکر یم

ه نام دادی بمحبوبه لیاقت خوشبخنر رو داره اجازه نیم

 یی رسانجام کنه. 
ی
 تعهد و تاهل خودش رو اسی  این زندگ

 

ای که به هم زده دهندههای تکانو حاال بعد از آن حرف

ن  بودند او داشت به شیوه رسول تمرین دوست داشیر

کرد . با اینکه از دیدن محبوبه که با حجایی نه چندان یم

این کامل ) مانتوی کوتاه طوش تنش بود با شال آیی آسم

ون ( در کنار  رنگ و موهایش از پیش و پس ریخته بود بی 

خروشید و صدای زیبا و سه مرد دیگر قلبش از خشم یم

پیچید داشت از فرط دلکشش که در اصوات مردانه یم

کشاندنش اما محکم و صبور به تعصب به جنون یم

صندیل خودش تکیه زده بود . همه تن چشم شد و نگاه 
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شد و شنید . غول حسادت  کرد و همه جان گوش

تفاوت نشست کشید اما یی همچنان در وجودش نعره یم

 و با قلب و

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۳۰ 

 

ن   شیفته و تحسی 
ن تماشاگرش شد و رسولجاین وار از آمی 

نمایی 
ن هین بار شاید ! تمرین اش لذت برد. برای اولی 

ایت از پسش ای بود و سخت و کشنده اما درنهجانانه

ی دروین و برآمده بود. آن قدر تحت تاثی  آن اجرا و درگی 

ها و تباین با خودش و احساسات ضد و کشمکش

نقیضش بود که در پایان از جایش برخاست و 

ی خود مبهوت هایش را بهم زد و با تشویق ناشیانهدست

شان کرد.   و غافلگی 

ناباوری  ای از بهت و تردید و شوک و نگاه محبوبه ملغمه

و ترس بود . انگار هرلحظه منتطر بود که او نقاب از 
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چهره بردارد و محمدوار کاسه کوزه را بررسشان خراب کند 

. اما نکرد و نقش جدیدش را هنوز داشت ماهرانه ادامه 

داد. هرچند که بعد با قدمهایی پرشتاب به رسویس یم

بهداشنر رفت ) گریخت ( و جلوی آینه از خشم 

صدا فریادها کشید و لرزید و پیچید و یی برخودش 

توانست از ها بر دیوار کوبید. اما در نهایت یممشت

 نتیجه کارش رایصن باشد! 

 

دست کم وقنر به سالن برگشت و محبوبه به کنارش آمد 

و گفت که حارصن است به جواهرده بیاید فهمیده بود که 

درد ارزید. هرچند که همه عذایی که کشیده بود یمبه آن

ن  گاه که درخشش پذیر بود. آنداشت اما دردش تسکی 

رضایت و خشنودی را در چشمان زیبای محبوبش دیده 

باره آرام گرفت قلبش از تالطم فرو نشست و به یک بود 

 گفته بود که ترجیح یم
ی
ن . اگرچه با یکدندگ دهد با ماشی 

اش که های قلنی خودش بیاید و او هم به رغم درخواست

ن خودش دوست دا شت محبوبش را کنار خود در ماشی 

 ببیند مخالفت نکرده بود. 
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*** 

 

شب  ی زیبای جواهرده حنر در یک دوشنبهجاده

ن بار  تابستاین هم شلوغ و پرترافیک بود و برای من که اولی 

هم در یک هوای گرگ و داشتم توی این جاده ها آن

 یم
ی
د. او طلبیزیادی یم کردم صیی و حوصلهمیش رانندگ

ن من تنظیم کرده و با کیم  رسعت ماشینش را با ماشی 

آمد. مشکیل با اسکورتش فاصله داشت از پشت رسم یم

 نداشتم اما هر لحظه منتظر بودم حوصله
ی
اش از رانندگ

د و با سبقت کند و احتیاط ن من رس برود گازش را بگی  آمی 

که با دیدم  از من بگذرد ، اما هربار که از آینه نگاه کردم یم

آید. درحالیکه دارد دنبال من یم همان فاصله

ن به سمت دودسیگارش هنوز داشت از شیشه ی ماشی 

ون هره یم ن که بانگ اذان از گلدستهبی  های کشید. همی 

مان بود پیچید او  آخرین مسجدی که در مسی 

روزه اش را ) شاید هم روزه نبود و فقط تا اذان مغرب 

ا ندن سیگار شکست. به حساب رعایت کرده بود.( با گی 

 من تا حاال باید پنج شش نیحن دود کرده باشد ! 
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ن شده بودم! یعنن هم نیم دانم چرا رایصن به رفیر

ی رفتم چون از خشم و کینهدانستم .یمدانستم هم نیمیم

توانست در مقابل ترسیدم و از واکنیسی که یممامان یم

هد. تا مقاومت و تمرد من از دستورات خودش نشان بد

وقنر آن اسناد لعننر در دستش بود خودش را در موضع 

آمد. هنوز رایه برای دید و هرکاری ازش بریمقدرت یم

 یک توافق درست و حساب شده با او پیدا نکرده بودم. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۳۱ 

 

ن  تواففر که بردبرد باشد ! مامان کیس نبود که بدون گرفیر

توانست کیس امتیاز بدهد. او هرلحظه یمامتیاز به  

تهدیدش را عمیل کند و قبال ثابت کرده بود که وقنر نینر 

به هشدار رجا که کند کیس جلودارش نیست. را دنبال یم

 آشفت . کردم ذهنم بدتر یمفکر یم

 " کلید رهاییش دست محمده ! " 
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به محمدی فکر کردم که امروز به سالن تمرینمان آمد. با 

اش را داشت اما انگار ینکه همان پوسته و هیبت همیشها

های گوشت و خودش نبود. گویی آدم دیگری زیر الیه

پوستش و ظاهر زمختش قایم شده بود و او که در پایان 

شناختم نبود. ایستاده تشویقمان کرد محمدی که یم

توانست به این درجه از روشنفکری رسیده محمد نیم

ن   متعادل و آرام داشته باشد ! باشد و رفتاری چنی 

آمد ! حنر اگر یک نمایش بود با عقل من که جور درنیم

 باز هم از پسش خوب برآمده بود. 

 

کشان از کنارم رد دانم چرا یکهو نور باال زد و بعد بوقنیم

شد . درحالیکه داشت با دستش به من عالمنر نامفهوم 

 ای که فکر یم کردم شاید .درست لحظهداد یم

 الکحوصله
ی
ام پشت وار خودم رسبردهاش را با رانندگ

ی طور که داشت ماشینش را به شانهراهنما زد و همان

ون آورد و مرا هم جاده یم کشید دستش را باز از پنجره بی 

 دعوت به توقف کرد. 
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آنکه بدانم یا حدس بزنم جریان از چه قرار است یی  

شدم. هوا در ی شلوغ متوقف پشت رسش کنار چند دکه

بخش بود و من که های زیبا خنک و فرحآن باالبلندی

یکراست از رستمرین با او رایه جاده شده بودم پوشش 

مناسنی برای آن هوای کوهستاین نداشتم ! اما این مانع 

ها را از پیاده شدنم نشد. قیل و قال شاد جمعینر که دکه

 قرق کرده بودند باعث جلب توجه و حنر یک رسخوشی 

 شد . ی دروین در من یمناخواسته

شدم . ها سی  نیماز تماشای خوشحایل و خوشبخنر آدم 

من هم یک زماین هرچند خییل کوتاه و گذرا ) انگار که 

ها بودم ! شاد و مثل یک خواب و رویا بود.( ییک از آن

فهمیدم خوشبخت و فرهمند و حال خوبشان را یم

 
ی

برای آن روزهای ام داشت .درحالیکه احساس دلتنیک

ین از دست رفته عود یم  کرد . شی 

 

پیاده شدم و برای اینکه از گزش رسمای هوا درامان بمانم 

خودم را بغل زدم . او به کابوت ماشینش تکیه زده بود و  

کشید. انگار با یک خوددشمنن باز داشت سیگار یم
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قدر اش حرام کرده بود. آنعجیب هوای پاک را بر ریه

 اش ایستادم . تا در یک قدیم نگاهم کرد 

 

؟  _چرا نگه داشنر

ن و با کفش لهش کرد. نگاهش  سیگارش را انداخت زمی 

 برق مرموزی داشت . 

ی نیم ن  ندازه؟ _اینجا تو رو یاد چی 

تازه یادم افتاده بود که کجا ایستاده ایم! کنار همان 

ی از ماشینش دکه ن های چویی که در یک عرص رسد پایی 

های برگشت گریخته به سمت جادهپیاده شده و رو 

 بودم. 

با اینکه از تدایع آن روز کذایی دلم لرزیده بود اما با 

 اعتنایی تصنیع گفتم یی 

م ادامه بدم! _اگه اینجا کارت طول یم  کشه من به مسی 

 ام گرفت و گفت او هم نشنیده

روز یواشیک از _تا به حال به این فکر کردی اگه اون

کدوم کردی شاید هیچدی و فرار نیمشماشینم پیاده نیم

از این اتفاقات نیم افتاد و رسنوشت دیگری برای 
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قدر خورد و شاید حال امروزمون هم اینمون رقم یمهمه

 شد ! بد نیم

با اینکه خودم هم گهگایه به این موضوع فکر کرده بودم 

م. اما نیم  خواستم این تقصی  را به تنهایی گردن بگی 

 همش_پس یم
ی

تقصی  منه که اون روز با ترسم از تو و  گ

 ها فرار کردم ! این جاده

 

ای در دوردست مات مانده نگاه پرافسوسش روی نقطه

 کرد . ساز نگاه یمبود. انگار که داشت به آن روز رسنوشت

گم همش تقصی  توئه. ویل تموم بدبختیامون از اون _نیم

مون همه روز کلید خورد... یه نگاه به خودمون بنداز ! 

 کشیم! داریم به نحوی مکافات اون روز لعننر رو یم

این خواهیم  انشاهلل #یکشنبه ) شب( هم پارت #جیی

 ��داشت 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۳۲ 

 

. ویل _خب یم توین اینطوری هم به قضیه نگاه کنن

ده بودی و  درواقع اگه تو زهره خانم رو دست قانون سیی

ی ، خییل از این خو نیم اسنر که شخصا ازش انتقام بگی 

 افتاد. اتفاقات بد نیم

 ای گفت کنندهبا لحن محکوم

خواد از کساین که کینه به دل _گایه وقتا آدم دلش یم

ه . چون فکر یم کنه گرفته به دست خودش انتقام بگی 

شه . مثل من که خواستم جوری دلش بیشیر خنک یماین

نم. مثل تو که با تفنگ به من شلیک زهره رو مجازات ک

 کردی! 
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من آه کشیدم و در سکوت زل زدم به جایی در تارییک که 

آب یم رسی  آمد و نگفتم که از آن صدای رسی

م" من نیم خواستم فقط . یمخواستم ازت انتقام بگی 

سونمت ! "   بیر

 

موبایلم زنگ خورد و تا آمدم جواب بدهم قطع شد. 

سد کجاییم و گ یمخو البد یممحیا بود  رسیم؟ است بیی

م .  ن هم نبود که بتوانم با او تماس بگی  حنر یک خط آنیر

شدم ببینم کجا ممکن وقنر هنوز داشتم جابه جا یم

ن داشته باشد ازم پرسید   است آنیر

 _تو روزه بودی؟

 اعتنایی گفتم با یی 

 _آره . 

جوری با تردید نگاهم کرد انگار که دروغ گفته بودم و یک

 اش ندادم. ن هم اهمینر به ناباوریم

 

ن _یم ؟خوای همی  م افطار کنن  جا برات چای و خرما بگی 

 آنکه نگاهش کنم گفتم یی 
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م . _خواستم خودم یم  گی 

و بعد نگایه به ساعت انداختم . نیم ساعنر از اذان 

رفت . تا آن مغرب گذشته بود و دلم داشت ضعف یم

ن خو  رده بودم و لحظه فقط چند قلپ آب توی ماشی 

شد. او رسخود رفت و با دو ام داشت سوراخ یمحاال معده

لیوان چای نبات و یک بشقاب خرما برگشت . سینن را 

روی کابوت گذاشت و به من که هنوز درگی  موبایل 

 آنتم بودم آرام اما آمرانه گفت یی 

 ات رو بشکن! _بیا روزه

اما  و ظرف خرما را به سمتم گرفت. دستش را رد کردم. 

ن که مایوسانه آن را به سینن برگرداند دستم به  همی 

سمت خرماها رفت و ییک را برداشت. از رفتارهای 

ن من هم کفری شده بود هم انگار  لجوجانه و قهرآمی 

ینن خرما داشت کیم از سوی اش یمخنده گرفت. شی 

گرداند و حاال که افطار کرده بودم بوی چشمانم را بریم

تر شده بود . کبایی که از دکه ن  ها بلند بود هوس انگی 

 

 _محبوبه؟
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ی نگفتم و کیم از  ن فقط رسم به سمتش چرخید اما چی 

چای نباتم را رسکشیدم .ولرم شده بود و داشت از دهن 

 افتاد. نگاهش برق التماس داشت. یم

قدر از من بدت نیاد؟ که منو _چی کار کنم تا دیگه این

 !  ببخیسی

 ببخشمش؟ انگار خودش نیم
ی
ام دانست که با من و زندگ

ن راحنر نیم شود بخشیدش! باید چکار کرده و به همی 

اش زدهکردم .پیش چشمان شگفتخودم متوجهش یم

ن زدم و شکستم و تا بخواهد لیوان چای ام را محکم بر زمی 

سد رو به تکه ی لیوان که های شکستهدلیلش را از من بیی

ن پخش و پال شده بود با لحنن   ملتمسانه گفتمروی زمی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۳۳ 

 

خوام اگه چاره ! ببخشید که شکستمت! یم_لیوان یی 

ان کنم .   بشه جیی
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های ای حق به جانب و قاطع رو به نگاهو بعد با قیافه

 رسگردان و هاج و واجش گفتم

ای نداشت؟ دیدی با عذرخوایه و ببخشید _دیدی فایده

ن شکسته دوباره به شکل قبل برنگشت! گفتنای من لیوا

ان کرد؟ شه بعیصن اشتباها و ظلمدیدی نیم ها رو جیی

 دیدی؟

هایش چشمانش را بست .با حرص نفس کشید و بعد لب

د. البد سخت بود برایش از اینکه یم دید را به هم فرسی

 چقدر حق با من است!  

 !  _باید یه رایه باشه لعننر

ن کو   بید. و مشنر روی کابوت ماشی 

 

؟ ن چی  _اگه خودمو از این باال بندازم پایی 

رحیم و قساوت ! که چون ای زدم باال . نه از رس یی شانه

قابل فکر یم کردم داریم راجع به یک فعل محال و غی 

ن عمل حرف یم زدیم. امکان اینکه بخواهد دست به چنی 

ی بزند آن لحظه به نظرم صفر یماقدام جنون ن  رسید . آمی 

 کنم! ودت رو انداخنر یه کاریش یم_هر وقت خ
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ی چشمانش بر و بر نگاهم کرد . رسخورده و از گوشه

ن کنده مایوس! دلگی  و تاسف بار و بعد ناگهان از ماشی 

ن رسازیر شد.چشم  شد و از آن باالبلندی به سمت پایی 

دوید . پشت رسش فریاد دنبالش یم من هراسان داشت

 زدم 

 ری ؟_کجا داری یم

 

 ه برگردد و نگایه به من کند داد زد آنکیی 

ن ! _یم  خوام برم خودمو از دستت پرت کنم پایی 

گفت؟ پس زد؟ جفنگ یمکرد؟ الف یمداشت شوچن یم 

قدر لحنش جدی و مصمم بود؟ یا اینطور به چرا این

هایش مرا هم ناخواسته بازینظرم رسیده بود! با دیوانه

ما داشتیم از  دنبال خودش کشاند. مسی  ناهمواری که

ن یم رفت . رفتیم با شیب تندی به پای رودخانه یمآن پایی 

های بلند و خطرناک بود که برای پیش پایمان پر از پرتگاه

بلعیدنمان ییک ییک دهان باز کرده بودند و ما فقط یک 

ی مرگبار احتیایط کوچک با یک حادثهلغزش و یک یی 

اشتم فاصله داشتیم. من از ترس سقوط تقریبا د

 رسیدم. یم
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 _دنبالم نیا ! 

 

اه مشخص نبود و صدای    توی آن تارییک که راه و بی 

وحیسی رودخانه همچون موسیفر ترسنایک در پس 

 یی حساب و کتابمان اش به گوش یمزمینه
ن رسید این رفیر

کرد چه انجایم یک حرکت نامعقول بود که معلوم نیم

حماقنر غی  کردم که چطور با داشت! از خودم تعجب یم

قابل توجیه راه افتاده بودم دنبالش!؟ راسنر راسنر که 

! چه زودباور و احمقم نیم ن رفت خودش را پرت کند پایی 

 خواست که تا حاال خودش را پرت کرده بود! من! اگر یم

 

ن راه نفس نفس زنان از حرکت ایستادم و پشیمان از در بی 

 دنبال کردنش گفتم 

 افتم سمت ویال . گردم و راه یم_برو به درک ! من بریم

رفت یک جایی برای قضای فکر کردم شاید داشت یم

حاجت پیدا کند و اصال به من چه که داشت کجا 

 رفت؟ یم
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های های به شماره افتاده از تپهخواستم با نفستازه یم

ناصاف و سخت آمده برگردم که ناگهان صدای فریادش 

 ش رس بخورم ومحابا به طرفآمد و باعث شد من یی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۳۴ 

 

. اولش توی تارییک هییحی معلوم  ن خودم را بکشم پایی 

ور تاباندم و ور و آننبود. با چراغ قوه موبایلم نور را به این

 باالخره دیدمش که نییم از تنش روی یک صخره
ی

ی سنیک

ن و داشت تق ال جا مانده بود و پاهایش مانده بود پایی 

ی نازک یک درخت جوان آویزان کرد خودش را به تنهیم

 نگه دارد. 

دانم چطور و با چه جرایر خودم را به او رساندم؟ نیم

تمام راه را به حالت نشسته رسیدم و کورمال کورمال رفتم 

ن راه جک و جانوری که قادر به تشخیصش  . بی  ن پایی 
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نبودم هم از کنارم شتابان گذشت و باعث وحشت 

 دانم شد. رسیدنم به او شبیه یک معجزه بود. دوچن

 

 زنان گفته بودهرچند  نهیب

 _تو نیا ! خطرناکه !  

اما حاال دیگر من روی صخره بودم .متوخش و درمانده . 

جان بود که حریف زورمندی قدر ضعیف و یی درخت آن

دستان او و وزین که بهش تحمیل شده  نبود و داشت 

ن و هوا گرفتار آمد کم از ریشه دریمکم .محمد در میان زمی 

توانست خودش را بکشد باال. هربار ییک مانده بود و نیم

ی از پاهایش را به سمت باال پرتاب یم ن کرد تا به چی 

ی معلوم  ن قالبش کند اما ناموفق بود . توی تارییک چی 

نبود اما پیش پایش در ارتفایع که به نظر ده_دوازده 

ی یم دوید و وحیسی و کبود یم یرسید یک رودخانهمیر

کشید. قبل از انبویه از صخره و سنگ انتظارش را یم

ویی که براو وارد یم شد شانه اینکه درخت از زیر فشار نی 

های خایل کند و از جا در بیاید من تمام قدرتم را به رگ

 دستانم ریختم و دست محمد را گرفتم . 

 _بیا باال ! 
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ن در دست هم بود گیج و یک آن هر دو از اینکه دستانما

شوکه و مبهوت زل زدیم به هم! راسنر که دنیای عجینی 

روز یا یک شب چرخید تا یکبود! آن قدر یم چرخید و یم

کنن دستت را بگذارد ای که فکرش را هم نیم، در لحظه

توی دست همان کیس که از او گریزاین و تو از این گردش 

ان یم ماین ! دیوانه  وار دوار حی 

ریزان داشتیم هایی شمرده ، خسته و عرقردو با نفسه

ی امیدبخیسی کردیم اما هنوز به هیچ نتیجهتقال یم

شدم و از کت نرسیده بودیم. من دیگر داشتم سست یم

افتادم و او هم انگار فهمیده بود که دیگر از و کول یم

 پسش برنیم آیم . 

 خوای ولم کنن برم به درک نه؟ _یم

 

داد نه توبیخ و بازخواست ! رسزنش یملحنش نه بوی 

کرد. ی من یمانگار داشت خودش را تسلیم خواسته

 خواست باشد! ای که یمهرخواسته
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اگر همان یک دانه خرما و دو قلپ چای نبات را هم 

ن مقدار زور و توان هم در من نمانده  نخورده بودم همی 

 شد . بود.مچ دستانم داشت کبود یم

خوام بکشمت باال ... بینن . یمری یم_نه ... خودت که دا

کنه ... دارم کم رسه. دستم داره یمویل زورم بهت نیم

 میارم محمد ! 

و او به جای اینکه برای نجات خودش تقال کند داشت به 

 داد. من پیشنهاد یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۳۵ 

 

_چرا از این فرصت واسه انتقامت از من استفاده 

ن و نیم ؟ هوم؟ یاهلل دستمو رها کن تا پرت شم پایی  کنن

 مغزم بخوره به سنگ و خالص! 

 خوام ! تونم لعننر ! نیم_نیم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

صدای جیغناکم در کوه و کمر پیچید . کم مانده بود بزنم 

 زیر گریه ! 

؟ خودت رو  _ تو رو خدا یه کاری بکن! چرا تقال نیم کنن

 بکش باال ! زود باش ! 

 تم زندون .یادت رفته . _من رسولو انداخ

 

کرد؟ زده بود به رسش البد ! عمدا داشت تحریکم یم

ن بدهد یا این  واقعا خیال داشت خودش را به کشیر

نمایش هولناک را برای ارعاب و وحشت من راه انداخته 

 بود ؟

س! نامه ی خودکشیم رو از قبل نوشتم و االنم تو _نیر

 ل کن! جیبمه! هیچکس با تو کاری نداره. دستمو و 

؟ چه حرفنامه ها! واقعا قصد خودکیسی ی خودکیسی

داشت؟ این موقعیت را از قبل پیش بینن کرده بود؟ یا 

؟ خدایا !   چی

 

حس و یی رمق شده داشت دستش را به زور از دستان یی 

ون یم توانم دیدم دیگر نیمیمکشید و من ناباورانه ام بی 
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اقعا از دستش را در دستان یی حسم نگه دارم . داشت و 

 رفت .تهدیدکنان زاریدم دستم یم

ن محمد ! _اگه پرت بیسی منم خودمو با تو یم ندازم پایی 

 کنم! به روح بابا قسم این کارو یم

وی باقیمانده در تنم را هم برای نگه داشتنش  و آخرین نی 

به کار بردم اما او عاقبت خودش را از بند دستانم رها کرد 

از تن من در رفت .فریادی و همزمان با پرت شدنش جان 

 از اعماق وجودم برکشیدم . 

 _نهههههههه!!! 

هم درست پیش شد این اتفاق افتاده بود ! آنباورم نیم

چشمانم! و کاری از دستم برنیامده بود. تارییک در 

 دیدم. چشمانم فرو رفته بود و هییحی نیم

ن ! اما اش دیوانهخواستم در یی یم  م پایی  وار از صخره بیی

 زوزه یم. داشتم از درد یی  ب و تواین نبود تا
ی
کشیدم چارگ

.پاهای خشکیده ام را به زور تکان دادم و خودم را به 

ی آن تخته سنگ کشاندم . هرجان کندین که بود به لبه

ای خفیف از گلوی پیچیده در بغضم صدایم به شکل ناله

 آمد . باال یم
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 میام !  _محمد ! من ... من دارم میام کمکت ! االن

ن  م ناگهان نوری از که یماما همی  خواستم از صخره بیی

ن به صورتم تابید و قلبم از هجوم ترس و شادی  پایی 

ن لرزید. محمد بود که در فاصله ی از پایی 
ای دو سه میر

اش را به صورتم دوانده بود . همان صخره نورچراغ قوه

زد و از یک بعد دیدمش که داشت صخره را دور یم

آمد باال ! حالش خوب بود و هیچیش نشده یی یمرسباال

 بود ! 

ای شده یا دانستم چه اتفاقر افتاده ؟ معجزههنوز نیم

ن  ه شده بودم و زمی  ن آن صخره که رویش چمیی بی 

یی دیگری در فاصلهصخره قرار داشت که  ی دوسه میر

محمد بعد از رها شدن از دست من رویش به سالمت 

هنوز به اینکه شاید او از قبل فرود آمده بود و البته 

محاساباتش را کرده و بعد با خیال راحت خودش را از 

 دست من رها کرد شک نکرده بودم! 

 

کیم بعد او کنارم بود . روی زانوانش نشست و زل زد به 

من که هنوز گیج و وی    ج ماجرایی بودم که از رس گذرانده 

 بودیم . 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۳۶ 

 

! _دیدی اون قدر ازم متنفر نیسنر که رایصن به مرگم باشی

دیدی من برات مهمم هنوز ! دیدی نتونسنر دست کیس 

دوین رها کنن ! دیدی رو که باعث تمام بدبختیات یم

 هنوز یه ذره دوستم داری!؟ 

س و ترس ! آنآن همه تکان همه هول و وال ! آنهمه اسیر

تحمیل کرده بود که  شدید قلنی و شوک عصنی را به من

چی را به من یا خودش ثابت کند؟ که هنوز برای من مهم 

 است؟ بغضم ترکید. 

 _زهره ترکم کردی ! دیوونه! دیوونه! دیوونه! 

 

تکان .یی  اش کوبیدمدریی بر تخت سینههایم یی و با مشت

های خشمناک من مقاومت خودش را در آماج مشتو یی 

های نفس افتادم. او دست قرار داد تا اینکه خودم از 
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پناهم را گرفت و رسم را به سمت خودش خسته و یی 

 کشید . 

فهمیدم که ازم _مجبور شدم زیک ماه! ببخشید ! باید یم

 !  کینه به دل نداری و متنفر نیسنر

هام اش افتاد اشکای زدم و رسم که به روی سینهناله

 های رسدم ! ریختند روی گونه

ظالیم! ستمگری! یی شعوری!  _خییل بدی تو محمد ! 

 دادی منو ! این چه کاری بود آخه؟ داشنر سکته یم

 

اش زدم تنگ به سینهصدا ضجه یممرا که داشتم یی 

بان تند قلبمان به هم آمیخته بود. دیگر  د.صدای رصن فرسی

جاین در تنم نمانده بود که مقاومت کنم .که بگریزم از او 

 ز کلمات جانگزایش ! ی دستانش. ارحمانهو از نوازش یی 

ی تفنگت رو گرفنر سمتم و  بینم لوله_هر شب خواب یم

. بعد از خواب درحایلیه گلوله تو قلبم خایل یم که کنن

وقت پرم ! از ترس اینکه یکخیس عرقم هراسون یم

ی ازم یه نامه نوشتم و گذاشتم   کنن و انتقام بگی 
ی

دیوونیک

ن خودکیسی تو جیبم که اگه اتفاقر برام افتاد فک ر کین
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که نفرتت ترسم محبوبه ! از اینکردم... من از مردن نیم

 ترسم. قدر زیاد باشه که رایصن به مرگم بیسی یماز من اون

 

 

 

 

 

 

 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۳۷ 

 

ناگهان دیدم این انصاف نیست ! همایون در بند زندان 

ن  پوشایل ! قدر دور و بود و من در بند آغوش او . همی 

ن  ای از تاب و تواین که در ماندهقدر ستمگرانه ! با تههمی 
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ون  من باقر مانده بود خودم را از میان بازوانش بی 

 کشیدم تا از راه آمده برگردم. 

 

ان از رسباالیی  ن کشیدم. ها خودم را باال یمافتان و خی 

ن یمکه رد پای اشکدرحایل ماند. او داشت هایم بر زمی 

آمد. انگار مواظب بود با آن روحیه پشت رسم یم

. اما من به پاهایم ... به  ن نامتعادیل که داشتم نخورم زمی 

قلب رسسختم به دوش غرورم تکیه کردم و هرطور که 

بود خودم را به ماشینم رساندم. کافه ها هنوز شلوغ 

ی رهگذران از هر طرف به بودند و صدای شاد و مستانه

چریی سوخته و دودی که از رسید. بوی کباب و گوش یم

رفت حاال داشت باعث تهوعم هر طرف به هوا یم

هام هام به گند کشیده شده بود. با دستشد. لباسیم

ای نداشت خاک و خل را از رس و رویم تکاندم. فایده

.پخش و پالتر  شدند.پس  رهایشان کردم و رفتم پشت 

ن   رل نشستم .او با دستش مانع از بسته شدن در ماشی 

شده بود. برگشتم با تغی  که نگاهش کردم . دستانش را 

 کنار کشید. 

؟_با این حالت یم  کنن
ی
 توین رانندگ
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ات را گفتم توجه و دلسوزیباید با چه زباین یم

کند و ام یاری یمخواهم ؟ نه تا وقنر که هنوز حافظهنیم

هایم یادم هست هرچه بر رسم آمد باعثش تو بودی!  لب

دم . صدایم یمرا روی هم ف لرزید. از او که باعث این رسی

حال بد من بود توقع درک و دلجویی نداشتم. اینکه 

دستش را _همان دسنر که هنوز به خون قلب من 

 هایم بکشد از تحملم خارج بود . آغشته بود_ بر رس زخم

ی نیست .  ن  _من حالم از این بدترم شده . این که چی 

م سوئیچ را چرخاندم.او ای مصمو در را بستم و با چهره

ن آن سوی شیشه ایستاده بود و نگاهم  هنوز کنار ماشی 

د کرد. انگار از اینکه نیمیم توانست جلوی حرکت مرا بگی 

ن  از خودش ناامید شده بود. قبل از حرکت شیشه را پایی 

 را که در گلویم گی  کرده بود پرت کردم 
کشیدم و کلمایر

ون .   بی 

گم چه خششت باشه ... بهت یم_گفنر باید رایه برای ب

رایه ! فقط اگه همایونو که با نامردی انداخنر زندون 

یط از اون تو دربیاریش یم تونم همه بدون هیچ پیش رسی

 چی رو فراموش کنم و ببخشمت ! 
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اش بود و بعد درحالیکه هنوز نگاهم به نگاه تیه و وارفته

 . ی باالبر شیشه را زدم و راه افتادم توی جادهدکمه

 

ن  من و محمد پشت رس هم وارد حیاط شدیم. این اولی 

 
ی
مان بعد از فوت بابا در ویالی جواهرده دورهیم خانوادگ

ن و دانستم چه ضیافت ماللبود که پشاپیش یم آمی 

ی از آب درخواهد آمد .   دلگی 

 

 تهیه دیده و حسایی سنگ 
مامان افطاری پرزرق و برقر

ر و فسنجان با تمام گذاشته بود. مرغ و مایه شکم پ

گوشت بوقلمون و لوبیاپلو ) برای محمد( فرین و حلیم با 

ن چیده شده بودند. ترکیب خوش  کنار هم روی می 
ی

رنیک

برخالف همیشه که معصومه خانم را برای کمک با 

ی نبود . خودش یم  آورد این بار از او خیی

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۳۸ 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 

خواستم به هم بزنیم. یمهای مهیم قراره ) حرف

 باشه .( توی دلم گفتم خدا به خی  
جمعمون خودموین

ی نبودن بابا و کند. حنر محیا ) که چشمانش از غصه

 هجوم خاطراتش رسخ بود (

ی این ضیافت چه خیی دانست در پشت پردههم نیم

ی از هم پاشیده برای چه در ویالی است و این خانواده

گفت از حضور محمد ؟ یمهجواهرده دور هم جمع شد

خواهد که با او در یک زمان و معذب است و دلش نیم

د. اما از ترس مامان جرات ابراز مخالفت  مکان قرار بگی 

 ندارد. 

 

 دستش را گرفتم و با لحن دلجویی گفتم 

بینن که _محمد با تو بدتر از من که نکرده عزیزم. اما یم

 جا اومدم . باهاش تا این

 هایم رستکان داد و با تاسف گفت رفدر تایید ح

_تو خییل دلت بزرگه محبوب ! من اگه جای تو بودم و 

 آوردن ... این بالها رو به رسم یم
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د و باقر حرفو لب هایش را با فشار هایش را به هم فرسی

 به ته حلقش فرستاد. 

 

هایی من لباسم را عوض کردم و از میان تک و توک لباس

کمان پیدا یمجا در کمد اتاکه آن شد ییک را انتخاب ق مشیر

ن زمردی که  اهن با زمینه سیی کردم و پوشیدم . یک پی 

ن اش گیپور بود و دامنهباالتنه دارش تا روی پاهایم ی چی 

آید رسید. لباس زیبا اما چندان راحنر نبود .یادم یمیم

چند سال پیش که برای تولد محیا به آنجا رفته  بودیم 

 جا داخل کمد ماند . مانپوشیدمش و بعد ه

معلوم نیست نسبت به گذشته چندکیلویی الغر شده  

 زد؟بودم که حاال  داشت به تنم زار یم

 

ن  من و محمد با نگایه گریزان از هم هرکدام یک رس می 

نشستیم. مامان ظاهرا ترجیحش این بود که ما اول 

ن شام بنشینیم.   نمازمان را بخوانیم بعد رس می 

تونستیم پنج مه منتظر شما موندیم یمه) ما که این

 )! ن دقیقه دیگه هم صیی کنیم تا شما نمازتون رو بخونی 

من شانه زدم باال و محمد هم که داشت برای خودش 
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کشید ) به لوبیاپلومخصوص خودش نگاه هم برنج یم

 خیایل گفت نکرد.( با یی 

 کنه! _خدا که فرار نیم

متنفر بود. اما به هایی که مامان از شنیدنش از آن جمله

روی خودش نیاورد . انگار تصمیم گرفته بود نسبت به 

بان صبور و مهربان ن تری باشد. فقط خودش همیشه می 

زد.و بیشیر از گذشته و از خاطرات بابا بود که حرف یم

های خواست ما را با خودش به گذشتهگفت. گویی یمیم

د و یادم ان نه چندان دور و نه چندان خوب و بد بیی

 مان خییل بهیر از امروز بود . ها حال همهبیندازد که قبلن

 

این نگاه ن سخین های پرنفوذش را به نوبت از روی در حی 

داد تا تاثی  های متفکر و رسدرگریبانمان عبور یمچهره

های خودش را در مخاطبان ساکت و رسدش حرف

هایش را با این جمله ناتمام ببیند.و ناگهایش حرف

 گذاشت . 

جا کشید؟ کدوم راهو اشتباه _چی شد که کارمون به این

 رفتیم که دور و گم شدیم از هم ؟
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ی نگفت . نه این ن که جوایی نداشتیم . نه . کیس از ما چی 

ن نبود. حنر محمد هم پشت حوصله ای برای گفیر

ش سنگر گرفته بود  ن . فقط گایه نگاه سکوت ارسارآمی 

ش را از گوشه ن کرد. پرتاب یم ی چشم به سمت منتی 

ی محیا و های درهم کشیدهحواسش به سگرمه

اش از حضور خودش هم بود و تالش علنن  ناخشنودی

ن کند. یم  کرد که از نگاه کردن به او پرهی 

 کردم ! من با غذایم بازی یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۳۹ 

 

ن یمچطور این لقمه که حایلرفتند در ها باید از گلویم پایی 

ن از روی جیی با باعث و باین بدبخنر  هایم بر رس یک می 

نشسته بودم؟ مامان مایوس از اینکه نتوانسته هنوز ییک 

از ما را با خودش در این گفتگوی دیالکتیک همراه کند آه 

ن و همان دلرسدی کشید . دست هایش را تکیه داد به می 
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اف طور که هرسه تامان را زیر نظر داشت هنوز با اع یر

مان کرد. دهندهعجیب و تکان  اش غافلگی 

 

_اشتباه اول از من بود ! از من که تا فهمیدم محمد داره 

تو گرداب احساسایر که ناگهان به محبوب پیدا کرده بود 

که دل به دلش بدم سیع زنه به جای ایندست و پا یم

 کردم هردو رو از چشم همدیگه بندازم. 

 

های خود مد هم به گوشمطمئنم به جز من محیا و مح

اند. کردند که درست شنیدهشک کرده بودند و باور نیم

غلیط که در پیش گرفته  این واقعا مامان بود که به رویه

تواند بود اذعان داشت و قبول کرده بود که او هم یم

 اشتباه کند و عاری از خطا نیست ! 

های رسگشته و گییحی از بینمان گذشت. هنوز کیس نگاه 

چه  جویی به صحت و سقم آنما جرات نکرده بود با یی  از 

 شنیده بود دست پیدا کند که گفت 

 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

_ما اینجا جمع شدیم که دنبال رایه برای صلح بگردیم. 

اه رفتیم  انه . اگه راهو بی  هر اشتبایه کردیم ... قابل جیی

تونیم بندش تونیم برگردیم ! اگه دل همو شکستیم یمیم

کردیم ... اگه نارو زدیم ... اگه بد   بزنیم . اگه دشمنن 

تونیم باز به داد هم برسیم و برای هم خوب کردیم یم

باشیم. چون ما یک خانواده ایم! گوشت تن هم رو 

ندازیم . فقط مرگه که بخوریم استخون همو دور نیم

که از این بیشیر تارو مار بشیم باید چاره نداره. قبل از این

نواده پیدا کنیم. صلح با باهم رایه برای نجات خا

همدیگه تنها راه و انتخاب درستیه که پیش رو داریم . تا 

هامونو از کینه پاک بینمون صلح برقرار نشه ... تا دل

مون در عذابیم و باید تا آخر عمرمون با نکنیم همه

 کنیم و باهم مدام در یک جنگ ناتمام 
ی

شکنجه زندگ

بار برای تونیم یکپرسم آیا یمباشیم . حاال از شما یم

 که با خودمون راه انداختیم تمومش 
ی

همیشه این جنیک

 کنیم و به صلح برسیم؟

 

دار بود که بعد از یک جنگ رسد تحمییل و صلح! خنده

هایی که دانسته و ندانسته بر هرکدام از ما روا داشته ظلم
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کرد. پس بود حاال داشت از ما طلب صلح و آشنر یم

؟ دردهایی که در تنهایی هایی که ختکلیف زخم وردیم چی

ن خود کشیدیم و جراحایر که از هم دیدیم ؟  غمگی 

هایی که متحمل شدیم ! حزن عمیفر که در شکست

قلبمان رسوب کرد و روح و روانمان را خراشید؟ امید و 

 و خوشبخنر 
ی
آرزوهایمان که بر باد فنا رفت ...زندگ

که دیگر ی من ... ،اسارت همایون و بابا  متالشی شده

انند؟ مثل این بود نبود ...چطور از نظر او این ها قابل جیی

خواست آب رفته را به جوی برگرداند. یا ظرقن را که یم

که شکست و هزارتکه شد کنار هم نگه بچیند و بند 

شد ! حنر اگر از بزند. هییحی دیگر مثل قبل نیم

 رسناچاری

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۴۰ 

 

کردیم رنیحی که از هم ی صلح را هم امضاء یمهنام

 ماند. شد و همیشه تازه یمکشیدیم هرگز فراموشمان نیم
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که به نویع خودم را موافق یک صلح تمام عیار برای این

ن نفری بودم که نسبت به این  دانسته باشم اولی 

 درخواست واکنش نشان دادم . 

ندان ام که شوهر منو از بند ز _من موافق هر صلیح

 خالص کنه و به من برگردونه. 

 

ی ی محمد و چهرههای کش آمدهتوجه به لبو یی 

رنگ و از هم پاشیده ی مامان دوردهانم را با دستمال یی 

پاک کردم و بعد از اینکه با لحنن رسیم از او به خاطر 

ضیافتش تشکر کردم دست از بازی کردن با غذایم 

ی حسن نیتم هبرداشتم و با لبخندی که نمایش دهند

باشد تکیه دادم به صندیل . هنوز فضای سالن 

ی بهت و سکویر که بعد از غذاخوری زیر هجمه

های من برقرار شده بود اشباع بود که محیا هم با حرف

ن از من جسارت به خرج داد و گفت   الهام گرفیر

یط که محمد از رفتار زشنر که با  _من هم موافقم به رسی

ندامت و پشیموین کنه و جلوی شما من داشت قلبا ابراز 

 ازم معذرت بخواد و بگه که اشتباه کرده. 
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صورت محمد برافروخته شد. ابرویی باال انداخت. یک 

لیوان آب برای خودش ریخت و الجرعه رسکشید. انگار 

رفت و داشت از واکنش نشان دادن زودهنگام طفره یم

ل ناراحنر و عصبانیتش بود. مامان ناب اورانه آه درحال کنیر

کشید و چنان با تاسف رستکان داد که گویی دیگر رویای 

دید . گوشه صلحش را خییل دورتر از حد تصورش یم

چشیم هم به محمد داشت . حاال فقط او مانده بود که 

وطش برای برقراری این صلح آخر بگوید.  ط و رسی  از رسی

 من هم با یی 
ی عجینی منتظر بودم ببینم نظرش حنر صیی

دهد و قبل از باره چیست و چه واکنیسی نشان یمدر این 

اینکه سکوت کش پیدا کند و آزاردهنده شود به حرف 

 آمد. 

ن شما کیس هست که معتقد باشه من این وسط  _آیا بی 

 کمیر از بقیه اذیت شدم و باختم؟ 

 

ی نگفت اما با سکوت معنادارمان او را به  ن کیس چی 

ش جنبید . جواب دلخواهش رساندیم .محیا درجای خود

انه آه من نفس حبس شده ام را رها کردم و مامان دلگی 

گذشت اما لحنش آرام دانم در درونش چه یمکشید. نیم
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زد صدایش و دوستانه بود. وقنر با متانت حرف یم

اش را تحت تاثی  کرد و شنوندهآهنگ خوشایندی پیدا یم

 داد. قرار یم

م درحالیکه _من یه جاهایی رو اشتباه رفتم و خطا کرد

ان کردم کاش یمبعدها آرزو یم شد به عقب برگردم و جیی

 کنم. اما نشد! 

 

دانم که بیشیر ای نگاه پرتاثرش را به من دوخت . یملحطه

دانم که اگر خورد. یماز همه افسوس کدام اشتباهش را یم

ن لحظه دست دست خودش بود دلش یم خواست همی 

د و مرا به روز تولدش بیی  د. به آن روز که با رفتار و مرا بگی 

اش از خودش و از دنیای پوچی که تازه رحمانهکلمات یی 

انه گرفت طردم کرد و ام پا یمداشت در رویاهای دخیر

 دورم انداخت. 

بعد از یک نفس عمیق  رویش را به محیا کرد و با 

 
ی

 اش شد . مخاطب قرار دادن محیا باعث دستپاچیک

 

 #عشق_را_سانسور_کردند
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 فرالری#نیلو 

#۸۴۱ 

 

_تو حق داری از من عصباین باشی محیا ! حق داری 

دلت نخواد دیگه تو روی من نگاه کنن . حق داری دیگه 

قدر خشم و کینه جلو به من اعتماد نداشته باشی ! اون

چشمامو گرفته بود که پست فطرت شدم . داشتم تو رو 

خیی هم به خاطر یک حرکت شتابزده که از عواقبش یی 

سوزوندم .تو روحت آسموین تو آتیشم انتقامم یمبودی 

 هنوز خواهر خویی برای من باشی و اگه بود. یم
تونسنر

 از یی لیاقنر منه . ) قیافه
های مبهوتمان که با دیگه نیسنر

چشماین گرد شده زل زده بودیم به دهانش حتما این 

 لحظه دیدین شده بود .(

منده امخوام بدوین بیشیر از همه پیش تو خییلیم . از  رسی

زدم. حرمنر رو هایی زدم که نباید یمروی عقده حرف

توین منو دونم یمشکستم. نیمشکستم که نباید یم

ببخیسی یا نه؟ اما ته قلبم واقعا از کاری که با تو کردم 

 خوام. پشیمونم و ازت معذرت یم
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محیا از ابراز ندامت محمد و طلب عفو از او احساسایر 

ن بلند شد تحمل شو یی  د و پفر زد زیر گریه و بعد از رس می 

و به سمت دستشویی دوید تا قبل از متورم شدن 

. من که زیر هایش را با آب رسد بتاراند چشمانش اشک

آواری از ناباوری جا مانده بودم شک کرده بودم که نکند 

اند تا با رفتار و باز مادر و پرس دست به ییک کرده

تواففر من و محیا را متاثر و از هایی حساب شده و حرف

احساساتمان سوءاستفاده کنند . او واقعا از بازیچه قرار 

منده دادن محیا آن طور که ادعا یم کرد پشیمان و رسی

توانستم بود؟ کاش چشمانم اشعه ایکس داشت و یم

 درونش را ببینم و از افکار مرموزش رسدربیاورم . 

 

حاال البد باید  کیم بعد رویش را که به من کرد گفتم

ای هایی مشابه باشم. کلمات فریبندهمنتظر شنیدن حرف

که از قبل انتخاب شده بودند تا گمراهمان کنند اما انگار 

 .  زود قضاوت کرده بودم

یط که تو برای صلح گذاشنر تقریبا  _محبوبه! رسی

نشدنیه! مدارک مهیم دست مامانته که اگه رو بشه 

ه اون رایصن بشه در ازای فاتحه رسول خونده است ! اگ
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این صلیح که خودش پیشنهاد کرده مدارک رو ساقط 

وقت شاید منم بتونم رسولو از اون تو بیارم کنه اون

ون و فراریش بدم.   بی 

 

ن مامان انداخته بود؟ نیم  توپ را توی زمی 
ی

دانم. با زرنیک

خواست تا اطالع ثانوی واکنیسی از خود مامان انگار نیم

طرف نشسته بود تا اهر ساکت و یی نشان دهد. در ظ

هایمان را باهم وا بلکه بدون مداخلت او بتوانیم سنگ

بکنیم.در نشان دادن افکارش محتاط بود و داشت به 

خواست فعال کرد و نیمنحوی خودش را مدیریت یم

 خواهد با آن مدارک لعننر چکار کند؟بگوید که یم

 

 آزمایی 
 . کردم اش یمپس باید خودم راسنر

. با عقل جور در نمیاد ! وقت این کارو نیم_ تو هیچ کنن

چرا باید موقعیتت رو برای نجات همایون به خطر 

 بندازی؟ 

تونه داشته باشه که به این صلح چه ارزشی برای تو یم

ن گذشت و فداکاری ؟خاطرش همچی   ای بکنن
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م یم کرد  و با نگاهش یم ن سوزاند مرا . با لبخندش مشمیی

توانست در من احساسایر ضد و نقیض ایجاد همزمان یم

 کند . 

شلوارش دنبال  ناگهان از جایش بلند شد. توی جیب 

ها را توی جیب کتش که به گشت و آنفندک و سیگار یم

ون پشت صندیل آویخته بود پیدا کرد  . یک نخ از آن بی 

 هاش گذاشتی لبکشید و گوشه

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۴۲ 

 

این حرکتش حرص مامان را در آورده بود و مثل یک 

ن شامش یم ن به خودش و می  دید اما انگار جرات توهی 

 .  بازخواست و رسزنش کردن او را نداشت
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ی قیمنر داره. منم در راه رضای خدا کاری  ن _هر چی 

شه و زنده و سالمت کنم. رسول از ایران تبعید یمنیم

 جدی
ی
 سازه. دی برای خودش یمدور از مرزهای ایران زندگ

اندش .   به سیگارش فندک زد و گی 

 _بدون تو ! 

 

را با تاکیدی خونرسدانه گفت و بعد از  《بدون تو  》

شده ی من ی منقلبپشت دود غلیظ سیگارش به چهره

یز شد و بهش تذکر نگاه کرد و تا مامان کاسه ش لیی ی صیی

ون سیگار بکشد با گام ی آرام هاداد که بهیر است برود بی 

 و یی خیایل سالن را ترک کرد . 

حاال دیگر مامان خودش فهمیده بود رویای صلحش 

ن دیگر  ی جز نقیسی در رساب نیست . برای همی  ن چی 

 اشاره ای به آن نکرد. به جایش ازم پرسید 

ی برای نجات رسول از خودت  _تو چی محبوبه ؟ حارصن

ه به خاطر تو از موقعیت  بگذری ؟ مثل محمد که حارصن

 یل که داره بگذره؟عا
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و من تازه فهمیدم حق با محیا بود .مامان از اسم دکیر 

عماد استفاده کرده بود تا مرا با ترس از او به دام محمد 

بکشاند. فقط مرحمت فرموده و به من حق انتخاب داده 

ن بد و بدتر ! معامله  ی کثیفن بود ! بودند. بی 

 

داد ست یممحمد شاید مقام و موقعیت و قدرتش را از د

توانست برد یمی ثرویر که از بابا به ارث یماما به پشتوانه

د و به اوج برگردد. ) بابا که قبال از  دوباره پرو بال بگی 

تسهیالت دولنر بدون بهره استفاده کرده و هنوز بدهکار 

های توانست برای ساخت کارخانه چای از وامبود و نیم

ود قبل از تمام این کالن بدون بهره دیگری برخوردار ش

ن  های چایکاری و جریانات به توصیه وکیلش سندهای زمی 

ی چای محبوب را که حاال بخیسی از آن در رهن کارخانه

ی بانک بود به نام محمد زده بود تا بتواند به پشتوانه

اسم و رسیم که در مداچ در کرده  از تسهیالت دولنر 

ی برخوردار شود. ( و اختیار نیم دی گر اموال هم بیشیر

ن  های کشاورزی که در افتاده بود دست مامان ) زمی 

الهیجان داشتیم و باغ مرکباتمان در تنکابن که روی هم 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

جا آمد همه را یکشد. (  که بدش نیمبیست هکتاری یم

 تقدیم محمد کند. 

 

و البته هرگز نفهمیدیم که مامان خودش حارصن بود برای 

 د؟ چکار کن 《صلح آخر 》برقراری این 

 

*** 

 

ه با  گروه  ) _تو رفنر رس تمرین مطرب بازی این دخیر

 ها و تماشاگر افتخاریش شدی؟ دلقک

شون خواسنر چکارش کنم؟ مثل وحشیا کاسه کوزه_یم

 رو به هم بزنم؟ 

_مثل وحشیا؟ هه ! چقدر ضعیف و مفلس شدی محمد 

؟ کو اون ! این ژست یی  تفاویر چیه به خودت گرفنر

حکیم که اسمش تن و بدن خواهراشو محمد قهار و م

ای که حرفش حرف آخر لرزوند ! کو محمد پرجذبهیم

 بود ؟

 دیدی سالم منم بهش برسون! _نیم
ُ
 دونم! اگه اون محمد
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کنن محمد! به خودت بیا! _داری از خودت ناامیدم یم

؟ این جوری خوای صاحبجوری یماین داریشو بکنن

 خوای جلوش واییس؟یم

 

 نسور_کردند#عشق_را_سا

 #نیلوفرالری

#۸۴۳ 

 

قدر به من نگو چکار کنم چکار نکنم! دلم هنوز _این

باهات صاف نشده ! تا وقنر دستش رو ندادی دست من 

 جوری ازم طلبکار نباش! این

تت محمد؟ چطور یم توین اجازه بدی  _پس کو غی 

 و جلف بپوشه و با خواننده
ی

ه لباسهای رنیک های مرد دخیر

ی ! آواز بشههم ؟ باید هر طور شده جلوی این ننگو بگی 

نذار بره رو صحنه و با افتخار در مالء عام بخونه . 

اجراش رو روی رس خودش و گروهش خراب کن ! نذار 

ن یه ذره بازم مضحکه ی خاص و عام شیم. بذار همی 

 آبرویی که برامون مونده جلوی مردم حفظ شه. (
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*** 

 

 محیا ازم پرسید 

 حمد پشیمونه. _یعنن واقعا م

 _ظاهرا که بود . 

دوتایی توی آالچیق نشسته بودیم . من روی باربیکیو 

چای دم کرده بودم . مامان توی خانه بود . محمد یکهو 

ون و معلوم نبود بدون ماشینش شنی  از خانه زده بود بی 

نگش را نوشید و بعد  کجا رفته . محیا کیم از چای خورسی

 فکورانه گفت 

 شد با هم صلح کنیم خوب بود نه ؟_اگه واقعا یم

خواست ناامیدش کنم اما انگار خودش هم دلم نیم

 زد . فهمیده بود که داشت از امری محال حرف یم

وقت به _ آره ویل ظرقن که شکست دیگه شکسته .هیچ

 گرده. شکل اولش برنیم

 دونم . _آره یم
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 و رفت توی فکر . 

 خوای چکار کنن محبوبه؟_حاال تو یم

. من که خودم را توی ش نگران و دلسوزانه بود نگاه

دیدم نومیدانه رستکان ها گرفتار شده یمکنمگردایی از چه

 دادم و گفتم

 دونم. _نیم

 
ی
 ها بیشیر ! _ویل من خییل نگران آقا همایونم. تازگ

و وقنر شک و تعجبم را دید هول و والیش بیشیر 

 
ی
؟ شد.یعنن چی تازگ  ها بیشیر

ی فهم ن  یدم! _من یه چی 

چشمانم با هراش گنگ داشت روی صورت پریده رنگش 

 زد . دودو یم

؟  _چی

ده  ن نیستم ویل فکر کنم مامان مدارکا رو سیی _هنوز مطمیی

 باشه دست دایی سبحان! 

قلبم یخ زد و لرزید. نزدیک بود فنجان چای از دستم 

 بیفتد. گذاشتمش روی سینن و پریشان و شوریده پرسیدم 
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 داده دست اون؟ کنن _چرا فکر یم

ن نبود اما  محیا من و منن کرد و بعد با اینکه مطمیی

اطالعات اندکش را که به زحمت به دست آورده بود 

 گذاشت کف دستم. 

زنیم. دیروز به من _من و حنانه گایه تلفنن باهم حرف یم

گفت عمه زهرا و بابا انگار بازم رابطه خواهر و برادریشون 

ی باهم خوب شده .پرسیدم چطور  ن ؟ چرا ما چی 

دونیم ؟ گفت چندروز پیش بابام داشت با عمه تلفنن نیم

! گفت حرف یم ایی مثل وصیت و اماننر
ن زد راجع به یه چی 

گفت خیالت راحت باشه . جاش پیش باباش داشت یم

من امنه . و من شک کردم که نکنه اون مدارکا رو به 

ده باشه .   عنوان وصیت نامه خودش به دایی سبحان سیی

 مکنی کرد و بعد عاجزانه گفت

 _همون کاری که با مدرگ که از محمد داشت کرد ! 

تمام شب ریخته بود توی چشمانم . همه جا را تار و سیاه 

پیچید که های خطر داشت در رسم یمدیدم. هنوز زنگیم

 در حیاط باز شد و محمد از در آمد تو . 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۴۴ 

 

 

 

امیدوار بودم محمد راهش را به سمت خانه ادامه بدهد 

 اما تا محیا زیر لب گفت 

 _داره میاد سمت ما . 

 ی ناخشنودانه ای به خود گرفتم. من پوقن کردم و قیافه
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دانست چقدر از حضورش در کنار خود انگار نیم 

دانست و برایش اهمینر نداشت شویم یا یمنامشعوف یم

کرد. هنوز اش را بر ما تحمیل یمواندهو عمدا حضورناخ

ای که به خود گرفته بود پیش نمایانهآن ژست قدرت

 روح گفته بود چشمانم بود که با لحنن رسد و یی 

 " بدون تو! "  

 

ی و قوری چای کرد و هوس چای آتیسی  یک نگاه به کیر

 به دلش افتاد . 

؟_منم دعوت به چای یم ن  کنی 

آسایی هرچه به طرز معحزهلحنش دوستانه بود. انگار 

شبه از میانمان برداشته شده کینه و خصومت بود یک

ن   بود.محیا با گفیر

 رم از خونه استکان بیارم . _من یم

ها رفته از جا بلند شد و رفت.نگاهم با محیا تا پای پله

 بود. فکر کردم 

 " یعنن محیا بخشیدش؟ "
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ز ندامت که هنوز به نظر نسبت به پشیماین و ابرادرحایل

 محمد تردید داشت . 

 

های که به ییک از ستوناو سیگاری آتش زد و درحایل

 داد گفت چویی آالچیق تکیه یم

_مامانت ازم خواسته هرطور شده جلوی اجراتون رو 

م.   بگی 

 

ن توقع و درخواسنر از  از مامان خانم بعید نبود که همچی 

 من هم دیوانه
ی
 اشاو داشته باشد! حنر فکر خوانندگ

کرد. گ بهیر از محمد که این وظیفه را به نحو احسن یم

به انجام برساند؟ خرابکاری و توقیف و قلع و قمع کردن 

همه تمرین شغل دومش بود.  نگران گروهمان بودم و آن

ترسیدم از اینکه تمام و ممارسنر که درکنار هم داشتیم. یم

گر لها و زحماتمان با دستور یک زن دیکتاتور و کنیر تالش

 
ی

 اش به باد برود. و به دست مزدورهمیشیک

 خوای یی حرفش بری؟ _یم
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ی چشم نگاه به هم کردیم . لحنم عاری از از گوشه

ع بود.با اینکه موقعیتم را در خطر یم دیدم خواهش و ترصن

اما نیازی به اینکه به پایش بیفتم نبود و او انگار 

رای خود اعتنایی که بدانست برعکس ظاهر موقر و یی یم

ام چه درون آشفته و مشوشی دارم. دست و پا کرده

 تفاوت گفت ای باال زد و یی شانه

دادم و از گروه _من جای تو بودم خودم انرصاف یم

جوری بقیه اعضاء گروه به دردرس کشیدم کنار . اینیم

 . ن  نیم افیر

 

داد؟ یا اینکه به زباین اخطار یمداشت بهم با زبان یی 

 کرد؟ف یمخیالش بهم لط

 _خییل ممنون از راهکارت! 

با لحنن توام با تمسخر و مذمت این را گفتم و بعد چای 

ام را ریختم دور . او هم پوزخندش را پشت از دهان افتاده

دود سفید سیگارش قایم کرد. داشتم یک چای دیگر برای 

 ریختم. خودم یم

 رم . _ویل من همراه گروه روی صحنه یم
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 شمانش. صاف زل زدم به چ 

 جلومو بگی  . _ اگه یم
 توین

از عناد و مخالفت من تعجب نکرد. انگار جز این هم ازم 

انتظاری نداشت که مثل همیشه دربرابرش رسسخت و 

 ناپذیر باشم. تسلیم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۴۵ 

 

پک دیگری به سیگارش زد و بعد روی یک بلوک سیماین 

ون او روی نیمکت لهش کرد .محیا که از د ر خانه آمد بی 

 مقابلم نشست . 

 _پن فلوتت همراته؟

دانم چرا نیم ربطش جا خورده بودماز این سوال یی  

ناگهان وسط یک بحث جدی و به جای اینکه به خط و 

 گرفت؟فلوتم را یمهایش ادامه بدهد رساغ پننشان
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اییط وقنر علنا  ن رسی انتظار که نداشت در چنی 

 به تن هم نباشد برایش یک دهن بنوازم؟ خواستیم رس یم

 ای به خود گرفت. و وقنر گفتم " نه " حالت مایوسانه

 _حیف شد! 

 

دانم . انگار حدسم درست بود و البد چرا حیف شد نیم 

خواست بهم پیشنهاد کند برایش یک قطعه بنوازم. یم

نیست که خییل خوب و آدم بود ! آدم یه دلش 

 ز دلش برقصد . خواست یک جوری به سایم

البته دروغ نگفته بودم. من از رس تمرین موسیفر محیل  

یکراست به آنجا آمده بودم و طبییع بود که پن فلوت 

دنبالم نباشد. ین همایون را هم آن روز از خانه برنداشته 

کردم بردم و سیع یمبودم. گایه با خودم به رس تمرین یم

به یاد همایون خیس با تمام مهارتم و البته با چشماین که 

هایم شد با آن بنوازم. هنوز خییل مبتدی بودم و تالشیم

هرچند با تشویق مصنویع و مجبوری بقیه اعضاء گروه 

ن یم کرد. قبال شد اما خودم را رایصن و امیدوار نیمتحسی 

ام انگار واقعا به سولماز گفته بودم .به رغم عالقه

 در زمینه یادگی  
ی آالت استعداد چندان درخشاین
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. یاد سولماز مرا به روزهای پرآشوب نه موسیفر نداشتم

چندان دور گذشته برد و با مصائنی که به سخنر بر من 

گذشت قلبم درهم پیچید و من با خاطری مکدر کیم از 

 ام را تلخ نوشیدم. چای

 

محمد که هنوز فکرش درگی  گفتگوی قبیل بود انگار که  

 د گفتکر داشت با صدای بلند فکر یم

زا رو اینجا پیدا کرد.   حاج می 
 _کاش بشه ین

من و محیا نگاه رسدرگیم به هم انداختیم. نیم دانم چرا 

آن شب بند کرده بود به ساز؟ محیا توی استکان چای 

ریخت و داد دست محمد. محمد مودبانه تشکر کرد . 

ی نگفت. بفهیم نفهیم کیم  ن محیا در جواب تشکرش چی 

اش را یگر معذب بودند. محمد چایاز حضور درکنار یکد

های اطراف هداغ داغ خورد. نسیم رسدی از سمت کو 

کم که در جوار آتش نشسته بودم اما کموزید و با اینیم

شدم. شد و رفته رفته درخودم جمع یمداشت رسدم یم

گایه ذهن آدم که از چند جهت مشغول باشد مغزش 

ا خاموش ممکن است ناگهان انرصاف بدهد و خودش ر 

د. به نظر یم رسید مغز کند و در وضعیت انفعال قرار بگی 
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های دنباله داری که من هم از هجوم افکار درهم و نگراین 

شدند هنگ کرده و دیگر قادر به پردازش و تمام نیم

اتژی  اندیشیدن نبود و برای فرار از زوال و فروپاشی اسیر

 خودخاموشی را برگزیده بود. 

 

جو ناخوشایندی که میانمان برقرار  وقنر سکوت داشت

گرفت محیا با مخاطب شده بود در مشت خود یم

 قراردادن ناگهاین محمد معادالت را به هم زد. 

 _من یه سوال دارم ازت محمد! 

من هم به اندازه محمد جا خورده بودم. کیم با تاین 

 نگاهش کرد

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۴۶ 

 

ن و بعد استکانش  را کنار فنجان من  توی سینن روی می 

 گذاشت. 
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 _بفرما ! 

 

انگار بعد از آن جریانایر که بینشان پیش آمده بود و 

که دست آناش از محیا حاال شاید یی رسیم عذرخوایه

ام خایص قائل بود و در رفتار و  خودش باشد برایش احیر

ی  گفتارش با او تجدید نظر کرده بود .محیا دیگر آن دخیر

کرد و تحت تاثی  خجالنر بودن دست و پایش را گم یم که

شد و به من و ها رنگ به رنگ یمجور وقتاش اینذایر 

داد افتاد نبود. برعکس به خودش مسلط نشان یممن یم

 زد. و با اعتماد به نفس باال حرف یم

ن شام گفنر اگه یم تونسنر برگردی عقب جلوی _رس می 

ان یمبعیصن از اشتباهاتت رو یم گ کردی ... رفنر یا جیی

ی رو که اومدی یط کنن  اگه بخوای دوباره این مسی 

ات چی بود؟ فرض کن تازه فهمیدی پرس این برنامه

. به جای اینکه از عالم و آدم به فکر  خانواده نیسنر

کردی؟ انتقام بیفنر و همه چی رو به هم بریزی چکار یم

 ! تونسنر از نو همه چی رو تغیی  بدیاگه یم
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عجب سوایل پرسیده بود! کامال زیرکانه و حساب شده. 

بست فکری و رواین خواست محمد را در یک بنانگار یم

گی  بیندازد. اگر محمد واقعا راست گفته بود که از خییل 

از کارهایش پشیمان است طبعا برای دادن جواب به 

زحمت نیم افتاد اما اگر ادعایش پوچ و متظاهرانه بود 

ن یمحاال بای کرد تا د خییل پیش خودش سبک سنگی 

 
ی
ها بتواند یک جواب درست درمان به او بدهد. محیا تازگ

خواست محکم بغلش کنم کرد. دلم یمزده یممرا  شگفت

 و به خاطر جساریر که پیدا کرده بود ببوسمش! 

 

محمد ماتش برده بود. با نگایه باریک شده زل زده بود 

 جهیدهای افروخته یمولز ذغالکه از جلز و   به اخگرهایی 

های راست یا درویعن که یم ن ن تمام چی  تواتست و بعد از بی 

 بگوید فقط یک جمله گفت : 

 شدم! _اون روز از کنار حموم رد نیم

و بعد از جا بلند شد و قدم زنان و رسدرگریبان راه خانه را 

ی ماهم به دنبالش! در پیش گرفت و نگاه گیج و متفکرانه

در جریان بود منظور محمد کدام روز است آیه محیا که 

 کشید و گفت 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

شه با اطمینان گفت ویل شاید اگه واقعا _هرچند نیم

شنید ؛ خییل از این روز صدای آوازت رو از حموم نیماون

 اتفاقات نیم افتاد. 

 و برگشت و با تاین نگاهم کرد. 

؟_تو این جوری فکر نیم  کنن

 

دانستم که در هم نیم جواب من سکوت بود. حنر خودم

توانم داشته باشم. مغزم به این این باره چه نظری یم

 همه مصائب و مسائل نیم کشید. 

 

آن شب مامان ین قدییم بابا را که در یک صندوق چویی 

داشت به محمد داد که رساغش در اتاق خوابشان نگه یم

ن کرد و  وع به نواخیر را گرفته بود. محمد ناشیانه رسی

صداهایی ازش خارج کرد که برایش رایصن کننده بانابلدی 

کمان داشتیم به تالش های نبود. من و محیا در اتاق مشیر

زدیم .داشتیم خودمان را برای اش پوزخند یمبیهوده

امهخواب آماده یم ی ی راحنر تنم کردم و کردیم . من پی 

 خواستیم برق اتاق را خاموش کنیمتازه یم
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 لوفرالری#نی

#۸۴۷ 

 

که او به پشت در اتاقمان آمد و ازم خواست کیم برایش 

ین بزنم. درخواستش گیجم کرده بود. با امتناع گفتم بلد 

 نیستم. با سماجت گفته بود. 

! _هرچی باشه البد بهیر از من یم  زین

و ین را داد دستم. وقنر داشتم ین بابا را با افسوس در 

 نان گفتم دادم نیشخندز دستم نوازش یم

 خوای مامان رو بندازی به جون من!؟_یم

 خیایل گفت با یی 

س اون با من !   _نیر

 

ن به نظر مسخره یم رسید اما مقاومتم هرچند همه چی 

شکست . انگار خودم هم به این کار احتیاج داشتم. رفتم 
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وع به  لب تختم نشستم و کیم با مکث و تردید آرام رسی

ن کردم. ییک از نواهای همایون که هر  یمورد عالقه نواخیر

ن آن آرام یموقت دلش یم کرد. گرفت خودش را با نواخیر

هرچه باشد از او کارم خییل بهیر بود. حق با محمد بود 

محیا رسش را روی زانوانش گذاشته بود و محمد رسش را 

ام مامان را عصباین و تکیه داده بود به در. صدای ین 

خواست مالمتم کند که ا یمشایک به دم اتاق کشاند. ظاهر 

محمد مانعش شد و با حرکت دستش او را از جلوی اتاق 

 به عقب راند. 

 

های مامان به محمد بود .به سیمای غرهحواسم به چشم

هایش. اما تمرکزم به هم قروچهبرافروخته و دندان

ی به ین  ام نوازینریخت . برعکس با اقتدار و تسلط بیشیر

یشیر حرصش را دربیاورم. او هم چون ادامه دادم تا کیم ب

جا رفت شود غرغرکنان از آندانست حریف محمد نیمیم

 . 

_لعنت به اون روزی که پدر و پرس مشوقش شدین بره 

ه.   ساز یاد بگی 
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کوبید ها یمکه پاهایش را با عصبانیت روی پلهو درحایل

 . به طبقه باال رفت

 

نواختم شتم یمی غمگینن که داآوای سوزناک ین و قطعه 

محمد را منقلب کرد. دستش را حایل صورتش کرده بود و 

هایش لرزیدن گرفت از درگاه کنده شد و شتابان تا شانه

رفت که حایل به حایل شدن و چشمان ترش را نبینیم. گ 

 قدر به هم ریخته بود؟داند از چه آنیم

محمد با سیمایی پکر و افرسده با ما سحری خورد ) یی  

اعتنا به نهیب ای با کیس حرف بزند( و بعد یی ه کلمهکآن

 مامان ) نمازت رو بخون بعد راه بیفت ( زد به جاده . 

 

های ظهر که از بعد از نماز صبح خوابیدیم تا نزدییک

صدای زنگ موبایلم بیدار شدیم. مرداین با من تماس 

ام؟ و وقنر گرفته بود . پرسید چرا رس تمرین نیامده

  نیستم کیم نگران و مایوس شد . فهمید رامرس 

_امیدوارم بتوین به موقع برگردین! فردا به احتمال زیاد 

 نداریم! 
ی

 عید فطره . وقت زیادی برای هماهنیک
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قول دادم که هر طور شده خودم را برای تمرین 

بعدازظهر برسانم. و بعد تند تند لباس پوشیدم و جمع و 

آمد و یمجور کردم که بروم. محیا داشت کش و قوس 

 گردم دمغ شد. وقنر فهمید دارم بریم

تونستم باهات بیام .تنهایی اینجا خییل _کاش منم یم

 شه . دلگی  یم

دانستم خواستم بگویم بلند شو تا با هم برگردیم اما یمیم

دهد. پس حرفش را هم نزدم. سوئیچم مامان اجازه نیم

 توی کیفم نبود. اولش زیاد هول نکردم . 

 

 انسور_کردند#عشق_را_س

 #نیلوفرالری

#۸۴۸ 

 

خب شاید جای دیگری گذاشته باشمش) درحالیکه 

ن بودم آن را توی کیفم گذاشتم.( بعد که من و  مطمیی

محیا گوشه و کنار خانه را در جستجویش گشتیم و اثری 
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ام عمق گرفت تا اینکه محیا با از آن نیافتیم دلواپیس

 شک و تردید گفت 

 ! _نکنه مامان قایمش کرده

 

دانستم که با یک نگراین جدی و حاد طرف دیگر باید یم

خانه داشت لوبیاهایی را که از  ن هستم. مامان توی آشیی

 باغچه چیده بود پاک یم کرد. 

 _سوئیچم کو مامان ؟

اش یک نگاه به من کرد . از اینکه از باالی عینک مطالعه

ن یم دید متعجب شد. مرا آماده  ی رفیر

 کنن باید دست من باشه؟دونم. چرا فکر یم_نیم

کرد خودش را به شکل باورپذیرتری به آن حنر سیع نیم

 کرد. راه بزند. انگار که داشت برای یک بچه نقش بازی یم

_چون جایی که من گذاشتم نیست و هرجا رو هم من و 

 . محیا گشتیم نبود 

 

 ی من ککش هم نگزیده بود. از لحن متهم کننده
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خوای سوئیچت رو یم _حتما خوب نگشنر ...حاال 

 چکار؟

ی رفتنم ها! دید آمادهاین هم پرسیدن داشت؟ یم

 پوووف! 

 خوام برگردم. _یم

 دوباره مشغول پاک کردن لوبیاها شد. 

_کجا بری ؟ شاید فردا عید فطر باشه . محمد هم که 

برگشته رامرس ! دیگه مشکلت واسه موندن چیه؟  ییک 

هنوز تکلیفمونو با مونیم اینجا ... دو روز دور هم یم

 همدیگه روشن نکردیم. 

_تکلیف روشنه! تا اون اسناد و مدارک دست شما باشه 

ی هست. اول مدارک رو بیارین دست یک  ن احتمال هرچی 

ن دوطرف باشه بسپارین بعد با هم مذاکره  نفر که امی 

دانم که در حال حارصن آن مدارک کنیم. ) و نگفتم یمیم

ن است حنر دست دایی سبحان است که ممک

ن تر از خودت باشد. ( من نیمخطرناک جوری به تونم همی 

ساز شما برقصم. از کجا معلوم که بعدش رسعهدت 

؟  بموین

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

_به جای شاخ و شونه کشیدن بیا کمکم کن این لوبیاها 

 رو پاک کنیم . 

 

ار از لحن یی 
ن دم و غریدم بی   اعتنایش لب روی لب فرسی

 .باید حتما برگردم.  _سوییچو بهم بده مامان ! کار دارم

 خوای بری رس تمرین آواز ؟_یم

گرانه تقدیمم و از باالی عینکش یک نگاه تند و مواخذه

 کرد. 

 

پس موضوع این بود. "صلح و روشن شدن تکلیف " 

ن من به رس تمرینات و مطرح نبود. یم خواست مانع از رفیر

متعاقبا اجرایی که در پیش داشتیم شود. چه نقشه پیش 

ای! صدایش پر از رسزنش و توبیخ ه و مذبوحانهپاافتاد

 بود. 

جوری بار دونم برای تربیتت چی کم گذاشتم که این_نیم

ن  اومدی محبوبه! همیشه باید از دست تو رسمون پایی 

باشه. مثال شوهرت زندونه و تکلیفش معلوم نیست چی 

شه ! مثال نگرانیسی و به قول خودت زندگیت به هم یم
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با چه دل خوشی خودت رو قایر این وقت ریخته! اون

؟ یمهای جلف یمبرنامه خوای بری با مردا بخوین و کنن

 چه بزین توقع داری بهت افتخار کنم؟چه

 _من ازت هیچ توقیع ندارم مامان! 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۴۹ 

 

توجه به اینکه کلمات بغض کرده بودم انگار و  او یی 

گذارد داشت همچنان در من یمویرانگرش چه اثری 

 توپیدمحابا یمیی 

 

ه دستت  ه .ییک باید افسارت رو بگی  _ییک باید جلوتو بگی 

لت کنه .واال یه روز یم بینیم لخت و پنر داری تو و کنیر

خوین و یک عمر رقیص و یمای یمهای ماهوارهشبکه

 ما رو به باد یم
ی
 دی ! آبروی خانوادگ
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هش کردم برایم با تاسف رستکان با حب و بغض که نگا

داد و دوباره بانادیده گرفتنم رسگرم کارش شد. پریشان و 

ون. محیا از قبل یم خانه زدم بی  ن دانست منقلب از آشیی

ن سوئیچ کار  حدسش درست از آب درآمده و برداشیر

 مامان است. خیی بدتر هم برایم داشت . 

 _به در حیاط هم یه قفل گنده زده. 

دانست توانست فکر مامان را بخواند و یممحیا انگار یم

ن به  عقلش تا کجاها ممکن است قد بدهد. برای همی 

 رساغ در حیاط رفته و آن قفل کتایی را بر در دیده بود. 

ام به هم سیع و بعد که دید از شنیدن این خیی بدتر ریخته

 کرد با همفکری به من راهکار بدهد. 

نس اینجا رو داشته _زنگ بزن آژانس! فکر کنم شماره آژا

 باشیم! یا نه زنگ بزن اصال دایی سجاد بیاد دنبالت! 

ام کشیدم زدهبا آیه از نهاد برآمده دسنر روی پیشاین یخ

 و عاجزانه گفتم

 _نه. وقنر در قفله زنگ زدن به آژانس هم فایده نداره

 شه. دایی سجاد هم حریف مامان خانم نیم

 م انداخت. ای زد و فکری به رس بعد ذهنم جرقه
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موبایلم را از کیفم در آوردم و وقنر داشتم تندتند شماره 

 محمد را یم گرفتم با لحنن مصمم و شوریده گفتم

 _فقط با اسلحه خودش باید برم به جنگش! 

 

 

 

 

 

 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۵۰ 

 

شه دارم این )_با گروه " داروگ " ؟ خدای من! باورم نیم

 شنوم. و یممژده رو از ت
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شه رسول! ویل خب دیگه! چرخ _خودمم باورم نیم

ای عجیب و غریب کم  ن ن زیاد داره و چی  گردون باال و پایی 

 نیست.  

_این منتها آرزوی من بود. خوشحالم که در حال برآورده 

 شدنه. 

ن آسوین  هام که _حاال خییل هم امیدوار نباش! به همی 

م و نیست! قراره من جلو اجرای گروهشون رو  بگی 

 . مجوزشون رو باطل کنم

 _تو این کارو نیم کنن محمد! 

_چرا نباید این کارو بکنم؟ " منتها آرزو" ی تو به من 

 چه؟ 

_به جای اینکه سد راهش بیسی تشویقش کن! یا اگه 

ن نیم توین الاقل از رس راهش کنار برو. بال و پرش رو نچی 

ازش  ! هییحی بدتر از این نیست که آدم رویاهای کیس رو 

ه.   بگی 

 !  _مثل تو که رویاهامو ازم گرفنر

ی خیی نداشتم محمد! کیس به من نگفته بود  ن _من از چی 

 محمد عاشق خواهرش شده. 
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_سفسطه نکن. من وقنر فهمیدم خواهرم نیست 

 عاشقش شدم. 

 

 خیی بودم. _به هرحال من از این جریانات یی 

کردی؟ هوم؟ دیگه پا _مثال اگه خیی داشنر چی کار یم

؟پیش نیم  ذاشنر

ها دونم ! شاید نه . شاید هم آره. ویل این حرف_نیم

االن گفتنش چه فایده داره؟ مهم نظر و انتخاب محبوبه 

موقع قدرام سخت نیست. محبوبه اونبود . درکش اون

ی بهم نگفت و حنر نذاشت بیام مالقاتیت تا خودم  ن چی 

س این خیی رو بهت بدم و این یعنن که انتخابش به رصن 

قاطع تو نبودی و چون شاید شک داشت اگه من 

موضوع عالقه تو رو بفهمم از روی دوسنر و جوانمردی 

بکشم کنار این قضیه رو مسکوت گذاشت و جلوی 

 مالقات من با تو رو گرفت . 

 

کنه به _و این ییک از همون دالیلیه که منو مجاب یم

م.   رویاهاشو ییک ییک ازش بگی 
 تالقن
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 شیر از اینا ازت متنفر بشه این کارو بکن. خوای بی_اگه یم

_به جای نصیحت کردن من به خودت بیا. دست از این 

بازیا بردار و غذات رو مثل آدم بخور. با اعتصاب سوسول

 که به بدنت آسیب بزین . بری. جز اینراه به جایی نیم

ین حق و _من فقط یم خوام به عنوان یه زنداین از کمیر

ام مالقات خوام با خانوادهم. یمحقوقم برخوردار بش

داشته باشم. یک بار درهفته بتونم باهاشون تماس 

م. یم خوام یه وکیل داشته باشم ...این حق قانوین بگی 

 منه. 

موقع که داشنر قانون مملکت رو به سخره _اون

ن خیالتم نبود گرفنر و علیه نظام توطئه یمیم کردی و عی 

رسول! گفتم که چرخ  کردی آقا باید فکر اینجاشم یم

 گردون بازی بسیار داره. 

 

 _حداقل محبوبه رو یه بار با خودت بیار ببینمش! 

توین اقال خواب محبوبه رو _برو خدا رو شکر کن که یم

 رسه. ببینن و دستم به خوابت نیم
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_پس مرد باش و دفعه بعد که اومدی مالقاتیم خیی 

ن و آواز خوندنش رو برام بی  .  ار خوب رو صحنه رفیر

_امروز وقنر برات افطاری آوردن دیگه بازی در نیار. واال 

 شم بیام به زور بکنم توی حلقت! مجبور یم

_شنیدی چی گفتم محمد؟ این یه شانس بزرگه برای تو. 

استفاده کن ازش! خودت رو بیشیر از این از چشمش 

 ننداز.(

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۵۱ 

 

 زد. ش ونگ یمصدای رسول توی رس 

" این یه شانس بزرگه برای تو. استفاده کن ازش! خودت 

 رو بیشیر از این از چشمش ننداز. "

ای کله اش زیر آفتاب سوزان مرداد داغ کرده بود. با چهره

خواست سوار ماشینش شود و درهم و برافروخته تازه یم

به سمت رامرس حرکت کند که موبایلش زنگ خورد. نگاه 
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با دیدن نام  اش به صفحه نمایش گوشی حوصلهیی 

 "محبوب " هوشیار شد و به برق زدن افتاد. 

 

 " یعنن چکارم داره؟ "

تاب بود اما با غروری خبیثانه برای برقراری تماس یی 

پشت خط نگهش داشت.) که نفهمه چقدر واسه شنیدن 

صداش هولم!( خودش را روی صندیل کشید و استارت 

ن خورد. شیشهت زنگ یمزد . موبایلش هنوز داش ها را پایی 

ن بتاراند . قبل  کشید و کولر را زد تا هوای داغ را از ماشی 

که تماس قطع شود _احتماال در آخرین بوق از این

ن را زد و صدای زیبایش ) صدای زیبای  آیکون سیی

 اش( روی اسپیکر پخش شد. لعننر 

 _الو محمد ؟ 

 

وی این تا تک زبانش آمد بگوید " جانم " اما جل

اش را گرفت و با لحنن و غش و ضعف قلنی  اختیارییی 

 خشک گفت 

 _بله؟ 
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 _سالم . 

آمد. داشت به این تماس هایش یمصدای تند نفس 

منتظره رفته رفته بیشیر مشکوک یم  شد. غی 

 _سالم ... چی شده؟ 

ن زودی خودش را نگران نشان یم  داد. نباید به همی 

را کیم از این گفتگو لعنت! برای اینکه حواس خودش 

ن را به حرکت پرت کند شیشه ها را باال داد و ماشی 

ن به لطف باد رسدی که از  انداخت. هوای داخل ماشی 

وزید داشت به رسعت خنک و مطبوع های کولر یمدریچه

شد. اما مکث و تاخی  محبوبه در ادامه دادن به این یم

 کرد. اش یمکم کالفهمکالمه داشت کم

 این بود؟ات _نقشه

 _کدوم نقشه؟

 

نه اینکه چون فکرش هنوز به مالقایر که با رسول داشت 

هایی که میانشان رد و بدل شده بود مشغول بود و حرف

دانست او . واقعا نیم و متوجه منظورش نشده. نه
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بار از کدام نقشه داشت با این لحن پرگالیه و رسزنش

 زد . حرف یم

! منو راه انداخنر دنبال _خودت رو به اون راه نزن محمد 

خودت کشوندی جواهرده که مامان خانم تو ویال 

 زندونیم کنه و نرم رو صحنه !؟ 

 تو ؟ نیم_چی یم
ی

 فهمم! گ

 

 ی جاده از رسعت ماشینش کم کرد و  به شانه

ی گنگ و نامفهوم عصنی و کشید که این مکالمه

 پرخطر 
ی
تهییجش نکند و او را به سمت یک رانندگ

صدای محبوبه از شدت عصبانیت و ناراحنر  نکشاند. 

 لرزید . یم

_مامان به در حیاط قفل زده که من نتونم از اینجا خارج 

بشم. شک دارم که این نقشه رو باهمدیگه نکشیده 

! ) حاال لحنش بوی تهدید و اولتیماتوم گرفته بود (  ن باشی 

اگه تا یه ساعت دیگه اومدی این قفلو باز کردی که هیچ! 

 زنم به پلیس ! شایدم به دالوری ... زنگ یمواال 

 بوق... بوق...بوق! 
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زده از این فکر که مامان خانم با چه عقیل گیج و شگفت

 به در حیاط قفل زده

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۵۲ 

 

) خدا رو شکر که تو این نقشه همدستش نیستم واال 

کرد. ( یممحبوبه با اخم و زخم زبوناش دهنمو رسویس 

ینش.  ن ن کرد یک نگاه به باک بین یک نگاه به ساعت ماشی 

ین نداشت اما  ن به اندازه رفت و برگشت به جواهرده بین

یننیم ن این روزهای  خواست زمان را در صف پمپ بین

اش را ! هرچند پرترافیک از دست بدهد. حنر یک دقیقه

ی یک بار مجبور شد دم یک جوشکاری آشنا در حومه

اش یستد و از استادکارش که یک زماین همکالشرامرس با

د . کار از محکم کاری عیب بود دستگاه فرزش را قرض بگی 
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ن بود مامان خانم بیشیر از محبوبه کرد نیم . مطمیی

 سورپرایز خواهد شد. 

 

*** 

 

که محمد بعد از تماش که با او داشتم در کمیر از یک این

رای مامان ساعت بعد خودش را به جواهرده رساند ب

قابل باور و تحمل نبود. حنر من هم انتظار بازگشت 

ش را نداشتم. با اینرسی    ع دانستم با متهم که یمالسی 

اش با مامان و تهدید به اینکه با پلیس کردن به همدسنر 

 ام . یا دالوری تماس خواهم گرفت خوب جایی نشانه رفته

است  وقنر محمد با ابزاری که بعدا فهمیدم دستگاه فرز 

زنان توی نفسخودش را از دیوارها باال کشید و بعد نفس

حیاط پرید کم مانده بود مامان که مثل من و محیا برای 

ی ورود محمد به روی ایوان آمده بود از تماشای صحنه

عصبانیت دیوانه شود و جیغ بکشد . از روی خشم و 

 کرد. غیظ داشت در مقابل محمد هم مقاومت یم
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!  بینم که_یم  به فرمانش لبیک گفنر و برگشنر

 و به دستگاه فرزی که دستش بود اشاره کرد

 _مجهز اومدی! 

بار و پوزخند کریهش اعتنایی های رسزنشمحمد به نگاه

 نکرد. لحنش آرام اما پر از اولتیماتویم زیرپوسنر بود. 

ن اون قفل به زحمت بیفتم  _قبل از اینکه برای شکسیر

 ! کلیدشو بده به من

چشمانش را به رویش تنگ و باریک کرد . انگار که  مامان

سنجید. بعد داشت قدرت و شهامت حریفش را یم

تصمیم گرفت قبل از اینکه به ناچار تسلیم خواست و 

 اش شود با لحنن گزنده بچزاندش. اراده

ای! باورم چارهسوزه محمد! خییل یی _دلم برات یم

داشتنت  قدر راحت از دوستذاری اینشه که یمنیم

 شه! سوءاستفاده کنه! باورم نیم

 

ی مامان کبودرنگ شکنندهدرهم محمد زیر کوالک کلمات

 شد و بر قامت خودش لرزید. اما رسسختانه گفت 

 _نشنیدی چی گفتم؟ کلید اون قفل لعننر رو بده به من! 
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که نشان بدهد تا چه حد جدیست سیم و بعد برای این

یده بود باز کرد و به سمت فرز را که دورش پیچبلند سنگ

آالچیق رفت تا آن را به پریز بزند. مامان که البد خوش 

فرز حواس همسایه ها نداشت صدای گوشخراش سنگ

های مراقب را از دور و را به خودش جلب کند و نگاه

اطراف به این خانه بکشاند کلیدها را که با یک کش به 

ون کشید و   دور دستش آویخته بود از زیر آستینش بی 

 پرتش کرد توی حیاط . 

 

ش ! ویل خییل اشتباه کردی محمد! حواست  _بگی 

! اگه به زودی از نیست که چقدر داری پرروش یم کنن

 این کارات پشیمون نشدی! این خط این نشون! 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۵۳ 
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و با انگشت روی کف دستش خط و نشان کشید. محمد 

ن برداشت و پیش چشمان مات و کلیدها را از  روی زمی 

مبهوتش قفل کتایی را باز کرد و دروازه را گشود. 

ام و هیچ دانستم که چه انتقام سخنر از مامان گرفتهیم

لذیر برایم باالتر از این نبود. محیا با نییسی باز به بازویم 

وزی حظ  چسبیده بود. او هم مثل من از این قیام و پی 

دی پت و پهن دستم را به سمت مامان برده بود. با لبخن

 دراز کردم و با لحنن آمرانه گفتم 

 _سوئیچمو بده ! 

 

وزی را که در چشمانم دید بر خودش لرزید.    برق پی 

هرچه قدر هم که برایش ناگوار بود باید خوایه نخوایه 

ای نداشت. پذیرفت. چارهاین شکست مفتضحانه را یم

توانم حرصش جا که یمنسیع کرده بودم با ریشخندم تا آ

آورد و به بدهم. سوئیچ را که از جیب ژاکت نازکش دریم

 داد با دندان قروچه گفت دستم یم

 کنم! _آدمت یم

ی پا ای برافروخته از قهر و غضب روی پاشنهو با چهره

 چرخید و به داخل خانه رفت. 
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طورها که از محمد به خاطر آمدنش تشکر کردم .) نه آن

که غرور و کدورتم اجازه مدیونش بدانم. تا جایی خودم را 

شد که دستش با آمد معلوم یمداد.( گفتم اگر نیمیم

مامان توی یک کاسه است! محمد که داشت سیم سنگ 

پیچید به طعنه کرد و دورش یمفرز را دوباره جمع یم

 گفت 

_هر چند که پشت چشمت نیست ویل عینی نداره! 

ن که بهت ثابت شد من  تو این نقشه دسنر نداشتم همی 

 برام کافیه. 

پشت رل نشستم و به محیا که برای بدرقه آمده بود و از 

 داد گفتم تنها ماندن خودش دلگی  نشان یم

_نگران نباش! ما که بریم مامان هم دیگه اینجا بمون 

 گردین! نیست. احتماال عرص بریم

ن   محیا با گفیر

 _خدا کنه . 

 برایم دست تکان داد. 
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ن را از رس راهم برداشت و من با بوق کوتایه مح  مد ماشی 

ی او پشت رسم در حرکت  از کنارش گذشتم. چند کیلومیر

بود. اما از یک جا به بعد هرچه از آینه به عقب نگاه 

ی نیست. کردم یم  دیدم از او خیی

ن راه و  ین تمام کرده و مانده بی  ن
بعدا فهمیدم ماشینش بین

د تا باالخره یک واننر به کیل کنار جاده معطل شده بو 

 دادش رسید. 

 

*** 

 

 ) _هنوز مجوز گروهو باطل نکردی محمد؟ 

 کنم . _نه. ویل تا برگزاری مراسم این کارو یم

 _پس دیگه گ؟ وقنر امشب رفت روی صحنه؟ 

 . _هنوز وقت هست

! پاک عقل و _من که چشمم آب نیم خوره تو کاری بکنن

 . ت کردههوشت رو از دست دادی! انگار جادو 

؟ خسته نشدی از تکرارش؟ _چقدر این جمله رو یم
ی

 گ
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دوین که حرف دونم که بدت میاد ویل خودت یم_یم

خواستم حقه! من چون دیدم تو عرضه این کارو نداری یم

تو جواهرده زندونیش کنم. داشتم کار تو رو راحت 

کردم. ویل تو چکار کردی؟ این همه راه پاشدی اومدی یم

 رو براش باز گذاشنر که بره.  و در قفس

؟ مغزمو خوردی! _یم  شه بس کنن

 . _به هرحال این آخرین فرصتته که خودت رو ثابت کنن

ه ی من باید خیالم راحت باشه که تو از پس مهار این دخیر

ن بشم که یم توین فکر رستق و چموش برمیای. باید مطمیی

). ون کنن  رو واسه همیشه از رسش بی 
ی
 خوانندگ
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۵۴ 

 

ن ناباوری و اعجاز در مراسم جشن  دو روز بعد ، در عی 

که عید عطر فطر شهر همراه گروه " داروگ" _درحایل

هر آن منتظر بودم محمد با حکیم مبنن بر لغو مجوز در 

د  دست  پیش رویم ظاهر شود تا جلوی اجرایمان را بگی 

دیدم .که یایی که در واقعیت یمبه روی صحنه رفتم. رو 

ینن خاطره اش بیشیر به دل اگر همایون بود شی 

 گرفت. نشست و طعم گس به خود نیمیم

 

ی ابدی توست! عزیزی که ندارمت! که قلب من خانه》

ت را در  ن که حنر از دور هم آرزوهای خوب و مهرآمی 

... کاش تو اینجا بودی سبدی از عشق برای من یم فرسنر

ات را در ظلمت این شب ستمگر ش ستارهو درخش

ها را هم دیدی! که اگر تو نبودی حنر خواب این لحظهیم

 《دیدم. نیم
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 شیک و زیبا بود( 
ی

ن سادگ در لباس محیل ) که در عی 

رنگ و کوتاه و ام* آیی محبوبه دیگری شده بودم. شلیته

ن بود از جنس کتان ظریف که گل های ریز سفید و پرچی 

ی* سفید . یک جومهگلدوزی شده بود   قرمز روی آن

های ظریفن دور مچ کتان و بلند پوشیده بودم که گلدوزی

تنه) جلیقه( کوتاه قرمز اش داشت و رویش یک نیمو یقه

ن شده بود. تنبان سیاهم  از جنس مخمل که با سکه تزئی 

گشاد با دمپای تنگ بود. با یک رسبند آیی موهای جلوی 

و رویش یک چارقد قرمز با رسم را پوشانده بودم 

ای از ترس و غم و ای انداختم.دردلم ملغمههای نقرهآرایه

 . شادی و بیم و امید بود 

 

ن   سیع داشتم هیجاناتم را با خواندن دعا و کمک خواسیر

از خدا در خود فرو بنشانم تا با ذهنن آرام و اعتماد به 

که   نفیس باال به روی سن بروم. تا اجرایمان را به مردیم

کت در جشن عید فطر آمده بودند تقدیم  برای رسی

ن به خی  گذشته و نیم کردیم نیم شد گفت که همه چی 

 ام شاخ غول را بشکنم. موفق شده
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مامان و محمد این قابلیت را داشتند که مرا از وسط اجرا 

ن و این رویای دیر به دست آمده را  از آن باال بکشند پایی 

ن کنند. انگتبدیل به یک کابوس خوف  ی 

 

خواست از پیله اش پرواز کند و ای بودم که تازه یمپروانه

ی نداشت ون خیی ام . احساس رهایی هنوز از دنیای بی 

همراه با هراس و تردید بود. چقدر همایون و حمایت و 

توانست اش را کم داشتم. فقط او بود که یمهمدیل

س این لحظه د ای مهم و یی اسیر و به تکرار را از من بگی 

ن اجرایم در یک  جانم آرامش و قرار بریزد. ترس از اولی 

ی خرابکاری احتمایل که صحنه عمویم یک طرف ، دلهره

کم داشت تاب و در انتظارم بود از یک طرف دیگر ، کم

زد با همان گرفت. آن قدر که به رسم یمتوانم را ازم یم

هیبتم از صحنه بگریزم و عطای این اجرای بزرگ و خطی  

تر را به لقایش ببخشم. هرچه به وقت موعود نزدیک

بان قلبم را بیشیر و بیشیر در گوشم یم شدیم صدای رصن

شنیدم و چنگک تشویش با قدرت مضاعفن ته دلم یم

 . کشید پنجه یم
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" خدای من! کمکم کن! خودت این صدای زیبا رو به من 

بخشیدی ...پس این فرصت رو هم به من بده تا از این 

ین نحو استفاده کنم. مگر نه ایننعمت که هیچ ت به بهیر

 کار یی تو 

 

 __________ 

 

ن   شلیته : نویع دامن کوتاه و پرچی 

 جومه : بلوز

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۵۵ 

 

حکمت نیست؟ اگه قرار بود صدای آوازم رو رس ندم 

تونستم صاحب یه صدای معمویل باشم. خدایا نذار یم

بشه. نه به خاطر خودم! به خاطر عزیز  امشب خراب
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گفت که آرزوشه من روی صحنه برای گم. یمهمایون یم

روز پشت رسم بدم ها که یکمردم شهر بخونم و همون

 رو 

ن و بهم خرده یمیم ن چاره ای جز تشویقم گفیر گرفیر

 نداشته باشن. 

 هایی که در حصارند. و به خاطر تمام چکاوگ

لطف و مرحمت توئه! جز تو کیس رو خدایا تنها امیدم به 

 ندارم. تنهام نذار ."

 

مرداین و بقیه اعضاء گروه حنر فرشته که به من به   

کرد سیع اش نگاه یمچشم رقیب تازه از گرد راه رسیده

های پرالتهاب به نحوی داشتند در کشاکش آن ثانیه

آرامم کنند. ییک با تعریف و تمجید از من ، ییک با تعریف 

ن حضور خودش در صحنه و ییک با به  کردن خاطره اولی 

ن ترس  ها و اضطرابمان . سخره گرفیر

با ریحانه و دایی سجاد هم تلفنن حرف زده بودم . 

گفتند که در میان خیل عظیم جمعیت با مشتاقانه یم

نمایی گروه ما هستند. پرسیدم آیا یی 
ی منتظر هین صیی

ند؟ با تاسف اند محیا را هم با خودشان بیاور موفق شده
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و بعد توضیح دادند که مامان خانم عمدا  گفته بودند نه

برای شام از خاله زینب دعوت گرفته بود که او هم 

وقت یواشیک خودش را به تاالر شهر نرساند. محیا را یک

هم برای پذیرایی نیاز نداشت. چقدر دوست داشتم 

 امشب او هم اینجا بود. خواهرک مظلوم و معصومم! 

ی با من تماس گرفته و م بعد از مدتنرگس ه ها یی خیی

های دانشکده  شنیده من گفته بود که تا از ییک از بچه

یک اجرای گرویه دارم خودش را به این جشن عمویم 

قدر شوک شده بودم که رسانده. از شنیدن صدایش آن

 اصال یادم نیست در جوابش چی گفته بودم؟ 

 

ای کوتاه از عد از مقدمهتا اینکه باالخره مجری برنامه ب 

گروه داروگ دعوت کرد تا برای اجرای آهنگ محیل " 

آی الره " به روی صحنه بیایند. آن لحظه بود که قلبم 

بعد از یک ایست کامل دوباره تپیدن گرفت و صدای 

که هام پیچاند درحایلداالمب داالمبش را توی گوش

ن تنشان و احساسفرشته و مریم از لباس گرما   های سنگی 

داد شایک بودند من داشتم و خفقاین که بهشان دست یم

 لرزیدم. از رسمای درونم بر خودم یم
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*** 

 

ی  ن )_من خیی نداشتم. ظاهرا هیشیک جرات نداشت چی 

ن ...خانم پنایه با من تماس  به ما بگه .وقنر مادرت ... چی 

م شوک  گرفت و ازم خواست جلوی این اجرا رو بگی 

محبوبه خانم! واقعا با چه دل و جرایر  شدم. اولش از کار 

تصمیم به این کار گرفته؟ اون همه حرف و حدیث و 

خواد جلوی مردم عرض اندام آبرویی بس نبود حاال یمیی 

 کنه؟ 

؟  _پس رسکرده خانم پنایه هسنر

ام قصد دخالت پیدا کردم. _من به سهم خودم و خانواده

 م
ی
ا هم به هرحال هرچی باشه پای آبروی خانوادگ

خواست بدونم چرا از تو کمک درمیونه. ویل خییل دلم یم

ه یا خودت کاری نیمنیم ؟گی   کنن

 _به خودم مربوطه. 
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ات رو ی حملهکرد تو نقشه_البته خانم پنایه فکر یم

. و برای  شون کنن گذاشنر برای لحظه آخر که غافلگی 

ن نگران بود.   همی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۵۶ 

 

 _هه ! که نگران هم بود! 

ه. _ منم با ایشون موافقم این جوری آبروریزیش بیشیر

 نباید بذاریم کار به لحظه آخر بکشه . 

ی  ن تا با یه معرکه گی  ؟ آدمات پول گرفیر _حاال که چی

ن و مردم رو از سالن فراری  مسخره جو رو متشنج کین

 بدن؟

ی داری؟  _نقشه بهیر

 _شاید ... 
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شه . اگه نگران اینن من یم تو تموم_اما همه چی به اسم 

خانم فکر کنه تو این سالن رو به  که محبوبهمشکیل با این

 هم ریخنر و قدرت دست توئه ندارم. 

 !
ی
 _چه لطف بزرگ

ی تا اجرا نمونده. کدوممون قراره یه حرکنر  ن _حاال که چی 

 بزنیم؟

 _هیچکدوم! 

 کنن حتما ! _شوچن یم

ن خوره باهات ام یم_به قیافه شوچن داشته باشم؟ همی 

ام آدمات رو جمع کن و از اینجا برو  . واال به حاال با احیر

رت تموم یم  شه. رصن

ی در این مورد پشتم باش! _به جای این  که جلومو بگی 

_پشتت؟ من به تنهایی خودم یه لشکرم. کافیه فقط اراده 

 کنم تا اینجا رو روی رس همه خراب کنم. 

؟اراده نیم_و من در عجبم که چرا پس   کنن

 _گفتم که به خودم مربوطه! 
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تم  ی محمد ! غی  _اما من اینجا نیومدم که تو جلومو بگی 

ی ماست! ده .محبوبه خانم عروس خانوادهاجازه نیم

ناموس ماست! مردم به اسم دخیر پنایه و عروس 

شناسنش ! غی  از اینه مگه؟ ما وظیفه شهسواری یم

ش باشیم و نذاریم داریم که در غیاب شوهرش مواظب

کنم که چرا دارم حرفش بیفته دم دهن مردم. تعجب یم

ا رو بهت یادآوری یم ن  کنم؟ اصال این چی 

_رسول ازت خواست تا وقنر زندونه مواظب زنش 

؟  باشی

ا قد نیم ن دونه ده. اصال نیم_نه . اون که عقلش به این چی 

ت چیه! کارش نداشته باشن زنش رو لخت یم فرسته غی 

 حنه . رو ص

 _خفه شو ! 

خوام دست مو ول کن محمد! زشته جلو مردم! نیم_یقه

 روت بلند کنم. 

خوام شهر رو به هم بریزم واال ادبت _حیف که نیم

 کردم. یم

 _هشششش! آدمام زیر نظرت دارن. ممکنه بریزن رست! 
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ن حاال راه تو بگی  و از اینجا برو رجا ! نذار کار بدم _همی 

 دستت! 

 

ید کردن من یه جو عرضه از خودت نشون _به جای تهد

بده تا من با خیال راحت جمع کنم برم. االن اسم 

خوای زنن بیان رو صحنه! یمگروهش رو صدا یم

ای تماشاگر باشی و براش جیغ و هورا بکیسی یا واقعا نقشه

 حساب شده تو مشتت داری؟

سیم نزدم بیان به جرم اغتشاش و تحریک _برو تا یی 

ن  ت کین ن. دستگی    بیی

هللا بفهمن حساب خودت و محبوبه _بابام یا حاج روح

 الکاتبینه! خانم با کرام

رسید که رسول رو تا حاال باید از _اونا اگه زورشون یم

ون! زندون یم  کشیدن بی 

 _عجب خری هسنر تو محمد ! 

 _نشنیدی چی گفتم؟ گمشو برو .(

 

*** 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۵۷ 

 

 ا محی

 

گرفت. مدام دلشوره داشت و در یک جا آرام و قرار نیم

در همان حال که زیر لب برای موفقیت خواهرش دعا 

 کردیم

طاقنر حرکات ساعت حواسش به مادرش بود که با یی 

های کرد و گایه وسط صحبتروی دیوار را دنبال یم

 گفتخاله زینب با حواس پریر یم

 _چی گفنر زینب جان؟

هم گوشی را برداشته و رفته بود با کیس تماس ییک دوبار 

ی از صحبت ن د و او هرچه گوش ایستاد چی  هایش بگی 

هایش به کیس _که نشنید. ظاهرا هربار تماس

ای جواب مانده بود که با چهرهدانست کیست_ یی نیم
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گشت و سیع داشت به عصنی و برافروخته به سالن بریم

 توجیه نکند.  های کنجکاو و پرسان خاله زینبنگاه

 

بار خاله زینب دور از چشمان خواهرش ازش یواشیک یک

 پرسید 

ی از محبوبه و تاالر شهر نیست خاله؟  _خیی

و او رستکان داد که نه. فهمیده بود قلب خاله زینب هم 

پنهاین برای موفقیت محبوبه در آن شب رسنوشت ساز 

 زند. یم

 

ن    را چیدند. بالفاصله بعد از ادای نماز مغرب و عشاء می 

او از شام هییحی نفهمید و بیشیر از ییک دو لقمه نتوانست 

هوش و حواس بخورد. مادرش هم آن شب آن قدر یی 

 اش اهمینر نداد. اشتهایی بود که به یی 

 

عیل را توی بغلش گرفته بود و داشت توی خانه  امی 

، خیاری ، یا از یم ی ) ناین ن گرداندش و هراز گایه یک چی 

ین که شکل فیل و اسب و های چدکوری ویی توی وییر
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د. آدمک بودند ( یم داد دستش تا جلوی غرغرش را بگی 

خواست به خاله زینب بعد از فوت بابا هروقت یم

آمد .بهیر ! شان بیاید مثل امشب بدون شوهرش یمخانه

تر بودند. امشب به بدون حضور یک مرد نامحرم راحت

هم از رس کنجکاوی یا  کرد که نکند آقا بهروز این فکر یم

شاید هم فضویل رفته باشد تاالر شهر؟ آخ که چقدر 

خواست امشب آنجا باشد و اجرای خواهرش را دلش یم

 از نزدیک ببیند و ذوق کند. 

خواهر شجاع و جسورش که به جای پناه بردن به 

ی دنج امن و آسایش به راه خطر زده بود تا از حق گوشه

عنوان یک انسان دفاع کند ، آزادی و اختیار خودش به 

انه ی عرف را دور بزند و تن به باورهای غلط و سختگی 

اسارات فکری و قید و بندهای تحمییل ندهد. حنر وقنر 

عرصه بر او تنگ شد یک گوشه عقب ننشست و از 

ی خواسته هایش کوتاه نیامد .بر عکس قدرت بیشیر

 گرفت و به این مسی  خطی  ادامه داد. 

 

اگر جای محبوبه بود او هم جرات داشت که  دانستنیم 

ن راه پرمشقت و پر از دام بال را انتخاب کند؟ یا به  همی 
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جای مبارزه و جنگیدن در راه اهداف رویاهایش یک 

 دردرس یمگوشه راحت و یی 
ی
کرد؟ اش را یمنشست زندگ

نازید . دلش کرد و به وجودش یمدر دل ستایشش یم

وار جلوی زورگویی محبوبه توانستخواست او هم یمیم

ی اضش را و سختگی  های مادرش قد علم کند و فریاد اعیر

بر رسش بکشد .کاش بتواند مثل خواهرش باشد! الاقل 

 کیم شبیه او . 

 

ه یم ن وییی عیل را که موبایلش داشت روی می  رفت . امی 

کرد به حال خودش هایش بازی یمبازیداشت با اسباب

ن رها کرد و ب  . ه سمت موبایلش شتافتروی زمی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۵۸ 

 

با دیدن شماره ریحانه قلبش لرزید . باهم قرار گذاشته 

ش کنند. و حاال نیم  افتاد خیی
دانست بودند هراتفاقر
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های خویی در راه است یا این که باید خودش را برای خیی

آماده کند؟ رسد شنیدن اخبار ناگواری که از تاالر شهر یم

نکند مامان یا محمد باالخره ییک زهرش را ریخته و 

ن اجرایش ناکام گذاشته باشند؟   محبوبه را در اولی 

اما همان لحظه که تماس را برقرار کرد و با تردید و نفیس 

 بند آمده گفت 

 _الو؟

 

ی مهربان موچی از ی ریحانهاز صدای بشارت دهنده

 شادی به ساحل قلبش رسید. 

ی گم ! محبوبه باالخره موفق شد محیا جان! ک یم_تیی

شه؟ باالخره موفق شد جلوی مردم شهر باورت یم

بخونه. بدون ترس ! بدون ضعف ! رسافراز و رسبلند و 

قدر به خودش مسلط بود که انگار درحال پرغرور ! اون

ن کنرستشه! صداش حنر در کنار صدای  اجرای چندمی 

. غالب بود . اصال خواننده مرد واضح و شنیدین بود 

شنید! مردم کیل کیف ی مرد رو نیمکیس صدای خواننده

کرده بودند. کم مونده بود داد بزنیم خفه شو مردک! 

بذار فقط محبوبه بخونه .تا چند دقیقه همه ایستاده 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

دوین چه شور و کردیم. نیمداشتیم تشویقشون یم

ز همه تشویق درواقع برای محبوبه عزیغوغایی بود!  این

 ما با صدای رویایی و ملکوتیش بود. 

حنر محمد هم نتونست کاری بکنه.از همه جمعیت کنار 

کشیده بود . یک گوشه اون دور دورا واستاده بود و 

کرد. من دیگه صدام در نمیاد. دلم داشت فقط نگاه یم

خواد از خوشحایل گریه کنم. ) با اینکه صدایش داشت یم

نش حماش بود. ( محبوبه لرزید اما لحاز فشار بغض یم

قدر با رسسخنر جنگید تا باالخره مبارز خوبیه. اون

وز بشه .ما باید به وجودش  تونست بر قدرت جیی پی 

افتخار کنیم. به این زن قوی و جسور . زین که تسلیم 

ده با زور بزنن توی رسش! زین که شه و اجازه نیمنیم

دفاع کنه.  ترین حقشترین و ابتدایی خواد از طبییعیم

واقعا قابل ستایشه! خدای من ! کاش محبوبه خواهر من 

شه محیا جون! ) بود! چقدر االن بهت حسودیم یم

این رو تمومش کنم خندد.( دایی سجادت یمیم گه سخین

باله فقط ... از اینکه دایی محبوبه است به خودش یم

داره مغروربازی در میاره که بروز نده... ) صدایش حاال 

سیک شده. در میان قیل و قال جمعینر که احتماال در خرو 

شود بلندبلند حرف بزند. حال ترک سالن بودند مجبور یم
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خوایم محبوبه رو برداریم و بریم شام بخوریم. کاش ( یم

 شد بیایم دنبال تو تا باهم بریم. یم

 

 فروخورده و قلنی شوریده 
او که این سوی خط با هیجاین

 گفت   افتاد. شادمانهیه یمداشت مرسورانه به گر 

ن .  یک بگی  _نه شما برین . از طرف من به محبوبه تیی

زنم حتما .ویل از طرف من بهش خودمم بهش زنگ یم

ن بهش افتخار یم  کنم. بگی 

 کنم " بغضش ترکید. وقنر گفت "بهش افتخار یم

 

و بعد از خداحافیطن با ریحانه با چشماین خیس از اشک 

و در دل قربان صدقه خدا رفت .  رویش را به آسمان کرد 

پایان را با مثال و یی خواست این خوشحایل یی دلش یم

. اما  کیس قسمت کند. برای خودش زیادی بزرگ بود 

امکان نداشت آن یک نفر مامان خانم باشد که احتماال تا 

آخرین لحظه تمام زورش را زده بود تا رویای محبوبه را 

حیف این خوشحایل بکر که  به باد فنا بدهد. نه او نه ! 

 ی او حرام شود. وقت با ترسی نامهربانانهیک
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دوان به سمت خاله زینب رفت و با یک آغوش ناگهاین 

ش کرد  . خاله زینب گیج و وی    ج مانده بود . غافلگی 

دانست چه خیی شده رسش را از روی که نیمدرحایل

زده اش بلند کرد و زل زد توی چشمان زیبا و بارانسینه

 اش . نگران پرسید

 _چی شده عزیزم؟ 

 

ون  تمام وجود محیا قلب شده و از چشمانش زده بود بی 

. باالخره تونست بخونه.  _محبوبه موفق شد خاله زینب

همه اذیت و آزاری که دید کم نیاورد به راهش بعد از اون

 ادامه داد... خواهرم تونست معجزه کنه! 

 

 آمد. نیم اش بند حاال دیگر هق هق شادمانه 

ن و شاید خاله زینب جرات نداشت زیر نگاه های  بخل آمی 

اش را بروز ی خواهرش احساسات واقیعخوردهشکست

بدهد اما از فشاری که داشت بر باوانش وارد یم کرد 

ی خود از توفیق بزرگ فهمیده بود که او هم به نوبه

 .  محبوبه خوشحال است
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 فرالری#نیلو 

#۸۵۹ 

 

فهمیدم این آن قدر دستخوش هیجان بودم که نیم

ن لیوان نوشابه زدم. و بعد ایست که داشتم باال یمدومی 

ت کردم. یک دفعه که بشقاب مقابلم را خایل دیدم حی 

نفر دیگر چلوکباب شیشلیکم را بلعیده بود. نه انگار یک

 من ! واقعا نفهمیدم گ غذایم را تمام کرده بودم! 

 یحانه گفت ر 
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 _با محمد حرف زدی! 

لحنش سوایل نبود. )چون خودش مرا در حال حرف زدن 

با او دیده بود. ( یک عالمت تعجب بزرگ کنار خودش 

 . شانه ای زدم باال . داشت

 کردم. _باید ازش تشکر یم

 داد گفت که به نشان تایید رستکان یمدایی سجاد درحایل

 شت. _استثنائا لیاقت این تشکر رو دا

 

همان موقع که دایی سجاد بهم گفت محمد با رجا درگی  

اش را گرفته مصمم شده شده و ظاهرا جلوی خرابکاری

ن جمعینر که داشت با قیل و  بودم هر طور شده در بی 

شد پیدا و از او به خاطر این کارش قال بسیار پراکنده یم

 تشکر کنم. ریحانه گفت

سجاد همش فکر  _آدم از کاراش رس در نمیاره. من و 

کردیم محمد حاال یا خودش یا به دستور مادرت جلوی یم

ه . اما محمد نه تنها این کارو نیماجرای شما رو یم کنه گی 

ه. . بلکه جلوی خرابکاری ییک دیگه رو هم یم  گی 
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اش را باال با چشماین گرد و فراخ شده هردو شانه

 انداخت. 

ودن رفتار و خواستم بگویم من هم در ضد و نقیض بیم

ی نگفتم  و به جایش کارهای این برسی مانده ن ام ! اما چی 

 ای که با او داشتم فکر کردم . به مکالمه

 

یک یم  گم اجرای خویی بود! _تیی

 کردمبا تعجب نگاهش یم

یک یم ؟_جدا؟ این تویی که داری بهم تیی
ی

 گ

 

هایش را کشیده بود. ی لبکجخندی نامفهوم گوشه

 گرفت. را به سخره یمانگار داشت خودش 

ترش این بود که بزنم همه چیو به هم دونم طبییع_یم

 بریزم و اون صحنه رو روی رست خراب کنم ویل ... 

ای ساکت ماند و بعد از یک نفس عمیق برای لحظه

 گفت 

_ تماشای رسخوشی مردم از شنیدن صدای آوازت ... 

شه خودشدنشون... کار راحنر نبود برام. یه گو ازخود یی 
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دور و پرت ایستادم که اگه تعریف و تمجیدت رو از زبون 

چهارتا مردغریبه شنیدم نریزم به هم و به قول تو رواین 

 نشم... به هر حال هر جوری که بود از پسش براومدم. 

 

خییل دوست داشتم بدانم به خودش از این بابت مفتخر 

 کرد؟بود یا اینکه پیش خود احساس حماقت یم

 

ابان پای یک رسو بلند باال ایستاده بودیم. در حاشیه خی

دایی سجاد و ریحانه کنار ماشینشان منتظرم بودند. مثال 

زدند. اما حواسشان به ما نبود و داشتند با هم گپ یم

پاییدند. رفته رفته داشت گوشه چشیم داشتند ما را یم

شد. با اعضاء گروه داروگ هم دورو برمان خلوت تر یم

از رویارویی با محمد خداحافیطن کرده چند دقیقه قبل 

رفتم رس اصل مطلب! انگار بودم. باید هرچه زودتر یم

 یادم رفته بود اصال برای چی به رساغش آمده بودم . 

اش مراسم رو به _ممنون که نذاشنر رجا و دار و دسته

 آشوب بکشن . 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۶۰ 

 

ای باال انداخت . اشتم. شانهو نگفتم که انتظارش را ند

انگار به انجام این کارهای درست و حسایی عادت داشت 

ی گفت که  ن ن عجینی نبود و بعد چی  و برای خودش چی 

 قلبم را از فشار درد در خودش مچاله کرد. 

 _از مامان خانمت دستور داشت. 

امان از مامان خانم که برای رسیدن به مقاصد شومش 

شد. حتما به دامان هرکیس یم کرد و دستهر کاری یم

قبل از رجا ، از محمد درخواست کمک داشت و البد 

اش را ) با دالییل نامعلوم ( اجابت چون محمد خواسته

نکرده بود از روی اجبار دست نیاز و طلب یاری به 

.قبل از اینکه از غم این واقعیت  سمت رجا دراز کرده بود 

زباین تحسینش زبان یی  فرو بریزم در کنار لبخند غمگینن با 

 کردم. 

 _اما تو نذاشنر و جلوشون دراومدی! 
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ور مانده بود من طور که او در سکوتش غوطههمان

کردم و پیش اش را نگاه یمشکستهی متفکر و درهمچهره

 به این فکر یم
ی

کردم که او چرا با مامان خود با رسگشتیک

ا همدست نشد و جلوی اجرای مرا نگرفت و حنر به رج

 ی این کار را نداده بود. ناخواسته گفتمهم اجازه

ن برادری رو کم داشتیم!   _چقدر من و محیا همچی 

ن بود. از ته دلم برادری مثل محمِد  لحنم تلخ و غبطه آمی 

این روزها ) نه کیس که به نام عشق خودخواهانه تیشه 

 
ی
کردم. برادری دلسوز ام زده بود( را آرزو یمبه ریشه زندگ

گاه امنن برای توانست تکیهان و حمایتگر که یمو مهرب

اضخواهرانش باشد. اخم  هایش توی هم رفت و با اعیر

 گفت

؟_باز یم  خوای با برادر گفتنات آتیشم بزین

 

ه به نگاه  های دلخور و غمگینش صادقانه گفتم خی 

_نه. فقط خواستم بهت با افسوس یادآوری کنم چقدر 

! تونسنر خوب باشی و نخوایم  سنر
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همان لحظه موبایلم زنگ خورد و با دیدن شماره محیا 

یکات قشنگش قبال توسط ریحانه  گل از گلم شکفت. تیی

آمد از ذوق و شوق به من رسیده بود و حاال یادم نیم

صحبت با محیا آن قدر حواس برایم باقر گذاشته بود که 

 با محمد خداحافیطن کنم یا نه؟

 

ون   با دایی سجاد و ریحانه از رستوران که آمدیم بی 

خداحافیطن کردم و بعد راهمان از هم جدا شد. در راه 

ن به خانه با صدای بلند خطاب به خودم گفتم  رفیر

 

شه محبوبه؟ واقعا امشب این خودت " باورت یم

 بودی؟" 

ن و با استفاده از خلوت خیابان از  شیشه را تا ته دادم پایی 

ر رس مردم شهر ته دلم جیغ کشیدم و انگار که داشتم ب

 زدم فریاد یم

؟  ن ن منو افرسده و دلمرده ببینی  " دیدین نتونستی 

 دیدین؟"
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. اینکه مثال وقنر وارد خانه خواستدلم یک معجزه یم 

های شدم همایون در انتظارم نشسته باشد و من اشک

ام را روی دوش او بریزم. حنر خواب و خیالش شادمانه

 انداخت ! تاپ تاپ یم هم قشنگ بود و دل صبورم را به

 دانستم که چه کابوش در انتظار من است ! و نیم

از همان لحظه که ریموت را زدم و درهای پارکینگ ییک 

 ییک باز شد حس مشئویم به من یم گفت 

 

ی شده! " ن  " یک چی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۶۱ 

 

در خواستم به دلم بد راه ندهم. دودوک یک گوشه اما یم

حال افتاده بود و از دیدنم واکنش مطبویع از تارییک یی 
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ی خودش نشان نداد. صدای زوزه ن ن چی  ی خفیفش اولی 

بود که شنیدم. تا خواستم بروم سمتش پایم رفت روی 

ی و قرچ صدا داد. تکه ن های شکسته یک گلدان بود. چی 

ای خواستم به این فکر کنم از کجا آمده که واقعهتازه یم

دهنده از همان نزدییک خودش را به چشمان تکانزشت و 

 مبهوت و ناباور من نمایاند. 

 

های قرمز روی دیوارهای داخیل حیاط نگاهم به نوشته

وین خانه. که با حروقن درشت و زننده  بود. و دیوارهای بی 

وار کرد.دور خود دیوانهداشت بهم دهان کیحی یم

 چرخیدم. یم

ی رنگ نوشته  اینجا ، آنجا ، همه جا ، کیس  با یک اسیی

 بود  

 " فاحشه / فاحشه / فاحشه " 

ت به  با چشماین گشاد و دهاین باز مانده از بهت و حی 

کردم. ی تراژیک و ترسناک پیش رویم نگاه یمصحنه

 جرات اینکه بروم جلوتر را نداشتم. 
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ن و صندیلی پنجرهشیشه های روی ایوان ها شکسته! می 

چاره ز هم پاشیده . دودوک یی درب و داغان! آالچیق ا

شبمان!  ها ویرانه! آخ گل محبوبهلت و پار شده! باغچه

 ی گل رسخمان! آخ قلب من ! آخ! آه باغچه

 

*** 

 

ام گذاشت. نگاه ریحانه به کنارم آمد و دسنر روی شانه

ام را دنبال کرد و مثل من زل زد به مات و افرسده

 ی گل رسخ . ی ویرانهباغچه

؟ باغچه رو دوباره غصه چیو یم_نشسنر  خوری دخیر

 شه ساخت! یم

خروشید. اما به ساحل در صدایش موچی از امید یم

ن من نیم وک و غمگی 
 رسید. میر

شه ای نیمشه اما دیگه اون باغچهخواستم بگویم " یم

 ."که من و همایون باهم درستش کرده بودیم

خواست آن قدر بغض در گلویم تلنبار شده بود که اگر یم 

 برد. ببارد رامرس را آب یم
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ی کنه ببینه شکایتمون به کجا رسیده.  _داییت رفت پیگی 

ن که مگه زور قانون بهشون  اینا اینقدر گردن کلفیر

رسه؟ محمد با اینکه خییل عصبانیه از این که چرا یم

ی بیان برای صورت  همون موقع که زنگ زدیم از کالنیر

ش نکردیم پاشه بیاد  اما یی کار رو گرفته. مثل جلسه خیی

اینکه زد و خوردی هم با رجا داشت. دم در که دیدمش 

 گوشه ابروش شکسته بود. 

 _نگفت حال فاطمه چطوره؟

 _مثل اینکه امیدی به زنده موندنش نیست. 

 هردو همزمان آه کشیدیم. 

 

ن که از شوک دیدن صحنه های دلخراش دیشب همی 

امان بودن داخل مقابلم خارج شدم و خیالم از امن و 

خانه راحت شد اول از همه با دایی سجاد تماس گرفتم و 

ون کشیدم. او و ریحانه را رسآسیمه از تخت خوابشان بی 

ها هم رسی    ع خودشان را به من رساندند و دایی سجاد آن

 بود که به فکرش رسید باید پلیس خیی کنیم. 

ی آنها مثل من به رجا مظنون بودند. جز او کار کس دیگر 

توانست باشد! وقنر توسط محمد از تاالر شهر رانده نیم
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ن خط و هایش به خانهشد با آدم مان هجوم آورد و اولی 

 و محکم کشید.  نشانش را جدی

عادی و رفت و آمد فکر یم کردیم آن رسوصداهای غی 

ن پلیس محمد را از خواب شبانه بیدار یم کند و ماشی 

 کشاند . هراسان به این سوی باغ یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۶۲ 

 

مگر نه اینکه به قول خودش برای مراقبت دورادور از من 

 
ی

ام ساکن خانه باباحاچی شده بود؟ ویل در ، در همساییک

ی نشد که نشد. بعدا فهمیدیم  کمال تعجب از او خیی

همان شب حال فاطمه بد شده و بعد از یک تشنج 

صبح کنار دالوری پشت درهای شدید به کما رفته و او تا 

 ی آی ش یو با نگراین انتظار کشیده. بسته
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دم  ن به مهرداد سیی ن و مالی   خونی 
دودوک را با تن و بدین

ش کرده بودم. به قول خودش تا شنید  که تلفنن خیی

قضیه از چه قرار است از یک جشن و دورهیم مجردی 

ا با کنده و خودش را با کله رسانده بود آنجا. دودوک ر 

 دادم دستش با لحن دلجویی گفتقراری که یمگریه و یی 

شک حسایی _نگران دودوک نباش ! یم  ن برمش پیش دامیی

تیمارش کنه و مثل روز اولش که شد میارم بهت تحویل 

 دم. یم

 

اتفاق آن شب انگار آخرین جانم را هم ازم گرفته بود. من 

پاهای که بعد از زنداین شدن همایون تقال یم کردم روی 

 عادی
ی
 خودم بایستم و به زندگ

ی
ناپذیر ام با تالشی خستیک

توقف ادامه بدهم ) دست کم از پس تظاهرش و یی 

. دیگر دیدمآمدم.( حاال دیگر خودم را از پا افتاده یمبریم

در من تواین برای مبارزه و پایداری نبود . انگار تن نحیف 

خ ، ی گل رس ی مرا هم مثل باغچهکشیدهو قلب ستم

نوا زیر یی  ی شب ، مثل دودوکهای محبوبهمثل گل

. انگار پاهای تعصب و توحششان لت و پار کرده بودند 
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کردم. زورم به این باید خودم را به رسنوشتم تسلیم یم

 رسید. همه آدم ظالم و بدخواه و کوته فکر نیم

 

تا صورت جلسه پلیس تمام شود و بروند، دیگر سحر 

بح را با دایی سجاد و ریحانه خواندیم. شده بود. نماز ص

بعد هرکدام روی یک مبل نشسته و افتاده ییک دو 

 ساعت خوابمان برد. 

دایی سجاد اول وقت رفت دنبال شیشه بر. همان موقع 

آلوده وقنر داشت از بود که محمد خسته و خواب

د و بیمارستان بریم گشت خانه که احتماال دوشی بگی 

ی ما ینش که داشت از کنار خانهبرود رسکارش با ماش

گذشت متوجه درب نیمه باز حیاط و رفت و آمد یم

عادی به خانه ن غی  ی من شد و نگران از ماشینش پایی 

پرید و به رساغ دایی سجاد رفت که داشت آن سوی در با 

کارگرهایی که برای پاکسازی باغ و حیاط و در و دیوارها ) 

 زد. حرف یماز شعارهای زننده ( آمده بودند 

 

تا این لحظه خودم را به او نشان نداده بودم و از 

ن یم .از دست او حنر بیشیر از رجا کردمرویارویی با او پرهی 
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و فریادها در دل  اش عصباین و شایک بودمو دار و دسته

 !  داشتم بس کشیدین

ن او اگر با خباثت و پلیدی همایون را ازم نگرفته بود  همی 

ن خسته و کس به خودش جر هیچ ات نیم داد مرا چنی 

 درمانده بالکش روزگار کند. 

 

 گفت ریحانه یم

ن دیگه است؟  _اینا دردشون یه چی 

 _دردشون چیه؟

_حتما چشمشون دنبال این باغ و این خونه و زندگیه! 

 خوان از چنگت در آرن . نیست خودشون کم دارن. یم

 تونن؟ _مگه یم

 ها بر میاد. پدرسوخته_اگه اینان که آره . هر کاری از این 

روزهای بعد و بعدتر فهمیدم که چقدر حق با ریحانه بود 

 ! 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند
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 #نیلوفرالری

#۸۶۳ 

 

کرد.بعد از اجرای اذیت و آزارها داشت ادامه پیدا یم

ن به یکموفقیت ن آن شبمان همه چی  باره از هم آمی 

روگ کنار فروپاشید. مرا به شکیل کامال دوستانه از گروه دا

گذاشته بودند. مرداین را تهدید کرده بودند که اگر از گروه 

یخود اخراجم نکنند مجوز فعالیت شان های هین

العمر لغو خواهد شد. عذرم را از آموزشگاه موسیفر مادام

های ین و پیانوام را تمام هم خواسته و پول ثبت نام کالس

شان را ها عزمو کمال به من پس داده بودند. شهسواری

ن زدن من جزم کرده بودند. صدیقه خانم در  برای زمی 

مانه و پرتهدید  منتظره از من با لحنن نامحیر تماش غی 

م. حاج روح هللا به دایی خواسته بود از پرسش طالق بگی 

 سجاد گفته بود 

_ ما داغ همون یه ننگ که رو پیشوین داریم بسمونه. ) 

تابیم.) رو برنیمای منظورش رسول بود.( داغ ننگ دیگه

 .( منظورش من بودم
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های عمویم و ام زیاد شده بود. کیس از تلفنمزاحم تلفنن 

کاریر در طول شب و روز مرتب با تلفن خانه و یا 

شد با فحش گرفت و تا تماس برقرار یمهمراهم تماس یم

 آمد. و الفایطن رکیک از خجالتم در یم

ون نیم خانه را از پریز کشیده  .تلفن آمدمدیگر از خانه بی 

های آشنایی که با موبایلم تماس بودم و تنها به شماره

دادم. اما حنر وقنر خواب بودم کیس گرفتند جواب یمیم

 زد انگار در گوشم فریاد یم

 " فاحشه/ فاحشه / فاحشه "

های نحوست زده از مامان و و در تمام آن روز و شب

ی نبدلداری ( خیی
ی

 .  ود هایش) حنر ساختیک

 

دایی سجاد و ریحانه شب بعد از واقعه ارصار داشتند باغ 

 کنم. و خانه را رها کنم و برای مدیر بروم نزد آن
ی
ها زندگ

تا شاید وضعیت دوباره عادی شود. اما من این لطف و 

کردم. قلب من جایی به غی  از محبتشان را قبول نیم

با  اش ، حنر ی همایوین ی خودم حنر بدون سایهخانه

گرفت. دایی سجاد هم اش، آرام و قرار نیمباغچه ویرانه

برای افزایش امنیت خانه پیشنهاد داد که دورتادور خانه و 
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ن مداربسته نصب کنیم. که البته راهکار خوب  باغ را دوربی 

 ای بود و من با این تصمیم موافق بودم. و عقالین 

 

من  به دایی سجاد گفته بودم از قول من به محمد بگوید 

بینم.اگر نسبت به من ها را از چشم او یمبدبخنر  همه این

کند یا خواهان ای حس رحم و رافت یمدر قلب خود ذره

هایی که بر من روا داشته این است که کیم از ظلم و ستم

ان کند ترتینی بدهد به مالقات همایون بروم  . جیی

های نویدبخیسی از طرف او برای من   دایی سجاد اما خیی

داشت. ظاهرا محمد از اینکه بعد از آن شب ازش کناره ن

یم گرفتم و خودم را از دیدن و مصاحبت ) حنر تلفنن ( با 

بردم از دستم او منع کرده و درحالت قهر به رس یم

ن و ناراحت بود و حاال حاالها نیم خواست خشمگی 

 لطفش را شامل حال من کند. 

 

 روزهای بد و بدتر تمام شدین نبودند. 

طمه هم دیگر بودن در این دنیا را تاب نیاورده و چشم فا

از جهان فروبسته بود. روز مرگش از آسمان شهریور 

چنان باریدین گرفت که سیل شد و پل های قدییم شهر و 
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ش به من رسید  روستاهای اطراف را آب برد. وقنر خیی

ای برای یک هق هق بلند و دلخراش انگار که دنبال بهانه

ک معصوم را از نزدیک نآگشتم یی یم که آن دخیر

ی بشناسمش یک گوشه نشستم و پابه پای ابرهای گرفته

 آسمان شهر زار و زار بر مرگش گریستم. 

  

پایان تازه خیی شده های ممتد یی و در میان این سیه روزی

های قشنگمان بودم و بودم که وقنر من سوگوار باغچه

ی دودوک تهها و رس و دست و پای شکسدلم برای زخم

ن یم ریش بود و بر عزای فاطمه گریستم همایون در دومی 

اعتصاب عذای خشک خود ) اعتصاب اولش که بعدا 

فهمیدم پنج روز طول کشید و در نهایت با دخالت و 

ی شدن در درمانگاه زندان  اجبار محمد کارش به بسیر

انجامید.(  به روز دوازدهم رسیده بود) ظاهرا دور از 

روزها به شدت درگی  مراسم ترحیم د که آنچشمان محم

ن و تسیل خاطر دالوری بود و از حال او  فاطمه و تسکی 

مانده بود (  که ناگهان از هوش رفت و وقنر به یی  خیی

بیمارستان رساندنش تقریبا دیگر جاین در تنش نمانده 

 نبود. 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۶۴ 

 

دار با همایون نشده بودم. و من همچنان موفق به دی

محمد درخواست های مرا که از طریق دایی سجاد به 

گرفت و با یک رسید سنگدالنه نشنیده یمگوشش یم

 آورد. جمله کلیشه ای رسوته قضیه را هم یم

ایط  " امکانش نیست. رسول یه زندونیه سیاسیه .رسی

ن نیم  کنم. " مالقاتش رو هم من تعی 

 

ز بیمارستان مرخص و دوباره به همایون پنج روز بعد ا

زندان منتقل شد. به جز برادرش روح هللا کیس موفق به 

مالقاتش در بیمارستان نشده بود. ناراحنر و عصبانیتم از 

شد و داشت اوضایع که روزبه روز به هم ریخته تر یم

لش از دست من دریم رفت درحالیکه هیچ امیدی به کنیر
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ایط نبود داشت به او  ج خودش یم رسید و من بهبودی رسی

هرروز رسخورده تر و درمانده تر از قبل در گوشه ی 

شدم و با مرور خاطرات تنهایی و انزوای خودم پرت یم

خوش و کوتاه گذشته سیع داشتم تجدید روحیه کنم. اما 

واقعا حنر برای خاطره بازی هم دل خوشی برایم باقر 

ز او در نمانده بود .دودوک هنوز رسپا نشده بود و من ا

قسمنر از خانه )زیرراه پله ها ( که برایش مهیا کرده بودم 

 مراقبت یم کردم. 

 

راضیه یک بار با من تماس گرفت. با اینکه سیع داشت 

تری داشته باشد اما نسبت به مادرش لحن دوستانه

فحوای کالمش با او ییک بود .او هم از من یم خواست که 

م و من درحال یکه نیم فهمیدم آن از برادرش طالق بگی 

همه ارصارشان برای طالق من چیست فقط یک حدس 

توانستم بزنم. اینکه مامان پنهاین با آنها توافقایر کرده یم

باشد. البد از اسناد و مدارک مهیم که دستش بود برای 

تهدیدشان استفاده کرده و خانواده همایون هم با 

ن بیشیر برای حفظ اعتبار  و  احساس خطر مضاعف و نی 
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حیثیت سیاش و اجتمایع خودشان چاره ای جز 

 به او نداشتند. 
ی
دگ  رسسیی

 

ن بود .   اوائل پایی 

 ام وقنر که 
ی
ن زندگ در ییک از همان شبهای سیاه و غمگی 

خسته و یی پناه درخودم آوار شده بودم و خواب به 

چشمم نیم آمد رفتم پشت پنجره و نگاه ماتم را به باغ 

را با کاشت گلهای تازه به زور  ها شب زده دوختم. باغچه

احیا کرده بودیم اما باغ دیگر آن نمای زیبا و پرنشاط 

گذشته را نداشت و پیش چشمم تبدیل به یک ماکت 

ن نرسیده ریشه باغ  وح شده بود. انگار که پایی  خشک و بی 

 را زده  .زیر لب هر دم با غصه یم گفتم

ن با خونه زندگیت چکار کردم همایون! حنر   " ببی 

 نتونستم در نبود تو مراقب دودوک باشم ."

 

در افکار یی رسوتهم غوطه یم خوردم که تلفن خانه به 

صدا درآمد و از جا پراندم. منتظر تماس کیس آن هم در 

 ساعت دوازده نیمه شب نبودم. هول برم داشته بود . 
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"چی شده؟ نکنه واسه همایون اتفاقر افتاده باشه ؟ نکنه 

 ...؟ "

 خودکیسی یک زنداین سیاش را در ییک از از وقنر خیی 

زندان های تهران شنیده بودم این هول وهراس به جانم 

 افتاده بود که نکند همایون هم ... 

اما نه.من نیم خواستم به خودکیسی اش فکر کنم. نه او 

 آن قدر ضعیف نبود و

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۶۵ 

 

نشده بود که خدای  ذهنش آن قدر درمانده و مفلوک

نکرده او را به این مرحله ی شوم سوق بدهد.هرطور که 

توانست طاقت بیاورد.  با ترس و لرز شد او باز هم یمیم

گوشی را برداشتم .اولش فقط صدای خس و خش 

خواستم قطع شنیدم و به خیالم که مزاحم تلفنن باشد یم

 کنم که صدای یک زن در گوشم پیچید. 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 بوبه پنایه؟الو؟ خانم مح-

 

آن قدر زنگ صدایش به گوشم آشنا بود که همان لحظه 

نگار  بفهمم دارم با گ حرف یم زنم. رزیتا بود .همان خیی

سمج آن ورآیی که قبال موفق به مصاحبه با من نشده 

بود. این بار با لحنن صمیمانه تر و دلسوزانه تر از قبل 

م دیدم رسصحبت را با من باز کرد و من تا به خود بیای

دارم خییل راحت تر از قبل با او به این مکالمه ادامه 

دهم. او مثل قبل مدیع بود که قصدش تنها کمک به یم

 استاد همایون است. 

و یک  های مهیم داشته_ استاد همایون فعالیت

ن باش کانون مدافعان  آزادیخواه گمنام نیست. مطمیی

ملل مونن و از گزارشگر سازمان حقوق برسی ساکت نیم

. درخواست ورود و واکنش یم ن  کین

 

ن و پرصالبت حرف یم  زد انگاراز قبل چنان مطمیی

ایط برای گفتگو مساعد است و من با یم دانست که رسی

دیل پر از روزگار و آدمهاش با او از همان دری حرف 

کشید. گفته بود صحبت خواهم زد که انتظارش را یم
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ی من اجازه هایمان کامال محرمانه خواهد بود و بدون

درهیچ روزنامه یا تلویزیوین پخش نخواهد شد و من 

همچون کیس که جانش به لب رسیده باشد و درآستانه 

ی یک سقوط و فروپاشی دردناک به هر طناب پوسیده 

 اش را نجات دهد به او 
ی
ای چنک یم اندازد تا زندگ

اعتماد کردم. اما نه برای خودم. یم خواستم برای نجات 

ری کنم. از آدمهای دوروبرم... از سخاوت و همایون کا

 و عزمشان برای یاری ناامید شده بودم و شاید از 
ی

مردانیک

 آدمهایی که کمر به قتل خوشبختیمان بسته 
ن لج همی 

خواستم دلم را به دلسوزان و دلواپسان آن ور بودند یم

 آیی گرم کنم. 

 

دانستم این کار ممکن است برایم چه هزینه با اینکه یم

 دریی داشته باشد! احتیاط و سکوتم را شکستم 
سنگینن

و از وضعیت همایون در زندان و اعتصاب چندروزه اش 

گفتم که به شکست انجامید و اینکه ممکن است او در 

ایط خودش در زندان و حقوقر که از او  اض به رسی اعیر

تضییع شده دست به اعتصاب دوباره بزند و جانش را به 

ام پریشان حایل ام فهمیده بودم رزیتا خطر بیندازد. با تم
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با سواالت حاشیه ای خود دریی جواب های جنجالیست 

گرفت . به عنوان مثال او یم دانست که از من نیم

ی منع کرده اند و  خانواده همایون مرا از فعالیت های هین

 با تهدیدی جدی خواستار جدایی من از پرسشان هستند 

 مورد طفره رفته بودم .  اما من از توضیح دادن در این

 

هنوز گفتگویمان تمام نشده بود و رزیتا داشت از کارها و  

کمک هایی که از دست او و دوستانش در سازمان ملل 

برای استاد همایون بریم آمد یم گفت که تماسمان قطع 

 شد و تلفن خانه از کار افتاد . 

 

گفت تلفن خانه در حال شنود حس دروین به من یم

این قطیع و اخالل ناگهاین باید از سوی مخابرات بوده و 

 بوده باشد . 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۶۶ 
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زنگ های خطر برایم به صدا درآمده بود .گویی که باید 

کردم. منتظر خودم را برای یک رویداد تازه آماده یم

تماس محمد و بازخواست هایش بودم .چون فقط او را 

یم دیدم.گ جز او روی این پرونده زوم پشت این جریان 

ط رذیالنه ای که کرده بود و نیم خواست که جز با رسی

ن کرده بود رایه برای نجات همایون  خودش برایم تعیی 

باز شود؟ نیم ساعت بعد انتظارم با تماس محمد پایان 

ن که گوشی را برداشتم صدای عصباین اش  گرفت .همی 

 مثل رعد و برق در گوشم پیچید. 

 

؟ من دارم هیچ معلوم هست داری چه غلیط یم- کنن

 االن میام اونجا. 

 کیم مکث کرد و بعد با تاکید گفت 

 از تو باغ میام. -

ن بار بود که مستقیم باهم حرف  بعد از مدت ها اولی 

زدیم و بدون اینکه نیاز به توضیح دیگری باشد یم

دانستم که دارد برای بازخواستم یم آید و با اینکه یم

 خودم را از پیش باخته یم دیدم اما کم نیاوردم و گفتم
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 فردا صبح بیا. یم خوام بخوابم. -

 با صدای کالفه و یی حوصله ای گفت

مگه به دل به خواه توئه؟ برو خداروشکر کن که -

نذاشتم شبونه بریزن تو خونه ات و برای پاره ای 

 توضیحات کت بسته بیارنت اینجا. 

 

داد و داشت با نن یمحرف هایش بوی تهدیدی عل

استفاده از زور و قدرت خودش برایم خط و نشان 

ام و باید دانستم خربزه خوردهکشید. من که خود یمیم

نشستم یی آنکه به تته پته بیفتم با کالیم پای لرزش هم یم

ن درجوابش گفتم  شمرده و تاکیدآمی 

وقنر رسیدی زنگ خونه رو بزن تا من در رو برات باز -

 کنم. 

این یعنن که خواهان یک دیدار رسیم هستم و و 

 خواهم به این بهانه از راه میانیی باغ به دیدنم نیم

ن خود  بیاید و عهدنامه نانوشته ای که بعد از آن اتفاق بی 

امضا کرده بودیم شکسته شود .او هم البد فهمیده بود 

که اگر باز یی احتیایط کند و به باغ بزند ممکن است لوله 
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باره به سمتش نشانه برود. یک رب  ع بعد زنگ تفنگم دو 

 آیفون را به صدا درآورد. 

 

دودوک که از شنیدن صدای زنگ بیقرار شده بود ناله 

ای کرد و از زیر راه پله به سمت من رسک کشید. من کت 

ن پوشیده بودم. موهایم را پشت رسم بستم و  و دامن سیی

بدون رورسی به اسقبالش به روی ایوان رفتم. شب 

ی به  ن خنیک بود و هنوز هوا آنقدر رسد نشده بود که پایی 

ام عزای فاطمه رساپا  نظر برسد. انگار هنوز به احیر

سیاهپوش بود .آستینهای کت چرم مشیک اش را زده بود 

باال .از رسکارش مستقیم به آنجا آمده بود؟ تا آن وقت 

شب اداره بود یا پیش دالوری؟ با صوریر تکیده و 

فته مقابلم ایستاده بود .هیچکدام به هم چشماین گود ر 

 سالم نکردیم فقط نگاه ماتمان بود که دنباله داشت . 

 

نوازی به خرج بدهم و به داخل شاید منتظر بود مهمان

ن و دعوتش کنم اما من یم خواستم او را به سمت می 

ی نوی روی ایوان هدایت کنم که به  صندیل های حصی 

و  ن  خریده و جایگزین می 
ی
صندلیهای شکسته شده تازگ
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قبل کرده بودم. اما او از جای خودش تکان نخورد. ظاهرا 

وقنر دید خانه ام قدمگاه مبارکش نخواهد شد از روی 

 تصمیم گرفته بود
ی
 غرور و شاید هم رسخوردگ

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۶۷ 

 

 که حرفهایش را همانجا دم در بزند و برود . 

داری خط قرمزاها رو عمدا یا از روی گوش کن محبوبه . -

. بهت گفته باشم من تا یک حماقت ییک ییک رد یم کنن

پرواییهای تونم ساپورتت کنم و جلوی عواقب یی جایی یم

م اما از یک جا به بعد دیگه دست من نیست.  تو رو بگی 

نگاران شبکه های معلوم الحال و آب تو  مصاحبه با خیی

ن چاره کا ر تو نیست و نتیجه ای آسیاب دشمن ریخیر

ایط رو برای تو پیچیده تر و وخیمیر  نداره جز اینکه رسی

 کنه. 
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صدایش رفته رفته داشت از حالت عادی اش خارج 

گرفت. کلماتش حاوی خط و نشانهایی شد و اوج یمیم

 پنهاین بود . 

اگه مصاحبه ات رو شبکه های توطئه گر سیاش پخش -

؟ هوم ؟ هیچ فکرش رو کرد ن چی ی بعدش چی کین

 شه؟یم

 داد. حاال داشت با عتاب و رسزنش ادامه یم

؟ من کنن یمفکر یم - توین اینجوری به رسول کمک کنن

ایط رو براش به تو یم گم که نه . تازه ممکنه حنر رسی

ن  . اگه من نبودم تو االن باید تو یه ماشی  سخت تر کنن

دوین سیاه با پالک سیاش نشسته باشی و درحالیکه نیم

برنت از ترس چهارستون بدنت بلرزه. منت ارن کجا یمد

گدار به آب نزن نیست .این یه اخطاره محبوبه. دیگه یی 

 .واال یی بروبرگرد شالق و شکنجه و بازجویی درانتظارته. 

 

نگاه رسد و جدی اش با من شوچن بردار نبود. پرواضح 

کرد و تهدیداتش بود که داشت با من اتمام حجت یم

ن از من نیست اما توخایل و  رصفا جهت زهرچشم گرفیر

ن را به تنم مالیده بودم غافلگی   چون از قبل پیه همه چی 
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رسیدم. با حالنر خننی و شده و مرعوب به نظر نیم

ن یی   تلخ و سنگی 
تفاوت رویم را ازش گردانده و در سکویر

زل زده بودم به باغ . انگار که با لبهای خاموشم 

ن تشوییم قش کنم. او کیم این پا و آن پا خواستم به رفیر

 کرد و بعد نگایه به ساعت دستش انداخت. 

 

ن داشت اما انگار هنوز حرفهایی بود که مانده  قصد رفیر

 گفت آرام نمیگرفت. بود در دلش و تا نیم

یک بار ...فقط اگه یکبار این مدت رودررو از خودم -

بردمت مالقات رسول . ) واقعا داشت خواسته بودی یم

گفت یا فقط یک ادعای قشنگ و توخایل ست یمرا

بود؟( اما تو اونقدر خودخواه و مغروری که به جای 

دادی که مثال به درخواست از من به این و اون پیغوم یم

کمک من نیازی نداری و من اگه قراره کاری هم بکنم 

؟ که  وظیفمه. خودت رو ازم پنهون کرده بودی که چی

؟   دلتنگم کنن

عث شد همراه با پوزخندی ناخواسته این حرفش با

 نگاهم را به سمتش پر بدهم و با تمسخر بگویم
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آره. فقط وسط این همه بدبخنر دلتنگ شدن تو رو کم -

 داشتم! 

و گرگرفته از یک خشم دروین پشت چشم نازک کنان باز 

ی و برداشت  هم رویم را ازش گرداندم. از نتیجه گی 

ین بودم و دلم کودکانه و احمقانه اش به شدت عصبا

 ات را خواست بررسش فریاد یمیم
ی

کشیدم که دلتنیک

خواهم چکار؟ وقنر مرا دلتنگ دیگری میبنن و کاری یم

؟ نیم  کنن

 

کیم درسکوت به تماشای چهره شکسته و دردمندم 

 کشیدم گفتایستاد و بعد وقنر که انتظار رفتنش را یم

 رجا یک عوضیه به تمام معناست. پس بیشیر مراقب-

 رفتار خودت باش. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۶۸ 
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اون مثل من نیست که چشماش رو به روی خط قرمزایی 

 که رد کردی ببنده و ازت بگذره. 

ن رفت و در حیاط را آرام و  و بعد  از پله ها با شتاب پایی 

 یی صدا پشت رس خودش بست . 

 

و صحبتهای رزیتا بر رس قویل که به من داده بود نماند 

تلفنیمان روز بعد به عنوان مصاحبه از  ییک از بخش 

ی پخش شد .ریحانه  ی یک شبکه سیاش_خیی های خیی

با من تماس گرفته و با صدایی که از فرط ترس و هیجان 

لرزید گفت بزن فالن شبکه .دارند و ناباوری داشت یم

ان و رسگشته مصاحبه تو را پخش یم کنند. و من حی 

نگار زیرک و حرفه ای چطور نشستم و دی دم که یک خیی

ح یم ی جز رسی ن تواند از یک صحبتهای معمویل که چی 

واقعیت نبود برداشتهای سیاش و تحریف شده خودش 

را داشته باشد و با آب و تاب دادن به جزییات و حواشی 

شلوغش کند و جنجال بیافریند و اطالعات دستکاری 

و در پایان ارتباط شده اش را به خورد مخاطبانش دهد. ا

مستقیم و تصویری که با شبکه )...(برقرار کرده بود 

مدیع شده بود که از رسنوشت من بعد از این مصاحبه 
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یی اطالع است و چون نتوانسته دوباره با من ارتباط 

برقرار کند نگران است که مبادا گی  رسویس های امنینر 

 افتاده باشم. 

 

ه از او داشتم تماس منقلب و برآشفته با شماره ای ک

برقرار کردم و او را که از شنیدن دوباره صدایم خوشحال 

شده بود به باد رسزنش و استطاق گرفتم که چرا به رغم 

قویل که به من داده بود بر رسعهدش نمانده. با لحن حق 

به جاننی گفته بود قصدی جز کمک کردن به من نداشته 

به طرز  کرده بعد از آن تماس که. چون خیال یم

م کرده اند.بهش  مشکوگ نیمه تمام مانده بود دستگی 

گفتم حال من خوب است و درخانه خودم نشسته ام و 

الزم به جوسازی او نیست و اگر کاری از دستش برنیم 

آید برایم دردرس هم درست نکند. و بعد از ترس اینکه 

مبادا موبایلم را هم قطع کنند با او رسی    ع خداحافیطن 

 کردم. 

 

مان و دایی سجاد و خاله زینب گروگر پشت خطم ما

دادم .معلوم بود که بودند جواب تلفنهای مامان را نیم
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قصدی جز شماتت من ندارد . اما دایی سجاد و خاله 

خواستند که مثل قبل صبور باشم زینب دلسوزانه ازم یم

و از روی خشم و استیصال کاری نکنم که پشیماین به بار 

گفت شاید این ر دیگری داشت .یمبیاورد.ریحانه نظ

ن دهان  مصاحبه ها به نفع همایون تمام شود و برای بسیر

تلویزیونهای پیگی  آنور آیی و فعاالن حقوق برسی هم شده 

ایطش به وجود بیاورند و حق و  ات مثبنر در رسی تغیی 

حقوقر برایش قائل شوند. من که از ته دلم امیدوار بودم 

ی نبود .ظاهرا به یک این اتفاق بیفتد .از محمد  خیی

ماموریت ییک دوروزه خارج از شهر ) احتماال تهران( رفته 

هایش در امان بودم. محیا  بود و فعال از توپ و ترسی

شود و گفت مامان از فرط عصبانیت دارد دیوانه یمیم

 یک بار هم کارش به بیمارستان کشیده . 

 با خنده ای فروخورده گفته بود 

کند ودی موهات رو دونه دونه یمتو اگه تو جلوش ب-

 محبوبه. 

 

دانستم که چقدر شانس آورده ام که پیش و من یم

 چشمش نیستم. 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۶۹ 

 

همان شب وقنر مثل خوابگردها در طول و عرض خانه 

کردم و نگران شمارش رفتم و به همایون فکر یمراه یم

گذشت شت بدون او یمپرتعداد روزهایی بودم که دا

ون شنیدم .انگار چند  ناگهان رسو صداهای عجینی از بی 

نفر رسآسیمه داشتند توی باغمان یم دویدند. تا خواستم 

بروم ببینم چه خیی شده درخانه در یک هجوم وحشیانه 

شکست و چندمرد که رس و صورت خود را با دستمال و 

ه قابل جوراب بسته بودند که جلوی دوربینهای مداربست

شناسایی نباشند با چوب و چماق یی محابا به سمتم 

 حمله ور شدند. 

  

نگار تلویزیون آن ور آیی بهانه دست مصاحبه ام با یک خیی

ها داده بود تا هرچه زودتر رسی مرا از رسخانواده شهسواری
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ترین و .حنر شده با توسل به ناجوانمردانه خود کم کنند 

ب و جرح من تا مرا ها مثل ار ترین راهوحشیانه عاب و رصن

 از 
ی
در نبود همایون به ستوه بیاورند . رجا به نمایندگ

 بار دیگر به سیم آخر زده بود . اش اینطرف خانواده

 

*** 

 

؟ انگار نه انگار که تو  عروس زدن یم_اگه یم کشتنت چی

! من چرا باید به پرسشون رحم کنم؟ االن  سیاه بختشوین

 کنم. کلیف رو یکرسه یمزنم به داییت تزنگ یم

کرد. درحالیکه مامان مثل اسپند روی آتش جلز و ولز یم

نگار تلویزیون دشمن قسم مرا بابت مصاحبه ام با خیی

 . مان نبخشیده بود خورده

 

وقنر از بیمارستان مرخصم کردند ارصار داشت مرا با 

د. اما من با رس و دست  خود به خانه خودشان بیی

صورت کبود و ورم کرده باز هم در  شکسته و تن کوفته و 

اش مقاومت کرده بودم و یکراست به مقابل خواسته
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توانست در خانه خودم رفتم. و او که به قول خودش نیم

آن وضعیت رهایم کند پشت رسم آمده بود . درحالیکه 

زد و از بودن با یک سگ توی یک خانه داشت کهی  یم

 از خانه پرت خواست دودوک را با اردنهر آن دلش یم
ی

یک

ون  . کند بی 

 

موبایلش را از داخل کیفش برداشته بود و داشت تندتند 

دانیم او آن گرفت. محیا بهش گفته بود که ما یمشماره یم

ده . او هم حاشا  اسناد مهم را دست دایی سبحان سیی

نکرده و گفته بود که برای حفظ و نگهداری از آن مدارک 

ین تصمیم را گرفته  .  بهیر

ن دانستم که نقش بازی نیمیم کند و ممکن است همی 

 همایون را به باد بدهد. با تن 
ی
حاال جلوی چشمانم زندگ

ن زانو زدم و به   و بدین زخیم و لهیده کنارش روی زمی 

 پاهایش چسبیدم. 

 کنم. _نه مامان! این کارو نکن! خواهش یم 
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ن دست توی گچم به گردنم سنگینن یم  ن رفیر  کرد . با از بی 

ترکید. رس به زیر و ها رسم از درد داشت یماثر مسکن

 مستمندانه نالیدم

ن یم یط که اون مدارکو از دایی _هر کاری بگی 
کنم به رسی

ین و بدینش به دایی سجاد!   سبحان بگی 

شد ظاهرا در مقابل رسنوشنر که داشت بر من تحمیل یم

 رس تسلیم فرود آورده بودم ! 

 

 

 

 

 

 

 

 ند#عشق_را_سانسور_کرد

 #نیلوفرالری

#۸۷۰ 
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 مامان گفته بود

. مدارک رو از آقا - ن کنن ط تعیی  تو نیم توین برام رسی

م اما پیش من یم مونن. به خاطر میونه  سبحان یم گی 

خویی که با دایی سجادت داری نیم تونم بهش اعتماد 

 کنم . 

و من به این که آن مدارک پیش او باشند هم رایصن شده 

ی به محمد بودم. گفته بود از ماج ن رای کتک خوردنم چی 

نگویم و تا یم توانم خودم را با آن وضعیت به او نشان 

 ندهم. 

 

اگرم به طور اتفاقر دیدت بگو تصادف کردی. یا چه یم -

دونم از پله های خونه ات افتادی .اما حرقن از آدمهای 

ناشناش که به خونه ات حمله کردن نزن. اونو با 

آتیش رو تندتر نکن. روح هللا  شهسواریها در ننداز و این

.  رسی تو رسها داره و تو دنیای سیاست گردن کلفت کرده

اگه نماینده مجلس بشه خانواده شون قدرت سیاش 

ی یم ن .بعد حنر دیگه زور محمد هم بهشون بیشیر گی 

 نیم رسه. 
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ن نبودم علت اینکه از من یم خواهد این  با اینکه مطمیی

داریم فقط ترس از درگی  قضیه را از محمد مخفن نگه 

شدن بیشیر دوخانواده باشد اما مخالفنر نکردم. درواقع 

من هم نیم خواستم محمد به خاطر من گردن کلفت کند 

و با شهسواری ها دربیفتد. آدم که از ترس یک دشمن به 

دشمن دیگرخودش پناهنده نیم شد. من اگر تقالیی هم 

دم به خاطر یم کردم و پیششان به خاک ذلت هم یم افتا

نجات همایون بود .واال اگر خودم را هم تکه و پاره یم 

 کردند از آنها حنر یک همدیل ساده هم نیم خواستم. 

 

مامان بعد از مشاوره هایی که از دفاتر مراجع تقلید مورد 

نظر خودش گرفته و به پشتوانه نامه هایی که این ور و آن 

برد. درواقع یمور رد و بدل کرده بود کار طالق مرا پیش 

کار چندان سخنر هم در پیش نداشت. همایون یی آنکه 

دادگایه برایش تشکیل شود به حکم مامان مرتد و ضد 

انقالب شناخته شده و عقدمان از نظر او به خودی خود 

باطل بود .اما ترجیح یم داد به رغم حکم قابل استنادی 

که از قایصن آشنایش در دست داشت ) که معرفش کیس 

دایی سبحان نبود.( و  حق فسخ یک طرفه و فوری  جز 
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ازدواج به من یم داد تمام مراحل را به طور قانوین و 

د تا جایی برای بحث یا شبهه باقر نگذارد.  رسیم پیش بیی

ن و ابالغ یم  که بعدا تعیی 
شد باید به ظاهرا در زماین

رفتم تا صیغه طالق غیایی جاری و پای اسناد محرصن یم

 شود. طالق امضا 

 

 ریحانه پرسیده بود

 فکرات رو کردی؟ -

در جوابش با تردیدی که خون به دلم یم ریخت گفته 

 بودم. 

آره. چاره ای ندارم. همایون که از زندان آزاد بشه یم -

تونیم باز رایه برای باهم بودنمون پیدا کنیم. مثال ...یم 

 جدیدی 
ی
تونیم از ایران خارج بشیم و دور از اینجا زندگ

وع کنیم. باه  م رسی

به نظرت میشه ؟ اگه زن محمد بیسی میتونه تو خونه -

زندونیت کنه و نذاره حنر بدون اجازه اش آب بخوری و 

یش  تا دم در خونه ات بری. ممکنه برای همیشه اسی 

 .  بیسی

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

خودمم این ترس رو دارم و ازدواج با محمد کابوس منه . -

حسم بهش عوض نشده. همون حس کراهتیه که داشتم. 

 انگار که نعوذ باهلل خواهری با برادرش ازدواج کنه. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۷۱ 

 

کاش زهراخانم یم فهمید عقدی که از روی رضای قلنی -

 نباشه و با کراهت باشه باطله. 

اما من باالخره یه رایه پیدا یم کنم .محمد هم یه نقطه  

ف ها ضعف هایی داره که میشه از همون نقطه ضع

به زد.   بهش رصن

فکر یم کنن بزرگ ترین نقطه ضعفش اینه که دوست -

 داره؟

 پس به نظرت نقطه ضعفش چیه ؟-

اینکه نمیخواد تو رو از دست بده. وقنر بهت حس -

 مالکیت پیدا کنه دیگه محاله بذاره از دستش بری. 
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ده روز بعد از حمله آدمهای رجا وقنر که کبودی های رس 

و شدند و ورم پشت چشمانم خوابید و صورتم نسبتا مح

به خاطر همایون غرورم را شکستم و با محمد تماس 

گرفتم و ازش خواستم هرطور شده ترتینی برای مالقتمان 

بدهد. باید قبل ازاینکه کار طالق سوری و اجباری ام به 

ن را بهش   برسد با او حرف یم زدم و همه چی 
مراحل پایاین

نست که برای نجات او دارم یم گفتم. همایون باید یم دا

از خودم یم گذرم. حنر اگر یم گفت رایصن به این کار من 

نیست و به هیچ وجه صالح نیم بیند که به خاطرش 

دست به اقدامات دیوانه وار بزنم. من تصمیمم را گرفته 

بودم و خیال داشتم تا آخر این راه را بروم. حنر اگر به 

محمد یم شدم.  قول ریحانه همه عمرم اسی  ییک مثل

فقط یم خواستم او را در جریان تصمیم خود قرار بدهم. 

حقش بود که واقعیت را از خودم یم شنید . هرچه قدر 

هم که تلخ و تکان دهنده باشد از زبان من شنیدنش برای 

 او آسان تر بود . 
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ی از من  حاال از محمد که بعد از روزها ندیدن و یی  خیی

و لحن نه چندان خواهشمندانه تماس دور از انتظار من 

ام غافلگی  شده بود کیم با مکث و تاخی  به در خواستم 

یک جواب حساب شده داد. نه اینکه صددرصد 

 امیدوارم کند و نه اینکه از لطف خود مایوسم سازد. 

 تونم بکنم. بذار ببینم چکار یم-

عجیب بود که هنوز انگار از توافق من با مامان و 

ه داشت برای فسخ یکطرفه ازدواج من اقدامات رسییع ک

ی بهش  ن انجام یم گرفت خیی نداشت. چرا مامان چی 

نگفته بود؟ انگار که این موضوع هیچ ربیط به او 

نداشت. ذهنم آن قدر درگی  و مغشوش بود که نیم 

توانستم با دقت به جزییات توجه کنم و به علت و 

دازم. ذهن مامان پیچیده و  مرموز  معلول های احتمایل بیی

بود و نیم شد رس از ارسار نهانش در آورد و افکار و نیاتش 

را به راحنر کشف کرد. شاید هم هیچ دلییل نداشت جز 

 اینکه یم خواست با 

خیی ناگهاین و مرست بخش طالقم سورپرایزش کند. من 

ن  ی اشاره ای نکردم و با گفیر ن  هم به چی 

ت یم مونم . -  منتظر خیی
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 با او خداحافیطن کردم. 

 

رزیتا چندباری با شماره همراهم تماس گرفته و سیع کرده 

بود دوباره با من ارتباط برقرار کند. اما من دیگر به او که 

بر رس عهدش نمانده بود اعتماد نداشتم و جوابش را نیم 

دادم. از طرقن نیم خواستم با یک حرکت اشتباه و یا 

احساش دیگر خودم را در معرض یک حمله و تهاجم 

گر قرار بدهم .شهسواری ها ثابت کرده بودند با کیس دی

به خصوص با من شوچن نداشتند. اگر قرار بود اتفاق 

مثبنر برای همایون بیفتد همان یک مصاحبه هم یم 

 توانست کاقن باشد. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۷۲ 

 

محمد باالخره بعد از چند روزی که خودم را از نظرش 

داشته بودم به طور اتفاقر از آن سوی نرده ها پنهان نگه 
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یا از پشت پنجره های خانه مرا با دست توی گچ و 

 که برای بدرقه دایی 
رسباندپییحی شده دیده بود. وقنر

سجاد و ریحانه به روی ایوان رفته بودم. آن روز ریحانه 

 یک لیست بلندباال تهیه 
ی

برایم از مایحتاج روزانه و هفتیک

د از خرید از فروشگاه های مورد نظرش با کرده بود و بع

دست های پر به دیدنم آمدند  و بعد از اینکه به کمک 

ی را رسجای خود گذاشتند و چیدند و  ن دایی سجاد هرچی 

 یک چای و کلوچه مهمان من شدند از پیشم رفتند. 

 

بعد از رفتنشان زنگ خانه به صدا درآمد و تصویر  

یفون ظاهر شد. پریشان و نگران محمد روی صفحه آ

 را برداشتم و یی آنکه به داخل دعوتش کنم با لحن 
گوشی

 خشیک گفتم

 بله؟ -

 صدایش مضطرب و مشوش بود . 

 در رو باز کن بفهمم چه بالیی رست اومده؟ -

نه اینکه چون بهم دستور داده بود در را به رویش باز نیم 

یم مرا به  کردم. یم دانستم اگر رودرروی هم قرار بگی 

خودش مورد بازجویی  قرار یم دهد و آن وقت  شیوه
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ممکن بود من یک جایی ناخواسته بند را به آب بدهم 

 .پس طبق نقشه دیکته شده مامان عمل کردم و گفتم

ن اومدن از پله ها رسم گیج - ن مهیم نشده .موقع پایی  چی 

 رفت و با کله افتادم و رس و دستم شکست. 

 

انه یم رانمش. این فهمیده بود دارم طبق معمول از در خ

.صورتش را تقریبا چسبانده بود  بار اما کیم با زبان خوشیر

به چشیم آیفون .تصویرش کش آمده و اجزای چهره اش 

 ابعادی قلنبه و مضحک پیدا کرده بود . 

ی نیم دونم؟- ن  گ این اتفاق افتاد ؟ پس چرا من چی 

حتما با دالیل خودپسندانه ای که داشت به خودش حق 

ی شایک و عصباین باشد و بر رسم یم داد ک ه از این یی خیی

فریاد بکشد. اگر در انتظار مالقاتم با همایون نبودم و 

 نداشت حتما در 
ی

ن به لطف و کرم او بستیک همه چی 

 جوابش یم گفتم 

 " چون به تو ربیط نداشت. " 

ش را یم  ن اما چه کنم که از رس مجبوری و نیاز باید مجی 

 کشیدم. 
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 د.تو هم اون موقع تهران بودی . اتفاق مهیم نبو -

اما جواب من برایش نه تنها قانع کننده نبود که حنر 

ی  جری ترش هم کرد و به لحنش خشم و عتاب بیشیر

 بخشید. 

این قدر منو از خودت جدا ندون محبوبه ! این حصاری -

ن من و خودت کشیدی اون قدر بلند و محکم  که بی 

اری نیم کنم نه نیست که من نتونم درهم بکوبمش. اگه ک

اینکه ازم برنیاد . عقب نشستم چون نیم خوام اذیتت 

 کنم. اینو بفهم لعننر ! 

 

 انگار که تا حاال اذیتم نکرده بود! 

مشنر به در کوبید و بعد راهش را کشید و رفت و من تا 

لحظایر چند از پشت آیفون زل زدم به جای خایل اش و 

دم.  ن غمگینش گوش سیی  به صدای رفیر

 

ن همایون از بیمارستان عرص ی ک روز که داشتم با ماشی 

م رفته بودم  بریم گشتم ) برای معاینه نزد دکیر
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 هنوز کامال  
ی

و تشخیص دکیر این بود که محل شکستیک

جوش نخورده و دست من باید یک هفته دیگر هم درگچ 

باقر بماند.( یک پرادوی سفید در میانه یک کوچه خلوت 

ن رجا بود و جلویم پیچید و مرا وادار ب ه توقف کرد. ماشی 

تا بفهمم قصدش از بند آوردن راه من چیست پیاده شده 

 بود

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۷۳ 

 

ن های بلوز یقه اسیک سیاهش را داده  و درحالیکه آستی 

ن من.     بود باال داشت یم آمد سمت ماشی 

مانه و توبیخ محیر ن دادم و با لحنن غی  کننده   شیشه را پایی 

 گفتم

؟ انگار هیچ کار زشنر نیست که شما - تعقیبم یم کنن

 !  توانایی انجام دادنش رو نداشته باشی
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ن زشت و  خونرسدانه لبخند زد . از آن لبخندها که یک چی 

ن یم کرد.   شوم در پس خودش داشت و آدم را مشمیی

؟ -  مگه شک داشنر

 

ن و درنده اش داشت روی صورتم دودو یم زد.  نگاه تی 

ب و جرح یم گشت تا به خودش و ا نگار دنبال آثار رصن

توحیسی که به خرج داده بود بیشیر افتخار کند. به دست 

 توی گچم اشاره کرد. 

ن رسولو - تو خیابون اتفاقر دیدمت. از روی پالک ماشی 

شناختم. دنبالت اومدم تا به رسم ادب جویای حالت 

 بشم. 

بخند تخس به رسم ادب را با تمسخر گفته بود و بعد ل

 چندش آورش پخش شد توی صورتش. 

- .  به هرحال هرچی باشه فعال هنوز زن داداش منن

انگار عمدا یم خواست با لحن خونرسد اما گزنده خودش 

م کند. از برق چشمان گستاخش پیدا   و یا تحقی 
عصباین

بود که دیدن دست شکسته ام حس قدرت طلنی نکبتش 

را گرفته بودم که از را ارضا کرده بود. خییل جلوی خودم 
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شدت نفرت و انزجاری که در دلم یم جوشید آب دهانم 

 را پرت نکنم توی صورتش. 

ت داشته باشه رو دیوارهای خونه - آدم اگه یه جو غی 

برادرش علیه زنش شعارهای رکیک نیم نویسه و هرچی 

 رو که الیق خودشه بهش نسبت نمیده . 

 

ِ لع
ی

 ننر گفتبا یک قیافه مظلوم نمایانه ساختیک

 آیا جایی ثابت شده که اون خرابکاریا کار من بود؟ -

ن با او را نداشتم. کیس که از دروغ و  حوصله کلنجار رفیر

م نیم کرد و بعد از تمام آن فجاییع  مکر و رذالت خود رسی

که به بار آورده بود از نگاه کردن به چشمان من ابایی 

م را نداشت الیق همصحبنر با من نبود . کلمات غیظناک

 محکم توی صورتش کوبیدم. 

من خییل ساده بودم که فکر یم کردم ممکنه کیم شبیه -

 باشه. ویل 
ی

همایون باشی و توی وجودت ذره ای مردونیک

مم میاد.   حاال به خاطر این مقایسه احمقانه از خودم رسی

دسنر روی ته ریش مرتب خودش کشید و چشمانش را 

که سیع داشت   به رویم تنگ کرد. این بار برخالف قبل
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رفتاری ریاکارانه داشته باشد تصمیم گرفت نقاب از چهره 

 بردارد و آن روی کریه خودش را علنا به من نشان بدهد. 

... فکر یم کردم وقنر منو ببینن - زن رسسخنر هسنر

دست و پات رو گم یم کنن و دنبال سوراخ موش یم گردی 

 . اما زبونت هنوز درازه و داری بلبل زبوین یم کنن 

 

ن به رستاپایش انداختم وهرچه خشم و  آمی  یک نگاه تحقی 

اری بود ریختم توی صدام.  ن  بی 

سم ؟ از شما ؟ که خودت جرات نداری با من - از گ بیر

 طرف بیسی و آدمهات رو یم فرسنر رساغ 

دی که به یه زن تنها تو خونه من و بهشون دستور یم

؟ ن  خودش حمله کین

لم داده بود و آتش کینه و یی اعتنا به نیشخندی که تحوی

ای که در چشمانش شعله یم کشید کوبنده تر از قبل 

 گفتم

 حاال ماشینت رو بردار و از رسراهم برو کنار. -

 

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۸۷۴ 

 

و پیش چشمان مات و رسگردانش گوشی ام را از روی 

ماشینش که سد  –صندیل برداشتم و از صحنه مقابلم 

ن من راهم کر  ده و خودش که آن سوی شیشه ماشی 

هایی که به کارم ایستاده بود عکس انداختم ) عکس

آمدند و این حرکتم رصفا جنبه نماییسی داشت ، چون نیم

مامان فرموده بودند نباید بیش از این با آنها در بیفتیم( و 

ی ادامه دادم ن  با لحن تهدیدآمی 

و مثل راه  واال زنگ یم زنم پلیس و یم گم مزاحمم شدی-

 .  زن ها راه رو بر من بسنر

 

او که از رنگ پریده و دست و پای گم کرده اش پیدا بود 

چقدر از حرکات حساب شده من خوف برش داشته و 

مدرگ ناخواسته دست من داده کیم از موضع خودش 

 عقب کشید و با مالیمت گفت

 دارم با زن داداشم اختالط یم کنم .مگه جرمه ؟-
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 ن های به هم قفل شده ام غریدم از میان دندا

 بزن کنار . -

و دستم را روی بوق گذاشتم و برنداشتم. صدای بوق 

ن من آن کوچه خلوت را  اض آمی   ممتد و اعیر

برداشته بود و او البد از ترس اینکه مردم از روی 

ون بکشند و شناسایی  کنجکاوی رس از خانه هاشان بی 

ن  من انداخت و اش کنند با تمام خشمش لگدی به ماشی 

ن   با گفیر

هرچه زودتر با طالقت خوشحالمون کن و خانواده ما -

ن عروس یی حیایی مثل خودت نجات  رو از ننگ داشیر

 بده. 

ن خودش رفت و   با گامهایی شتابزده به سمت ماشی 

بالفاصله به حرکت افتاد و چنان گازش را گرفت و از 

 صحنه گریخت که چشم من حنر به گردش هم نرسید. 

 

مه های همان شب کیس یک پاره سنگ به سمت نی

پنجره اتاق خواب من پرت کرد  و من که به زور چند 

قرص خواب و آرامبخش تازه خوابم برده بود با صدای 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ن شیشه هراسان و متوحش از خواب  مهیب شکسیر

پریدم. قلبم از ترس داشت یم ایستاد. تا چند لحظه نیم 

نکند خواب دانستم که چی شده؟ حنر فکر کردم که 

 دیده باشم؟ 

ن رفتم و  با پاهای سست ولرزان محتاطانه از تخت پایی 

کلید برق را زدم .درحالیکه مواظب بودم پایم روی خرده 

ی  ن ون رسک کشیدم. چی  های شیشه نرود از پنجره به بی 

معلوم نبود .اما انگار سایه ای دیده بودم که داشت به 

ار راه دا ن شت یم دوید. شاید سمت انتهای باغ که به شالی 

کرده اش!   رجا بود یا ییک از آدم های اجی 

 

ی هره کرده بود توی اتاق. رعشه ای  ن سوز هوای پایی 

ن جارو و خاک  رفتم و وقنر تصمیم داشتم بروم از پایی 

ها را از پای پنجره جمع کنم انداز بردارم که خرده شیشه

 که گوشه دیگر اتاق افتاده ب
ی

ود چشمم افتاد به قلوه سنیک

 و متوجه کاغذی شدم که دورش پیچیده بودند. 

تندتند بازش کردم. یک یادداشت تایپ شده بود .با 

 مضموین زننده . 
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" یه شب که خوایی میام دست و پات رو یم بندم به 

 تخت و مثل فاحشه ها ) یم... ( "

 

انگار آن کلمات رکیک جان داشت و مثل جانوری وحیسی 

ن برداشته و د ور گلویم  چنگ انداخته بود از روی کاغذ خی 

.نفس هام داشت به خرخر یم افتاد. آب دهانم را به زور 

قورت دادم و کاغذ را توی مشتم مچاله کردم و لعننر 

گویان خواستم از جا بلند شوم اما با کمری شکسته 

. توی دلم آشوب بود. قلبم به  ن دوباره پشتم خورد به زمی 

به یم  زد.  جای تپیدن داشت به سینه ام رصن

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۷۵ 

 

ن ادبیات کثیفن  باورش سخت بود که ییک مثل رجا با چنی 

زن برادرش را تهدید جنیس کند. خدای من اگر همایون 

یم فهمید برادر پست و نامردش در نبود او چه بالیی بر 
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م و غصه دق یم کرد. حق با ریحانه و  رسم آورده از رسی

. باید از اینجا یم رفتم. دیگر نباید حنر  دایی سجاد بود 

یک لحظه توی این خانه تک و تنها یم ماندم. اینجا هیچ 

امنینر نداشتم و ممکن بود هر اتفاقر بیفتد. تا حاال هم 

خدا خییل به من رحم کرده بود. اما کجا را داشتم که 

 بروم؟ 

خانه پدری که یم توانست حاال مامن و جان پناه من 

ترصف و تسلط کیس بود که از صد  دشمن  باشد تحت

قسم خورده هم برای من خطرناک تر بود و من نیم 

 خواستم با پاهای خودم به اسارتش بروم. 

 

بعد از به زندان افتادن همایون و تنها ماندن من حاال باید 

با درد یی خانمان شدن خودم هم یم سوختم و یم 

رای مبارزه و ساختم. خسته و وازده بودم و دیگر جاین ب

مقاومت در من باقر نمانده بود. با دست خایل تک و تنها 

نیم شد در چند جبهه جنگید .باالخره یک وقت یک جا 

ترکش بیداد و ستم به تنم اصابت یم کرد و از پایم یم 

اتژی دیگری با دشمنانم  انداخت. از حاال باید با اسیر

ختم و مقابله یم کردم . باید نقشه حساب شده ای یم ری
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وزی ام را باال یم  دی شانس پی  با ترفندهای راهیی

 بردم.دیگر نیم شد به این وضعیت ادامه داد. 

 

با اینکه دایی سجاد و ریحانه ارصار داشتند برای مدیر نزد 

ایط کنارم  آنها بروم و خوشحال یم شدند که در آن رسی

باشند اما من ترجیح یم دادم که رسبار کیس نباشم. روز 

دم. لوازم شخیص ام را جمع بعد دود وک را به مهرداد سیی

کردم و توی چند چمدان ریختم و به یک هتل رفتم و 

یک سوئیت در طبقات میاین برای خودم اجاره کردم. گ 

زاآقا پنایه از ترس  فکرش را یم کرد روزی دخیر حاج می 

خودی ها آواره شهر شود و رس از هتل در بیاورد؟ همان 

یفر از اقامت من در هتل آگاه شده شب محمد که به طر 

بود با استفاده از کارت شناسایی خود پشت در سوئیتم 

ظاهر شد و مرا از حضور ناگهاین و رسزده خودش 

غافلگی  کرد. مجبور شدم از رس راهش کنار بروم تا به 

 داخل بیاید. اما در را پشت رسش کامل نبسته بودم. 

یت جمع و جورم نگاه ناخوشایندی به گوشه و کنار سوئ 

انداخت و بعد رویش را به من کرد و از تماشای چهره 

 از تاثر به خودش 
ی

پژمرده و دست توی گچم نگاهش رنیک
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ی نیم دانست  ن گرفت. او که از ماجرای کتک خوردنم چی 

و درجریان آن یادداشت کذایی هم هرگز قرار نیم گرفت 

تصمیم ناگهاین من گیج و رسگشته و مشکوکش کرده بود 

 .  

چی شد یهو تصمیم گرفنر بیای هتل؟ اتفاق جدیدی -

م؟  افتاده که من ازش یی خیی

 

 خودم را روی ییک از دو مبل کنار شومینه انداختم و گفتم

نه. دیگه نیم تونستم تو اون خونه بمونم. از تنها موندن -

 کنم. تا 
ی

خسته شده بودم. گفتم بیام مدیر تو هتل زندگ

 ببینم خدا چی یم خواد . 

 رحالیکه داشت به سمت من و شومینه یم آمد گفتد

مگه یی جا و مکان موندی که تو شهر خودت تو هتل -

 بموین ؟ یم گفنر تا کلید آپارتمانمو بهت بدم بری اونجا... 

به او که حاال پشت مبل مقابلم ایستاده بود و ظاهرا 

ن نداشت نگاه کردم و حق به جانبانه گفتم  خیال نشسیر

 رفتم. اینجا تو هتل راحتم. شاید بعدها یم دوین که نیم-

 بگردم واسه خودم یه آپارتمان نقیل اجاره کنم. 
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 خییل لجبازی! مامان خانمت یم دونه؟-

 نیم دونم و برام اهمینر هم نداره. -

 پوزخندزنان گفت

 معلومه که نداره. -

 و بعد از مکنی کوتاه 

 دستت چطوره؟ گ قراره از تو گچ در بیاد؟-

 چند روز دیگه.  خوبه. یه-

منتظر بودم هرچه زودتر راهش را بکشد و از آنجا برود 

ن نداشت  . اما او انگار خیال رفیر

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۷۶ 

 

 بعد از کیم این پا و آن پا کردن گفت

ون و پریشون باشی - تا گ یم خوای این جوری حی 

؟   محبوبه؟ تا گ یم توین
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گایه من هم از خودم یم پرسیدم. " تا این سوایل بود که  

گ یم توین ادامه بدی محبوبه؟ همزمان تو چند جبهه یم 

؟ زورت تا کجا یم رسه؟ " یم  ؟ آخرش که چی
ی

توین بجنیک

ی نمانده و این آخرین تالش های  ن دانستم تا ته خط چی 

 مذبوحانه من بود برای بازنده نبودن. 

 

ه به شعله های رقصان   شومینه گفتم آیه کشیدم و خی 

نیم دونم تا گ؟ دیگه بریدم. خییل خسته ام .دلم یم -

م.  ن جا دراز بکشم و بمی   خواد همی 

صدای گرفته وعجزآلودم گواه سینه سوخته ام بود. مبل 

را دور زد و آمد نشست کنار پای من. مجبور شدم پاهایم 

 جمع کنم تا بینمان فاصله بیفتد. او 
ی

را کیم با دستپاچیک

زشگرانه روی گچ دستم کشید و یی اعتنا به دسنر نوا

حالت تدافیع ام نگاه شیفته و غرق تمنایش را توی 

 چشمان رسگردانم ریخت . 

 بذار پناه هم بشیم محبوبه. تو اگه بخوای ... -

نگذاشتم به خواسته اش برسد و تمام کننده حرفهای 

 وسط حرف هایش پریدم. 
ی

 دلخواهش باشد.با برآشفتیک
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 من نیم خوام. -

 

به اندازه کاقن قاطع بودم که نگاهش پرافسوس شود و آه 

 از نهادش برآید. 

چرا به من یه شانس دیگه نیم دی زیک ماه؟ بذار -

ان کنم .   گذشته ها رو جیی

ان گذشته حرف یم زد انگار مثال توی  یک طوری از جیی

گوشم زده و حاال با یک معذرت خوایه ساده یم 

وادارم کند ببخشمش.  توانست دلم را به دست بیاورد و 

ان و یا   ام کرده بود قابل جیی
ی

اما کاری که او با من و زندگ

بخشیده شدن نبود. چشمانم را توی نکاه متوقعش 

 باریک کردم و با شماتت گفتم 

؟ چه جوری یم توین اون - ان کنن چه جوری یم خوای جیی

؟  همه خرایی رو که به بار آوردی آباد کنن

ت چه ظلیم به من کرده ...اما خودش هم انگار یم دانس

هنوز خودخواهانه برای خودش حفر برای  بخشیده 

 شدن قائل یم شد. 
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من یم تونم. کافیه فقط اشاره کنن تا من هرچی شادی و -

 خوشبختیه به پات بریزم. 

 

ش بودند  انگار شادی و خوشبخنر کاالی رایج و در دسیر

ه برایم که یم توانست هر وقت اراده کند برود از فروشگا

به وفور بخرد و بیاورد بریزد به پای من. چرا نیم فهمید 

وقنر قلب آدم را تکه پاره کنند و دلخوشی هایش را ییک 

ند شادی و خوشبخنر برایش تبدیل  ییک به زور ازش بگی 

ایع یم شود .شبیه افسانه ای که از  ن به  یک مفهوم انیر

ی نداشت . حقیقت به دور بود یا خواب خوشی که تعبی 

سینه ام داشت از جوشش حرف های نگفته غلغل یم 

 زد. کلمات یی تابانه رسریز شدند. 

 من شاد و خوشبخت بودم محمد! تو از من گرفتیش. -

 

یم توانستم دردی را که از شنیدن این جمله ناگوار و تلخ 

من به وجودش شبیخون زده بود توی چهره به هم ریخته 

میق تر شد ...برق اش ببینم. آن گاه که خطوط اخمش ع

از چشمانش رفت و لب هایش را تو کشید و با اندوه و 

 نیم رسید رستکان داد فهمیدم
ی

 تاسفن که به نظر ساختیک
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۷۷ 

 

که حقیقت را همچون پتیک محکم بر رسش کوبیده بودم. 

 کرده باشد وقنر 
ی
چقدر باید احساس ضعف و رسخوردگ

با دست هایی که به خون آرزوهای من آلوده اند یم دید 

 هایم را تیمار 
ی

د و شکستیک نیم تواند زیر بال و پرم را بگی 

ی را که به زور ازم غصب  ن کند و شبیه و یا حنر بدل چی 

 خودش 
ی
کرده به من بدهد. کیم درهمان حالت بهت زدگ

باقر ماند . انگار برای لحظایر خودش را جایی در تعلیق 

کان گم کرده بود. بعد که به خودش آمد قامت زمان و م

ن بلند کرد.   شکسته اش را به زحمت از روی زمی 

 

ی  ن ن و خفقان آوری بود .احساس کردم باید چی  جو سنگی 

بگویم. شاید گوشش بدهکار حرفهایم نباشد ویل باید 

شانسم را امتحان یم کردم. مثل وقنر که بعد از تماسم با 
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ینش ته ن کشیده بود تمام راه را از رامرس   ماشینن که باک بین

برگشت و خودش را به جواهرده رساند تا مرا از زندان 

ی بود که باید در تارییک رها یم  مامان نجات بدهد. تی 

ان و  کردم. شاید که باز به هدف یم خورد. وقنر حی 

رسگردان داشت دور خودش در اتاق یم چرخید صدایش 

 زدم . 

 محمد؟-

گشته نگاهم کرد. انگار برای گنگ و گیج برگشت و رس 

 لحظه ای یادش رفته بود که من هم آنجا هستم. 

.نذار منو به کاری که نیم خوام - مدارک رو از مامان بگی 

 مجبور کنه. 

 

هم داشتم التماسش یم کردم هم مواظب بودم که به 

خاک افتاده ای رسبلند و مغرور باشم. او انگار که در 

را نیم شنید .من اما با تب خلسه فرو رفته بود و صدایم 

ی به حرفهام ادامه دادم  و تاب بیشیر

م. همون جور که تو خواسنر . گفنر یه - من طالق یم گی 

. من به اینکه  ن کاری یم کنن تا از ایران تبعیدش کین

همایون بدون من از ایران بره هم رایصن ام. فقط یم خوام 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

و  دور از اینجا و آدمهاش زنده و سالمت و آزاد باشه

م اما ...اما ...زن تو  خطری تهدیدش نکنه. طالق یم گی 

 نیم شم... 

بغض مثل یک غده توی گلوم گی  کرده بود .به جای 

 حرف زدن عادی نالیده بودم. 

 نیم تونم.  -

 

از نگاه ییحن اش رسمایی وزیدن گرفت و در خودم منجمد 

کرد نیم دانم به چی داشت فکر یم کرد که چهره اش 

نی به خود گرفت. رسد و منقبض و چنان حالت عجی

مکدر و خاموش. شاید اگر از خودش یم پرسیدی برای 

 وصف حال آن لحظه اش کلمه ای پیدا نیم کرد. 

 

ن  در امتداد سکوتش وقنر داشت همچون سایه ای سنگی 

و رسد از اتاق دلگی  من یم گذشت مایوسانه باز صدایش 

 زدم. 

 محمد؟-
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ون بگذارد با صدای بم و قبل از اینکه پایش را از اتاق  بی 

 خشیک گفت

م کن تا به مالقات - دستت رو که از گچ درآوردن خیی

مت .   رسول بیی

و بعد در اتاق را با تق ارایم پشت رس خودش بست . 

 انگار که به تشکر خشک و خایل من نیازی نداشت. 

 

  *** 

 محمد

  

) این چه دوست داشتنیه! من نیم فهمم ! رسول با اون 

 زندون مدعیه که دلش یم خواد حال محبوبه حالش تو 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۷۸ 
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بدون اون هم خوب باشه و از غصه اون ترک دنیا نکنه و 

ه از بند خودش  اگه بفهمه اون باعث درد و رنجشه حارصن

ه به خاطر آزادی و  رهاش کنه. اینم از محبوبه که حارصن

اره که از ایران بره.حنر سالمنر رسول ازش جدا بشه و بذ

ن نیست ...  بدون اون ...این اصال اسمش دوست داشیر

 دیوونگیه! یه ژست روشنفکرانه احمقانه است! 

 

من نیم تونم درکشون کنم.وقنر ییک رو دوست داری باید 

! نه اینکه هرجا 
ی

برای به دست آوردن و داشتنش بجنیک

 دیدی نیم شه یا کم آوردی رس طنابو ول کنن و بکیسی 

کنار. مگه یم شه آدم از کیس که دوستش داره بگذره ؟ و 

ن واسه اون  اسم این کارش رو بذاره ایثار و از خودگذشیر

ن نیم شه.یه  ؟ اینکه اسمش دوست داشیر که عاشقیسی

جور معامله پایاپاست. مثال اگه رسول از ایران بره و 

وع کنه و   تازه ای رسی
ی
بدون محبوبه جای دیگه ای زندگ

باشه بدون محبوبه خوشبخته؟ یا اینکه  آزاد و رها 

محبوبه اینجا بدون اون بمونه با این فکر که حال رسول 

 هرجا که هست خوبه براش کافیه؟
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این چه دوست داشتنیه که یم تونن بدون هم بمونن و  

؟ یا واقعا  ن جدا از هم واسه هم آرزوی خوشبخنر کین

فقط دوست داشتنن بینشون در کار نیست  یا اینکه این 

یه ژسته! دارن اداشو در میارن. خب پس بذارپای اداشون 

وایسن. من یم خوام حال محبوبه خوب باشه 

.خوشبخت باشه. اما فقط با من ! اگه خییل بخوام از 

 کنم یم تونم براش این حقو قائل باشم که 
ی

خودگذشتیک

ن و دلشکسته ببینمش!  منو نخواد. منم نیم تونم غمگی 

ه خفت و خواری افتاده... ویل یم نیم تونم ببینم که ب

خوام فقط این من باشم که یم تونم حالش رو خوب کنم 

م. من یه عاشق  و من باشم که غصه هاش رو ازش یم گی 

خودخواهم؟ آره هستم. جور دیگه ای هم بلد نیستم 

عاشفر کنم. محبوبه منو نیم خواد باشه. اما حق نداره 

هم همدرد یم شیم دلش با ییک دیگه باشه. این جوری با 

.وقنر بدون اون حال من بده حق نداره حالش با ییک 

 دیگه خوب باشه. 

 

ن اون قدر همو دوست دارن  اگه اون و رسول ادعا یم کین

ن به خاطر دیگری از خود بگذرن این گوی و  که حارصن
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 که یم تونن . من نه ادعایی دارم 
ن این میدون... ثابت کین

 نه یم تونم. 

 

 که شاد و 
ی
خوشبخت بودی من ازت گرفتمش  یم گ

محبوبه ماه خانوم ؟ خوب منو با این حرفت چزوندی 

ه جواب این سوال منو  ویل تو که انصافت از من بیشیر

ن شادی و خوشبخنر من  بده. پس مقرص از دست رفیر

کیه؟ منم بدترین روزا و شبا رو گذروندم . از نزدیک ترین 

بار غصه هام کسام بدترین رکب ها رو خوردم... تنهایی 

رو به دوش کشیدم... منم مثل تو یه جاهایی کم آوردم و 

م. درست  دلم یم خواست یه گوشه دراز بکشم و بمی 

همون وقتایی که تو با دیگری خوش و خرم داشنر 

 زندگیت رو یم کردی و یادتم به من نبود. 

 

اصال نگفنر وقنر از زندون در بیاد و بفهمه تنها بهونه ی 

ن و اوین که دوستش داشت واسه زندگیش رو ا زش گرفیر

 ییک دیگه رخت عروش تن کرده چه حایل میشه؟

 

 #عشق_را_سانسور_کردند
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 #نیلوفرالری

#۸۷۹ 

 

 یاد حال و روز من یم افتادی با یی خیایل شونه 
یا وقنر

باال یم زدی و با خودت یم گفنر به من چه ؟ یم خواست 

عنتیت رو عاشقم نشه. من قبل از اینکه صدای قشنگ ل

از تو حموم بشنوم حالم به این بدی نبود. حنر با اینکه از 

راز سیاه زندگیم رسدرآورده بودم و هویتم گمشده بود. 

هنوز اون قدرام از دست نرفته بودم که نتونم به خودم 

برگردم... کاش اون روز چکاوک نیم شدی و یواشیک آواز 

بیدار  غمگینت رو رس نیم دادی و من خفته رو از خواب

نیم کردی که هوایی بشم. که از دست برم....دست من 

 اگه بود که ... ( 

 

 *** 

 

ده روز بعد که دستم از توی گچ درآمد و تقریبا داشتم با 

 در هتل با تمام محدودیت هایی که داشت کنار 
ی
زندگ
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آمدم و به امنینر که به دست آورده بودم رایصن بودم یم

برای مالقات با همایون با محمد تماس گرفتم و گفتم 

م. سه روز قبل از تماس من با محمد مامان و محیا  حارصن

به دیدنم آمدند و مامان بعد از کیل رسکوفت و رسزنش 

ن به نزد آنها   نکبت بار در هتل را به رفیر
ی
که چرا زندگ

 ترجیح داده ام خیی مهمش را به من داد 

ن هفته قرار محرصن داریم.عرص پنجشنبه . - آخر همی 

 ودت رو از حاال برای اون روز آماده کن. خ

و حاال من امیدوار بودم که بتوانم قبل از پنجشنبه 

همایون را در زندان مالقات کنم. محمد گفته بود رسش 

ش را به من   های الزم خیی
ی

شلوغ است اما بعد از هماهنیک

دهد و من با یی قراری و اضطراب منتظر تماسش یم

راضیه داشتم. خوشحال  بودم. یک تماس تلفنن هم از 

 ام را رها کرده و به خانه پدری 
ی
بود از اینکه خانه و زندگ

رفته ام. ) خیی نداشت که توی هتلم .( از نظر او تصمیم 

خواست بداند حاال تکلیفم عاقالنه ای گرفته بودم. یم

 چیست؟ 
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ن شود که به زودی اسمم از ظاهرا یم خواست مطمیی

شود و مرا همچون دندان لق شناسنامه برادرشان پاک یم 

نند و دور یم اندازند. حتما از نظر آنها و پوسیده ای یم
َ
ک

 را از دست یم
ی
و الیق نبودم که  دادمداشتم افتخار بزرگ

 ها باشم. عروس شهسواری

من هم خیالش را راحت کردم که به زودی یم توانند بر 

وزمندانه کل شادی بکشند.   من پی 
ی
ویرانه های زندگ

اش را از این بابت بروز نداده بود و  برای قلنی  ودیخشن

اینکه به ظاهر هم شده قدری حس همدیل و انسان 

دوسنر به خرج داده باشد با لحن کم و بیش دلسوزانه ای 

 گفت

چقدر گفتم از ایران برین و گوش نکردین. حاال هم -

ن هم ما.   خودتون باید بکشی 

   

ن تماس گرفت و محمد بعد از ظهر روز سه شنبه با م

 مقدمه گفت یی 

 دی؟_چرا جواب نیم
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ون و هنوز ربدوشامیی  من تازه از حمام آمده بودم بی 

دانستم چندبار با من تماس ای تنم بود و نیمحوله

 گرفته؟ 

 _حموم بودم! 

دلم به تاپ تاپ افتاده بود. منتظر شنیدن خیی خوشش 

 بودم که باالخره وقت دادنش رسیده بود. 

ن  ن منتظرم. مقنعه و چادر بذار بیا! _من پایی    تو ماشی 

ها دوری خوشحال و ذوق زده از اینکه باالخره بعد از ماه

 و

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۸۰ 

 

ی قرار است با همایون مالقایر داشته باشم دور  یی خیی

 خود رسگشته چرخیدم و گفتم 

 شم ... زود میام. _االن حارصن یم
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افتاد چادر توی دست و بالم نیست و بهش  و بعد یادم

 ام. بعد با تردید گفتم گفتم با خودم از خانه نیاورده

م؟  _اگه خییل واجبه برم از محیا بگی 

اول صدای بلند نفس کشیدنش آمد. بعد جوابش که 

کرد مرا بدون چادر انگار به زور داشت خودش را قانع یم

 پذیرا باشد. 

ه ب  پوش! _یه مانتوی بلند و تی 

با اینکه وقت زیادی برای رسیدن به خود نداشتم اما با 

 لباس پوشیدم و دسنر هم با عجله به رس و 
ی

رسآسیمیک

خواست حاال که بعد از مدتها صورتم کشیدم. دلم نیم

دیدیم در نظرش زرد و پژمرده برسم. او حال همدیگر را یم

کردم که و من هم باید تظاهر یم خواستخوب مرا یم

.با کیم پنکک و رژ کالباش رنگ و ریمییل که  خوبم

 هایم زدم کارم را راه انداخته بودم. ناشیانه به مژه

یک رب  ع بعد من توی ماشینش بودم. اول تصمیم داشتم 

ن من  ن خودم دنبالش رایه شوم. اما پشت ماشی  با ماشی 

ن دیگری پارک کرده بودند و تا یم خواستم از مسئول ماشی 

ن را برایم پیدا و پارکینگ هتل بخوا هم صاحب ماشی 

ن را جابه جا کند وقت از دست یم رفت. ظاهرا از ماشی 
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بس ماشینم را از پارکینگ تکان نداده بودم ) حنر برای در 

ن خودم نرفته بودم. ریحانه با  آوردن گچ از دستم با ماشی 

 دایی سجاد آمده بود دنبالم و با هم به مطب دکیر 
ن ماشی 

ال راحت پشتش پارک کرده بودند. رفته بودیم ( با خی

ن یم ترسیدم با ارصارم مبنن بر اینکه حتما باید با ماشی 

خودم دنبالش بروم بهانه دست محمد بدهم 

همه برایش لحظه خواستم این مالقات مهم را که آن.نیم

 شماری کرده بودم از دست بدهم. 

 

باران ریزی باریدن گرفته بود. من که وقت نکرده بودم 

ون  موهای خیسم را با سشوار بخشکانم تا هوای رسد بی 

در یی یی  به رس و بدنم خورد چاییدم. وقنر با چند عطسه

روی صندیل جلو نشستم دود سیگارش همراه با عطر تند 

کازامورایر البه الی صدای خوش استاد شجریان پیچید و 

 به پیشوازم آمد. 

 کنن دردمبینن و هر دم زیادت یممرا یم 》

 شود هر دمبینم و میلم زیادت یمیم تو را 

 دانم چه رس داریپرش نیمبه سامانم نیم
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 《داین مگر دردم کوشی نیمبه درمانم نیم

 _سالم . 

 هنوز هم برای فاطمه سیاهپوش بود. 

نشنیدم جواب سالمم را داده باشد. سیگارش را از پنجره 

ون و بعد شیشه را باال کشید.   پرت کرد بی 

برد از نکه داشت مرا به مالقات همایون یمانگار از ای 

دست خودش ناراحت و کفری بود. من یک دستمال 

ون کشیدم و با آن جلوی عطسه  کاغذی از جعبه بی 

ه ام را گرفتم. با تظاهر به اینکه متوجه نگاهبعدی های خی 

و معنن دارش به خود نیستم ) انتظار که نداشت قید 

ن ییک دو قلم آرایش را هم   بزنم؟ ( گفتمهمی 

یه!  ن  _چه قدر هوا پایی 

ش را هنوز از های طعنهو عطسه دیگری کردم. نگاه ن آمی 

خواست بگوید جای روی من برنداشته بود. انگار یم

رسخاب سفیداب بهیر بود برای خشکاندن موهای 

! اما دنباله سکوتش را گرفت و خیست وقت یم گذاشنر

و گذاشت  حرقن نزد و ولوم ضبط و پخش را باال برد 

استاد شجریان با اشعار زیبای حافظ به غوغایی که به پا 
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ح و وصف  کرده بود ادامه بدهد. اشعاری که انگار در رسی

 حال او بود. 

 دیه تا گفرو رفت از غم عشقت دمم دم یم》

 《گویی برآوردم دمار از من برآوردی نیم

های گوشه چشم او بود یا سوز دانم از تاثی  نگاهنیم

 و دلکش 
ی

صدای استاد شجریان که  با دستپاچیک

های برافروخته رویم را کرده بودم به شیشه. برای گونه

ن بار بود که دلم نیم  . خواست شجریان گوش بدهماولی 

 

 

 

 

 

 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری
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ی

 محمد بعد از هماهنیک
ی

های از های الزم در ادامه هماهنیک

به یک اتاق کوچک تو درتو با قبل شده مرا با خودش 

 چویی یی دیوارهای شیشه
ن رنگ و ای برد و پشت یک می 

ون رفت .من که برای  رو نشاند و بعد خودش از اتاق بی 

توانستم قرار و مضطرب بودم دیگر نیمدیدن همایون یی 

کش آمدن آن لحظات را تاب بیاورم. با قلنی مشتاق و 

با هر شمارش  چشیم که به در خشک مانده بود داشتم

 شدم.. مردم و زنده یمکوبنده قلبم یم

 

تا اینکه باالخره چشمان منتظر من به شوق دوباره 

دیدنش نور گرفت. محمد با خود آورده بودش. تا 

ن برداشتم. این یک  دیدمش از جا پریدم و به طرفشان خی 

ن محمد حرکت غریزی و یی اختیار بود. اما تذکر تحکم آمی 

 خودشان متوقف کرد.  مرا در یک قدیم

 _تماس و لمس بدین ممنوعه ! 
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از لحن عصنی اش مشخص بود که این اخطار برای 

خودش هم ناخوشایند بود. به ناچار کنار کشیده بودم اما 

توانست از قلب و روحمان به هم پیوسته بود و او نیم

هم جدایمان کند. ما در آغوش نگاه دلتنگ هم فرو رفته 

ماموری را که برای نگهباین و مراقبت بودیم. محمد عذر 

ن  به آنجا فرستاده بودند خواست و خودش هم قصد رفیر

دانست چرا دارد این لطف بزرگ و . اما انگار نیمداشت

 ؟کند دور از انتظار را در حق ما یم

_فقط بیست دقیقه! این مالقات کامال تحت نظر و 

 شنوده . پس هردوتون رعایت کنید ! 

 

ردد به من کرد و من همان لحظه رد پای و یک نگاه م

پشیماین را در عمق چشمانش دیده بودم. انگار حاال که 

دید هر آن مرا چنان واله و شیدا در برابر مرد محبوبم یم

د و از جلوی چشمانش  دلش یم خواست دستم را بگی 

دورم کند. اما در مقابل این وسوسه دروین از خودش 

ون دممقاومت به خرج داد و با ق هایی پرشتاب از اتاق بی 

 .  رفت
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من و همایون هنوز با اشتیاقر سوزنده و حریصانه از 

های زیارت هم برنگشته بودیم. نشستم و نشست. دست

حرستمندمان را به سمت هم کشیدیم اما جرات اینکه 

ای خواستم حنر برای لحظهها را به بیاویزیم نبود. نیمآن

ه بیشیر  دیدنش هم برای من . یک لحظچشم از او بردارم

غنیمت بود. هرچند که دلم از دیدنش در آن وضعیت 

اقر که  اسفناک خون شده بود  . با همایون رسحال و قیی

ن تا آسمان فرق  آخرین بار در کنار خودم دیده بودم زمی 

داشت. آن همایون جنتلمن و قوی و جذاب کجا و این 

 همایون زار و درهم شکسته کجا؟

 

. انگار که نییم از وزن بدنش را ستخواین شده بود الغر و ا

از دست داده. توی آن لباس راه راه طوش گل و گشاد 

های نحیف مخصوص زندانش اندایم شبیه به پرس بچه

داشت. موهای رسش کامال جو گندیم شده بود. 

ون و سیبک گلویش استخوان گونه هایش زده بود بی 

 برجسته تر به نظر یم آمد. 
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اش داشت به روی همان چشمان تو رفته و پژمرده اما با 

خندید. همایون مرا زندان پی  و فرسوده کرده بود. من یم

ون کشید .  ایش مرا از زیر آوار غم بی   صدای گی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۸۲ 

 

؟   _خویی

گ به چشمانم اجازه باریدن داد؟ با اینکه قبل از آمدن 

ه بودم که بغض نکنم ... که نشکنم به خودم قول داد

...که خودم را قوی و مقتدر نشان بدهم. حاال اما 

چشمانم آویز بودند. با حایل  های غمناکم از گوشهاشک

 داغان و پریشان ، دروغ گفتم

 _خوبم ! خودت چطوری؟  
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دیدمش که در چه حال است .این با چشمان خودم یم

این سوال من طفره . از جواب به  دیگر پرسیدن نداشت

 رفت و به جایش گفت. 

 _دلم برات تنگ شده بود. 

 _منم ! 

 کردم محمد ترتیب این مالقاتو بده. _فکر نیم

 _من ازش خواستم . 

 باز خداروشکر که حرف تو پیشش خریدار داشت! 

 

لحنش بدون طعنه بود و لبخندش صاف و صادقانه ! 

 
ی
دریا چقدر حیف بود که باید از او که قلنی به بزرگ

 . ماندمداشت و روچ به بلندی آسمان محروم یم

؟_گریه یم  کنن

 _اشک شوقه! 

.چاره ای جز و با پشت دستم اشکهایم را پاک کردم

 تظاهر نبود. 

 _الغر شدی! 
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 _پس حتما خودت رو ندیدی! 

و همزمان به روی هم لبخند زدیم. از آن لبخندها که 

 پشتش دردی کشنده پنهان است. 

 ن بده! یه قول به م-

 چه قویل ! -

که دیگه دست به اعتصاب نزین و جونت رو به خطر -

 نندازی . 

انگار که بخواهد رسرسی از این بحث که ظاهرا موضوع 

ن   مورد عالقه اش نبود بگذرد با گفیر

 باشه .بهت قول یم دم. -

 اش جابه جا شد و ادامه دادکیم روی صندیل

ی داشتیم تا با هم از درد و  دوری و  _کاش وقت بیشیر

هام! دلتنگیامون بیشیر بگیم. ویل من نگران شتاب لحظه

کیم از خودت برام بگو. محمد وقنر بهم گفت روی 

قدر خوشحال شدم که یک شب تا صبح صحنه رفنر اون

 دیدم. رویاشو یم

 ناباورانه پرسیدم

 _محمد بهت گفته بود ؟
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 _آره ! بعد از اعتصاب دومم خودش این خیی رو بهم داد. 

مساری ادامه داد و ب  ا لحن رسی

 و گفت که رجا خیال داشت اجرات رو به هم بزنه. -

حرف از رجا که شد دلم به هم پیچید و خشیم پنهاین 

ی نیم گفتم هم از  درونم را درنوردید  ن . حنر اگر چی 

واکنش های منفن جزیی ام یم فهمید که چقدر از این آدم 

جرم.  ن  مین

ل تو باید ییک مثل رجا _این از عجایب روزگاره که ییک مث

 ! برادرش باشه

 در کنار پوزخند تلیحن گفت

 بره. دونم! با پنبه رس یم_خییل آدم مزخرفیه یم

حیف مزخرف ! اگر یم دانست برادر ناجوانمردش با من 

 چه کرده حتما کلمات درخورتری را خرج او یم کرد. 

م.   _تهدیدم کرده که حتما باید طالق بگی 

 

عجب کند خییل رسی    ع و مخترص و بعد تا بخواهد ت

شب و بعد از اجرایی که برایش تعریف کردم که وقنر آن 

ای در تاالر شهر داشتیم به خانه برگشتم با چه صحنه
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. اما به کتک خوردنم از هجوم شبانه دار و مواجه شدم

اش و برخورد زشنر که با او در آن کوچه خلوت دسته

ی که  ن ن شیشه داشتم و پیام رکیک و تهدیآمی  با شکسیر

 . ای نکردماتاق خوابم برایم فرستاد اشاره

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۸۳ 

 

شد هایمان توسط محمد داشت شنود یمهم چون حرف

خواستم بیشیر از این مایه ناراحنر و تاسف و هم نیم

همایون شوم. متاثر و خاموش و با چشماین گشاد و 

کرد. انگار که واج نگاهم یم دهاین باز مانده ، هاج و 

داشتم برایش از خواب کابوس واری که دیده بودم یم 

گفتم . مثل آن شب که جیغ کشان از کابوش که یم 

دیدم  بیدار شدم و ماجرای کذایی بیمارستان را برایش 

تعریف کردم. بعد که از شوک شنیدنش خارج شد رسی 

هم انتظار  تکاند و گیج و رسگشته به فکر فرو رفت .گویی 
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ن رفتار توحش ی را از برادرش داشت و هم چنی  ن آمی 

 نداشت. 

 

 گفت  
ی

 دسنر پشت گردنش کشید و با رسشگستیک

_انگار رجا با خودش عهد بسته بود که هر طور شده منو  

منده و رسافکنده دونم چی باید بگم کنه ! نیم  پیشت رسی

 رسید ... محبوبه! اگه دستم بهش یم

ن مانده بود مشت شد و آن ییک دستش که رو  ی می 

صدای آه بلندش درآمد. انگار حاال بیشیر از هر زمان 

دیگری از اینکه خودش را در بند یم دید احساس خشم و 

ذلت یم کرد. من هنوز در ذهنم دنبال کلمایر برای 

دانستم چطور باید بروم گشتم و از طرقن نیمتسالیش یم

که   رس اصل مطلب و موضوع طالق را پیش بکشم

 ای گفتناگهان خودش با لحن شوریده

_هرچه زودتر تقاضای طالق کن محبوبه! اونا دیگه 

فطریر رو تموم کرده و ذارن! وقنر رجا پستراحتت نیم

اش به خونه تا این حد پیش رفته که با آدمای اجی  شده

حمله کنه یعنن که پاش برسه خییل کارهای دیگه هم از 

 دستش بر میاد. 
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شناخت که بعد از هیر از من برادر خودش را یماو حتما ب

هایم آن طور احساس خطر کرده بود و شنیدن حرف

 به من پیشنهاد طالق یم
ی

داد تا از رسی داشت با رسآسیمیک

و آفت او دور بمانم. با قلنی پاره پاره از درد و اشیک که 

کردم و گوشه چشمانم خشکیده بود نگاهش یم

این غم و مصیبت جانکاه را  دانستم چطور باید بار نیم

روی دوشش بگذارم؟ آیا تحملش را داشت؟ اگر چه 

ن حاال راهکارش را پیش پای من گذاشته بود  خودش همی 

اما خب گفتنش کجا و در عمل آمدنش کجا؟ صدایم 

 برسم . یم
ی

 لرزید و هر آن امکان داشت به مرز خفیک

 

  رسم داشت روی سینه ام یم افتاد. بریده بریده گفتم

 . من...تقاضای طالق کردم. _راستش ...من.. 

و نگفتم به خاطر اسناد و مدارک مهیم که دست محمد 

خواستم ام. نیمیا مادرم است به این کار مجبور شده

ی شود یا اینکه فکر  دچار خجلت و عذاب وجدان بیشیر

. امکند به خاطر او به دست و پای مامان و محمد افتاده

ام و که از رجا و تهدیداتش ترسیدهبهیر بود خیال کند  

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

خواستم به قیمت درهم دارم بزدالنه پا پس یم کشم. نیم

ش  از خودم یک قهرمان بسازم.  شکسته شدن بیشیر

شاید وقنر دیگر در فرصت و زمان مناسب تری ) اگر 

دست یم داد.( وقنر که این روزگار بدشگون را با موفقیت 

جع به این سخنر پشت رسگذاشتیم یم نشستیم باهم را

ی حرف یم زدیم. ویل  ها و نامالیمات با جزییات بیشیر

 حاال نه. یم دانستم که از تحملش خارج است. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۸۴ 

 

ن و رسد بینمان ناگهان سکوت همچون صخره ای سنگی 

افتاد. شل و وارفته به پشنر صندیل تکیه داده بود. از 

اش توان گریزم نبود. مات و افرسدههای تعقیب نگاه

منتظر بودم لب به شکوه و گالیه باز کند و بگوید چه 

ن  ت همی  ن زودی جا زده ای؟ صیی منتظر بودی! به همی 

قدر بود؟ یعنن ارزش تحمل و انتظار بیشیر را نداشتم؟ 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

توانست خون به های تلیحن که یماما به جای تمام حرف

 جگرم بریزد گفت 

ی! این یه تصمیم بزرگ و مدبرانه است ! _کار خویی کرد

ای که بهش چنگ انداخنر رو گایه باید طناب پوسیده

رها کنن و دست از تقال برداری و شجاعت به خرج بدی 

ی تا پات به یه سطح صاف برسه  . و بیی

 

و بعد دوباره سکوت شد و غیم به سنگینن کوه روی 

 دلمان نشست. فکر کردم 

ره به این حرفهامون گوش یم ده " آیا محمد حاال که دا

حنر شده ذره ای دلش بسوزه از اینکه باعث و باین رنج 

هاییه که یم کشیم. آیا پیش وجدانش رسافکنده و خجل 

نیست؟ نیم خوام به این فکر کنم که از دیدن حال و 

روزمون خوشحاله و داره از شنیدن درددالمون کیف یم 

یکه هیچ اجباری کنه. نیم خوام به این فکر کنم درحال

نداشت درخواست منو اجابت کنه ترتیب این مالقات رو 

ه. "  ی بیی  داد تا از تماشای زجر کشیدن ما حال بیشیر

 کیم بعد او بود که دوباره به حرف آمد. 

 پس قراره از هم جدا بشیم ! -
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و با لبخندی پوچ و ناباورانه زل زد به من که یی چاره ی 

هزارتوی بغض به زحمت  این تقدیر بودم .صدای من از 

 دریم آمد. 

 ای بود! کاش راه دیگه-

همه هول و وال و دردرس _متاسفم که به خاطر من به این

 افتادی! 

 

ان و   خییل بیشیر از آنچه که ظاهرش نشان یم داد حی 

متاسف و درمانده بود و فقط داشت از روی غرور و 

ه عزت نفسش کیم از آن را بروز یم داد. دستم دوباره ب

ی. دلم  سمتش کشیده شد. این بار با ترس و احتیاط کمیر

دم و گرفتم و به قلبم یمخواست دستانش را یمیم فرسی

 گفتم یم

 " اما قلب من برای همیشه مال توئه  "

اما دستانش انگار از من خییل دور بودند . انگار از همان 

لحظه که فهمیده بود راهمان را از هم جدا کردند زودتر 

ن راحت تر کند.  از من  شتافته بود تا کار مرا برای رفیر
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. کسان دیگه مقرصن!   نه تو _نه خودت رو رسزنش نکن

 . 

رسی به نشان رد حرفهای من تکاند و لب هایش را تو 

 کشید. 

_ویل کیس بیشیر از خودم مقرص این وضع به وجود 

ایطمون باید این روزا رو  اومده نیست ! با توجه به رسی

کردم. باید از رس احتیاط صبح بعد از بینن یمپیش

گرفتم و باهم از اینجا ازدواجمون دستت رو یم

تونم به خاطر این قصور و تعلل رفتیم...چطور یمیم

 خودم رو ببخشم؟

 

من هم افسوس او را داشتم و بارها و بارها به این فکر 

کرده بودم که اگر زودتر رفته بودیم ...اگر درنگ نیم 

ر بوی خطر محمد را زودتر احساس کرده کردیم ... اگ

بودیم ... اگر من در آن سفر هوایی با کیس به نام پاشا 

 نیکنام برنیم خوردم... 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند
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 #نیلوفرالری

#۸۸۵ 

 

اگر من آن کارت ویزیت لعننر را جای دیگری انداخته 

قدر بودم ...اگر... اگر...اما طاقت نداشتم با خودش آن

ن را گردن خودش بیندازد. انگار که رحم یی  باشد و همه چی 

از دستهای پشت پرده و نقشه های شومشان خیی 

 نداشت. 

 همایون! -

ا  ی آوای ضصدای من اعیر ن بود و صدای او به دلگی  آمی 

 که او یم نواخت.   ین 

 _از دست دادن تو تاوان سنگینیه برام. 

 

آنکه  چشمانش رسخ شده بود. او این توانایی را داشت یی 

اشیک بریزد گریه کند.اما من دوباره در مرز گریه ای واقیع 

دم تا بغض وحیسی بودم ام را فرو بدهم . لب روی لب فرسی

 اما فایده ای نداشت. البه الی کلماتم پیچیده بود. 

 _قرار نیست منو از دست بدی ... ما باز هم ... 
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 و ساکت ماندم . 

هستیم و  ناگهان یادم افتاده بود که تحت نظر محمد 

گفتم که ما بازهم شود واال به او یمهایمان شنود یمحرف

رایه برای بودن باهم پیدا خواهیم کرد. او البد ناگفته 

هایم را یم شنید و جمله ناتمامم را در ذهن خود ادامه یم 

داد. زمان مالقاتمان همان لحظه به پایان رسیده بود . 

ش به ما اعالم این را محمد با ورود مامور و معذوروار 

کرد. نگاهمان هنوز حریصانه در چهره دیگری دودو یم 

ن و دردمند هم را با  زد.انگار که یم خواستیم چهره غمگی 

ی به حافظه بسپاریم. برای آغاز فصل تازه  جزییات بیشیر

 که در پیش بود. کس نیم دانست. شاید این 
ی

ای از دلتنیک

شت. قبل آخرین دیدارمان باشد . آخرین مهلت از رسنو 

ن به قربانگاه. شاید بعدها از اینکه از این فرصت کم  از رفیر

دیم افسوس یم خوردیم.  ی نیی  استفاده و بهره بیشیر

 

 تمام حرف هایی که یم توانستیم در کشاکش  
ن از بی 

نفسگی  آن ثانیه های برق آسای آخر به هم بزنیم که 

 بعدها مرور و یادآوری اش مایه تسیل خاطرمان شود او با 

 جمله یی ربط خودش گیجم کرد. 
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. برام - حدس یم زنم خییل وقته که خیط ننوشته باشی

شعری از دیوان فروغت پیدا کن و با خط نستعلیق 

 قشنگت بنویس و بده محمد برام بیاره. 

آن لحظه حواسم به محمد نبود و ندیدم واکنشش به 

این حرفهای او چه بود . حتما بهش پوزخند زده و قیافه 

 بود که یعنن " عمرا "گرفته 

فکرم به شدت درگی  این موضوع بود که آیا این تمام 

ن  خواسته اش از من است؟ اصال چرا باید همچی 

تقاضای پیش پاافتاده ای از من یم کرد؟ خط نستعلیق 

من چه ارزشی برایش داشت که حاال باید به عنوان 

درخواست آخرش از من مطرح کند ؟ مگر اینکه ...مگر 

پشت این درخواست به ظاهر ساده و معمویل یک اینکه 

پیام پنهاین و رمزدار نهفته باشد که یک ربیط به دیوان 

فروغ من داشت و او داشت به من گرا یم داد تا بروم 

 کشفش کنم. 

 

دلم عجیب به تاپ تاپ افتاده بود و گوش هایم داشت 

زنگ یم زد. گردش خون داغ را در رگ هایم به وضوح 

ن فرصت به رساغ دیوان احساس یم ک ردم. باید در اولی 
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ده بودم. او  فروغم یم رفتم که با خودم از خانه به هتل نیی

 از محمد به خاطر این مالقات تشکر کرد . 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۸۶ 

 

 حتما محمد هم مثل من انتظار نداشت که بهش بگوید

 مواظبش باش! -

ش بود   . که مرا از رسی محمد دست شاید این آخرین تدبی 

 خودش بسپارد. 

و قبل از اینکه در مشایعت دو مامور از آنجا برود نگاه 

محزون و دنباله دارش را در چشمان من جا گذاشت. 

 انگار که یم خواست با نگاهش برای آخرین بغلم کند. 

 به امید دیدار ! -
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 یی او جا مانده بودم. ام 
ا او رفته و من انگار که در ابدینر

ن خوش بود که نگفته بود " خداحافظ ."  دلم به همی 

جای خایل اش روی صندیل زل زده بود به من. دیگر نیم 

شد سیل اشکهایم را نگه دارم. پفر زدم زیر گریه. کم مانده 

د  بود محمد زیر بازویم را بگی 

د. اما زمان و مکان    ومرا کشان کشان با خود از آنجا بیی

 د . دست و بالش را بسته بو 

 پاشو بریم از اینجا ! -

توی لحنش تحکیم مالیم بود که باعث شد اشکهایم را 

م. اما تا آخرین لحظه که از آن  غالف کنم و از جا برخی 

ون برویم نگاه نامریی اش را حس یم کردم که  اتاق بی 

ن که  داشت از روی صندیل خایل بدرقه ام یم کرد.همی 

ت. محمد در روی صندیل نشستم دوباره گریه ام گرف

سکوت غریبانه ای پشت رل نشست و به آوای دلگی  

د. تنها لطفن که یم توانست در حق  گریه من گوش سیی

ن را به سمت یک ساحل  من بکند این بود که ماشی 

ن پیاده شد و با  خلوت هدایت کرد و بعد خودش از ماشی 

سیگار و فندکش به سمت دریای طوفاین رفت و مرا زیر 

 تنها گذاشت.  باران اشک هایم
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*** 

 

چطور تونست این کارو بکنه؟ لعننر ! که خودش -) 

بهش پیشنهاد طالق بده؟ که خودش بگه رهام کن. که 

بسپاردش به من ! این دیگه چه جورشه ؟ چه طاقنر 

 دارن اینا ...من نیم فهمم! 

ن برداشت و با تمام قدرتش پرت کرد   از روی زمی 
ی

سنیک

 توی دریا . (

 

*** 

 

ن برگشت. توی نایلوین که یک رب  ع  بعد او به داخل ماشی 

در دست داشت چند قویط راین  و دوبطری آب معدین 

ن اطراف دکه ای پیدا  به چشم یم خورد. احتماال همی 

کرده و خریدش را از آنجا کرده بود .رس نایلون را باز کرد 

و آن را به طرفم گرفت. من بطری آب معدین را برداشتم 
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قایل برای خودش باز کرد. او بعد از من و او یک راین پرت

 قویط آبمیوه اش را رسکشید. 

 گریه هات تموم شد؟ -

درحالیکه در آبمعدین را یم بستم پشت چشیم برایش 

ی نگفتم. او چند قلب دیگر از راین اش  ن نازک کردم و چی 

 را خورد و بعد قویط نیمه خایل اش را کنار گذاشت. 

  یم خوای واسه تو هم باز کنم ؟-

 نه . -

 صدایم از فرط گریه دورگه شده بود. 

 االن خییل خوشحایل؟ نه ؟-

و از گوشه چشم با حب و بغض نگاهش کردم.نگاهش به 

امواج پرخروش دریا بود که با شنیدن این سوال برگشت 

ی در چهره اش مشخص نبود.  ن  و زل زد به من. چی 

 راستشو بگم نه . -

 

اندم. یعنن که باور و من پوزخند زنان رویم را ازش برگرد

نیم کنم.او هم ظاهرا ارصاری برای توجیه و قانع کردن 

من نداشت. کیم به سکوت گذشت یی آنکه خیال 
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حرکت داشته باشد . من رسم را چسبانده بودم به شیشه 

و نگاه افرسده ام به دوردستها مات مانده بود. تا اینکه 

 دوباره آهنگ صدایش در گوشم پیچید. 

ل کس دیگه بود. هر کیس جز اون. اون کاش جای رسو -

 وقت شاید من االن از این وضعیت خوشحال تر بودم! 

 توی دلم با غصه گفتم 

ن رسول چقدر خوبه که حنر تو هم از ظلم کردن  " ببی 

" !  بهش رسافکنده و غمگینن

 

 ��#یلداتون مبارک  ��
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۸۷ 

 

ام/ به کهکشان، به بیکران، کجا رسیده  نگاه کن که من》

به جاودان / کنون که آمدیم تا به اوجها / مرا بشوی با 

اب موجها/ مرا بپیچ در حریر بوسه ات، مرا بخواه در رسی

ها جدا شبان دیرپا / مرا دگر رها مکن/ مرا از این ستاره

 《مکن

 

 ام گرفته بود. گریه

شود" یم در حاشیه سفید این قطعه از شعر " آفتاب

فروغ، همایون یک یادداشت با مداد برایم نوشته بود که 

تاری    خ ذکر شده در پای یادداشت به سه روز قبل از 

داد که حس گشت و این نشان یمدستگی  شدنش بریم

روزها فعال شده و به او نسبت به حوادث ششمش همان

شوم پیش رو هشدارهایی داده بود . شاید او اخطارهای 

س یا حس دروین  اش را جدی نگرفته و آن را پای اسیر
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ی نگفته بود  ن افکار بدبینانه اش گذاشته و به من هم چی 

دلیل باشند به من منتقل هایی که ممکن بود یی تا نگراین 

ن یک  نشوند. اما البد در نهایت با خودش گفت نوشیر

ری که ندارد. کار از  یادداشت کوتاه برای من رصن

ا چشماین اشکبار خطوط کرد. بکاری عیب نیممحکم

 زیبایش را خواندم. 

 

دانم چرا ویل به دلم برات شده که " محبوبه ماه من! نیم

وقت کار من به این یادداشت را برای تو بنویسم. اگر یک

زندان افتاد ...اگر تقدیر این بود که از هم جدا شویم! اگر 

به هر دلییل مهاجرتمان به شکست انجامید، اگر دیدی 

ن و اینجا م ی جز دردرس و مصیبت و سوخیر ن اندن چی 

ن نیست .اگر دیدی فرقر برایت نیم کند کجای دنیا ساخیر

آنکه به پشت رست بارت را بردار و یی یی من باشی کوله

نگاه کنن از دیار نامهربانان کوچ کن! تو بدون من هم 

ون بکیسی و یم  دور از اینجا گلیم خودت را از آب بی 
تواین

خواهد طور که دلت یمها آنها و جوسازیبه دور از فشار 

. کیس چه یم  کنن
ی
جا ما داند شاید یک روز، یکزندگ

دوباره به هم رسیدیم و خوشبخنر را در کنار هم امتداد 
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ن را به ماندن ترجیح دادی بخشیدیم. پس اگر یک روز رفیر

.شماره ییک از دوستان قابل  با این شماره تماس بگی 

ن را به او خواهم گفت. دین اعتماد من است. من هم ه چی 

 بر گردنش دارم و یم
ی
شود دانم خوشحال یمو حق بزرگ

که بتواند کاری برای من بکند. او به تو کمک خواهد کرد. 

  《ات در غربت نباش! پس نگران تنهایی 

 

شماره اش متعلق و یک شماره برایم گذاشته بود که پیش

ین شانس مرا توانست حکم آخر به کشور اتریش بود و یم

 داشته باشد و آخرین راهکار ممکن! 

 

ی همایون و شماره تلفنن که برایم یادداشت دوراندیشانه

گذاشته بود مایه قوت قلبم شد. حاال با اطمینان و 

ی یم و  توانستم قدم به قدم پیش برومامیدواری بیشیر

ای ی ناگزیِر بدون همایون طرح و نقشهبرای آینده

م. ظاهرا مقابل خواست مامان و محمد هوشمندانه بریز 

آوردم اما در باطن طبق نقشه و رس تسلیم فرود یم

 رفتم. ریزی پنهاین خودم پیش یمبرنامه
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پنجشنبه همان هفته بعد از اینکه مامان با نشان دادن  

 که از طرف دایی سبحان و از محتویات بسته
ی پسنر

ا را پیش تهران برایش ارسال شده و من یک کنی از آنه

خود داشتم نشان داد که بر رسعهدش با من هست ، 

ن کرده بود به محرصن رفتیم و  طبق قراری که از پیش تعیی 

کارهای مربوط به فسخ ازدواج و طالق را به انجام 

لرزید و قلنی که رساندیم. وقنر که داشتم با دسنر که یم

 کشیداز دردش درون سینه زوزه یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۸۸ 

 

کردم و با خون دل پای اسناد مورد نظرشان را امضاء یم

روز به پیام امیدبخش همایون فکر کردم . اینکه شاید یک

دادم جا ما دوباره به هم رسیدیم و به خودم وعده یمیک

که این پایان کار من با او نیست. من از همان لحظه که 

باطل اعالم کرد مهر جدایی ازدواج مقدسم با او را 

انه به امید رسیدن آن روز بودم. یی   صیی
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* 

 

ط این بود که من این اسناد  ) _خب اینم از قدم اول. رسی

م که گرفتم. حاالم  و مدارک رو از آقا سبحان پس بگی 

. پیش من امانت یم  مونه. تو هم از رسول طالق گرفنر

 _خوشحال باش ! به آرزوت رسیدی مامان خانم! 

واقعیم مال وقتیه که دستت رو بذارم تو _خوشحایل 

کنم . تازه ای که من برات انتخاب یمدست مرد شایسته

شه. برای موقع است که خیالم از بابت تو راحت یماون

 ! اون خوشحایل بزرگ دست کم باید سه ماه صیی کنیم

 کنم! _من با محمد ازدواج نیم

یزم! _من هم نگفتم که محبوری با محمد ازدواج کنن عز 

 ) 

 

* 
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چند روز بعد از طالقم و بعد از مراسم سالگرد بابا آن 

شود"  فروغ را با خط نستعلیق قطعه از شعر " آفتاب یم

روی کاغذ نوشتم و تلفنن از محمد خواستم که آن را 

آنکه نه بیاورد یا طاقچه دست همایون برساند. محمد یی 

ن   باال بگذارد با گفیر

م ازت . _شب میام یم  گی 

.دست کم خوشحال بودم که تماس را روی من قطع کرد 

. مخالفنر از خود نشان نداد. دیروقت بود که از راه رسید 

کردم زنگ در وقنر داشتم خودم را برای خواب آماده یم

اتاقم را به صدا درآورد . به داخل دعوتش نکردم .او هم 

.کاغذ را که به  اجازه نداشتظاهرا تصمییم برای ورود یی 

دستش دادم همزمان که خطوط نستعلیق را با چشمانش 

کنان خواند. بعد کرد شعر را هم زیر لب زمزمهدنبال یم

ن شعر خوشش نیامده باشد چهره اش در انگار که از میر

هم شد. کاغذ را توی پاکتش گذاشت و آن را توی جیب 

 پنهان کاپشن چرمش فرو برد. 

 کنم. _برای خودم ضبطش یم
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منتظره اش شوکهلحن جدی و غ ام کرد. تا با تعجب و ی 

 نگاهش کردم شانه
ی

 ای باال زد و خونرسدانه گفترسگشتیک

 _شما از هم جدا شدین و دیگه هیچ ربیط به هم ندارین! 

خواستم با رسید! یمو چقدر حق به جانب به نظر یم

ن جوابش را بدهم اما یادم افتاد چه  کلمایر درشت و آتشی 

ای جز تحمل و مدارا با او و رم. چارهنقشه هایی در رس دا

ن ارصار نکردم. حنر از روی لج مامان نبود  . برای همی 

نگفتم پسش بده. نگفتم . چون هنوز ته دلم کیم 

امیدواری داشتم که ممکن است ته دلش کیم مهرباین و 

 راف باشد و نظرش برگردد. 

ام کشیدم و با پوزخند تلیحن رس تکان دسنر روی پیشاین  

قدرها هم برایم مهم . تظاهر کردم که حاال آندادم

ن   نیست...با گفیر

 _یادم نبود ! 

اش شدم.چشمانش با ناباوری داشت روی باعث شگفنر 

دانم که مرا نیم فهمید و از رفتارم زد. یمصورتم دودو یم

 گیج شده بود. آیه کشیدم و با صدایی گرفته گفتم

ضبطش _حداقل بهش بگو که من براش نوشتم اما تو 

 کردی! 
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خواستم با این پیام به همایون بفهمانم که یادداشتش یم

ام تا خیالش از این بابت راحت شود. البته اگر را خوانده

گفت. در نگاه مات و مبهوتش هیچ نشاین محمد بهش یم

از مخالفت یا موافقت نبود. هرچند به روی خودش 

نیاورده بود ویل مطمئنم که انتظار داشت رس این 

 وضوع با او بحث و نزاعم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۸۹ 

 

ن زودی از خواسته ام عقب نکشم. اما من کنم و به همی 

این روزها تبدیل به زین خسته و مایوس و تسلیم  شده 

 بودم. ظاهرا! 

دروین رسسخت و قوی چون شی  داشتم اما در جلد  

آرام و چراغ  موشی ترسیده و ضعیف فرو رفته بودم ! باید 

خاموش و به دور از هرگونه هیاهو و جنجال به سمت 
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رفتم. اهداف و مقصد و مقصود مد نظرم پیش یم

ای که امیدوار بودم درنهایت کارانهسیاست محافظه

وزی من شود. قبل از رفتنش گفت  باعث پی 

! تا چشم رو _ به زودی از هتل نشینن هم راحت یم شی

 گذره و میای پیش خودم! یمهم بذاری این سه ماه هم 

 

 
ی
اش خندیدم. خیی نداشت که و من توی دلم به سادگ

گزینه مورد نظر مامان خانم نیست و او دارد با زیرگ 

وت دورش یم ی نگفتم و گذاشتم که در عالم هیی ن زند. چی 

ها خودش بماند و برای سه ماه بعد پیش خود نقشه

اید وقنر که کردیم. ببکشد. باید تا روز موعود صیی یم

فهمید  هم من و هم مامان دکیر پنایه را به او ترجیح یم

دیدم.حاال وقت وقت اش را یمتماشایی  ایم قیافهداده

 دید نبود! بیدار کردنش از این خواب خوشی که یم

 

ابری وسط هفته تنهایی رفته بودم در ییک از روزهای نیمه

ان رجا باالی ام تمام شده بود که ناگهمزار. تازه فاتحه

زد یا تحت رسم ظاهر شد. انگار زاغ سیاهم را چوب یم

ن   تعقیبش بودم. با گفیر
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 _خدا بیامرزه! 

ن برداشت و بعد از ریزهخم شد و سنگ ای از روی زمی 

اینکه تق تق به سنگ قیی بابا کوبیدش پیش چشمان 

شده و نفرت وع به خواندن فاتحه غافلگی  ن من رسی آمی 

از جا بلند شدم که بروم. اگرچه کرد. من همان لحظه 

ریزی هنوز یک دل سی  با بابا درددل نکرده و طبق برنامه

نخوانده  《الرحمن  》که از قبل داشتم برایش سوره 

خواست. وجه دلم همصحبنر با او را نیماما به هیچ بودم

ار بودم. مرا از خودش و نگاه ن ش بی  ن ازانگی  ن
های کریه و اشمیی

اش را خوانده از خودش دید فاتحهکه گریزان و رمیده 

 نخوانده گفت

ای با شما حرف بزنم شه چند کلمهخواستم اگه یم_یم

 محبوبه خانم. 

 

شنیدن اسمم از زبان او مثل تزریق سیم مهلک به قلبم 

بود.از شدت درد و سوزش منقبض شدم و برخودم 

آنکه برای کرد. یی اش متعجبم یمپیچیدم. گستاچن 

ای از خود اشتیاق و کنجکاوی حنر ذرهشنیدن حرفهایش 

ویی و پرخاش در جوابش گفتم 
 نشان بدهم با تررسی
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ن ندارم.   _من با نامردا حرقن برای گفیر

و رویم را ازش گرداندم و سنگ قیی را دور زدم و از کنارش 

ن پرشتابم را  رد شدم و او برای اینکه بتواند جلوی رفیر

د تصمیم گرفت مقدمه  . ر بگذارد چینن را کنابگی 

 _راجع به رسوله ! 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۹۰ 

 

دادم . فکر کردم اعتنایی داشتم به راهم ادامه یمبا یی 

شاید قصد دارد به بهانه حرف زدن راجع به برادرش مرا 

در دام یک گفتگوی آزارنده و بیهوده بیندازد. گوشی برای 

 شنیدن اراجیفش نداشتم. 

 

ستان استفاده کرده بود و داشت در او از خل  وت بودن قیی

رفت. کاش پروایی در کنار من راه یمادامه مزاحمتش با یی 
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روز شلویعن بود و او برای حفظ ظاهر هم شده مجبور 

 شد که فاصله اش را با من حفظ کند. یم

خوایم ترتینی بدیم که قبل از دادگایه شدن از ایران _یم

ن روزا ازش  خوایم تا دست به یه یمفرار کنه. همی 

بار دیگه رس از بیمارستان اعتصاب نماییسی بزنه که یک

...شما باید با تا ما از اونجا بتونیم فراریش بدیم در بیاره

. باید بفهیم که آیا یم تونه در این راه محمد صحبت کنن

 به ما کمک کنه یا نه؟

 

اینکه در فکر نجات و فراری دادن همایون بودند خییل 

ب بود. دست کم جای امیدواری بود که خودشان را خو 

منفعالنه کنار نکشیده اند و دارند به این در و آن در 

زنند که محض حفظ آبروی خودشان هم شده یک یم

کاری برایش بکنند. فرار از بیمارستان نقشه خویی 

شده .البته اگر به اندازه کاقن حساب توانست باشد یم

ن دانستم اباشد. اما نیم و با چه رویی برای کمک گرفیر

آمده بود رساغ من؟ پریشان و برافروخته بودم و دلم 

خواست به جای شمرده حرف زدن بر رسش فریاد یم یم

 . کشیدم
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_انگار یادت رفته! من دیگه با برادر شما نسبنر ندارم! 

خودتون مجبورم کردین که ازش جدا بشم. حاال چه 

ن از من و محمد داتوقیع یم ؟ تونی  ن  شته باشی 

_آره ما مجبورت کردیم. چون این خواست مادر شما 

گفت مدارک جدیدی دستشه و بود. مادر شما بود که یم

ن مدارکا رو تهدید یم کرد اگه شما و رسول از هم جدا نشی 

ه و رسول رو یمدست دالوری یم  فرسته باالی دار.  سیی

 

دیم. از حرکت ایستادم و ایستاد. نزدیک گلستان شهدا بو 

و در چند قدیم مزار برادر شهیدش رضا! چقدر دلم 

شدم و قسمش خواست امروز بر رس مزارش حارصن یمیم

دادم که برای آزادی و نجات برادرش دعا کند و پیش یم

خدا ضامنش شود. حیف که این ییک برادر نامردش مثل 

ام را به هم اجل معلق پیش رویم ظاهر شده و برنامه

ستان هم از دستشان در ریخته بود. آدم  حنر توی قیی

 امان نبود. 
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_مامان من از شما خواست رو در و دیوار خونه فحش 

ن با سنگ  ناموش بنوییس و شب برام یادداشت تهدیدآمی 

 پرت کنن تو خونه؟

از فرط خشم و عصبانیت هم گر گرفته بودم هم داشتم 

فته گناهان را به خودش گر . او قیافه یی لرزیدمبر خودم یم

 نمایی گفت بود و با مظلوم

س و جسور _نه... ویل چاره دیگه ای نبود! شما رسنیر

.. با  بودی! بیدی نبودی که با هر بادی بلرزی. 

خوانندگیت و اجرایی که داشنر خط قرمز خانواده ما رو 

... باید کاری رد کرده بودی. باید یم ترسوندیمت تا جا بزین

. متاسفم! واقعا  کردیم که مجبور به طالق بیم یسی

منده  ام ! رسی

 

 #عشق_را_سانسور_کردند 

 #نیلوفرالری 

#۸۹۱ 

 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

. اما من که بعید  ن رسش را با خجلت انداخته بود پایی 

م و دانم این آدم حنر ذرهیم ای پیش خود احساس رسی

های وقیح و متکیی و پشیماین کرده باشد! این آدم

یعنن  دانستند ندامت و عذاب وجدانخودشیفته چه یم

ها دردش چه؟ اصال وجداین ندلشتند که این جور وقت

د. آتش کینه نفرت در نگاهم زبانه یم کشید . با بگی 

 حرص لب برچیدم و گفتم

 

_من برای نجات همایون هر کاری از دستم بر میاد 

کنم. هیچ احتیاچی به درخواست یا یادآوری ییک مثل یم

حرف زدن با شما که ماهیت نکبتت برام رو شده نیست. 

ن حاالم که با شما حرف زدم  شما برام کفاره داره. همی 

کنم این آخرین کنم دهنم نجس شده. دعا یماحساس یم

 بینم. باری باشه که قیافه نحست رو یم

 

به تالقن راه   اشو پیش چشمان هاج و واج و یکه خورده

ای که در تاراندن من از خانه و و رسم ناجوانمردانه

 
ی
از خود نشان داده بود آب دهانم را جلوی پایش  امزندگ

اش از پرت کردم. همان لحظه که رگهای روی پیشاین 
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خشم ورم کرد و چشمانش از فرط ناباوری از کاسه زدند 

ون احساس کردم نییم از خشم و عقده ای که از این بی 

. دلم قدری به اصطالح آدم داشتم از وجودم تخلیه شد 

دیگر مثل قبل جلز و ولز  خنک شده بود. دست کم

 کرد. نیم

 

تنها حرست و افسوس من این بود که ای کاش همایون 

شد که به کمک امثال در این موقعیت ناگریز گرفتار نیم

 نماهای اهریمنن نیازمند شود. این آدم

 ��ببخشید که دیر شد

این داریم  انشاهلل #شنبه یا احتماال #یکشنبه پارت #جیی

 ��عزیزان 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۹۲ 

 

 ) _گ با محبوبه راجع به ازدواج با من باید حرف بزنیم؟

تر که _عجله نکن محمد! بذار بعد عید بشه! یه کم آروم

ریم رساغش! االن هنوز زخم دلش تازه است... شد یم

بابت طالقش از رسول خییل ناراحته. و با عالم و آدم 

 پذی
ی
.اگه االن ای رو ندارهرش رسنوشت دیگهقهره. آمادگ

بخوایم باز تحت فشارش بذاریم جز اینکه نسبت به تو 

ی نداره.  ی پیدا کنه نتیجه بهیر  احساس کراهت بیشیر

_اما من مطمئنم این احساس کراهت لعنتیش با ازدواج 

ن یم تونم دیگه صیی کنم. از انتظار ره. من نیمبا من از بی 

 ام. کشیدن خسته

طالقش باید بگذره! زمان  ای نیست! عدهچاره _ویل

 مناسبش همون بعد عیده! 
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م تا اون_من که یم  موقع! می 

س! اگه تا حاال بدون محبوبه نمردی بازم نیم ی!( _نیر  می 

 

*** 

 

 ها گذشت و نگویمت که به چه حایل! روزها و هفته

ام ) بعد از یکباری که به مزار رفته بودم ( من و تنهایی 

ن دیگری آن قدر در هتل ماندیم تا پوسیدیم. عید غمگی 

 بهاِر یی او به خزان داشت از راه یم
ن رسید و من در دومی 

خود نشستم. این درد اجباری را به جان پذیرفته بودم. 

رنج کشیدن شغل دوم من بود. و شغل اولم ؟ چه 

ن او. یم  دانم! شاید دوست داشیر

 از ریحانه و در سوییت کوچکم پذیرای کیس نبودم. حنر 

کردم . تنها کتاب دایی سجاد و محیا هم دوری یم

زدم نوشتم. ین و پن فلوت یم. خط نستعلیق یمخواندمیم

دادم و با صدای پیانوی ضبط و ترانه و آهنگ گوش یم

. محمد چندباری تا پشت در رفتمشده او به خواب یم
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بار  اتاقم آمد. اما من در را برایش باز نکرده بودم. هر 

 خواهم ببینمت! گفتم از اینجا برو نیم

 

 رفت و باز روز دیگری تفر به در زد و گفت 

خوام _در رو باز کن یه لحظه ببینمت محبوبه! فقط یم

ن بشم که حالت خوبه!   مطمیی

حال من خوب یا بد به کیس ربط نداشت. به تنها کیس 

شد دور از من بود و من از نعمت هم که مربوط یم

 المانه محروم مانده بودم. داشتنش ظ

دونسنر باید _اگه واقعا نگران من و حالم بودی که یم

! من تکلیت رو روشن کردم. اون اسناد و مدارک  چکار کنن

رو از مامان بگی  و بیارش برای من تا باور کنم به فکر 

 !  منن

 مشتش را به در کوبید
ی

 از رس یاس و درماندگ

 ای ! دنده_خییل یک

 

شد و بعد دوباره ا چند روز پیدایش نیمرفت و تو یم

 کوبید به در. عاجزانه تق تق یم
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هللا گفتم فعال قصدی برای کمک به رسول _من به روح

های ندارم. تا تکلیفم با تو روشن نشه رسول فرصت

 ده محبوبه! نجاتش رو از دست یم

با صدایی که از فشار بغض و درد داشت خفه یم.شد    

 یش گفتمدر جواب اخطارها

 _خدای همایون هم بزرگه! 

 

دکیر عماد چندباری سیع داشت با من ارتباط برقرار  

ن پیایم که برایم فرستاد نوشته بود   کند. در اولی 

انه بار جور دیگری منو بشناش! یی کاش این》 صیی

 《ی موعودم! منتظر رسیدن لحظه

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۹۳ 

 

   و در پیام دیگری
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ن شما آرزوی هر مردیست! حنر اگه این》 بار هم داشیر

همه چی به هم بخوره من امیدوارانه برای فرصت دیگه 

  《مونم. منتظر یم

ای بار دیگر تقدیر داشت به طرز مضحک و احمقانهیک

شد. فردا نوبت آزمایش و عقدمان بود و من در تکرار یم

با دکیر دانم مامان چطور انتظار یک معجزه دیگر .نیم

کردم دکیر عماد آن عماد به توافق رسیده بود؟ باور نیم

بار او را در قدر خواهان من بوده باشد که با اینکه یک

ن مرصانه آستانه ازدواج قال گذاشته ام باز هم چنی 

 سودای مرا در رس داشته باشد! 

 

البته بعدا فهمیدم در یی دو عمل ناموففر که در هر دو 

بیمارش شده بود و بعد از شکایت  مورد منجر به مرگ

های آن دو بیمار فوت شده، پرونده سنگینن در خانواده

نظام پزشیک برایش تشکیل داده بودند که او راه فراری از 

اش نداشت و شکست حتیم در آن پرونده های پزشیک

مامان با وعده رفع و رجوع کردنشان ) به کمک دایی 

قع دکیر عماد در سبحان ( تطمیعش کرده بود . دروا
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طور که گشت و آنازدواج با من دنبال منافع خودش یم

 کرد عاشق چشم و ابروی من نبود. هایش ادعا یمدر پیام

 

 ام با خیی بودند. ریحانه و دایی سجاد از نقشه

  
ی

ن با محیا هم از قبل حرف زده و هماهنیک های الزم بی 

بکند.  دانست چکار باید من و او صورت گرفته بود. او یم

نقشه این بود که قبل از اینکه با مامان عازم محرصن مورد 

د و نقشه مامان  نظر شویم او پنهاین با محمد تماس بگی 

اش دست محمد بود. مطمئنا وقنر را لو بدهد. بقیه

ام فهمید حنر من هم دکیر عماد را به او ترجیح دادهیم

را  آمد و محرصن نشست. یمشد. اما بیکار نیمدیوانه یم

کرد. روی رس مامان و دکیر عماد و شاید هم من خراب یم

م. به تالقن این تنها انتقایم بود که یم توانستم از او بگی 

ام! واال مرا چه به دکیر عماد که خوشبخنر از  دست رفته

 من بود! جزیی از بزرگ
ی

 ترین کابوس زندگ

 محیا با تردید گفته بود 

س ن ؟ اگه نیاد... _اگه محمد اون روز در دسیر  باشه چی

 در جوابش با تلخندی گفته بودم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

_اگه نیاد ازدواح با دکیر عماد رو به عنوان تقدیرم 

 پذیرم. یم

 

*** 

 

 محمد 

 

با دالوری و تنن چند از  مسئوالن رده باالی سپاه و بسیج 

شهر توی یک جلسه مهم که در مقر فرماندیه برگزار 

کت داشت. آخرهای جلسه وقنر یم که با چای و   شد رسی

شدند و گفتگوها که رفته رفته از خرما داشتند پذیرایی یم

حالت جدی و رسیم خود خارج شد ، موبایلش را که در 

ای در حالت سایلنت ته جیبش افتاده بود برای لحظه

پاسخ از محیا آورد و بالفاصله با دیدن چندین تماس یی 

ه رسش گیج رفت. یعنن چه اتفاقر افتاده؟ چی شده ک

محیا هفت بار با او تماس گرفته؟ هول و وال به جانش 

 افتاد. 
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" نکنه محبوبه طوریش شده! نکنه...نکنه... خودکیسی 

 کرده باشه! " 

این فکرهای ترسناک بدتر به تشویشش دامن زد. بعد 

 فهمید از او یک مسیج هم دارد. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۹۴ 

 

 هر چند برای خواندنش د
ی

لهره داشت اما با دستپاپیک

هایش را باز کرد و به رساغ پیام خوانده صندوق پیام

 نشده محیا رفت. 

ه محرصن تا اونو به " مامان امروز یم خواد محبوبه رو بیی

عقد دکیر عماد در بیاره. همه کاراشون انجام شده. قرار 

ی بدوین ویل ... اگه یم ن خوای کاری بکنن نبود تو چی 

 ودت رو برسون. بیا به محرصن ..." هرچه زودتر خ
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 اش نشست. این دیگر چه نقشهعرق رسدی روی پیشاین 

خیی بودن خودش بیشیر ای بود! از یی دهندهتکان

زده بود تا خود خیی ! چشمانش دیگر پیام محیا را شگفت

دید. اتاق در نظرش تاریک شده بود و داشت دور نیم

رسش شبیه به چرخید. صداهای اطرافیان در رسش یم

ن هیاهویی غریب شده بود. باورش نیم شد که به همی 

خواست زن دکیر عماد شود! که راحنر محبوبه یم

ن بد و بدتر ،  ترجیحش او بود. که حنر در اوج ناچاری  بی 

گرفت. بدتر را انتخاب کرده بود! داشت ازش انتقام یم

؟ به قیمت نابود کردن خودش؟ چطور  اما به چه قیمنر

به خاطر این قساویر که داشت در حق خودش و او باید 

 بخشیدش؟ چطور؟ کرد یمیم

 

 پریده و حالنر مشوش دل و یی  یی 
ی

طاقت از جا پرید. رنیک

های دورو برش های رسگشته و متعجب آدمداشت. نگاه

تر نشان داد. دالوری را متوجه خودش که دید مستاصل

رسید. کیم ظر یمبیشیر از بقیه کنجکاو و البته نگران به ن

بعد صدای خودش را شنید که با پریشاین داشت یم 

 گفت 
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خوام آقایون! من یه مشکل شخیص و _خییل عذر یم

دین از بینن نشده برام پیش اومده! اگه اجازه یمپیش

 حضورتون مرخص بشم! 

خواست منفجر شود اش شکسته بود. از درون یمچهره

که از فرط کرد  اما به سخنر داشت حفظ ظاهر یم

گفت که با وجود ها یمعصبانیت فریاد نکشد. اگر به آن

 
ی

اش باز هم زهراخانم دورش زده و پنهان همه زبر و زرنیک

هایش را پیش برده حتما به حالش متاسف از او نقشه

کردند. شدند و به توانایی و هوش و ذکاوتش شک یمیم

زن چطور باید این ننگ را که او از پس مکر و حیله یک 

 پذیرفت؟ آمد یمبرنیم

 ی صدای زمزمه

های اصیل زده شده! برو به " راحت باش برادر ! حرف

 کار مهمت برس " 

ن ترغیبش کرد. دالوری هم با  از هر سو بلند شد و به رفیر

اش پیشاپیش مجوز خروجش را از های همدالنهنگاه

جلسه اعالم کرده بود. بعد از عذرخوایه مجدد 

تاب از دفیر خارج شد و نفهمید که چطور رسآسیمه و پرش

های محیا مربوط به خودش را به ماشینش رساند. تماس
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داند که نقشه شد و حاال خدا یمحدود دو ساعت پیش یم

 مامان خانم تا کجا پیش رفته باشد! 

؟ تو چرا  " تو چرا قبول کردی محبوبه؟ تو چرا خواسنر

"... 

 

نم بگذار زن آن گفت به جهیک دلش به قهر و غیظ یم

د و بقیه   با رسول از رسش بیی
ی
مرد شود تا نشئه زندگ

وار عمرش در خماری زجرکش شود. یک دلش دیوانه

 زد نه! نه! نه! فریاد یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۹۵ 

 

درمانده و عاجزشده مشنر بر فرمان کوبید. باز هم به 

داد محبوبه با محیا که مرام و معرفت داشت و ترجیح یم

او ازدواج کند نه ییک مثل دکیر عماد! شماره محیا را 

 گرفت. 
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بعد از دو بوق رد تماسش داد. نکند کار از کار گذشته 

تاشان را باشد! به خدا که اگر دیر کرده باشد جنازه هرسه

ون. محیا بعد از رد تماس باید از محرصن یم کشیدند بی 

؟ ز  ود بیا تا بله رو اس ام اس داده بود " پس کجایی

" ! ن  نگفیر

شد به موقع رسید! پس هنوز تمام نشده! پس هنوز یم

 شد که مال او شود. پس هنوز یم

 

ها گذشت. چراغ با آخرین رسعت ممکن از خیابان

ن توجه رد یمقرمزها را یی  هایی را که با رسعت کرد. ماشی 

دار و خط های کشراندند با بوقمطمئنه بر رس راهش یم

تاراند. فقط کم مانده از رس راه خودش ییک ییک یم نو نشا

های لجباز و بود کلتش را در بیاورد و از پنجره راننده

د. از چپ و راست سبقت فس فسوشان را نشانه بگی 

بندان خیابان منتیه به محرصن مورد گرفت و توی راهیم

جا کنار خیابان رها کرد و با رس به نظر ماشینش را همان

دش دوید. بعد از یط مسافنر حدود پانصد سمت مقص

که نفسش بند آمده و پهلویش درد گرفته بود میر درحایل

ن محرصن کشان جنازه خودش را به سخنر از پله های تی 
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بنر خودش باعث رعب و  کشان باال برد و با ورود رصن

ین شد.   وحشت حارصن

 

اعتنا به صدای نازک و جغجغوی منیسی محرصن که با یی 

 وپیده بود رسزنش بهش ت

ه آقا؟ شما دیگه گ هستید؟  _چه خیی

ش  ن و دو مرد دیگر که ییک آبدارچی بود و دیگری پشت می 

هایی ترسیده زل زده بودند به او  به نشسته و با نگاه

 زد باید اتاق عقد باشد.  سمت اتاقر رفت که حدس یم

بعدا فهمیده بود که عاقد در راه آمدنش به محرصن با یک 

مواجه شده بود و اگر درگی  آن تصادف تصادف کوچک 

گذاشت که او اسمش را شانس یا بخت و اقبال یم

ی تقریبا یک ساعته به محرصن نیمنیم رسید شد و با تاخی 

 حاال برای رسیدن او هم خییل دیر شده بود. 

 

ابتدای خطبه عقد بود که با ورود توفاین او سکویر رسد و 

ن شده را درنورد ن اتاق تزئی  ید. نگاه خشن و سهمگی 

غضبناکش به جز محیا که روی یک صندیل دور از جمع 
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های مات و نشسته بود به نوبت از روی تک تک چهره

مبهوت پیش رویش ) زهرا خانم و عاقد که خشکشان زده 

بود ، یک مرد که برادر کوچکیر دکیر عماد بود و دو زن که 

 ییک خواهر و دیگری احتماال زن برادرش بود و هر سه

روی صندیل تبدیل به مجسمه شده بودند ( گذشت و به 

 از رسزنش و نگاه رسد و یی 
ی

روح محبوبه که رسید رنیک

اش حالت مرموز و مبهیم کدورت به خود گرفت. چهره

داشت که او قادر به درک و فهمش نبود. دلش 

گلدار او که زیبایی معصومانه اش   خواست با چادر آیی یم

زد. کشید خودش را دار یمرخ یم ها بهرا همچون فرشته

د .از جا بلندش کند و توی توانست یقهکاش یم اش را بگی 

 گوشش فریاد بزند 

 

؟ "" به چه حفر بازم یم  خواسنر از من بگذری لعننر

 

محرصن دار متعجب و رسگشته عاقبت دست از 

ان اما با احتیاط پرسید  تماشایش کشید و حی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند
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 فرالری#نیلو 

#۸۹۶ 

 

؟  ن  _شما از بستگان عروس یا داماد هستی 

او با تغی  نگاهش کرد و جوابش را نداد. بعد رویش را به 

دکیر عماد کرد که با کت و شلوار کرم کنار محبوبه 

نشسته و خودش را طوری جمع و جور کرده بود که انگار 

 ها از دید او پنهان شود. خواست پشت آینه و شمعدانیم

گذشت با خانم وقنر داشت از مرز سکته یم زهرا  

جی  َضعیفن چشماین که هنوز در کاسه یم چرخید با جی 

 نالید 

ت کرد؟  _گ خیی

 

زد که ممکن است کار محیا آیا هرگز پیش خود حدس یم

بوده باشد که حاال با خیایل آسوده ساکت نشسته بود و 

 آمد!؟ جیکش در نیم

عد از اینکه لگدی به محمد چشم غره ای به او رفت و ب

سمت سفره عقد انداخت و نییم از دکوراسیون خنچه 
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آنکه روی عقد را به هم ریخت به سمت در رفت و یی 

 سخنش با شخص خایص باشد نهیب زنان گفت 

ون!  ن حاال از این اتاق برین بی   _چند نفرتون باید همی 

و چون دید کیس از جای خودش تکان نخورد و هنوز 

کردند با و سکوت هاج و واج نگاهش یم داشتند در بهت

به محکیم بر در کوبید   کف دستش رصن

 _نشنیدین چی گفتم؟

 

جویانه به زهراخانم کرد و چون او را عاقد یک نگاه چاره

ل اوضاع از خوردهیکه تر از خودش دید و فهمید کنیر

آید دستش خارج شده و ظاهرا کاری هم از دستش برنیم

های دکیر عماد هم بدون و آدمناگزیر از جا برخاست 

مقاومت خودشان را جمع و جور کردند که هرچه زودتر 

 داد بگریزند. از جلو چشمان او که بوی مرگ یم

عاقد در آخرین لحظه خواست خودی نشان بدهد و 

کند. و پلیس خیی یم ۱۱۰زند تهدیدکنان گفت که زنگ یم

شای محمد هم با نشان دادن کارت شناسایی خود از تما

 قیافه وارفته و گرخیده اش محظوظ شد. 
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دکیر عماد قبل از تسلیم شدن در آخرین تالش 

ای با او به اش سیع کرد با لحن صلح طلبانهمذبوحانه

 توافق و سازش برسد. 

دونم چه مشکیل هست؟ اما ما کیل _آقا محمد... من نیم

خیی موندین متاسفم! ریزی کردیم. اگه شما یی برنامه

کنم مراسم ما رو به هم نریزین. من جلو خواهش یم

 ام آبرو دارم. این بار دومه که ... خانواده

 

ن چهارنفری که فرار را برقرار ترجیح  محمد کیم بعد از رفیر

آنکه حوصله جروبحث یا کشمکش با دکیر داده بودند یی 

اش را عماد را داشته باشد به سمتش هجوم برد و یقه

بعد با تمام قدرت پرتش  گرفت و به سمت در کشیدش و 

ون و در را پشت رسش با تق محکیم بست.  کرد بی 

ه به نگاهنفس های سوزین هایش به شماره افتاده بود. خی 

و مغرورانه محبوبه دسنر روی رسو صورت رسخ و 

 اش کشید . کردهعرق

 

 فکر کرد
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ذاشتم زن اون قصاب بشه تا حالش جا " حقش بود یم 

 بیاد ." 

ن و بعد رو کر  د به زهرا خانم که تقریبا در آستانه فرو ریخیر

 بارش در سکوت اتاق پیچید. بود. صدای شماتت

کردم باید _یک بار منو دور زدی بست نبود؟ فکر یم

ت شده باشه برات.   درس عیی

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۹۷ 

 

 

تر زدهکرد از خباثت و رذالتش شگفتحاال که فکرش را یم

. فهمیدن اینکه این زنک سیاس و فتنه گر با اسناد شد یم

و مدارگ که خودش در اختیار او گذاشته بود دورش زده 

 ترش یم کرد. دیوانه

زهراخانم با آیه از نهاد برآمده چادرش را رها کرد و 

های لرزانش ول شود. هنوز هم گذاشت که روی شانه
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داشت خواست عمق فاجعه را درک کند و باور نانگار نیم

اش نقش برآب شده. اما های حساب شدهکه نقشه

از تک و تا   محض حفظ ظاهر هم شده وانمود کرد که

 نیفتاده. 

 

با لحن حق به جانبش انگار که نیشش را در جانش فرو 

 کرد. یم

ل محبوبه برنمیای محمد ! تو پیشش  _تو از پس کنیر

! ییک تبدیل به یه آدم ضعیف و دست و پا بسته یم شی

ه دستش و با ید باال رس محبوبه باشه که افسارش رو بگی 

نذاره دست از پا خطا کنه. ییک مثل محمد دوسه سال 

ه پیش! اما این محمدی که االن یم بینم حریف این دخیر

شه. ... رس جریان اجرای خوانندگیش چکار کردی؟ نیم

 . بهت گفتم این آخرین فرصتته که خودت رو اثبات کنن

شایندش کوتاه اومدی و راهو براش باز اما تو برای خو 

 !  گذاشنر
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۹٨ 

 

محمد با هجوم حضورش معادالت حساب شده مامان را 

 به رخسار داشت نه جاین در 
ی

به هم ریخته بود. نه رنیک

 اش مثل یخ وا رفته بود. تنش! روی صندیل

 بود من برای رهایی از 
ن این گرداب رسنوشت او که مطمیی

این که از جانب  قابل جیی به سبب صدمات و تلفات غی 

 
ی
ام شده بود هرگز به او متوسل محمد نصیب من و زندگ

نخواهم شد و کار ازدواجم با دکیر پنایه را تقریبا یکرسه 

دید ؛ مدارک را بعد از نشان دادن به من به محیا یم

ن و شایسته ده بود ) به عنوان فرد امی  ی که هردو اسیی
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ن بودیم که قول و قسمش  طرف قبولش داشتیم و مطمیی

را نخواهد شکست.(  تا بعد از اینکه خطبه عقد جاری 

 شد او مدارک را در اختیار من بگذارد. 

 

محیا به روح بابا قسم خورده بود که فقط طبق توافق  

. اما من که چشم امیدم به حاصل شده عمل خواهد کرد 

جرا بود تا آخرین لحظه از زیر چادر ورود محمد به این ما

چشمانم را به در دوخته بودم تا با آمدنش بساط 

بازی مسخره مامان را برچیند. تحمیل شکست شبخیمه

 خودش و غلبه بر مامان توسط دست
ی

نشانده همیشیک

یعنن محمد لطف و لذت دیگری داشت. درحالیکه هردو 

ی خیی  ن ندارم و  طرف بر این باور بودند که خودم از چی 

کیس که دست به دامن محمد شده من نیستم. اگر به 

ی نیم شد شاید در آخرین هر دلییل از آمدن محمد خیی

لحظه پشیمان از این قمار ترسناک و شوم از پای سفره 

ای که ناگزیر به آن کشیده خاستم و از مهلکهعقد بریم

کردم . من به این احتمال هم فکر کرده شده بودم فرار یم

 ودم . ب
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از نگاه کردن به چشمان پر غیظ و غضب محمد ابایی 

نداشتم. حاال دیگر فهمیده بود که پایش برسد من از او 

دانم که تا ابد از اینکه من دکیر ترم. هرچند یمدیوانه

کشید.محمد رساغ پنایه را به او ترجیح داده بودم رنج یم

دتر گم مدارک را از مامان گرفت. مامان دست و پایش را ب

رفت که یعنن مبادا بند را کرد. به من و محیا چشم غره یم

ن از به آب بدهیم! اما باید یم فهمید که دیگر همه چی 

لش خارج شده و کاری از دستش برنیم آید. فقط باید کنیر

بنشیند و دنباله این نمایش را به کارگرداین محمد تماشا 

زک محیا کرد. قبل از اینکه من حرقن بزنم صدای نایم

 حواس محمد را پرت خودش کرد. 

 _دست منه! 

 

خواست به سمت قیافه مامان طوری بود که انگار یم

محیا حمله ور شود و مدارک را از چنگش در بیاورد اما 

تواند حنر از جایش جنب دید توانش را ندارد و نیمیم

بخورد. محمد رویش را به محیا کرد. نگاهش به او گرم و 

 فکر کردم مهربان بود. 
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خواست روز یم" حاال حتما بیشیر از همیشه از اینکه یک

این محیای معصوم و مهربون رو طعمه خشم و انتقام 

 کشه ." خودش کنه از خودش خجالت یم

 

کرد و مثال حواسش به او و محیا عمدا به مامان نگاه نیم

ون صدای نگاه های ملتمسانه و عتاب آلودش نبود. از بی 

رسید. کیس داشت با فریاد یم به گوش یمهمهمه مبه

 گفتیم

ن پلیس بیاد. این چه وضعشه! _شما چرا زنگ نیم  زنی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۸۹۹ 

 

 
ی
صدای دکیر پنایه بود که در نهایت عجز و درماندگ

دار را علیه جو به وجو آمده تحریک  داشت محرصن

ن یم دار هم با گفیر  کرد. محرصن

؟ت پلیس خیی نیم_چرا خود  کنن
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آب پایک را روی دستش ریخت و از خود ناامیدش کرد.. 

مسلما از ترس واکنش محمد کیس جرات این کار را 

ون نداشت .و کیس از ما هم نگران اتفاقایر که داشت بی 

 افتاد نبود. از این اتاق یم

محمد دستش را به سمت محیا دراز کرد و با مالیمت 

 گفت

 ن محیا! _مدارکا رو بده م

 

خواست؟ نکند او هم برای خودش مدارک را برای چی یم 

فکر و خیاالیر داشت! اما به هرحال هرطور که حساب 

دیدم دست خودش باشد خییل بهیر است تا کردم یمیم

قابل اینکه دست مامان ! مامان بسیار خطرناک تر و غی 

 اعتمادتر از او بود. 

اند با نگراین از روی مامان تمام توانش را جمع کرد تا بتو 

ن بردارد.چشمانش داشت از حدقه دریم آمد. صندیل خی 

 اش در اتاق دور برداشت. زدهصدای وحشت

_محیا به روح پدرش قسم خورده که تا محبوبه بله رو 

 نداده مدارکا رو نده بهش. 
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کشید که زباین برای محیا خط و نشان یمداشت با زبان یی 

ن قسمش را ندارد. م اعتنا به مامان حمد یی حق شکسیر

تری محیای رسگشته را مورد این بار با لحن مهربان

 خطاب خودش قرار داد . 

 _مجبور نیسنر رس قسمت بموین محیا ! 

 

ن حال که از نگاه های نیه محیا کیم مردد ماند .در عی 

کننده مامان گریزان بود یک نگاه به من کرد که هنوز این 

 سوی خنچه عقد پیچیده در الی 
ی

ام در سکوت چادر رنیک

دم نه ز نظاره گر صحنه پیش رویم بودم . نه حرقن یم

کردم. گویی بعد از ورود محمد به اتاق تبدیل به کاری یم

مجسمه شده بودم. خیال نداشتم محیا را به کاری 

برخالف میلش ترغیب کنم. با توجه به شناخنر که از 

به  دانستم اگر ناخواسته مجبور روحیاتش داشتم یم

شکست قسمش شود بعدها دچار عذاب وجدان خواهد 

 شد. به خصوص که مامان به روح بابا قسمش داده بود . 

 

نگاهش با ردی از شک و تردید  روی محمد ثابت مانده 

بود. انگار که قصد داشت در ماورای ذهن خود ، با روح 
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ن  بابا ارتباط  برقرار کند و پیشاپیش ازش بابت شکسیر

 هد! قسمش عذر بخوا

ی بخواند تا یا که یم ن خواست در چشمان محمد چی 

ن شود که او از این درخواست خود قصد و نیت  مطمیی

دانم در نگاه محمد چه دیده بود که به سویی ندارد. و نیم

این اطمینان رسید؟ که ناگهان با حرکایر شتابزده دست 

ون کشید و از ترس  داخل کیفش کرد و پاکنر را از آن بی 

جه بزند و آن را از کاینکه ی وقت مامان به سمتش شی 

دستش بقاپد رسی    ع به سمت محمد گرفتش . مامان که 

ن را از دست رفته یم دید تصمیم گرفت با تقریبا همه چی 

 بار خود محیا را بیازارد. کلمات شماتت

 

جوری زین زیرش؟ اینخوری و یم_ به روح پدرت قسم یم

؟ یمداری یمامانت ؟  دوین چه کنن  معصینر کردی دخیر

 

ربار مامان  محیا انگار که بخواهد در مقابل نگاه های رسی

 مهتابگون 
ی

د اما جان پنایه نبود. پس با رنیک سنگر بگی 

چادرش را روی نییم از صورتش کشید . در خود مچاله 
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سوخت . شد و کز کرد کنج دیوار . دلم برایش یم

 خواستم از جا بلند شوم و بروم بغلش کنمیم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۰۰ 

 

ام قفل شده بودم. یارای اما انگار در بدن خشک شده

 تکان خوردنم نبود. 

محمد یک نگاه به محتویات داخل پاکت انداخت. انگار 

ن شود. پیش چشمان یم خواست از کامل بودنش مطمیی

ی مامان به سمت من آمد و در یک رنگ مرگ گرفته

ترین محمد همه . آن لحظه من مظلومقدیم من ایستاد 

دیدم. نگاهش رسد و پژمرده بود و هنوز عمرم را مقابلم یم

 کرد . آماده بودم که بگوید داشت پنهاین رسزنشم یم

" حاال که آماده کنار سفره عقد نشسنر عاقد رو خیی 

کنیم تا عقدمون کنه تا بعد من این مدارک رو بدمش به 

 تو ."  
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فرط ناراحنر و عصبانیت بر خود  مامان داشت از 

تهدید و یی خط و نشان پاکت را به ژکید. محمد که یی یم

سمت من گرفت او نزدیک بود رسما پس بیفتد. من هاج 

ن کردم. باورم نیمو واج به محمد نگاه یم شد به همی 

 راحنر داشت از خی  مدارک به آن مهیم یم گذشت ! 

لت رو از دست کنن محمد؟ انگار عق_داری چکار یم

 دادی! 

توجه به نهیب عاجزانه مامان با اشاره به پاکت محمد یی 

 توی دستش گفت 

ش تا پشیمون نشدم .   _بگی 

 

پاک گیج شده بودم. نکند با من خیال شوچن داشت؟ 

اش گرفته! دستم با تردید به سمت پاکت نکند بازی

 کشیده شد. 

 ا نکرد. هرآن منتظر بودم دستش را پس بکشد اما این کار ر 

کردم اما باز وحاال با اینکه وزنش را توی دستم حس یم

شد که به دست آورده باشمش. مدارگ که هم باورم نیم
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به خاطر به دست آوردنش حارصن شده بودم با مردی بر 

رس سفره عقد بنشینم که یک روز قصد داشت صدایم را 

د و بیم آن یم روز در آینده کار رفت که یکاز من بگی 

 مه تمامش را با من تمام کند. نی

دیدم! هنوز نگاه انگار که داشتم توی بیداری خواب یم 

 ماتمان درگی  هم بود که مامان با دندان قروچه گفت

ن _اگه یم جوری بدیش به اون چرا اصال خواسنر همی 

 دادیش به من؟

 

ی تکانمان داد و در اش مثل زلزلهجمله ای هشت ریشیر

آمد.بوی یک یک تباین زشت یم خود فرو ریختمان. بوی

ده بود نه  توطئه بزرگ ! محمد مدارک را به مامان سیی

را ازش کش رفته باشد. از اول هم نباید  اینکه خودش آن

کردم. چه خوش خیال بود که به حدس خودم شک یم

نزدیک بود باور کنم محمد منیحی من شده! درواقع او 

ه خودش به او وقنر دید که مامان با اتکا به مدارگ ک

ده داشت به اعتمادش خیانت یم کرد و قصد داشت سیی

مرا برای همیشه از او دورم کند وارد میدان شد تا نقش 

 قهرمان را برای من بازی کند. 
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هایش را تو محمد از افشاگری مامان رسخ شد. لب 

گر و های توبیخکشید و برای فرار از دست نگاه

ن من چشمانش را با فشمذمت ار روی هم گذاشت. آمی 

مامان در آخرین لحظه تصمیم گرفته بود که با تخریب و 

تخطئه محمد و رو کردن دستش پیش من ، جلوی 

د. که باز هم او را از قهرمان سازی محمد از خودش را بگی 

 چشم من بیندازد. کاری که در آن شگرد داشت! 

ای که به بار دیگر با تمام حب و عشق کورکورانهیک 

داشت او را فروخته بود. این بار درست مقابل  محمدش

. و بعد انگار که فهمیده باشد چه دردی چشمان خودش

 به او زده

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۰۱ 
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ِ یی از یی 
 یا پشیماین

ی
اش پس حاصل روی صندیلچارگ

 افتاد. 

ام محکم گرفته بودم. من مدارک را زیر چادر به روی سینه

گرفتند از آن مدارک  اگر جانم را هم ازم یمحاال حنر 

دانست چطور باید وجود گذشتم. محمد انگار نیمنیم

های زخیم و لهیده اش را از زیر دست و پای نگاه

وار من جمع و جور کند. به لطف این رسوایی و شالق

 پرده دری دیگر از من توقع تشکر و تقدیر نداشت. 

 

بزرگش را در آخرین لحظه فقط برای اینکه ناجوانمردی  

ان کرده بود و با هر نینر که داشت مانع از اجرایی  جیی

دن آن مدارک به من شد  شدن نقشه مامان و سیی

میم که بیش   توانستم جلوی طغیان خشم و نفرتم را بگی 

اختیارم را از این شاهد ویران شدنش نباشم. اما زبان یی 

 م توانستم مهار کنم. پوزخند زنان گفتنیم

یر بشه برات که _مامان باید دورت یم زد تا درس عیی

 . دیگه باهاش علیه من همدست نیسی 

ن بود. یمدانم که لحنم طعنهیم دانم که قصدم آمی 

دانم که شنیدن حقیقت تلخ از زبان نکوهشش بود و یم
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ی داشت اما امیدوار بودم اقال کلماتم از  من درد بیشیر

ده باشدش. که او و مامان درون تکانش داده و به خود آور 

سند از درافتادن با کیس که فقط خدا را  بفهمند باید بیر

 دارد. 

ون رفتیم دکیر پنایه و آن روز وقنر دنبال هم از اتاق بی 

اض ن همراهانش با قیل و قال بسیار و با هجویم اعیر آمی 

به سمت من قصد نزدیک شدن و گفتگو و یا متقاعد 

از دور و بر من تاراندشان و  کردن مرا داشتند که محمد 

ها که دستشان از راه را برای خروج من باز گذاشت. آن

من کوتاه ماند به سمت مامان یورش بردند تا فریاد 

 بازخواستشان را بر رس او خایل کنند. 

 

بردم که من داشتم محیا را با خودم به سمت ماشینم یم 

با موبایلم یک کوچه باالتر پارک کرده بودم. به ریحانه که 

هایی گفتم و تماس گرفته بود جسته و گریخته یک
ن چی 

شویم. فقط اینکه من و محیا به زودی رایه خانه آنها یم

ح کامل  محض اینکه خیالش را تا رسیدنمان به خانه و رسی

 ماجرا راحت کرده باشم کوتاه و مخترص گفتم  
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_عقد به هم خورد و محمد مدارکا رو از مامان گرفت و 

 ه من . داد ب

و متعاقبا از صدای جیغ شادمانه ریحانه پرده گوشم 

 لرزید. 

دانم آمد . نیممحمد پشت رسمان داشت شتابان یم

ن خودش هم در همان داشت تعقیبمان یم کرد یا ماشی 

ی بود که ما یم  که مرا توی مسی 
ی

رفتیم. با چادر رنیک

ازدحام خیابان منتیه به دفیر ثبت ازدواج معروف ، 

نما کرده های برافروخته و منقلب انگشتا قیافههم بآن

های کنجکاو مردم گریزان بودم و با بود معذب و از نگاه

تمام هوش و حواسم مواظب بودم که پاکت مدارک از 

 دستم ول نشود. 

 

 محیا پوزخندزنان گفته بود 

های درب و داغونمون فهمیدن _همه شهر انگار از قیافه

 فتاده و ازدواج به هم خورده . که تو محرصن چه اتفاقر ا

باالخره به کوچه و ماشینمان رسیدیم. دزدگی  را زدم 

ن  که خواستم با عجله پشت رل .محیا نشست و من همی 
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بنشینم محمد از پشت رس گوشه چادرم را گرفت و مرا به 

 سمت خودش کشید. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۰۲ 

 

 _صیی کن محبوبه! 

دم و با هم چشم توی چشم شدیم فقط از تا رس گردان

ن ترسیدم. اینکه مبادا پاکت مدارک را از چنگم در  یک چی 

 بیاورد

داد. اما او انگار دیگر به بود و نبود آن مدارک اهمینر نیم

ن دیگری بودند. دسنر روی چشمان اندوه ش نگران چی  ن خی 

صورت پریشانش کشید و من از فرصت استفاده کردم و 

ن و محیا موقع همان پاکت مدارک را پرت کردم توی ماشی 

هم بالفاصله از روی صندیل برش داشت. حاال خیالم 

اعتنا به حرکات توام با ترس و راحت شده بود. محمد یی 

 احتیاطمان شمرده گفت 
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کنم که من اون مدارکو دادم به مامانت! اما _انکار نیم

 نیتم این نبود که ازش علیه رسول استفاده بشه. من

 خواستم... خواستم ... یمیم

 

 هایش حق به جانبانه پریدم وسط حرف

! همه چی مشخصه! توضیح 
ی

ی بیک ن _الزم نیست چی 

 خواد. نیم

 لحن آرامش رو به طغیان گذاشت و برآشفته شده گفت 

! فقط داری ظاهر قضیه رو یم_تو هییحی نیم بینن و دوین

! ویل من ... یم ن خواستم با او ممکنه رسزنشم کنن

مدارکای لعننر به تو برسم. دادمش به مامان خانمت که 

ط بذاره. نه خودم .   اون برات رسی

 

م روی سیمای درهم و آشوبش دو دو یمنگاه رقت  ن زد. آمی 

سوخت وقنر که او دانم چرا باید دلم به حالش یمنیم

 و خوشبخنر مرا فدای خودخوایه
ی
های خودش زندگ

بودم! ترحم بر  رقن کرده بود! من چه آدم دلرحم مزخ

ها را بر من روا داشت گناه ترین ظلمکیس که بزرگ

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ای بود در حق خودم . اما به طرزی احمقانه نابخشودین 

و ناباورانه برای این حال زار و مستاصلش از ته قلبم 

متاسف و متاثر بودم و این حس همدیل عجیب دست 

انکه خود خواسته باشم مقرص این خودم نبود. من یی 

 حال بد او بودم! 

یبا تمام این فتنه ن هایی که از او به من ها و ستمانگی 

توانستم با اطمینان بگویم که او حنر رسیده بود یم

نواتر از من است. او عاشق خویی برگشته تر و یی بخت

نبود و من هم معشوق خویی برایش نبودم و نیستم. چرا 

 
ی

همایون باخته و ام یعنن که دلم را قبال به تنها مرد زندگ

عشق و عالقه متقابل را به زیبایی درک کرده بودم و اصال 

خواستم. او اما عاشفر دلشکسته عاشفر چون او را نیم

کشید بود که تابوت عشق یک طرفه خود را بر دوش یم

 و نیم
ی

هایش در قلب توانست با تمام تنهایی و شکستیک

بدجور  ی من پنایه بجوید. او در این مثلث عشفر رمیده

رسید که خودش هم گی  افتاده بود و به نظر یم

 دانست نه راه پس دارد نه پیش. یم
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ای وجود به او گفتم فراموشم کن! فکر کن محبوبه 

ندارد. فکر کن مردم ! فکر کن لیاقت تو را نداشتم و تازه 

 خورم. فکر کن ... فهمیدی که به دردت نیم

 پریوسط حرف
ی

 د هام با پوزخند و کالفیک

ه یم  مایل!؟ هوم؟_مگه داری رس یه بچه پنج ساله رو شی 

تر از لبخندی بود که کج افتاده بود روی نگاهش تلخ

 هاش! و  لحنش هم پرهیاهوتر شد لب

ن راحنر بود! اگه زورم به خودم _فکر یم کنن اگه به همی 

ذاشتم زیر پات لهم رسید یم... به قلب زبون نفهمم یم

؟.   کنن

 

ن و تصمیم نداش تم با او بحث و مجادله کنم یا به زبان تی 

 برنده نیشش بزنم. لحنم آرام و دوستانه بود. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۰۳ 
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 اش! برخالف موضع دشمنانه

خوام لهت کنم محمد. تو خودت رو از زیر _من نیم

بار برای همیشه خودت رو از رس دست و پام بردار .یک

 راهم بکش کنا
ی
مونو بکنیم! ر ! بذار بد یا خوب هردو زندگ

قدر واسه یه امر محال زور نزن. شه اینبینن نیموقنر یم

قدر هم خودت رو خسته کردی هم منو. چرا این

؟ پس گ قراره به خودی مته به خشخاش یمیی  زین

تر خودت بیای؟ به خدا دنیا بدون من برای تو قشنگ

ری! فقط کافیه دست از شه! فقط االن بهش باور ندایم

این ارصار بیهوده برداری و خودت رو از این قفیس که 

بینن که من وقت یمتوش گرفتار کردی خالص کنن اون

 رو واسه قدرام نیماون
ی
ارزیدم که تو به خاطرش زندگ

 !  خودت و بقیه زهر کنن

 

هام را به حالت التماس جلوی صورتم روی هم دست

 گرفتم و تمنایش کردم
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کنم ریشه این عشق مریض رو حمد ازت خواهش یم_م

از دلت بکن و دور بنداز! بذار هردومون یه نفس راحت 

 تریم! باور کن! بکشیم.  ما بدون هم خوشبخت

ی  ن ی نگفت .از سکوت مبهمش هم چی  ن محمد چی 

شد فهمید. از نگاه مات و مایوسش هم. اما گوشه نیم

ای واقعا دلش لحظهچادرم را رها کرده بود. انگار که برای 

خواسته بود که خودش را از بند این عشق لعننر که گند 

اش خالص کند. ای کاش زده بود به عمر و جواین 

توانستم برای این رهایی کمکش کنم ! اما ییک باید روح یم

پاره شده خودم را از زیر آوار و جان خسته و تکه

ون یم بم قدر درد به قلکشید. من خود آنرسنوشت بی 

ریخته بود که اگر تا آخر دنیا هم برایشان آه و فغان 

 شد. کردم تمام نیمیم

 

ن و  محمد و نگاه ن رفیر دلگی  و مرددش را که گویی بی 

ماندن گی  کرده بود توی آن کوچه جا گذاشتیم و به 

 سمت خانه دایی سجاد راندیم. 
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د دیگری با رسنوشت فاتحانه بریم گشتیم اما داشتیم از نیی

ی از رسور و غرور در قلب ما نبود. از بس که شکسته اثر 

وزی نداشتیم.   بودیم نایی برای جشن پی 

 

 

 

 

 

 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۰۴ 

 

 

 

 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

محیا را که ارصا داشت بر رس خاک بابا  برود تا از او بابت 

ن قسمش عذرخوایه کند به مزار بردیم . در تمام  شکسیر

انه رسش را روی سنگ قیی گذاشته طول مدیر که او عاجز 

 بود و از پهنای صورتش اشک یم ریخت و یم گفت

- ! ببخش بابا جون! تو برام خییل عزیز بودی و هسنر

نبودنت هم به بودن خییل ها یم ارزه ) کامال واضح بود 

ایط منو درک  که منظورش مامان است .( یم دونم که رسی

دونم که تو هم یم کنن . یم دونم که بهم حق یم دی . یم 

دلت نیم خواست محبوبه از این بیشیر دلش خون بشه 

...قربونت برم باباجون! قربونت برم که همیشه یم 

ی باشی برامون ویل جراتش رو نداشنر  خواسنر بابای بهیر

 ...کاش از دست نیم دادمت! کاش پیشم بودی ... 

 

من و ریحانه دو طرفش نشسته بودیم و با چشماین 

ن و نمن اک شانه های نحیفش را نوازش یم دادیم و غمگی 

 از ته دل آه یم کشیدیم. 

مدارک ها را در حیاط خانه دایی سجاد آتش زدیم تا 

خیالمان دست کم از اینکه اصل اسناد جمع آوری شده 

ن  از فعالیت های سیاش همایون در سطح اروپا را از بی 
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برده و دیگر کیس نیم تواند به واسطه آن علیه همایون 

عالم جرم کند تا حدودی راحت شود . هرچند به ا

احتمال خییل زیاد کنی آن مدارک ممکن بود دست مامان 

مانده باشد اما به نظر دایی سجاد کنی در مقایسه با اصل 

اسناد به لحاظ قانوین چندان قابل اعتبار و اعتنا نیم 

توانست باشد. گذشته از این ها مامان هنوز هم از 

د و تا او را در این راه با خودش همراه محمد حساب یم بر 

و همدست نیم دید نیم توانست اقدایم برخالف میل و 

رضایت او انجام دهد.محمد هم که ثابت کرده بود به 

زنداین شدن همایون رایصن است و دنبال محکومینر 

ن تر از حبس چند ساله برای او نیم گردد. او یم  سنگی 

ن به من بسازد اما خواست از آن مدارک پیل برای رسید

در نهایت پیل که داشت بر خرابه های آرزوی من بنا یم 

کرد فرو ریخت و آن مدارک دیگر کاربرد و ارزشی برایش 

 نداشت. 

 

ن که ما از هم جدا افتاده و به درد او دچار  برای او همی 

شده بودیم کاقن بود. نیم دانم شاید اگر واقعا کس 

ی دیگری جای همایون همرس من بود  او قساوت بیشیر
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به خرج یم داد و از آن مدارک مهم آسان نیم گذشت و 

دشان . همان روزها بود که  هرگز دست من نیم سیی

فهمیدم چرا محمد با تمام خشم و کینه ای که از ما به 

ن استثنایی برای همایون  دل داشت توانسته بود همچی 

قائل شود. ریحانه یک شب با من از ماجرای هولنایک 

که مثل یک راز سیاه از همه پوشیده مانده بود و گفت  

ی در کودگ محمد یم شد.  ن مربوط به اتفاق تاسف برانگی 

او قصه تکان دهنده جنگل را که از دایی سجاد شنیده بود 

ن کودگ  برایم تعریف کرد .قصه ی شوم از دست رفیر

محمد آن قدر تلخ و گزنده بود که از شنیدنش هول برم 

ن داشت و موی تنم  سیخ شد و در پایان غم و بهنر سنگی 

 مرا در خود کشانید. 

 

و تو نیم داین چه درد بزرگیست اینکه  برای رنج های در 

 .  دل مانده ی دشمنت رس روی زانوانت بگذاری و بگریی

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۰۵ 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 

درحایل که هنوز از زخم خنجرش خون یم چکد از قلب 

همایون و نقش پررنگ و مثبنر که در  یی چاره ی تو. به

آن ماجرا داشت افتخار یم کردم. جایی که دایی سجاد 

نتواسنته بود کاری برای محمد بکند او از تمام توانش 

مایه گذاشته بود تا محمد را از چنگال کثیف موش 

م در  نجات دهد. و چون دید من از آن موضوع یی خیی

ی به من نگفته بود تا غم ن روی غمم بار  موردش چی 

 نشود . 

 

ن بود که او محمد را خییل بیشیر از همه  شاید برای همی 

ما درک یم کرد و از طرف دیگر محمد هم ظاهرا چون 

همیشه تحت تاثی  رفتار بزرگ مردانه ی او در آن روز 

کذایی قرار داشت در حد خودش همیشه برای او استثنا 

 قائل یم شد. 

ند و دایی سجاد آن شب محیا پیش من و ریحانه ما

 مهمان ناخوانده مامان شد تا بلکه با حرف های 
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خواهانه اش و تلنگرهای الزم بتواند او را متوجه  خی 

اعمال و رفتار نابخردانه و مستبدانه اش سازد .البته اگر 

 مامان گوشی برای شنیدن داشت ! 

 

محیا گریه یم کرد و یم گفت دیگر تحملش تمام شده و 

ار مامان با خلق و خوی مالیخولیایی اش نیم تواند در کن

بیش از این تاب بیاورد . من به او قول داده بودم که به 

زودی خانه ای برای خود اجاره خواهم کرد و او هم یم 

 کند.محیا از این پیشنهاد به قدری 
ی

تواند با من زندگ

خوشحال شد که با چشمان گریان خندید و با خوشحایل 

هم این تصمیم مرا عاقالنه یم  درآغوشم کشید. ریحانه

دید و از آن حمایت کرده بود . گفته بود با دایی سجاد یم 

گردند تا خانه ای نزدیک خودشان برایمان دست و پا 

کنند. من و محیا هم از خدا یم خواستیم که نزدیکشان 

باشیم. هرچند نگران مخالفت های مامان و سنگ 

م که با اتحاد و اندازی هایش هم بودیم اما باور داشتی

 همدیل در کنار هم یم توانیم از پسش بربیاییم. 

 

 *** 
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 حالت خوبه محیا ؟ چرا صدات گرفته؟-)

ی نیست ...فقط ...مامان همش رو اعصابمه. به - ن چی 

ه با خودش عید دیدین خونه فامیل  زور یم خواد منو بیی

وقنر هم که مخالفت یم کنم بهم رسکوفت یم زنه. دست 

یم ذاره و آه و ناله راه یم ندازه . اگه کم محیل روی قلبش 

! با اخم و تخمش خونه رو برام جهنم یم  کنم که هییحی

کنه. بدون اینکه به من بگه اسم منو تو اردوی راهیان نور 

نوشته. گفته خودشم قراره به عنوان رسپرست تو اردو 

کت کنه . از دست این کاراش دیگه خسته شدم. گایه  رسی

از خونه فرار کنم . یا اینکه سم بخورم  دلم یم خواد 

 خودمو بکشم. 

تو رو خدا دیگه اینو نگو محیا ! دلم پاره یم شه .چطور -

 دلت میاد از این حرفها بزین ؟

 باشه .حاال چرا گریه یم کنن محبوب؟ -

؟ اگه منو دوست داری - انگار خودت نشنیدی چی گفنر

 دیگه این حرفو نزن .حنر فکرشم نکن .باشه؟

اشه .ویل دردام خییل زیاده . نیم دونم به خاطر ب-

 کدومشون زار بزنم؟
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ن من چه طاقنر - از من که بیشیر نیست . هست؟ ببی 

 دارم؟ هنوز رس پام و دارم با عالم و آدم 

 یم جنگم و از هیچکدوم از درد و غصه هام نیم نالم ! 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۰۶ 

 

ن ! گایه وقتا با ید بر طبل بیعاری زد واال آدم ممکنه از ببی 

 درون منفجر بشه. 

ویل من نیم تونم مثل تو باشم. تو خییل قوی و محکیم -

 ویل من ... 

عزیزم تو هم اگه بخوای یم توین قرص و محکم باشی . -

منم اگه نیم خواستم یا اراده ای از خودم نداشتم یه 

ه دخیر ضعیف و تو رسی خور یم شدم . همون جوری ک

باب دل مامان بود .تو هم باید بخوای .باید بتوین .یم 

فهمم االن چه حایل داری و بهت حق یم دم که طاقنر 

نمونده باشه برات. ویل چاره ای جز تحمل و صبوری 
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نیست. این روزا باالخره یه جور یم گذره. وقنر به این 

ایط برات راحت تر  فکر کنن که همه چی موقتیه تحمل رسی

 کن.   میشه. باور 

کاش واقعا موقنر باشه. کاش روزای خوب گذشته بریم -

گشت! اون روزا که هنوز این اتفاقا نیفتاده بود چقدر 

خوشبخت بودیم و نیم دونستیم .حنر اخالق مامان هم 

قابل تحمل تر بود . نیم دونم شاید دلخوشیم به بابا 

ی های مامان زیاد به چشمم  باعث یم شد که سختگی 

 ش برام آسون باشه. نیاد و تحمل

 

گذشته دیگه برنیم گرده عزیزم. فقط یم تونیم تو -

یم. اما یم تونیم روزای  خاطراتمون رساغشون رو بگی 

 خویی رو تو آینده با هم بسازیم.بهت قول یم دم. 

خدا کنه . هیچ تمرکزی برای درس خوندن ندارم. -

 مطمئنا کنکور رو از دست یم دم. 

کت کنن . این که غصه مهم نیست .یم توین سال ب- عد رسی

ن حاال تو رو یم آوردم پیش خودم.  نداره. اگه یم شد همی 

ویل من هنوز نتونستم خونه مناسنی پیدا کنم. اکیی خونه 

ها اول تابستون تخلیه یم شن. یه خونه ویالیی خایل پیدا 
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 دو زن 
ی
کردیم که دایی سجاد نظرش این بود که برای زندگ

منم باهاش موافقم. آپارتمان  جوون امنیت خویی نداره. 

نوساز و مناسب هم هست .ویل بیشیر تو حومه شهرن و 

از مرکز شهر و خونه دایی سجاد خییل دورن. مجبوریم تا 

وع بشه. اون  تابستون صیی کنیم تا فصل جابه جایی ها رسی

 موقع خونه های خوب و مناسب زیاد پیدا یم شه. 

 

هیچ تضمینن من یم تونم تا تابستون صیی کنم ویل -

 کنم. 
ی
 نیست که مامان بذاره من بیام با تو زندگ

تو که اخالقش رو یم دوین چه جوریه! قیامت یم کنه. 

ن باشم این روزا رو با یه امیدی  اگه یم تونستم مطمیی

راحت تر یم تونستم پشت رس بذارم . ویل حاال اصال 

ن نیستم که مامان اجازه بده بیام پیش تو .محاله  مطمیی

 بذاره. 

 وقتش که برسه رایه برای رایصن کردنش پیدا یم کنیم. -

امیدوارم ...راسنر یم دونسنر محمد کارخونه رو به -

 مزایده گذاشته ؟

 نه نیم دونستم .گ گفت؟-
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ایی -
ن من از حرف های تلفنن مامان با خاله زینب یه چی 

فهمیدم. مامان خییل پریشون بود و اصال دلش نیم خواد 

 به محمد این کارو بکنه
ی
. ویل محمد یم گه وقت رسیدگ

کارخونه رو نداره و یم خواد با پولش شهرک سازی کنه 

 ...مگه اصال کارخونه به اسم محمده ؟

 آره ظاهرا . -

ویل ما هم باید سهم داشته باشیم ...محمد که پرس -

واقیع خانواده نیست ...چرا باید تمام سهم ارث بابا به 

 اون برسه؟

 

 ند#عشق_را_سانسور_کرد

 #نیلوفرالری

#۹۰۷ 

 

ن های چای رو به نام محمد - بابا خودش کارخونه و زمی 

ه.   زد تا وام بالعوض بگی 

از بابا بعید بود .من مطمئنم با پیشنهاد و ارصار مامان  -

 این کار رو کرده. 
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. بابا - ا باشی ن نیم دونم! ویل تو نیم خواد نگران این چی 

اون قدری هست  برای ما هم به اندازه کاقن ارث گذاشته. 

ون بکشیم. دایی  که بتونیم باهاش گلیممون رو از آب بی 

سجاد با وکیل بابا حرف زده. باید تقاضای انحصار 

اث بابا مشخص  وراثت کنیم تا تکلیف بقیه ارث و می 

 بشه. 

 فکر یم کنن مامان یم ذاره؟-

 

ه. گفتم که - مامان جلوی کار قانوین رو که نیم تونه بگی 

ها نباش. باشه ؟ فقط به فکر درسهات  تو نگران این ن چی 

کت  ! یم توین آزماییسی رسی باش . کنکور امسال که هییحی

. حداقل برای قبویل تو  یم کنن و خودت رو محک بزین

 .  کنکور سال بعد باید از االن حسایی برنامه ریزی کنن

من یم خوام پزشیک بخونم ویل اگه مامان نذاره ترجیح -

 یم دم نرم دانشگاه. 

یک هم یم خوین ...اصال هر رشته ای رو که دوست پزش-

یط که بتوین رتبه  . به رسی داشته باشی یم توین انتخاب کنن

خویی به دست بیاری. نیم ذارم بالیی که رس من آوردن 

رس تو هم بیاد. تو فقط درسهات رو بخون .تالشت رو 
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بکن و نذار مامان دلرسدت کنه . باشه محیا ؟ به من قول 

 بده . 

. (  باشه-  .سعیمو یم کنم. خدا روشکر که الاقل تو هسنر

 

*** 

 

ظاهرا تالش های رجا و روح هللا برای آزادی یا فرار 

ده بود . محمد به هیچ  همایون از زندان راه به جایی نیی

وجه قصد همکاری با آنها را نداشت. دایی سجاد گفته 

بود حنر آنها به محمد پیشنهاد رشوه کالین هم داده اند 

فقط راه را برای اعتصاب نماییسی همایون و  که

کشاندنش به بیمارستان باز بگذارد اما محمد تا به حال 

زیر بار نرفته و خاطر نشان کرده که هرگز نیم توانند روی 

کمک و اعتبار و نفوذ او حساب باز کنند. روح  هللا هر 

طور شده یم خواست که قبل از انتخابات  بعدی مساله 

ش را حل و فصل کند تا روی سابقه درخشان برادر در بند

 باقر 
ی

 شان!!! به زعم خودش هیچ لکه و ننیک
ی
خانوادگ

ی در انتخابات مجلس  نماند و بتواند با فراغ بال بیشیر

کت کند. اما در حال حارصن سابقه سیاش  آن سال رسی
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 علیه اعتبار و 
ی
همایون و در زندان بودنش تهدید بزرگ

یم آمد و موفقیت  حسن شهرت خانواده به حساب

احتمایل اش در انتخابات مهم پیش رو را در هاله ای از 

ابهام قرار یم داد .پس چاره ای نبود جز اینکه برای از 

 دست ندادن شانس بزرگ خودش به هر دری بزند . 

 

محمد روز تولدم به رسیم که خودش از سال قبل باب  

قرمز کرده بود برایم یک باکس مربیع شکل از رز سفید و 

به هتل فرستاد.) با همان شکل و ترتیب سال قبل 

.رزهای سفید دورتادور چیده شده بود و رزهای قرمز به 

شکل قلب در وسطشان .(  پیک گلفروشی هدیه اش را  

سهیال یم -به ییک از خدمه ها که من به اسم کوچکش 

د .سهیال زین حدودا چهل و دوسه ساله بود.   شناختم سیی

 

 ر_کردند#عشق_را_سانسو 

 #نیلوفرالری

#۹۰۸ 
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اهل تنکابن و با همرسش در هتل کار یم کرد.همرسش 

نگهبان بود و خودش در بخش خانه داری هتل کار یم 

ن و چابک بود و صورت گرد و  ه اما تی  ن  ریزه می 
کرد.زین

چشمان سیاه مهرباین داشت و خونگرم و کیم هم وراج 

کرد . به   بود. گایه یم آمد پیش من و با من درد دل یم

شیوه های طبییع بچه دار نیم شدند و چون از پس 

هزینه های درمانشان هم برنیم آمدند تقریبا دیگر امیدی 

برایشان نمانده بود. او از خانواده شوهرش شدیدا 

شکایت داشت و آنها را آدمهایی یی عاطفه و خودخواه و 

یی وجود یم خواند که به رغم اینکه از تمکن مایل نسبتا 

یی هم برخوردار بودند اما کمک مایل خود را از آنها خو

دری    غ کرده  و رک و پوست کنده بهشان گفته اند که 

یم و یی 
مشکلشان ربیط به آنها ندارد و درکمال یی رسی

رحیم پیشنهاد کرده اند که اگر خییل دلشان بچه یم 

خواهد یم توانند از هم جدا شوند و ازدواج مجدد داشته 

 باشند. 

 

برای تنهایی من هم اشک یم ریخت و غصه ام را یم گایه 

 خورد . 
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 آخه گ تو شهر خودش این قدرمثل شما غریبه ؟-

 باکس قرمز را به دستم داد و گفت

 نگفت از طرف کیه . فقط گفت بدمش به شما . -

و چون با چهره رسد و یی تفاوت من مواجه شد و شوق و 

ن پا و آن رغبنر در چشمانم ندید کنجکاوتر شد. کیم ای

 کرد و با تردید پرسید

 یعنن ممکنه اشتباه شده باشه؟ -

 لبخندزنان گفتم

 نه . خودم یم دونم از طرف کیه . -

 و فکر کردم 

 " کاش یم شد هدیه اش رو براش پس بفرستم."

 

از سهیال تشکر کردم . انعامش را توی پاکت گذاشتم و  

عبه به دستش دادم و بعد هم فرستادمش که برود . در ج

ن و رفتم پرده ها را کنار  را برداشتم و گذاشتمش روی می 

کشیدم و بعد از مدت ها خودم را به تماشای منظره 

بهاری دعوت کردم. هرچند چشمان من همه جا را خایل 

و یی رنگ و رو یم دید. رزها با طراوت و شادایی خود انگار 
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که  به من و اتاق سوت و کورم طعنه یم زدند. دلم برای 

طر وبوی گل های کویه که با همایون از ییالق چیده ع

بودیم تنگ شده بود. محمد توی جعبه برایم یک 

یادداشت گذاشته بود که نسبت به یادداشت تولد سال 

 قبل طوالین تر بود. 

 

" سه ساله که نیم فهمم گ زمستون رفت و گ بهار شد 

 بود ؟ جوری رسدمه که 
ی

؟ اصال یادم رفته بهار چه رنیک

نر اگه یه کپه آتیش رو هم بغل کنم گرمم نیم شه. دل ح

منو برف زده. تو تنم یخبندونه. یم ترسم صد بهار دیگه 

هم بیاد و بره و من هییحی ازش نفهمم  و تو خودم تبدیل 

به قطب ییحن بشم. یم دونم که تو هم حالت خوش 

نیست. یم دونم که این بهار برای تو هم فرقر با خزون 

م که تنهایی داره از رسو کولت باال یم ره ویل نداره. یم دون

ن تا دم پنجره اتاقت رو هم نداری و یم  حنر حوصله رفیر

. نیم گم هیچیش  دونم که همه رو از چشم من یم بینن

تقصی  من نبود. بود. من به تو بد کردم قبول ...اما 

محض رضای خدا هم شده یک بار به این فکر کن که تو 

 ت مبارک دخیر بهار! با من چه کردی! تولد
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۰۹ 

 

هر بار که ییک در خونه ام رو یم زنه با خودم یم گم 

محبوبه ماهه ! با یه شوقر یم رم در رو باز یم کنم ویل هر 

کیس هست جز تو. یم دونم رویای احمقانه ایه ! ویل 

ت نیم تونم از رسم دور بریزمش. چی یم شد یک بار پش

" !  در بسته تو باشی

 

 گل هایش را که توی گلدان یم گذاشتم رفتم توی فکر . 

" اگه اون اتفاق تو جنگل نیم افتاد آیا ممکن بود محمد 

 آدم دیگه ای بشه؟ شاید با االنش خییل فرق داشت ! " 

در رسم یک میلیون سوال بود که به قول ریحانه 

ک دکیر جوابشان را فقط یک مشاور روانشناس و یا ی

شک یم دانست.  ن  روانیی
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ن  آن شب که یی هدف شبکه های تلویزیون را باال و پایی 

یم کردم ناگهان توجهم به ییک از شبکه ها جلب شد و 

دستم دیگر برای تعویض کانال روی دکمه  نرفت. 

چشمانم به صفحه تلویزیون میخ شده بود . یک فیلم 

ساحیل سینمایی خارچی بود که زن و شوهری در ویالی 

ی نیم  ن شان مشغول بدمینتون بودند. از داستان فیلم چی 

دانستم و اصال برایم مهم نبود که بدانم. من جای آن زن 

و شوهر خودم و همایون را یم دیدم که داشتیم توی 

حیاط ویالی ییالقر با هم بدمینتون بازی یم کردیم. 

نوازی در اش همچون موسیفر روحصدای پرجذبه

 ام پیچید. هتخیالت شاعران

 ورزش مورد عالقه شما چیه ؟-

 بدمینتون با تو . -

 

چه روزهای پرخاطره ای بودند ! دری    غ و درد که چه 

 یی پایاین را از دست داده بودیم! حاال آن قدر 
خوشبخنر

از آن روزها دور بودم که به نظر واقیع نیم رسید و انگار 

ین من بود .   از رویاهای شی 
 که جزیی

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

اژ پایاین فیلم داشت  وقنر به خود  آمدم که آهنگ تییر

پخش یم شد و از بس گریه کرده بودم چشمانم نوشته 

های انگلییس روی صفحه را تار یم دید ! گ فیلم تمام 

شده بود که نفهمیدم!؟ آن همه اشک از کجا آمده بود؟ 

 ام چه یم کردم؟ تا کجا یم توانستم 
ی

باید با آن همه دلتنیک

 محیل کنم و به روی خود نیاورم که به ناله های قلبم یی 

 چه به روز من و عشق و آرزوهای من آورده اند! 

 

روز بعد با محیا تماس گرفتم و ازش خواستم به دیدنم به 

هتل بیاید . گفته بود برای تولدم هدیه خریده اما نیم 

دانست چطور باید آن را به دستم برساند . ) یم خواستم 

ت .( گفت که چطور باید مامان بدم دایی سجاد بیاره برا

را رایصن کند ؟ گفتم لباسش را بپوشد و بگوید قرار است 

من به رساغش بروم تا باهم برویم کتابفروشی و اگر 

مخالفت کرد اهمینر ندهد. نیم ساعت بعد من دم در 

ن منتظرش بودم.هوای صاف نیم روزی یک  توی ماشی 

بارید. دفعه ابری شد و حاال داشت باران نم نمک یم 

نگران بودم مبادا در آخرین لحظه مامان جلوی رفتنش را 

د.   بگی 
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اما در حیاط که باز شد و محیا را دیدم که شتاب زده به 

سمت ماشینم دوید و مامان هم پشت رسش نبود خیالم 

راحت شد. درحالیکه صورت زیبایش از فرط هیجان گل 

 انداخته بود گفت 

ی بهش نگفت- ن م. واال یه کاری یم کرد تا آخرین لحظه چی 

نیام. وقنر یهو منو آماده جلوی خودش  دید یم خواست 

 کله مو بکنه . 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۱۰ 

 

شانس آوردم که زن همسایه اومده بود عید دیدین واال 

 در خونه رو روی من قفل یم کرد. 

ن مامان  بعد با هم به همدسنر هم در قال گذاشیر

. محیا که دلش طاقت نیم گرفت تا هتل صیی خندیدیم

کند هدیه اش را از توی کیفش درآورد و به سمت من 
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گرفت .یک کادوی مکعب مستطییل شکل نسبتا بزرگ 

 پیچیده  و رویش یک گل 
ی

بود که توی زرورق صوریر رنیک

رسخ که معلوم بود از باغچه خانه چیده بودش چسبانده 

 بود. 

 تولدت مبارک ! -

 تشکر کردم و کادو را از دستش گرفتم .نسبتا با خوشحایل

ن بود .تکانش دادم .صدای چنداین ازش درنیامد.   سنگی 

 یعنن چی توشه که این قدر سنگینه ؟ -

 با خحالت خندید و خودش را جمع و جور کرد.  

 قابل تو رو که نداره . -

کمک کرد تا زرورقش را باز کنیم. برایم یک ضبط صوت 

نگاری با م  ارک سوین خریده بود. کوچک خیی

- .  یم توین صدات رو باهاش ضبط کنن

 

ین   از انتخاب کادویش حسایی سورپرایز شده بودم . بهیر

و کاربردی ترین هدیه ای بود که یم توانست کیس به من 

بدهد و از خودم تعجب یم کردم که چطور تا آن روز به 
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عقل خودم نرسیده بود که به فکر خرید ضبط صویر 

 م باشم. برای خود

 وای عالیه! چه جوری به فکرت رسید ؟-

او که از دیدن چهره ی خوشحال و ذوق زده من به رس 

 کیف آمده بود با آب و تاب گفت

تو یه فیلم دیدم دخره شعراش رو یواشیک ضبط یم کرد  -

و نگه یم داشت که بعد افتاد دست پرسی که دوستش 

 داشت! 

 اوه چه رمانتیک ! -

 

دم و لبخندمان به روی   هم یی انتها بود. دستش را فرسی

بهش گفتم که کادویی بهیر از این نیم توانست به من 

بدهد.چشمانش از غرور برق زدند. ترافیک در سطح 

ن بود و رس از هر خیابان که دریم آوردیم  شهر سنگی 

راهمان بند یم آمد. وقنر دید به سمت هتل محل اقامتم 

رسانش را روانه نیم رویم کنجکاو و متعجب شد ونگاه پ

 من کرد. 

 کجا داریم یم ریم حاال؟ -
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منتظر این سوالش بودم . از بس حواسش پرت کادوی 

 خودش و خوشحایل من شده بود دیر پرسید. 

 داریم یم ریم عید دیدین ! -

 عید دیدین گ ؟-

 اگه گفنر ؟ -

 

 یک نگاه به قیافه مرموزم کرد و گیج تر شد . 

 هم نیم تونم بزنم . نیم دونم به خدا ! هیچ حدش -

شدت باران کیم بیشیر شده بود .برف پاکن ها را از حالت 

 اتومات درآوردم و روی دور کند گذاشتم. 

 داریم یم ریم عید دیدین محمد ! -

 واقعا ؟-

چشمانش از تعجب گرد شده بود و داشت روی صورت 

من دودو یم زد. شانه ای باال انداختم و انگار نه انگار که 

عادی باشد گفتمچقدر کارم  ان یم تواند غی 

باید به محمد یادآوری کنیم که هنوزم یم تونیم جای -

 خواهراش باشیم ... 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۱۱ 

 

خودم هم به حرف هایی که یم زدم شک داشتم. بعد از 

 تامیل کوتاه با تردید افزودم

هاست البته اگه خودش بخواد ! یم دوین محمد خییل تن-

.من و تو باز همو داریم .دایی سجاد و ریحانه و خاله 

 زینب رو داریم. ویل محمد هیچ کسو نداره . 

 زیر لب آرام گفت 

 اوهوم . -

 

هنوز توی فکر بود .انگار نیم توانست دلیل رفتنمان را 

درک کند یا تصمیم من به اندازه کاقن برایش قانع کننده 

دم .تا دیروز سایه اش را ) نبود. البته باید به او حق یم دا

و حنر خودش را ( با تی  یم زدم و حاال داشتیم یک کاره 
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یم رفتیم عیددیدین اش ! آفتاب از کدام سمت درآمده 

 بود؟

 حتما خییل تعجب یم کنه . -

 مکنی کرد و دوباره به فکر فرو رفت. بعد گفت

 اگه خودش نخواد چی ؟-

 

ن بود .بعید بود م  من هم از همی 
حمد بتواند نگراین

خودش را مجاب کند که دورادور جای برادرمان باشد. به 

قول خودش اگر از پس قلبش بریم آمد شاید ...! از 

خب -گوشه چشم نگاهش کردم و به شوچن گفتم 

ر یم کنه .اگه عاقل باشه خواهرای خویی مثل 
خودش رصن

 ما رو یه بار دیگه از دست نیم ده . 

درش را از رسبرداشت و محیا هم نخودی خندید و بعد چا

 ها انگار پردل و جرات تر شده 
ی
تا زد و گذاشت کنار.تازگ

بود و دیگر وقنر مامان حضور نداشت نگاه مراقب و 

ش را در تعقیب خودش نیم دید و از آزادی عمل  سختگی 

ی  ی برخوردار یم شد. گویی اعتماد به نفس بیشیر
بیشیر

یه داده و هم پیدا یم کرد. رسش را به پشنر صندیل تک

 ظاهر اندیشنایک به خود گرفته بود . 
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من که فکر یم کردم بحثمان تمام شده موضوع را رها 

کرده و باز هم در دلم به رساغ نگراین ام از این دیدار رفته 

بودم .یی خیی از این که او هنوز در یی کشف حقیقت 

بزرگ تری بود که فکر یم کرد من در پس دالیل پیش پا 

ه برایش آورده ام پنهانش کرده ام .ناگهان افتاده ای ک

 گفت

همش به خاطر آقا همایونه نه؟  به خاطر اونه که داریم -

 یم ریم دل محمد رو به دست بیاریم؟ 

 

ن بار نبود که از زیرگ محیا جا یم خوردم و  این اولی 

ن بودم که آخرین بار هم نخواهد بود . من از اینکه  مطمیی

ت نبودم . اصال ! برعکس دستم پیشش رو شده  ناراح

باعث امیدواری و خوشحایل ام بود که محیا آن قدرعاقل 

 
ی
و بالغ شده و به آن حد از درک و رشد فکری و بالندگ

رسیده بود که یم توانست در پس پرده در جستجوی 

حقیقت باشد و آگایه و شناخت سطیح اش را از آدم ها 

تر کند. و واقعیت های پیدا و پنهان دور و برش عمیق 

من این محیای زیرک و باهوش را بیبشیر از محیای رسبه 
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زیر و خجالنر و مظلوم دوست داشتم . تا نگاه هاج و 

واجم را روی صورت خودش غافلگی  کرد به رویم لبخند 

 با وقاری پاشید .انگار که یم خواست بگوید

س من درکت یم کنم ."    " نیر

 

 جلوم پیچیده بودبرای پرایدی که بدون راهنما ناگهان 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۱۲ 

 

که خود را به دوربرگردان چند میر جلوتر برساند بوق کش 

اض زدم و جوابش را با مکث و تاخی   داری به نشان اعیر

 دادم. 

راستش آره .همش به خاطر همایونه. محمد تنها کسیه -

 که یم تونه از زندان نجاتش بده . 

 متاسفانه " وفکر کردم " 
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محیا رسش را به نشان تصدیق و موافقت با حرف های 

 من تکان داد  

ویل اگه من فهمیدم پس حتما محمد هم دستت رو یم -

 خونه ! چون اون از من زرنگ تره. 

 آره یم دونم.  - 

صدایم از ناامیدی در نیم آمد. هردو سکوت کردیم و 

 دیگر هیچکدام دنباله آن بحث را نگرفتیم. 

 

آپارتمان محمد فقط یک خیابان فاصله داشتیم ) بعد تا  

 از اینکه من خانه همایون را به قصد هتل

ترک کردم او هم دیگر در خانه باباحاچی نماند و به  

س  آپارتمان خودش رفته بود .( و کم کم ترس و اسیر

رویارویی با او داشت خودش را به شکل موذیانه ای به 

ن وقت روز یم شد او را در من تحمیل یم کرد. نیم دانم آ

خانه پیدا کرد یا نه ؟ شاید بهیر بود از قبل با او هماهنگ 

یم کردیم ویل ناخوانده رس زدن حتما لطف دیگری برایش 

 داشت. 
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ن را جای مناسنی پارک کردیم و زیررگبار تند باران   ماشی 

خودمان را به درگاه رساندیم و زیر طاق بلندش پناه 

دیم کیس جوابمان را نداد. ظاهرا در گرفتیم. هرچه زنگ ز 

خانه نبود و باید از راه آمده نومیدانه بریم گشتیم. اما در 

آخرین لحظه زنگ در رسایدار را زدم و از او خواستم تا 

 دم در بیاید. کیم با تاخی  در را به رویمان باز کرد. 

 

اسمش آقای حاجنر بود .مردی شصت و چند ساله با 

ورزشی و تنومند. رسایداری که من  ظاهری جدی و هیکیل

روز تولد محمد از دور دیده بودم مرد دیگری بود .حتما 

شیفنر کار یم کردند یا اینکه این آمده بود جای آن 

.خودمان را خواهران آقای پنایه معرقن کردیم و مدیع 

شدیم که یی خیی آمده ایم تا بعد از مدت ها برادرمان را 

نیم. او چشمانش را باریک کرده از دیدار خود سورپرایز ک

بود و با تردید و تعجب نگاهمان یم کرد .حتما داشت 

 پیش خودش یم گفت

 " پس چرا تا حاال ما را آنجا ندیده ؟ " 
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ن که آقای پنایه برگشت - یم شه من شماره مو بدم همی 

 خونه شما به ما خیی برین تا بیایم دیدنش؟

بود و حاجنر که حاال حواسش جای دیگری رفته 

چشمانش داشت عقب رسمان را یم پایید ناگهان صورت 

 خشک و جدی اش پرخنده شد

یف آوردن .دارن  ماشینشون - الزم نیست .خودشون ترسی

 رو یم برن تو پارکینگ . 

تا من و محیا برگشتیم و مسی  نگاهش را تعقیب کردیم 

 حاجنر با لحن تخیس که از او بعید بود گفت

 !  سوپرایز در سوپرایز شد -

 

درهای پارکینگ از دو سمت کامال باز شده بود. اما 

ن و نگاه مبهوت راننده اش روی ما  ن محمد به زمی  ماشی 

 خشک زده بود . 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۱۳ 

 

من و محیا با تکان رس برایش از دور سالم فرستادیم و او 

برویم  هم با تکان رس جواب داد و بعد اشاره کرد که

داخل و خودش قبل از اینکه درهای پارکینگ بسته شوند 

ن  گازش را گرفت و از رساشینی ورودی پارکینگ پایی 

رفت.آقای حاجنر خودش را کنار کشید و اجازه داد ما به 

داخل برویم. چیر سیاهش را هم که پشت در گذاشته بود 

 به دست من داد و گفت

 ! ن ین رستون که خیس آب نشی   _بگی 
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ون الیی خودش یمو   آید برش گفت که چیر را بگذاریم بی 

دارد. ازش تشکر کردیم و زیر چیر چسبیده به هم از یم

محوطه زیبا و گلکاری شده گذشتیم . گفتیم توی الیی 

کنار آسانسور منتظر بمانیم تا محمد از پارکینگ خودش 

 را به ما برساند. به محیا گفتم 

ن _محمد خییل از دیدنمون تعجب ک رد! امیدوارم همی 

هللا نفهمیده باشه به خاطر همایونه که اول بسم

 اینجاییم! 

 

آمد باال آسانسور از پارکینگ حرکت کرده بود و داشت یم

 . محیا دغدغه دیگری داشت. 

_مامان اگه بفهمه دورش زدیم و خودمون دوتایی پاشدیم 

 محمد حسایی شایک یم
 شه. اومدیم عیددیدین

 تخیس گفتم با نیشخند و لحن

 _برات مهمه مگه؟

 آسانسور طبقه همکف توقف کرد. محیا گفت 

 _نه . 
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تاب و شانه زد باال . درهای آسانسور که باز شد نگاه یی 

اهن کرم تنش بود  محمد را در انتظار خودمان دیدیم. پی 

و بوی ادکلنش تمام آسانسور را برداشته بود. پشت رس 

حن پرشور و حراریر پاسخ محیا رفتم تو . سالممان را با ل

 آنکه چشمانش را از روی من بردارد گفتداد و یی 

 _از این ورا ؟ راه گم کردین! 

 شد. را زد. لبخند از روی لبانش جمع نیم ۴و دکمه طبقه 

ن گاوی گوسفندی پیش پاتون قربوین یم_یم  کردم. گفتی 

آسانسور به خودم  های نگران محیا از آینهمتوجه نگاه 

فکر اینکه او دستم را خوانده و به نیت آمدنم کامال بودم. 

ن آگاه است کیم دستپاچه ام کرده بود. برای دروغ گفیر

 و شهامت کاقن نداشتم. پس سوالش را با سوایل 
ی

آمادگ

 هوشمندانه جواب دادم. 

؟   _از دیدنمون خوشحال نیسنر

 کرد و در طبقه چهار متوقف شد. قبل از 
ی

آسانسور دنیک

 به رویمان گفت باز شدن درها 

 _هم خوشحالم هم غافلگی  شده هم گیج ! 
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ون و بعد من. او هم با قدم های اول محیا رفت بی 

پرشتایی پشت رسمان آمد. من و محیا خودمان را کنار 

 کشیدیم تا او کلید بیندازد. 

_اصال قرار نبود این وقت روز خونه باشم! تصمیم 

دم حوصله داشتم برم آسایشگاه دیدن پدرم ! یهو دی

م تخت  ندارم و نظرم عوض شد گفتم بیام خونه بگی 

 بخوابم. 

 در را باز کرد و با دست بهمان بفرما زد. 

 _نگو کار دلم بود که منو کشوند خونه. 

 

 و به هنگام ادای این جمله از گوشه چشم نگاهم کرد. 

محیا کیم با تعلل از در گذشت. من هم . خانه نسبت به 

ن باری که پا به ی نکرده  اولی  آن گذاشته بودم هیچ تغیی 

داد. نسبتا . به جز اینکه هوایش بوی گند سیگار یمبود 

 چنداین به چشم نیم
ی

آمد. فقط مرتب بود و شلختیک

 شلوارکش افتاده بود روی مبل و زیر سیگاری کریستال
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 #نیلوفرالری

#۹۱۴ 

 

ن هم از ته سیگارهای مچاله شده انباشت  اشروی می 

بود. یک لیوان خایل چای هم کنار ظرف میوه به چشم 

خورد که معلوم نیست از گ مانده بود آنجا که تفاله یم

ای اش خشکیده بود. محمد با زدن دکمهها روی دیواره

دستگاه تهویه هوا را که به ییک از دیوارهای هال نصب 

دانست هوای خانه بود به راه انداخت. خودش هم یم

ن و ناخوشایند است برای  . ما سنگی 

 

محیا با کنجکاوی داشت به گوشه و کنار خانه چشم 

 لوکس و مجردی محمد از یم
ی
دواند. البد دیدن زندگ

نزدیک برایش جالب بود. من ویل به اندازه او درگی  

 محمد نبودم. خب اینکه بار 
ی
ظواهر پرزرق و برق زندگ

تاثی  دیدم هم یی اولم نبود که داشتم آنجا را از نزدیک یم

 نبود. 
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محمد تعارفمان کرد بنشینیم. بعد با عجله شلوارکش را 

 از روی مبل برداشت

وقت _ببخشید اینجا یه کم به هم ریخته است! هیچ

ون خونه رو مرتب فرصت نیم کنم قبل از اینکه برم بی 

 کنم! 

 ای افزودزدهو به دنبال خنده خجالت

 مجردیه دیگه! 
ی
 _زندگ

 

ن بلند کرد. و جا  سیگاری و بعد لیوان را هم از روی می 

یم که در چشمان   محمد و آن حالت رسی
ی

دیدن دستپاچیک

 داشت. محیا یک نگاه مردد به 
ی
و حاالتش بود برایم تازگ

ن منتظر اجازه من بود.  من انداخت. انگار برای نشسیر

روی یک مبل دونفره نشستم و اشاره کردم او هم بیاید 

محمد متوجه اشاره من شد اما به روی  کنار من بنشیند. 

خودش نیاورد. زیرسیگاری و لیوان خایل چای را به 

خانه برد و بعد از آن با شلوارکش رایه اتاق خواب  ن آشیی

 شد. 
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تا برگردد من و محیا از فرصت استفاده کردیم و زوایای 

 
ی
 . محیا گفته بود اش را از نظر گذراندیمخانه و زندگ

قدرام که فکر اش مرتبه و اونه_روی هم رفته خون

کردم شلخته نیست .البته خونه خودمونم اتاقش رو یم

 داشت. بیشیر وقتا مرتب نگه یم

هایش را تایید کردم. دست کم من هم با تکان رس حرف

اش گذاشته بودم نسبت به بار اویل که من پا به خانه

تر و منظم ن  تر بود . تمی 

ن کشید  و چون اثری از گرد و محیا انگشتش را روی می 

 خاک روی آن ندید با شگفنر گفت 

ی یم  کنه؟ _یعنن خودش گردگی 

برای من هم جای سوال و تعجب بود. روز تولدش که 

آمده بودم روی لوازم خانه یک وجب گرد و خاک 

 نشسته بود! 

 _نیم دونم. 

 مان را شنید . پچهمحمد ناگهان از راه رسید و پچ
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ندارم. مستخدم هر دوروز میاد  داری_من که وقت خونه

ی یم ن کشه و کنه و دسنر به رسو گوش خونه یمبرام آشیی

 ره. یم

 

من ابرویی باال انداختم و محیا هم در جایش وول خورد. 

ی نگفتیم. او باالی رسمان بالتکلیف ایستاده  ن و دیگر چی 

دانست با مهمانان ناخوانده اش چه کند؟ بود. انگار نیم

نفسش را رها کرد و به سمت پنجره ها  تا نگاهش کردم

رفت و پرده ها را کنار کشید و ناگهان حجم عظییم از نور 

به داخل خانه هجوم آورد. باران بند آمده بود و آسمان 

شد. راسنر که هوای بهار قابل داشت از هم باز یم

 بینن نبود. پیش

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۱۵ 
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ان رسگ کشید و بعد از پشت پنجره او به داخل حیاطش

کم داشت از بوی گند و راکد به کنار آمد. هوای خانه کم

شد. من و محیا یی آنکه بدانیم مانده سیگار تهویه یم

معطل چی هستیم منتظر و کیم هم معذب نشسته 

 بودیم. 

هدف در طول و عرض خانه چرخ  محمد هنوز  داشت یی 

رفت و بعد روی یک جا یمزد و رسگشته از اینجا به آنیم

ایستاد و نگاه گنگ و گییحی به دور و برش نقطه یم

انداخت . پاک دست و پایش را گم کرده بود. شبیه یم

ترهای خانه برایشان ای بود که در نبود بزرگپرسبچه

ی نیم داند و  ن  چی 
باین ن مهمان آمده و او از آداب می 

 کاری کند که مایه خجالتیم
ی

و  ترسد با دستپاچیک

 شود. 
ی
مندگ  رسی

 

برای اینکه از آن هول و والی بیهوده نجاتش داده باشم  

 گفتم 

قدر دور خودت نچرچن و بیای بشینن پیش ما شه این_یم

 محمد؟
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زده دسنر روی صورتش کشید و بعد با حرکایر شتاب

خواست تب و تاب و زیر گلویش را باز کرد. انگار یم دکمه

 را از خودش دور هیجان
ی
توانست. کند. اما نیم  زدگ

 ترین مبل رها کرد. خودش را روی نزدگ

ن _من به دیدن شما اینجا عادت ندارم! اگه یم بینی 

 م تو دلتون بهم نخندین! ا دستپاچه

لحنش صادقانه بود و بعد از اینکه من و محیا را تحت 

 تاثی  خود قرار داد نگاه شیدایش را به چشمان من کشید. 

ون روز لعننر چقدر خداخدا کردم تا دوین بعد از ا_یم

 فقط یه بار دیگه مهمون من بیسی ؟ 

 

محیا البد گیج شده بود و نیم فهمید اشاره محمد به 

های پرسانش به خودم کدام روز است ! متوجه نگاه

بودم. من ویل به یاد برخورد زشنر که با من در آن روز 

م های قلبکذایی داشت متوجه انقباض و انسداد دریچه

شدم . راسنر که چه روز بدی بود! محمد پیش دسنر ها 

ن گذاشت.  ن بلند کرد و روی می   را از طبقه زیرین می 

 _خب عیدتون مبارک ! خوش اومدین! 
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من و محیا هم عیدمبارگ گفتیم و تشکر کردیم. محمد 

 برای پذیرایی از ما به تکاپو افتاده بود. 

بلد نیستم! داری رو _راستش من زیاد راه و رسم مهمون

ن  ه. ظرف آجیل هم همی  ن  جا بود... ظرف میوه روی می 

ن  و نگایه جستجوگرانه به دور و برش انداخت . من به می 

 عسیل کنار دستم اشاره کردم . 

 _اینجاست! 

اش شده بودم.  خیالش که از بابت خودم هم تازه متوجه

س بودن ظرف آجیل راحت شد گفت  در دسیر

ی_چای رو هم یم  برقر رسی    ع دم کرد.  شه با کیر

 محیا گفت 

 تونم برم چای درست کنم. _من یم

 

و بعد انگار که حس گرد کیم صمیمیتش روی دور تند 

ای در خودش جمع شد و با افتاده با حالت خجوالنه

 تردید نگاهش کرد. 

 _البته اکه اشکایل نداشته باشه. 
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محمد در امتداد سکوت و لبخندش او را به انجام این 

اش تشویق کرد. چقدر با هم گرم و اوطلبانهتصمیم د

توانستیم مهربان شده بودیم! چه خواهر و برادر خویی یم

 برای هم باشیم . اما حیف ...! 

خانه رفت. حتم داشتم بیشیر برای  ن محیا خرامان به آشیی

خانه فول فرنیش محمد بود که تصمیم  ن دید زدن آشیی

وری گرفت برایمان چای درست کند. محمد بهش یادآ

جا کنار دستگاه تواند همانکرد که قویط چای را یم

 ساز پیدا کند. چای

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۱۶ 

 

. محمد من کاسه ن ها را از آجیل پر کردم و گذاشتم روی می 

هایش را جدا های آجیل را برداشت و  پستهییک از کاسه

پیش دسنر هاشان را ییک ییک توی کرد و درحالیکه پوسته

 ریخت گفت. یم
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 دونه اومدین اینجا ؟_مامان خانمت یم

 تفاویر گفتمبا یی 

 _نه. 

یعنن که اصال برایم مهم نیست. او هم انگار خوشش 

ها را کف دستش ریخت و سمت آمده باشد مغز پسته

من گرفت. برای اینکه دستش را رد نکرده باشم ییک 

ها مغز پسته برداشتم و توی دهانم انداختم. او هم بقیه

. کیم بعد از جویدن و بلعیدن را یکجا ریخت توی دهانش

 ها گفتپسته

! دم در که دیدمتون یک لحظه  _باورم نیم شه اینجایی

 فکر کردم البد توهیم شدم! آخه تو اینجا ... 

سوزاند مرا . نگاهش مثل خورشید چله تابستان یم

اهر هام رنگ گرفتند .اما نیم شد ظفهمیده بودم گونه

بینش مخفن کنمشدهدگرگون ن  . ام را از چشمان تی 

دونم دلیل اصیل اومدنت چیه ! ویل تو به هر _البته یم

 دلییل که اومده باشی دیدنم من دوست دارم . 
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و تا با تاین نگاهش کردم نفس بلندی کشید و به پشنر 

مبل تکیه زد. هیچ تالشی برای انکار یا خود را به آن راه 

دانم چرا ویل حاال با خیال و وجداین نیم زدن نکردم. 

تر نشسته بودم آنجا! اینکه دستم را خوانده بود آسوده

اینکه کردم بد نبود. دست کم از قدرها هم که فکر یمآن

مجبور نبودم برایش نقش بازی کنم رایصن بودم. توی یک 

ن قرار  پیش دسنر میوه گذاشت و آن را جلوی من روی می 

 داد. 

دت با آجیل و میوه پذیرایی کن. تو یخچال _تو از خو 

ینن هم داریم. یم  رم بیارم. شی 

 همه تدارک نیست. زحمت نکش. _ الزم به این

اما او این حرف مرا پای تعارفم گذاشت . با باال آوردن 

دستش به نشان " زحمنر نیست " از جا بلند شد و به 

خانه  ن خانه رفت. همان لحظه محیا از آشیی ن سمت آشیی

ون آمد. گفت چای گذاشته و باید صیی کنیم تا دم بی  

بکشد. کیم خودمان را به خوردن آجیل مشغول نگه 

ینن برگشت. حاال نوبت  داشتیم تا محمد با ظرف شی 

خانه برود. کیم  ن محیا بود که باز برای آوردن چای به آشیی

بعد سه تایی دور هم نشسته بودیم و داشتیم چای و 
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ینن یم م کیم از این در و آن در گپ خوردیم و باهشی 

 زدیم. 

انگار نه انگار که روزی روزگاری نه خییل دور و گذشته، 

چه اتفاقات شویم بینمان افتاد و چه درد و رنیحی از 

ون نگاهمان یم کرد و دست هم کشیدیم. اگر کیس از بی 

های ها و دشمنن از حوادیی که از رس گذراندیم و کینه

و بالهایی که بر رس هم آورده پنهاین که در دل داشتیم 

بودیم خیی نداشت شاید که به رابطه خوب برادر و 

 خورد. مان غبطه یمخواهری

 

کت اجباری محیا از نگراین و ناراحنر  اش در خود از رسی

اردوی راهیان نور گفت و محمد به او اطمینان داد که اگر 

کت ندارد او یمخودش عالقه  تواند رای مامان را ای به رسی

عوض کند. محیا با خوشحایل پیشاپیش ازش بابت این 

 کارش متشکر بود. 

راجع به رسنوشت کارخانه و انحصار وراثت هم حرف 

زدیم. محمد در تصمیمش برای فروش کارخانه مصمم و 

 قاطع بود . 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۱۷ 

 

ن روز ای که به پدر وفا نکرده و از همااز نظر او کارخانه

زین باعث زحمت و دردرس و جنگ اعصابش اول کلنگ

 رسیده بود 
ی

ن ابتدای کار به مرز ورشکستیک شده و در همی 

ارزش رسمایه گذاری مایل و زماین بیشیر و جنگیدن را 

نداشت و همان بهیر که بفروشدش و پولش را در جای 

ن  ن مطمیی ی تر و با ریسک پایی  تر و سوددیه بیشیر

 . گذاری کند رسمایه

ن    و با گفیر

های چای به اسم منه ویل _البته درسته که کارخونه و باغ

ا محفوظه!   سهم شما دخیر

 سورپرایزمان کرد. 

گویم او آن قدر از دیدن ما در خانه خودش من که یم

جوگی  شده بود که از روی احساسات این را گفت . 

ن را معلوم یم کرد. من هم گفتم که آینده نزدیک همه چی 
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ام ته دارم قبل از اینکه موجودی حساب بانیک خیال

بکشد برای خودم یک خانه و یک شغل دست و پا کنم. 

 در کنار هم 
ی
اما از تصمییم که من و محیا برای زندگ

 گرفته بودیم از روی احتیاط حرقن نزدیم. محمد پرسید 

 _برای خرید خونه به چقدر پول نیاز داری؟ 

داد و حنر محیا هم با این سوالش بوی یک پیشنهاد یم

زیرگ این را فهمیده بود . متوجه فشاری که داشت با 

کرد بودم . کیم خودم را از او آرنجش به پهلوم وارد یم

 عقب کشیدم و متفکرانه گفتم

اث مشخص نشده و ندونم  _فعال تا تکلیف ارث و می 

ه قصدی برای خرید خونه ندارم. چقدر دستم رو یم گی 

 خوام یه آپار یم
ی
تمان نقیل واسه خودم رهن کنم. از زندگ

 . تو هتل خسته شدم

 محمد گفت 

توین روی من حساب _اگه یه وقت پول کم آوردی یم

  .  کنن

بندش بالفاصله و البد برای اینکه توی ذوقش نزنم پشت

 افزود 
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 الحساب بهت قرض بدم . تونم عیل_یم

 _نه الزم نیست. پول رهن خونه رو دارم ویل ... 

ام را که روی زانوانم کج افتاده های مانتوی طوش لبه

قراری در جای خودم جنبیدم. بود مرتب کردم و کیم با یی 

ن دنباله حرف ن یا نگفیر هایم دوبه شک بودم . او برای گفیر

 نگاه منتظرش را به چهره پرتردیم دوخت و با تاین پرسید

 _ویل چی ؟ 

 

که داشت   دسنر روی شال یاش رنگم کشیدم و موهام را 

ون مرتب کردم. در کنار هاش یماز گوشه و کناره زد بی 

 گفتم
ی

 لبخند پریده رنیک

_اگه بتوین یه شغل با درآمد مناسب بهم پیشنهاد کنن رد 

 کنم. نیم

ن دور از انتطار بودن  سیع کرده بودم با لحنن شوخ و طین

ن از  این درخواستم را از او الپوشاین کنم. من و کمک گرفیر

محاالت بود اما حاال که از در دوسنر آمده  محمد؟ از 

رفتم. شاید که به نتایج خویی بودم باید تا ته این راه را یم

 نیمرسیدیمیم
ی

شد . به هرحال با دوری و دشمنن و بیگانیک
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آزادی را برای همایون به ارمغان آورد. محمد توی فکر 

ی نگفت. بعد شوچن یا  ن رفته بود و تا چند لحظه چی 

 دانم گفتجدی نیم

 نداشنر تو دفیر خودم بهت یه کار 
ی
_اگه سابقه خوانندگ

 دادم . یم

 کنان گفتمپشت چشم نازک

 _که همیشه با چادر و چاقچور جلو چشمت باشم! 

به روی هم پوزخند زدیم و بعد نگاه از هم گرفتیم. در  

ای که محیا به دستشویی رفت و من ناراحت بودم فاصله

وفق نشده بودم رس صحبت را به از اینکه چطور هنوز م

 همایون بکشانم او صدام زد 

 _محبوبه! 

 پریر نگاهش کردم . با حواس

 _بله؟ 

در نگاهش اندوه و تاثری بود که تا قبل از اینکه به حرف 

 بیاید ربطش را به خودم نفهمیدم 

_حال رسول خوبه! روز اول عید چون کیس رو نداشتم 

یط که نوشنر رو خبرم دیدنش رفتم مالقاتیش. دست
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هم بردم براش. بهت سالم رسوند و گفت سال نو رو از 

یک بگم.   طرفش بهت تیی

 

هایم به و تا دید خییس اشک توی چشمانم دوید و لب

 کنان گفت پچارتعاش افتاد در کنار تلخندی عمیق پچ

 دم ! فهمم و بهت حق یم_من حالت رو یم
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 الری#نیلوفر 

#۹۱۸ 

 

 

 زده ای گفتمبا صدای بغض

؟_پس چرا برای خوب شدن حال دلم کاری نیم  کنن

زده شد. انگار از اینکه تا این حد از او متوقع بودم شگفت

ام! ییک از ابروانش به سمت که من عقلم را از دست داده

باال کمانه کرده بود و با نگایه عاقل اندر سفیه زل زده بود 

 به من . 

سم چه جوایی بهم _اگه  من این سوالو از خودت بیی

 دی؟یم

 

اگرچه زخم قلبم در آغاز این گفتگو رسباز کرده بود اما از 

 تک و تا نیفتاده بودم 
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ک  _وضعیت ما شبیه هم نیست که دنبال جواب مشیر

 باشیم! 

به مبل تکیه زد و پا روی پا انداخت. در این حالت بند 

اگردن  هنش نمایان شد. فکر کردم آویزش از زیر یقه باز پی 

 ندازه گردنش؟ " " هنوزم اونو یم

 

و از این فکر مور مورم شد. نگاهش باریک و سوزین بود 

.انگار قصد محاکمه و تفهیم اتهام و جرم به مرا داشت و 

 برد. از این کار لذت یم

_تو محبوبه رو از من گرفنر و من رسولو از تو. اگه خوب 

ک این وضعیت یمدقت کنن متوجه وجه مش  شی ! یر

ام زیر سوالش حاال این من بودم که با نگاه اندیشمندانه

 بردم. یم

یط که _خب پس من محبوبه رو بهت بریم گردونم به رسی

 .  تو همایون رو بهم برگردوین
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ای در نگاه هم مات ماندیم و قبل از اینکه برای لحظه

ی بگوید من نیشخندی زدم و حق به جانبانه ادامه ن  چی 

 دادم

 بینن چقدر منطقت مسخره است محمد! _ یم

گیج و رسگشته در افکار خودش پرت شد .انگار که از   

ای زد باال و جواب دادن به من عاجز مانده باشد شانه

لزلند و هر لحظه سکوت کرد. اما از آن سکوت ن ها که میر

بت کالیم کوبنده شکسته شوند. من  ممکن است با رصن

گشت؟ یک چای د. پس چرا برنیمنگاهم به راه محیا بو 

خانه آوردن که این ن همه معطیل نداشت. از توی آشیی

رسی آب یم  ؟آمد. داشت آنجا چکار یم کرد صدای رسی

 

  

 صدایش حواسم را به سمت خودش کشید. 

 _دالوری پیشنهاد کرده برم خواستگاری دخیر فرماندار! 

تا چند لحظه از شنیدن این جمله شوکه بودم. ذهنم از 

ن کلمهکا ام نکرد. این حب و ای یاریر ایستاد و برای گفیر

دوسنر و لطف دالوری نسبت به محمد قابل تقدیر و 
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ن چه قدر خاطر محمد برایش عزیز مثال  بود. ببی 
زدین

بوده که برایش دست گذاشته روی دخیر نفر اول یک 

ن شهرستان. دخیر فرماندار! اگر دالوری یم توانست چنی 

 را 
ی
برای محمد بردارد و او هم به این بخت  قدم خی  بزرگ

زد، من تا آخر عمر خودم را مدیونش و اقبالش لگد نیم

 دانستم. یم

 

قبل از اینکه سکوتم به درازا بکشد و احتماال مایه 

 سوءتفاهمش شود گفتم 

ای برای فرماندار _چه خوب! مطمئنا داماد برازنده

! یم  شی

دش از دو نگاهش رنگ تمسخر داشت و امتداد پوزخن

های هایش رسیده بود. انگار که با حرفسمت به گوش

اش را فراهم کرده ام موجبات خنده و شادیمسخره

اش را از پشنر مبل برداشت و رسش بودم. بعد یکهو تکیه

را جلو کشید و در این حالت از نگاه مستقیم به او گریزم 

 نبود. 

 ازت . دی یه سوال دارم _حاال که داری نون بهم قرض یم
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رسید و من چقدر گیج و گول و چقدر مرموز به نظر یم

ان مانده بودم .   حی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۱۹ 

 

 _چی ؟

 مقدمه بگویدانتطار نداشتم ناگهان و یی 

؟_زن من یم  شی

 _محمد! 

با آیه از نهاد برآمده گفتم و بعد دستم محکم به دسته 

ای بود و این کار از پرت همبل چسبید.انگار زیر پایم در 

ی یم ن نیم کرد شدنم جلوگی  رفت. .آب دهانم پایی 

افتضاح بدی بود که با آن قیافه وا رفته و رنگ باخته 

 درست جلوی چشمانش بودم. 

. ای یم_" من داماد برازنده  شم! " خودت االن گفنر
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برد عصباین هایم را علیه خودم به کار یماز اینکه حرف

ی خودش گل بودم. داشت آلود آب را برای ماهیگی 

 کرد. کیم برآشفته گفتمیم

 _من برای دخیر فرماندار گفتم! 

 کردم! و حاال از این بابت چقدر احساس حماقت یم

  

شدم. وقنر که با داشتم زیر تابش نگاه سوزانش آب یم

 تاکید گفت

 خوام برازنده تو باشم ! _ویل من یم

 دلم لرزید. 

ا با سینن چای و توضیحش ) خدارا شکر که محی

ها کیم لک داشت با رخشا شستمشون واسه استکان

ن طول کشید .( از راه رسید و مرا از وسط آن مکالمه  همی 

منتظر جواب محمد نجات  ترسناک و ناخواسته و نگاه

داد واال معلوم نیست باهم در انتهای آن گفتگوی 

 رسیدیم! نشده کذایی به کجا یم بینن پیش
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ارصار داشت برای شام پیشش باشیم. گفت  محمد 

ا یم ن دهد. اما هردو بهانه آوردیم . محیا از سفارش پییر

س خارج کرده بود.مامان  ترسش گوشی خود را از دسیر

زد. من هم دایورت کرده گرو گر داشت به من زنگ یم

 دادم. هایش نیمبودم و اهمینر به تماس

 

ای که به هیچ های بیهودهدیدار با محمد و تکرار حرف

ی نیم رسید باعث شد همان شب یک تصمیم انجام خی 

م که حنر فکر کردن به آن خودم  منتظره بگی  جدی و غی 

ترساند. من باید کرد و از عواقبش یمزده یمرا هم شگفت

بستم و شده بار سفر یمریزی دقیق و حساببا یک برنامه

ون و رفتم. ماندنم دردی از خودم این باز ایران یم ی 

 کرد. همایون در زندان دوا نیم

دادم و این دور باطل مگر اینکه تن به خواست محمد یم

کردم. اما این را در بدترین حالت ممکنش تمام یم

توانست آخرین رایه باشد که من مجبور به انتخابش یم

هستم. وقنر که تمام درها به رویم بسته شده باشد ! نه 

ای بود. از طرقن احتمال چارهحاال که هنوز راه گریز و 

ها دست روی دست نگذارند و باالخره داشت شهسواری
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موفق شوند رایه برای رهایی همایون از زندان پیدا کنند. 

ها هم برای خود کیس بودند و رسی توی رسها داشتند آن

و به همان سیستیم که محمد در آن قدرت و نفوذ بسیار 

شناس و مهیم ارتباط های رس داشت وصل بودند و با آدم

ها از نفوذشان کمک جور وقتتوانستند اینداشتند که یم

وزی حاج روح ند. یا در نهایت بعد از پی  هللا در بگی 

انتخابات بعدی مجلس و قدرت گرفتنش امیدها برای 

تر توانست پررنگخالیص همایون از زندان و تبعیدش یم

 . شود 

 

ین و دست یافاین احتمال آن تنن بود که مرا در قدر شی 

 کرد. تر یمام مصممتصمیم تازه

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۲۰ 
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 از ایران چنان از خود یی 
ن خودم کرده بود که از فکر رفیر

اش به رسم افتاد آرام و قرارم را ای که جرقههمان لحظه

ام را از دل خاک کنده از من گرفت. انگار که نییم از ریشه

نیم دیگرش هم مییل برای ماندن نداشت.  بودند و 

ن و کوچیدن درد دیگری بود افزون بر  هرچند که یی او رفیر

ن را  ن همی  ن بودم که همایون نی  دردهایم. اما مطمیی

خواست. خروج من از ایران حنر بدون او منتها یم

آرزویش بود. وگرنه آن یادداشت مهم را الی کتاب فروغ 

ن را در رسم  و وسوسه گذاشتبرای من نیم رفیر

 انداخت. نیم

 

وار که دو شب بعد از وسط یک خواب پریشان و کابوس

ی ازش یادم نمانده بود هراسان پریدم. درحایل ن که چی 

هام به شماره افتاده بود زیر لب خیس عرق بودم و نفس

 به نجوا گفتم 

م .باید از اینجا و به  _باید محیا رو هم با خودم بیی

. اگه با محیا برم خیالم رش کنمخصوص از مامان دو 

 راحت تره. 
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ن انجام یم دادیم و کارهای زیادی بود که باید قبل از رفیر

س داشتم! اصال از پسش  من از حاال چقدر اسیر

 رسید! موقع بعید به نظر یمآمدم؟ چقدر آنبریم

 

ل دایی سجاد رفتم تا با تلفن آنها با شماره 
ن روز بعد به مین

م. یم مورد نظر همایون ترسیدم موبایلم هنوز تماس بگی 

ل باشد  کردم . به ریحانه . پس باید احتیاط یم تحت کنیر

هم توضیح زیادی نداده بودم. فقط گفتم که یک تماس 

مهم با خارج دارم. او هم  فهمیده بود که مایل به 

باره نیستم. پس بدون اینکه کنجکاوی بیشیر او در این

ی کند با  ن   پرس و جوی بیشیر  گفیر

ی واسه ناهارمون آماده _من یم ن خونه تا یه چی  ن رم آشیی

 کنم. 

 مرا در اتاق مهمان تنها گذاشت . 

 

ها داشت که گوشی را در جای دانم او از این اخالقنیم

مرموزم گوش  دیگری از خانه بردارد و یواشیک به مکالمه

ای جز این نبود که بهش کند یا نه؟ به هرحال چاره

 گرفتم فکر کردم . وقنر داشتم شماره را یماعتماد کنم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

" چرا اسم طرف رو پای اون یادداشت ننوشت؟ حتما 

یادش رفته! االن اگه گوشیو ییک برداره از کجا بدونم 

 خوام با گ حرف بزنم؟ " یم

دادم و با تلفن گوش یم با قلنی پرتپش به صدای بوق

 انگشتم را دور سیم تلفن یم
ی

حظات پیچیدم . لکالفیک

! انگار قرار نبود کیس جواب آوری بود پردلهره ای و مالل

ی مجدد رفتم از الی در یک مرا بدهد. قبل از شماره گی 

خانه نگاه رسک ن ون از اتاق انداختم . از آشیی کشان به بی 

آمد . خیالم از صدای جا به جایی ظرف و ظروف یم

خانه که راحت شد به رسجایم  ن حضور ریحانه در آشیی

 تماس گرفتم.  گشتم و دوباره با آن شمارهبر 

 

این بار رس بوق سوم صدای زین در گوشم پیچید که با 

 لهجه خارچی گفت 

 _هلو . 

و من که مانده بودم انگلییس حرف بزنم یا فارش با 

دانم چرا حالنر یکه خورده این سوی خط خشکم زد. نیم

در ! انتظار داشتم یک آقا جواب مرا بدهد نه یک خانم
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نهایت تصمیم گرفتم شانسم را برای امکان برقراری یک 

 مکالمه به فارش امتحان کنم. 

م . _سالم. من از ایران تماس یم  گی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۲۱ 

 

 و با مکث و تردید ادامه دادم 

 _از طرف همایون ! 

و بعد به صدای سکوت گوش دادم. زن انگار تصمیم 

زند. اصال فهمیده بود چه گفتم؟ همایون نداشت حرف ب

دانست و همایون را هم شناخت؟ یا فارش یمرا یم

شناخت و داشت در ذهن مشکوک خود محاسبایر یم

منتظره را ادامه بدهد یا یم کرد که این مکالمه شاید غی 

نه؟ برای یک لحظه شک افتادم که شاید اصال این 

نوز داشتم در بیم شماره متعلق به یک نفر دیگر باشد. ه

 زدم که صدای زن از درون تکانم داد  و امید دست و پا یم
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 ! ن  _سالم ... شما باید خانم محبوبه باشی 

 

صدای مالیم و گریم داشت .فارش را با لهجه حرف 

زد. انگار ارمنن بود ! نیم دانم شاید هم از ایرانیان یم

 شناختیهودی مقیم اتریش ! از اینکه مرا به اسم یم

زده بودم. یعنن همایون راجع به من و خودمان با شگفت

های الزم را کرده بود؟ اگر او حرف زده و بهش سفارش

طور باشد که باید به همایون لقب پیشگو داد. هرچند این

اش نفیع برای خودش نداشت و جلوی به پیشگویی 

زندان رفتنش را نگرفت. گفت اسمش آسیه است.مادر 

همایون در اتریش. گفت همایون  دانیال دوست صمییم

راجع به مهاجرتمان با دانیال و او حرف زده و سفارش 

کرده اگر به هر دلییل همرسش ) یعنن من( مجبور شوم 

بدون او به اتریش بروم آنجا تنهایم نگذارند و تا روزی که 

بتوانم در غربت روی پاهای خودم بایستم حمایتم کنند. 

 بر گر 
ی
دن دانیال و او دارد و آماده گفت همایون حق بزرگ

 است که هرخدمنر از دستش برآید برایش انجام دهد. 
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من که از رس احتیاط با صدای آهسته و شمرده حرف 

زدم سیع کردم بدون حاشیه بروم رس اصل مطلب. یم

اش در گفتم که قصد مهاجرت دارم. گفت در خانه

اتریش به رویم باز است. گفت به همراه پرسش یک 

تواند بعد از روشی نسبتا بزرگ در وین دارد و یمگلف

مهاجرت دستم را آنجا بند کنند. رساغ همایون را ازم 

گرفت و وقنر فهمید او در زندان است به شدت برایش 

 متاثر شد و حنر بغض کرد. 

مند و بزرگیه! قلب روشن و شفافش از  _همایون مرد هین

! جنس آینه است! حیف که قدرش رو تو ایران ندو  ن نسیر

اییط که داشت برگرده خییل دل و جرات یم خواست با رسی

ی  ن وطنش! اون همیشه آدم خطر کردن بود! انگار چی 

...حاال امیدی به آزادیش  برای ترسش وجود نداشت

 هست؟ 

 

شنیدم وقنر تعریف همایون را از زبان یک غریبه یم

 متوجه ارتعاشات قلبم بودم. نیم
ی

دانم از هجوم دلتنیک

اندوه و حرست که چشمانم آنا غرق اشک شدند.  بود یا 
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طور که باید بیشیر متاسف بودم از اینکه انگار من هم آن

 . آیه کشیدم و امیدوارانه گفتم و شاید قدرش را ندانستم

 _توکل به خدا! تا ببینیم چی پیش میاد. 

گفتم به احتمال زیاد همراه با خواهرم به اتریش برویم. با 

 گفت لحنن مهربانانه  

 _به قول شما ایرونیا قدم هردوتون روی چشم! 

 

زند تا ببیند چه کارهایی از گفت با پرسش دانیال حرف یم

دستشان برایمان ساخته است! و در آخر باز به من 

خاطر نشان کرد که هر کمیک برای مهاجرت و اقامتمان 

 کنندالزم باشد یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۲۲ 
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زم نیست نگران اسکانمان در اتریش باشم. قرار بر این و ال

م  ن ساعت با او تماس بگی  شد که من دو روز بعد در همی 

تا او بعد از همفکری و مشورت با پرسش ، راهکارهای 

 مورد نظرشان را به من منتقل کند. 

بعد از خداحافیطن با آسیه خانم درحالیکه هنوز ذهنم 

خانه رفتم . ای که با او داشدرگی  مکالمه ن تم بود به آشیی

ریحانه کنار اجاق گاز منتظر بود تا زمان پخت ماکاروین در 

آب جوش تمام شود. مرا در کنار خودش که دید لبخندی 

ی نگفت ن . انگار تازه یادش آمده کوتاه تحویلم داد. اما چی 

بود که به ماکاروین در حال جوش باید زردچوبه بزند. 

بودم به او راجع به تلفن خوشحال از اینکه مجبور ن

 مرموزم توضییح بدهم پرسیدم 

 خوای؟_کمک نیم

و او البد برای اینکه آنجا را خانه خودم بدانم درحال 

 افزودت زردچوبه به ماکاروین در حال جوشیدن گفت 

زمینن پوست بکن زحمت دوتا سیب_قربون دستت یی 

 برای ته دیگ ! 
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گهان از جستجو برای ریحانه و دایی سجاد از اینکه من نا 

دست کشیده   ای مناسب واسه اجارهپیدا کردن خانه

دانم توضیحم چقدر توانست بودم متعجب بودند و نیم

 قانعشان کند؟

ی پیدا کرد شه خونه_بعد خرداد یم . من هم های بهیر

 . ای ندارمفعال عجله

تصمیم داشتم تا وقنر کارهامان را برای مهاجرت پیش 

رفتنمان حرقن به آنها نزنم. دست کم تا  نینداختیم از 

شدم باید از رس احتیاط این قضیه را وقنر مجبور نیم

. حنر درموردش فعال به محیا هم گذاشتممسکوت یم

ی نیم ن گفتم تا ذهنش در آستانه امتحانات پایان ترم چی 

 به هم نریزد . 

وع کنم به شدت چون هنوز نیم دانستم از کجا باید رسی

 کردم. کلیفن یماحساس بالت

دو روز بعد به مخابرات رفتم و از آنجا با آسیه خانم  

خواستم هنوز هییحی نشده ریحانه را به تماس گرفتم. نیم

ام مشکوک کنم. هرچند های خارجهخودم و تماس

دیدم اما دوست نداشتم در ریحانه را دوست خود یم

آستانه تحقق یک تصمیم بزرگ و مهم او و دایی سجاد با 
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های احتمایل خودشان سیع کنند که رأیم را خالفتم

خواهند بزنند و به عنوان اینکه خی  و صالحمان را یم

ند.   جلوی رفتنمان را بگی 

آسیه خانم منتظر تماسم بود. از شنیدن صدایم 

دهد دست پرسش . خوشحال شد. گفت که گوشی را یم

منتظره و حنر سخت  هرچند گفتگو با دانیال برایم غی 

. او چنان د اما مکالمه کوتاه و نویدبخیسی باهم داشتیمبو 

خواست زد که آدم دلش یمبا آرامش و اطمینان حرف یم

هایش را توی چمدان بریزد و همان لحظه خرت و پرت

ن بالفاصله رایه اتریش شود  . خوش لهجه بود و لحن متی 

 و پرنفوذی داشت! وقنر ازم پرسید 

ن یا خواین از _به طور قانوین یم مرز خارج بشی 

؟ قانوین  غی 

با هراس و تردید به فکر فرو رفتم . ظاهرا دلیل و مشکل 

. مگر مان از مرز وجود نداشتخایص برای خروج قانوین 

دار یم شد و جلوی اینکه مامان یا محمد شستشان خیی

حرکتمان را یم گرفتند. درحالیکه هنوز دو به شک بودم 

 گفتم

 _به طور قانوین ! 
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گار با زیرگ از تن صدایم فهمیده بود که از این و او ان

ن نیستم .   بابت مطمیی

_خب محض احتیاط ما باید دو پلن حساب شده داشته 

باشیم. یک پلن برای خروج قانوین . و یک پلن برای 

قانوین در موقع اضطرار ! خواهرتون هجده  خروج غی 

 سالش شده؟ 

نگار که او گوشی را از این گوش به زیر آن گوشم بردم و ا

 توانست مرا ببیند به نشان تصدیق رس تکان دادم. یم

 شه. _بله تو اردیبهشت یعنن ماه یم هجده سالش یم

 _خوبه ! پس خییل جای نگراین نیست ! 

و من توانستم عیل الحساب یک نیمچه نفس راحنر 

 بکشم. 

 

  

 

این داده بودم  حالم خوب نبود اما از قبل قول پارت #جیی

 !😷🤒🙏 
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 شق_را_سانسور_کردند#ع

 #نیلوفرالری

#۹۲۳ 

 

 

 

 که یی 
ن در شهر در یک عرص ابری اردیبهشنر هوا با ماشی 

ی افتاد با دیدن در یم گشتم و ناگهان گذرم به کوچه طیی

ای که مجبور شده بودم مظلومانه و با و دیوارهای خانه

اش به های کهنهاشک و آه ترکش کنم قلبم از سوز ترکش

ن فریاد افتاد.  های مداربسته شکارم از ترس اینکه دوربی 

ن را دم در خانه باباحاچی در نقطه کوری نگه  کنند ماشی 

بندان . اگر جلوی خودم و راهداشتم و پیاده شدم

جا وسط کوچه زار قرارم را نیم گرفتم همانهای یی اشک

 کرد. آمد جمعم یمزدم و بعد ییک باید یمیم

 

باحاچی را توی دسته کلیدم هنوز کلید در حیاط خانه با 

ن کلیدهای دیگر جدا کردم و به قفل در  داشتم. آن را از بی 
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انداختم و با یک دنیا درد و غم رفتم تو . باغچه حیاط 

 
ی

های دایی سجاد و گایه خانه باباحاچی به لطف رسیدگ

هم خاله زینب پرگل و شاداب بود. خیال خوشی بود 

از روی ییک از کردم هرآن باباحاچی اینکه فکر یم

شود و مغرورانه به های خانه با روی باز پیدایش یمایوان

 گوید. من خوشامد یم

 

داشتنن ی دوستدر گریز از خاطرات باباحاچی و آن خانه

های چویی رفتم و نرسیده به گذرگایه به سمت باغ و نرده

روز با بیم و امید مرا به دنیای دیگری سوق داده که یک

تالطم افتاد . این سوی نرده های چویی که بود قلبم به 

ام که محو تماشای ایستادم و چشمان مات و غمزده

ی سوت و کور خانه و باِغ به حال خود رها شده و منظره

 همچون 
ی

باغچه گل رسخ به تاراج رفته همایون شد دلتنیک

 ام کوبید و زنجی  اشک از گوشهموچی عظیم به سینه

ی وهامان را خاموش و خانهچشمانم رها شد. چراغ آرز 

دیدم و افسوس که کاری از عشقمان را ویران شده یم

گذشتم و ها یمخواست از نردهدستم برنیم آمد! دلم یم

ین و  به جایی که روزی به آن تعلق داشتم و خاطرات بهیر
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ترین روزهایم را در حافظه خود نگه داشته بود پا خوش

جا دیگر خانه و کاشانه من گذاشتم اما یادم افتاد که آنیم

 نیست . که حنر دیگر خانه همایون هم نبود ! 

 

ها و یادهایی شبیخون غروب بود و من و خلوت خاطره 

ن  که فراموشی نداشت ... کیس نبود و ندید ...روی زمی 

نشستنم... زاریدم ... زیر لب همایون همایون گفتنم 

ن   م. ترین آدم شهر من بود...خدا خدا کردنم...غمگی 

 

تقریبا شب شده بود که به هتل برگشتم و محمد را توی 

الیی منتظرم خودم دیدم. من برای پنهان کردن چشمان 

ام عینک دودی گذاشته بودم و متوجه کردهقرمز و پف

کند. اما تا وقنر با من بودم که او مشکوکانه نگاهم یم

سیدم  سوار آسانسور شد  ی نگفت. من هم ازش نیی ن چی 

ای برای فتادی دنبال من؟ راستش حوصلهچرا راه ا

ن  ن با او نبود. اما همی  که دکمه طبقه پنجم را کلنجار رفیر

 زد دلش طاقت نیاورد و پرسید

 _کجا بودی؟
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ای از شک و نگراین و بیم و انتظار و صدایش ملغمه

های آیی استنطاق بود و من که نگاهم روی چهارخانه

اهنش مات مانده بود و حوصله دادن  برای توضیحای پی 

 به

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۲۴ 

 

 او نداشتم یک دروغ خالصه شده و کوتاه تحویلش دادم. 

ستون!   _قیی

که الاقل وقنر عینک دودی را برداشتم و چشمان رسخ و 

متورمم را دید شوکه نشود. درهای آسانسور که باز 

م از افتادم و دنبال هشدند درحالیکه ازش پیش یم

راهروی عریض و بلندی که به سوئیت من در منتیه الیه 

 گذشتیم به طعنه گفتم رفت یمآن طبقه یم

 _یادم نمیاد دعوتت کرده باشم! 
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دارم بودم. او هم که خودم متوجه صدای گرفته و خش

ورش گرفته بود دسنر روی محاسنش ام را به یکمحیلیی 

ی گفت   ن  که قلبم لرزید. کشید و شانه زد باال .و بعد چی 

 خودش بدون دعوت میاد! 
ی

 _ دلتنیک

 بنالد و خسته و یی 
ی

قرار شود اگر قرار بود کیس از دلتنیک

نفر من بودم. اما خب متاسفانه ما همدرد هم آن یک

کردم که او هم برای خودش غم و بودیم و باید قبول یم

هایی دارد شبیه اندوه و مالیل که در قلب من خانه رنج

کشید و من وار از دست من یمدیوانهداشت. او 

ن ستمکاری هردو ستمکش چارهیی  وار از دست او .در عی 

 هایمان ییک بود. بودیم و سوز زخم

 

کارت قفیل را از داخل کیفم درآوردم و به در زدم و رفتم   

تو . او هم پشت رسم آمد و از تذکری که به او دادم هم 

 تعجب کرد هم ظاهرا خاطرش رنجید. 

 رو نبند لطفا ! _در 

 گذاشت با کنایه گفتدرحالیکه الی در را کیم باز یم

 ترش؟_از تنها بودن با من یم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

کردم و ام را باز یمهای مانتوی طوشدرحالیکه دکمه

دادم بیش از آنکه خواسته باشم کالفه و عصنی نشان یم

 و ربط چنداین هم به حضور ناخوانده او نداشت گفتم

داری بگو و برو لطفا! واقعا االن نیاز _اگه کاری با من 

 دارم تنها باشم. 

 

ت ساده صوریر تنم بود . شالم هم نصفه نیمه  یک تیرسی

مانده بود روی رسم. عینکم را از چشم درآوردم و پرتش 

 روی مبل رها شدم و 
ی

ن و بعد با تمام خستیک کردم روی می 

خواست عمق گذاشتم چشمان خونینم درسکویر که یم

د وصف ریخت. حالم باشند. تاثر و تالم از نگاهش یم بگی 

زد که بر مزار بابا و باباحاچی حتما پیش خود حدس یم

ام! رسم را میان دستانم گرفتم و یک دل سی  گریسته

 نالیدم

 ترکه از درد. _رسم داره یم

اش را از جا دم در به تماشایم ایستاد . بعد تکیهکیم همان

خانه کوچک با که بدرگاه برداشت و درحایل ن ه سمت آشیی

 رفت گفتلوازم مخترص و مفیدش یم
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ستون داری که وقنر دلت گرفت  _باز تو چنتا قیی تو قیی

؟  بری کنارشون زار بزین تا دلت سبک شه...من چی

م رس قیی گ خایل کنم؟نیم  دونم گریه هامو بیی

از گوشه چشماین که نفهمیدم باز از گ به اشک نشسته 

های خودم . خدایا ... غمو آه کشیدمبود نگاهش کردم 

هایش را باید کجای دل بس نیست؟ محمد و غصه

 ام بگذارم؟سوخته

 

 را زیر شی  آب گرفت و بعد به برق زد. انگار 
ی برقر کیر

 برای خودش خیاالیر داشت. 

شم. بعد کنم. یه فنجون مهمونت یم_یه چای درست یم

 رم. یم

شه از موضع شبیه محمد غد و خودخوایه که همی

 زد نبود. قدرت حرف یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۲۵ 
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پنایه و معصومینر غریبانه در نگاه و نوع حس یی  یک

حاالتش بود که تا به حال در او رساغ نداشتم. انگار کم و 

بیش از اینکه خودش را به من تحمیل کرده بود پیش خود 

م یم کرد  رایش معشوق . قبول که من باحساس رسی

. قبول که او جغد شوم جدایی را بر رس بام رحیم بودم.. یی 

رسای من پر داده بود... قبول که قلب من از جور و 

جفای او شکست اما آن روز و آن لحظه که خود از 

 همایون بریم
ی

گشتم دلم نیامد که او را از دامان دلتنیک

 خود برانم و با زبان تند و تلخم بیازارمش! دست کم

تفاوت باشم نه یک معشوق دلسنگ توانستم رسد و یی یم

... که تجربه ثابت کرده بود من هرچه برای دور کردن او 

کردم بدتر و بیشیر به تب و از خودم مذبوحانه تالش یم

زدم. که اش دامن یمقراریتاب و حرص و ولع و یی 

 شد. تر یمهرچقدر تشنه را از آب بر حذر کنن تشنه

 

لیوان آب آمد و مقابلم ایستاد. از جیبش یک  او با یک

ورق کپسول _که دوسه تایی ازش خایل شده بود در آورد 

 و به سمتم گرفت. 
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_ییک ازش بخور. یه مسکن قویه! زود رسدردت رو خوب 

 کنه. یم

متعجب از اینکه چطور قرص مسکن حارصن و آماده  

توی جیبش بود آن را از دستش گرفتم و او که تردیدم را 

 دید و فکرم را خواند گفت

 به این رسدردهای میگرین دچارم . باید قبل از 
ی
_من تازگ

 اینکه عود کنه ییک بخورم واال از درد باید فریاد بکشم. 

وقنر پشتش را به من کرد یک نگاه تند و مشکوکانه به 

های پشت قرص انداختم. ترکینی از استامینوفن و نوشته

 ید او با قریص از پیش تهیهدیکلوفناک بود.این فکر که شا

هوش کردنم را داشته باشد بدبینانه و دیده شده قصد یی 

 رسید! حنر احمقانه به نظر یم

های آیی را از بدگماین را کنار گذاشتم. ییک از آن کپسول

ورق جدا کردم و انداختم توی دهانم و لیوان آب را هم 

 رویش رسکشیدم. 

 

ن چشمانم کاسه رسم داغ شده بود و قادر ب ه باز نگه داشیر

نبودم. از روی مبل به زحمت بلند شدم تا بروم آیی به 

ی در روحیه درب و داغانم  رسورویم بزنم بلکه تاثی 
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داشته باشد. اگر محمد آنجا نبود بدم نیم آمد با لباس 

بروم زیر دوش. وقنر برگشتم او داشت با ضبط صوت 

ن رهایش کرده بودم ور  رفت. یم که از شب قبل روی می 

 پرسید

 گوش یم
ی

 دادی؟ _ببینم چه آهنیک

و تا نهیب زنان بگویم " روشنش نکن " دیر شده بود. او 

ن دکمه ن من که همی  ی پیل را زد و صدای آواز غمگی 

 دیشب ضبط کرده بودم از نوار پخش شد. 

 

پوشونه / از کنار وقنر ابرای سیاه آسمون شهرمو یم 》

 ونهپیچه توی خپنجره شیون باد یم

ه ها/ دل من گریه وقنر بارون یم ن شینه روی فرش سیی

 میخواد

همه جا رنگه شبه واسه مرگ لحظه ها / دل من گریه 

  《میخواد 

 

ی نگفت اما من  ن ه مانده بود به من. چی  نگاهش خی 

 گریست. دیدمش که از درون داشت با آواز حزین من یم
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طور که به حرکت نشسته بودم و همانمن روی مبل یی 

دادم برای ی سوزناک گوش یمدای خودم و آن ترانهص

ن بار با خودم فکر کردم   اولی 

" اگه صاحب این صدا نبودم ... اگه هیچ ذوق و 

ای به خوندن نداشتم االن زندگیم چه جوری بود؟ عالقه

اومدم که این ای به دنیا یمیا ... یا اگه تو یه خانواده

 عالقه ممنوع نبود چی ؟ اگه... "

 

 شق_را_سانسور_کردند#ع

 #نیلوفرالری

#۹۲۶ 

 

ی جوش آمده هردوتامان را از دنیایی که  صدای غلغل کیر

ون کشاند. او به سمت  در آن پرت شده بودیم بی 

خانه رفت و من با سسنر و کندی خودم را به سمت  ن آشیی

ضبط صوت کشیدم و خاموشش کردم. کیم بعد او با دو 

ان قند ته گرفته ای برگشت. توی قندفنجان چای کیسه

ام به بود. قرار بود امروز بروم خرید اما گذر ناخواسته
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ی برنامه  و حال و هوایم را به کل به هم ریخت کوچه طیی

ن برداشت و به طرفم گرفت .   . او قندان را از روی می 

 _بهیر نشدی؟

 

کرد. با رسم به سنگینن قبل نبود . اما هنوز کیم درد یم

یالش را از خودم راحت کرده همه محض اینکه خاین

 باشم آرام گفتم 

م .   _بهیر

. گفتم شاید دید قندان خورد اش را تلخ یماو داشت چای

خالیست مجبور به این کار شده. گفتم توی یخچال 

اش شکالت داریم. گفت الزم نیست و دوست دارد چای

ام را نوشیدم و بعد رسم را تکیه را تلخ بخورد. کیم از چای

خواست در همان حال بخوابم. دلم یم پشنر مبل دادم به

ن  شاید از تاثی  مسکن بود که چشمانم داشت سنگی 

دار او هم باعث شد چرت من شد. سکوت دنبالهیم

تر شود. وقنر از خواب پریدم اتاق و محیط اطراف عمیق

ون هم  سکوت و خاموشی نیمه شبان را داشت.  از بی 

دم روی همان مبل رسید. دیرسوصدایی به گوش نیم

کرد. . رسم دیگر درد نیمهستم و رویم پتو کشیده شده
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هایم نای باز شدن نداشت. چراغ خواب اما هنوز پلک

آلوده روشن بود و در تاریک روشن اتاق گنگ و خواب

 چشم دواندم و ندیدمش. 

 

ن   او رفته بود و من یادداشتش را صبح روز بعد روی می 

 دستمال کاغذی نوشته بود: پیدا کردم که روی یک برگ 

خواستم بیدارت کنم که بری رو تختت بخوایی اما یم》

ه. خیالت تخت! من بهت دست  ترسیدم خوابت بیی

کشیدم رست حواسم نزدم. حنر وقنر داشتم پتو رو یم

ن حاال که دم رفتنم از دور  بود. اما دروغ چرا؟ همی 

 بوسیدمت! ) بوسه از راه دور بدون لمس کردن که حرام

ن علما اختالف نظر بیفته! (  یا مکروه نیست؟ شاید بی 

وقنر تو خواب رفنر و من نشستم یه دل سی  نگات کردم 

جا زنگ پایان دنیا رو بزنن. خواست که هموندلم یم

هرموقع بیدار شدی و این یادداشت رو خوندی با من 

  《تماس بگی  و از حالت بهم خیی بده. لطفا! 

 

کلمه "لطفا" هم به کارش آمده چه عجب ! بعد از هرگز  

 بود! 
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ن یادداشت چندکلمه خورده هم بود که انگار ی خطپایی 

لحظه آخر از نوشتنش پشیمان شده بود و من به زحمت 

 توانستم آن کلمات را از زیر خط
ی
 ها بخوانم . خوردگ

 ماه "خواد بغلت کنم زیک" آخ که چقدر دلم یم

 

وتاه فرستادم. تماس نگرفتم. برایش یک اس ام اس ک

ن کارم را هم به درسنر نیم  دانستم! هرچند حنر دلیل همی 

سالم. من نصف شب بیدار شدم و بعد دوباره  》

 《.خوابیدم. خوبم 

روز بود که فهمیدم آن نوار را از ضبط و ظهر همان

 . صوتم برداشته و با خودش برده

  

برای تولد محیا یک گوشی جدید هوشمند خریده بودم 

انهکه طر  ای داشت. کیم گران بود اما از ح شاد و دخیر

ام رایصن بودم. قصد داشتم او را برای شام به یک ولخرچی 

م که مامان اجازه  رستوران معروف در خارج از شهر بیی

 نداد . 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۲۷ 

 

زدم وقنر داشتم با محیا راجع به قرار شاممان حرف یم

تش قاپید و چنان تویی به من آمد که از گوشی را از دس

 فکرش منرصف شدم. 

ه رو هم مثل خودت یی _یم
حیا و دربه در خوای این دخیر

؟ مگه اینکه من مرده باشم بذارم افسارش بیفته  کنن

ور اش نکن و دنبال خودت اینقدر وسوسهدست تو. این

 ور نکشونش. بذار زندگیشو بکنه. و اون

 

هنوز ما را به خاطر دیداری که معلوم بود که مامان 

قدر از حضور او با محمد داشتیم نبخشیده و آنیی 

دستمان ) به خصوص من ( عصباین است که اگر دستش 

کرد. بعد هم به این بهانه که ام یمپارهرسید تکهبه من یم

فصل امتحانات نزدیک است گوشی را از محیا گرفت که 

او در تماس باشم.  از من دیگر نتوانم به طور مستقیم با 
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این فکر که هدیه ام را به دایی سجاد بسپارم تا از طرف 

من به محیا بدهد هم با احتیاط گذشتم. هیچ بعید نبود 

که مامان گوشی جدید را هم ضبط کند. شاید بهیر بود 

خریدم و همراه گوشی کارت یمبرای محیا یک سیم

ا در موقع رساندم که مامان نفهمد تجور به دستش یمیک

 لزوم بتوانیم با هم در ارتباط باشیم. 

 

ن از چشم مامان پنهان  هرچند در آن خانه هیچ چی 

انه  ماند نیم برای محیا که در بند باید و نبایدهای سختگی 

مامان اسی  بود و در آن خانه پنایه جز گوشه تنهایی 

خودش نداشت نگران و ناراحت بودم. آن قدر که دلم 

م و  خواست همانیم شب به درخانه بروم دستش را بگی 

. با خودم از آن شهر و به خصوص از مامان دورش کنم

شد کاری از حساب و کتاب نیمدیدم که یی اما بعد یم

شد به روند پروسه مهاجرت رسعت پیش برد. با پول یم

مان آنچنان پرو پیمان نبود بخشید اما فعال حساب بانیک

ن قدم ی برداشتهاکه بشود برای رفیر . هرچند ی بزرگیر

آسیه خانم و پرسش قول مساعدت داده بودند و 

توانستند با ارسال دعوتنامه کاری باعث بهبود در روند یم
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 به پرونده درخواست ویزای ما در آینده شوند اما 
ی
رسیدگ

توانست باشد. باید این عامیل بر قطعیت صدور ویزا نیم

داشتیم تا ه قدم بریمبا یک پشتوانه مایل محکم در این را

کار به اما و اگرهای احتمایل نکشد. هردو تا انحصار 

وراثت که دایی سجاد از قول مامان وعده اجرایی شدن 

آن را در تابستان پیش رو داده بود چاره ای جز صیی و 

 تحمل بیشیر نداشتیم. 

 

خیی نمانم هر روز با خانه برای اینکه از حال محیا یی 

داشت مامان اگر خودش گوشی را بریمگرفتم. تماس یم

های وایه ) محیا تو حمومه/ رفته تو باغ هربار با بهانه

ی بچینه/ رسش درد یم ن کرد خوابیده( مانع از گفتگوی سیی

شد. گایه هم اگر محیا خودش گوشی را من با محیا یم

های مبهم و داشت از تن مضطرب صدایش و جواببریم

فهمیدم که تحت نظر و داد یمکوتایه که به من یم

ن حضورش  مراقبت مامان است و زیر سایه سنگی 

 تواند با من مکالمه راحنر داشته باشد. نیم
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 برای محیا و نگراین  یک
ی

هایی که برایش شب از رس دلتنیک

داشتم مجبور شدم دست به دامان دایی سجاد شوم و با 

 او به دیدنشان بروم. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 ری#نیلوفرال

#۹۲۸ 

 

دانستند که مامان بعد از به هم خوردن مراسم آنها یم

زند و جرات این را که عقد با دکیر پنایه سایه مرا با تی  یم

تنهایی با او مواجه شوم ندارم. دایی سجاد با روی خوش 

ام کند. حنر ریحانه هم که هنوز موافقت کرد همرایه

محمد صاف  هایی از مامان داشت و دلش با او و دلخوری

نشده بود خودش خواست که با ما بیاید. مامان که ابتدا 

کرد دایی سجاد به تنهایی برای شب نشینن ساده و فکر یم

کوتاه به دیدارشان خواهد رفت من و ریحانه را که 

جا و کارش نداشتند عذر مرا همان همراهش دید وا رفت

 خواست . اما جلوی ریحانه آبروداری کرد. دم در یم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 

خوایی اش حکایت از یی  چهره خسته و درهم شکسته

شد ردپای روحش یمیی  های شبانه داشت و در نگاه

 شدید را دید. حنر من با تمام کدورت و 
ی
افرسدگ

هایی که از او به دل داشتم متاسف بودم از اینکه رنجش

های صلح و توانستم برایش کاری بکنم. او همه راهنیم

بسته بود. من آینه دقش بودم و  آشنر را به روی من

خواست چشمش به چشمم بیفتد. شاید اگر خودش نیم

مرا نزاییده بود به عنوان دخیر خود قبولم نداشت . 

 همچون دندان لفر کنده و دورم انداخته بود. 

 

اندازه خوشحال بود و اما برعکس او محیا از دیدنمان یی 

شوچن و خنده مانده بود از ذوقش گریه کند. به زور  کم

توانستم او را از آغوش خودم جدا کنم.حنر لباس گل و 

گشادی که به تن داشت هم نتوانسته بود هیکل پوست 

اش را الپوشاین کند. وقنر توی بغلم بود و استخوان شده

ون زدهتوانستم دندهیم اش را توی دستانم حس های بی 

روزهایم آب کنم. نزدیک بود از غصه بغض کهنه این

ل کردم و قبل از ش ود اما هرطور که بود خودم را کنیر
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ون بکشم دور از چشمان مامان که  اینکه او را از بغلم بی 

رسگرم تعارفات معمول با دایی سجاد و زنش بود توی 

 گوشش به نجوا گفتم

کارت خریدم. فقط باید یه جور _برات یه گوشی با سیم

تش.   از مامان مخفیش کنن که ازت نگی 

 

ام برداشت چشمان گرد شده ش را از روی شانهوقنر رس 

زد. معلوم بود که این خیی شگفتانه تا اش داشت برق یم

 . آن شب یی چه حد برایش خوشایند و دور از انتظار بود 

وار مامان که مثل همیشه اعتنا به لحن پرگالیه و رسکوفت

در محکومیت من دست پیش را گرفته بود و توجیه به 

خحرف واهانه دایی سجاد و ریحانه نداشت سیع های خی 

کردم بیشیر با محیا حرف بزنم و خیالش را از اینکه حنر 

اش را هم بکند اگر مامان نخواهد و نگذارد و تمام سیع

تواند بینمان فاصله بیندازد و اینکه کیس هرگز نیم

د راحت کنم. نیم  تواند خواهریمان را از ما بگی 

تواند در ن و اینکه یمخواستم محیا دلش به میم

 کیس به خواهرش تکیه کند خوش باشد . های یی لحظه
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زد و بیشیر شنونده بود. اما حنر اگر محیا کمیر حرف یم

ی نیم ن گفت هم معلوم بود از اینکه قرار نیست چی 

ام خیالش آسوده تنهایش بگذارم و پشتش را خایل نکرده

 شده بود. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 ری#نیلوفرال

#۹۲۹ 

 

هرچند از اضطراب خاموشی که در پس نگاهش بود 

هایی از طرف مامان دارد فهمیدم که او هنوز دل نگراین یم

توانستم حنر دورادور هم مایه قوت قلبش باشم. اما یم

ن نزدیک ام از اینکه شدیم نگراین تر یمهرچه به وقت رفیر

از هنوز فرصت مناسنی دست نداده بود تا بتوانم پنهان 

ن مامان هدیه محیا را به او بدهم بیشیر  بی  ن چشمان تی 

شد. در تمام طول شب نشینن مامان از جایش جنب یم

 نخورده بود. 
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ینن چندباری به  محیا برای آوردن چای و میوه و شی 

خانه رفت و برگشت اما یم ن ترسیدم اگر من به آشیی

د و همه بهانه ای دنبالش بروم مامان از قضیه بو بیی

جمیع بود و هام پنبه شود. او زن زیرک و حواسهرشت

ی برای تشخیص دوز و کلک ن نمای های نخشامه تی 

انش داشت. پس تا لحظه آخر صیی کردم تا آن  دخیر

فرصت مغتنیم که منتظرش بودم دست بدهد. وقنر 

دارش به دایی سجاد آهنگ بازگشت را ریحانه با نگاه معنن 

 از جا بلند شدیم.  نواخت ،  همه بعد از دایی سجاد 

 

مامان که نسبت به لحظه ورودمان قدری  

تر شده بود داشت از برادر و زن برادرش اخالقخوش

کردو عمدا مرا از تشکرات بابت این شب نشینن تشکر یم

ن شوم که یمخودش یی  خوانست نصیب گذاشت تا مطمیی

تا صد سال سیاه هم نبیندم. از درگاه که خارج شدیم 

خانه برود و وقنر دیدم م ن امان از محیا خواست به آشیی

 برای ریحانه بیاورد ) و اصال 
ی

یک بسته چای خانیک

زحمت تعارف به خودش نداد که ییک هم بیار برای 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ین فرصت است خودم را   محبوبه (  دیدم این بهیر

 انداختم وسط و گفتم 

 زحمت یه لیوان آب بیار عزیزم. _برای منم یی 

 

غریبانه خودم پشیمان و متعجب و بعد مثال از رفتار 

ن محیا وقنر داشتم وانمود یم کردم  شدم و پشت پای رفیر

ی که که در حال پوشیدن کفشم هستم با لحن طعنه ن آمی 

د گفتم  مامان به خودش بگی 

 _انگار یادم رفته ناسالمنر اینجا خونه پدرمه! 

ن و محض طبییع   تر شدن نقشم رو کفشم را گذاشتم زمی 

 ایی سجاد پرسیدمبه ریحانه و د

 خواین؟_شما آب خنک نیم

 که هردو گفتند نه. 

 

هاشان رفتند. من هم پشت و به رساغ کفش

های رسد و سوزین مامان کنان از برابر نگاهنازکچشم

خانه رفتم و یی 
ن رسو صدا بسته گذشتم و با رسعت به آشیی

را جلو چشم محیا که با بسته چای در دست وسط 
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خانه خشکش زده ن بود و به حرکات شتابزده من نگاه  آشیی

ها گذاشتم که بعدا رس فرصت کرد توی ییک از کابینتیم

برود رساغش و برش دارد . بعد به رسوقت یخچال رفتم 

و یک لیوان آب برای خودم ریختم و صیی کردم تا محیا با 

ون . من هم چند لحظه  خانه برود بی  ن بسته چای از آشیی

جوری مامان دیگر به نبعد پشت رسش رایه شدم. ای

ی شک نیم ن  کرد. چی 

همان شب محیا با اس ام اس کوتایه که برایم فرستاد 

خیالم را راحت کرد که در به دست آوردن کادواش موفق 

 بوده . 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۳۰ 

 

دستت درد نکنه محبوب! خییل گوشی قشنگ و  》

 《فکریم.  شیکیه! خییل دوستش دارم. مرش که به
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 در جوابش نوشتم 

کادوی تولدته عزیزم. یه خواهر خوب و قشنگ که  》

بیشیر ندارم . بایدم به فکرش باشم...فقط امیدوارم بتوین 

  《یه جا قایمش کنن که خانم مارپل پیداش نکنه. 

 ام  بیشیر شد . اش امیدواریبا پیام بعدی

نگران نباش! یه جای خوب رساغ دارم واسه قایم  》

   《ردنش که حنر عقل جن هم بهش نرسه. ک

 

*** 

 

 

 )_الو !؟ محمد ! 

_من االن تو موقعیت مناسنی نیستم! بعدا خودم باهات 

م. تماس یم  گی 

 کنم.موضوع مهمیه! _نه محمد! قطع نکن! خواهش یم

؟_چی شده ! چرا این  قدر هول و پریشوین

 خیی کجا گذاشته رفته! _محیا...معلوم نیست یی 
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؟   شه؟مگه یم_یعنن چی

_از مدرسه به خونه برنگشته. مامان دربه در داره دنبالش 

 گرده ویل... یم

؟  _تو کجایی

 گردم .اونجام نبود... _من دارم از کتابفروشی بریم

افتم میام _خییل خب ! تو برو خونه .منم رسی    ع راه یم

 اونجا! (
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۳۱ 

 

از اینکه جلسه امتحانش را ترک کرده بود به  محیا بعد 

آنکه از مقصد و یا نیت خود حرقن خانه برنگشت . او یی 

با کیس بزند یا خودش را در چشم کیس مشکوک جلوه 

دردرس و بااحتیاط از مدرسه دور شد و بدهد ، آرام و یی 

ردپایی هم از خودش باقر نگذاشت. آن روز قرار بود مثل 

د دنبالش اما آخر شب از دفیر انجمن همیشه مامان برو 

بانوان خی  یک تماس مهم با مامان گرفته و از او خواسته 

صبح روز  ۱۰شد در یک جلسه فوری که راس ساعت 

کت کند. بعد برگزار یم  شد رسی

 

مامان محیا را به مدرسه رساند و به او سفارش کرد که 

محیا حتما بعد از امتحان ، با آژانس رایه خانه شود. اما 
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این سفارش را پشت گوشش انداخت و طبق فرضیه من، 

چون ناگهان در قفس را به روی خودش باز شده دید 

بار هم شده مزه آزادی را بچشد وسوسه شد که برای یک

د و دوباره او را  و برای اینکه کیس جلوی آزادی اش را نگی 

به آن خانه با زندانبان سختگی  و بداخالقش نفرستد 

هم خیی نداد و نگفت چه تصمییم دارد و  حنر به من

قرار است کجا برود و چکار کند؟ مامان وقنر ظهر به 

خانه برگشت و خانه را از حضور محیا خایل دید 

زده و دستپاچه شد. اول زنگ زد مدرسه! به او شگفت

ن نفری بود که جلسه امتحان را  گفتند چون محیا اولی 

. مامان البد برای ترک کرد کیس او را موقع رفتنش ندید 

 ظاهرسازی متانت به خرج داد  و با جمله  

 " که اینطور! پس حتما رفته پیش خواهرش " 

هم خودش را دلداری داد هم جلوی شک و کنجکاوی و 

ی همکارانش را در مدرسه گرفت  . پیگی 

 

خواست جنجال تازه ای درست شود و باز مطمئنا نیم

زد که خود حدس یم ها بیفتد. پیشاسممان بر رس زبان

. بعد با من تماس شاید این همه هیاهو برای هیج باشد 
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گرفت و وقنر فهمید محیا با من نیست نزدیک بود از 

فرط عصبانیت و استیصال و نگراین دیوانه شود. آن قدر 

جیغ جیغ کرد که صدایش گرفت. من اولش اصال 

های نفهمیده بودم جریان چیست و بعد که از حرف

اش متوجه عمق قضیه شدم پشت تلفن گریختهجسته و  

 وا رفتم. 

 

دلم مثل سی  و رسکه به جوش افتاده بود. ترس از اینکه 

نکرده در یمبادا محیا دست به کاری نامعقول بزند یا خدا 

راه خانه بالیی رسش آمده یا اینکه از خانه متواری شده 

ر شد و دباشد فلجم کرده بود. مامان که اصال باورش نیم

گنجید محیا جرات کند که به اختیار و اش نیممخیله

ن به خانه رس باز زند فقط یک  خواست خودش از رفیر

توانست بزند که با عقل او بیشیر حدس وحشتناک یم

 . آمد جور در یم

 

_حتما تصادف کرده! یه طوریش شده! باید به 

خواد رس بزنیم. محمد رو خیی کن! نه... نیم بیمارستان

ه خییل شلوغش نکنیم. فعال چ ! بهیر
ی

ی به محمد بیک ن ی 
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ن گوشه و کنار خودمون اول یم گردیم دنبالش! شاید همی 

شهر رسش جایی گرم شده و یادش رفته باشه برگرده 

ن خونه داییت نیست ! منم زنگ  خونه. زنگ بزن ببی 

 زنم به خاله زینبت! یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۳۲ 

 

دایی سجاد رفته بود نه خانه خاله زینب! محیا نه خانه 

کت در جشن  دایی سجاد و ریحانه از شب قبل برای رسی

خاله های ریحانه به انزیل رفته بودند عروش ییک از دخیر

 و من هم برای اینکه اوقاتشان را با اخبار بد و نگران

ن  جوری زنگ کننده ناخوش نکنم به ریحانه گفتم همی 

سم . خاله زینب هم به مامان گفته ام تا حالشان را بزده یی

ش ویروس  عیل را که به تشخیص دکیر بود که دارد امی 

یفصیل گرفته بود یم  اش کند. برد بیمارستان بسیر
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گذشت بر مامان که هر لحظه از نیامدن محیا بیشیر یم 

شد و فاجعه عمق و ابعاد تر یماش افزونترس و دلهره

، دیگر دلش در خانه طاقت کرد تری برایش پیدا یمتازه

ن شد و به سمت بیمارستان  نیاورد. هراسان سوار ماشی 

های دوتن از دوستان محیا شد. رفت و از آنجا رایه خانه

د  ی بگی  . ) که البته آنها هم از محیا بلکه بتواند از آنها خیی

 خیی بودند .( و مقصدش یی 

 من هم به امید اینکه ممکن است او موبایل جدیدش را 

یواشیک دنبال خود برده باشد با شماره همرایه که خودم 

برایش خریده بودم چندین بار تماس گرفتم اما هر بار با 

ک مورد نظر خاموش یم باشد ." پیغام " دستگاه مشیر

 . تر شدممایوس

 

 برایش چندین اس ام اس فرستادم  

ی از خودت به من بده  ؟ یه خیی " محیا عزیزم کجایی

. "  محیا جان! مح  یا خواهش میکنم با من تماس بگی 

ن نبودم پیام رسد یا هایم به دستش یمدرحالیکه مطمیی

 نه؟
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ون و جاهایی را که فکر یم  کردم بعد هم از هتل زدم بی 

خواستم محیا ممکن است رفته باشد گشتم.) هنوز نیم

باور کنم که ممکن است محیا از خانه فرار کرده باشد.( 

ایی و کازینو ، کتابخانهپارک شهر ، بلوار  
ن های عمویم، پییر

اش! ساحل ، آخرین جایی که رفتم و کافه مورد عالقه

 نومیدانه برگشتم هم بوکلند بود. 

 

ی  ساعت چهار بعدازظهر شده بود و هنوز از محیا خیی

 نبود. 

 زد مامان پشت رس هم به من زنگ یم

ی نشد؟ اونجام نبود؟ مطمئنن به تو  ؟ خیی " کجایی

ههییحی ن  فکر !" ی یی گفت؟ یعنن کجا گذاشته رفته! دخیر

 گفته بود 
ی

 ییک دوباری هم در اوج عجز و درماندگ

ه! ای خدا ! _کاش یم  ذاشتم گوشیش رو با خودش بیی

اش دیر نشده کردم که برای پشیماین و من خدا خدا یم

بار هم نزدیک بود پشت تلفن بحثمان شود. باشد. یک

رموز و عجیب و نگران کننده هردو از ماجرای غیبت م
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محیا عصنی و پریشان بودیم و از هر فرصنر برای بند 

 کردیم. کردن به هم استفاده یم

 

 _شما باهاش دعوا نکرده بودی؟ 

 _نه ! چکارش داشتم! 

دونم! _مثال بهش رس موضویع الگ گی  ندادی؟ چه یم

ه ؟   یه طوری حرف نزدی باهاش که لجش بگی 

دم! مریض که نیستم! ) کیس گی  نیم_نه! من الگ به   

ن و پرطعنه توانست ام را نیمحیف که پوزخند تمسخرآمی 

ببیند.( دیروز تمام وقت داشت تو اتاق درسش رو 

خوند! اون که مثل تو رستق و رسبه هوا نیست هر روز یم

 با هم کلنجار بریم . اون همش رسش تو الک خودشه! 

ن دیگه! از بس گذاشنر رسش تو  الک خودش باشه _همی 

 نفهمیدی چی تو رسشه! 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۳۳ 
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؟ _تو االن وقت گی  آوردی که داری منو رسزنش یم  کنن

ل_نه. فقط یم ات نبود شاید گرانهدونم که اگه رفتار کنیر

 االن دربه در دنبال محیا نبودیم. 

ه _تو دلت از جای دیگه پره! یی خودی محیا رو بهون

نکن! من به عنوان یه مادر هییحی براش کم نذاشتم! 

ه تو نگران  همیشه حواسم بهش بود و هست! بهیر

خودت باشی که از دست رفنر ! محیا هرجا باشه پیداش 

ده چی شده و کجا رفته بوده . اون شه و بهم توضیح یمیم

مثل تو نیست که هر کاری دلش خواست بکنه و هرجا 

یه طوری شده که نتونسته تا دلش خواست بره. حتما 

ی از خودش بهم بده.   حاال خیی

 

مامان چندباری با محمد تماس گرفته بود اما محمد 

ن وقنر با گذشت جوایی به تماس هایش نداد. برای همی 

زمان دید ماجرای مفقود شدن محیا رنگ و بوی 

 از من خواست از تری گرفته ، درنهایت یی جدی
ی
چارگ

 محمد کمک بخواهم و ب
ی

اش را رای اینکه رسشگستیک

 الپوشاین کند به دروغ گفت 
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_من هرچی زنگ زدم بهش اشغال بود. حوصله ندارم 

 دیگه پشت خط بمونم! 

 

و بعد به این امید که شاید تاحاال محیا برگشته باشد به  

خانه رفت و من هم در راه بازگشت از بوکلند با محمد 

د. هرچند ظاهرا  تماس گرفتم. بعد از بوق دوم جوابم را دا

موقعیت مناسنی برای حرف زدن نداشت. من کوتاه و 

هولگ جریان غیب شدن محیا را به او مخترص و هول

. او که از شنیدن این خیی شوکه و مبهوت شده بود  گفتم

ازم خواست به خانه بروم. و خاطر نشان کرد که خودش 

 رساند و من هم به حرفش گوش کردم . را رسی    ع به ما یم

نیم ساعت بعد از من، محمد هم به جمع نگران ما در 

خانه پیوست و به گفته خودش در راه آمدن به خانه 

ن ترمینال  و نی 
های شهر پرس و جو تلفنن از پزشیک قانوین

ی با مشخصات محیا پنایه  کرده اما تا آن لحظه با دخیر

 مواجه نشده بودند.  

 

ی خاله زینب تند تند زنگ یم گی  کرد. با غصه یمزد و خیی

عیل بند نبود حتما خودش را یم گفت اگر دستش به امی 
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بود. محمد که به واسطه رساند و کنار ما یمبه ما یم

اش بیشیر از من و مامان به جزییات توجه داشت و حرفه

ن شده از خانه  معتقد بود محیا با یک نقشه از پیش تعیی 

هایش را با فرار کرده از مامان پرسیده بود آیا محیا طال

ی از لباس ن ده بود( یا چی  ها و خودش برده؟) ظاهرا نیی

وسایلیش کم شده ؟) احتماال کم نشده بود.( کارت 

اش را چی ؟ همراه خودش داشته ؟ که جواب مثبت بانیک

 مامان مثل جرقه امید چشمانش را برق انداخت . 

 _کارت بانکیش همیشه تو کیف پولش هست. 

شه کنه و مجبور یمد نیاز پیدا یم_خوبه! حتما به پول نق

 . از عابربانک پول برداره یا جایی کارت بکشه

 

و بعد با چندجا تماس گرفت و شماره حساب و کارت 

د. از من خواسته بود یک  محیا را برای ردیایی به آنها سیی

م. برایش آب بردم و منتطر ماندم تا  لیوان آب برایش بیی

 سوال لیوانش را رسبکشد. بعد هم با 

 شه موبایل خاموش رو هم ردیایی کرد؟ _یم

 توجهش را به خودم جلب کردم . 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۳۴ 

 

 آلود  گفتبا نگایه باریک شده و ظن

ده  داره ! ویل گوشیش رو که با خودش نیی
ی

. دست _بستیک

 مامانته! 

ن  و من که از ترس جارو جنجال مامان تا آن لحظه مطمیی

نبودم باید در این باره با او حرقن بزنم یا نه و باالخره به 

این امید که شاید محیا گوشی جدیدش را با خود برده ویل 

دفعه دل به هنوز به دالییل نامعلوم روشنش نکرده یک

 دریا زدم و گفتم

_مامان یه مدت گوشیش رو ازش گرفته بود. اونم خییل 

کارت  و یه سیمخورد. من برای تولدش یه گوشی غصه یم

 خریدم و یواشیک دادم بهش. 
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اف سخت و نفسگی  یی  آنکه جرات نگاه و بعد از این اعیر

کرده مامان را داشته باشم با کردن به صورت غضب

رنگ و رویی باخته آب دهانم را قورت دادم و دسنر 

 هدف روی موهای زیر شالم کشیدم . یی 

 ط بودیم! _بعیصن وقتا با هم از این طریق در ارتبا

هایش  محمد با تاین نگاهم کرد و بعد هوا را از میان لپ

ون فرستاد. تازه سکوت داشت در میانمان پا یم گرفت بی 

ن و شماتت بار مامان بر کمرش  که غرش صدای خشمگی 

 زد و شکستش. 

 

_دستت بشکنه الیه محبوبه! الیه خی  نبینن ! تو باعث 

ه خواهر الگوی این رسبه هواییش شدی! نه به عنوان ی

. نه گذاشنر من به  خویی بودی براش نه راهنمای خویی

خواسنر اونم مثل تو چشم و شیوه خودم تربیتش کنم! یم

 آروم و یی 
دردرس گوش دریده بشه. چشم نداشنر ببینن

کنه. برعکس تو که دلت ساز نشسته داره زندگیش رو یم

نمای شهرت کرد! زد و عاقبت هم انگشتخودش رو یم

علوم نیست چی تو گوشش خوندی که باعث شد از م
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خونه فراری بشه! حاال خیالت راحت شد؟ همینو 

؟ یم  خواسنر

 

من هم در مقابلش کوتاه نیامده بودم و با استفاده از 

اش را به باد های غلط تربینر فرصت پیش آمده شیوه

مهری و دیکتاتوری و انتقاد و تمسخر گرفتم و به یی 

های قدر که کفرش از حرفش کردم. آنکفاینر محکومیی 

اعتنا به نهیب محمد که از ما به حق من در آمد و یی 

خواست بس کنیم .که حاال وقت این بگومگوها یم

 نیست 

ش به سمتم چنگ خواست با همان حالت تهاجمیم ن آمی 

بیندازد که من پشت رس محمد سنگر گرفتم. محمد 

ه بود و رنگ مامان را که دیگر آیه در بساطش نماند

شد اما زبانش از کار کم کبود یمصورتش داشت کم

ایستاد ، رس جایش نشاند و با تحکم ازش خواست نیم

 آرام باشد و دست از ناله و نفرین من بردارد. 

اش به دوین که بعد از اون جریان ) اشاره_خودت یم

اش برای عقد رودست خوردن خودش از مامان و نقشه

پنایه خواستم دیگه چشمم به بود. ( نیم من با دکیر
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چشمت بیفته. ویل االن به خاطر اونه که اینجام! و برای 

کنم زبون به دهن بگی  پیدا کردن محیا! پس خواهش یم

 و دیگه هییحی نگو. منو جری نکن! 

 

مامان که با توپ و ترسی محمد چاره ای جز رها کردن من 

ن از لعن و نفرین ندید با بغض  و هق هق و دست برداشیر

 به پاهایش چسبید و التماسش کرد. 

_هر جور شده تا شب محیا رو پیدا کن برام محمد! اگه 

م. کنم و یمامشب برنگرده خونه من دق یم  می 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۳۵ 

 

ها از اینکه مامان را ها و مصیبتها و عقدهبا تمام رنجش

دیدم به و دلخون یم تاببرای محیا آن طور نگران و یی 

روح بود. شدم. نگاه محمد اما رسد و یی حالش متاثر یم

 انگار تا تک زبانش آمد بگوید 
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 " برام مهم نیست چه بالیی رست میاد." 

ن   اما هرطور که بود جلوی خودش را گرفت و با گفیر

 کنم . _تمام سعیمو یم

 از کنارش گذشت و رویش را به من کرد. 

منون باشیم که دور از چشم مامانت _شایدم باید ازت م

ن برای محیا گوشی و سیمکارت خریدی.) لحنش طعنه آمی 

بود یا نه؟ قابل تشخیص نبود.( اگه همراش باشه که 

اش رو بده . شمارهتونیم ردیابیش کنیماحتماال هست، یم

 به من. 

 

اش گیجم کرد. هرآن منتظر آهنگ صدای مالیم و شمرده

امان مرا به خاطر این کار رسزنش و بودم که او هم مثل م

بازخواستم کند. شماره را از من گرفت و یط تماش با 

همکارانش به من و مامان خاطر نشان کرد که او با 

سش  استفاده از نفوذ و موقعیت و امکانایر که در دسیر

بود در ارسع وقت محیا را هرجا که باشد پیدا خواهد 

که محیا گوشی را با   کرد. البته اگر شانس آورده باشیم

های خانه دور از خودش برده و جایی در سوراخ سنبه

 چشم مامان مخفن نکرده باشد. 
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یک ساعت بعد با او تماس گرفتند و گفتند از  کارت  

صبح پویل به صورت انتقایل  ۱۱مورد نظر راس ساعت 

برداشت شده که مربوط به خرید از یک سوپرمارکت 

هایی از ر طالقاین بوده. انگار روزنهواقع در خیاباین در بلوا

شد. محمد که داشت برای پرس و امید داشت نمایان یم

 شد ازم پرسیدجو از سوپرمارکت مورد نظر رایه یم

 خوای با من بیای؟ _تو هم یم

خواست با مامان در خانه تنها بمانم از و من که دلم نیم

ندادم  خدا خواسته قبول کردم و اهمینر به غرولند مامان

 که گفته بود 

 _اونو چرا راه انداخنر دنبال خودت محمد؟  

ن یم  خواست خودش هم دنبال ما بیاید که محمد با گفیر

 _ شاید محیا برگرده . 

 قانعش کرد که بهیر است در خانه منتظرش بماند. 

 

سال با رسی  فروشنده سوپرمارکت که یک مرد میان

ی با مشخص ات محیا طاس بود اذعان داشت که دخیر

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

اش خورایک خریده . و وقنر محمد ازش دم ظهر از مغازه

 ای ؟ با خنده گفتپرسید چه جور خورایک

ن هله هوله بچه_از همی  ها دوست هایی که معموال دخیر

ا ! دارن ن  . مثل چیپس و پفک و کیک و پاستیل و این چی 

من و محمد نگاه متعجنی به هم کردیم . برایمان جای 

دسنر های دمحیا با این خورایکسوال بود که م

خواست کجا برود؟ چی توی رسش بود؟ انگار قرار بود یم

برود جایی مثل سینما ! فروشنده از اینکه محیا بعد از 

خرید به کدام سمت رفته و آیا دیده سوار تاکیس یا یک 

ی نداشت ن به خصوص شود خیی گفت رسش . یمماشی 

ها نک ن  . ردهشلوغ بوده و توجیه به این چی 

 

ن محمد متفکرانه ازم پرسید  توی ماشی 

وقت تو حرفاش به فکر فرار از خونه اشاره _محیا هیچ

 نکرد؟

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری
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#۹۳۶ 

 

ایط  و من مجبور شدم راستش را به او بگویم. در آن رسی

توانست بغرنج و حساس هییحی بهیر از حرف راست نیم

 کمک کننده باشد. 

قدر تو خونه تو حرفاش بهم گفت مامان اون_یک بار 

 خواد از خونه فرار کنه. بهش سخت گرفته که دلش یم

محمد با اندوه و افسوس رستکان داد و بعد سیگاری کنج 

اییط  لبش انداخت و فندک روشن را زیرش گرفت. در رسی

نبودم که در مورد سیگار کشیدن در محیط بسته بهش 

 تذکر بدهم. 

ن روشن بود مجبور شد شیشه سمت با اینکه کولر   ماشی 

ن بدهد که دود سیگارش اذیتم نکند.   خودش را پایی 

ن و هشداردهنده آن روز محیا با به یاد حرف  های غمگی 

ده توی خودم فرو رفتم. فکر اینکه شاید  قلنی در هم فرسی

کردم و مراقبش من باید بیشیر حواسم را به او جمع یم

مباالیر من است که محیا انگاری و یی بودم و از سهلیم

 گذاشت. خیی خانه را ترک کرده راحتم نیمیی 
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آن قدر از خودمان پرسیده بودیم " یعنن کجا گذاشته 

شدیم. محمد سیگار پشت رفته؟ " که داشتیم دیوانه یم

های شب زده کشید و در کوچه و خیابانسیگار یم

گشت و در یط زماین که داشت با شتاب هدف یمیی 

شت چندین بار با همکارانش تماس گرفت تا از گذیم

 هایشان مطلع شود . ینتیجه تجسس و پیگی  

ن شهر باشه!   _احتماال باید هنوز یه جایی تو همی 

 

ن این را گفت و من که به امید پیدا  او با لحنن نامطمیی

هایی که در رفت و ها و آدم کردن محیا چشم از خیابان

کشیدم و با لحنن مصمم داشتم آیه  آمد بودند برنیم

 گفتم 

ذارم بره _اگه امشب به امید خدا پیداش کنیم دیگه نیم

برمش پیش خودم! تو خونه بمونه از پیش مامان . یم

 شه! دست مامان خل یم

محمد پک عمیفر به سیگارش زد و از گوشه چشم نگاهم  

آمد که با کرد. شاید از نظرش این کار امری محال یم

 ناباوری گفت 

 _عمرا اگه مامان خانمت بذاره! 
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ام را به کل از دست داده من که انگار تمرکز روچ و رواین 

بودم و تحت فشار عصنی شدید داشتم عقلم را هم از 

 یی دست یم
خودانه و احساس دادم، ناگهان با حرکنر

 و یی نیازی از رس جنوین وسوسه
ن مانه ، سیگار را از آمی  رسی

اش پک هاج و واج مانده دستش قاپیدم و پیش چشمان

ای به آن زدم و بعد شدیدا به رسفه عمیق و ناشیانه

 افتادم. چه حس مزخرقن داشت! 

تواند کردم سیگار واقعا یماحمقانه بود! اینکه فکر یم

 آرامم کند. 

ای که به او سیگار را ازم پس گرفت و بعد از پک حریصانه

ون. هرچند نگ اه و لبخند آن زد از پنجره پرتش کرد بی 

داد کیحی که بر لب داشت رنگ و بوی انتقاد و تمسخر یم

، اما به خاطر این حرکت عجیب و دور از ذهن محکومم 

 نکرد. 

 

هنوز انگار دود سیگار توی حلقم بود . حالم داشت از 

هام که بند آمد خورد. رسفهکشیدم به هم یمنفیس که یم

و صحبت  های قبلمان گفتم پی 
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کرده که صالحیت مراقبت از یک دخیر   _مامان ثابت

نوجوان رو نداره. اگه قدرتش رو داشتم یه مدت تو 

یش یم  .  کردمتیمارستان بسیر

 و فکر کردم 

 شد واقعا !"" کاش یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۳۷ 

 

ی بگوید که موبایلش  ن محمد پوزخندزنان خواست چی 

اش فهمیده بودم که ه. از حرفها و چهره شکفتزنگ خورد 

کننده ای به او رسیده. بعد از قطع تلفن خیی خوشحال

رو به من که همه تن چشم شده بودم و منتظر به او نگاه 

 ای گفت کردم با لحن مهیج و مژده دهندهیم

ریم _گوشیش رو روشن کرده! کمربندت رو ببند . یم

 سمت جواهرده! 
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شنیدن این دستم را روی قلبم مشت کردم و از شادی 

 خیی خوش و امیدبخش به گریه افتادم . 

 _ خدایا شکرت . 

 

روز محیا از دست مامان به ویالیمان شد که یکباورم نیم

در جواهرده پناهنده شود. به آن مکان و محدوده 

جغرافیایی خاص و پرت ! ویل باز هم جای شکرش باقر 

شد حاال بود که دربه در شهر و دیار دیگری نشده و یم

یالمان راحت باشد از اینکه محیا جایی در زیر سقف خ

ای ی خودش است. به نظر انتخاب هوشمندانهخانه

رسید!  ما تا آن لحظه به فرار محیا و دور و گم و گور یم

ن به تهران و رشت محتمل تر شدنش فکر کرده بودیم. رفیر

رسید. جواهرده آن قدر قابل حدس و نزدیک به نظر یم

ذهنمان هم خطور نکرد که ممکن است  بود که حنر به

 محیا به آنجا رفته باشد. 

 

 فکر کردم 

سه؟ یعنن  "  تنهایی رفته اونجا چکار کنه؟ یه وقت نیر

 ممکنه با کیس رفته باشه اونجا؟ " 
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محمد وقنر دید با حرکایر شتابزده موبایلم را از کیفم 

م با لحنن ام و یمدرآورده خواهم با کیس تماس بگی 

 رنده گفتبازدا

. ممکنه برای اینکه  خوای به محیا زنگ بزین نزن_اگه یم

 با ما مواجه نشه از اونجا هم متواری بشه. 

ط عقل و  حق با او بود. من هم با او موافق بودم. رسی

 . خیی به او شبیخون بزنیمکرد که یی احتیاط حکم یم

ه یی _نه یم
خواست با من خیی بریم.اگه یمدونم که بهیر

زد بهم ! اونهمه بهش پیام بزنه که خودش زنگ یم حرف

 دادم! 

 

؟_پس یم  خوای به گ زنگ بزین

 _به مامان! باید بهش خیی بدیم! 

 

ن را به سمت خارج از شهر یم  راند . چشم از داشت ماشی 

ن پیش رویش برداشت و رو به من با لحن  ترافیک سنگی 

 ای گفتخبیثانه
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ول و وال باشه. براش _ولش کن! بذار یه کم دیگه تو ه

 خوبه ! 

تلفن خانه مشغول بود و حاال داشتم شماره موبایلش را 

س نبود. گرفتم .که آنیم  هم در دسیر

!؟ مگه ندیدی داشت سکته یم_چی یم
ی

 کرد! گ

ای باال توجه به جوش و خروش من شانهمحمد یی 

 انداخت

س بادمجون بم آفت نداره! اون قلبش از سنگه !  _نیر

 شه! نیمطوریش 

 _محمد! 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۳۸ 

 

اضم را برنتافت و حق به جانبانه گفت    او اعیر
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به خوردی !  _ تو حنر بیشیر از من از  مامان خانمت رصن

فهمم چرا داره دلت باید بیشیر از من ازش بدت بیاد. نیم

 سوزه؟براش یم

داد. ب نیمخورد و خودش جواحاال موبایل مامان بوق یم

دانم کجا مانده بود؟ رفته بود برای نماز ؟ یا وسط نیم

قراری داشتم ذکر و دعایش بود؟ در همان حال که با یی 

 دادم در جوابش گفتمبه صدای بوق گوش یم

بینن که من دارم _مگه خودت کم بال رسم آوردی؟ اما یم

 کنم هنوز. باهات مدارا یم

 

هایش درهم ود. سگرمهمن خوشش نیامده ب از این حرف

دار بر رس شد و عصبانیتش را با یک بوق بلند و کش

 راننده وانت پیش رویش خایل کرد. 

خواسنر تن به ازدواج با اون _تو به خاطر رسول یم

مرتیکه پنایه بدی! توقع داشنر من به خاطر تو به آب و 

 آتیش نزنم؟

تماس قطع شده و من این بار داشتم شماره خانه را 

 گرفتمیم
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توین ظلیم رو که به کردنا یم  کنن با این مقایسه_فکر یم

؟  من کردی توجیه کنن

 

هایش را تو کشید. پوقن کرد و بعد با صدای پرتاثری لب

 گفت

خوام بفهیم هر کاری کردم بد یا خوب به _من فقط یم

 خاطر  تو بود. 

 

اختیار و شاید هم به قصد دلجویی دستش و بعد انگار یی 

ن دستم دراز کرد که من دستم را عقب را برا ی گرفیر

کشیدم. همان لحظه که او دست ناکامش را مشت کرد و 

بر فرمان کوبید صدای هول و مشوش مامان در گوشم 

 پیچید

 _الو ؟ چی شده محبوبه! پیداش کردین؟
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۳۹ 

 . 

 

 

 

 

نامعلوم به جواهرده پناه مامان از اینکه محیا به دالییل 

 برده هم تعجب کرد ، هم ترسید هم عصباین شد. 

رفت چه جوری رفت _اینکه بدون اجازه من تا دم در نیم

ه!   تا اونجا؟ باید معلوم بشه گ نشست زیر پای این دخیر
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شود و و بعد گفت االن خودش پشت رس ما رایه یم

و جا کنار جاده توقف کنیم تا اارصار داشت که یک

خودش را به ما برساند. محمد وقنر دید من و مامان بر 

زنیم ) رس آمدن و نیامدنش داریم باهم چک و چانه یم

ایطش رو درک کنن شما بیای البد یم خوای بدون اینکه رسی

کنم بهش گی  بدی و تحت فشارش بذاری. خواهش یم

شوم گوشی را از نیا! بسپارش به من .( و من حریف او نیم

 ید و با لحنن محکم و آمرانه گفتدستم کش

 

_شما بمون خونه! فقط خواستیم بهت خیی بدیم تا از 

نگراین در بیای. من و محبوبه امشب کنارش هستیم. 

بار خودت کنه. یکتر یماومدن شما فقط کار رو خراب

اش بد شد قول رو کنار بکش و دخالت نکن! اگه نتیجه

 خوایه کنیم . دم ازت معذرتیم

 

ن و بع د بدون خداحافیطن تماس را قطع کرد. انگار مطمیی

کند. یعنن جراتش را بود مامان از دستورش تخیط نیم

 نداشت! 
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باز جای شکرش باقر بود که مامان هنوز از ییک حساب  

برده ای نداشت و برخوردش  برد. محمد با او خردهیم

وی همیشه از موضع قدرت بود. مامان چاره ای جز پی 

 فرمایشاتش را نداشت. مطیعانه از 

 

های محوطه و داخل خانه را روشن کرده محیا تمام چراغ

ی یم داد( تا بود.) البد این کار بهش احساس امنیت بیشیر

خیی بهش شبیخون بزنیم او جلوی قبل از اینکه ما یی 

هایی که از تلویزیون نشسته بود و ضمن خوردن هله هوله

ی پاتر و شاهزاده آن سوپری خریده بود داشت فیلم " هر 

 کرد . دورگه " را نگاه یم

ن را نشنید ولوم تلویزیون آن قدر بلند بود که صدای ماشی 

و متوجه ورودمان نشد. محمد ریموت و کلید خانه را 

داشت. اما برای اینکه با حضور ناگهاین و بدون اعالم 

خودمان باعث هراس و وحشتش نشویم قبل از اینکه در 

 بیاوریم برایش پیام فرستادم خانه را به صدا در 

" من و محمد اومدیم پیشت. االن پشت دریم. در رو باز 

 کن! " 
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کیم طول کشید تا خودش را به ما نشان بدهد .البد بعد 

از خواندن پیامم تا چند لحظه گیج و هنگ ماند. حتما 

شد که ما توانستیم به این زودی اولش باورش نیم

ه پا بگذاریم. بعد شاید از پیدایش کنیم و به خلوتش رسزد

ن محمد بهت و  پنجره رسک کشید و با دیدن ماشی 

تش دوچندان شد. در نهایت چاره ای ندید جز اینکه حی 

 در خانه را به رویمان باز کند. 

 شاد تنش بود و 
ی

یک بلوز و شلوار راحنر با طرح و رنیک

موهای صاف و پریشانش را هم ول کرده بود روی 

یادش نبود جلوی محمد رورسی رس هایش! انگار شانه

 کند. یا شاید دیگر این موضوع برایش اهمینر نداشت. 

 

ی که بیشیر از همه جلب توجه یم ن کرد آرایش اما چی 

اش بود. رژ و الک دستانش زدهغلیظ و دستهای الک

رنگ قرمز جییعن داشت. خط چشمش کامال ناشیانه و 

ر نامتقارن و سایه های پشت پلکش شلخته به نظ

 رسید. یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند
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 #نیلوفرالری

#۹۴۰ 

 

اما حنر الیه عمیق کرم پودری که به صورتش مالیده و رژ 

رنگش هم نتوانسته بود رنگ پریده و  گونه آجری

 گونش را کاور کند. مهتاب

 

توجه به ظاهر بزک کرده و غریبش از اینکه در صحت یی 

شکر کردم . کم  دیدمش در دل خدا را و سالمنر کامل یم

 به گریه بیفتم. مانده بود از فرط خوشحایل و هیجان
ی
زدگ

او ویل از دیدنمان خوشحال نشده بود. به ما به چشم دو 

یش یم نگریست که از دستشان حنر در جای مزاحم سی 

دوری مثل اینجا امن و آسایش نداشت. به پشت رسمان 

 نگایه جستجوگرانه انداخت و پرسید

 ؟_اونم اومده

 

دانستم منظورش از " اون " مامان است . با لحن یم

 ای گفتم دهندهبشارت
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 _نه . گفتیم نیاد ! 

خیالش به وضوح راحت شد . اما سیع داشت بروز 

 مرطوب و قلنی یی 
قرار در ندهد. وقنر با چشماین

آغوشش کشیدم حالت تدافیع گرفت و درحالیکه 

 ه گفت کرد  ناخشنودانخودش را از آغوشم جدا یم

ن یه امشب به حال خودم اومدین و یم_کاش نیم ذاشتی 

 باشم ! 

و من از این محیای یایعن و بدقلفر که انگار 

ی ناشاد و شناختمش یکه خوردم. محمد که چهرهنیم

اش کرده بود  تا خواست به لحن طلبکار محیا عصنی 

د ) تمام روز ما رو نگران و رسگردون  رگبار رسزنشش بگی 

ور دووندی تازه دوقورت و دت به این ور و اوندنبال خو 

ام به نیمتم باقیه! ( با نگاه معنن دار و لحن بازدارنده

 ناچار دم فرو بست و ساکت شد. 

 _محمد ! لطفا !  

 

محیا که از دم در کنار رفت و به سمت هال راه افتاد من 

ی به هم انداختیم و بعد پشت  ن و محمد نگاه تردیدآمی 

. خانه در یک شب خردادی ییالقر حال و رسش رفتیم تو 
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هوای رسدی داشت. روشن کردن شومینه کار محیا نبود. 

ن یک پتوی کت و کلفت روی کاناپه جلوی  برای همی 

خورد تا از رسمای شبانگاه خانه تلویزیون به چشم یم

پاتر و چند فیلم دیگر های هری. او تمام فیلمحفظش کند 

های " دل " و ربادرفته" و فیلماز جمله " تایتانیک " و " ب

" بازیگر " هندی را با پول نقدی که داشت از رامرس 

خریده و با خود به جواهرده آورده بود تا دور از چشمان 

خرده گی  مامان با خیال راحت بنشیند به ترتیب 

ن از انواع و اقسام خورایک پر بود  تماشایشان کند. روی می 

کنار دستش که   . یک سطل آشغال هم گذاشته بود 

 پوستشان را بریزد آن تو . 

 

شد که او فقط برای آرایش کردن و تماشای باورم نیم

رسی یک تا شش هری پاتر و فیلمهای مورد عالقه 

دیگرش به جواهرده آمده باشد! او کیم مانده به آخر 

خط خودش از رسنوشنر که با او نامهربان بود یک 

ری    ح شاد و مغتنم فرصت کوتاه برای آزادی، یک زنگ تف

تر و شاید برای خودش خرید و در یی یک تصمیم بزرگ

تر به آنجا آمده بود تا بعد از برآورده کردن  هم خطی 
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انه ی نه چندان بزرگش دست به آرزوهای کوچک و دخیر

ان بزند که من حنر جرات  قابل جیی کاری احمقانه و غی 

محمد  را نداشتم. این را وقنر فهمیدم کهفکر کردن به آن

ن یک بسته تیغ و چند  ال به الی هله هوله های روی می 

 ورق قرص آرامشبخش که او احتماال از

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۴۱ 

 

های مامان کش رفته بود کشف کرد و با نگایه پر از قرص

کرد ظن و بدگماین نشان من داد و بعد که ضبطشان یم

دقت سوپرمارکت یی حواس و زیر لب به فروشنده یی 

 لعنت فرستاد که به خرید آن بسته تیغ اشاره نکرده بود. 

 وقنر با لحنن مهربانانه و عاری از مالمت به محیا گفتم  

آوردمت اینجا دادی محیا ! خودم یم_باید به من خیی یم

 ! 

 حق به جانبانه گفته بود 
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 خواستم تنها باشم ! خواسته زیادیه؟_یم

! مردیم از ترس و _نه ویل باید حداق ل به من یم گفنر

دادی که اینجایی و دوست دلشوره! دست کم بهم پیام یم

 نداری کیس بیاد پیشت ! 

 اومدی اینجا!؟وقت دیگه نیمگفتم اون_اگه اینو بهت یم

 

و مکث و تردید مرا که در پاسخگویی به خودش دید بغ 

 کرد

 کنم و بعد 
ی

 ... _ دوست داشتم یه روز واسه خودم زندگ

 هایش دویدم هراسان و زار وسط حریف

_از بعدش هییحی به من نگو محیا! چطور به من فکر 

 خورم؟نکردی ! برات مهم نبود چقدر غصه یم

ده و بغیصن در گلو به زور در آغوش خود  و با قلنی فرسی

کرد تا از من بکند گرفتمش . هرچند داشت باز بدقلفر یم

 اما من رهایش نکردم . 

 

و رفتاری که از محیا دیده بودیم  بدییه بود که با روحیه 

الاقل آن شب مییل برای بازگشت به خانه ندارد  و ما هم 
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دادش به رامرس زور و تحکم و عجله به  بهیر بود برای اسیر

 روچخرج نیم
ی

اش مجایل دادیم. بهیر بود با درک آشفتیک

ن درد دروین  جا دادیم و هماناش به او یمبرای تسکی 

 بخشیدیم. ماندیم و بهش احساس امنیت یمرش یمکنا

 

بعد از اینکه به ییک از چند تماس مکرر مامان جواب 

دادم و خیالش را از سالمنر محیا و اینکه پیشش هستیم 

و نیازی به حضور و آمدن او نیست راحت کردم از 

محمد خواستم شومینه هال را روشن کند. گفت باید 

م بیاور  ن د. محمد که رفت من دست محیا برود از انبار هی 

را گرفتم و با خود روی کاناپه نشاندم . حاال کیم نسبت به 

داد و از آن اخم و تخم و تر نشان یمقبل آرام و منعطف

ی نبود.  ویی لحظات اول خیی
 تررسی

 

 چی شد که تصمیم گرفنر بیای اینجا؟ _یم
ی

توین به من بیک

ی بهت گفته!  ن  مامان چی 

بود . انگار که داشت از جایی صدایش گرفته و ضعیف 

 زد. دور با من حرف یم

 تونم تحملش کنم! ام! دیگه نیم_خییل خسته
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دانستم اینکه یم گفت یعنن چه! خودم بارها و بارها از یم

طاقنر ها شده بودم! دلم برایش دستش دچار این یی 

سوخت که باید در این سن و سال از دست مادرش یم

زد که از ییک ست به کارهایی یمرسید و دجانش به لب یم

مثل او بعید بود .سیع داشتم با کالیم نرم و دوستانه 

 اعتمادش را بار دیگر به خودم جلب کنم. 

_ویل تو قرار بود تا آخر امتحانات هرجور شده باهاش 

! یادت رفته! کنار بیای   . تو بهم قول دادی تحمل کنن

 

رسش افتاد  او نگاه متاسف و حرستمندش را ازم دزدید و 

اش. و من از فکر اینکه ممکن بود برای همه روی سینه

ن دیر شود و ما وقنر به او برسیم که دیگر کار از کار  چی 

 گذشته باشد

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۴۲ 
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تابانه او را محکم بار دیگر یی پریشان و غمزده شدم و یک

 وازشش کردم دری    غ نبغل زدم و با مهری خواهرانه و یی 

 _ من که بهت گفتم همیشه کنارتم! نگفتم؟  

 ازش دلجویی  
آرام و رام شده بود و اجازه داد تا با مهرباین

 کنم و غم و اندوه را از قلب و روحش بتکانم. 

 

م از راه رسید. شومینه را  ن کیم بعد محمد با یک بغل هی 

روشن کرد و خیالش که از آرامش من و محیا در کنار هم 

ی برای حت شد گفت یمرا ن رود ببیند توی یخچال چی 

شود؟ بعد هم که با تخم مرغ و رب گوجه خوردن پیدا یم

زمینن و پیاز یک املت به قول خودش متفاوت و سیب

خانه  ن آماده کرد صدایمان زد که برای خوردنش به آشیی

 برویم. 

من و محیا تا آماده شدن شام کیم باهم گپ زده بودیم و 

هایش فهمیدم از همان دیشب که فهمید من از حرف

تواند خود را مامان امروز جلسه دارد و برای بردنش نیم

به مدرسه برساند تصمیم گرفت یک روز از عمرش را 

 کند. آن طور که دلش یم
ی
خواهد آزاد و جور دیگری زندگ

رها باشد . به دور از فرمانها و دستورایر که مدام از برج 
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د. کیم پاساژگردی کرد و بعد از رسیمراقبت مامان یم

اش از یک آژانس های موردعالقهها و خورایکخرید فیلم

ن دربست به  خییل دورتر از خانه و مدرسه یک ماشی 

مقصد جواهرده کرایه کرد و به اینجا آمد تا ساعایر را با 

خودش خوش بگذراند. گفت که تصمیم داشت بعد از 

 خودش پایان  تکرار بهتجربه یک روز رویایی و یی 
ی
زندگ

هایش دلم ریخت و بدهد. و من از این قسمت از حرف

متاسف شدم از اینکه خواهرک یی گناه و معصومم باید 

ی که حقش بود و با یی  ن ی و دیکتاتوری و برای چی  تدبی 

ناداین مادر ازش ظالمانه دری    غ شده به مرگ خودش 

 شد. رایصن یم

 

اش نیست.. سنهمحیا یم گفت هله هوله زیاد خورده و گر 

س اشتهای مرا هم کور کرده بود اما محمد که  اسیر

ی نخورده و به قول خودش  ن خودش از ظهر چی 

توانست یک گاو را تنهایی بخورد ارصار داشت که حتما یم

 به دستشویی را باید همرایه
ن اش کنیم. محیا قصد رفیر

ترسیدم یک لحظه تنهایش بگذارم داشت و من که یم

محیا که مرا نگران و مضطرب در تعقیب همراهش رفتم. 
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خودش دید قبل از اینکه به داخل برود رو به من کرد و 

 پوزخندزنان گفت

س! کاری نیم خوام صورتم رو خوام بکنم! فقط یم_نیر

بشورم تا آرایشم پاک بشه! جلوی محمد خجالت 

 کشم! یم

آالیش بود و هیچ نشاین از نگاهش مثل قبل آرام و یی 

 نداشت. حس کردم دارد راستش را جنون و دیو 
ی

انیک

گوید و نقشه و کلگ در کار نیست . پس راحتش یم

گذاشتم تا برود به کارش برسد. چند دقیقه بعد با صوریر 

شسته و پاک شده برگشت و من خوشحال بودم از اینکه 

 دیدم . محیای صاف و ساده  همیشه را کنار خود یم

  

ن شام را چیده بود. در ی خچال خیارشور هم پیدا محمد می 

ن . یک بسته  کرده و یک ظرف ازش گذاشته بود روی می 

نان فریز شده را هم درآورد و توی تسیر گذاشت تا گرم 

 شود 
ی
. کارهایی که هرگز از او ندیده بودیم و برایمان تازگ

داشت! وقنر یک بشقاب از املت خوش آب و رنگش را 

 گذاشت لبخندزنان گفتمقابلم یم
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 ا_سانسور_کردند#عشق_ر 

 #نیلوفرالری

#۹۴۳ 

 

ن بار باشه که دستپخت منو امتحان  _فکر کنم اولی 

! یم ن  کنی 

کرد. من لبخند انگار از این بابت به خودش افتخار یم 

ی نگفتم. با این نصفه نیمه ن ای تحویلش دادم اما چی 

ای نمانده اوضایع که محیا برایمان درست کرد حوصله

گرفت و به دهان ا لقمه یمبود. محمد خودش با اشته

ای به زور خوردم که فقط صدای برد. من دوسه لقمهیم

ای از قاروقور معده ام را خفه کنم. انصافا املت خوشمزه

کشید. رسم درد آب درآمده بود اما میلم به غذا نیم

ن فشار روچ وحشتنایک یم کرد و بعد از پشت رس گذاشیر

میق و طوالین که رویمان بود حاال دلم یک خواب ع

 خواست . یم
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ام ییک محمد وقنر دید من زود از غذا دست کشیده

نان پیچید و وقنر دید  دوقاشق از املت را توی یک لقمه

محیا در الک خودش فرو رفته و حواسش به ما نیست 

 آن را به سمت من گرفت و گفت 

_ییک دو لقمه دیگه بخور... تو هم مثل من ناهار 

 تنت نمونده!  نخوردی! جوین تو 

 

با تشکری کوتاه دستش را رد کردم و گفتم که میل ندارم. 

را کنار بشقابم گذاشت و  آنکه قانع شود لقمهاما او یی 

 زیر لب شنیدم که گفت 

 _بخورش! زشته همش نازت رو بکشم! 

ای به محیا کرد و و تا با تعجب نگاهش کردم با رس اشاره

وی محیا مجبور است بعد به من چشمیک زد. یعنن که جل

هایی را رعایت کند. یک
ن  چی 

 

بعد از رصف شام ، محیا را که هنوز نگران آمدن مامان 

 بود و چند باری با تشویش ازم پرسیده بود

 _مطمئنن مامان نمیاد اینجا؟ 
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و من هربار از این بابت خاطرش را جمع کرده بودم 

 پاتر و شاهزاده دورگه را کهفرستادیم برود فیلم هری

من و محمد هم  نصفه مانده بود تا پایان دنبال کند 

خانه را جمع و جور کردیم. من ظرف ها را  ن ماندیم آشیی

ن کرد. وقنر داشت  ن را تمی  شستم و محمد هم می 

خانه توی باغ یمخرده ن ریخت ریزهای نان را از پنجره آشیی

 ازم پرسید 

ی فهمیدی؟ نگفت با گ اومده تا  ن _از حرفهاش چی 

 اینجا؟ 

ده و با سواالت  من از اینکه او محیا را به من سیی

ن جیمش نکرده بازجویانه خود که خاص حرفه  اش بود سی 

و تحت فشارش نگذاشته خرسند و ممنونش بودم و 

 . دانستم به او منتقل کردمهرچه را یم

 

او با دقت گوش کرد و بعد هم با تاسف رستکان داد و 

 متفکرانه گفت 

رنایک داره! باید یه فکری به حالش _روحیه حساس و خط

 کرد. 
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خشکاندم با لحنن درحالیکه دستانم را با دستمال حوله یم

 قاطع و مصمم گفتم

برمش هتل پیش خودم ! دیگه صالح نیست _از اینجا یم

 کنم . پیش مامان بمونه. به زودی یه خونه اجاره یم

ن و ناموافق به من پاشید اما  از گوشه چشم یک نگاه تی 

ن  ی نگفت. من هم انتظار نداشتم از تصمیم من چی 

ن  اض یا مخالفتش را ابراز استقبال کند. اما همی  که اعیر

 کرد هم جای امیدواری داشت . وقنر ازش پرسیدم نیم

 ری؟ موین یا یم_تو یم

 اش نمایان شد. هم تعجب کرد هم آثار رنجش در چهره

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۴۴ 

 

وح از طرح سوالم مشخص بود که مایل بودم ما به وض

دو خواهر را به حال خودمان بگذارد و از آنجا برود. باید 

زدم که مطمئنا باعث های مهیم یمبا محیا حرف
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شد اما حضور محمد مانع از اش یمامیدواری و خوشحایل

گفتنشان بود. او ویل این خواست دروین مرا به حساب 

م گذاشت و در مقابلش جبهه الجاجت و خصومت طلنی 

 گرفت. 

 ذارم! _معلومه که شب تو این باالبلندی تنهاتون نیم

 

 
ی

اش نشده بودم . خودم را و من مثال که متوجه برآشفتیک

 به آن راه زدم و گفتم 

! _یم ن  خواستم با محیا تنها باشم! فقط همی 

مهری یا به خاطر معذب بودن و دالیل واقعا از روی یی 

ان رفتنش نبودم و قصدی برای ناراحت ام خواهشخیص

ام خوشش کردنش نداشتم. اما او از رصاحت لهجه

ام گذاشت . نیامده بود و آن را به حساب قدرنشناش

 هایش را درهم کشید و با لحنن تند و مکدر گفت سگرمه

_درسته کارت با من تموم شده ویل من با احساس 

م خلوت شینم که مزاحمسئولیت یه گوشه و کنار یم

 تون نباشم. خواهرانه

 تری گفتو بعد از مکنی کوتاه با لحن قاطعانه
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 حاال جمع کنیم سه تایی از اینجا بریم. 
ن  _یا اینکه همی 

و بعد یک لیوان آب برای خودش ریخت و الجرعه رس 

کشید و برای اینکه شدت عصبانیتش را به رخم بکشد ته 

ن کوبید و در امتداد  نگایه قهرآلود  لیوان خایل را روی می 

خانه پا تند کرد.  ن  به من، برای خروج از آشیی

بعد از رفتنش من با این فکر که شاید نباید این را ازش 

خواستم پارچ آب را توی یخچال گذاشتم و بعد از یم

خانه راحت شد به  ن اینکه خیالم از نظم و ترتیب آشیی

 سالن نشیمن برگشتم. 

 

ار شومینه رفتم و هوای خانه گرم و مطبوع بود. به کن 

م دیگر به داخلش انداختم. محمد  توی خانه  ن چند هی 

نبود. بعدا از پشت پنجره دیدمش که توی آالچیق 

کشید. محیا بعد از اتمام فیلم هری پاتر داشت سیگار یم

تلویزیون را خاموش کرد. وقنر بهش پیشنهاد کردم که با 

زه هم فیلم اتوبوش به نام هوس را تماشا کنیم خمیا

دهد که به آید و ترجیح یمکشان گفت که خوابش یم

ی نگفتم و  ن اتاق برود و بخوابد. من هم دیگر چی 

کمان رفتم تا حواسم بهش باشد.  همراهش به اتاق مشیر
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کیم بعد از اینکه به تختش رفت و لحاف را روی خودش 

 کشید صدام زد 

 _محبوبه؟

نم من که روی تخت خود نشسته بودم و داشتم به دستا

 زدم به طرفش برگشتم . کرم یم

 _جونم! 

ه اش به سقف اتاق بود. داشت به چی فکر نگاه خی 

 کرد؟یم

 یم_یم
ی
قدر ساده و قشنگ باشه تونه اینگم وقنر زندگ

 کنیم؟چرا یه واسه خودمون سختش یم

 

 به شوچن گفتم

_ای ناقال ! قشنگ معلومه تجربه امروز بهت مزه کرده 

 ها . 

سمتم چرخاند . لبخندش کمرنگ و یی رمق او رسش را به 

 بود اما به صورتش یم
ی
از  آمد و برای تاراندن افرسدگ

 چشمان زیبایش کاقن بود . 
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 کرد! فکر نیمشد همیشه این_کاش یم
ی
کردم جوری زندگ

 قدر خوش بگذره ! این

دادی! دست کم وقنر پیامهام رو _ویل باید به من خیی یم

ی در  ن ! جوابم یمخوندی باید یه چی   نوشنر

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۴۵ 

 

د گالیهاو یی  ن ن من دنباله حرفتوجه به گورسی های قبلش آمی 

 را گرفته بود

_اینکه اصال در قید و بند مامان و خط قرمزای 

بخش بود برام ! خداخدا اش نبودم خییل لذتهمیشه

 کردم امروز تموم نشه. یا کیس پیدام نکنه! یم

ن  بلند شدم و به سمتش رفتم. کنار تختش روی زمی 

 نشستم و دسنر نوازشگرانه روی موهایش کشیدم 
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ش رو بازم _بهت قول یم  مثل این و حنر بهیر
ی
دم که زندگ

تجربه کنن محیا! فقط یه کم صبور باش! همه چی 

 شه! درست یم

 پچ کرد زیر لب آرام پچ

 _امیدوارم . 

 

های دست من اثی  نواز و بعد چشمانش را بست و تحت ت

نرم نرمک خوابش برد. و من دقایفر در سکوت و سکون 

کردم دردمندانه هایش را با خودم مرور یمدرحالیکه حرف

به تماشایش نشستم. مگر خواهرکم از این دنیا چه 

 به میل و دلخواه خودش! یم
ی
خواست به جز کیم زندگ

ایت یاس قدر که در نهماند آننصیب یمچرا باید ازش یی 

 به مرگ خودش رایصن شود؟ اگر امشب 
ی
و رسخوردگ

بخشید؟ افتاد آیا مامان خودش را یماتفاق بدی برایش یم

آیا باز هم به خودش به عنوان یک مادر خوب و نمونه 

 کرد؟ افتخار یم

رو به آسمان کردم و شکر خدا گویان یک نفس بلند 

کشیدم و بعد که خیالم از خواب عمیقش راحت شد 

 صدا از اتاق خارج شدم. ای آرام بر رسش زدم و یی وسهب
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خواستم مسواک بزنم ، به محمد آمد اما یمخوابم نیم 

شب بخی  بگویم  و بعد به اتاق برگردم و سیع کنم 

های یک روز سخت و پردلهره را به دست خواب تنش

بسپارم . بعد از مسواک از سالن نشیمن گذشتم. محمد 

ل روی ییک از دو صندیل کنار توی تاریک روشن ها

نوشید. متوجه شومینه نشسته بود و داشت چای یم

ن گذاشت و حضور من که شد لیوان چای اش را روی می 

رسش را به سمت من گرداند. پرتوی از نور آتش شومینه 

رسید روی صورتش رقصان بود. نگاهش به نظر دلخور یم

 هنوز. اما صدایش خس و خیسی نداشت. 

 _خوابید!؟

 

 رس تکان دادم   

 _آره! .با اشاره به صندیل مقابلش گفت

ن اینجا کنار آتیش! چای درست کردم.   _بیا بشی 
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ام با دعوتش ناخواسته هول شدم. دسنر روی پیشاین 

شده را از روی صورتم کنار زدم کشیدم و موهای پریشان

 . 

_نه دیگه. نصف شبه! اومدم شب بخی  بگم برم بخوابم 

 ! 

ون و بعد تا من آرام گفتم نفسش را با  حرص فوت کرد بی 

 : 

 _شب بخی  ! 

هایی و چرخیدم که به اتاق بروم، از جا بلند شد و با گام 

پرشتاب به سمت من آمد و راه را بر روی فرار من بست. 

اش را توی چشمانم ریخت و شایک و عصباین نگاه پربهانه

 گفت

خوای  یمقدر از حضور من اینجا ناراحنر _اگه واقعا این

ن حاال راه بیفتم برم ؟   همی 

کردم که داشت جدی یم گفت .او که توی باور نیم

خانه در مورد رفتنش آب پایک را ریخته بود روی  ن آشیی

حکم  》دستم.حاال احتماال فقط داشت برایم ژست 
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ای باال انداختم و گرفت. شانهرا یم 《آنچه تو فرمایی 

 گفتم

 _هر جور میل خودته! 

 

 _سانسور_کردند#عشق_را

 #نیلوفرالری

#۹۴۶ 

 

دانم اگر ترش کرد. نیمام جریگونه  تفاوتلحن یی 

خواست چه واکنش از خود نشان گفتم " برو " یمیم

د و با غیظ گفت  دهد؟ لب روی لب فرسی

 _اگه به میل من باشه که ... 

 

هایش را ناتمام گذاشت و در امتداد سکویر حرف

به چشمانم کشید. بعد در  پرالتهاب نگاه شهر آشوبش را 

 یی 
اختیار ) شاید ( گوشه آستینم را گرفت و به رغم حرکنر

ام مرا با خودش به سمت شومینه برد و مقاومت بدین 

اض کردم. روی ییک از صندیل ها نشاند. نه دیگر به او اعیر
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ن و ترکش را ! گذاشتم دلش به یک همنشینن  نه قصد رفیر

باشد. شاید هم ته دلم  کوتاه و البته زوری با من خوش

رساین امروزش تشکر کنم. او خواست از او بابت کمک یم

با هر قصد و نینر که داشت باعث شده بود من به موقع 

خودم را به محیا برسانم و باهم جلوی یک فاجعه بزرگ 

اوار یک همدیل و  احتمایل را گرفته بودیم. پس رسن

ت ساده بود. گرچه یم از  دانستم ممکن استمعارسی

برخورد دوستانه من برداشت دیگری داشته باشد. اما 

امیدوار بودم که بفهمد از روی ناچاری تن به این نشست 

ن دادهمسالمت  ام . آمی 

 

ی چای و آب جوش پای شومینه یک  از قوری و کیر

لیوان چای ریخت و به دستم داد. عطر چای آتیسی 

 شد ازش گذشت. مست کننده بود! واقعا نیم

 کنه! تگیت رو در یم_بخور خس

تشکر کردم و بعد از قنداین که به طرفم گرفته بود دو 

های حبه قند برداشتم و ییک را به دهان انداختم. اگر نگاه

ه  تر بودم. داشت راحتاش را از روی من بریمخی 
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ام را نوشیدم و به عجیب و غریب بودن کیم از چای  

جور رفتار یک ادامه ارتباط و رسو کارم با او فکر کردم . 

بودیم  هامان را از دست دادهکردیم انگار هردو حافظهیم

ام و او چه ها کشیدهو یادمان نبود که از دستش چه

 
ی
مان آورده! گایه بالهایی بر رس من و همایون و زندگ

شدم یا اینکه بنا بر جیی و فشار و واقعا فراموشکار یم

ورت مثل امروز که دست به دامانش شده ب ودم تن به رصن

 دادم !؟ سازش و مصالحه با او یم

 شدمخودم هم از این یک بام و دوهوا بودنم پاک گیج یم

ن کنم و و از اینکه نیم توانستم برای همیشه از او پرهی 

 گرفت. ازش راه گریزم نبود حرصم یم

 

 قدر پرت افکارم شده بود که وقنر صدایم زدحواسم آن

 _محبوبه؟

 هوا پریدم . یی  

 بله؟ _ 
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صورتش برافروخته بود و سیبک گلویش تندتند داشت 

ن یم قدر ناگهان دانستم از چه اینشد . هنوز  نیمباالوپایی 

 به هم ریخته بود تا اینکه گفت 

خواستم به زور پیش خودم _پاشو برو بخواب! نیم

 کرد و از دستش در رفت! 
ی

نگهت دارم! یهو دلم باز بچیک

 ... ببخشید ! 

 

همه غرور و خودخوایه! واقعا شد! او با آنباورم نیم

بار گ این آمد آخرینگفته بود " ببخشید " ؟ یادم نیم

 کلمه را از او شنیده بودم! 

 

. ناگهان طاقتش کرد های هاج و واج من شوریده و یی نگاه

وع کرد به  بلند شد و به سمت شومینه رفت و با انیی رسی

مهای مشتعل و سوخت ن  ! هزیر و رو کردن هی 

 خواست دسنر بر آتش قلب خودش بکشد. انگار که یم
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۴۷ 

 

ه و مبهوت مرا به هنوز پشتش به من بود و نگاه های خی 

اش را دید. شاید هم داشت صورت برافروختهخودش نیم

های خود اعتماد کرد. آیا باید به گوشاز من پنهان یم

! او واقعا ازم بابت تحکمش و اینکه برخالف میلم کردمیم

 مرا به این همنشینن واداشته بود عذرخوایه کرده!؟
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شناختم اهل این ییک از محاالت بود! محمدی که من یم 

 این فرمایشات و رفتارهای جنتلمنانه نبود! 

 

کردم!؟ از خدا خواسته از راه دانستم چه کار باید یمنیم

گریختم یا کیم دیگر از گذاشته بود یمفراری که به رویم ب

ماندم؟ هنوز با ام پیشش یمبه بهانه نوشیدن لیوان چای

افکار ضد و نقیض خودم درگی  بودم که صدای باز شدن 

ن به داخل  درهای پارکینگ و ورود ناخوانده یک ماشی 

حیاط بیشه سکوت و آرامشمان را بر هم ریخت و 

ونمان کش  اند. متوحشانه از الک خود بی 

زده به من نگاه کرد و من هاج و واج او رسگرداند و شگفت

 به او .و بعد من بودم که گفتم

 _حتما مامانه! 

 

ن برداشتم. محمد  و از جا بلند شدم و به سمت پنجره خی 

هم آمد و کنار من به تماشا ایستاد. مامان عاقبت دلش 

طاقت نیاورد و شبانه از رامرس رایه شد و هرطور که بود 

کردیم او دش را به جواهرده رساند. چرا فکر یمخو 

ن یم طور دست روی دست نشیند توی خانه و همی 
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ماند تا ما کاری کنیم!؟ چرا یادمان گذارد و منتظر  یمیم

 رود ؟رفته بود که او در هر حال راه خودش را یم

 

از ماشینش که پیاده شد انگار تی  نگاهمان صاف خورد به 

ش را  ن ای که من و محمد به سمت پنجره او . نگاه تی 

پشتش سنگر گرفته بودیم پر داد و بعد به سمت خانه پا 

 تند کرد. محمد غرغرکنان به استقبالش رفت. 

 شه . _حنر شیطون هم از کارای این زن غافلگی  یم

وقت از شب شوکه من که تقریبا از شبیخون مامان در آن

د به ای دور خودم زدم و بعشده بودم چرخ رسگشته

رسجایم برگشتم و روی صندیل افتادم. اصال دلم 

دانستم چطور خواست با او مواجه شوم و حاال نیمنیم

کردم!؟ خداخدا باید از این موقعیت ناگزیر فرار یم

کردم ورود پررسوصدایی به خانه نداشته باشد! هیچ یم

خواست محیا نصف شب هراسان از خواب دلم نیم

معرض حضور ناخوانده او ببیند  بیدار شود و خود را در 

یا اینکه خیال کند که ما از آمدنش خیی داشتیم و در این 

 ایم. باره بهش دروغ گفته
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اعتنا به لحن ای عبوس و طلبکار آمد و یی او با قیافه 

کننده محمد نگاه جستجوگرش را توی خانه بازخواست

رو تر شد. سالم به گردش انداخت و به من که رسید ترش

 قدر ضعیف بود که نشنید! ردم اما صدایم آنک

؟ قرار بود  _راه افتادی نصف شب اومدی اینجا که چی

بار هم شده خودت رو کنار بکیسی و کارا رو برای یک

؟  بسپاری به من و محبوبه! نتونسنر

 

صدای مامان رعدوبرقر بود.آدم را رسجایش خشک 

 کرد یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۴۸ 

 

 _محیا کجاست؟
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هر چه تقال کردم آوایی از دهان من خارج نشد. انگار که 

مرصف افتاده بود زبانم مثل یک تکه گوشت لخت و یی 

 .محمد بود که در جوابش گفت   توی دهانم

 _خوابیده! 

 

ات رو توجه به نهیب محمد ) ولش کن! محاکمهو بعد یی 

در پیش بذار واسه فردا !(  شتابان راه اتاق محیا را 

 گرفت. 

 خوام ببینمش خیالم راحت شه!( ) فقط یم

وار و نامیمون محمد که دید من تحت تاثی  حضور زلزله

کنم ام و کاری نیمچسبیدهمامان منفعالنه به صندیل

طاقنر و وقت  با یی اش رفت که یکخودش نگران در یی 

فکری محیا را برای استنطاق از دل خواب بیدار نکند و یی 

بعد هم او را در بازگشت به هال اسکورت کرد. کیم 

ظاهرا مامان کیم باالی رس محیا ماند و در سکویر پردرد 

ن تماشایش کرد و بعد که تب و تاب مادرانه و رقت انگی 

ون.   اش فرو نشست رایصن شد که از اتاق بزند بی 
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من کیم خم شده و نگاهم به آتش شومینه بود که با 

 جور کردم و صاف نشستم.  آمدنشان خودم را جمع و 

پایید. یک نگاه مامان از گوشه چشم داشت مرا یم

ی و قوری پای شومینه انداخت و یک  مشکوک به کیر

ن و بعد انگار که های نیمنگاه به لیوان خورده چای روی می 

ش شده باشد برآشفت و با لحنن  ن دستگی  همه چی 

 ناخشنودانه گفت 

ن شب یم_انگار خییل باهم خوب شدین! نصف  شینی 

ن خورین. البد باهم یمباهم پای شومینه! چای یم گی 

خندین! پس خندین! پشت رس به گیس منم حتما یمیم

 فقط من بد بودم!؟

 

ی من با گوش ن ن به سکوتم چسبیدم و چی  هایی سنگی 

نگفتم و گذاشتم که در مظان اتهامش باشم. محمد اما نه 

 گذاشت و نه برداشت درجوابش کوبنده گفت 

_بر منکرش لعنت! مگه شما جز مکر و تفرقه و نفرت 

 ای هم بلدی ! پراکنن کار دیگه

 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

جوایی دلم یم
اش کف خواست برای محمد و حارصن

زدم. مامان یک نگاه غران به محمد کرد و بعد که دید یم

شود آتش زبانش را حریف او و زبان تلخ و گستاخش نیم

 به روی من گشود. 

ی کردن تو نیمه شبا رو خوب _تو که راه و رسم دلیی 

خودت  چارهبلدی ! بار اولت نیست! بازم محمد رو یی 

ری با ییک دیگه! هنوز مونده تا مثل من کنن و یمیم

 بشناستت! 

 

ای از تمسخر و تحقی  و تهمت بود. تعجنی نگاهش ملغمه

هم نداشت! پیش از این هم بارها و بارها رفتار و 

هایش اشت! من به نامهرباین برخوردی نامادرانه با من د

های  ناتمامش! به زبانعادت داشتم. به زخم

 هایش! انصاقن یی 

 

اما این بار وقت خویی را برای کشیدن پای گذشته و 

محکوم کردن من انتخاب نکرده بود! نه قصدی برای 

اش را ! بگذار هرچه بگومگو با او را داشتم ! نه حوصله
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چزاند مرا ! نیست که یمدلش خواست بگوید! بار اولش 

 بار آخرش هم نخواهد بود. 

 

 کردم و با یی 
ام را اعتنایی ته مانده چای از دهن افتادهپوقن

رفت سمت شومینه با نوشیدم. محمد که داشت یم

 خونرسدی گفت 

 _چای آتییسی رو من درست کردم! 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۴۹ 

 

ان خودش که مانده بود و قوری را برداشت و توی لیو 

ن کیم چای ریخت و با ایماء و اشاره پرسید" ییک  روی می 

خوای" من هم به نشان " نه " رستکان دادم. او دیگه یم

 انگار قسم خورده بود برای دق دادن مامان کم نگذارد . 

 _جات خایل نبود اصال ! 
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و بعد رو به من چشمیک زد و در امتداد لبخندی تخس 

 دیل مقابلم نشست. آمد و روی صن

 _معلومه که نبود . 

ربارش را  مامان این را با دندان قروچه گفت و بعد نگاه رسی

از محمد پس گرفت و توی نگاه رسد و خایل من ریخت. 

کنم به جای کلمه با دشنه و خنجر حرف گایه فکر یم

 زد. یم

ی هایی که واسه ها و ناز و غمزه_تونسنر وسط دلیی

محیا برای چی اومده اینجا؟ اگه ریزی بفهیم محمد یم

س بهم بگو ! من از این  چشم و گوش اونم باز شده نیر

 بدتراشم رسم اومده! 

 

آنکه تماییل برای حرف زدن از خود نشان بدهم فقط یی 

با تاثر و تاسفن عمیق نگاهش کردم! به او که انگار تحت 

اییط حارصن نبود محمدش را کنار من ببیند. من  هیچ رسی

خواست به  وقنر که در یک مقطع زماین یممطمئنم حنر 

ان مافات گذشته مرا به او ببخشد هم ته دلش رایصن  جیی

د و  به این معامله نبود و نذر و نیاز کرده بود که انجام نگی 
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حاال حتما دیدن من و محمد در کنار هم و صلح و 

دوسنر که ظاهرا بینمان برقرار شده بود برایش از درد 

تر و به ویالی جواهرده بزرگ پناهنده شدن محیا 

 تر بود! نابخشودین 

 

سوخت. یک عمر با افکار پارانوییدی دلم برایش یم 

وارش هم به روح و روان خودش خطرناک و دیوانه

عذاب  هایش بودیمصدمه زده بود هم ما را که بچه

 گری بود ! داد! راسنر که چه زن شکنجهیم

 

که بازتابش   گذشتدانم در قلبش داشت چه یمنیم 

ه و کبود یمداشت چهره کرد . از داخل کیفش با اش را تی 

ون کشید و دستاین لرزان قویط قرص هایش را بی 

کنم قرص فشار رسآسیمه ییک به دهان انداخت. فکر یم

را دانم بدون نوشیدن آب چطور آنیا اعصابش بود . نیم

ن فرستاد؟ دودل بودم که بروم برایش آب  از حلقش پایی 

ش از این دورایه نجاتم داد.   بیاورم یا نه؟ که با ترسی

 خوای جواب منو بدی؟ _نیم
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قبل از اینکه من قفل سکوتم را بشکنم محمد در نقش 

 زبانم ظاهر شد و گفت 

ی از من متهمش کردی انتظار داری  _بعد از اینکه به دلیی

 بازم باهات حرف بزنه؟

ن بار بود که دلم یم ی محمد کف خواست برااین دومی 

 بزنم. مامان چشمانش را درشت کرد و با تغی  گفت 

 _مگه دروغ گفتم؟ 

 

 محمد با ناباوری نیشخند زد و بعد حرستمندانه آه کشید

 _خدا کنه این دروغ راست باشه! 

و نگاه نافذ و غمگینش را به من دوخت . انگار که داشت 

 یم گفت 

اطوارها و گه محبوبه؟ همه این ادا و " مامانت راست یم

یت بذارم؟ حنر وقنر بهم گفنر  حرفات رو باید پای دلیی

! دلت یمری یا یمیم خواست بمونم و فقط داشنر موین

 آوردی؟ "ادای معذب بودن رو دریم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۹۵۰ 

 

ه و شیدایش دستپاچه شوم قبل از اینکه از نگاه های خی 

ن    از جا بلند شدم و با گفیر

 رم بخوابم! شب بخی  ! _من یم

 راه اتاق خواب را در پیش گرفتم.  

جور مایه بهیر بود این مادر و پرس ناتنن را که هر کدام یک

 گذاشتم. رنج و عذابم بودند با هم تنها یم

دید دارم از مامان لب برچید و با حرص نفس کشید. یم

د گریزم اما نیمچنگش یم  . توانست جلوی فرارم را بگی 

 

چند قدیم که ازشان فاصله گرفتم صدای پرتحکمش را 

 پشت رسم شنیدم

 خوام باز به محیا رس بزنم. _در اتاقتون رو قفل نکن! یم
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فکر کردم که شاید هم ته دلش از رفتنم خوشحال بود! 

انه ی من الاقل پرس عزیزش از خطر ناز و اداهای دلیی

 ماند! محفوظ یم

 

نعمنر باشد! هرچند آن توانست چه راسنر که خواب یم

د .فقط دوسه باری که مامان  شب تا اذان صبح خوابم نیی

برای رس زدن به محیا به اتاق آمد خودم را به خواب زده 

 بودم! 

محمد کیم بعد از رفتنم به اتاقش رفته بود. وقنر داشت 

شد صدای شب بخی  بلندش را که از کنار اتاق ما رد یم

 شنیده بودم . ظاهرا فقط خطاب به من بود 

 

ون دیدم مامان توی تارییک  وقنر برای نماز از اتاق زدم بی 

روی کاناپه جلوی تلویزیون نشسته و نگاه افرسده اش به 

ن مات ماندهشده های پخش و پال دیش بود!  ی روی می 

ن  بار بود که انگار برای خواندن نماز اول وقت اولی 

ر کرده بود ای نداشت. حتما تمام شب به این فکعجله

ل محیا از دستش در رفته که یک روز آن که کجا و گ کنیر

ن رسخود شود که یی خیی از از او به  قدر شجاع و آستی 
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هرآن کجا که دلش خواست برود؟ اصال به خودش و 

های تربینر منسوخ و غلطش شک نکرده بود؟ شیوه

بار به خودش نگفت که شاید محض رضای خدا یک

هایت رسخورده شد زهراخانم! که بچهاشتباه از خودت با

خورده ییک ییک ازت بریدند و و رنجور و شکست

 خواهند که دیگر به سمت تو برگردند! نیم

 

وقنر با وضو به اتاق برگشتم. محیا از الی چشمان  

آلودش نگاهم کرد و زیر لب زمزمه نامفهویم رس خواب

د هم دانم شایداد و بعد غلنر زد و دوباره خوابید. نیم

 دید. داشت خواب و رویا یم

حرکت در جای خود من تا چند لحظه ساکت و یی  

خواست با ایجاد رسو ایستادم و کاری نکردم. دلم نیم

دار  صدا بیدارش کنم که بعد احتماال از حضور مامان خیی

ن آرامش نیم بندش را هم از دست بدهد.   شود و همی 

با چادر به بعد از نماز صبح که خییل هم طولش ندادم 

 روی تخت رفتم و نفهمیدم گ خوابم برد. 
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آنکه کیس را مطلع کند صبح زود از آنجا رفت. محمد یی 

 در گوشی هوشمند خود برایم توی واتس
ی

آپ که به تازگ

دقیقه صبح یک  ۶:۴۵نصب کرده بودم در ساعت 

طومار فرستاده بود که من ساعت ده و نیم صبح موفق 

 به خواندنش شدم . 

 

 شق_را_سانسور_کردند#ع

 #نیلوفرالری

#۹۵۱ 

 

مجبور شدم برم محبوبه! امروز تو اداره کار مهیم  》

کنم تا ظهر برگردم! دارم که باید بهش برسم. ویل سیع یم

دم . تا اومدن اگه کارم تا عرص طول کشید بهت خیی یم

ها و نیش و من مواظب خودت و محیا باش! به حرف

دونم تو از ل نده! هرچند یمهای مامان خانمت محکنایه

توین هات یمتوجیهپسش برمیای و با سکوت رسد و یی 

هرکیس رو بخوای از پا در بیاری! دیشب سفارشای الزم 

د یمرو بهش کردم. بعدا زنگ یم ن کنم زنم و بازم بهش گورسی
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که کاری به کار تو و محیا نداشته باشه. فکر کنم با این 

ورده باشه. البته اتفاق ، خودشم رسش به سنگ خ

امیدوارم! با تموم اتفاقایر که بینمون افتاد و از هم 

 عاطفن و احساش، دیروز کم و بیش شبیه یه 
ی
پاشیدگ

 خانواده بودیم! مگه نه؟

 

 با همدیگه یکدل و یکدست شده بودیم! 

خوشحالم که تونستم کنار تو و محیا باشم! من مطمئنم 

شت و حضورم برای محیا حنر بعد اون بازی ز 

 راه انداخته بودم و حاالم آوری که از رس یی خجالت
ی

چارگ

منده و پشیمونم از روی احساس  از بابتش خییل رسی

مسئولیت برادرانه بود. همون پیوندی که شاید از روی 

 فراموشش کرده بودم! اما برای تو 
ی

لجاجت یا گمگشتیک

روز ام که یکمحبوبه ماه ... برای تو ...من اون محمدی

ش رو به صدای ملکویر تو باخت . امیدوارم منو به قلب

!  خاطر این حس پیچیده و عمیق و ناخواسته ببخیسی

خوابه کیس که رویاهاش رو با تو ساخته و شبا با یاد تو یم

شه و تموم بندبند وجودش و هر صبح با فکر تو بیدار یم

ن توئه دیگه هرگز نیمدیوونه تونه جای وار حریص داشیر
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شه! اینو به عنوان یک واقعیت تلخ بپذیر و برادرت با

 سیع کن باهاش کنار بیای! لطفا! 

 

م کن  اگه اتفاقر افتاد و باز به کمک من نیاز داشنر خیی

کاری خودم رو به تو   حتما ! هرجای دنیا باشم و رس هر 

ن به تو رسونم! هیچ کاری برام مهمیم تر  از لبیک گفیر

ط به وقت تنگ و نیست. من حرقن ندارم حنر اگه فق

نیازت به من رجوع کنن و بعد که کارت با من تموم شد 

 یم
ی

؟ اگه حنر اسمش سوءاستفادهری یا یمبهم بیک  موین

 ام! باشه به خدا که من دوست دارم و رایصن 

 

مثل اون دفعه که وقت رایه شدنم به قم یواشیک به 

ن  بار توی خواب بوسیدم اتاقتون اومدم و تو رو برای اولی 

ر از وسوسه بودم اما این بار فقط از الی در نگات پ

کردم.با چادرنمازت خوابیده بودی. با صوریر ماه مثل 

ها! به مامانت نگو که من نرفته دلتنگ شدم. فرشته

 《ترسم از حرصش بالیی رست بیاره! یم
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 اش را تمام کرد. و با یک ایموچی چشمک زن نوشته

 

ان از خواب با صدای جروبحث محیا و مامان هراس

ون. محیا وقنر از خواب بیدار  پریدم  و از اتاق دویدم بی 

ون رفت و با دیدن شد یی  آنکه صدایم بزند از اتاق بی 

خانه برای ناهار تدارک یم ن  دید مامان که داشت توی آشیی

ی رسخ کرده که توی فریزر داشتیم  ن ) از گوشت و سیی

ی بار گذاشته بود.( ن  برای ناهار خورش قورمه سیی

اض  شوکه شد و با اخم و تخم و بدخلفر به آمدنش اعیر

 کرد. 

مامان هم به جای اینکه بیشیر مراعات حالش را بکند از 

ش عصباین شد و سیع کرد با اشک  ن برخورد قهرآمی 

 تمساح و تمارض به او احساس گناه بدهد. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۵۲ 
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ز ییک بدتر و _دلم خوشه بچه بزرگ کردم! ییک ا

دوین دیروز بهم چی گذشت؟ هر لحظه تر! یمعاطفهیی 

مردم و زنده شدم تا خیی سالمتیت رسید. اگه سکته کنم 

م همه !؟ ای خدا ! منو مرگ بده تون راحت یمبمی  ن شی 

های مردم با نامادریشون این کارا این روزا رو نبینم. بچه

ن که پارهرو نیم ی خدا ! من کن! اهای تنم با من یمکین

دارن و هام حرمتم رو نگه نیمچه گنایه کردم که بچه

 چشم دیدنم رو ندارن. 

 

اش را به دهان ی رورسیمن که رسیدم مامان گوشه

زد. محیا یک گوشه داشت بر گرفته بود و داشت هق یم

هایش را گرفتم و روی صندیل لرزید. شانهخودش یم

 نشاندمش! 

 

زاری را تمامش کند . که از مامان خواهش کردم اشک و 

ی درست نیم ن  شود . با آه و ناله چی 

شود.از توی ها از گور تو بلند یمگفت که همه این آتش  

ن به هتل بریم ندیده! گفت که اگر به جای رفیر گشنر خی 

 
ی
ات را خانه پدرت و مثل یک دخیر خوب و رسبه راه زندگ
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داشت. گفت که هرچه یم کردی محیا هم هوا برش نیم

 کشیم! گفت که... کشیم از تو یمیم

 

تر نشود در جوابش برای اینکه جو حاکم از این متشنج

ی نگفتم. برای خودمان صبحانه  ن صبوری کردم و چی 

.کره و عسل و گردو گذاشتم و سه لیوان  حارصن کردم

چای آوردم. به قول محمد ما هنوز یک خانواده بودیم و 

 از هم گسست. شد پیوندی را که میانمان بود نیم

مامان هم تصمیم گرفت که فعال با محیا کاری نداشته  

 باشد تا به وقتش. 

محمد یط تماش که ظهر با من گرفت با اظهار تاسف  

کشد اما تا غروب خیی داد که کارش تا عرص طول یم

 رساند. و بعد پرسیدخودش را به ما یم

 _اونجا امن و امونه؟

نه. مامان هم فعال بهش ز _آره. محیا با مامان حرف نیم

گی  نداده. ویل اگه ازش بخوایم بره و من و محیا رو 

دوسه روزی اینجا به حال خودمون بذاره حتما باز 

 خواد جنجال به پا کنه. یم
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زنم. _نگران نباش! من که اومدم باهاش حرف یم

 کنم برگرده. راضیش یم

 

 و قبل از خداحافیطن ازم خواست از مایحتاج روزانه یک

لیسنر تهیه کنم و برایش بفرستم. من هم از آنچه برای 

اقامت چندروزه در ویال نیاز بود صورت گرفتم و برایش 

ن کرد و در جوابم نوشت  تلگرام کردم. پیامم را آنا سی 

 _چشم عزیز دلم! 

و من که از خواندن " عزیز دلم " مورمورم شده بود با 

 صفحه را بستم و گوشی را مثل  نا
ی

رنجیک که دستپاچیک

 ضامنش را کشیده باشند از ترسم انداختم دور . 

 

ن نسبتا خوب بود. انگار یط یک قرار  تا ظهر همه چی 

نانوشته تصمیم گرفته بودیم صلح کنیم و کاری به کار هم 

ن باهم رس کنیم. نداشته باشیم و در جوی مسالمت آمی 

زد و اگر مامان او را مخاطب محیا بیشیر با من حرف یم

 عمدا یی داد با گوشقرار یمخود 
ن توجیه هایی سنگی 

 داد. کرد و جوابش را نیمیم
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۵۳ 

 

ن مامان های کشهرچند بعد از دست آه دار و غلوآمی 

شد و با چهره ای برافروخته از کنارش طفره عصنی یم

رفت و خودش را جایی در گوشه و کنار خانه از دستش یم

 کرد. وگور یمگم

خواهد بعد از رصف ناهار محیا گفت یم

ماند تا من هندی را تماشا کند و منتظر یم《دل》فیلم

خانه تمام شود. هردو از خدا یم ن خواستیم کارم در آشیی

احت به طبقه باال برود و ییک  مامان به بهانه اسیر

دوساعنر راحتمان بگذارد. اما چنان سفت و سخت به 

ی جلوی تلویزیون تکیه داده بود که با توپ هاییک از مبل

 شد تکانش داد. هم نیم
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ل  من که آمدم و کنار محیا روی کاناپه نشستم او  با کنیر

های فیلم را پیل کرد. هرچقدر من و محیا به لج و لجبازی

زدیم پوزخند یم 《عامرخان و مادوری》بامزه و جذاب 

مان کهی  خندیدیم ماخوشانه یمهای بسته خوشو با لب

 شد. زده بود و داشت از رسش دود بلند یم

 

وع کرد به  هنوز به رقص و آواز فیلم نرسیده رسی

آور چیست که های مبتذل و گناهغرغرکردن .که این فیلم

های ایراین مجاز چه اشکایل دارد کنیم و مگر فیلمنگاه یم

های ایم پای یک فیلم هندی با صحنهکه نشسته

دیدنش در شان یک دخیر  سخیف و مستهجن که 

 مسلمان نیست. 

آن قدر گفت و گفت تا اینکه کوفتمان شد. محیا در یک  

ی خاموش را زد و بعد از جا بلند شد و اقدام ناگهاین دکمه

ن از به اتاق رفت. من بعد از اینکه با لحنن مذمت آمی 

 خجالت مامان در آمدم

 ) یه روز نتونسنر خودت نباشی مامان !حنر نتونسنر 

ت نقش  محض امتحان واسه به دست آوردن دل دخیر
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. چرا این ای! از اینن که هسنر قدر ناامیدکنندهبازی کنن

ه که نبود. (  خسته نشدی!؟ یه فیلم بود دیگه! گناه گبی 

 

پشت رس محیا رفتم که ازش دلجویی کنم. قبل از اینکه 

در اتاق را پشت رسم ببندم صدای خشمناک مامان را 

قدر بلند داد زده بود که به گوش محیا هم . آن شنیدم

 برسد. 

ن جمع کنید شب نشده از اینجا بریم. دیگه داره  _پاشی 

تر گم گستاخشه. هرچی من هییحی نیمخییل روتون زیاد یم

! تر یمو چشم دریده ن  شی 

 

آنکه نگاهم کند محیا روی تختش دراز کشیده بود .یی 

 گفت

بگو یه چند  _بهش بگو خودش از اینجا بره محبوب! 

. واقعا روزی اجازه بده اینجا بدون اون نفس بکشیم

 خوام باهاش دعوا کنم! اش رو ندارم! نیمحوصله

ای آب قدر بغض داشت که با هیچ گریهصدایش آن

دانم مامان با آن محیای ساکت و صبور شد! نیمنیم
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تحمل و طور یی همیشه چه کرده بود که ناگهان این

 ر شده بود! ناشکیب و عصیانگ

هایش را آرام رفتم کنارش لب تخت نشستم و شانه

نوازش دادم. خودش را جمع کرد و به سمت دیوار کشید. 

 گفتم 

کنه بره! فقط اونه که _بذار محمد بیاد! راضیش یم

 حریفشه! 

 آیه کشید و مایوسانه گفت 

تونه راضیش کنه که اجازه بده _ویل حنر محمد هم نیم

 کنممن بیام با تو زن
ی

 .  دگ

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۵۴ 

 

دانستم که رایصن کردن مامان به این خودم خوب یم

ها نیست. اما بهش اطمینان دادم که ما بدون راحنر 

توانیم کار خودمان را بکنیم و کسب رضایت او هم یم
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دهم مامان با زور و اجبار خیالش را از اینکه اجازه نیم

د راحت کردم . کاری از پیش   بیی

بعد هم سیع کردم یواش یواش بهش بفهمانم که برای 

ی دارم . مان نقشهآینده  های بهیر

ایط هرطور که باشه دائیم نیست.  ن محیا! این رسی _ببی 

گم برای خودمون چه وقنر باهم تنها شدیم بهت یم

 ای دارم . برنامه

 و بعد از ترس اینکه مبادا مامان پشت در گوش ایستاده

ن کشیدم و کنار گوشش  باشد صدایم را تا ته پایی 

 کنان گفتمپچبپچ

 

ریم یه جای _اصال شاید باهم دیگه از اینجا رفتیم. یم

 خییل دور ! یه جا که دست مامان به ما نرسه. 

 

محیا رسش را به سمتم چرخانده بود.برق چشمانش را 

 توی چشمانم ریخت و ناباورانه گفت

؟ _راست یم
ی

 گ

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

در خوشحال بودم از اینکه داشتم رسم را به و من چق

 دادم . نشان تصدیق تکان یم

 

ن یم گم صبور باش و منتظر بمون تا به _آره! برای همی 

 وقتش ! 

افتاد داشت به گریه یم محیا که از فرط ذوق و هیجان

ن شد و در آغوشم کشید. کارش روی تخت نیم خی 

رویایی  نداشتند از شادی شنیدن این خیی مرست بخش و 

 پرید. هوراکشان به هوا یم

 

همان لحظه مامان بدون اعالم قبیل در را باز کرد و از 

دیدن من و محیا که دست در گردن هم انداخته بودیم 

مان بو های خندان و پرستارهمشکوک شد. شاید از نگاه

ن  برده بود که البد باید رس و رسی میانمان باشد که با چنی 

جینی در آغوش خواهرانه هم حس و حال شنگول و ع

ایم. و برای اینکه عیشمان را طیش کرده باشد پناه گرفته

 چشمانش را به روی من تنگ کرد و مظنونانه گفت
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 _تو به محمد گفنر خرید کنه و باز برگرده بیاد اینجا؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۵۵ 
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 تر چند روز قبل

 

 که داش
ی

 نوشنر تموم شد؟نر یم) _آهنیک

ن حاال برات اجراش یم  کردم. _آره ...اگه پیانو داشتم همی 

؟ یم ؟_با ین چی  توین

 انگار تو آستینت آماده داری! ) با _یه جوری یم
ی

گ

 پوزخند(

 _چوب جادو که نیست ! ) با پوزخند(

!؟ _االن تو چه مرحله  ای هسنر

یاد _از حالت مبتدی دراومدم. یه چندتا آهنگ محیل 

زنم تا دسنر دسنر گرفتم شبا همونا رو یه واسه خودم یم

 دلمو خون کنم. 

ام زدم گریه_منم اون اوائل با سوز صدای ین که یم

شدم قطع کنم. اما از یه جا به بعد گرفت و مجبور یمیم

 ین صدای آواز گریه من شد! 

 _من هنوز به اون مرحله نرسیدم! 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 رش! عجله نکن! _یم

تونم برات پل ش آهنگهات رو داری یم_اگه قصد فرو 

 بزنم. سودشم نصف نصف! 

 ای! کننده_چه پیشنهاد وسوسه

! اگه قصد فروش داری یا دوست داری _نه یی  شوچن

 تونم کمکت کنم. دست کیس برسه یم

 》خوام یه آلبوم جمع کنم به اسم _خییل ممنون! یم

 بعد که آزاد شدم منترسی کنم. 《چکاوک در حصار 

! تا حاال چندتا  _ چکاوک در حصار ! چه اسم بامسمایی

؟  آهنگ نوشنر

 _دوتا ! 

_پس بعد چندسال فراموشی قصد داری یه روز در 

ی دور با چند آلبوم سوزناک و منحرصبه فرد آینده

 !  مشتاقان قدیمیت رو سورپرایز کنن

_فکر نکنم زیاد اینجا مهمونتون باشم! به زودی آزادم 

! یم ن  کین

 هت قویل دادن؟_چطور؟ برادرات ب
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 _نه خوابشو دیدم! 

دیدم. ویل متاسفانه _منم تو زندون خواب و رویا زیاد یم

اش همه وارونه شد...) پوف( بگذریم! یه نخ سیگار  تعبی 

؟یم  کیسی

ای برای آروم کردن خودم بلدم. تو های دیگه_من راه

 راحت باش! 

کنه اما... _خییل وقته که دیگه سیگار هم آرومم نیم

م رو یمبهانه جلوی ه. های بیشیر  گی 

ن  _اینم یه جور تلقینه! مثل من که اینجا موقع نوشیر

ن یم کنم که پشت پیانو نشستم. آهنگام به خودم تلقی 

وع یم . حنر بعد یهو دستام تو فضا رسی ن ن به نواخیر کین

 تونم صدای هر نت رو توذهنم بشنوم . یم

عادی  ای هسنر رسول! _تو یک آدم کامال غی 

! حرف جدید بزن!  _اینو   قبال هم بهم گفنر

! عجیبه که دیگه از من رساغ همو نیم_یم ین! دوین گی 

 انگار جدایی و فاصله کار خودش رو کرده! 
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ای دور _وقنر دوتا قلب مال هم شدن دیگه هیچ فاصله

نیست! کافیه چشمامونو ببندیم تا به یاد و خاطر هم 

 سفر کنیم. 

ی از درد درونت زهای شاعرانه که یم_ این حرف ن  چی 
ین

 کنه؟رو هم کم یم

 یم
ی
ن نیستم! _ من با این درد زندگ  کنم. دنبال تسکی 

 تا درد نیایی تو به درمان نرش 》

 《تا جان ندیه به وصل جانان نرش

بنده دیگه به تو سفر _چی کار کنم وقنر چشماشو یم

 نکنه؟

دم ای نیست اما جوابت رو یم_با اینکه سوال منصفانه

ه جایی تو قلبش نداشته باشی تقریبا محاله بتوین کاری .اگ

) !  کنن

 

*** 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند
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 #نیلوفرالری

#۹۵۶ 

 

اصال از اول هم آمدن مامان به جواهرده اشتباه و  

جا بمان! چقدر خطرناک بود! چقدر بهش گفتیم همان

گفتیم نیا! چقدر محمد بهش تذکر جدی داد! چقدر 

هم شده دخالت نکن! بسپارش به ما ! بار گفت برای یک

رفت! کاش لجاجت نیم کرد و به کاش به خرجش یم

آمد! داد و هرگز به جواهرده نیمهشدارهایمان گوش یم

بار خودش را کنار کشیده بود و شاید اگر فقط این

 افتاد! کرد آن اتفاق شوم هم نیممداخلت نیم

 

ن هرچه را که محمد اول در یک اقدام جنون طبق  آمی 

خانه به روی ایوان برگرداند  ن لیست من خریده بود از آشیی

اض کرده بود داد کشید   و رس محمد که به این کارش اعیر

خوام درش رو تخته _اینجا خونه منه! اختیارشو دارم! یم

ن االن باهم بریم گردیم و نیاز به این خرت و پرتا کنم. همی 

 که به دستور محبوبه خانم خریدی هم نیست ! 
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)شانس آورده بود که محمد برای جواب دادن به یک 

تلفن مهم و کاری مجبور شد به حیاط برود واال بحثشان 

 باال یم گرفت.(

جا خانه پدری ماست و بعد با من رس اینکه گفته بودم آن

خودش باید برود و بگذارد چند روزی از دستش نفس 

 راحت بکشیم دعوا کرد. 

 

چاره رو از اینکه اون مرد یی _که اینجا خونه پدریته! بعد 

مرگ کردی یادت به خونه پدریت از دست خودت دق

 افتاد. 

اش گرفته و دندان روی محیا هم که تا آن لحظه نادیده

جگر گذاشته بود که این باهم بودنمان زیر یک سقف به 

 خی  بگذرد باالخره به سیم آخر زد و جلویش درآمد. 

 دادی ! یی 
ن ود تقصی  محبوب خ_بابا رو شما به کشیر

قدر تو گوش بابا خوندی و آبرو روز اونننداز ! شما اون

مون رو دادیم به یه مرتد آبرو کردی ... اون قدر گفنر دخیر

قدر بابا رو از حرف و ریشخند مردم و خیی و اوناز خدا یی 

آتیش جهنم و سفر یی برگشت محبوبه به اروپا و تصمیم 

قدر بهش رسکوفت ونبه خواننده شدنش ترسوندی ... ا
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مون زن این  زدی که همش تقصی  تو بود که گذاشنر دخیر

المذهب بشه که این دنیا تا اون دنیا روسیاه بشیم که 

قلبش از فشار درد و غصه پوکید! ازت بدم میاد مامان!  

خوام برم با محبوبه خوام دیگه پیش شما باشم! یمنیم

 کنم
ی
ون شما آب . حاالم برو بذار چند روزی بدزندگ

ن بره.   خوش از گلومون پایی 

 

تافت و شنیدن مامان که این عناد و رسکیسی محیا را برنیم

های هولناک و دور از ذهن برایش گران تمام آن حرف

دار برق از چشمان گستاخ شده بود با یک سییل آب

کش پراند. محیا به هق هق افتاد و بعد به حالت قهر دخیر

گرفت تا احتماال خودش را در   راه طبقه باال را در پیش

های طبقه باال حبس کند. من هراسان دنبالش ییک از اتاق

 در یی مان بود. 
ی

 رفتم . مامان هم با رساسیمیک

 

روی پاگرد بازویم را از پشت گرفت و مرا محکم به دیوار  

های پشتم را زق مهرهکه صدای زقکوبید. تا جایی 

تنم در رفت. محیا  ای انگار جان از . برای لحظهشنیدم

زده رس به عقب گرداند و مرا که در چنگش دید وحشت
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ن . مامان فشار دستش را از روی بازویم  یک پله آمد پایی 

 داشت . برنیم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۵۷ 

 

ها کبود بود و صدای دندان قسمت از دستم تا مدت آن

 رفت. اش هم از گوشم نیمقروچه

حیا این حرفا رو یادش صی  توئه! توئه یی _همش تق

آبرو نکردی! من مرده تو دادی. اگه اونم مثل خودت یی 

 زنده!  

 زدم ناله یم از درد پشت و کمرم جای نفس

قدر با خودت و _برو مامان! برو بذار این رسی بخوابه! این

 ما دشمنن نکن! 
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مامان دستش را بلند کرد که توی دهانم بکوبد . جوری 

ن که جای حرف خون باال بیاورم اما از حرکت هجوم آمی 

های محیا به سمت خودش غافلگی  شد. محیا از پله

ن دوید و با قدرت تمام دستش را در هوا  باقیمانده پایی 

اه یمگرفت .مامان داشت مقاومت یم گفت کرد. بد و بی 

کرد. در آن یک گله جا تنش میان او و . ناله و نفرین یم

ن باال گرفته بود که من از عاقبتش ترسیدم و به محیا چنا

هر تقالیی بود خودم را از دیوار کندم و خواستم از هم 

 . جدایشان کنم

 _بس کن محیا! برو باال ! 

بار موفق شدم او را از بر رس محیا داد کشیده بودم. یک

های باال سوقش بدهم چنگ مامان نجات و به سمت پله

ور شد و موهایش را تش حمله. اما باز مامان به سم

ن کشیدش. حنر اگر محیا گرفت و از پله های رفته پایی 

کرد .اما خواست ولش کند مامان دیگر رهایش نیمهم یم

کردیم آن اتفاق ای که فکرش را نیمدرست لحظه

دانم چی شد! آن قدر توی دست و پای افتاد.درست نیم

چطور  هم پیچیده بودیم که نفهمیدیم مامان ناگهان

تعادلش را از دست داد و در میان آن کشمکش نفسگی  
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پایش از پله رسید و پیش چشمان متوحش و ناباور من و 

ها ی ورود محمد به خانه از پلهمحیا و درست در آستانه

ن غلتید و یک سقوط فاجعه بار او ییک ییک با رسعت پایی 

 را در کام خودش کشید . 

 

! انگار که ها را چمن که یادم نیست پله ن طور رفتم پایی 

توی یک کابوس دهشتناک معلق مانده بودم. محیا ویل با 

ها کیم بعدتر از حرکایر خزنده چسبیده به دیوار و نرده

ن مامان رساند و  ن خونی  من خودش را کشان کشان بر بالی 

کنار من روی زانوان سستش نشست و نییم از وزن 

ز ترس مثل خودش را روی بازوی من انداخت. صورتش ا

گچ سفید شده بود. انگار که در دمایی زیر صفر باشیم تن 

 خورد. اش داشت به هم یملرزبد و چانهو بدنش یم

 _زنده است! مگه نه؟

 

کم مانده بود از شدت شوک عصنی سنکوپ شود. 

ایط بحراین و مصیبتنیم بار باید به داد دانستم در آن رسی

رسیدم یا رد یمکمحیا که داشت از ترس قالب تیه یم

ن چسبیده بود.  مامان که صورت غرق در خونش به زمی 
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هیچکدام جرات اینکه رسش را بلند کنیم نداشتیم. تا 

ن کنده شد و شتابان به  اینکه پاهای محمد از زمی 

سمتمان آمد. رس مامان را به طرف خودش چرخاند .نگاه 

داد. محمد برای روح مامان گواه مرگ یممات و یی 

انگشتش را روی نبض گردن شکسته و سپس  اطمینان

مچ دستش گذاشت و بعد نومیدانه آه کشید و آرام 

 رهایش کرد. 

 _متاسفانه تموم کرده! 

ه ی مامان را بست  و چند و بعد چشمان خایل و خی 

حرکت ماند. انگار که ای کنار دستش رسبه زیر و یی لحظه

 قبل از ما به عزایش نشسته بود! 

 

منتظره دهنده ! و آنو تکان خیی کوتاه بود  قدر شوم و غی 

 شد باورش کرد . که نیم

ن در آغوش ای جنونمحیا جیغ بلندی کشید و با گریه آمی 

ای جار بزند که من افتاد. قبل از اینکه با کلمات نسنحیده

او مقرص این حادثه است جلوی دهانش را گرفتم و رسش 

د. حرکنر  ام کشیدم که نطقشرا با فشار به روی سینه بیی

ن و جزیی  بی  ن  نگر محمد دور نماند. که از چشمان تی 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۵۸ 

 

نگاهم روی شقیقه شکافته و گیسوان پریشان و به خون 

زد. به آغشته و صورت زخیم و کبود مامان دودو یم

ن راحنر مگر یم شد یک نفر جان خودش را از دست همی 

ن چند بدهد؟ آن هم ییک  مثل مامان ! درحالیکه تا همی 

لحظه پیش چهارستون خانه داشت از فریادهای بلندش 

لرزید و ما از دستش درحال تارومار شدن بر خود یم

خواست با بودیم. یکه خورده، وامانده بودم و دلم یم

 گفتمفریاد یم

بلند شو مامان خانم! بلند شو توی گوشمون بزن! 》

اه بگو! ز  ور بگو ...عرصه رو باز بهمون بهمون بدو بی 

! که با تموم  تنگ کن! برامون خط و نشون بکش! اما نمی 

 《هات هرگز رایصن به مرگت نبودم! ها و نادوین مهرییی 
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ی محمد. ی مثل سنگ شدههاج و واج زل زدم به چهره 

دانم شاید نگاهش رسد و تیه از هرگونه احساس بود. نیم

نه ناگواری که پیش او هم مثل ما از شوک دیدن صح

به روچ شد که  چشمانش رقم خورد دچار نویع رصن

 احساساتش را خننی کرده بود. 

 ها افتاد! _یهو قلبش گرفت و از باالی پله

خواست این دروغ را باور کنم. گویی خودم هم دلم یم

روح گریان مامان جایی از همان نزدییک داشت برایم خط 

! کشید که نیم گذارم خو و نشان یم  نم را پایمال کنن

پوزخند مرموز محمد هم داستاین داشت برای خودش! 

دانست و پیشش انگار که تمام قصه را بهیر از خودمان یم

 جایی برای انکار و حاشا نبود. انگار که داشت یم گفت 

! و من با چشمای خودم ندیدم که " آره تو راست یم
ی

گ

 چی شده!" 

 یدم چنگ انداختم . عاجز و درمانده به آخرین رشته ام

یمش بیمارستان محمد !  _تو رو خدا بلندش کنیم بیی

نباید وقتو از دست بدیم ...شاید ...شاید هنوز بشه 

 براش کاری کرد. 
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گویم .  دانستم دارم از محاالت یماما حنر خودم هم یم

مامان نه همان دم که انگار صدسال پیش مرده بود و 

رایش کاری دیگر از دست هیچکس حنر خدا هم ب

 آمد. برنیم

 محمد رسی به نشان تاسف تکان داد و گفت

 ! ن  _باید زنگ بزنیم آمبوالنس بفرسیر

ی من بود که زدههنوز نگاهش به چشمان وحشت 

ای برای جواب دادن یا ندادن موبایلش زنگ خورد .لحظه

به آن تماس مردد ماند. بعد ناگزیر از جا بلند شد و به 

 برقرار کرد. سمنر رفت و تماس را 

 _سالم حاچی ! 

 

در این فاصله من شمرده شمرده به محیا فهماندم که 

 هایمان را باهم ییک کنیم. باید حرف

_یادت باشه مامان خودش تعادلش رو از دست داد و 

افتاد و اگه محمد اون صحنه رو یه جوری دید که انگار 

! این من بودم که ییک از ما هولش داده تو هییحی نیم
ی

گ

 واسته هولش دادم. فهمیدی! ناخ
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 به رخسارش بود نه جاین در تنش ! روی 
ی

محیا نه رنیک

که از درد درونش داشت بر زد. درحایلاندامش لق یم

 زنان گفتپیچید نالهخود یم

_نه ! تقصی  من بود! من هولش دادم ... من باعث شدم 

ه... من مقرصم...پلیس باید بیاد منو دستگی  کنه!   بمی 

 

م تا مانع دوبار  ه مجبور شدم دستم را جلوی دهانش بگی 

ام اش شوم و رسش را تنگ سینههای افشاگرانهاز حرف

 کنان و با هشدار گفتمپچبچسبانم. کنار گوشش پچ

_هیسسس! ساکت باش محیا! هیچکدوم مقرص 

 نیستیم! 

 ام کرد. لحظه ای فشار بغض خفه

ن بدتر بشه. _اما اتفاقیه که افتاده! نباید بذاریم از ای

 ذاره من توی دردرس بیفتم! محمد نیم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۵۹ 
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اما اگه تو رو مقرص بدونه ممکنه وضع بدتر بشه 

فهیم چی افتیم . یموقت هردومون توی یک چاه یم.اون

 گم؟یم

 

گرفت. آن قدر داد و آرام نیماما محیا به من گوش نیم

هکارانه بر رسورویش کوبید و از خود تایی کرد و گنیی 

عادی نشان داد تا برای محمد جایی برای شک  رفتاری غی 

و شبهه باقر نگذارد و بعد هم هذیان گویان روی دستان 

 . من پس افتاد 

ه و رسد تکیه به  محمد برگشت و مرا دید که با نگایه خی 

ام. دیوار داده و محیای از حال رفته را بغل زده

تحزن ن  ی دنیا بودم! رین تابلوی زندهانگی 

 برموهای خودش انداخت و مستاصالنه دور جسد 
ی

چنیک

 جان مامان چرخید. یی 

ن برای معاینه و صدور گوایه  _زنگ زدم پزشک بفرسیر

فوت ...از پاسگاه منطقه هم دارن میان برای بررش 

 محل حادثه! دالوری گفت این کار الزمه! 
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ودش منظوری دارد و های خدانستم که از این حرفیم

ی را به من بفهماند اما آن ن قدر سیع داشت در لفافه چی 

 حادثه پیش آمده بودم که ذهنم از کار افتاده 
ی

در رسگیجیک

بود . گنگ و منگ که نگاهش کردم کجخندی زد و 

 رنگ و هوش محیا مات ماند. نگاهش روی صورت یی 

خوام محیا تو دردرس بیفته! با شهادت من علت _نیم

ن و ها و مرگ مغزی اعالم یمت رو سقوط از پلهفو  کین

ذارم کار به مداخلت پلیس و بازجویی و پزشیک تمام . نیم

 قانوین بکشه! 

تر از آن بود که فریب آن تر و باهوشاو زیرک

های ها را بخورد و با مشاهدات و برداشتظاهرسازی

خودش متوجه عمق واقعیت نشود. صدایش را هم 

 شنیدمیمشنیدم هم نیم

ی و مشاجره ن شما _در ضمن کیس نباید از درگی  ای که بی 

ه. ما برای ییک دو شب اقامت اومدیم  در گرفت بویی بیی

اینجا ! متوجیه؟ اینو به محیام حایل کن! اگه خاله زینب 

ن باهم صلح کرده بودین. هم پرسید یم  گی 
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ن دانش به زحمت توانستم زیر نگاه های مظنون و همه چی 

ون بکشم و  را از ته گلوی خشکیده کلمات و مسدودم بی 

 بگویم . 

_تقصی  محیا نبود... من باهاش گالویز شده بودم و 

 نفهمیدم چی شد که یهو ... 

را از  های تازه جوشیدهبغض کردم و با پشت دستم اشک

ام ی چشمانم زدودم! قلبم با فشار به قفسه سینهگوشه

ای رخ داده بود و اجعهچسبیده بود. انگار راسنر راسنر ف

های باید خود را برای مواجهه با مصائب و مصیبت

جان مامان کردیم. اگرچه که جسد یی ناگریز آن آماده یم

درست مقابل چشمانم بود اما مغزم از پذیرش آن واقعه 

 زد. هولناک رس باز یم

 

 ای از تاثر و رسزنش و ناباوری بود. نگاه محمد ملغمه

خوای از اون محافظت کنن اما ین کار یمدونم که با ا_یم

قدر که قابل این از خودگذشتگیت برای محیا همون

ستایشه احمقانه هم هست! من خودم دیدم که اون 

 هولش داد. 
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و چون اوج ترس و فالکت و مستمندی را در ته نگاهم 

 ام گذاشت و با مالیمت گفتدید دستش را روی شانه

س! در مقایم که هستم شهاد ت من به تنهایی کافیه ! _نیر

ذاره و کار به جای باریک ای باقر نیمهیچ شک و شبهه

 کشه! نیم

 

و بعد یک نگاه متاسف و عمیق به جسد مامان انداخت 

ی داشت!   .لحنش سوز دلگی 

ی در _گ فکرشو یم ن ن مرگ غم انگی  کرد یه همچی 

 انتظارش باشه! 

ون کشید و رسگشته گفت  پاکت سیگارش را از جیب بی 

 قدر دلم شکسته؟_چرا من این

زد! یا با صدای بلند انگار که داشت با خودش حرف یم

 کرد! فکر یم

و قبل از اینکه فرصت پیدا کند سیگارش را با فندک 

ن پاسگاه به محل رسید و کیم بعدتر از آن  اند ماشی  بگی 

ن آن حوایل  صدای آژیر آمبوالنس سکوت غمگی 

 زده را شکست . غروب
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 #عشق_را_سانسور_کردند
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https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

کرد مامان با آن سابقه عارضه قلنی کیس فکرش را نیم

د و در یک  که داشت از عواقب آن جان سالم به در بیی

منتظره در اثر حادثه سقوط از پله ها جان به جان روز غی 

آفرین تسلیم کند. این خیی فامیل و دوست و آشنا را در 

ن  فرو برد. دسته دسته از راه دور و  بهت و شوگ سنگی 

آمدند! به حالمان نزدیک برای عرض تسلیت و تاسف یم

کردند و بعد با آرزوی صیی و سالمنر نچ یمبا دلسوزی نچ

 رفتند یی زندگیشان! یم

 

ن ها هم علنا در گوش هم با پچ پچ یمبعیصن   گفیر

جور از هم _ این خانواده رو انگار نفرین کردن که این

بار یه پیشامد بدی یده شدن! ...هر چندوقت یکپاش

ندازه! ... معلوم نیست دارن اسمشون رو رس زبونا یم

 دن! تقاص کدوم گناهشون رو پس یم

 

شان را روی خودم حس  ن ن و مذمت آمی  نگاه سنگی 

کردم. انگار که اگر خانواده ما داشت تقاص گناهانش یم

ن داد بار خطاهای نیامرزیدین من ارا پس یم تر ز همه سنگی 

 دادم. شکست اما اهمینر نیمبود. دلم یم
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ی در دل خدا را شکر یم ن کردم از اینکه کیس به چی 

گنجید که شان هم نیممشکوک نبود و حنر در مخیله

ن بچهنفر آنشاید یک های آن مرحومه عمدا یا هم از بی 

 سهوا مقرص این اتفاق بوده باشد! 

 

با عجز و البه ازم پرسیده هرچند خاله زینب ییک دوباری 

 بود

_محیا اصال واسه چی تنهایی بلند شد رفت جواهرده؟ 

ن یم ن دنبالش مامانتون رو با شما چرا وقنر داشتی  رفتی 

 شبونه تنهایی 
م براش! حتما وقنر دین ؟ بمی  خودتون نیی

زد به جاده خییل به قلبش فشار اومد و تمام اون 

س روز بعد کارشو ها ها و ترسها و دل نگروین اسیر

 ساخت! 

 

ی مظنون نشده بود. گزارش  ن  دایی سبحان هم به چی 
حنر

های اولیه پلیس و پزشیک قانوین که مرگ بر اثر حادثه را 

 شهادت محمد جایی برای شک و 
ن تایید کرده بود و نی 

 گذاشت. ی کیس باقر نیمشبهه

 ریحانه با اندوه و افسوس گفته بود 
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داره! تقدیر مادر من و  _به هرحال هرکس یه تقدیری

عادی و غم ی از مادر تو هم این بود که با مرگ غی  ن انگی 

 دنیا برن. 

 جوری آه کشید و نومیدانه گفت دایی سجاد یک

 _خدا هردوتاشون رو بیامرزه! 

 که انگار نسبت به آمرزیده شدنشان شک داشت ! 

 

ن از حس گناه و غم مبهیم که در  من با قلنی سنگی 

گنجید کنار محیا بودم که شناختم نیمتعاریفن که یم

کم حال و روز اسفناک و نگران کننده تری پیدا داشت کم

یک به غش کرد. مدام تحت حملهیم های عصنی و هیسیر

وار هایش ناگهان دیوانهافتاد. وسط گریهو ضعف یم

خندید و باز در میان خنده یم زد زیر گریه! تقریبا هر یم

بردیم های شب او را به اورژانس یمروز و گایه هم نیمه

که بهش آرامبخش تزریق کنند تا موقتا از مرز جنون برش 

 گردانیم! 

روزگار غرینی بود ! عزاداراین روسیاه بودیم که گنهکارانه بر 

گریستیم و در دل از قهر و خشم خدا مرگ مادر یم
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خواست با مرگش هم از ما ترسیدیم. مامان انگار که یمیم

د. که بچه  هایش بودیم انتقام بگی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۶۱ 

 

توانستیم این راز سیاه و بخشید؟ تا گ یمآیا خدا ما را یم

کمان بود از همه پنهان نگه تکان دهنده را که درد مشیر

شد ... فهمید... اگر رازمان بر مال یمداریم؟ اگر کیس یم

های عصنی اختیار زبانش را اگر محیا در  ییک از آن حمله

 زد که نباید ... هایی یمداد و حرفاز دست یم

چه عواقب هولنایک انتظارمان را یم کشید!؟ من از این 

ک پنهاین ... از این همدسنر  راز مگو ... از این قرار مشیر

 ترسیدم! وار یمناگزیر و دسیسه

 

 هایهای در گوش مردم و نگاهمحمد یی اعتنا به زمزمه

آمد و پیشمان ها یمبار و مخالف فامیل ، شبرسزنش
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ماند. حنر با اینکه خاله زینب اعالم کرده بود حارصن یم

است تا چهلم کنارمان باشد )ویل چون همرسش به او از 

اض داشت  این بابت که محمد نامحرمش است اعیر

ل خودش شد بعیصن شبمجبور یم ن ها ترکمان کند و به مین

شد! انگار که رس راه آمدنش به خانه نیم( مانیع بر برود 

ن برایش مهم نبود جز اینکه در آن هیچ کس و هیچ چی 

ایط کنارمان باشد .   رسی

ن بار بود که حس یم کردم بودنش را به نبودنش اولی 

شدند هایم کمرنگ یمدهم . وقنر که بود نگراین ترجیح یم

 و خیالم راحت بود از اینکه زیر آوار این مصیبت تنها 

نیستم. کیس در حضور او جرات زخم زبان زدن یا در 

پچ کردن و با رسزنش نگاه کردن به ما را گوشی پچ

ن آن روزهای شلوغ و پررفت و آمد و نداشت. برای همی 

ن مدام در خانه چشم به راه آمدنش بودم. گایه  غمگی 

مجبور بود با رخت عزا برتن رس کارش حارصن شود و حنر 

. اما دو ماموریت خارج از شهر برود  بنا بر اقتضا به ییک

گشت من به پشتوانه حضورش دلگرم هر زمان که بریم

توانستم یک نفس راحت بکشم. تناقض و شدم و یمیم

 احساش عجینی بود اما فکر من به هم ریخته
ی

تر دوگانیک
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ن توجیه نشان  ت انگی  از آن بود که به این جزییات حی 

 بدهم . 

 

مان پنهانکاری و پیمان محرمانه دید که از اینوقنر یم

طاقتم کرده با ام و ترس و دلهره عصنی و یی دستپاچه

 گفت مالیمت یم

جوری _باور کن خود مامان خانم خدابیامرز هم این

تره که ان موضوع مثل یه راز رس به مهر باقر بمونه. رایصن 

خواست اسم خانواده اش رس وقت دلش نیماون هیچ

افتاد محبوبه! ین یه اتفاق بود که باید یمها بیفته!  ازبون

همه بهش گفتیم نیا پیمانه عمرش پر شده بود. واال اون

ه  ...اجل دنبالش کرد و نصف شب فرستادش اینجا! بهیر

ن باشه!   جلوی مردم یه جور رفتار نکنیم که شک برانگی 

 

_ویل اگه خاله زینب راجع به فرار محیا از خونه حرقن به 

ا دایی سجاد زده باشه و اونام از رفتار  دایی سبحان ی

ن و بخوان سوال ؟  مشکوک محیا بویی بیی ن چی  پیچش کین

_دیگه بعد از کفن و دفن و مجلس ختم کار از کار 

گذشته! همه کارها قانوین پیش رفته و جایی برای شک و 
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مگر اینکه خودمون مدرک بدیم  شبهه باقر نمونده

ن  که این فقط یه حادثه   دستشون! همه مجبورن باور کین

بوده .یه اتفاق بد که از روی بدشانیس افتاد!.حنر اگه به 

چند و چونش هم شک کرده باشن به خاطر حفظ 

 آبروی

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۶۲ 

 

 خودشون هم شده دهنشونو یم
ی
بندن و هیچ کار خانوادگ

ن که حرفشون نقل دهن مردم نشه. ای نیمنسنجیده  کین

 

_خودمون چی محمد؟ تو از این بابت که داری واقعیت 

 کنن عذاب وجدان نداری؟رو از همه قایم یم

_ما مجبوریم این کارو بکنیم محبوبه. برای حفاظت از  

محیا که ناخواسته باعث این اتفاق شد! مگه خودتم 

؟همینو نیم  خواسنر
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ه و _چرا ... ویل یم ترسم خون مامان دامنون رو بگی 

و تباهمون کنه! کاش رایه بود که هم بشه  نیست

 واقعیت رو گفت هم محیا از تبعاتش در امان بمونه. 

ن رایه وجود نداره . افشای _خودتم یم  که همچی 
دوین

ی رو عوض نیم ن ایط رو حقیقت چی  کنه! جز اینکه رسی

تر کنه . فکرش رو بکن. من و تو به کنار ! برای ما سخت

ه و تا  محیا تو این سن و سال باید  تحت بازجویی قرار بگی 

روشن شدن این قضیه برای مجری قانون که هیچ 

کنن چندسال از عمر و عمدی در کار نبوده ، فکر یم

 جوونیش باید تو زندان حروم بشه؟ 

م جورشو بکشم! یم اف کنم که من _من حارصن تونم اعیر

ی مامان پاش از پله ها با مامان درگی  شدم و تو اون درگی 

ن ! رس خو   رد و پرت شد پایی 

! فکر  یم که من گذاشتم این کارو بکنن _دیوونه شدی! گی 

مونه!؟ اصال کردی محیا با این حایل که داره ساکت یم

اگه تو نباشی گ باید مواظب محیا باشه؟ جز تو گ 

 تونه؟یم

 شم. دونم! دارم از فکرای جورواجور دیوونه یم_نیم
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ه همه چی رو قدر به دلت بد راه خود این_یی  نده. بهیر

 بسپاریم دست خدا! 

؟  _اگه خدا خواست رسوامون کنه چی

_کیس تا حاال از کار خدا رسدرنیاورده! از کجا معلوم! یه 

وقت دیدی از روی حکمتش رحم کرد و ستار العیوب 

 شد! 

) مکنی کرد و بعد به دنبال یک آه عمیق ادامه داد.( 

این حرفا و کارا  واقعیت اینه که مامان خانم مرده و با 

 شه! نیم دیگه زنده

. واال که آب از رس _من بیشیر واسه خاطر محیا نگرانم

 خودم گذشته! 

وقت اینو نگو عزیزم . مگه من _هیسسس! دیگه هیچ

 ذارم آب از رست بگذره!؟ یم

 

*** 

 

کردم مرگش  ) _ خییل داغونم رسول! هیچ فکرشو نیم

ه! رس جریان لو دادنم قدر بتونه روی من تاثی  بذار این
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ن بودم ویل مرگش خییل از دستش عصباین و دل چرکی 

 دایعن شد روی دلم ! 

! حتما _بهت تسلیت یم 
ی
گم! ااااه! چه بدشانسیه بزرگ

خواهرا هم خییل اذیت شدن که جلو چشمشون این 

 اتفاق افتاد! 

شه! اون ییک هم از غصه _یکیشون که داره دیوونه یم

 ونه! این ییک زار و پریش

_واقعا متاسف شدم! حالم گرفته شد اصال! تف به این 

 چرخه! دنیا که معلوم نیست روی چه حسایی یم

_حاال تو خودت رو زیاد ناراحت نکن! مرحوم هیچ ازت 

 دل خوشی نداشت! 

دونم! به _از یادآوریت ممنونم! گرچه خودم اینو یم

هرحال خدا رحمتش کنه! من بیشیر تاثر و تاسفم برای 

 چاره است که شاهد این اتفاق بودن! دو تاخواهر یی  اون

ایط تنهاشون  _نگران نباش! من کنارشونم و تو این رسی

 ذارم! نیم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند
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_خوبه! امیدوارم اونام از حضور و بودنت در کنار 

 خودشون رایصن باشن! 

ه " بای د بگم _اگه منظورت به طور خاص به " اسمشو نیی

میل روزا به بودنم در کنار خودشون یی که اونم این

 نیست! 

 _مطمئنن که خودت رو بهشون تحمیل نکردی؟

متنفرم.  《تحمیل  》_آخ که من چقدر از این کلمه 

اصال بهش آلرژی پیدا کردم ! ویل آره مطمئنم! دیروز که 

برای انجام یه ماموریت به چالوس رفتم و دیروقت 

اسمشو نیی " بهم شایک شد که تو این برگشتم پیششون " 

ایط ماموریت رفتنم واجبه مگه؟  رسی

ون کیم با  _خوبه باز جای شکرش باقیه که اوضاع اون بی 

 گذشته فرق کرده! 

ی هست! این اتفاق با تموم _یم ی یه خی  گن تو هر رسی

 تر کرد! بد بودنش ما رو به هم نزدیک
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و گردن _خوشحالم که باالخره فهمیدی با زور و فشار 

شه به قلب کیس پل زد. همیشه راه های بهیر و کلفنر نیم

 تری هم هست. آسون

 دلت برای خودت نیم_وقنر اینو یم
ی
 سوزه؟گ

سوزه اما ... اگه راست گفنر که _دروغ چرا... دلم یم

ن رایصن  تونم ام و حنر یمبودنت براش امنیت شده به همی 

پشتشون  از طرف خودم ممنونت باشم که مردو مردونه

تونم ایستادی! من که اینجا دست و پام بسته است و نیم

 براش کاری بکنم! 

_هنوز نتونستم بفهممت رسول! تا از دستت خل و چل 

ه برم .فقط اومده بودم پیشت کیم درددل  نشدم بهیر

 کنم. 

 توین درددالت رو بیاری پیش من! _همیشه یم

ی درمقابل سنگ صبوریت ازم نیم ن  خوای؟_چی 

؟! یم_چرا 
ی

 شه از طرف من به " اسمشو نیی " تسلیت بیک

 گم بهش. ( _پوووف ! باشه ! جهنم! یم

 

*** 
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ای جهنیم دو هفته از مرگ مامان گذشته بود. دوهفته 

که به قدر دو قرن بر ما گذشت. روزهای ناگواری بودند! 

کیس و تنهایی و تلخ، شوم ، فاجعه و پر از حس یی 

 گنهکاری ! 

ون نیممحیا از اتاق ها گوشه آمد. مثل مریضش بی 

ها را کنار بزنیم داد پردهتختش افتاده بود و حنر اجازه نیم

زد به یک تا قدری نور به داخل اتاق بیاید. مدام زل یم

کوبید و با نقطه نامریی و بعد ناگهان رسش را به دیوار یم

 گفتگریه یم

 _ تقصی  من بود ! تقصی  من بود! 

کرد تا روی زبانش به شکل مله را تکرار یمقدر این جو آن

 یک آوای نامفهوم در بیاید . 

خواستم رس صحبت را از روی همدیل با وقت یماگر یک 

گرفت و با بالش را روی رس و صورتش یم او باز کنم

خواست که تنهایش صدای بم و خفه شده ای ازم یم

م و بگذارم و من چاره ای جز اینکه ازش فاصله بگی 

 ورادور مراقبش باشم نداشتم. د
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کردیم و حضور مامان را در هر گوشه از خانه احساس یم

دار و نامحسوسش همه جا با ما بود. گایه نگاه دنباله

 شنیدم . صدای پرنهیبش را توی گوشم یم

ن و از دستم راحت شدین! "   " خوب منو کشتی 

 

قدر مویم را کشید و تهدیدم یک شب به خوابم آمد و آن

د که اگر در مورد مرگش حقیقت را افشا نکنیم خودش کر 

ن را یم گوید. وقنر به دالوری یا دایی سبحان همه چی 

کرد هراسان از خواب پریدم از اینکه پوست رسم درد یم

 بیشیر ترسیدم. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۶۴ 

 

عیل در اتاق من خوابیدند و من  آن شب خاله زینب و امی 

اق محیا . گلویم خشک شده بود و قلبم هنوز در ات

م بلند شدم و به کنار تخت داشت تند یم کوبید. از بسیر
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کشید . اما به لطف . توی خواب گایه ناله یممحیا رفتم

ها خوابش عمیق بود و پریدن پرهول و والیم از آرامبخش

ون و به  ن از اتاق زدم بی  خواب بیدارش نکرد. پاورچی 

خانه رفتم ن تا یک لیوان آب بنوشم. مامان تا گ  آشیی

های من حمله طور خصمانه به خوابخواست آنیم

کند؟ ای خدا! انگار واقعا تا کاری نیم داد دستمان 

 گرفت. . روحش آرام نیم

چون دیگر خوابم پریده بود به اتاق محیا برنگشتم. 

چرچن توی خانه زدم و خواستم اسپیلت هال را خاموش 

ی آلودهگشتم که صدای خوابلش یمکنم. دنبال کنیر 

 محمد ترساندم. 

؟_خوابگردی یم  کنن

کردم مثل هر شب توی اتاقش خوابیده باشد! نه فکر یم

ن شد و اینجا روی کاناپه توی هال. در جایش نیم خی 

ن کورمال  نشست. رکایی سیاه تنش بود و داشت روی زمی 

 گشت . کورمال دنبال بلوزش یم

هامان باعث بیدار باش خاله زمزمهاز ترس اینکه مبادا 

 کنان گفتمپچزینب یا محیا شود پچ
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_نه . خواب بد دیدم! اومدم یه لیوان آب خوردم و یه 

 دونستم اینجا خوابیدی! چرچن تو خونه زدم . نیم

 خمیازه کشان گفت 

_اسپیلت اتاقم یهو از کار افتاد! مجبور شدم بیام اینجا 

 بخوابم! 

 رفتم! من داشتم یم _آها ! بگی  بخواب! 

 اما قبل از اینکه راه بیفتم بروم گفت 

_یه پیغام برات دارم که رسشب یادم رفت بهت بگم! 

 بعدم دایی سجادت اینا اومدن و تا دیروقت موندن نشد! 

جهت به خود و یی زد. دلم یی نگاهش توی تارییک برق یم 

شود پیغام از طرف او تاپ تاپ افتاد! خدایا یعنن یم

ن با شد!؟ آب دهانم را قورت دادم و فتیله هیجانم را پایی 

 کشیدم و آرام گفتم. 

 _از طرف گ؟ 

 _از طرف اون! 

ن یم گفت " اون " انگار کرد و یمگایه از بردن اسمش پرهی 

 شنیدن اسمش برایم حرام بود. 
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قبل از اینکه برای شنیدن پیغامش دلم آب شود دوباره  

 به حرف آمد. 

 ن بهت تسلیت بگم! _خواست از طرف او 

ای خیایل احمقانهخیی جوشیدند! خوشهام چه یی اشک

ینبود ! اینکه فکر یم تری کردم شایداز طرف او پیغام شی 

ای داشتم من! پیغام در انتظارم باشد! چه دل خجسته

ین ایط؟ درحالیکه پیغامیی کیس جز شی  تر توی این رسی

ن هم غنیمنر بود! هرچه  از دوست محمد نبود؟ اما همی 

ده در سینه و بغیصن  رسد نیکوست! مگر نه؟ با قلنی فرسی

 که پیچیده بود البه الی صدام لب زدم 

 !  _آهان! ممنون که بهم گفنر

تر به اتاق ی پا چرخیدم که هرچه رسی    عو روی پاشنه

بروم. حاال دیگر برای بیدارباش ساعات باقیمانده از شب 

ی داشتم کردن به او .   .با غم و حرست فکر  بهانه بهیر

 هنوز یک قدم برنداشته صدام زد 

 _محبوبه؟

 ایستادم و رسم را به طرفش گرداندم

 _بله ؟ 
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بلوزش را پوشیده و ایستاده بود پشت رسم. تیک و تاک 

 پیچید. ساعت دیواری در سکوت خانه یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۶۵ 

 

؟  _تو از اینکه من کنارتونم ناراحت و معذب  که نیسنر

سوال استفهام انکاری عجینی بود! آن هم در این نیمه 

 بارید. شب لعننر که اندوه و مالل از آسمانش یم

 _حتما باید بهت بگم؟ 

 _دوست دارم از زبون خودت بشنوم . 

 ای ناخواسته گفتم با طعنه

ا مهم نبود اصال ! چی شده که حاال  ن _قبال برات این چی 

 قدر مهم شده؟این

ای در سکوت و  پشت گردنش کشید و لحظهدسنر 

 ای گفتسکون نگاهم کرد. بعد با لحن شمرده
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 های قبیل نیستیم! _دیگه هیچکدوم از ما اون آدم

 فکر کردم 

گه! واال من چرا باید به بودنش در کنار " اینو راست یم

 خودم دلگرم باشم؟ " 

ی نیم ن ایط عجیبیه! من از چرخش روزگار چی  دونم! _رسی

ها مجبور و محکومیم ! اگه ا انگار به این کنار هم بودنام

 فهمیدی! غی  از این بود حتما خودت اینو یم

و پشت بندش " شب بخی  "ی گفتم و خواستم بروم که 

ها آمد. ظاهرا صدای باز و بسته شدن در ییک از اتاق

خاله زینب از رسو صدایمان بیدار شده و برای اینکه رسو 

ن از اتاق زده بود گوشی آب بدهد ب ه بهانه دستشویی رفیر

ون . من رسی    ع به اتاق محیا برگشتم و خودم را به  بی 

ن بودم که آن برخورد و  خواب زدم .هرچند مطمیی

های نیمه شبانه با محمد ، ظن و بدگماین خاله پچهپچ

 زینب را برانگیخته بود . 

 

*** 
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شت! از وقنر آمده بود خاله زینب انگار با او رسجنگ دا

 جواب سالمش را با رسسنگینن داده بود و با اخم و تخم

و جواب های رسباال سیع داشت او را از آن خانه فراری 

خواست دور و بر محبوبه بپلکد بدهد. مخصوصا اگر یم

.  روح خواهرش در او کرد ای او را ازش دور یمبه بهانه

حلول کرده بود؟ بعد از سیگار کشیدن وقنر داشت از 

گشت دم در راه را بر او بست. محبوبه  و ط بریمحیا

عیل آن اطراف نبودند   . فکر کرد   امی 

 " البد محبوبه بچه رو برداشته برده پیش محیا ." 

 

خاله زینب با نگاه پر رسزنشش داشت برایش خط و 

. ظاهرا هرچه بود داد کشید و بهش اولتیماتوم یمنشان یم

شد. خاله زینب حبوبه یمشبش با ممربوط به دیدار نیمه

پیحی مرموزانه دیده و او و محبوبه را توی هال درحال پچ

 پیش خودش البد فکرو خیاالت باطیل کرده بود! 

ه دیگه اینجا نیای محمد! دست کم برای خواب برو  _بهیر

 خونه خودت! اینجا نمون . 
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ش که معلوم یمپرده و تحکماز این لحن یی  ن کرد هیچ آمی 

ی با او ندارد به شدت یکه خورده بود اما از اخرده برده

 تک و تا نیفتاد. 

 خاله زینب؟ نیم_چی یم
ی

تونم که تو این وضعیت گ

ها شده؟ بینن محیا مثل دیوونهتنهاشون بذارم! نیم

زنه؟ شما یه شب بینن محبوب چطور داره بال بال یمنیم

دو شب یه هفته دیگه فوقش تا چله بتوین کنارشون 

! ب  خودت! این دو تا عدش یمباشی
ی
ری رس خونه و زندگ

 دخیر کیس رو جز من ندارن! 

 _تو گ شوین محمد ؟

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۶۶ 

 

انگار که با این سوال دردناک و پر حرف و حدیث خود به 

 صورتش سییل زده بود! 

ایط مصیبت  ها مهمه؟ بار نسبت_االن تو این رسی

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 خشک و رسد بود . لحن خاله زینب 

اییط مهمه!   _برای هر زن و مرد مسلموین در هر رسی

 _من ش سال پرس این خونه بودم! 

 _و بعد یک شبه عاشق دخیر این خونه شدی! 

ن سییل ناملموش بود که از او یم  خورد. و این دومی 

ی که تقدیرم بود رسزنشم نکن!  ن  _منو به خاطر چی 

 

ی در نگاه خاله زینب ن فرو ریخت و لحنش  ناگهان چی 

تر شد. انگار تازه یادش تر و منعطفبرگشت و مهربان

 آمده بود که او زینب است نه خواهر خدابیامرزش زهرا! 

 کنم! مساله محرم و نامحرمه! _رسزنشت نیم

 گفتیی  با 
ی

 چارگ

 ام باالرسشون باشه! خوام سایه_من فقط یم

دلش دانست چطور باید این را که تمام خواسته و نیم

 بود به مردم دنیا بفهماند؟ 

ای معصوم و یی 
_منم از خدامه یه مرد باال رس این دخیر

شه بست. مهمیر از پناه باشه! اما در دهن مردم رو نیم
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حرف مردم اینه که حد و حدود و رضای خدا رو در نظر 

ی!   بگی 

 

ان گفت    رسش را میان دستانش گرفت و رسگشته و حی 

 کشه! باید بکنم؟ مغزم دیگه نیم دونم چکار _واقعا نیم

خاله زینب حاال انگار که داشت راجع به یک موضوع 

زد. خییل ساده و خودماین عادی و پیش پا افتاده حرف یم

 گفت 

! من با محبوبه هم  _خییل واضحه! باید محرمش بیسی

 امروز حرف زدم! 

کلمایر که گفت انگار هنوز در هوا معلق بودند و همچون 

به های م شت یک بوکسور یی در یی به رس و رسش رصن

ه یم خوردند. نگاه هاج و واجش به صورت خاله زینب خی 

ن قلبش آیه کشید و . در میان تپشمانده بود  های سنگی 

 با بیم و امید نالید . 

 _چی گفت؟
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ترین افکار دور و دراز خودش هم تصورش انگار در رویایی 

 کرد که جواب امیدبخیسی بشنود. را نیم

ن   ی نگفت اما مخالفنر هم از خودش نشون نداد . _چی 

د .   نزدیک بود زبانش بگی 

 _ِام...امکان نداره! 

 

ن که مثل  شاید همیشه سکوت عالمت رضا نبود اما همی 

توانست نشان همیشه مخالفنر از خود نشان نداد هم یم

 مثبنر باشد. مگر نه!؟ 

ایط   به این داره که رسی
ی

ی امکان داره! بستیک ن _هر چی 

 ور ایجاب کنه! چط

 

و نگاه نافذ و حق به جانبش را توی چشمانش جا 

های بلندی از مقابلش گذشت . اگر گذاشت و با قدم

جا خورد بدون شک همانموقع زنگ نیمموبایلش همان

 شده بود . 
ی

 دم در تبدیل به یک مجسمه سنیک
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۶۷ 

 

هایی نگراین کردم! به دلزینب فکر یمهای خاله به حرف

های مردم ربطش بدهد اما کرد به حرفکه سیع یم

ن هست! معلوم بود که دغدغه  های خودش نی 
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_محمد واسه چی بعد اون ماجرا گذاشت از این خونه 

دونست محرم این خونه رفت؟ چون دیگه یم

رفت پدر و مادر خدابیامرزت ازش نیست...خودشم نیم

ن یم ه... نه اینکه اونو دیگه خواسیر  از خانواده فاصله بگی 

ع و پرس خودشون نیم ...بلکه به حکم رسی ن دونسیر

مسلموین ! حاال خییل خوبه که یه مرد باال رس این خونه 

باشه و چه کیس بهیر از محمد! اما واقعیت اینه که اون 

به شما محرم نیست و بودنتون زیر یه سقف هیچ 

شناش چقدر بیکارن رو که یمصورت خوشی نداره. مردم 

محبوبه جان! براتون حرف در میارن! اگه جایی درز پیدا 

ها و وقت دیگه تهمتکنه که محمد بهت نظر داره اون

اهاشون رو با اسید هم نیم قدر تف شه پاک کرد! اونافیر

چرخه و لعنتشون میاد پشت رستون و دهن به دهن یم

ونکه  دیگه نیم رفت. من تو این  شه از در خونه بی 

ایط به کیس جز محمد اعتماد ندارم که شما رو بسپارم  رسی

هایی هم هست که باید از راه دستشون ! ویل معذوریت

 گم محبوبه جان؟ فهیم چی یمخودش درست بشه. یم
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فهمیدمش و . هم یم کردمو من گنگ و مات نگاهش یم

ی نگفتم و برایم  ن هم نه. در جوابش سکوت کردم و چی 

چندان مهم نبود که از سکوت من چه برداشت هایی 

خواهد کرد! پای رضایتم یم گذاشت یا شکایتم؟ اگر ذهن 

توانستم داد یماز هم گسیخته و مغشوشم اجازه یم

ی به عمق  ایطمان را بهیر بسنجم و با درک بیشیر رسی

روزها اش فکر کنم. اما آنها و راهکارهای پنهاین حرف

اختیاری بود محیا که به خاطر یی  تمام فکر و ذکرم شده

زبانش و هذیانایر که حنر در عالم بیداری یم گفت دیگر 

ها از واقعا یم ن ترسیدم با کیس تنهایش بگذارم. بقیه چی 

 نظر من تماما حاشیه و فاقد اهمیت بود. 

 

ن را که نیم دانست و از حقایق پشت خاله زینب همه چی 

گفت از د و هرچه یمدیپرده خیی نداشت. او ظواهر را یم

خوایه ای بود . های عامیانه و کلیشهرس دلسوزی و خی 

شد روی دانست و نگفته بود که چطور یممثال نیم

روز درد بود و محمد حساب کرد!؟ محمدی که یک

روز زخم بود و یک روز مرهم! روز مسکن! یکیک

روز نسیم آرامش! روز طوفان ویرانگر بود و یکیک
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روز دام بال بود روز دوست! یکبود و یک روز دشمنیک

گرفت و روز امن و آسایش! یک روز انتقام یمو یک

ثبایر هایش آدم کرد. محمدی که با یی روز دلجویی یمیک

هایش شد به خویی داشت ...نه یمرا گیج و وی    ج نگه یم

ت و یا حنر کینه گرفت. تکیه کرد و نه از بدی  هایش عیی

 

های عجیب و دوپهلو د از آن حرفخاله زینب کیم بع

 دالنه گفته بود آیه کشیده و سوته

 

دونم محمد دونم شوهرت رو دوست داشنر ... یم_یم

دونم دلت رو تو ات رو روی رست خراب کرد . یمآشیونه

 اوج جووین و خوشبخنر شکست و داغونت کرد. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۶۸ 
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ایط جو  ری نیست که فقط به خودت و دلت ویل االن رسی

! یم  از درخت نیمفکر کنن
ی
افته! گن تا خدا نخواد برگ

شاید قسمتت این بود که از همرس خوبت جدا بیسی و 

ها رو اونم بیفته گوشه زندان ! نیم خوام همه تقصی 

بندازم گردن رسنوشت و بگم محمد فقط وسیله بود... 

کرد . ویل از یه یمنه. محمد با تو کاری رو کرد که کافر ن

عاشق دیوونه و خودخواه چه انتظاری داری؟ محمد هر 

کنم! کاری کرد که تو رو به دست بیاره. من تاییدش نیم

ن مادر خدابیامرزت مگه نبود اما یم تونم درکش کنم. همی 

زای مرحوم هم قسمش اش به حاجکه به خاطر عالقه می 

ین دوستش نارو زد...    رو شکست و هم به بهیر

 

ات همه مون بگذره! نباید پشت  آاااه ! خدا از رس تقصی 

رس مرده بد بگیم ! دستشون از دنیا کوتاهه! خدا 

وقت به محمد بابت ظلیم که ببخشه! منم مثل تو هیچ

فهمم که چقدر دم. ویل اینو یمبه تو کرد حق نیم

کنه محبوبه ، سوز صداش خوادت! وقنر صدات یمیم

دونم که تا حاال از دوست یمکنم. اینم رو حس یم

ی بهت نرسیده ویل از کجا معلوم؟  داشتنش هیچ خی 
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هایی که به بار شاید از حاال به بعد، بعد از تموم خرایی 

 خی  و آرامشت 
اومد محمد بتونه با دوست داشتنش باین

دونم این حرف شاید به نظرت مسخره بیاد.ویل بشه! یم

اشته باشی که بتوین چاره چیه؟ باالخره که باید یکیو د

! فکر یم کنن محمد میذاره اون یه نفر بهش تکیه کنن

کیس غی  از خودش باشه؟ تو خودت اینو بهیر از من 

! محمد تو رو جز خودش بر تمام مردای دنیا یم دوین

گم از این عالقه شدیدی که به تو داره حرام کرده! من نیم

 ! توین بکنن سوءاستفاده کن! ویل استفاده که یم

 

هاش رو از دست داده و داره از هم این خانواده ستون

پاشه. اگه دست به دست هم ندین و به هم تکیه ندین یم

ن به کمک همدیگه اسم ریزه رستون. شما یمآوارش یم تونی 

! و رسم خانواده ن  تون رو حفظ کنی 

ن بد و بدتر انتخاب کنه! تو یکبار  گایه آدم مجبوره بی 

! بدتر رو انتخاب کرد ی و خواسنر زن دکیر پنایه بیسی

دیدی که محمد چی کار کرد؟ و حتما خیی نداری که چقدر 

ی پزشکیش رو باطل کنه! که البته پیگی  شد تا پروانه

هایی که از اون به اصطالح دستش درد نکنه! با شکایت
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وقت دلم برای دکیر شده بود حقش بود و من هیچ

ن آدیم نیم  سوزه! همچی 

 

محبوبه! محمد هرچی باشه غریبه نیست .  حرف من اینه

بینم که با باهم رس یه سفره بزرگ شدین! من دارم یم

تموم خوب و بدهاش ازش کینه به دل نگرفنر و داری 

کنن . شما اگه گوشت همو بخورین باهاش مدارا یم

ندازین! اون درحال حارصن استخونای همو دور نیم

ین کسیه که یم  و پناهتون باشه. تونه حایمبدترین و بهیر

اگه همیشه فکر کردی بدترینه و روت رو ازش برگردوندی 

اون یه جور دیگه بالی جونت شد! شاید بد نباشه که 

! به واسه یک بار هم شده به جنبه دیگرش هم فکر کنن

ین بودنش! شاید از نتیجه  اش پشیمون نشدی! بهیر

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۶۹ 
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گاه ندارم. من و نم آمد بگویم من نیاز به تکیهتا تک زبا

محیا تا همدیگر را داریم و خدا را داریم محتاج این 

یم ...  نیستیم که تحت رسپرسنر و حمایت کیس قرار بگی 

ن مثل قبل نیست و من  اما بعد یادم افتاد دیگر هیچ چی 

توانم مثل همیشه از قید محمد رها باشم...اسی  نیم

یم که ما را در یک واقعه شوم و ناگریز تقدیری شده بود

هم کرده بود. زبانم باز قارص ماند و از رس  همدست

احتیاط پشت سکوتم مستمندانه سنگر گرفتم. خاله 

ن شد گفتنن  ها را گفته و زینب هم بعد از اینکه مطمیی

حجتش را بر من تمام کرده رفت یی کارش تا فرصت 

ی برای فکر کردن به حرف م و رسنوشت های مهبیشیر

 سازش پیدا کنم. 

 

همان شب محمد که هنوز وقت نکرده بود برای اتاقش  

ن شب متوایل  اسپیلت جدید سفارش بدهد برای دومی 

تصمیم گرفت توی هال روی کاناپه بخوابد و به خاله 

ن نیم  او با زینب فهماند که هیچ چی 
ی

تواند مانع از همخانیک

 . آپ پیام فرستاد ما شود برایم توی واتس
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 《بیداری؟ 》

آن لحظه آنالین بودم و داشتم پیام تسلیت آسیه خانم را 

خواست دادم. دیشب به من پیام داده بود و یمجواب یم

ایم یا نه؟ من صبح بداند برای مهاجرتمان کاری کرده

پیامش را دریافت کردم و برایش نوشتم که فعال عزادار 

بیفتد.  مادرمان هستیم و رفتنمان ممکن است به تاخی  

ن یک ساعت پیش پیامم را دریافت کرده و از شنیدن  همی 

خیی ناگواری که بهش داده بودم اظهار تاسف کرد.در 

 جواب محمد با تمسخر نوشتم . 

 《نه ! خوابم! روح منه که آنالینه.  》

 

؟ اما با اگر محمد سابق بود ازم یم پرسید برای چی آنالینن

م کرد. پیام بعدی  اش غافلگی 

ایی یم خاله 》 
ن  《گفت! زینبت یه چی 

هایی گفته و حاال او دلم لرزیده بود! خدا یم
ن داند چه چی 

زدم کرد! بهیر بود خودم را یمچه فکرهایی پیش خودش یم

یبه آن راه  و با اظهار یی  ام راه را بر هرگونه فکر و خیی

 بستم. خیال و گفتگوی باطلش یم
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!!؟؟ 》   《چه حرفایی

زدم به ایزتایپینگش تا جوابش رسید قدر با دلهره زل و آن

 . 

 تونم باهاش خوابحرفایی که تا صبح یم》
ی

های رنیک

 ببینم 
ی

 《.رنیک

 

 نگاهم روی کلماتش مات مانده بود. فکر کردم 

های دوپهلو که به من زد به محمد زده " اگه از اون حرف

؟ "  باشه چی

 با آیه از نهادبرآمده زیر لب نالیدم 

 "  " آه ! خاله زینب! 

دانستم چه در جوابش بنویسم چند درحالیکه نیم

ای هنگ و منگ ماندم و بعد چند عالمت سوال و لحظه

تعجب برایش فرستادم . " !!!!؟؟؟؟" که یعنن مثال 

ام و بعد رسی    ع های پرت و پالیش نفهمیدههییحی از حرف

نت را خاموش کنم باز  صفحه را بستم و قبل از اینکه اینیر

 پیامش رسید

  《محبوبه؟  》
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 های خاله زینب افتادم که گفته بودیاد حرف

تونم سوز صداش رو کنه محبوبه یم" وقنر صدات یم 

 حس کنم." 

 

ن احمقانه آپ ای بود. اینکه سوز صدایش از واتستلقی 

ن اینکه جوابش را بدهم یا نه دودل مانده هم یم آمد. بی 

 ی محیا درخواب حواسم را پرت کرد. بودم که ناله

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۷۰ 

 

هراسان از جا پریدم و به کنار تختش رفتم. چراغ خواب 

را روشن کردم و زل زدم به او .توی خواب داشت دست 

انداخت. اش چنگ یمو روتخنر  زد و به ملحفهو پا یم

کرد که انگار بختک رویش افتاده بود و داشت تقال یم

 ت بدهد. آرام صدایش زدم . خودش را از چنگش نجا
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 بینن ! _محیا! محیا جان عزیزم بلند شو! داری خواب یم

 

 ایهاش زدم و سیع کردم بیدارش کنم اما فایدهبر گونه

زد .ناگهان غرید و ضجه یمنداشت. توی خواب یم

چشمانش را گشود و متوحش و ترسیده نگاهم کرد. رس و 

ن توی هایی از خو صورتش خیس عرق بود و رگه

دانم هنوز توی خواب بود یا بیداری که چشمانش . نیم

قابل پیش بینن یکهو با هردو دستش گردنم را درحرکنر غی 

 گرفت و با دندان قروچه گفت 

! چی از جون من یم  خوای؟_ولم کن دیگه لعننر

اش قصد جانم را کرده انگار در عالم توهم یا کابوس زنده

یف و ناتوان شده اش دانم با آن جثه ضعبود...نیم

همه زور و قدرت از کجا به دستانش تزریق شده بود آن

آورد و مرا تا مرز طور به گلویم فشار یمکه داشت آن

ن نیم ن تقال کردنم به می   برد . اگر در حی 
ی

خوردم و خفیک

ن نیم افتاد و محمد چراغ خواب با رسو صدا به زمی 

آن دستان توانستم که از رسید شاید نیمرسآسیمه نیم

م .  ن و دیوانه جان سالم به در بیی  پرتوان و خشمگی 
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های محیا را به هر زحمنر که بود از محمد آمد و دست

اش روی گلویم برداشت و چون با مقاومت مجنونانه

زنان بر رسش داد کشید   مواجه شد ترسی

! چرا مثل جن زده  ها شدی؟ _تمومش کن لعننر

پریزش را از برق  محیا با نهیب محمد یک آن انگار 

حرکت ماند و برخودش لرزید... کشیدند. در جایش یی 

فهمید که دست به چه حرکنر زده؟ یا دانم خودش یمنیم

اینکه واقعا در حالنر بود که هیچ تسلیط روی اعمال و 

رفتار خودش نداشت! دستانش را حایل رسش کرده بود و 

د زوزه شان در کانگار که بخواهد از دست او  پناه بگی 

 خودش مچاله شد . 

اگر خاله زینب هول و دستپاچه رس نرسیده و خودش را 

به محیا نرسانده بود شاید آتش خشم محمد دامنش را 

ان و وامانده به بیشیر یم گرفت.خاله زینب یک نگاه حی 

من کرد که با نفیس بریده ، نیمه جان  افتاده بودم کف 

ن خودش  اتاق! و یک نگاه به محمد که انگار از  تند رفیر

پشیمان بود و رسش را مستاصالنه گرفته بود میان 

اش بگنجد در آن آنکه هرگز در مخیلهدستانش و بعد یی 
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اتاق چه اتفاقر افتاده خودش را روی تخت کشید و با 

 مهرباین محیا را صدا زد. 

 

محمد که خیالش از آرام شدن محیا راحت شد حواسش 

کندم تا نفس ایم جان یمرا داد به من که میان رسفه ه

بکشم. هنوز از شوگ که بهم وارد شده بود در نیامده و 

دانستم چه بر من گذشته و مات و رسگشته انگار که نیم

کردم. خاله زینب محیا را ی پیش رویم نگاه یمبه صحنه

بغل زده بود و داشت توی گوشش با گریه قربان 

 رفت. اش یمصدقه

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 نیلوفرالری#

#۹۷۱ 

 

ودار من نگران بودم مبادا محیا با آن حال و  توی آن گی 

عادی که داشت حرقن بزند و بند را به   روز اسفناک و غی 
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هایم هایش شانهآب بدهد. محمد به طرفم آمد. با دست

ن بلندم کرد.   را گرفت و از روی زمی 

؟  _تو خویی

بود و  خوب نبودم! اصال ! گلویم بدجوری به هم پیچیده

ی یم گفتم صدایم درنیم ن آمد. تک و توک هم که چی 

 ام از فرط سوزش و درد  آتش یم گرفت. حنجره

 _اون ...اون چش شده محمد؟ 

 

ش قلبم کرخت شد. و بعد از یادآوری حمله جنون ن آمی 

که داشت مرا کشان کشان با خودش از محمد درحایل

ون یم  برد با مالیمت گفت اتاق بی 

 به فکر خودت باش! _فعال فقط 

خانه برد و روی صندیل نشاند. هنوز  ن مرا به آشیی

کردم هایم بند نیامده بود و جای نفس خرخر یمرسفه

ها را تا .یک لیوان آب به دستم داد و بعد ییک از صندیل

نزدیک صندیل من کشید و رویش نشست و آن قدر 

نگاهم کرد تا با دستان مرتعشم کیم از آب را ذره ذره 

وشم. اما انگار گلویم مسدود بود . همان یک قلپ از بن
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خواستم به زور فرو بدهم پس زد و از دماغم آب را که یم

ون پاشید و باعث شد رسفه های ته کشیده ام با بی 

ی برگردند..   شدت بیشیر

 

ن  قبل از اینکه لیوان از دستم رها شود گرفتش و روی می 

 گذاشت و با مهرباین غلییطن گفت

ی  ن  نیست عزیزم! فقط ترسیدی! _ چی 

صدایش اما نگران بود و نگاهش پریشان و بیمناک! یک 

قرار اختیار و یی آن حس کردم برای درآغوش گرفتنم یی 

های است. دستم را به نشان ممانعت از حرکات و واکنش

ارادی ش را غی  وی بیشیر اش باال آوردم و جلوی پیرسی

 گرفتم

 _من خوبم! 

و کشدار  عمیق چندین نفسو سیع کردم با کشیدن 

ی به ریه هایم برسانم و از آن حالت آسیم  ن بیشیر ی اکسی 

نجات پیدا کنم. داشت از تدایع لحظات خوفنایک که در 

 ترکید. آن اتاق بر من و محیا گذشت بغضم یم
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_اولش هرچی صداش زدم بیدار نشد... یعد یهو از خواب 

کرد... فکر   پرید و تا منو دید دستاش رو دور گردنم قفل

کرد کنم منو با کیس که تو خواب داشت اذیتش یم

 اشتباه گرفت ... 

 محمد نومیدانه آه کشید

خوره! اینا هر کدوم هایی باشه که یم_شاید از تاثی  قرص

 یه عواریصن دارن! 

و بعد موهای پریشانم را از روی صورتم کنار زد و بعد 

طرف به دور انگار که بخواهد بغلم کند دستانش را از دو 

 ای ادامه دادام انداخت و با لحن شمردهصندیل

بریمش پیش یه دکیر مغز و اعصاب _نگران نباش! یم

شناسم! درست درمون! من یه دکیر خوب تو تنکابن یم

م . فردا یه نوبت تلفنن یم  گی 

 

ن بار بود که از آن همه حس نزدییک به او برای اولی 

کردم. رسم را به راه نیمترسیدم و احساس خطر و یا اکنیم

موهایم ریخت دور رسم. سیع داشتم دستانم زیر انداختم 

م تا لرزششان را مهار کنم.   را میان زانوانم بگی 
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_این فکر که اون مقرص مرگ مامانه مثل خوره افتاده به 

 جونش! 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۷۲ 

 

یدنم به صدایم پر از خس و خش بود و هنوز نفس کش

ریتم عادی خودش برنگشته بود. او موهایم را جمع کرد و 

ریختشان پشت رسم. با نوک انگشتش صورتم را باال 

های روی گردنم کشید. همان لحظه چشمانش به قرمزی

 
ی
ن مرگ و زندگ . ام بود افتاد که به جا مانده از کشمکش بی 

پریشان و منقلب ، دستان مرتعشم را گرفت و مشتشان 

د. این بار دیگر برای خط کرد  و به سینه خودش فرسی

 خودمان تقالیی نکردم و گذاشتم که 
ن فاصله کشیدن بی 

 
ی

د. ها و دلواپیسآشفتیک  هایم را از من بگی 

ذارم دیگه شبا تو _تا روح و روانش درمون نشده نیم

 !  اتاقش بخوایی
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این را با تاکیدی تمام کننده گفت و تا چشمان خیسم را 

یختم دستانم را بوسید و بعد هم صندیل و توی نگاهش ر 

 هم مرا درآغوش خود کشید . 

کیس چطور پناه خاله زینب کجا بود که ببیند از درد یی 

 که محرم دلم نبود . ام به حریم آنبرده

 

*** 

 

ی از شب گذشته به خاطر نداشت و  ن روز بعد محیا چی 

عیل را  ی به رویش نیاوردیم . حنر حوصله امی  ن  ما هم چی 

هم نداشت. من مثل روزهای قبل خییل دور و برش 

پلکیدم ویل از دور حواسشم بهش بود. کبودی های نیم

ده ی روی گردنم را به کمک یک بلوز یقه بسته و گسیر

 رورسی از چشم او و خاله زینب مخفن نگه داشته بودم. 

ل  ن خاله زینب آن شب برای خواب قصد داشت به مین

هروز حسایی شایک شده.هر خودش برود. یم گفت آقا ب

چند نگران تنها ماندنمان با محمد بود و خیال داشت از 

 ریحانه و دایی سجاد بخواهد کنارمان باشند. 
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س و شوگ که بر من وارد شد در کنار یی یی 
خوایی و اسیر

اشتهایی که برایم به بار آورده بود باالخره به شب 

توانست یمنکشیده مرا از پا انداخت و خاله زینب که ن

محیا را تنها بگذارد زنگ زد دایی سجاد و ریحانه آمدند و 

بخش مرا به اورژانس رساندند!  زیر رسم تحت تاثی  آرام

ها نفهمیدم گ خوابم برد و وقنر بیدار شدم محمد با 

ای تکیده و مضطرب باالی رسم نشسته چهره

ش کرده بود. تا نگاهمان با هم تالقر بود.نیم  دانم گ خیی

 کرد به رویم لبخند زد و گفت 

ی؟  _بهیر

 زدمهنوز با صدای دورگه حرف یم

 دونم یهو چم شد ! فکر کنم فشارم افتاد . _نیم

و بعد رساغ دایی سجاد و ریحانه را از او گرفتم که گفت 

 فرستادشان خانه پیش محیا! 

 یک نگاه به رسمم کرد که رو به اتمام بود و گفت

ندیده بودم! از بس همیشه قوی  _تا حاال تو رو زیر رسم

 و محکم بودی! 

 پوزخندزنان گفت 
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 _هه! بگو جون سخت بودم! 

ن ! همه فکر و حواست رو  _ویل حاال خودت رو ببی 

 دادی به محیا و از سالمنر خودت غافل موندی! 

ه به نقظه ای لحنش ترکینی از رسزنش و دلسوزی بود. خی 

 نامریی در فضا گفتم 

خودم دست کشیدم! دیگه من مهم  _من خییل وقته از 

 نیستم. مساله مهم زندگیم حاال فقط  محیاست! 

خوای مراقب محیا _ویل اگه تو رسپا نباشی چطور یم

؟  باشی

تره! محیا داره جلو ی منم از محیا قوی_حنر مرده

 . رهچشمام ذره ذره از دست یم

! لعنت به _تو هم داری جلو چشمای من زجرکش یم شی

 تونم کاری برات بکنم! من که نیم

ن بود که یک لحظه فکر کردم  لحنش آن قدر غمگی 

خواهد جلوی چشمانم به گریه بیفتد. ابراز تاثر و یم

ن بار باورش کردم.   تاسفش آن قدر واقیع بود که برای اولی 
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برمت _برم پرستار خیی کنم بیاد رسمت رو بکشه .بعد یم

م بخوری جگرگ . چند سیخ دل و قلوه و جیگر برات ب گی 

ی .   جون بگی 

 _نه الزم نیست ! بریم خونه پیش محیا ! 

 نگاهم کرد و گفت  با اخم

 چشم نه؟ _تو هیچ
ی

 وقت بلد نیسنر بیک

و بعد روی نگاه رستقم لبخند پاشید و رفت که پرستار 

 خیی کند. 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۷۳ 

 

 چند روز بعدتر 

 

ش  چی گفت؟ )_حاال دکیر

_گفت ییک از اون قرصا عوارض جاننی خطرنایک مثل 

توهم و خشونت طلنی و فراموشی داره...اگه دیر 

اش دچار اختالل شد که حافظهجنبیدیم باعث یمیم

 . بشه

خیی شب به شب _ای وای خدا مرگم بده! ما هم که یی 

 . دادیم بخورهییک بهش یم

ی که  دونستیم! محمد رفت یقه اون_خب چه یم دکیر

این قرصا رو واسش نوشت گرفت... اونم گفت عوارض 
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جاننی قرص روی قویط درج شده. وقنر دیدید حال 

ها بدتر شده باید مرصفش رو قطع بیمار با خوردن قرص

 کردیم! کردین یا بازم بهش مراجعه یمیم

_خب راست گفته! ما توجه نکردیم! یه نگاه به نوشته 

مون م چه کوفتیه! مثال همهروی قویط ننداختیم ببینی

 باسوادیم! 

_ حاال این دکیر هم یه رسی دارو نوشت گفت هیچکدوم 

 عوارض خطرنایک ندارن. ماه بعد هم باید بریم پیشش! 

گه طفیل! _خدا رحم کنه! دیدم همش داره پرت و پال یم

گفت مامان داره از پشت پنجره نگاش اون شب همش یم

گه بیا ... کنه یمو اشاره یمره کنه و بهش چشم غره یمیم

هرچی بهش گفتم پشت پنجره کیس نیست رسم داد 

گفت من یه دروغگوام. به ریحانه گفته بود کشید و یمیم

ن ترسم مامان زنده باشه. یه ازش یمیم پرسید مطمئنی 

مرده؟ دایی سجادتون بهش گفت اگه باور نداری بیا تا 

یمت رسخاکش! جیغ و وی    غ راه انداخت   که نمیام. بیی

ه ولم یم گفت مامان منو نبخشیده و تا ازم انتقام نگی 

 سازه. کنه! حاال االن چطوره! قرصای جدید بهش یمنیم
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_هنوز که معلوم نیست . تازه یه روزه داره از داروهای 

کنه. باید کیم بگذره تا اثر خودش رو جدید استفاده یم

 . نشون بده

! _خدا رحم کنه! خییل باید مواظبش ب  اشی

! این مدت خییل به  ن _هستم خاله! شما نگران نباشی 

 شما زحمت دادیم ... ببخشید! 

_چه حرفیه عزیزم! وظیفه ام بود! به خدا خییل دلم 

موندم پیشتون ویل آقا بهروز دیگه خواست بیشیر یمیم

ن نیم ش رساومده بود! اگه بهش تمکی  کردم سه صیی

ریحانه قول دادن  کرد.) باخنده( آقا سجاد و ام یمطالقه

روزی چندبار بهتون رس بزنن! واال باز دلم طاقت 

 دست تنهاتون بذارم.  آورد نیم

_آره روزی چند بار میان پیشمون. ریحانه جون هربار 

 خوریم. کنه میاره اینجا دورهم یمشام یا ناهار درست یم

ان کنیم.   _دستشون درد نکنه .انشاهلل تو شادیاشون جیی

 _انشاهلل! 

 رم رس مزار! بیام دنبالت باهم بریم؟فردا یم_من 
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تونم تنها بذارمش _محیا فکر نکنم با ما بیاد .منم که نیم

 خاله! 

 گیم بمونه پیشش. _به ریحانه یم

 _اگه ریحانه بتونه بیاد پیشش بمونه حرقن ندارم. 

 محبوبه شبا تنهایی نیم
؟_باشه... راسنر ن  ترسی 

 ترسیم. (.خاله. نیم_ نه

 

*** 

 د روز قبل ترچن

 

ساعت نه و نیم شب بود که از درمانگاه مرخص شدیم. 

دایی سجاد و ریحانه هنوز پیش محیا بودند و من نگران 

و دل توی دلم  ی محیا بودمگویی های افشاگرانههذیان

 که هرچه زودتر به خانه برسیم. نبود 

 

محمد دم یک جگرگ بزرگ نگه داشته بود. هرچه ارصار 

دهم شوم زیر بار نرفتم و گفتم که ترجیح یم کرد پیاده
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. پس توی زودتر برویم خانه تا من بتوانم کنار محیا باشم

ن منتظرش ماندم تا خودش برود چند سیخ دل و  ماشی 

دار( روی ییک از قلوه و جگر باب سلیقه خودش ) آب

ون از جگرگ تعبیه شده بود کباب کند و منقل های که بی 

م را روی هم گذاشته بودم و از تاثی  برگردد. من چشمان

ها توی چرت بودم که او برگشت و همزمان آرامبخش

ن پیچید. نایلون و ظرف  عطر خوش کباب توی ماشی 

ها را روی صندیل عقب گذاشت و قبل از محتوی کباب

 اینکه پشت رل بنشیند یک لقمه کوچک داد دست من. 

 و من هم از گرفتنش امتناع نکردم. 

 

 انسور_کردند#عشق_را_س

 #نیلوفرالری

#۹۷۴ 

 

ی نخورده بودم .جز رسم و چند آمپول ن  تمام روز چی 

! دلم داشت بدجوری ضعف یم ن را که رفتتقوینر . ماشی 

راه انداخت یک نگاه به من کرد که داشتم با اشتها به 
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زدم و بعد انگار که ای که برایم گرفته بود سق یملقمه

رخت عزا به تن داریم یادش رفته باشد برای چی هنوز 

اختیار ( روی دکمه ضبط و پخش رفت دستش ) شاید یی 

ن پخش شد.   و صدای گوگوش توی ماشی 

" تو نه باروین نه شن باد / تو نه مرهیم نه فریاد / تو نه 

ی نه از ما "   خسته ای نه همپا / تو نه از غی 

 

متعجب از اینکه با شغل و جایگایه که داشت چطور 

مجاز توی ماشینش از این آهنگکرد جرات یم های غی 

 گوش کند به طعنه گفتم 

 _انگار گوگوش اینو برای تو خونده! 

 
ی

اش کامال رها نشده بود هنوز صدایم از آن حالت گرفتیک

زدم متوجه فشاری که به حنجره و و وقنر حرف یم

شد بودم. او برگشت و ام وارد یمتارهای صویر 

 کرد.   پوزخندزنان از گوشه چشم نگاهم

م هم از خودت! تو نیم فهیم!   _من هم از غی 

کردم و جویده دور دهانم را با دستمال کاغذی پاک یم 

 جویده گفتم
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 _بهیر نیست فقط مداچ گوش بدی؟ 

 کشید و یی 
ن  اعتنا گفتکیم ولوم را پایی 

 _واسه تو گذاشتم! 

 

تفاویر  دربند دروغ یا راست این ادعایش نبودم پس با یی 

قمه را توی دهانم فرو کردم. او برای یک شاش آخرین ل

آزار و با رسعت مطمئنه داشت در الین بلند سفید که یی 

کرد زیر لب دشنام گویان یک بوق خودش حرکت یم

ش را به سیی ماشینش جفت  ممتد کشید و از عقب سیی

کردم و نیم فهمیدم چی کرد. من با رسدرگیم نگاهش یم

ن آن طور برافروخته و اش ناگهاباعث شده که چهره

عصیاین شود و اصال دلیل خشم و حساسیتش نسبت به 

ن و راننده  اش چه بود؟ آن ماشی 

 

بخت برگشته درحالیکه داشت  حواسم بود که راننده

ون انداخته بود و کنار یم کشید دستش را از پنجره بی 

همه فضا داد که یعنن حرکت کن برو ... اینبهش اشاره یم

 ! 
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ن رد یم  وقنر از  شدیم چشمانم را کنجکاوانه کنار آن ماشی 

ن فرستادم.   یی راننده آن ماشی 

 

شناختم! نه. اشتباه اش را یمشک داشتم ویل انگار راننده

ن بود.پرس صالحیان . حاال یمنیم حسی  توانستم کردم! امی 

 و خشم محمد را بفهمم. چه دیوانه! 
ی

دلیل برآشفتیک

ن یکنیم حسی  مان خواستگار من بود ز دانم اینکه امی 

کرد یا چون او ییک از شاهدان آن اش یمبیشیر عصباین 

 اتفاق کذایی در جنگل بود؟

 فکر کردم

ن یم حسی  دادم " اگه دست بر قضا تن به ازدواج با امی 

االن چه رسنوشنر داشتم؟ محمد با چه دسیسه و 

 تونست باعث طالق من بشه؟ " ای یمحربه

ن هم ماش  حسی  ن ما و رسنشینانش را شناسایی انگار امی  ی 

ای از کرده بود که داشت به طرز محسوس و محتاطانه

ن خودش یم  کاست. رسعت ماشی 

ی   ن  عصنی و شتابزده توی جیبش دنبال چی 
او با حرکایر

زدم درجستجوی فندک و گشت که من حدس یمیم
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ها را روی کنسویل که بینمان قرار سیگارش باشد .من آن

 و دادم دستش.  داشت پیدا کردم

 

نگایه توام با تشکر و تقدیر به من کرد و بعد از این که 

ن یم اند شیشه سمت خودش را پایی  کشید سیگارش را گی 

چی بود  ون گرم و رسی  . .هوای بی 

_برای محیا وقت دکیر گرفتم. چهارشنبه هفته بعد .دکیر 

توحیدی مایه سه روز از تهران میاد تنکابن و تو مطب 

ن اراین رو که از هفتهخصوصیش بیم ها قبل نوبت گرفیر

 کنه. ویزیت یم

ن  و بعد از کام عمیفر که از سیگارش گرفت داخل پرانیر

 افزود

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۷۵ 
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_منشیش آشنام بود... اسم ما رو تو اول لیست رزور 

 . ها گذاشتشده

 

با خودش دانم چرا! ویل وقنر به آشناییت منیسی دکیر نیم

اشاره کرد ناخواسته افکار موهنن در رسم چرخ خورد و 

ی گوشه لبانم را بکشد که از  ن باعث شد لبخند هجوآمی 

بینش پنهان نماند.  ن  چشمان تی 

 _چیه؟ بهم مشکوگ؟

دانستم و درکنار لبخند تخیس نگاهش را ازمن گرفت. نیم

هوشی  ن د یا باید ظاهر یی اش خندهباید از تی  تفاوت ام بگی 

ای باال انداختم و با لحن گرفتم ؟ شانهو جدی به خود یم

 اعتنایی گفتم یی 

شه _نه! عادت ندارم تو کاری که به من مربوط نیم

 فضویل کنم. 

از گوشه چشم لحظه ای نگاهم کرد و بعد حق به جانبانه 

 گفت
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_این اسمش فضویل نیست! اسمش حساسیته! یه کم که 

ی که ما مردا شه حسودی یا همتر بشه یمغلیظ ن ون چی 

ت! بهش یم  گیم غی 

 _خداروشکر به هیچکدوم از اینا که گفنر ربط نداره! 

؟  _مطمئنن

 

زنان رویش را برگرداند و پک و تا نگاهش کردم چشمک

 عمیفر به سیگارش زد و بعد ناگهان با صدای پرحرسیر 

 گفت

 _آرزومه! 

اش ناقص مانده بود و من منتظر بودم انگار جمله

ی نگفت. با اینکه کنجکاوی بهم هدنبال ن د اما چی  اش را بگی 

سیدمسیخونک یم  زد اما به روی خودم نیاوردم و نیی

؟ 》 های اما دیدم به جای این حرف《آرزوته که چی

اهمیت بودند باید  بیهوده که از نظر من جزو حواشی کم

ی یم پرداختیم. تا خانه رایه نمانده به موضوعات مهمیر

ن فرصت کم برای بود و فکر کرد  باشد از همی 
م شاید بهیر

اتژیک با او استفاده کنم. پیشاپیش از  یک گفتگوی اسیر
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پرده بزنم هم هایم را رک و یی اینکه مجبور بودم حرف

منده!   هول بودم هم بفهیم نفهیم کیم رسی

 

 
ی

_خاله زینب و شایدم بقیه هر روز دارن روی همخونیک

است رسشون تو شه ازشون خو شن. نیمتر یمما حساس

 خودشون باشه و کاری به کار ما نداشته باشن! 
ی
زندگ

ایط جوری نیست که از همدیل و  چون متاسفانه رسی

 خوام مدام نگران ما باشن! نیاز باشیم! نیمحضورشون یی 

هایی رو بخونن که یه عمره از و یه تو گوشم حرف

م.   شنیدنشون سی 

ل آهنگ مکنی کردم و بعد درحالیکه سیع داشتم کنیر 

م تا از مدار دوسنر و سازش طلنی  صدایم را در دست بگی 

 .  هایم را گرفتمخارج نشود به سخنر دنباله حرف

ن  ه تو دیگه نیای پیشمون محمد! تا همی 
جا که _بهیر

کنارمون بودی من و محیا ازت ممنونیم! راستش من 

اصال حوصله دردرس و شنیدن پند و موعظه کیس رو 

 ندارم. 
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ایط از راز بیشیر یم خواستم بفهمم آیا او در این رسی

گ که در سینه داشتیم دستاویزی برای تحمیل کردن  مشیر

سازد یا نه؟ اگر محمد سابق خواسته خودش به من یم

توانست راحت استفاده کند و بود از آتویی که داشت یم

ط و در نهایت او بود که به خودش حق یم داد برایم رسی

وط بگذارد نه من  ! اما این محمد هنوز در سکوت رسی

ی از افکاری که  ن ن خودش غرق بود و چی  مبهم و ارسارآمی 

داد. ته سیگارش را آرام از پروراند بروز نیمدر رسش یم

ون انداخت و ضبط را خاموش کرد. من که  پنجره بی 

کشیدم قدری در برای شنیدن جوابش بیتابانه انتظار یم

بعد دسنر روی گردنم یی قراری وول خوردم و  جایم با 

کردم و کشیدم .هنوز جای فشار دستان محیا را حس یم

 حنر نوازش

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۷۶ 

 

ن باعث تحریک و سوزشش یم  شد. دست خودم نی 
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زد. به رخ متفکر و مرموزش دودو یمنگاهم هنوز روی نیم 

د رسید! شاید هم فقط توی فکر بو نظر دمغ و عبوس یم

و توی ذهنش داشت برای جواب دادن به من محاسبایر 

 کرد! یم

ی نیم ن گفت؟ انگار عمدا سیع ای خدا! پس چرا چی 

دارش جان به لبم برساند. نکند داشت با سکوت کش

جا خندید و از آنهایم یمداشت توی دلش به من و حرف

دید نیازی به کلنجار که برگ برنده را دست خودش یم

ن و بحث ب کرد ا من نیم دید؟ هروقت اراده یمرفیر

 . توانست به راحنر تحت فشارم بگذارد یم

 

ی خودمان که رسیدیم ناگهان سکوتش را به پیچ کوچه 

 شکست و گفت 

؟ _تنهایی یم  توین

قدر انتظار شنیدن این سوالش را نداشتم که از و من آن

شنیدنش یکه خوردم و تا چند لحظه دهانم قفل ماند. 

ردم باید خودم را برای یک جواب توام با امر و کفکر یم

تحکمش آماده کنم اما حاال واقعا غافلگی  شده بودم! رس 
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منطق و آوردم چطور توانسته بود محمد یی درنیم

زورگوی درونش را قانع کند که به جای مخالفت با من ، 

 ساده بسنده کند. گلویی صاف کردم 
فقط به ابراز نگراین

ن ن به خودم و حرقن که یمو درحالیکه چندا زدم مطمیی

 نبودم با صدای گرفته ای گفتم

م پیش  _قبل از این اتفاق هم قصد داشتم محیا رو بیی

 کنیم. از پسش برمیام. 
ی
 خودم تا باهم زندگ

کرد و حواسش ظاهرا جمع هنوز به من نگاه نیم

 
ی
فهمیدم که چقدر اش بود ...اما از غم صدایش یمرانندگ

 ام! را خوانده ام دلخورش کرده از اینکه عذرش

ایط روچ رواین نگران  _ویل االن محیا بدتر از قبل رسی

 ای داره. کننده

 

ن را دم در نگه داشت و ترمز دسنر را کشید . پوقن  ماشی 

 کرد و بعد با لحن تسلیم و ناگزیری گفت

خوای باشه حرقن نیست! من طور یم_ویل اگه تو این

 دیگه نمیام اینجا! 
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ممکن بود که از او ییک دیگ ر از آن حرف های غی 

شنیدم و قبل از اینکه من فرصنر برای حرف زدن پیدا یم

کنم برگشت و ظرف و نایلون محتوی کباب را از صندیل 

ی بود که  ن عقب برداشت و داد دست من. در نگاهش چی 

کرد. انگار از همان لحظه تصمیم گرفته بود غمگینم یم

 د بگویم که نباشد! تا تک زبانم آم

ن کباب دل و جگر که  " حاال بیا شام یه لقمه از همی 

 گرفنر بخور بعد برو." 

های رصی    ح کرد. انگار بعد از آن حرفاما زبانم یاری نیم

و پوست کنده حاال برای تعارف زدن به او از خودم 

کشیدم. نگاهم رسگردان مانده بود و گوشم به خجالت یم

 هایش . حرف

اب! دورادور حواست بهش باشه! به _شبا تو اتاقش نخو 

خاله زینبت بگو یه چند روز دیگه دندون رو جیگر بذاره 

یمش پیش دکیر  و بمونه پیشتون تا محیا رو هفته بعد بیی

 توحیدی و بفهمیم دردش چیه! 

 

انگار از خدا خواسته بود و فقط منتظر بود تا بهانه بدهم 

ن زودی  یم واست خواست تن به خدستش! یعنن به همی 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

من دهد و خودش را از حریم آن خانه و ما دور کند؟ این 

 رخ نمایانده بود داشت تمام باورهای 
ی
محمدی که تازگ

 گرفت. گذشته مرا در مورد خودش به سخره یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۷۷ 

 

ن نمانده بود و من باید راسنر   شاید دیگر حرقن برای گفیر

قدر که باید و . پس چرا آنگشتم خانهراسنر بدون او بریم

شاید خوشحال و رایصن نبودم؟ مگر نه اینکه خودم این 

را ازش خواسته بودم؟ پیش خودمان بماند. انگار بدم 

ن نیم آمد در مقابل درخواستم مقاومت کند و به همی 

طور زودی جاخایل ندهد. حنر وقنر گفت " اگه تو این

. وقنر مرا برای رده بود خوای..." قانع و خشنودم نکیم

ن دودل و معطل دید نگاه گریزانش را  پیاده شدن از ماشی 

 بار دیگر معطوف من کرد و با تردید گفت یک

ی یم ن ؟ _چی 
ی

 خوای به من بیک
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کیم دستپاچه، کیم مایوس و رسخورده و بسیاری دلواپس 

 و درمانده آرام گفتم 

 _نه . 

ن داشتم. درحالیکه به نظر تا بن گلو حرف برای گف  یر

انگار که یک جان دیگر از من کم شده باشد در را باز کردم 

ن کشیدم. قبل از  و خودم را به سخنر از روی صندیل پایی 

 اینکه در را ببندم صدام زد 

 _محبوبه! 

 

کیس و چه کنم چه کنم افتادنم پشتم را از درد تنهایی و یی 

همان لحظه تا کرده بود .دیگر تاب سوز صدایش را 

دانم لرزیدنم را دید؟ جا زدنم را؟ عاجزانه پا تم. نیمنداش

پس کشیدنم را... شاید فهمیده بود که هرچقدر هم که 

خواستم بدون او ادامه بدهم و تظاهر کنم که به یم

توانستم بار محیای روان کمکش نیازی ندارم تنهایی نیم

های رسسخنر پریش شده را به دوش بکشم. و این ژست

 آمد. ی حاال دیگر به من نیمناپذیر و رام
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_به خودت برس و قوی باش! من هروقت تو بخوای 

! باشه عزیزم؟  هستم! فقط کافیه اشاره کنن

 

بخش داشت. و من در عوض لحنش تاکیدی اطمینان

نگاه گیجم را در نگاه پرشفقت و غمگینش جا گذاشته 

ی گفتم یا نه؟ شاید بودم و یادم نیم ن آمد در جوابش چی 

 رس تکان دادم . یعنن که " باشه "هم فقط 

قدر صیی کردم که صدای وقنر در را پشت رسم بستم آن

حرکت ماشینش را بشنوم. احمقانه بود اما گویی هر آن 

 منتظر بودم بیاید و به من بگوید 

 مونم!""چه بخوای و چه نخوای من کنارتون یم

 

جا بود که قلبم روی اما محمد رفته بود و همان

خاله زینب صحه گذاشت . محمد همزمان های حرف

 من بود . 
ی
ین آدم حال حارصن زندگ  بدترین و بهیر

 

*** 
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 چند روز بعدتر 

 

)_بهش گفتم باشه اگه تو نخوای دیگه نمیام پیشتون و 

بعد تا خود صبح به خودم فحش دادم که چرا قبول 

کردم. چرا نگفتم همینه که هست! چه بخوای چه 

 الرستون باشه! نخوای سایه من باید با

دونم چقدر برات سخت بود اینکه بخوای به خاطر _یم

 اون از خواست خودت بگذری ویل تو تونسنر محمد! 

م دراومده! شبا از فکر و خیالشون  _تونستم ویل پی 

ام. سوار زنه به کلهخوایی یمبره! گایه شبا یی خوابم نیم

ن یم ن مشم یمماشی  ثل رم دم در خونه! تا صبح تو ماشی 

دارم. کشم و چشمامو از خونه برنیمنگهبانا کشیک یم

گردم خونه خودم و ییک دوساعت زنه بریمآفتاب که یم

 شم. هوش یمرو مبل یی 

_حاال واکنشش چی بود؟ انتظارش رو داشت؟ " اسمشو 

 گم! نیی "رو یم

_نه. پاک گیج شده بود. یه لحظه حس کردم انگار 

ت کنم... ویل اش مخالفدوست داشت با خواسته
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خواست دوین چیه رسول ... دردم اینه که اگه اینو یمیم

 هم از رس ناچاریش بود! (

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۷۸ 

 

خواست هیچ کمیک به خودش بکند. محیا انگار نیم

اش کاری متاسفانه از من هم برای بازگشت ذهنن 

ز مراجعه به آمد. با اینکه نسبت به روزهای قبل ابرنیم

تری دکیر توحیدی وضعیت روچ نسبتا پایدار و آرام

دید و با گریه از ها کابوس یمداشت اما هنوز هم شب

پرید و گایه هم در گوشه و کنار خانه خواب یم

کرد. روزها هم از گوشه تخت خودش جدا خوابگردی یم

م روی شد و من مجبور یمنیم شدم شام و ناهارش را بیی

 زور به خوردش بدهم.  تخت و به
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بعد از مراسم چهلم مامان که  در آخرین روز ماه شعبان 

در مسجد جامع بزرگ شهر برگزار شد ناگهان فامیل یط 

یک شورای اضطراری تصمیم گرفت محیا را به زور هم 

ن باورها و  یم و در این بی  شده بر رس خاک مامان بیی

اگه بره های درست و غلط خودشان را داشتند.) استدالل

رس خاک مادر خدابیامرزش و براش فاتحه بخونه و گریه 

.(  کنه در میاد کنه از این شوک روچ که داره مجنونش یم

اما این اعمال فشار و تحمیل عقیده عواقب وحشتنایک 

 در یی داشت. 

 

محیا رس خاک مامان انگار که دوباره داغ دلش تازه شده 

قدر  بر زد و آنباشد شیون کنان بر رس و روی خودش 

صورت خودش چنگ کشید که زخیم و خوین شد و بعد 

ییک وارد کرده باشند دچار تشنج  انگار که بهش شوک الکیر

وع به لرزیدن کرد. وقنر  شد و روی خاک پس افتاد و رسی

دیدم چشمانش رفته و کف باال آورده چنان جییعن کشیدم 

 ام دوباره خراشید و حسی تازه ترمیم شدهکه حنجره

اند. کردم توی حلقم یک مشت سوزن فرو کرده
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آن همه محیا را ول خواستم خون باال بیاورم. یکیم

 . کردند و توجهشان را معطوف من کردند 

کردم ریحانه سیع داشت آرامم کند اما من که خیال یم

زدم که شود ناله یممحیا دارد جلوی چشمانمان پرپر یم

 محض رضای خدا برایش کاری کنید. 

ناگهان قیامنر به پا شد و مرد و زن از گوشه و کنار 

ستان گردمان جمع شدند  کردند .یک عده که خیال یم قیی

محیا رصع دارد و این موضوع تا به حال از آنها پنهان نگه 

زده ، ناراحت و نگران داشته شده ، از این بابت هیجان

هایش بودند. هرچه بر صورتش آب ریختند و بر گونه

 د هوشیار نشد. کوفتن

دایی سجاد به کمک خاله زینب و زن عمو، محیا را از   

ندش  روی خاک بلند کردند و روی دستشان بردند که بیی

ن و به اورژانس برسانندش.   توی ماشی 

 

دانند او برادر واقیع ما محمد که انگار یادش نبود مردم یم 

نیست خودش را از میان زناین که دلسوزانه باالی رسمان 

نا روی حال و یی یمه زده بودند رسآسیمه به من که یی خ

دست ریحانه مانده بودم رساند. دست زیر بالم گذاشت 
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انه و پر رسزنش مردم مرا به های خردهاعتنا به نگاهو یی  گی 

ن خودش برد و تا مرا روی صندیل بنشاند ریحانه  ماشی 

 هم به ما پیوست. 

 

به تشخیص دکیر در میان ناباوری و شوک همه محیا که 

در معرض سکته مغزی بود در بخش مراقبت های ویژه 

ی شد. محمد که یی 
های مرا پشت درهای قراریبسیر

دید و کاری از دستش برای آرام کردن بسته آی سیو یم

من برنیم آمد، ییک از پرستاران را وادار کرد تا مرا به رغم 

 دادممقاومت پررسوصدایی که از خود نشان یم

 

 _را_سانسور_کردند#عشق

 #نیلوفرالری

#۹۷۹ 

 

ها زیر رسم بخواباند و بهم آرامبخش روی ییک از تخت

 تزریق کند. 
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آن شب من با هر بدبخنر و مکافایر که بود توی 

بیمارستان ماندم تا دورادور هوای خواهرکم را داشته 

د با این  باشم! به محمد که ارصار داشت مرا به خانه بیی

ماند با گریه گفته بح توی بخش یمقول که خودش تا ص

 بودم 

 _من بدون محیا برنیم گردم خونه! 

توی  آن شب تا صبح من و محمد روی دو صندیل

های ویژه، کنار هم کریدور منتیه به بخش مراقبت

حرف انتظار کشیدیم و نفهمیدم گ تحت نشستیم و یی 

مانده آرامبخیسی که هنوز داشت توی خونم تاثی  ته

دانم کابوس دیدم یا چی که ناگهان خوابم برد. نیم دوید یم

از خواب پریدم و با تعجب دیدم که رسم روی شانه 

که خودش دست هایش را به سینه محمد افتاده. درحایل

زده و رسش کج افتاده بود روی دیوار و خوابش برده بود. 

اش برداشتم تکاین خورد ، آرام که رسم را از روی شانه

ز کرد و من خجالت زده رویم را ازش چشمانش را با

برگرداندم و خواستم از جایم بلند شوم اما پاهایم 

کرد. خودش از جا بلند شد. ام نیمخوابیده بود و یاری

 ای گفت یک نگاه به ساعتش کرد و با لحن زار و خسته
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 _باالخره صبح شد. 

 

بعد درحالیکه داشت موهای آشفته اش را با دست شانه 

ی برای کرد ، گفت که یمرتب یمزد و  میم ن رود یک چی 

خوردن پیدا کند . وقنر برگشت دو لیوان کاغذی چای 

ی نبات دستش بود و دو کلوچه مغزدار و گفت که از دکه

ون خریده . وقنر من برای خوردنشان از خود مقاومت بی 

 اشتهایی نشان دادم کم مانده بود رسم داد بکشد. و یی 

 این موقعیت بری زیر رسم.  _نخوری بازم باید تو 

 

محیا را بعد ازظهر همان روز و بعد از رفع شدن خطر 

سکته مغزی به بخش منتقل و روز بعد هم مرخصش 

 کردند. 

ن ییک دو روزی که ما پایمان در بیمارستان بند  اما یط همی 

شده بود فامیل در خانه ما دور هم جمع شدند و تا به 

ی خود  را نسبت به ما به جا زعم خودشان وظیفه بزرگیر

خوایه باهم صالح و مشورت کنند.  بیاورند و از رس خی 

زاعیل و دایی سبحان هم بعد از گفتماین مشکوک  عمو می 

و طوالین  که به گفته ریحانه دور از همه داشتند و کیس 
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از تفاهیم که به آن رسیده بودند خیی نداشت به محض 

گوشه کشیدند و اینکه پایمان به خانه رسید محمد را یک  

های مبهیم رس دادند. ریحانه و خاله توی گوشش زمزمه

دانستند موضوع از چه قرار است زینب با اینکه شاید یم

کردند با من راجع به آن حرف بزنند و از جرات نیم

 رفتند های من طفره یمجویی یی 

ه؟ چرا همه به ما مشکوک نگاه یم ؟ _اینجا چه خیی ن کین

هاشون؟ کنگر خوردن و لنگر رن خونهاصال اینا چرا نیم

ن و تموم  ! ییک بهشون بگه چله مامان رو گرفیر ن انداخیر

 کنیم. .برن بذارن بفهمیم چی کار داریم یمشده 

 

اما خییل طول نکشید که فهمیدم بزرگان دلسوز  فامیل با 

صالحدید خود و بدون اینکه نظر ما برایشان مهم باشد 

 اند. گرفته  برایمان چه تصمیمات عجینی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۸۰ 
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آنها با درک عمیق خود!! تشخیص داده بودند با 

کننده ای که محیا دارد من به تنهایی   وضعیت نگران

توانم از پس مراقبت و نگهداری از او بربیایم و به نیم

زودی در این باره دچار مشکالیر خواهم شد. عمو 

زاعیل گفته بود  برد پیش خودشان تا که محیا را یم  می 

اش همه جوره در خدمتش باشند!  و خودش و زن و بچه

وقنر من رصاحتا مخالفت خودم را با این تصمیمشان 

زاعیل انگار که عارش بیاید با من  اعالم کردم عمو می 

ای گفت، غرولندی کرد حرف بزند زیر لب استغفرهللا

ی به من نگفت. اما  ن دایی سبحان در .ویل مستقیم چی 

مقابلم قرار گرفت و با خشم و عتاب و جدینر که از خود 

 نشان داد خواست که مرا رس جای خودش بنشاند. 

ایط حواسش به تو باشه!   _ییک باید تو این رسی

مانه از  محمد در حمایت از من سیع کرد واکنیسی محیر

خود نشان دهد. هرچند صورتش برافروخته بود و همه 

ون. های رسو گردرگ  نش زده بود بی 

کنم این بحثا رو بذارین برای یه وقت _خواهش یم

ن که محبوبه چه حایل داره! تر! االن دارین یممناسب  بینی 
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خواست کوتاه بیاید . آن وسط بقیه دایی سبحان اما نیم

فامیل هم چندتایی پارازیت ول کرده بودند که تمامش هم 

زاعیل بود. در جانبداری از جبهه دایی سبحان و عمو   می 

ایط محیا هستیم! کاری به کار این ییک  _ما نگران رسی

 نداریم! این که خییل وقته از دست رفته! 

دانم چه گنایه ام کرد. نیمو همزمان نگاه پرنفریر روانه

مرتکب شده بودم که حنر از به کار بردن اسم من هم 

ء یی کراهت داشتند و یم
گفتند " این " انگار که یک شی

 بودم.  ارزش

 

با اینکه افکار به هم ریخته و حواس پریر داشتم اما  

ی را که در پس کالمش نهفته بود حس کردم و  ن طعنه تی 

 
ی

ام شد و دیگر نتوانستم جلوی همان هم باعث برآشفتیک

م . آتش یی   اختیار زبانم را بگی 

ایطمون هرچی باشه به خودمون مربوطه! نیاز به  _رسی

ون بلدیم گلیممون رو از آب . خودمدلسوزی کیس نداریم

 خودش 
ی
ه هرکس بره رس خونه و زندگ ون! بهیر بکشیم بی 

 تا ما هم بفهمیم باید چکار کنیم! 
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صورت دایی سبحان از عصبانیت کبود رنگ شد. کاردش  

ون. توقع نداشت جلوی فامیل یم زدی خونش نیم زد بی 

یک پولش کنم. چشمانش را  توی رویش بایستم و سکه

شت کرد و کلماتش را همچون مشت محکیم یی برایم در 

 در یی بر دهانم کوبید. 

ه ات رو با کارهای چارهحیا! پدر و مادر یی ی یی _دخیر

آبروبرت دق دادی بس نبود! حاال با کدوم پیشینه 

؟درخشانت یم  خوای رسپرست خواهر بدبختت بیسی

توانست لحن پر رسکوفتش را تاب بیاورد اما هر کیس نیم

ن من در ب ش  از تک و تا نیفتادم رابر آماج کلمات توهی  ن آمی 

اعتنا به سقلمه های ریحانه که مرا از دهان به دهان و یی 

 داشت غران گفتمشدن با او برحذر یم

قدر بزرگ شدیم که نیاز به بزرگیر نداشته باشیم _ما اون

 خودتون 
ی
ه نگران کار و زندگ دایی سبحان. شما بهیر

. یی 
ن ؟  که خودی علیه باشی  ن که چی من جو راه انداختی 

سوزه؟ هیشیک به اندازه مثال خییل دلتون برای محیا یم

 من که خواهرشم دلسوزش نیست... 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند
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 #نیلوفرالری

#۹۸۱ 

 

ه دست از این اداهای دایه های مهربان  تر از مادرتون بهیر

ی کنه!   بردارین . ما از کیس نخواستیم برامون بزرگیر

من تا مرز سکته پیش  ایی سبحان از ادامه گستاچن د

د و بعد با غییطن درآمده دستش  رفت. لب روی لب فرسی

را بلند کرد تا با یک سییل جانانه خدمتم برسد. اما محمد 

ن من و او قرار داد .ظاهرا روی  به موقع خودش را بی 

 دایی سبحان را هدف 
سخنش با هردو طرف بود اما بیشیر

 ود قرار داده بود. لحن  پرعتاب خ

! محیا حالش خوب نیست. نیاز به  ن _لطفا تمومش کنی 

ه به این  ن بهیر آرامش داره! اگه واقعا به فکرش هستی 

ن فیصله بدین.   قائله  که راه انداختی 

من که در پناه او دوباره توانستم دل و جرات از دست  

هایش جسورانه رفته ام را بازیایی کنم پشت بند حرف

 افزودم

 هامون بذارین! _تن
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ن جمع بلند شد. رسها درگوش هم همهمه ی غرینی از بی 

بود و هرکس داشت از منظر خودش این تقابل و 

کرد. عده ای از رویارویی را قضاوت و تفسی  یم

های فامیل از جمله عمه خانم های بابا و خان عمو بزرگیر

ایم و خان دایی مامان که احساس کردند بهشان یی  احیر

غرکنان از جای خود برخاستند و به حالت قهر شده غر 

خواست دایی سبحان را جمع را ترک کردند. دایی سجاد یم

ناپذیری از ما دور کند اما او به رسسخنر و شکست

ن راحنر عقب  خواهر خدابیامرزش بود و به همی 

 نشست! هنوز در حالت حمله بود . نیم

ن   ! _تنهاتون بذاریم که هرغلیط دلتون خواست بکنی 

محمد هم از این سمت همچنان داشت مانع از تهاجم و 

وی او به طرف من یم شد. خاله زینب با خواهش و پیرسی

خواست برای اینکه رسی به پا نشود دیگر تمنا از من یم

حنر یک کلمه هم حرف نزنم. محمد هم سیع داشت با 

زباین خوش دایی سجان و بقیه فامیل را رایصن کند که 

بروند رد کارشان . اما دایی سبحان با صلوات بفرستند و 
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اش زد و با لحنن پر خط و نشان انگشتش به تخت سینه

 گفت 

_اون که باید از این خونه بره تویی محمد! تو 

ن  ! امروز جلوی عالم و آدم آبرو نذاشتی 
نامحرمشوین

 برامون. 

تمحمد خود را از همه جا یی  زده خیی نشان داد و حی 

 گفت

 ه؟ _چی کار کردم مگ

زاعیل از پشت رسش به غرش  صدای پر رسزنش عمو می 

 درآمد

! ما آدمای  _کم مونده بود که جلو چشم همه بغلش کنن

تونیم بذاریم مردم تف و ناموش نیستیم محمد! نیمیی 

 ! ن  لعنتمون کین

 

 به جانبانه گفتمحمد حق

 ناموس نیستم! _منم یی 

ر صورتش از رنگ ارغواین رو به کبودی گذاشت. انگا

اش به بدش آمده بود که داشت به خاطر توجه و نزدییک
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شد. دایی سبحان که از نفوذ کلمات من بازخواست یم

محابا به پرده اش باخیی بود همچنان داشت یی رصی    ح و یی 

 تاخت. او یم

شه! تو مثال _هسنر که محرم و نامحرم رست نیم

؟ نماز یم م نیممسلموین ؟ از خدا رسی ؟ از خوین کنن

 ترش! یه که بهت دادن نیمجایگا

تا آن لحظه هیچکداممان نیم دانستیم که این بحث 

کذایی و فرساینده قرار است به کجا کشیده شود تا اینکه 

 ناگهان صدای خودم را شنیدم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۸۲ 

 

که بعد از یک عقب نشینن و سکوت کوتاه در یک 

 واکنش انتحاری گفت 
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ن یمرمشم! حاال که همه_من مح خوام اینو تون اینجایی 

! چند وقت پیش، به پیشنهاد یه نفر از  ن بدونی 

 هامون، بینمون صیغه محرمیت خوندیم! خودی

 

زده و بعد هم خودم از این ادعای عجیب و کذب شگفت

ن ماندم. هم تک تک چهره های پیش رویم که به زمی 

و هاج و  خشکشان زده بود و هم محمد که رسگردانده

کرد. معلوم نبود گ از این بابت خشنود بود واج نگاهم یم

ی جز بهت و  ن ه محمد هم چی  و گ نبود. حنر در نگاه خی 

 ندیدم. 
ی

 رسگشتیک

دانم چی شد که به سیم آخر زده بودم؟ از رس نیم

؟ برای نجات و برون رفت از جو یی 
ی

؟ واماندگ
ی
چارگ

فتاده بود؟ به ای که علیه ما به راه امسموم و هجمه

 خاطر ضعف خودم؟ به خاطر محیا و یا چی ؟ 

خاله زینب ناگهان تصمیم گرفت به نقش مهم و 

ن داشت اشاره کند. اهیم کرد و  گذاری که در این بی  تاثی 

 کرد گفتها را به خودش جلب یمکه توجهدرحایل

_من ازشون خواستم! گفتم اینجوری خدارو خوش نمیاد 

 ! ن  کنار هم باشی 
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کرد و دوست داشت که به ار که به خودش افتخار یمانگ

خاطر این رهنمون خداپسندانه مورد ستایش و تمجید 

ی نگفته بود و  ن د. اما هنوز کیس چی  دیگران هم قرار بگی 

ن همچنان داشت فضا را در چنته  سکوت و بهنر سنگی 

د. خاله زینب ناامید از شنیدن صدای موافق خود یم فرسی

ن دیگرا ن، یک نگاه دلخور و متوقعانه به من و تقدیرآمی 

؟  ی در این مورد به من نگفنر ن کرد که یعنن چرا چی 

هرچند به نظر ته دلش خوشحال بود از اینکه من و 

 ایم! اش عمل کردهمحمد به توصیه

 

کردم. انگار چنگ ریحانه را هم روی بازوی خودم حس یم

 او هم از اینکه من این موضوع را ازش مخفن نگه داشته

بودم از دستم آزرده بود و باور نداشت که او را محرم 

دانم آیا الزم بود بعدا به او و ام! نیمارسار خود ندانسته

ن  دایی سجاد بگویم از رس ناچاری و ظاهر سازی و بسیر

ن بهانه از فامیل مجبور به  دهان مردم و بدتر از همه گرفیر

یقت را این بلوف احمقانه شده ام؟ یا بهیر بود که این حق

گذاشتم که فقط راز میان من و محمد مسکوت یم

ون آمد  باشد؟ دایی سبحان بعدا که از شوک این خیی بی 
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مان را مرصانه خواست تا صیغه نامه یا عقدنامه

آمد بقیه قصه نشانشان بدهیم. محمد که انگار بدش نیم

د توضیح داد که سندی درکار  را با دروغ من پیش بیی

غه محرمیت موقت را جاری نیست چون خودش صی

اش خواهیم کرد. دایی کرده اما اگر الزم باشد رسیم

 اش زد و آمرانه گفتسبحان دست بر شانه

 _پس رسمیش کن و سندش رو بیار به ما نشون بده! 

خواستم با یک دروغ مصلحنر خود را از چاله من که نیم

ودار به چاه بیندازم و از طرقن یم  خواستم که در همان گی 

ن به محمد اعالم کرده باشم با لحنن  وانفسا موضعم را نی 

 جدی و قاطعانه گفتم

خوایم محرم هم _قرار نیست که من زنش بشم! فقط یم

یع نداشته باشه...  باشیم و بودنمون کنار هم اشکال رسی

ن قبل که بودیم!   مثل خواهر و برادر ! عی 

ن و باریک شد.    نگاه دایی سبحان تی 

 

 _کردند#عشق_را_سانسور

 #نیلوفرالری
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#۹۸۳ 

 

 های مرا به سخره گرفته بود. انگار که توی دلش حرف

 زین یا ما رو ؟ _داری خودت رو گول یم

ای که کنج لبش را کشیده و بعد با همان پوزخند زننده 

 بود از میانمان کنار کشید. 

 

 خود 
ی
همان شب که فامیل هرکدام به رسخانه و زندگ

ن  برگشتند و ما با خودمان تنها ماندیم به محمد که بی 

ن و ماندن مردد و شاید هم منتظر تصمیم من مانده  رفیر

 بود گفتم

 _من مجبور شدم اون حرفو بزنم. 

ن اما راسخ و رسسخت من  مگی  نگاهش را غرق چشمان رسی

 کرد و آرام و با طمانینه گفت

 دونم! _یم

هایی که داشتم با تمام تب و تایی که در دلم بود و نگراین 

ره خونرسد خودم را حفظ کردم و با خیال راحت از چه

 دانم" یک نفس عمیق کشیدم. اینکه گفت " یم
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دوین یه سند جعیل جور کن و بنداز تو _از هر رایه که یم

 خوام دیگه بهونه ای داشته باشن ! چشمشون! نیم

 _پس راسنر راسنر قرار نیست محرم هم بشیم؟

ه پریدهو با تردیدی پر افسوس به صورت رنگ  ام خی 

 ماند! 

 به طعنه گفتم

 اومد این مساله برات مهم باشه! _تا حاال که به نظر نیم

؟  _برای خودت چی

 

شد و از به همایون فکر کردم و قلبم که داشت اشک یم

چکید. این چه تقدیری بود خدایا! نه گوشه چشمانم یم

ای آرامیسی بود و نه امیدی و نه حنر یک دلخوشی ساده

 نحوستکه به ا
ی
بار ترغیبم کند. خییل دامه این زندگ

رسید دوست داشتم بدانم اگر این خیی به گوش او یم

شد؟ شکست و ازم ناامید یمواکنشش چه بود؟ دلش یم

کرد؟ یا اینکه به من حق پیش خود قضاوت و توبیخم یم

های رسنوشت داد که در دورایهداد! حق یماشتباه یم

، ممکن است کا 
ی
گمگشته و گیج و دستپاچه   ساز زندگ
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ن چه کنم چه کنم های دردناک تصمییم شوم و در بی 

 
ی
م که بعدا شاید باعث پشیماین و رسخوردگ . ام شود بگی 

 بخشید؟ آیا مرا یم

با شناخنر که از او داشتم جای تردیدی برایم باقر 

 ماند.  نیم

درحالیکه هنوز پیش خود دوبه شک بودم و از تبعات 

ترسیدم جواب صد اعالمش را داشتم یمتصمییم که ق

زدم هایی که باید یممحمد را با تاخی  دادم. از حرف

 زده بودم . پیشاپیش متاثر و شگفت

م ... خونم و یم_من نماز یم خوام از فردا روزه بگی 

دونم خدا مسلمونیمو قبول داره یا نه؟ چون به برچن نیم

شون بعیصن  دستوراتش که در قرآن اومده پایبندم و به

تونیم برای نیستم و در موردشون سوال دارم! اما یم

راحنر و آرامش قلنی خودمون هر شب که اینجا موندین 

شدی صیغه محرمیت بخونیم که زیر یه سقف 

موندنمون اشکایل نداشته باشه! اما به هم هیچ تعهدی 

ن ما عوض نیم ی بی  ن  خودت رو نداریم و چی 
ی
شه! تو زندگ

 خودمو! برای من این مثل داشته باش . من
ی
م زندگ

ن دیگهمحرمیت خواهر و برادری یم ای! ازت مونه نه چی 
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ای باز کنم که تو هم روش حساب دیگهخواهش یم

 .  نکنن

 

ان ماند. انگار که این  محمد نه خوشحال شد و نه حی 

موضوع هیچ دخیل به او نداشت. شاید هم داشت 

 و یی تظاهر یم
ش اغراقر عامدانه تفاوت ماندنکرد و خننی

ای باال زد و داد. شانهبود. حنر چشمانش هم او را لو نیم

 متفکرانه گفت

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۸۴ 

 

تونم به کنم .ویل هر وقت دیدم نیم_باشه... سعیمو یم

 کشم! این بازی ادامه بدم کنار یم

و و حرقن از چون و چرایش نزد و من هم با اینکه کنجکا

بودم از افکارش رس دربیاورم اما از روی غرورم ازش 
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سیدم چی ممکن است باعث احساس ضعف و کنار  نیی

 کشیدن احتمایل تو از این بازی شود؟ 

 

 خوین یا من؟ _حاال برای امشب تو صیغه محرمیت رو یم

و من نگاه ظاهرا مقتدرم را توی چشمان منتظرش ریختم 

 قلبم گفتمو در میان ناله های دردمندانه 

 _من! 

 

*** 

 

 خواد بیاد افطاری بخوره!؟_نیم

محمد این را پرسید و بعد یک دانه خرما برداشت و توی 

ن یم  نشستم گفتم دهانش انداخت. وقنر داشتم پشت می 

ه! حاال اش نیست. اون که روزه نیم_نه. گفت گشنه گی 

 خونه! دم. االنم داره کتاب یمبعدا شامش رو بهش یم

 ربط گفت هام گوش داد و بعد یی به حرف
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_صدات خداروشکر باالخره صاف شده! چقدر من 

 نگرانش بودم! 

هسته خرما را توی دهانش تف کرد و کنار سفره  

گذاشت و استکانش را داد دست من داد تا برایش چای 

 بریزم. 

ی بخورم و برم مسجد! چند شبه نرفتم  ن _ باید زود یه چی 

 دالوری صداش دراومده! 

د با حرکایر شتابزده برای خودش یک لقمه نان و پنی  و بع

ی گرفت.  ن  و سیی

 _نیازی نیست بمونم پیشتون که؟

آنکه نگاهش کنم اش را به دستش دادم و یی استکان چای

 گفتم 

 _نه. 

 

. هنوز مزه دهانم تلخ بود. و بعد یک دانه بامیه برداشتم

 یم
ی

کردم اما دستم به سمت پارچ آب و احساس تشنیک

 رفت. چون مرا توی الک خودم دید پرسید وان نیملی

؟_به چی فکر یم  کنن
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نخورده به زرشک پلویی که جلوی هردوتامان دست 

 مانده بود نگاه کردم و آه کشیدم. 

یمش مشهد! انگار  _محیا بند کرده که حتما باید بیی

 خوابنما شده! 

ن به مشهد مرص  و به این فکر کردم که چقدر برای رفیر

 است! 

تو رو خدا محبوبه! منو بیی مشهد! بریم اونجا شاید دلم  )

ه! (  آروم بگی 

های بنفشه آفریقایی مامان که نگاهم حاال روی گلدان

 روی هره پنجره ردیف چیده شده بود مات مانده بود. 

ه! ریحانه گفته بود _دایی سجاد یم گه با هواپیما بریم بهیر

وضعیت محیا اگه رفتنن شدیم با ما میاد که به خاطر 

 شهر غریب دست تنها نباشم! ویل... 

 

و گوشه لبم را گزیدم و ساکت ماندم. از باالی استکان 

 اش نگاهم کرد و کنجکاوانه پرسیدچای

؟  _ویل چی
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دسنر روی موهایم کشیدم . هنوز بر حسب عادت 

رورسی به رس داشتم اما دیگر نگران رسیدنش از رسم 

 نبودم. 

ش  _ریحانه بعد چند سال شکر  خدا باردار شده و دکیر

خوام گفته باید خییل مراقب خودش باشه. نیم

نکرده تو این سفر اتفاقر براش بیفته! خاله زینب خدای

 هم که تکلیفش معلومه. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۸۵ 

 

 و فکر کردم 

شد خودمون دوتای " کاش حال محیا خوب بود و یم

 یس نبود." بریم و نیازی به اومدن ک

 حواسم رفت پیش صدایش که گفت

 خوای من باهاتون بیام؟_یم
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شکر خدا که فقط پیشنهاد داده بود و قصد نداشت 

خودش را بهمان تحمیل کند! در اخالق و کردار و 

فت های کوچک اما پیوسته و امیدوارکننده گفتارش پیرسی

اش گرفت! حنر برای مِن شد نادیدهای داشت که نیم

 و دل رمیده از او . سختگی  

گفتم نه. اما خواست با خاطری جمع و راحت یمدلم یم

این  ن ن نبودم که بتوانم با حال نامی  نگران محیا بودم. مطمیی

هم در که او داشت ،تنهایی از پس مراقبتش بربیایم ! آن

شهری که هزار و اندی کیلومیر از اینجا دور بود و در 

ش . زبانم را  نداشتمموقع نیاز و اضطرار به کیس دسیر

 نوایی گفتم روی لبان خشکم کشیدم و با لحن ناگزیر و یی 

 تونم بگم نه! هاست که نیم_این از اون موقعیت

 و برای ناچاری خودم متاسف شدم. 

 

 ها! _تا باشه از این موقعیت
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و تا از گوشه چشم با تغی  نگاهش کردم رسی    ع لبخند 

حرف دیگزی پیش   دارش را از روی لبانش پر داد و معنن 

 کشید. 

_راسنر اون سند جعیل عقد موقت فردا آماده است! 

مش !   باید برم بگی 

ی نگفتم. چقدر همه من یی  ن تفاوت  رس تکان دادم و چی 

ن به نظرم پوچ و احمقانه بود! او که با موج سکوتم  چی 

مواجه شد و واکنش مطبویع ازم ندید مایوسانه از 

ن نشان داد. جایش برخاست و خودش را آماد  ه رفیر

تونم شه یه لقمه واسه سحریم بذاری! من دیگه نیم_یم

م .امروز نزدیک بود رس ظهر کم بیارمو  یی سحر روزه بگی 

 ام رو بشکنم! روزه

 زیر لب کوتاه و آرام گفتم 

 _باشه! 

 و فکر کردم 

 مونه ! " طاقت و شکمو یمهای یی " مرد گنده !مثل بچه

 ار کنم؟_تو رو هم واسه سحر بید

 _نه. 
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ی_زخم معده یم  ها! گی 

چه که چشمانم را توی کاسه گرداندم و خودم را از آن

 تر نشان دادم. بودم کالفه

 خواسنر بری مسجد؟_مگه نیم

 

ن خیالش دید یمیم خواهم دست به رسش کنم ویل عی 

 آمد. نبود. انگار از اتالف وقت با من خوشش یم

ن بلوز م هنمو _رفتم ...فقط... با همی  شکیه برم یا پی 

هن سورمه ایه که دیروز دادم عوض کنم؟ اون پی 

 شستیش چطوره به نظرت؟

 بود لحنم هنوز توام با یی اعتنایی و یی 
ی
 حوصلگ

! دونم! هرجور خودت یم_من نیم  دوین

 از خانه کردم که آیا یمو به این فکر یم
ی

توانم با اردنیک

ون یا نه ؟ کیم این پا و  آن پا کرد و بعد انگار پرتش کنم بی 

 دل به دریا زد و گفت 

هن سورمه  ایت چقدر قشنگه! _ این پی 

ن شانهو تا با تغی  نگاهش کردم با لبخندی شیطنت ای آمی 

خانه را برداشت فرار را  ن باال زد و بعد که اخم من تمام آشیی
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بر قرار ترجیح داد . هرچند زبانش تا آخرین لحظه از 

 د. اش باز نایستاگستاچن 

 از دم در هال داد زده بود  

 ماه! _خییل بهت میاد زیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۹۸۶ 

 

زاعیل بعد از دیدن سند جعیل عقدموقتمان  عمو می 

ای دستش دهانش بسته شد و وقنر دید دیگر بهانه

نیست به محمد پیله کرد که بعد از این دو سال تکلیف 

ود؟ ) محمد مدت زمان عقد موقتمان را شمحبوبه چه یم

ن کرده بود. درحالیکه  در آن سند جعیل دو سال تعیی 

ن خودمان  شب به شب ییک از ما صیغه محرمیت را بی 

 کرد.( محمد هم در جوابش گفته بود جاری یم

موقع خدا بزرگه! اگه محبوبه بخواد باهم ازدواج  _تا اون

 کنیم. یم

 

افتاده بودند. ریحانه با تعجب  بقیه فامیل هم از تک و تا 

 پرسیده بود

 _چهارده سکه پیشنهاد تو بود یا محمد؟

 _محمد! 

 _حاال چرا خسیس بازی درآورد؟ همش چهارده سکه ! 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

_همه چی فرمالیته است ریحانه! چون باید حتما مهریه 

ن یم ن تعیی  ی همی  ن جوری گفت! واال واسه شد اونم یه چی 

 کنه. من فرقر نیم

 

 هم یک روز با کنجکاوی ازم پرسیده بود خاله زینب

_بعد اینکه به هم محرم شدین ، محمد ازت توقیع پیدا 

 نکرده؟

ن _نه. حد و حریم ی بی  ن هامون مشخص شده است! چی 

 شه! ما عوض نیم

_تو هنوز مردا رو نشناخنر محبوبه! هیچ مردی از زین که 

 گذره! بهش حالل شده نیم

 

ش را به   و من همه فکر و ذکرم این بود  که آیا محمد خیی

همایون داده؟ بهش گفته عاقبت هماین شد که 

شد اصال از این فرصت برای انتقام خواستم؟ مگر یمیم

از همایون که به قول خودش عشقش را از او دزدیده بود 

آنکه دلخواه خودش .یی  یاستفاده نکند؟ و البد با قصه

 من اشاره کند. وقنر 
ی
فهمید چه به ناچاری و درماندگ
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حایل شد؟ صبورانه تحمل کرد و دردش را بروز نداد و 

شد وانمود کرد تکه یمکه داشت در خودش تکهدرحایل

که برایش مهم نیست تا دشمنش را از به خاک رنج و 

ها از غصه ذلت افتادن خودش دلشاد نکند؟ شب

زد شد و روزها گایه به رسم یمهمایون خوابم پریشان یم

سم بهش گفته یا نگفته؟ دل به دریا ب زنم و از محمد بیی

ن و  اما هربار به سخنر جلوی دهانم را گرفتم. ندانسیر

ن کمیر بود !   دوبه شک بودن دردش از دانسیر

 

محمد به شدت درگی  کارهایش بود و گایه آخر شب 

گشت. من گایه خودم را به خسته و وامانده به خانه بریم

ماندم و کاری به اقم یمدادم و گایه هم توی اتاو نشان یم

کارش نداشتم. او هم شکاینر نداشت و ظاهرا داشت 

گفت که تا آخر داد. یمخودش را با این وضعیت وفق یم

د و باید تا آن موقع ماه رمضان نیم تواند مرخیص بگی 

 صیی کنیم. 

 

ن به مشهد بود وقنر فهمید باید محیا که دل یی   قرار رفیر

بانیت و ناراحنر مرا متهم کرد باز هم انتظار بکشد با عص
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ام و اصال مشهد به این که از اول هم بهش دروغ گفته

رفتنن در کار نیست و فقط با وعده و وعید خواستیم 

ساکتش کنیم. بعد هم با گریه رسش را توی بالش فرو کرد 

و ازم خواست که تنهایش بگذارم. در سحرگاهان یک 

ز بیدار شب وقنر محمد دید مثل همیشه برای نما

 ام پشت در اتاقم آمد و آرام صدایم زد. نشده

؟_محبوبه؟ اذون زده! نیم  خوای پاشی نماز بخوین

د عذر موجه دارم ، در حالیکه و من که نیم خواستم بو بیی

ی  اش حرصم گرفته بود با تنبیل و غرولند از جایماز پیگی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۸۷ 

 

م. بلند شدم و از  ون که مثال بروم وضو بگی  اتاق زدم بی 

اما روز دوم وقنر قبل از اذان مغرب با یک نان سنگک 

تازه زودتر از همیشه به خانه برگشت مرا دید که با یک 

ون زده خانه بی  ن ام ) موهایم را لیوان چای در دست از آشیی
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پشت رسم گوجه ای بسته بودم و یک بلوز یقه کیسی 

ن دار و دامن شلوار گل ی سیاه تنم بود.( همه چی 

ش شد. چون قصد داشت بعد از افطار به  دستگی 

ن  مسجد برود ماشینش را به داخل نیاورده بود. برای همی 

تا صدای باز و بسته شدن در هال نیامد متوجه ورودش 

 نشده بودم و دیگر برای جمع و جور کردنم دیر شده بود. 

 

واستم چای را خبا رب و ریی گم کرده توضیح دادم که یم

م. درحالیکه محیا توی اتاقش بود و من در  برای محیا بیی

ن به هال بودم و ظرف کوگ  من هم راه زفیر
ی

های خانیک

ن جلوی تلویزیون انتظارم را یم  .  کشید روی می 

باخته من کرد و یک او یک نگاه مشکوک به قیافه رنگ 

ی نگفت و  ن نگاه به لیوان چای توی دستم. اما چی 

ام را به رویم بیاورد. هرچند خواریکه روزه  نخواست

تر و دارش از هر کالیم گزندهپوزخند تخس و معنن 

 آورتر بود! خجالت

سحرگاه روز بعد وقنر اذان زد و من خواب ماندم او دیگر 

به در اتاقم نزد تا به نماز صبح دعوتم کند. قبل از رفتنش 

 هم برایم  یک پیام فرستاد. 
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ی درست کنن خواد برای س" نیم ن حر و افطاری چی 

م و میارم خونه! تو فقط  ون یم گی  عزیزم! غذا از بی 

احت کن. "   اسیر

 

 لبم را به دندان گزیدم و فکر کردم و من با خجالت گوشه

ن ما محرمینر نبود هم به خودش اجازه این  " اگه بی 

 داد !؟ " گستاچن رو یم

 و بعد ییک از ته دلم بر رسم داد زد

ن به هم محرم نشدین محبوبه " مگه اص ال واسه همی 

! پس جمع کن این  خانم؟ برای اینکه کنارش راحت باشی

ونه رو ! "   اداهای دخیر

 

اما من گوش به حرفش ندادم. از توجه و لطفش به 

خودم خوشم نیامده بود.شاید هم با خودم لج کرده 

خواستم راجع به بودم. با خودم که محرمش بودم! نیم

ی بداند و برای درک آن مسائل زنانه ترینخصویص ن ام چی 

ن کند  . برای شاممان بخواهد نقیسی برای خودش تعیی 

غذای مفصل درست کردم و وقنر او با چند ظرف غذای 
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ون از راه رسید، بوی فسنجان هم  گیجش کرد و هم  بی 

 ناراحتش . 

ی درست نکن! این ن  همه غذا گرفتم ! _گفتم چی 

خانه ههای حاوی بستهو نایلون ن ن آشیی ای غذا را روی می 

گذاشت. بوی کباب بناب داشت بر بوی فسنجان غلبه 

ن نشسته بودم و داشتم ساالد یم کرد. من پشت می 

ازی درست یم  اعتنا بود. کردم .لحنم خشک و یی شی 

 _محیا هوس فسنجون کرده بود . 

 

کرد .انگار که با دلخوری توام با شگفنر نگاهم یم

ا با آن اشتهای کورش؟ الاقل یک خواست بگوید محییم

درویعن بگو که با عقل جور در بیاید! هوا را از میان 

ون فرستاد و دسنر پشت گردنش کشید. لپ  هایش بی 

_باشه پس بگو با این همه غذا چی کار کنم؟ بذارمشون 

 تو یخچال؟

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری
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#۹۸۸ 

 

ریخته بود. من توی صدایش یک دنیا شکوه و ناراحنر 

ن خیار شانه زدم باال .   درحال خرد کردن چهارمی 

ی در خونه یه _ تا اذون نیم ساعنر مونده .یم  بیی
توین

 فقی  بدی تا امشب بتونن دیل از عزا در بیارن! 

د. اما گرفته بود. فکر نیم کردم پیشنهادم را جدی بگی 

کالفه و عصباین از رفتار رسد و پس زننده ام بسته های 

ن برداشت و گفت   غذا را از روی می 

 دم! برم به معصومه خانم یمیم _باشه. 

 هایش افزودو تا نگاهمان با هم تالقر کرد در دنباله حرف

رم مسجد! اونجا یه گردم خونه! یه راست یم_دیگه برنیم

ی یم ن  خورم . چی 

 

و بعد کیم منتظر ماند شاید من با احساس عذاب 

م. اما من سنگ شدم و وجدان جلوی رفتنش را بگ ی 

 از خود نشان ندادم و چون مرا یی 
تفاوت و فقط واکنیسی

تر شد و انگار که بخواهد از تر و شایکتماشاگر دید دیوانه
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د به سیم آخر زد و با رصاحت لهجه  من انتقام بگی 

مانهیی   اش نفسم را بند آورد. رسی

_تقصی  پریودیت نیست! از سنگدلیته! قدر محبت منو 

! نیم  دوین

 

مزده د و تا نگاه رسی شمانش ام از چو بعد لب روی لب فرسی

خانه و افتاد، روی پاشنه ن ی پایش چرخید و شتابان از آشیی

ون زد. اما تا لحظایر پس از رفتنش  بعد هم از خانه بی 

فضا هنوز از حضورش اشباع بود و کلماِت در هوا معلق 

شیمان چرخید. هرچند از رفتارم پاش دور رسم یممانده

کرد اما بودم و وجدانم داشت با توپ و ترسی توبیخم یم

ترجیح دادم اهمینر ندهم . یا دست کم وانمود کنم که 

 عصنی ریخت و پاش 
حقش بود. وقنر داشتم با حرکایر

ن جمع یم کردم و توی های مربوط به ساالد را از روی می 

 بردم زیر لب با غییطن درآمده غریدم سینک یم

م بهم محبت کنن کیو باید ببینم آقا _اگه من نخوا

 محمد!؟ 
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روز بعد محیا وقنر از پشت پنجره اتاقش داشت به 

کرد ناگهان دچار فشار و حمله باغچه خایل مامان نگاه یم

وار به شیشه اتاقش کوبید و عصنی شد. با مشتش دیوانه

و شکستش و وقنر من هراسان رسیدم باالی رسش 

دش هم وسط دستش غرق در خون بود و خو 

ریزهای شیشه از هوش رفته بود ! محمد در خرده

س نبود و یی 
آنکه از کس دیگری کمک بخواهم زنگ دسیر

 های پزشیک . زدم به فوریت

 

یک ساعت بعد محیا وقنر روی تخت اورژانس به هوش 

آمد و دست خودش را باندپییحی شده دید انگار که 

آمد ش نیمحافظه کوتاه مدتش را از دست داده باشد یاد

ن   چرا رس از آنجا درآورده و من هم به گفیر

 " یه حادثه بود ."

 بسنده کرده بودم. 

 

شک بر بالینش حارصن شد و سیع کرد  وقنر هم یک روانیی

با او ارتباط برقرار کند چشمانش را بست و خودش را به 
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خواست تمام درهای وجودش را به خواب زد. انگار که یم

ون ببند  د. روی دنیای بی 

محمد خارج از شهر بود و وقنر پیغامم را از دالوری 

گرفت خودش را رسیعا به اورژانس رساند. هرچند سیع 

ایط مجبور  ن باشد اما توی آن رسی داشت با من رسسنگی 

 بودیم گایه باهم همکالم شویم. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۸۹ 

 

بود  از دایی سجاد که خودش را به اورژانس رسانده

د گردیم با خودش شیشهخواستم تا ما به خانه بریم بر بیی

شیشه پنجره اتاق محیا را جا بیندازد. او هم قبول کرد 

اش را توی کلید را از من گرفت و رفت. محمد روزه

اورژانس با یک راین آناناس افطار کرد و ییک هم داد به 

از  من. دستش را رد نکردم و برای اینکه فشارم نیفتد کیم

گفت ییک از آن رس دردهای میگرین راین را رسکشیدم. یم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

قدر که قرص هم رویش اثر نداشت. آن  به رساغش آمده

که از پرستار خواست یک آمپول مسکن قوی بهش 

تزریق کنند. محیا را آخر شب از اورژانس به خانه بردیم و 

من به محمد نگفتم وقنر که بعد از تزریق مسکن به 

ها خوابش برد رجا را روی ییک از تخت توصیه پرستار 

ن فشارش به  دیدم که ظاهرا پدرش را به خاطر باال رفیر

 اورژانس رسانده بود. 

 

از شانس بدم توی کریدور به هم برخورده بودیم و وقنر 

زن های طعنههای درهم کشیده داشتم از زیر نگاهبا اخم

ش رد یم داد شدم خودش را عمدا رس راهم قرار و پرتحقی 

 ام پوزخندزنان گفتو رو به چهره دستپاچه

ایه مگه نه محبوبه خانم! یه روز زِن _چه دنیای مسخره

داداش من بودی و حاال زِن داداش خودت! آدم رسش 

 کشه از کار دنیا ! سوت یم

های بد یا خوب زود  شهر کوچک بود و همیشه خیی

ا های گزنده رجپیچید و من تمام شب از یادآوری حرفیم

د.   خوابم نیی
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کوچک و یک دستگاه   Lcdبه پیشنهاد دکیر توکیل یک 

dvd ن ایراین و  در اتاق محیا گذاشتیم و هرچه فیلم طین

های معروف قدیم و جدید خارچی بود به همراه انیمیشن

دم دستش قرار دادیم تا اوقاتش را با تماشایشان پر کند.  

ن براگفت تماشای فیلمدکیر یم ی روحیه های طین

تواند معجزه کند. اش خوب است و گایه حنر یمافرسده

محیا با اینکه اول استقبال چنداین از خود نشان نداد اما 

حاال بعد از گذشت دوروز صدای تلویزیون یک دم از 

شد. چنان در یط روز غرق تماشای اتاقش قطع نیم

شد که وقنر من هراز چندگاه الی در اتاقش را ها یمفیلم

کردم که ببینم در چه حال است اصال متوجه ز یمبا

شد و من از دیدن لبخند کمرنگ اما مستدام روی نیم

شدم که انگار دنیا را بهم مرگ یمهایش چنان ذوقلب

 داده باشند. 

 

بعد از تعطیالت عید سعید فطر محمد برای روز یکشنبه 

بلیت تهیه کرده بود. قرار بود از فرودگاه نوشهر عازم 
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های دستش راحت هد شویم. محیا که تازه از بخیهمش

انه شده بود دوروز زودتر ساک سفرش را بست . یی  صیی

 منتظر لحظه پرواز 

بود و شب قبل از عزیمتمان زودتر از همیشه به خواب 

 رفت تا هرچه زودتر به لحظه موعود برسد. 

 

خانه داشتم به  ن محمد به حمام رفته بود و من توی آشیی

دادم و زیر لب ترانه " بنفشه آفریقایی آب یم هایگلدان

کردم و همزمان توی این فکر بودم دومایه " را زمزمه یم

های که باید کلید خانه را به دایی سجاد بدهم بیاید به گل

خانه آب بدهد که صدای باز و بسته شدن در حمام 

ای ساکت ماندم و بعد انگار حواسم را پرت کرد. لحظه

و توافق پنهاین با خودم تصمیم رفتم یط یک دسیسه 

 صدای آوازم به طور اتوماتیک بلندتر شود. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۹۰ 
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از خدا که پنهان نیست . از شما چه پنهان، عمدا 

خواستم این ترانه که پر از کنایه و استعاره و تلمیح بود یم

که به گوشش برسد و از درون تکانش بدهد. درحالی

محابا کردم یی حضورش را جایی در نزدییک خود حس یم

 خواندم . 

 

زدیم / به حبابای درشت / تا که مرغ " همیشه تک یم

ه /  ماهیخوار / اومدو جفتمو کشت / دلش آتیش بگی 

اش افتاده دل اون خونه خراب / دیگه نوبت منه/ سایه

 رو آب"

 

 . تا اینکه با شنیدن ناگهاین صدایش آوازم قطع شد 

؟ ازش متنفرم! _یم  شه دیگه این ترانه لعننر رو نخوین

خواندم ای که یمطور که انتظارش را داشتم ترانههمان

اش کرده بود. من یک نگاه از روی شانه بهش برآشفته

انداختم .فقط شلوار تنش بود و حوله سفیدش را 

ی عضالین و ها و نییم از باالتنهانداخته بود دور شانه
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خیایل ش.ته ریشش را هم مرتب کرده بود. با یی ابرهنه

 گفتم

 _گ از حموم در اومدی که من نفهمیدم! 

 با اخم و عتاب گفت 

 دارم از جایی به _خودت رو به اون راه نزن! یم
دونسنر

 دم! آوازت گوش یم

تر بود ! اما از اینکه دستم خب مثل اینکه او از من زرنگ

چون به هرحال به پیشش رو شده بود ناراحت نبودم. 

نتیجه دلخواهم رسیده بودم. آبپاش را روی طاقچه 

گ های خشکیده را از پای گلدانها برداشتم گذاشتم و گلیی

 و توی مشتم ریختم . 

؟ چرا بهت برخورده؟   _خب حاال که چی

ن نیم  بود یا در عی 
دانم بیشیر از خونرسدی من عصباین

نتخاب آن عیان بودن نیت پلیدم، تظاهر به اینکه در ا

 ترانه هیچ قصد و غریصن نداشتم ! 

ن این_یم همه آهنگ و ترانه چرا " دو خوام بدونم از بی 

 مایه " هوم؟  
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پرسید؟ خودش با کردم که چرا داشت یمتعجب یم

هوشی البد چرایش را یمآن ن دانست! آیا همه زیرگ و تی 

گواقعا دوست داشت از زبان من هم بشنود  های ؟ گلیی

ون و بعد به طرفش خشکیده ر  ا از پنجره ریختم بی 

ها را چرخیدم. تکیه دادم به کابینت پشت رسم و دست

ی برافروخته و طور که چهرهزدم به سینه و همان

 گذراندم به طعنه گفتم اش را از نظر یمشایک

فهمم اشکالش از نظر تو چیه؟ مگر اینکه نسبنر _من نیم

 ! با " مرغ مایه خوار " داشته باشی 

کرد . یکه خورده و متاثر  رس  تکان داد ناباورانه نگاهم یم

 . 

 _که مرغ ماهیخوار؟ هوم ؟

 

ون زدهاز رگ های الو ی روی پیشاین ، از گونههای بی 

کشید پیدا بود که های تندی که یماش ، از نفسگرفته

چقدر از اینکه به مرغ ماهیخوار تشبیهش کردم به خشم 

ای کوتاه و عصنی رس داد و ! خندهآمده و بهش برخورده 

 هایی شمرده به سمت من آمد. بعد با قدم
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۹۱ 

 

خوای این مرغ ماهیخوار یه جا درسته قورتت بده _یم

 مایه کوچولو؟

و نگاه حریص و پرتهدیدش را توی چشمانم ریخت. من با 

جایم تکان اینکه بوی خطر را حس کرده بودم اما از 

 تزلزلم به سخره گرفتمش. نخوردم و با نگاه یی 

 _جراتش رو نداری! 

 

و او برای اینکه قدرتش را به رخم بکشد، در یک حرکت 

کننده یک دستش را  دور کمرم انداخت و مرا به  غافلگی 

ای بود. زورم به سمت خودش کشید. تقالی بیهوده

زدم رسید. هرچه بیشیر دست و پا یمگردن کلفتش نیم

رفتم. داشت از تماس با بدن بدتر توی آغوشش فرو یم

ارت و جنون لختش مورمورم یم شد. چشمانش رنگ رسی

ن ترسنایک گرفته بود.   داشت و صدایش توی گوشم طنی 
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_اگه دلت واسه محمد قدیم تنگ شده رودرواش نکن 

زیک ماه! رک و راست بهم بگو تا باز خودش و جراتش رو 

 بهت نشون بده! 

دانم او خودش شل کرده بود یا من با ته مانده عد نیمب

اش بکوبم و خودم را از قدرتم توانستم به تخت سینه

ون ام .دسنر روی موهای پریشان شده چنگش بکشم بی 

کشیدم و از روی صورتم به عقب راندمشان. درحالیکه 

 افتاده بودم زیر لب غریدم  نفسبه نفس

 !  _لعننر

 

رسید درتنمایی خودش رایصن به نظر یماو که از نتیجه ق 

نیشخندی تحویلم داد و بعد در کمال خونرسدی به 

سمت یخچال رفت و یک بطری آب از آن برداشت و 

قلپ قلپ با عطش رسکشید و وقنر من با مشتم محکم 

زدم به بازویش هیچ واکنیسی از خودش نشان نداد. مشت 

حم از کنارش ای مزامن درد گرفته بود اما او انگار که پشه

 رد شده . 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۹۲ 

 

 دفعه خییل اومدنت طول کشید...نگران شدم! )_این
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دونستم چشم به _رسم خییل شلوغ بود ...هه! نیم

 راهیم! 

کنه و کاری یم گی  _تقصی  این زندونه که آدمو بهونه

 هم تنگ بشه!  کنه که آدم دلش حنر واسه زندانبانشیم

های دونم با کدوم بهونه دلم واسه حرف_ویل من نیم

 شه! زین تنگ یمکلفنر که یم

_شاید فقط به مالقات و حرف زدن باهم عادت کردیم! 

ون چه خیی ؟   اون بی 

 گذره! _خییل امن و امان... نیست ویل داره یم

وقت صبح نیم وقت اینگذره! هیچ_خوبیش اینه که یم

 دنم! خی  باشه! همه خوبن؟اومدی دی

 هاشون نه! هاشون آره! بعیصن _بعیصن 

؟ حس یم  دزدی! کنم چشماتو داری ازم یم_خودت چی

_چشام؟ نه بابا! تقصی  مرغ ماهیخواره که خواب 

 . دیشب رو بهم حروم کرد 

ی یم ن ندازه که نیم دونم _مرغ ماهیخوار؟ این منو یاد چی 

 چیه! حضور ذهن ندارم! 
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یومدم از مرغ ماهیخوار کوفنر برات بگم! خیال! ن_یی 

ن هست . حرف ی برای گفیر  های مهمیر

ایی راجع به مرغ _خب بگو گوش یم
ن کنم.شاید بعدا یه چی 

 ماهیخوار یادم بیفته . 

 ماهیخوار!  _ اصال گور پدر مرغ

 _آه! تازه یادم اومد ..." قصه دومایه" گوگوش! 

! _پوووووف! امیدوار بودم اون قدر باهوش نب  اشی

دادی ممکنه _احتماال وقنر داشنر به این آهنگ گوش یم

؟  به خودت گرفته باشی

_لعنت به تو رسول! حقت رو خوردن! بازجوی خویی 

آدم رو هم از تو مغز  شدی! یه جور که حرفهای نگفتهیم

ون!   و دلش یم کشیدی بی 

_اینو به پای تعریفت نیم ذارم محمد! بازجویی روحیه 

 که من ندارم. خواد  خشنن یم

_خب خییل ممنون که روحیه خشن منو به رخم 

 کشیدی! 

 _غی  از اینه مگه؟

 _گایه وقتا نه ...بگذریم! من امروز عازم سفرم . 
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 _بسالمنر کجا؟

 _مشهد! 

؟  _خی  باشه! سفر زیارتیه یا مامورینر

 !  _زیاریر

دوین من چندساله که مشهد نرفتم! _خوش به حالت! یم

که رضا زنده بود... بابام یه   بارش وقنر بود آخرین

فولوکس استیشن سفید داشت. من و رضا اون عقب 

شستیم و تمام راه هرهر و کرکر کنار بارو بندیل یم

ن زهرمار ما کردیم و از هر طرف هرچی بهمون یمیم گفیر

بار هر بار که خندیدیم!...بعد از اون آخرینبیشیر یم

شیدم! بدون رضا کشد من کنار یمخانواده رایه مشهد یم

ن نداشت.   دیگه مشهد رفیر

! چرا  _تو همیشه توی دلت سوگوار رضا بودی و هسنر

همه سال هنوز وقنر اسمشو میاری تن صدات بعد این

 خوای بزین زیر گریه؟عوض یم شه؟ انگار که یم

 با روح 
ی

_شاید چون تنها کیس بودم که تو همون بچیک

! قراره گفآسمونیش مالقات کردم... خب داشنر یم نر

 تنهایی بری؟
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هام قراره بیان! در واقع توفیق اجباری شد _نه. بعیصن 

برام! کوچیکه هوای امام رضا رو کرده! بهت گفتم که 

حال درست درموین نداره! بعد از مرگ مادرش مثل مرغ 

 پرکنده است! آروم و قرار نداره... 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۹۳ 

 

یمش  بزرگه هم به این نتیجه رسیده که شاید اگه بیی

 پابوس امام رضا حالش بهیر بشه ! 

ن _آااااه! که این  طور باشه! طور ! امیدوارم همی 

 _ناراحت شدی؟

؟  _از چی

 _از این سفر که قراره باهم بریم؟

؟_اگه بگم نه باور یم  کنن

 بینم که چه حایل شدی! _نه! چون دارم خودم یم
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رو شکر ! پووووف!  خب  پرش؟ مصبتبینن و یم_یم

ن بود؟  ت همی 
 ...حرفهای مهمیر

 _نه یه صحبت دیگه است! 

؟  _خدا بهم رحم کنه! چه صحبنر

! حاال که فکرشو یم ن نداره! کنم یم_هییحی  بینم گفیر

؟ حاال که کنجکاوم کردی یم ! _یعنن چی
ی

 گ

خواستم خواستم ... یمقدرام مهم نبود! یم_راستش اون

 بهت وعده و وعیدی در مورد هللا بدونم حاج روح
ی
تازگ

 آزادی نداده؟

ایی راجع به انتخابات آینده گفت و اینکه 
ن _چرا یه چی 

وزیش خییل زیاده و بعدش دست و بالش خییل  شانس پی 

باز میشه و از این حرفا! ویل تو مطمئنن همینو 

؟یم
ی

 خواسنر بهم بیک

_آره ... خب دیگه من باید برم. از مشهد نخود کیشمیش 

 ارم برات . می

 _شکالت زنجبییل هم بیار! 

 _باشه! 

 _محمد؟
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 _هوم؟

 !  _...هییحی

؟_مواظبش باشم! همینو یم
ی

 خواسنر بیک

 ها کم استعداد نداریا. _تو هم در شنیدن ناگفته

 دونم! الزم به سفارش نیست! هستم ! (_یم

 

 *** 

ش برگشت ساعت تازه نه  وقنر از مالقات رسول به دفیر

ته و بفهیم نفهیم دلگی  و رسگشته! و نیم صبح بود. خس

فهمید چرا نتوانسته بود با او در مورد آن هنوز نیم

موضوع ) محرمیتشان( حرف بزند. هیچ جواب منطفر 

برای خودش نداشت. بهش رحم کرده بود؟ از رسم 

خواست دلش را بشکند؟ دید؟ نیمجوانمردی به دور یم

؟ وقنر بهش گفته بود که باهم عازم مش هدند ، یا چی

ن شد و شکست .یمچهره ن چی  خواست به روی اش چی 

خودش نیاورد ویل به طرز آزارنده ای پریشان و مکدر شد 

به محکیم به گیجگاهش خورده باشد تا  و انگار که رصن

چند لحظه گیج و منگ ماند و مات و مبهوت نگاهش 
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های خودش اعتماد کند خواست به گوشکرد. شاید نیم

شوچن او داشت حقیقت را پیش و یی  تردید اما نگاه یی 

ن بود که اصل چشمانش جار یم زد. شاید برای همی 

ش مطلب را نگفت. نیم  بیشیر
ی

خواست باعث دلشکستیک

سوخت! شود! شاید احمقانه باشد ویل دلش برایش یم

یم که رقیبش بود! باشد! اگر هر کس دیگری  حاال گی 

ست جای او بود امکان نداشت که این فرصت را از د

کردنش را ! مطمئنا   فرصت خوب چزاندن و له. بدهد 

ی نایی یملحظه انتقام شد! اما رسول ...او از اول هم گی 

حسابش از همه جدا بود. حنر با اینکه قلب محبوبش را 

 ازش ربود و مال خودش کرد. 

 کش و قوش رفت 
ی

ن گذاشت. با خستیک کلتش را روی می 

انداخت. منتظر یک  و بعد یک نگاه به صفحه مانیتورش

ایمیل مهم از تهران بود تا کارهای باقیمانده اش را تا ظهر 

ن در آستانه سفر به هم گره  راه بیندازد و نگذارد همه چی 

 بخورد. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری
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ی نبود هنوز . پوقن کرد و بعد از تماشای   از ایمیل خیی

پنجره اتاقش ، روی  محوطه از الی پرده های لوردراپه

ن برهم انداخت و  یک صندیل افتاد و پاهایش را روی می 

برای لحظایر چشمانش را بست تا به قول دکیر توکیل که 

رفت ریلکس خیی از همه به مطبش یمروز در ماه یی یک

وع درمانش یم گذشت و یط این کند. چندین ماه از رسی

ات مثبنر را  مدت کم ات و تغیی  به وضوح در و بیش تاثی 

دید و از آن محمدی که همیشه بود هر درون خودش یم

ی یم گرفت.  روز داشت فاصله  بیشیر

و حاال از اینکه به پیشنهاد رسول گوش داده و تحت 

درمان یک دکیر کاربلد و حاذق قرار گرفته بود نه تنها 

خورد ازاینکه کرد بلکه افسوس یماحساس پشیماین نیم

به این فکر نینداخته که با درمان  چرا کیس زودتر او را 

 روح و روانش از بار درد و رنجهای خود بکاهد. 

 

وقنر دالوری پا به اتاقش گذاشت او لیوان چای به دست 

 انداخت. داشت به فکیس که تازه رسیده بود نگاه یم
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امون  بعد از اینکه باهم خوش و بیسی کردند و پی 

ک کاری کیم باهم گپ زدند د  الوری به موضوعات مشیر

رسعت از حواشی فاصله گرفت و صحبت را به جاهای 

 باریک
ی
 تر کشاند. بدون اینکه او آن روز و آن لحظه آمادگ

ن به آن موضوع را داشته  ذهنن برای گفتگو و پرداخیر

 .  باشد 

_امراللیه بدجوری از دستت شاکیه محمد! خدا به خی  

 بگذرونه! 

 پوزخند زنان گفت

ای مربوط به منه!چقدر قدر دونستم این_نیم پیگی  خیی

ا رو به گوشش رسوند   ه. زود باد خیی

دالوری با همان لحن و صدای جدی در جوابش به تندی 

 گفت

ته! توی شهر به این کوچییک که نیم شه _معلومه که پیگی 

دزدگ مردم آب خورد توقع داشنر شایعه به این مهیم 

 نپیچه؟ 
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هم از این بابت از زد انگار خودش جوری بهش ترسی یمیک

 دستش کفری بود.  

ش _خب حاال یم ؟ برم از دخیر ن چی کار کنم حاچی فرمایی 

 بخوام که منو به غالمیش قبول کنه؟

با اینکه سیع کرده بود آرام و موقرانه جوابش را بدهد اما 

خودش هم متوجه تن عصنی صدایش بود . حتما 

طور که دالوری آن  هایش هم برافروخته شده بود گونه

 کرد. عجیب نگاهش یم

_با این شایعایر که تو شهر راه افتاده بعید میدونم که 

ش رو بهت بده.   امراللیه حارصن بشه دیگه دخیر

_بهیر ! هرچند مطمئنم که هنوزم از خداشه! وگرنه 

ی به بار بیاد! خیی نداره که دخیر  ممکنه  ننگ بیشیر

 سته. فر عزیزش هر روز داره برام پیام فدایت شوم یم

 دی؟ _تو که جوابشو نیم

 ام! هنوز ونگ شوهرش تو گوشمه! _نه ! مگه دیوانه

 هایش پریدکنان وسط حرفدالوری تصحیح

 _شوهر سابقش! 
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_شوهر سابق عوضیش! آش نخورده و دهن سوخته 

دی شدم! انگار تقصی  من بود که زنش پوسیر و ش

ز که اون رو داشته! من تا اونهای منو قایمیک نگه یمنوحه

مرتیکه رس راهمو گرفت و یه مشت دری وری بارم کرد 

 دونستم جریان از چه قراره! اصال نیم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۹۵ 

 

ای دیگه بود! تو رو بهونه  ن _اختالفاتشون رس یه رسی چی 

ن از زیر بار دادن مهریه  کردن که قضیه رو ناموش کین

 سنگینش در برن. 

مشکل من نیست! من مقرص عاشق شدن زن _این دیگه 

 مردم نیستم!  

اش تکیه داد و نگاه غدش را به روی دالوری و به صندیل

تنگ کرد. دالوری اما دست بردار نبود! تا گناه عاشق 

 کن نبود. انداخت گردن او ولشدن زن مردم را نیم
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 تونسنر باهاش تو کافه قرار نذاری! _ اما یم

 

دونستم شوهر داره! اصال من نیم _به پی  به پیغمیی ! 

 مگه مخم تاب برداشته که دنبال زن شوهردار باشم؟

ن و سوزین و دردآور!  نگاه دالوری عاقل اندر سفیه بود! تی 

زد .حتما داشت با تمسخر انگار که داشت بهش شالق یم

 گفت توی دلش یم

 " دور از جونت! " 

حبوبه ییک ویل اصال چرا باید جریان گلزار را با قضیه م

کرد؟ این کجا و آن کجا؟ مقایسه احمقانه و حنر یم

ار از اینکه داشت ظالمانه ن د و بی  ای بود! لب روی لب فرسی

دانست چندم در این مورد بهش توضیح برای بار نیم

 ای گفت داد با لحن حق به جانبانهیم

! گلزار خانم یه روز  _من که همه چیو بهتون گفتم حاچی

ت و گفت  کار مهیم با من داره! خودش با من تماس گرف

ام. منم فکر رو معرقن نکرد و نگفت دخیر یا زن  فالین 

ی باشه  داره که ممکنه قابل پیگی 
از  اما ..  کردم اطالعایر

دونستم که قصد داره بهم ابراز عالقه کنه! کجا باید یم

اونم یه زن شوهردار؟ مگه علم غیب داشتم؟ بعدش که 
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ار دادم که دیگه بهم نزدیک نشه و فهمیدم بهش هشد

 اش ندادم. دیگه دم به تله

 

روز چندمایه یم گذشت. اواخر ماه اسفند بود. از آن

گلزار در قالب یک دخیر امروزی شیک و پیک و آراسته و 

انه توی کافه آئیش" منتظرش  با لبخندی عمیق و دلیی

ن بار بود که پا به آن کافه لوکس و اعیاین   نشسته بود.اولی 

گذاشت که گوشه و کنارش پر ساحیل در حاشیه شهر یم

بود از دخیر و پرسهایی با پوشیسی جلف و زننده که با 

ورود مردی با کلت و ته ریش و ظاهر اطالعایر به کافه با 

احساس خطر دست و پای خود را گم کردند و تا او 

 . اش را با طمانینه بنوشد ییک ییک جیم شدند قهوه

 

ته بود هیچ اطالعات به دردبخوری برایش گلزار بهش گف

ندارد و فقط خواسته از نزدیک دیداری با او داشته باشد. 

ی بور و زیبا بود . با قدی بلند و اندایم مانکن مانند  . دخیر

اش را چشمان آیی اقیانوش داشت و موهای بلوند فرفری

حلقه حلقه ریخته بود دور صورتش. اولش فکر کرده بود 

م افتاده و به این قرار مشکوک شد . اما گلزار توی یک دا
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بهش خاطر نشان کرد که پرستوی کیس نیست و بعد هم 

ف طالق بودن خودش  بدون اینکه به تاهل یا در رسی

ای کند یا به اینکه دخیر فالن آدم بزرگ شهر است اشاره

اف کرد که عاشقش شده. ) اول عاشق   اعیر
ی
به سادگ

عد که عکست رو دیدم ها و سوز صدات شدم. بنوحه

ات عاشق خودت! و حاال که از نزدیک دیدمت جذبه

 ام کرده. (دیوونه

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۹۶ 

 

با چه دل و جرایر هم مکنونات قلبش را ریخته بود 

! انگار از کیس  ! نه وقاری نه متاننر م و حیایی
ون! نه رسی بی 

ه خودش خییل . حتما به جایگاحنر او بایک نداشت

ن بود واال دست کم باید از او کیم حساب یم برد. مطمیی

ن خییل دلش یم خواست بداند این دخیر کیست که با چنی 

جساریر بهش جرات ابراز عالقه پیدا کرده.  اولش فکر 

کان دلباخته ن دخیر ایست که چون کرده بود او هم از همی 
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 اش خوششان آمدههای ظاهریاز تیپ و صدا و جاذبه

اند و او هم محل ) سگ ( کنند که عاشقش شدهخیال یم

 گذاشت. بهشان نیم

خواست بهش ثابت کند اما گلزار از همان سالم اولش یم

کند. که حسابش از همه جداست و با همه فرق یم

بفهیم نفهیم از ظاهر زیبا و جذاب و اعتماد به نفسش 

پیدا  خوشش آمده بود و بهش حس و کشش جنیس قوی

اش در دیدار اول ده بود اما از رس احتیاط و بدبینن ذایر کر 

روی خوشی بهش نشان نداد و بعد هم که با تجسس و 

ی شجره ون کشید و متوجه شد که او نامهپیگی  اش را بی 

تغاری امراللیه و عروس خانواده شکوری از بزرگان آن ته

منطقه است رسش سوت کشید و از عاقبت خودش 

رحم کرده بود .نزدیک بود توی چه دام ترسید. خدا بهش 

بالیی بیفتد ! قبل از اینکه به دردرس بیفتد خودش را از او 

های عاشقانه و توجهاتش کنار کشید و دیگر جواب پیام

 را نداد. 

 

اش خسته دالوری هم انگار از شنیدن توضیحات تکراری

 و دلزده بود. با قیافه و لحنن عبوس و خشک گفت 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

یه توافق کرده بودیم محمد! یادت رفته؟ _ما با امرالل

 اون رس عهدش موند! تو ویل زدی زیرش! 

در هم کشید. نیحی زد و با خشیم مهار  ناخشنودانه چهره

 شده گفت 

! شما از طرف من قول  _من با کیس عهدی نبستم حاچی

 دادی! 

روز که دالوری گفت از طرف او به امراللیه چرا همان

ش که تقریبا با آبروریزی و هزار  قول داده که با دخیر

های حرف و سخن از شوهرش )که پرس ییک دیگر از آدم

اض گنده شهر بود( جدا شده ازدواج یمکله کند بهش اعیر

نکرده و نگفته بود که هرگز حارصن نیست تن به این کار 

بدهد؟ دلیلش برای خودش مشخص بود و حاال داشت 

 آن را از زبان دالوری هم یم شنید. 

گه این کارو نیم کردم که حنر با وجود اون مدارکا هم _ِد ا 

 رسید پرس شهسواری رو بندازه زندان ! کیس زورش نیم

 

ای وقنر داشت در خودش خوردههمچون بادکنک سوزن

 شد مایوسانه آه کشید. مچاله یم
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؟ یعنن چون توافق به هم  _این االن یعنن چی حاچی

ندی که زد رسولو تونه با همون زد و بخورده امراللیه یم

 از حبس در بیاره؟

نگاه دالوری با او شوچن نداشت . رسسخت و 

 . رسید ناپذیر به نظر یمسازش

 تونه! _اگه بیفته رس لج معلومه که یم

ن چی کار کنم؟ جور گنایه رو بکشم که _حاال یم گی 

 نکردم؟

 

دالوری با کف دستانش بر زانوانش زد و رستکان داد. انگار 

 ! حل آساین برایش رساغ نداشتاو هم راه 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۹۷ 
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کنه که رسول از زندان دونم! اگه برات فرقر نیم_من نیم

خالص بشه خب بذار بشه! عهد و پیموین هم باقر 

خوای باید خودت رو به آب و مونه. ویل اگه اینو نیمنیم

 ! ی بزین  آتیش بیشیر

 قت تو هییحی نباید شانس بیارم. و _اعکیه! انگار هیچ

خوای هم خرما _مشکل اینه که تو همیشه هم خدا رو یم

 شه! شه پرس من! نیمرو محمد! نیم

بینم که امراللیه هیچ دینن به کنم یم_ویل هرچی فکر یم

ش! به خاطر  گردنم نداره. نه به خاطر جمع کردن  دخیر

کارو ها داشت اینرقابت سیاش که دامادش با شهسواری

به زدن به اسم و رسمشون . این یه بازی  کرد. واسه رصن

دونه که روح هللا تو دور سیاش بود. چون خوب یم

ن بعدی انتخابات دامادش رو شکست یم ده. برای همی 

ن رسول و به لرزه  همدست ما شد تا از به زندان انداخیر

ای برای خودش و درآوردن جایگاه این خانواده برگ برنده

 . سازهدامادش ب
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دانست و قبول داشت اما دالوری خود همه اینها را یم

چون موهایش را توی آسیاب سفید نکرده بود باز هم از 

 ترساندش.  عقوبت این بدعهدی

 که از مانیتورش بلند شد 
ی

حواسشان را برای  صدای دینیک

ای از هم پرت کرد.ظاهرا نوتیفیکیشن ایمییل بود لحظه

کشید. نگایه به ساعتش رش را یمکه او از دیروز انتظا

ی نمانده بود. باید هرچه  ن زودتر به انداخت. تا ظهر چی 

رفت که ناهار بخورند و رایه نوشهر شوند که به خانه یم

موقع به پرواز برسند. دسنر پشت گردنش کشید و با 

 گفت
ی

 کالفیک

! بذار برم مشهد و برگردم _من االن مخم نیم کشه حاچی

 زنیم. هم مفصل در موردش حرف یمشینیم بابعد یم

 

دانست دالوری هم چون متوجه ضیق وقت بود و یم

عازم مشهدند تصمیم گرفت از پیله کردن بهش دست 

تری موکول بردارد و ادامه این بحث را به موعد مناسب

کنند. پس همزمان از جا بلند شدند و به رسم 

بر خداحافیطن یکدیگر را درآغوش گرفتند . وقنر دالوری 

 پشتش زد و گفت
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 _سفر بخی  پرسم! 

حس کرد با اینهمه فشار و استنطاق او و نگراین های 

 اش را دوست دارد. پدرانه

 

 *** 

 

حال و هوای مشهد آن قدر برایمان نوستالژیک و 

ن خاطره ن بود که همی  که پایمان به خاکش رسید انگی 

 بود و غم دیدن جای خایل 
ی

بغضمان ترکید. هجوم دلتنیک

زد. و حنر مامان در کنارمان که بدجوری به چشم یم بابا 

محمد با تعجب به چشمان خیس از اشک من و محیا 

مان شده. خدارا شکر که در کرد و نیم فهمید چهنگاه یم

هتیل غی  از هتیل که سابقا هرساله پذیرایمان بود برایمان 

اتاق رزرو کرده بود و اال همه جا باید درد نبود بابا و 

ن روی قلبمان حس را همچون وزنه مامان ای سنگی 

 کردیم. یم
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هتل نوساز و لوکیس بود که با حرم دوکوچه فاصله 

داشت. و ما در طبقه دهم آن در دو سوئیت مجزا و 

 راه از تن به 
ی

مجهز  کنار هم مستقر شدیم و هنوز خستیک

ن حاال  در نکرده محیا بند کرده بود که اال و بال باید همی 

 ت. برویم زیار 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۹۹۸ 

 

من نتوانستم قانعش کنم اما محمد با مالیمت بهش 

خاطر نشان کرد که دم اذان مغرب حرم جای سوزن 

ن نیست و امکان ندارد که توی آن شلویعن و  انداخیر

احت نکنیم  ی    ح برسد و اگر اسیر ازدحام دستمان به رصن

 از پا بیندازدمان و 
ی

در نهایت قول داد  ممکن است خستیک

تر شد ما را برای زیارت خواهد آخر شب که حرم خلوت

ها برد. من و محیا به نوبت دوش گرفتیم و تا صدای نقاره

 هامان خوابیدیم. از حرم بلند شود روی تخت
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شاممان را توی رستوران هتل خوردیم و آخر شب هم  

چادر به رس کردیم و به زیارت رفتیم. در جواب محمد که 

 کنان گفته بودذوق

 ماه! _خییل وقت بود که با چادر ندیده بودمت زیک

 گفتم

_دوست ندارم مجبور بشم که هر چادری رو بندازم 

 دم چادر خودم باشه. رسم! ترجیح یم

 

 از ما عقب و وقنر محیا حواسش به ما نبود و  یک گام

 افتاده بود کنار گوشم گفت 

خونه بودی و _یاد روزایی افتادم که هنوز دخیر 

 دونسنر چه حیس بهت دارم . نیم

 کردم و گفتم  چشیم نازک پشت 

 شم دیگه منو یاد اون روزا نندازی . _ممنون یم

 خنده تخیس کرد و با لحن دوپهلویی جوابم را داد 

 _من خودمم این روزا رو بیشیر از اون روزا دوست دارم. 
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با محمد پای همان کفشداری که واردش شدیم قرار 

گذاشته بودیم. ارصار داشت که حتما باید با خودش 

خواست که ما برگردیم .چون آخر شب بود دلش نیم

 تنهایی و بدون همرایه او رایه هتل شویم. 

وقت از شب هم شلوغ بود. اما به حرم حنر در آن

هرحال من از نزدیک و محیا از دور موفق شدیم که یک 

دیک شدن به دل سی  زیارت کنیم. هرچند محیا از نز 

ن یم ی    ح پرهی  کرد و تحت تاثی  ارصارهای من هم قرار رصن

همه ذوق و . برایم عجیب بود که چرا با آننگرفت

اشتیاقر که برای زیارت داشت مثل من دستانش را به 

ی    ح دخیل نیم بست؟ بعدا با بغض و گریه گفته بود رصن

منده است . چون به شدت  که از روی امام رضا رسی

 یماحساس گناه 
ی
های من هم کند .با دلداریو رسافکندگ

 شد. آرام نیم

 

آمدیم امیدوار بودم در دفعات بعدی که برای زیارت یم

طور اش غلبه کند و آنی کذایی بتواند بر این حس دافعه

خواست دور حرم بگردد و دستش را که همیشه دلش یم

ی    ح برساند. محمد طبق قول و قرارمان انتظارمان  به رصن
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کشید. وقنر با چشمان قرمز و پف کرده محیا مواجه را یم

شد با نگاه پرسانش دنبال جواب از من یم گشت من هم 

ن خایص نیست و  با ایماء و اشاره بهش فهماندم که چی 

! احساش شدن و درد و عذاب وجدان 
ی

همان همیشیک

 کشیدن! 

های خلوت گذشتیم و در در خنکای شب از کوچه

به هتل رسیدیم. محمد قبل از زنان سکویر ممتد قدم

اینکه به اتاق خودش برود کنارمان مکنی کرد و بعد از 

 کیم این پا و آن پا شدن گفت

 میام رساغتون که بریم صبحونه!  ۸_فردا ساعت 

محیا با صدایی که از شدت گریه بم و خروسیک شده بود 

 گفت 

 شه صبحونه رو تو اتاقمون بخوریم؟_یم

 

 ند#عشق_را_سانسور_کرد

 #نیلوفرالری

#۹۹۹ 
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ن را نداشت معلوم بود که حوصله ن رفیر محمد  پایی 

ن نبود گفت   فکورانه و درحالیکه مطمیی

 . شه ویل .. _شدن که یم

که مکنی کرد و نگاهش را به من دوخت. معلوم بود 

ن و حاال  دوست داشت باهم برای صبحانه برویم پایی 

ی لنی کرد. اما از خواست قمحیا داشت بدقلفر یم ن اش چی 

نگفت. و من چرا ناگهان مثل قاشق نشسته پریدم وسط 

 و گفتم

موقع _حاال تا فردا خدا بزرگه! شاید محیا خانم تا اون

 نظرش برگشت. 

زد باال و چادرش را از رس ول کرد و  دانم. محیا شانهنیم

طرف نگاه مشتاق و براق محمد بعد از در رفت تو . این

ویم را به سمتش چرخاندم نفس هنوز به من بود و تا ر 

 شده اش را رها کرد و لبخندزنان گفتحبس

 !  _شب بخی 

. کلید انداخت و و بعد شتابان پشت در اتاقش رفت

ی فرار یم ن  کرد. رسی    ع  رفت تو . انگار که داشت از چی 
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قدر بد بود که حنر نای صبح روز بعد محیا حالش آن

حانه برویم جنبیدن نداشت چه رسد به اینکه برای صب

. با بدن شل و لخت افتاده بود روی تخت. تقریبا  ن پایی 

زد و نه حنر انگار درحالت اغماء بود. نه حرقن یم

کرد. حالش شنید. گایه فقط ناله یمصدایمان را یم

کننده بود که محمد از متصدی هتل قدر نگرانآن

خواست دکیر خیی کنند و کردند .دکیر آمد و بعد از 

ن نبض و فشار خونش گفت که باید هرچه معاینه و گ رفیر

ی . ظاهرا اش کنند زودتر به درمانگاه برسانیمش تا بسیر

محیا باز هم دچار شوک و حمله عصنی شده بود و باید 

روزمان  گرفت و به این ترتیب یکقرار یم تحت مراقبت

را در مشهد در گوشه و کنار یک درمانگاه تخصیص 

 ب مرخصمان کردند. گذراندیم تا اینکه آخر ش

 

ترسم بخوابم و اتفاقر خوام تمام شب بیدار بمونم. یم_یم

 براش بیفته. 

محیا در اتاق روی تختش خوابیده بود و من و محمد 

توی هال کوچک سوئیتمان نشسته بودیم و چای و 

ها باز بودند و هوای خنک نیمه خوردیم. پنجرهکلوچه یم
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داشت برایمان شام  کشید تو.  محمد ارصار شبان هره یم

سفارش بدهد .اما دیروقت بود و من اشتها نداشتم و 

وقنر گفتم فقط برای خودش سفارش بدهد کال منرصف 

 و به نوشیدن چای قانع شد . در جوابم دلسوزانه گفت 

! تو هم خسته_نیم ای ! توین که تمام شب بیدار بموین

 ُبری! یم

ن مات  آیه کشیدم و نگاهم به گلدان کریستال روی می 

 ماند

ام برای محیا خواب را از خسته که بودم اما ترس و نگراین 

 چشمانم فراری داده بود. 

 جوری خیالم راحت تره. _مهم نیست! این

_پس اگه اشکال نداره من امشب اینجا بخوابم تا 

 هرموقع خوابت گرفت من جات کشیک بکشم. 

 _الزم نیست. گفتم که خوابم نمیاد. 

اطعانه بود. طوری که اما و اگری باقر لحنم آرام اما ق

های مایوس و . و برای اینکه از دست نگاهنگذارد 

. قوری را  ن ناخشنودش درامان باشم رسم را انداختم پایی 

 برداشتم و دوباره برای خودم چای ریختم. 
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ن گذشت.   کیم در سکوت سنگی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۰۰ 

 

ون هم صدایی ن خش آرام و دور آمد جز خشیماز بی 

جاروی پاکبان.و بعد این من بودم که به دل آن سکوت 

 زد . 

سم؟  _یه سوال ازت بیی

ای درهم کشیده نگاهم کرد.ظاهرا با جواب با چهره

 . ام بدجوری توی ذوقش زده بودممنفن 

س تا بعدش برم بکپم!   _بیی

مرا برای پرسیدن یا بارید رنجیسی که از صدایش یم

سیدن سوایل که ذهنم را به خود مشغول کرده بود نیی 

خواستم با پشیماین ای که یم.و درست لحظه دودل کرد 

به سکوتم ادامه بدهم با لحنن توام با ترغیب و رسزنش 

 گفت
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 _حاال باید حتما التماست کنم تا به حرف بیای؟ 

 ام را نوشیدم و بعد دل به دریا زدم و گفتمکیم از چای

خانم  قت مثل محیا بودی؟ از کاری که با زهرهو _تو هیچ

؟کردی عذاب  وجدان گرفنر

از گوشه چشم نگاهم کرد . نافذ و عمیق و نفسگی  ! بعد 

ن برداشت ناگهان با چهره ای برافروخته از جایش خی 

.چنان که گفتم قصد ترک سوئیتمان را دارد. اما رفت 

آرام  پشت پنجره ایستاد و در سکویر مبهم زل زد به شب

 و نوراین مشهد. فکر کردم 

پرسیدم. اصال به من چه؟ " بهیر بود این سوالو ازش نیم

 " 

 تقریبا از شنیدن جوابش ناامید شده بودم که گفت

 _بیا اینجا! 

لحنش آمرانه بود و حس کردم وقت مناسنی برای 

چون و چرا بلند شدم و رفتم رسپییحی نیست. پس یی 

 به جایی اشاره کردکنارش ایستادم. با انگشتش 

 ! ن  _اونجا رو ببی 
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ن خایص  با نگاهم مسی  مورد نظرش را دنبال کردم و چی 

ن ندیدم.جز پاکبان پی  نارنیحی  پوشی که داشت آن پایی 

 کشید. خیابان را جارو یم

 _چیو ؟ 

 گم! _اون رفتگره رو یم

دانم چی پاکبان مورد نظر توجهش را جلب کرده بود و نیم

 دهد . رسگشته گفتمخواست نشان من یم

 _خب؟

و چقدر  .نگاهش برق خایص داشت رویش را به من کرد 

دانستم هنوز تحت تاثی  رسید! نیممنقلب به نظر یم

ن دیگری درونش را به شورش  سوال من بود یا چی 

 انداخته؟ 

م _یم ن دک و پزم برم جارو رو از دستش بگی  خوام با همی 

رو تا صبح جارو و تمام کوچه و خیابونای این اطراف 

 بکشم! 

ی را داشتم جز اینکه گفت. باور  ن انتظار شنیدن هرچی 

 یا کردم جدی گفته باشد! البد از رس هیجاننیم
ی
زدگ

د. محمد و ناراحنر داشت بلوف یم ن زد که تاثر مرا برانگی 
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این کارها؟ ازش بعید بود. بار دیگر نگایه به پاکبان که 

کرد انداختم و را یمکنان و با حوصله داشت کارش لخلخ

 شانه زدم باال. 

_بد هم نیست یه کم از تن و بدنت کار بکیسی و عرق 

 بریزی ! ثواب داره. 

کردم. انگار از روی بدجنیس داشتم تهییج و تحریکش یم

هرچند که واقعا هم جدی نبودم. اما او انگار حنر نیاز به 

شانتاژ من هم نداشت. معلوم بود تصمیمش را 

 ها را داشت. شوق بچه گرفته.ذوق و 

ن االن توی دلم نیت کردم که این چند شب باقر  _همی 

 های حرم رو تا صبح جارو بکشم. پس کوچه مونده کوچه

 رفتپیش چشمان هاج و واج من داشت به سمت در یم

 . 

 . _شاید خدا کیم از بار گناهم کم کنه

 و قبل از اینکه در را پشت رسش ببندد با تاکید گفت

ه وقت حضورمو کنار خودت الزم داشنر با من _اگه ی

 . تماس بگی  
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و بعد رفت و تا با چشمان خودم دقایفر بعد ندیدمش که 

ن بعد از گفتگوی کوتایه که با پاکبان داشت جارو  آن پایی 

ن شد باورم  را از دستش گرفت و خودش مشغول ُرفیر

 شد که بخواهد رس حرفش بماند. نیم

 

 ��ین داستان هنوز ادامه دارد ! رسیدیم به پارت هزار و ا
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۰۱ 

 

ن هم محمد پای حرفش ماند. آن شب و شب های بعد نی 

های اطراف حرم را جارو کوچهتا اذان صبح کوچه پس

کشید . بعد از چند ساعت جاروکیسی ، به هتل 

مه نماز گرفت و سپس باهم برای اقاگشت. دوش یمبریم

گشتیم تا شدیم و وقنر باز به هتل بریمصبح رایه حرم یم

 چند ساعت کار و بیداری لنگ ظهر یم
ی

خوابید تا خستیک

 . شبانه را از تن به در کند 

 

گفت از آمدنش به مشهد اش یمحایلمحیا با تمام افرسده

خواهد تا ابد آنجا باشد. خوشحال است و دلش یم

بودیم ذوق و شوقر کودکانه همیشه هروقت رایه حرم 

زد و حنر برای خودش داشت. پرشور و پرانرژی حرف یم

هایی را در مغازه
ن کرد که های رسراهمان نشان یمو من چی 

ون یم در راه برگشت بخردشان آمدیم  اما از حرم که بی 

های محزون و دلشکسته  را به خود یم گرفت قیافه آدم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

اش نگاه ارنگ مورد عالقههای شلوغ و رنگو حنر به مغازه

گذاشت و کرد. انگار روحش را توی حرم جا یمهم نیم

گشت. دوباره در الک خودش مثل یک مرده متحرک بریم

. تا کرد بهانه گریه یمرفت یا اینکه کنج تختش یی فرو یم

روز بعد از نماز صبح که به هتل برگشتیم وقنر اینکه یک

حانه بخوابیم از خواستیم طبق معمول تا وقت صبیم

. درحالیکه نگاه راسخ و مصممش  روی تختش صدام زد 

 ریخت گفت را توی چشمان مات و مبهوت من یم

خوام که تونم و نیم_من فکرامو کردم محبوبه! دیگه نیم

رم با این عذاب وجدان رس کنم. از مشهد که برگشتیم یم

ن رو به پلیس یم گم .کیس هم نیم تونه مانعم همه چی 

 شه. ب

اض یا واکنش به من بدهد سپس یی  آنکه مجایل برای اعیر

وواج مانده من، موهای افشانش را با  پیش چشمان هاج

کش مویش بست .بعد پشتش را به من کرد و راحت و 

 آسوده خوابید. 

 

توانستم تا ظهر و بیدار شدن محمد صیی کنم. دلم نیم

دم. ز آرام نیم گرفت.باید هرچه زودتر باهاش حرف یم
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اعتنا به بعد از اطمینان از اینکه محیا خوابش برده ،یی 

اینکه ساعت شش صبح است و محمد حتما تا حاال از 

ون رفتم و زنگ   یی هوش شده، از اتاق بی 
ی

شدت خستیک

در اتاقش را زدم. با مکث و تاخی  و غرغر آمد و در را 

اش را به کردهبرایم باز کرد. گیج خواب بود و چشمان پف

های توانست باز نگه دارد.وقت نکرده بود دکمهیم زور 

اهنش را که البد با حرکایر دستپاچه به تن کرده بود  پی 

. از دیدنم با آن چهره پریشان و مضطرب پشت در ببندد 

 تعجب کرد و با نگراین پرسید

 _چی شده؟

و وقنر بدون حرف از کنارش رد شدم و به داخل رفتم 

 
ی

شد .بعد از صدای بسته  اش دوچندانبهت و رسگشتیک

 شدن در به طعنه گفت 

رنجه کردی _خی  باشه ! چی شده که این وقت صبح قدم

 اومدی به اتاق من!؟

 

 
ی

های معمول اتاقش کم و بیش مرتب بود و از شلختیک

ش که معلوم بود تازه ازش زده  مردانه اثری نبود. جز بسیر

ون  یی بی 
 هدف دور خودم زدم و بعد رفتم روی. چرچن
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س عرق کرده بودم.  کاناپه چرم نشستم.از فشار اسیر

دهانم خشک شده بود و دلم یک لیوان آب خنک 

د . یم  خواست که دلشوره هایم را بشورد و بیی

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۰۲ 

 

محمد هنوز منتظر و رسدرگم درحال تماشای من بود که 

 مقدمه گفتم من یی 

گه از مشهد که برگشتیم ه! یم_محیا تصمیمش رو گرفت

 گه . ره واقعیت رو به پلیس یمیم

صورتش ریخت.چشمانش به رویم باریک شدند و موچی 

 از خشم و ناباوری از صدایش بلند شد. 

؟ این تصمیم یهوییش دیگه از کجا دراومده؟  _یعنن چی

 گفتمرستکان دادم و با یی 
ی
 چارگ
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انگار یه حال  دونم .امروز صبح که از حرم برگشتیم_نیم

ن به نظر  دیگه بود! خییل جدی و به خودش مطمیی

 ترسم محمد! رسه. من یمیم

نیحی زد و بعد دسنر پشت گردنش کشید. با تمام غافلگی  

کرد که شدن و خوف برداشتنش داشت تالش یم

 . تر از من به نظر نرسد مستاصل

_مگه دست اونه!؟ فقط خودش که نیست ! پای من و 

ه. ما هم تو این پنهانتو هم این وس یک ط گی  کاری رسی

 جرمیم! 

 

 آمد. صدایم تحت تاثی  احساس عجزم درنیم

_جریم نبود که! فقط... فقط... یه اتفاق بود. هیچ قصد 

 قبیل درکار نبود... 

_برای قانون سوال پیش میاد که اگه عمدی در کار نبود 

 چرا اصل ماجرا رو پنهان کردیم و دروغ گفتیم؟

 فهمن اصل ماجرا چی بوده؟خره که یم_ویل باال 
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عمدی بودنش رو ثابت کنه  _تا قانون بخواد عمدی و غی 

چاره شدیم. باید بشینیم و سقوطمون رو تماشا ما یی 

 کنیم. 

باخته و عصنی رو به من ای رنگپوقن کرد و بعد با چهره

 کرد و پرسید

 _اشکال نداره سیگار بکشم؟

 

سیگار و فندکش را از رستکان دادم که یعنن نه. پاکت 

ن برداشت و رفت کنار پنجره .خواب به کل از  روی می 

رسش پریده بود . پنجره را باز کرد و بعد با فندک 

ن پکش آن اند.اولی  قدر عمیق و محکم بود سیگارش را گی 

 که من جای او نفسم گرفت. 

_ما نباید بذاریم این دخیر از روی احساسات کاری کنه 

ر خودش و خ انواده بشه. با مقرص اعالم کردن که به رصن

خواد حل کنه؟ جز این که خودش چه مشکیل رو یم

ایط واسه همه مون بدتر بشه. این آخرین ترکش رسی

تونه تو اون شهر زیر سایه تونه باشه. گ دیگه یمیم

ن نگاه مردم دووم بیاره؟ باید همه مون جمع کنیم و سنگی 

 از اونجا گم و گور شیم. 
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دانستم که برمال شدن موافق بودم و یممن هم با او 

توانست باشد و مامان هم به حقیقت چاره کارمان نیم

 برنیم
ی
. شاید حنر روح خودش هم رایصن به گشتزندگ

خواست که بار دیگر خانواده این رسوایی نبود و نیم

ها بیفتد و مورد تف و لعنت مردم قرار پنایه بر رس زبان

د. اما محیا را آن ر در تصمیم خودش جدی و قدبگی 

ای نتواند از ترسیدم هیچ ارادهراسخ دیده بودم که یم

خواست روح گنهکار و تصمییم که گرفته بازش دارد. او یم

دردمندش را هرجور شده به آرامش برساند و فکر 

های دیگر را هم نیم ن  کرد. چی 

 

 کیم با تردید گفتم

نظرش _حاال شاید از مشهد که برگشتیم خونه تونستم 

تونم. حال و هوای اینجا رو عوض کنم. اما اینجا نیم

 گرفتتش! 

 محمد از پشت دود سیگارش نگاه به من کرد و گفت
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ن امشب از اینجا یم ریم. موندن دیگه به صالح _پس همی 

 نیست. 

بلیت برگشتمان برای دوشب بعد بود اما من هم با او 

بازگشت زودهنگاممان موافق بودم. همان شب به برای 

بهانه اینکه برای محمد کار مهیم پیش آمده با پرواز آخر 

ن محمد مانده بود توی  شب رشت برگشتیم. ماشی 

پارکینگ فرودگاه نوشهر که روز بعد رفت و آوردش. محیا 

افش عجله داشت و درک نیم کرد که چرا برای اعیر

 ش دارم؟ خواهم از این تصمیم باز یم

 خوای تا ابد عذاب بکشم محبوبه؟ _تو یم

 خوام هر طور شده ازت محافظت کنم. . من فقط یم_نه

؟ وقنر یم  کشم؟ بینن دارم اینهمه زجر یم_به چه قیمنر
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اف تو وضع رو از این بدتر یم کنه محیا. خواهش _ اعیر

کنم یه کم دیگه طاقت بیار و صبور باش! یادت رفته یم

 راری داشتیم؟باهم چه ق

 کشم_حنر یادم نمیاد قرارمون چی بود؟ من دیگه نیم

خوام هرچه زودتر از این کابوس بیدار شم... محبوبه! یم

دیگه بسمه. بهت گفتم تصمیمم رو گرفتم و کیس 

ه. نیم  تونه جلومو بگی 

کنن مامان کنن محیا! فکر یم_به خدا داری اشتباه یم

 راضیه ؟

اومد و از ال هر شب به خوابم نیم_مطمئنم که راضیه! وا

 عقوبت این کار منو نیم ترسوند! 

_اگه همش به اون اتفاق فکر نکنن مامان هم دیگه به 

 خوابت نمیاد . 

تونم بهش فکر نکنم! من باعث مرگش شدم! من _نیم

 هولش دادم. 

 _عمدی نبود! 

ن نیستم . بعد از _شایدم بود! دیگه به قصد و نیتم مطمیی

 گفتم کاش جای بابا، مامان مرده بود! یشه یممرگ بابا هم
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 احساش داشت پرت و پال یم
ی
گفت از شدت جوزدگ

ن خودش ، از حتما! انگار یم خواست با گنهکار شناخیر

د.من ادعایش را باور نیم کردم. او خودش انتقام بگی 

 ذهنن شده بود و داشت از خودش دچار از هم
ی

گسیختیک

 بافت. اوهام یم

ین حرفو نزن! اون فقط یه اتفاق بود. اگه _نه دیگه ا

دادی مامان ها نبودیم فوقش وقنر هولش یمروی پله

ن . یم  خورد زمی 

ن یم_به خودم که نیم شم که تونم دروغ بگم! گایه مطمیی

ش راحت بشم... عمدا هولش دادم .یم  خواستم از رسی

_تو احساسایر شدی محیا! زده به رست! حالیت نیست 

! شایچی یم
ی

د به دالییل از دست مامان عصباین بودی گ

و گایه ممکنه آرزوی مرگشم کرده باشی ویل این دلیل 

... تو رو قرآن اینا رو شه که عمدا هولش داده باشی نیم

 شه. که به من گفنر جای دیگه نگو...رسی یم

خوای از من محافظت کنن محبوبه! ویل به دونم یم_یم

تونم ادامه اه با منه نیمخدا نیم ارزه! تا این احساس گن

 برام مثل جهنمه! 
ی
 بدم...زندگ
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هایش را گرفتم و به سمت خودم منقلب و ناباورانه شانه

زدیم. نفس یمکشیدمش . هردو از شدت هیجان نفس

دانم به چه ! نیمانگار که مسافت طوالین را دویده باشیم

حجم از  زباین باید آرامش یم کردم؟ کلمات پیش آن

زد عاجز ین و استیصایل که در نگاهمان موج یمپریشا

 مانده بودند. با مالیمت گفتم

ن محیا ! به زودی کارامونو یم کنیم و از اینجا _ ببی 

کنم همه چیو خراب نکن! قراره ریم... خواهش یمیم

 باهم بریم خارج! 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۰۴ 

 

 جدید در انت
ی
ظارمونه! این فرصت فکرشو بکن! یه زندگ

 .  رو از خودت نگی 
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نگاهش با اندوه و تاسفن عمیق روی صورتم مات ماند. 

 هرچه بغض بود ریخته بود توی صداش. 

_خارج؟ هه! چقدر دوست داشتم یه زماین از اینجا 

ن رنگه! از دست  برم... ویل هرجا برم آسمون برام همی 

   تونم فرار کنم؟خودم و این حس گناه لعننر کجا یم

 

طاقت شدم و در آغوش از ناامیدی و سوز نگاهش یی 

گرفتمش. تا به حال محیای خودم را تا این حد از دست 

رفته ندیده بودم! داشتم از فشار دردی که پابه پای او 

های شدم اما کماکان ادای آدمکشیدم ، تکه پاره یمیم

قوی و رسسخت را درآوردم و کنار گوشش با لحن 

 نویدبخیسی گفتم

دم اگه از این محیط دم محیا! قول یم_بهت قول یم

شه. حنر این حس لعننر دور بشیم همه چی عوض یم

 داره روح و قلبت رو یمگناه نفرینن که یم
ی

جوئه گ

هفراموش یم ن های شه و جای خودش رو به امید و انگی 

ی یم ! هرچقدرم که بد بهیر ن ده! این روزها ابدی نیسیر

کنم کیم دیگه تحمل کن تا یمگذرن! خواهش باشن یم
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ای که ریختم پیش برم و هردومونو من بتونم طبق نقشه

 از این وضعیت نجات بدم. 

 

ن و به  و به این نتیجه رسیدم که دست روی دست گذاشیر

امید رسیدن فرصت خوب ماندن بس بود! باید هرچه 

 کردم. قبل از اینکه دیر شود! زودتر کاری یم

ود. محیا ناخواسته با تصمیم شاید این تلنگر الزم ب

اش باعث شد من به خود بیایم تا دیگر بیش از احساش

ایط روچ  این وقت را از دست ندهم. من که به خاطر رسی

مهاجرتمان را تقریبا کنسل کرده بودم حاال از  محیا برنامه

روی اضطرار به این فکر افتاده بودم تا هرچه زودتر 

ی راه . محیا به نقشهاقدامات الزم را انجام بدهیم

ن نبود و باور نداشت که زیر  نجاتمان چندان مطمیی

آسمان دیار دیگری بتواند روح بیمار و ناآرامش را به قرار 

ن نبود که بتواند رنج هایش را اینجا جا برساند. مطمیی

بگذارد و سبکباالنه همراه من شود، اما تصمیم گرفت با 

 بیم و امید شانسش را امتحان کند. 

؟ () ن بود چی  ویل اگه اونجا هم وضع و حالم همی 
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به محمد که نگران و پیگی  تصمیم محیا بود گفته بودم 

های طوالین او را از ام بعد از صحبتکه موفق شده

تصمیمش منرصف کنم و خیالش را راحت کردم از اینکه 

 توی این آتش بسوزیم. محمد ازم 
ی

قرار نیست همیک

بیشیر مواظب محیا و حرکاتش  خواسته بود از این به بعد 

م که یکباشم و تماس وقت کار هایش را هم زیر نظر بگی 

 دست خودش و ما ندهد. 

_من رسم خییل شلوغه! این روزا تمرکز کاقن ندارم! تو ویل 

 حنر یه لحظه هم ازش غافل نمون ! 

 

خواست اش یمهمه شلویعن کاریدانم وسط آنو نیم

و شکالت زنجبییل ظاهرا ی نخود و کشمش آخرین بسته

جا برایش سفارشی را که از روز اول ازم خواسته بود یک

د که نگه دارم و قایر سوغایر  های بقیه نکنم برای گ بیی

چند روز بعد از بازگشتمان از مشهد رساغشان را ازم 

ت  ن را به غی  گرفت و با خود از خانه برد. البته که همه چی 

 دادمو تعصبش ربط یم

 

 ا_سانسور_کردند#عشق_ر 
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ی ازش یم  پرسیدم وقنر آن بستهواال با کنجکاوی بیشیر

دادم منظورش چی بود سوغایر مورد نظر را به دستش یم

 که گفت 

 ماه. _امیدوارم عطر دستات روش جا نمونده باشه زیک

 

یک روز که محمد برای یک سفر کاری رایه ساری شد 

ون زدیم تا اقدامات الزم را من و محیا هم از خان ه بی 

اش انجام بدهیم.) برای ثبت و درخواست گذرنامه

پاسپورت من هنوز اعتبار داشت. ( از روی احتیاط 

ل دایی سجاد را داده بودیم که پاسپورتش را به 
ن آدرس مین

آنجا بفرستند و در این مورد با ریحانه هم هماهنگ کرده 

ی  ن بهش نگفتم و فقط بودم. از جزییات مهاجرتمان چی 

جسته و گریخته اشارایر به ادامه تحصیل خودم و محیا 

طور به نظر برسد که در یک کشور اروپایی کردم تا این

ن  که حال محیا خوب رفتنمان برای همیشه نیست و همی 

ترسیدم اگر گردیم. یمشد و مدرکمان را گرفتیم بریم
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بفهمند برگشنر درکار نیست در وقت الزم از ما و 

تصمیمان حمایت نکنند . به روح مادرش قسمش داده 

بودم که در این باره حرقن به کیس نزند چرا که اگر محمد 

دار یم شد هرطور شده جلوی رفتنمان از این تصمیم خیی

شنید شوکه بود اما را یم گرفت و او با اینکه از آنچه یم

قول داد دهنش قرص باشد و در این راه هر کمیک از 

 اید دری    غ نکند. دستش بربی

 

ای که من و ریحانه با دایی بعد از گفتگوی سه ساعته

سجاد داشتیم تقریبا متقاعدش کردیم که با تمام 

ها و تردیدهایی که داشت با تصمیم ما مخالفت دلواپیس

ین  ایط کنوین این بهیر نکند و به این باور برسد که در رسی

یم همه راه حل برای ماست. به این امید که وقنر برگشت

ن روبه راه شده باشد!   چی 

قرار بر این شد که من و محیا به دایی سجاد وکالت تام 

االرثمان باشد و بتواند در غیاب ما بدهیم تا پیگی  سهم

 برای فروش امالک باقیمانده اقدام کند. 
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سفرمان  در پیامم به آسیه خانم نوشتم که باز هم برنامه

خروج از کشور عجله عوض شده ، چون به دالییل برای 

. در شان باشیمکاری  توانیم که منتظر دعوتنامهداریم نیم

قدم اول قرار شد با ویزای توریسنر به اتریش برویم تا 

بعدا رس فرصت اقدامات الزم را برای اقامتمان انجام 

 بدهیم. 

 

درحالیکه منتظر آماده شدن پاسپورت محیا بودیم و 

رمانه مدارکمان را جمع همزمان و به طور پنهاین و مح

بردیم و کردیم و مقدمات مربوط به سفرمان را پیش یمیم

گشتیم تا ویزا و بلیتمان را از دنبال فرصت مناسنی یم

صبح  آژانس آشنای دایی سجاد اوگ کنیم در یک

شهریوری از خواب بیدار شدم و دیدم محیا نیست. 

خیی و دانم باز شب چه خوایی دیده بود که صبح یی نیم

اف پیش پلیس  ل خارج شد که برای اعیر ن یواشیک از مین

دهد با هایم جواب نیمبرود و من وقنر دیدم به تماس

 شماره محمد را گرفتم و با گریه و زاری و فریاد 
ی

رسآسیمیک

ازش خواستم قبل از اینکه دیر شود محیا را هرجا که 

د.   هست پیدا کند و جلوی تصمیم انتحاری اش را بگی 
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 چند روز قبل تر 

 

 !  )_شکالت زنجبییل هم که گرفنر

مقصود و انگشیر عقیق که راست _دیدم تسبیح شاه

 کارت نیست! گفتم دست خایل نیام! 

 _دستت درد نکنه! حال کوچیکه چطوره؟ 

 _فعال که خداروشکر خوبه! 

ایی به گ
ن وشم خورده محمد! _خداروشکر ...یه چی 

شایعایر احمقانه! تموم این مدت دوبه شک منتظرت 

 . بودم بیای و تکذیبش کنن 

 زود به زود دلتنگت یم_هه! حاج روح
ی
شه! باید هللا تازگ

 یه محدودینر برای اومدنش بذارم. 

ری یعنن که شایعه _وقنر از جواب دادن طفره یم

 نیست، حقیقت داره! 

 رم؟ کنن دارم طفره یم_فکر یم

 _برای آدیم مثل تو گرچه یه کم عجیبه! ویل آره! 
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 چه بالیی رسم اومده! من که به کیس جواب پس 
_یعنن

 رم؟دادم.چی شده که حاال به قول تو دارم طفره یمنیم

 _مجبورش کردی؟

ایط مجبورش کردن!   _من نه! دیگران و رسی

 اومد! _تو هم که بدت نیم

 ا خودم معلوم نیست. _راستش هم نه.هم آره. تکلیفم ب

! _کاش نیم  ذاشنر

شه گرفت رسول! _قبول کن جلوی بعیصن اتفاقا رو نیم

ن من...شاید ناخواسته باعث بشم که از زندان  مثال همی 

 .  آزاد بیسی

 الخالق! حتما آخر زمون شده! _جل

_آره باورش سخته ویل جریانایر داره که از گفتنش 

 معذورم. 

ی هم عوض شده؟ منظورم ن  ...!  _حاال چی 

ن ما همه چی هنوز مثل قبله! اما نیم تونم منکر این _بی 

 ام! باشم که همیشه منتظر یه اشاره

! _یم  دونم! بارها ثابت کردی که آدم فرصت طلنی هسنر
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م ... معلومه دلت ترسیده! _این حرفت رو نشنیده یم  گی 

؟  _از چی

 _از اینکه ممکنه جای خایل تو رو پر کنم براش. 

ن   آسوین بود قبل از من جاتو گرفته بودی!  _اکه به همی 

 شد! _اگه تجربه االنو داشتم حتما بخت با من یار یم

ای محمد! اما خوبه که به _تو هنوز اندر خم یک کوچه

 !  خودت امیدوار باشی

ام که حنر یه درصد شانس هم عرضهقدر یی _یعنن اون

 دی؟به من نیم

 د. اما ... دم. خییل بیشیر از یه درص_معلومه که یم

_حاال که دلمو خوش کردی دیگه حرفت رو به اما و اگر 

 نکش! اگه این اتفاق بیفته واکنشت چیه! 

 _از سوغاتیات ممنونم! 

 ری! _حاال این تویی که داری طفره یم

 خوام کیم با خودم خلوت کنم. _یم

 _تو هم که گندش رو درآوردی با این خلوتت! 

 _خداحافظ! 
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 م! ر _تا جوابمو ندی نیم

تونم همچنان به حس درونم _من پیشگو نیستم اما یم

ن باشم  . گرچه از اینجا نیممطمیی
ی

 تونم جلوی این وابستیک

م که یم ایط و دشواریرو بگی  های تونه تو این رسی

 پیش
ی

هایی پیدا اومده عادی باشه. حنر منم اینجا وابستیک

 کشید بعد 
ی

کردم! اگه از این سطح گذشت و به دلبستیک

 تا جوابت رو بدم.(بیا 

*** 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۰۷ 

 

محمد از اورژانس با من تماس گرفت و گفت که محیا 

ی پایش به اتاق رسوان مهدوی رسیده و  توی کالنیر

من کنان گفته و نگفته دچار حمله و ای مننرسیده ، کلمه

داند تشنج عصنی شد و از هوش رفت. گفت هنوز نیم
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طور باید شک و ظن پیش آمده را جمعش کند و که چ

ی چه بهانه اشد. برای حضور محیا در کالنیر  ای بیر

 

بعدا که محیا را از اورژانس به خانه منتقل کردیم محمد 

با پریشاین گفت که مجبور شده به دروغ پیش رسوان 

مهدوی مدیع شود که پرسی برای محیا مزاحمت ایجاد 

ی نگفته و خواسته علیه  کرده و او از ترسش به کیس ن چی 

آن پرس و تهدیداتش یواشیک شکایت کند. اما حاال که 

خودش در جریان این مزاحمت قرار گرفته، یی کار را 

د و آن پرس را رسجایش یمیم نشاند. بعد هم برای گی 

ل و مراقبت از محیا یک تصمیم سخت گرفت .   کنیر

ن و بری ن یه _باید مدیر محض احتیاط از شهر دور بشی 

جای دیگه! معلوم نیست دفعه بعد قبل از اینکه دهنش 

 . رو باز کنه بازم شانس بیاریم که از هوش بره

 _مثال کجا بریم؟

 _جواهرده! 

؟  _ویل اگه یه وقت شنی نصف شنی حالش بد شد چی

یم. _یه پرستار براش یم  گی 
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_فعال من اینجا مراقبشم. با هوشیاری و حواس جمیع 

ی  کنیم. از پسش برنمیام بعد یه فکری یماگه دیدم  بیشیر

_پس باید قفل درا رو عوض کنیم . در حیاط هم همیشه 

 قفل بمونه. 

زنم .قرار نبود _فکر خوبیه! منم باز باهاش حرف یم

 دونم چی شد که باز هوایی شد! جوری بشه. نیماین

و وقنر از محیا دلیلش را پرسیدم سکوت تنها جوایی که 

 ازش شنیدم. 

 

و کلیدشان را به  قفل درهای ورودی را عَوض کرد محمد 

کردیم و با هوشیاری ها درها را قفل یممن داد. شب

ی یم ین صدایی ما را به بیشیر
خوابیدیم و حنر کوچیر

پراند و بعد هراسان به اتاق محیا نوبت از خواب یم

 . کشاند یم

وقنر برای ویزیت ماهانه نزد دکیر توکیل رفتیم محیا حنر 

ای با دکیر حرف نزد و جواب سواالتش را نداد. دکیر مهکل

پرسید که آیا این مدت مشکل خایص با نگراین از ما یم

پیش آمده؟ من و محمد انکار کرده بودیم. گرچه واقعا 

هم مشکل خایص پیش نیامده بود. جز اینکه حال و 
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ات روحاین  اش را رویش گذاشت هوای مشهد و حرم تاثی 

 اش شد. ذهنن و باعث بازگشت 

 

پچ باد یک شب من و محمد با شنیدن صدایی که به پچ

درگوش شاخساران شبیه بود همزمان از اتاقمان زدیم 

ون. وقنر دنبال هم رسک کشان نگاه به اتاق محیا بی 

انداختیم و او را غرق در خواب دیدیم در را آرام بستیم و 

دم خواستم به اتاقم برگر آسوده کشیدیم. یم هردو نفس

 که محمد با پیشنهاد عجیبش رس راهم قرار گرفت. 

 شه یه چای درست کنن باهم بخوریم؟_یم

وقنر آخر شب به خانه برگشت من و محیا خواب بودیم 

 دانم شامش را خورده بود یا نه؟ با تعجب پرسیدمو نیم

 _این وقت شب؟ 

و با چشمانم دنبال ساعت روی دیوار گشتم و توی 

ی ندیدم ن  . تارییک چی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری
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#۱۰۰۸ 

 

دانم چرا نیمه شبان هوس دانم ساعت چند بود و نیمنیم

کشید؟ چرا چای کرده بود! اما چرا خودش زحمتش را نیم

ی نابهنگام خواست پای مرا به این خلوت شبانهیم

 ؟ بکشاند 

 خوام باهات حرف بزنم. _یم

مرا به یک  رسید که داشت نیمه شببه نظر نیم

کرد. قبل از اینکه فرصت گفتگوی عادی دعوت یم

مخالفت به من بدهد دست زیر بازویم گذاشت و مرا 

خانه برد.قبل از ورود بازویم را با  ن دنبال خودش به آشیی

ون کشیدم   غرغر از چنگش بی 

ی واسه حرف زدن پیدا نکردی؟ من االن  _وقت بهیر

 ابه! شم منگ خو نصف مغزم تعطیله! نصف دیگه

ی را روشن کند.  برق را زد و با رسعت رفت تا زیر کیر

نخورده مانده بود روی های غذا همانطور دستقابلمه

 اجاق گاز! 
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 رسید!؟طور یماش برافروخته بود یا به نظر من اینچهره

 

خانه دم ن کرده بود. پنجره را باز کرد و بعد به هوای آشیی

ا شلوار سمت من برگشت.رکایی مشیک تنش بود و ب

اهن راه ت و من تازه یادم افتاد که پی  راه راحنر گل و اسیی

ن به تن دارم که از مشهد  گشاد و بلند و بدون آستی 

 خریده بودم. 

 

 رسید؟ نگاهش گنگ و مرموز بود یا به نظر من اینطور یم 

 

خواست. نسیم دهانم تلخ بود. دلم یک لیوان آب یخ یم

کشید داشت هوای یم خنیک که از پنجره به داخل هره

خانه را تهویه یمکردهدم ن همه ترجیح کرد. با اینی آشیی

م باشم. وقنر دیدم یم دادم االن زیر باد کولر توی بسیر

 گفتم
ی

 سکوتش دنباله پیدا کرده با کالفیک

 !  _انگار قرار بود با من حرف بزین

 بر و بر نگاهم کرد و گفت 
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ن داری و _شایدم تو  حرف من قراره هایی برای گفیر

 شنونده باشم! 

 

ن بود یا به نظر من اینطور لحنش مظنون و طعنه آمی 

 رسید؟ یم

 

 ای باال انداختم و رسگشته گفتمخیی از همه جا شانهیی 

 _نصف شب شوخیت گرفته با من؟ 

ن  اض به اتاقم بروم . اما همی  که و خواستم به نشان اعیر

ن کوبید .   از جایم بلند شدم مشتش را روی می 

ن و تا من نگفتم از جات بلند نشو. _ب  شی 

 

داد یا به نظر من داشت به من با تحکم و ترسی دستور یم

 رسید!؟اینطور یم
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کردم نشستم.  همان طور که مات و مبهوت نگاهش یم

تحت تاثی  جذبه و تحکمش قرارگرفته بودم شاید! واال 

 رفتم. کشیدم و یمباید همان لحظه راهم را یم

ی داشت سوت  توی موهایش یم کیر
ی

کشید. چنیک

 یی 
ن  بلند شد و رفت زیر انداخت. بعد درعی 

ی
حوصلگ

ی را کم کرد  . بعد توی قوری قدری چای خشک کیر

ریخت و بعد از دم کردن چای ، توی سینن دو فنجان 

گذاشت و توی کابینت دنبال قندان گشت و آن را روی 

ن پیدا کرد  فته . و من تمام این مدت هاج و واج و وار می 

اش ایستاد کردم. آمد و پشت صندیلحرکاتش را دنبال یم

. نگاه رسگردان من به هر و هردو دستش را به آن تکیه داد 

ن و  طرف یم گشت جز جایی که او ایستاده بود و نگاه تی 

اش را زوم کرده بود روی من تا اینکه با لحنن به سوزین 

 ستوه آمده گفت

 نه؟ به زور ب_نیم
ی

ی بیک ن  اید مقرت بیارم؟خوای چی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۰۹ 
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فهمیدم این خشم و غضنی که توی نگاهش واقعا نیم

زد و این رفتار پرخاشگرانه ناگهان از کجا آمده و موج یم

 چرا نصف شب با قلدری گی  داده بود به من؟ 

فهمم این کارها _مثل اینکه حالت خوش نیست! من نیم

ده! جز اینکه نصف شنی زده چه معنن یم و این حرفات

 باشه به رست! 

ترش کرد و وقنر برای بار دوم لحن غد و یایعن من کفری

ن بردارم با دستش شانه ام را گرفت و خواستم از جایم خی 

 با فشار مرا رسجایم نشاند. 

 !  _من نگفتم از جات پاشی

 _نیازی به دستور تو نیست . 

دم و با ترسی از    خودم پرسیدم لب روی لب فرسی

 دم بهم امر و نیه کنه؟ " " چرا بهش اجازه یم

 

_درسته یه مدت گذاشتم به حال خودت باشی اما از این 

ا هم نیست که کاری به کارت نداشته باشم !   خیی

 زد که مننگاهمان هنوز داشت به هم رعد و برق یم
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برای بار سوم خواستم متمردانه از جایم بلند شوم اما  

رکت رسی    ع او باعث رعب و هراسم شد و مرا چرخش و ح

ام میخکوب کرد. اما بعد وقنر با احساس خطر به صندیل

دیدم که درامتداد لبخندی تخس رفته برای من و خودش 

های چای بریزد فهمیدم با استفاده از کاریزما و تکنیک

اش گفتاری و رفتاری که خاص خودش و حرفه  یموذیانه

 ام گرفته ! هبود خییل راحت به سخر 

ن که نشست من بلند  سینن چای را مقابلم گذاشت و همی 

 شدم . 

 _کجا؟

 خوام یه لیوان آب بخورم. _تشنمه! یم

 

خواستم . حاال دیگر واقعا یمنه دیگر قصد فرار نداشتم

بدانم حرف حسابش چیست. ویل او به من اعتماد 

کرد نصف شب کجا قرار است دانم فکر یم. نیمنداشت

آمد حرفش تش بگریزم ؟ شاید هم خوشش نیماز دس

ن ندارم.   دوتا شود. گفته بود بدون اجازه او حق برخاسیر

ن من برات میارم  . _تو بشی 
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ن بلند شد . به رسوقت یخچال رفت  و دوباره از پشت می 

و تا با یک لیوان آب برگردد و جلوی من بگذاردش سایه 

 نگاه سنگینم را از او برنداشتم . 

اش را خورد و من نییم از لیوان آبم را . چایاو نییم از 

قدر وحیسی شده بود که از هر طرف داشت به سکوت آن

کرد. تا اینکه او صدایش را برایم کلفت کرد و ما حمله یم

 گفت

 خواسنر بری؟ _ به سالمنر کجا یم

  

از این " کجا " که گفت منظور خایص داشت یا به نظر 

 رسید؟ من اینطور یم

 

؟  _چی

 از آنکه گیج و از همه جا یی ح
خیی باشم به طور اال بیشیر

ای متوحش و نگران بودم! او از گوشه چشم ناخواسته

ام را نگاه کرد و بعد یکهو برخاست رنگ باخته من و چهره

خانه خارج شد و نگاه ترسیده  ن  از آشیی
و بدون هیچ حرقن

ان مرا هم دنبال خودش کشید .وقنر برگشت ی  و حی  ن چی 
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چه که تا وقنر پیش تو  ی دستش بود شبیه تقویم یا دفیر

ن نفهمیدم با آن جلد چرم و زرشیک  رویم نکوبیدش به می 

رنگش باید پاسپورت محیا باشد! همان لحظه بود که 

ی قد یک صخره ن  روی چشمانم تار شدند و چی 
ی

ی سنیک

 ام افتاد و راه نفسم تنگ شد. سینه

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۱۰ 

 

های تفتیشگر محمد کجا باید حاال از دست هجوم نگاه

کرد؟ با گریختم؟ پاستورت محیا توی دست او چه یمیم

 
ی
ربارش دنیا با تمام بزرگ  اش بر رسم آوار شد. صدای رسی

 هم من باالخره یم فهمم مقصدتون کجا 
ی

ی نیک ن _ تو چی 

بود! مالحظه حال محیا رو کردم! واال حقش بود بذارم از 

اینجا تا تهران برین بعد یهو پای پرواز بهت بگن 

! خییل دوست داشتم قیافه اون لحظهممنوع ات الخروچی

 ماه! رو ببینم زیک
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تا چند لحظه نای نطق کشیدن نداشتم. تمام تالشم 

ی ضعیف شد جی   برای حرف زدن تبدیل به جی 

 _از کجا فهمیدی؟

 یدی! پرسن از کجا فهموقت نیم_از یه اطالعایر هیچ

ش را به  این را با پوزخندی گزنده گفت و برق نگاه پرتکیی

رخم کشید. او پشتش به قدرت مافوقش گرم بود و من 

لوحانه فکر کرده بودم که دارم پنهان از چشم او چه ساده

ن نقشه ی فرار یم کشم. با هوش و فراسنر که داشت و نی 

ه مرغ با سوءاستفاده از نفوذ و اختیاراتش حتما برای اینک

انه د اقدامات پیشگی  ای را انجام داده بود تا از قفسش نیی

به محض اقدام من پاتکش را بزند. بغضم گرفته بود. نه 

از اینکه دستم پیشش رو شده ! نه چون زورم به او 

هایم نقش برآب شده! داد و رسید.نه چون نقشهنیم

فغانم از این بود که من از نظر او هیچ حق و اختیاری 

 خود نداشتم و گناه کرده بودم که یی نسب
ی
اذن ت به زندگ

 و ی او یمو اجازه
ی
خواستم جای دیگری، دور از او ، زندگ

 آینده جدیدی برای خود بسازم. 

ذاشنر _من هر کاری کردم به خاطر محیا بود! تو که نیم

 ما از اینجا بریم ...مجبور شدیم یواشیک اقدام کنیم. 
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ای از ته دل! که چرا هرچه خواست! ضجهدلم گریه یم

! رشتیم پنبه یمیم شد! این چه عدالنر بود! چه انصاقن

همه امتحان خدایا تحمل من هم حدی داشت! از این

 صیی من خسته نشدی؟

نگاه رسد و یی رحمش را توی چشمان مایوس من ریخت و 

ن انگشت هشدارش به سمت من خط و نشان  با گرفیر

 آخرش را هم کشید. 

ولت نبود که منو دور زدی محبوبه! ویل _این بار ا

 دم که برای بار آخرت بشه. دفعه درش بهت یماین

ن های عتابو بعد زیر نگاه آلودش ، پاسپورت را از روی می 

ی را خاموش کرد و با قدم های پرشتابش برداشت .زیر کیر

ن و منحوس جا گذاشت.   غمگی 
 من را در بحر سکویر

 

*** 

 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

در جایش آرام و قرار نداشت و  دالوری عصباین بود و 

فهمید هر لحظه چون دلیل خونرسدی عجیب او را نیم

 شد. تر یمخیایل اش کفریداشت از دست او و یی 

گفنر اگه به پرونده رسول _کاش همون مدارکایی رو که یم

ین حکمش اعدامه تو دستت داشنر و  سنحاق بشه کمیر

شه! کردی تا همه چی به نفعت تموم باالن رو یم

امراللیه از تو ناامید شد و حاال داره با رجا وارد معامله 

شه! اینطور که من شنیدم رجا بهش قول داده با یم

ن  های ارایصن سندسازی و کارشناش جعیل، بخیسی از زمی 

جنگیل جاده دوهزار رو به ازای آزادی رسول با تغیی  سند 

 مالکیت میل به امراللیه انتقال بده! 

بوبه و نقشه فرارش بود و اینکه اگر فکرش درگی  مح

دار نیم ی که شستش به موقع خیی ن ؟ به تنها چی  شد چی

ی رجا و کرد و برایش اهمیت نداشت معاملهفکر نیم

فهمید چرا دالوری این وسط  کاسه امراللیه بود. نیم

 تر از آش شده! داغ

_جرم رسول مشخصه! اقدام علیه امنیت میل! اون به 

اوار هیچ رافت و جوانمردی تو نیست محمد! ما وجه رسن

ها دادیم! اگه امثال برای حفظ امنیت ملیمون خون
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ای کارشون نرسن و ییک ییک از مجازات عمل  رسول به رسن

قرس در برن که باید فاتحه این مملکت رو خوند! از نظر 

من این کار خودش کم از خیانت به منافع میل کشور 

 نیست. 

 

به جانب و های حقرفقبل از اینکه دالوری با ح

کننده خود رسش را به درد بیاورد سوئیچش را از مواخذه

ن  ن برداشت و با گفیر  روی می 

! یادم افتاد باید برم یه رس به بابام بزنم و  ن حاچی _ببخشی 

 قبل از عمل ببینمش.باید رسی    ع برم و شب نشده برگردم. 

 اش گریخت. به موقع از مهلکه
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 _کردند#عشق_را_سانسور

 #نیلوفرالری

#۱۰۱۱ 

 

روز بعد وقنر تلفنن به ریحانه گفتم که دیگر الزم نیست 

منتظر پاسپورت محیا باشند چون افتاده دست محمد، 

ان ماند. گفته   محمد حی 
ی

آه از نهادش برآمد و از زرنیک

. محیا با اینکه آید و آمده بود بود عرص به دیدنمان یم

ا موقع تماشای فیلم " دوست داشت ریحانه را ببیند ام

 یک تکه نان " خوابش برده بود. 

ریحانه گفته بود بیدارش نکنم. و دم در ایستاد تا من 

تلویزیون و دستگاه پخش را خاموش کنم و اسپیلت را هم 
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رسو صدا روی فن بگذارم که رسدش نشود. بعد آرام و یی 

ون. ریحانه  با غصه گفت   از اتاقش آمدم بی 

غون شده! هر روز یه تیکه از گوشتش _چقدر طفلگ دا

 شه. داره آب یم

 

ی دو استکان چای ریختم و همراه با یک بشقاب کلوچه

 که خودم درست کرده بودم به سالن نشیمن رفتیم 
ی

خانیک

و روی یک مبل دونفره کنار هم نشستیم. ریحانه 

 زد گفتدرحالیکه داشت چادرش را تا یم

ن هست. گفت محمد حواسش به همه _سجاد یم چی 

ی یی 
ن خیی بمونه! ییک تو بخش امکان نداره که از چی 

گذرنامه بهش راپورت داده. سجاد گفت ته و توش رو در 

ه.  ا بیشیر ن  میاره ویل خب چه فایده! زور محمد تو این چی 

 استکان چای را مقابلش گذاشتم و آه کشیدم

 شه! توپش خییل پر بود. دونم چی یم_حاال نیم

ه ای شب قبلش فکر کردم و خط و و به توپ و ترسی

هایی که برایم کشید . صدایش هنوز داشت توی نشان

 زد. گوشم زنگ یم
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" این بار اولت نبود که منو دور زدی محبوبه! ویل 

 دم که برای بار آخرت بشه." دفعه درش بهت یماین

 

 با صدای ریحانه به خودم آمدم

ی بگم ناراحت نیم ن  شی محبوب؟_یه چی 

دانم از چه آنطور دستپاچه و گاهش کردم. نیمبا تاین ن

 رسید!؟ دلم به لرز و شور افتاد. مردد به نظر یم

؟_چی یم
ی

 خوای بیک

ن یا گوشه ی لبش را جوید و درحالیکه هنوز برای گفیر

ن حرقن که تا تک زبانش آمده بود دودل نشان یم داد نگفیر

 ناگهان پشیمان شد و با تکان دادن دستش گفت 

ه. _ولش کن!  ی نگم بهیر ن  چی 

حاال که دلم را به تشویش انداخته بود طفره رفتنش ظلم 

ی بود به من.آب دهانم را قورت دادم و با پریشاین  بیشیر

 گفتم

ی شده؟ دلشوره  ن _نه تورو خدا بگو ریحانه جون! چی 

 گرفتم! 
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خودش هم فهمیده بود که خواسته یا ناخواسته چه تنش 

تش را روی دستم ای به جانم انداخته. دسو ولوله

گذاشت و برای اینکه مرا به آرامش دعوت کند زل زد 

 توی چشمانم و با لحنن شمرده و آرام گفت

ی نشده! فقط یم ن خواستم خی  رسم یه _نگران نباش! چی 

رایه بذارم پیش پات! اما بعد حس کردم شاید حرفم 

ه.  . دخالت نکنم بهیر  سنجیده نباشه و از دستم برنیحی

 دم از دستت دلخور نشم. . قول یم_حاال تو بگو 

ن گفتم و به رویش لبخندی از رس  این را با لحنن مطمیی

قدر بهش اعتماد داشتم که ته مهر و دوسنر پاشیدم .آن

دلم قرص باشد از اینکه او فقط به خی  و صالح من 

 اندیشدیم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۱۲ 
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ی بگوید که خاطرم حساب و کتاب و امکان ندارد یی  ن چی 

اش را با طمانینه نوشید و بعد مکدر شود . کیم از چای

قدر برجسته نشده دسنر روی شکمش کشید . هنوز آن

بود که به چشم بیاید اما از حاال لباس گل و گشاد 

 یم
ی
ی و اش را به رخ بکشد. با یی پوشید که حاملگ صیی

خره من انتظار چشم به دهانش دوخته بودم تا اینکه باال 

 و من کنان گفت 

_من ...من...منظور بدی از حرفام ندارم محبوبه! خودت 

دوین که...که چقدر تو رو دوست دادم و ... خودت یم

 یم! برام مهیم... مثل خواهر نداشته

 

چینن طوالین خدای من! انگار قصد داشت با یک مقدمه

 رفت رس اصل مطلبش!؟جان به رسم کند! چرا زودتر نیم

ون و درمونده ز اینکه همیشه_ ا ی خدا تو رو حی 

بینم چقدر تنها و مظلوم داری همش بینم... از اینکه یمیم

زین تا رایه واسه خودت باز کنن به این در و اون در یم

شه. به خدا من خییل برات ام یمخییل ناراحتم و غصه

کنم هر روز ... ویل انگار با نذر و نیاز کردم و دعا یم
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خواد روی خوشی بهت ی ما هم رسنوشت نیمدعاها

 نشون بده! 

هایش به ستوه آمدم ی حرفعاقبت از کش دادن بیهوده

 تحمیل و تقریبا التماسش گفتمو با یی 

_ریحانه جان! تو رو خدا ول کن این حرفا رو ! اصل 

 مطلب رو بگو! 

 

ش را لحظه ن ای در چشمان رسگردان نگاه مات و اندوه خی 

محابا به بار یی بعد رسی تکاند و این من جا گذاشت و 

 حرف زدن افتاد

بار هم شده روی افکار و رفتارت _خواستم بگم برای یک

تجدیدنظر کن. یه نگاه بازنگرانه به پشت رست بنداز و 

ن آیا تمام راهو درست اومدی؟ چقدر از تصمیمایر که  ببی 

رت؟ تا حاال به  گرفنر به نفعت بودن و چقدرشون به رصن

ت ادامه کر کردی اگه از راه دیگهاین ف ای به مسی 

شد و چه عاقبنر انتظار تو و بقیه رو دادی چی یمیم

کشید؟ به این فکر کردی که اگه یه جا کوتاه اومده یم

ی برات یم افتاد؟ تا گ بودی شاید ... شاید اتفاق بهیر

دی که هر بار نتیجهیم ؟ ادامه دادن به نیی
ی

ای خوای بجنیک
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مصیبت برات به بار نمیاره یه جور  جز شکست و 

دیوونگیه! شاید گایه بهیر باشه که آدم به جای تقال و 

رسانجام، جام شوکران رو یی  یادامه دادن به یک مبارزه

باال بزنه. گایه باید از روی مصلحت با رسنوشت صلح 

 کرد. 

 

ریختم و به وقنر که پیش چشمش ناباورانه در خود فرویم

افتادم صدای سوزناک خودم م و ناامیدی یمتیل از آوار غ

 را شنیدم که گفت 

_یعنن چون کوتاه نیومدم ... چون تسلیم نشدم 

 مقرصم؟ 

زده ام گیج و هولش کرد. انگار که همان صدای بغض

د. خواست حرفلحظه دلش یم  هایش را پس بگی 

 گم مقرصی! _من نیم

 مکنی کرد و بعد کیم دوبه شک ادامه داد

تونسنر با کیم گذشت و انعطاف بیشیر اید یمگم ش_یم

 ! ایط رو به نفع خودت عوض کنن  رسی
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زد؟ از کدام مصلحت داشت از کدام منفعت حرف یم

 من که مثل یک فیلم سینمایی جلوی 
ی
؟ زندگ اندییسی

چشمانش بود. پس این اگرها و شایدهایش برای چی 

 بود؟ 

_گذشت و انعطاف در مقابل گ؟ مادرم؟ پدرم؟ یا 

 حمد؟م

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۱۳ 

 

مگه کم گذشت کردم و جلوشون کوتاه اومدم!؟ مگه کم 

از خواسته و حق خودم گذشتم؟ پس چرا وضع هر دفعه 

 بدتر شد؟ پس چرا هنوز توی دور چه کنم چه کنمم؟

دانست چطور لحن پرشکایت من متاثرش کرد. اما نیم

 گفت: ماند و نیماکت یمباید ازم دلجویی کند. کاش س

 _تو هم حق داری محبوبه ویل من اگه جای تو بودم ... 
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ن  ی که گفت آتشم زد و 《من اگه جای تو بودم  》همی 

 باعث شد رسآسیمه و آشوب وسط حرفهایش بدوم. 

 

! نیم ! هیچکس _تو جای من نیسنر توین که باشی

تونه قضاوتم کنه و تونه! هر کیس از ظن خودش یمنیم

ام های رفتهمنو پوشیده باشه به راه اینکه کفش بدون

ه. ویل فقط باید محبوبه باشی تا بفهیم من چی  خرده بگی 

 کشم! کشیدم و چی یم

بهش قول داده بودم از حرفهایش نرنجم اما دست خودم 

نبود. با قلنی که در سینه چون آتشفشاین تفتان داشت 

دن گداخت و تمام جانم را یم سوزانید سخت بو یم

. ریحانه پشیمان از اینکه چرا  ن تظاهر کردن و آرام گرفیر

اصال دل به دریا زده ، بار دیگر دستانم را گرفت و توی 

د  . نگاهش مهربان بود و کالمش دستان خودش فرسی

خواستم هم آهنگ مالیم و دلپذیری داشت. حنر اگر یم

م. نیم ش قرار نگی   شد که تحت تاثی 

 

کنم محبوبه! و نیم وقت رسزنشت نکردم_من هیچ

برعکس همیشه تحسینت کردم. آره جای تو بودن 
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تونستم ادامه دونم اگه جای تو بودم تا کجا یمسخته! نیم

ن  جا هم که خودت رو کشوندی بدم ...ویل تو تا همی 

ن محبوبه! من دلم یم خواد شاد و شاهکار کردی! ببی 

کنم اینو به پای دلسوزی خوشبخت ببینمت! خواهش یم

ام بذار و از حرفام برداشت بد نکن! اگه اهرانهخو 

ان و اینکه خوای هیچنیم وقت به محمد فرصنر برای جیی

خودش و عشقش رو بهت ثابت کنه بدی و برعکس اونو 

ی شکستش دوین و داری یواشیک نقشهدشمن خودت یم

کیسی اینو در نظر بگی  که محمد همیشه یک قدم از رو یم

کیسی باش تا هایی که یمنقشهتو جلوتره! پس مواظب 

مثل االن ازش رودست نخوری! نه اینکه نشه محمد رو 

! شکستش داد. اما باید خییل از اون باهوش تر عمل کنن

من یه فکری دارم! اگه برات زحمنر نیست یه لیوان آب 

 برام بیار تا بهت بگم. 

 

 *** 

 

 _بازم که جناغ مرغ گرفنر دستت؟

ط ببندیم؟  _رسی
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های قبل درست کرده بودم و برعکس شب پر مرغ شکم 

خوردم و تا قبل از آمدنش به اتاقم که با محیا شام یم

شب منتظرش ماندم تا او به خوابیدم آنرفتم و یمیم

ن شام در انتظار خودش  خانه برگشت. وقنر مرا پشت می 

ی نگفت و گذاشت که  ن دیده بود تعجب کرد اما چی 

اهرا سیع داشت هایش همچنان توی هم باشد. ظاخم

 دیگر به من روی خوشی نشان ندهد. 

حوصله به نیش باز من کرد و بعد یک لیوان یک نگاه یی  

 دوغ برای خودش ریخت. 

ن مطمئنا دستم را خوانده بود و یم جوری دانست همی 

م سمتش!  یکهو به رسم نزده که جناغ سینه مرغ را بگی 

 ای پشت این حرکتم بود. حتما فکر خبیثانه

 

 _را_سانسور_کردند#عشق

 #نیلوفرالری

#۱۰۱۴ 
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ره داشنر دور از بازیا من یادم یم_فکر کردی با این لوس

 چشمای من کاراتو یم کردی که از ایران بری؟

ای برافروخته نییم از لیوان دوغش را باال و بعد با چهره

شود خوردش دیدم با ده من عسل هم نیمزد. با اینکه یم

ریحانه از رام کردنش ناامید  اما تحت تاثی  حرفهای

 نشدم. 

_بدخلفر نکن محمد! من همیشه اهل این لوس بازیا 

 نیستما! 

و با ناز لبخندم قصد جانش را کردم. ناگهان چشمانش 

یرانه ای هم به ذهن او رسیده برقر زد .انگار که فکر رسی

ی فراتر از میل به رقابت با من باعث شد  ن باشد و چی 

د.  خودش را جلو بکشد و و   یک رس جناغ را بگی 

؟ ط رس چی  _رسی

ط هم خیی داشتیم و خییل هم  شاید هردو از پیش از رسی

ن نبود.   نیاز به گفیر

 _اگه من بردم پاسپورت محیا رو بده به من! 

ویی که داشت به جناغ سینه وارد یم کرد بودم. متوجه نی 

 شدیم. انگار من و جناغ داشتیم هردو به سمتش جذب یم
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 نیشخندزنان گفت

!؟_اوه چه زرنگ! اون  وقت اگه من بردم چی

 !
ی

 _هر چی تو بیک

 _مطمئنن ؟

ن باشم گفتملرزید و یی دلم یم  آنکه مطمیی

 _آره. 

 _باید زنم بیسی ! 

ام ثابت نگه ی رنگ باختهاش را روی چهرهو نگاه جدی

طش دور از انتظار نبود و من غافلگی   داشت. با اینکه رسی

م که جوابم چیست اما باز دانستنشده بودم و از پیش یم

 شد که بگویم هم باورم نیم

 _قبوله! 

ط انگار که داشتیم رس دوتا بستنن میوه ا رسی ن ای یا پییر

! اما به گمانم ارزش ریسکش را یم ن راحنر بستیم! به همی 

ن نقشه ی داشت. هنوز به محیا راجع به لو رفیر ن مان چی 

ن ناامینگفته بودم. نیم دترش خواستم که باز از همه چی 

 کنم . 

 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

آنکه حنر خورده ، یی ای گیج و یکهمحمد چند لحظه

ه ماند. باید یم فهمید که بتواند پلک بزند به صورتم خی 

 من باشد! ارزش آن پاسپورت یم
ی
تواند برابر با زندگ

ط یمنیم ارزید؟ کیم دانم آیا برای او هم  ریسک این رسی

 فتاش را رها کرد و با تاکید گبعد نفس حبس شده

ط  _تا دوهفته! اگه کیس برنده نشد خودبه خود رسی

 باطله. 

ن بود که داشت تن به این  حتما خییل به خودش مطمیی

ط یم  داد! رسی

من که با تکان رس موافقتم را اعالم کردم چشم در چشم  

و نفس به نفس باهم جناغ را شکستیم. البته که مثل 

ش افتاده بود دست او ویل هنوز  " همیشه قسمت بزرگیر

ن  یادم های زیادی مانده بود تا برنده شدن ییک از ما " گفیر

 ! 

 

 دونم با تو ! دفعه جر بزین من یم_باز اگه بخوای مثل اون

دانم این را به شوچن گفت یا جدی؟ هرچند آن قدر نیم

تلخ نشان بدهد که بعید  سیع داشت خودش را گوشت

ط و بود این را به مزاح گفته باشد! گواهم نگاه پر خ
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ی توی دستش را روی نشانش بود وقنر که جناغ شکسته

ن انداخت.   می 

من با جنایعن که مانده بود توی دستم داشتم بازی بازی 

 کردم. یم

؟ طتت نموندی چی  _ اگه رس رسی

ن نبودم . هیچ تضمینن نبود که   از این بابت چندان مطمیی

ای باال انداخت. تفاوت شانهحتما رس حرفش بماند. یی 

 زد. کردم توی دلش داشت به من ریشخند یمحس یم

ط یم ! _اگه بهم شک داشنر نباید رسی  بسنر

 بلند شد و یی 
ن هاعتنا به نگاهو بعد از پشت می  ی های خی 

 من بشقابش را برداشت و برد گذاشت توی سینک! 

طو باخنر هیچ راه  _تو نگران خودت باش که اگه رسی

 فراری نداری! 
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 _کردند#عشق_را_سانسور

 #نیلوفرالری

#۱۰۱۵ 

 

گه " اگر )_حتما این شعر مهدی سهییل رو شنیدی که یم

شد نام مجنون داد لییل کام مجنون / کجا افسانه یمیم

...بذار به زبون خودموین بهت بگم محبوب! حنر جناب 

قدر عاشق لییل بود و قصه قیس عامری هم که اون

داریم از عشقش رسزبونا افتاد و ما هزار ساله که 

سازیم اگه یه شب با لییل ها یمعشقشون داستان
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شد ...خییل از مردا خوابید شاید بعدش ازش دلزده یمیم

ی به نام عشق اشتباه یم ن ن... جاذبه جنیس رو با چی  گی 

شون جواب نه به خصوص اگه مدام از طرف مورد عالقه

تر تر و حریصبندازن تشنه . هرچی جلوشون سنگبشنون

شن!  محمدم تا به کام دلش نرسه از تو دست بردار یم

 نیست! 

 من باید محمد _حاال منظورت چیه ریحانه ؟ یعنن یم
ی

گ

رو به مرادش برسونم تا شاید حرصش بریزه و ازم دست 

 بکشه؟ 

_شاید راه حل زشنر به نظر برسه ویل من جای تو بودم 

کردم. از نظر من محمد بیشیر از اون که بهش فکر یم

شقت باشه حریصت شده! از بس که دست رد به عا

اش زدی یک جوری عقده داشتنت رو به دل گرفته سینه

ه هر کاری بکنه تا تو رو  که چشماش کور شده .حارصن

جوری که تا حاال دست به هر  تسلیم خودش کنه. همون

کاری زده تا تو رو به چنگ بیاره. این کار حس تملک و 

تر و آهو هرچی وحیسی  . کنهخودخواهیش رو ارضا یم

تر! محمد اگه به بخشتر ، شکارش لذترمیده

ن و زمان رو به هم یمخواسته ریزه تا تو هم اش نرسه زمی 
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ات نرش و گی   همون جهنیم بموین که به خواسته

شه  خودش اسی 

 

_حاال اگه این آقا مجنون ما فرضا به کام دلش رسید و 

؟ هیچ تضمینن فرداش مجنون  هست که نشه؟تر شد چی

تر شد یعنن با _ نه هیچ تضمینن نیست ویل اگه مجنون

! اون فهیم که وقنر ترکش وقت یمیه عشق خالص طرقن

... دست کم وقنر توین زخم کاریکنن یمیم تری بهش بزین

 توین ببخشیش! بهش زخم زدی و ازش گذشنر یم

؟ یم تونم بعد از اینکه جسمم رو تقدیمش _خودم رو چی

 بخشم؟ کردم ب

_گنایه نکردی که قابل بخشش نباشه! این کارت رو مثل 

وهای رسی و جذب  . برای دفع نی   کردن در نظر بگی 
قرباین

 ... وهای خی  برای آرام کردن خدایاین که مظهر قهر و  نی 

ن باز کنم و بگم اون "  انتقامن... اینجا باید یه پرانیر

خدایان" محمده! تو داری جسمت رو در راه آزادی 

! این یه جور معامله است! و هر روحت قرباین یم کنن

 ای که به دست بیاد تو بردی! نتیجه

؟   _پس تعهدی که قلبا به همایون دارم چی
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_قلبت رو جزیی از روحت بدون محبوبه! نه جسمت! تو 

 گذری که قلب و روحت آزاد و رها باشن! از جسمت یم

و بخوام  _اگه اینا که گفنر رو بازی با کلمات هم ندونم

بهش فکر کنم احتمال موفق شدنم زیاد نیست. محمد 

خییل زرنگه! اگه ببینه یهو به سمتش متمایل شدم بهم 

 شه. مشکوک یم

ن گفتم که باید یه قدم ازش جلوتر  _منم برای همی 

)!  باشی

 

*** 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۱۶ 

 

ان و اش کشید و حی  دالوری دسنر بر محاسن جوگندیم

 ناباورانه گفت
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_پس تو با اینکه رسول از زندان آزاد بشه دیگه مشکیل 

 نداری؟ 

 

نگاهش پر از گالیه و استنطاق و رسزنش بود. انگار که 

ی متهمش یم ن کرد. به داشت نامحسوس به چی 

؟ به دهن کیحی به امنیت و یی  ؟ به یی قانوین
مسئولینر

؟ بر بازی؟ به یی منافع میل؟ به رفاقت یر ایش چندان غی 

ش کند مهم نبود و نیم . چرا خواست که فکر خود را درگی 

یط به آن مهیم نیاز به  که این روزها برای بردن رسی

ی داشت!   ذهنن و تمدداعصاب بیشیر
ی
آرامش و آمادگ

ن رسی به نشان تصدیق تکان داد و همان طور برای همی 

 اش گریزان بود گفت های سوزین که از تعقیب نگاه

تونم رس عهدی که شما با امراللیه بسنر بمونم. _من نیم

 خواد بشه! حاال هرچی یم

و به محبوبه فکر کرد و جنایعن که باهم شکسته بودند.  

طبندی باشد؟  چقدر احتمال داشت او برنده این رسی

د آیا حارصن هنوز نیم ط را بیی دانست اگر محبوبه رسی

شود که پاسپورت محیا را بهش بدهد؟ بعد دل یم

را به اینکه حنر اگر رس حرفش بماند و پاسپورت خودش 
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تواند را هم بدهد به او با هزار و یک راه دیگر هم یم

د خوش کرد.   جلوی رفتنشان را بگی 

 

ن چه دردی از " آخه چرا هر بار ازم یم ؟ رفیر گذری لعننر

کنه؟ محیا رو بهونه کردی که کنه که موندن نیمتو دوا یم

ن که از  م دور باشی و دستم بهت کجا بری؟ فقط همی 

کنه کجای نرسه برات کافیه مگه نه؟ دیگه برات فرقر نیم

...ایران یا اتریش! هر جا که من نباشم اونجا  دنیا باشی

خوره! دیگه گم سنگدیل بهت بریمبرات بهشته! بعد یم

باید در حقم چی کار کنن تا از دوست داشتنت دست 

 بکشم؟ " 

 

اش داشت با نگراین ریخیی از هیاهوی فکدالوری یی 

 گفت یم

ور آب و به ره اون_رسول اگه آزاد بشه باز یم

ده. باز اش ادامه یمهای سیاش و براندازانهفعالیت

ور به اسم " آزادی ور و اونمون اینخوردهدشمنای قسم

ضان تبعیدی" براش شو راه یم ندازن و با و صدای معیر

ن . یه میکف و هورا شانتاژش یم کروفن و یه ستون تو کین
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این های سیاش یمروزنامه ها و دن دستش تا با سخین

های کشور های  تند و کوبنده علیه سیاستاعالمیه

ور با جنگ رواین راه بندازه. این بار اگه پاش برسه اون

شینه و دیگه هر دفعه ای که به دل گرفته آروم نیمکینه

سیاش سابق ، باید به عنوان مبارز سیاش ، یا زنداین 

ش و صدای امریکا تا هر یی بیارنش روی خط اخبار یی 

های ضد انقالیی خودش تن و بدنمون رو دفعه با حرف

 بلرزونه. آزادیش اصال به صالح نیست! 

 

و بعد چون واکنش مطبویع از او ندید ، سیع کرد با لحن 

 دیگری ته دلش را خایل کند. 

ن اگه  _به صالح تو هم نیست محمد! به خودت بیا و ببی 

کنه؟ جدی و رسول آزاد بشه چه خطری تهدیدت یم

ن باش پرس ! فکر یم کنن اگه رسول آزاد بشه واقع بی 

توین باز محبوبه خانم رو در بند خودت نگه داری؟ یم

زنه تا خودش رو به همرس دوین به هر دری یمخودت یم

 سابقش برسونه

 

 #عشق_را_سانسور_کردند
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 #نیلوفرالری

#۱۰۱۷ 

 

که با زور تو و اعمال فشار مادر خدابیامرزش مجبور شد 

ه.   ازش طالق بگی 

 

دالوری بدجوری بهش پیله کرده بود و اگرچه داشت 

زد اما او گوشی برای شنیدن نداشت. اینکه حرف حق یم

کرد دیگر اش چه غلیط یمرسول بعد از آزادی

خواست فعال خواست بهش ربط پیدا کند. یمنیم

های ضدانقالیی اروپا یا شد یا نباشد، در محفلسیاش با

این کند یا نکند، با براندازان و آژانس های امریکا سخین

ی دشمنان قسم خورده کشور حرسی و نرسی داشته خیی

باشد یا نداشته باشد...دیگر به او مربوط نیست و 

 اهمینر برایش نداشت. 

داند چطور باید چکاوکش را در حصار اگر اوست که یم

د و بهانه ای برای به خو  طبندی را بیی د نگه دارد. بگذار رسی

تملک درآوردنش پیدا کند آن وقت بلد است چطور فکر 
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پرواز را برای همیشه از رسش بیندازد.دالوری بهیر بود 

 تر از مادر نباشد . حداقل در این مورد برایش دایه مهربان

ای به شکست دادنش رسول دشنمش نبود و دیگر عالقه

ت.البته که هنوز به او به چشم یک رقیب قدر و نداش

ام و آزاده نگاه یم های راهگشا و کرد  اما درسقابل احیر

هایشان از او آموخته بود ارزشمندی که در همنشینن 

رفت . از خدا که پنهان نیست هرگز از یاد و خاطرش نیم

از شما چه پنهان به خاطر احساس دینن که به رسول 

ی ک ه از او گرفته بود دیگر دلش داشت و تاثی 

خواست اسی  و در بند زندان ببیندش و چه بهیر که نیم

 شد. اش جور یمای برای آزادیداشت از طرف او بهانه

 

ن بار قبل از اینکه نسبت به او اظهار نظر کند  و برای اولی 

ی این فکر ماه جدا و دکمه، حسابش را از محبوبه

زدیده در رسش خاموش پوسیده را که رسول عشقش را د

 کرد . 

قدر مرد _رسول دیگه تهدیدی برای من نیست! اون

ف داره که به اخالقیات پایبند باشه. ) وقنر  هست و رسی

گفت تازه متوجه ارادت قلنی و خاص خودش ها را یماین
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 و مخلیص شاگردی 
ی

به او شده بود . همچون شیفتیک

ا جنسبت به استادش! ( محبوبه دیگه زن منه. هیچ

 مونه. ره و پیش من و خواهرش یمنیم

ن نبود اما به رسول  اگر چه در مورد محبوبه چندان مطمیی

دانست او با ِآن وسعت قلب و روحش ایمان داشت و یم

دوزد. حنر اگر آن زن هرگز به زن کیس چشم طمع نیم

 محبوبه باشد! 

 

*** 

 

گذشت و در هفته از شنی که باهم جناغ شکستیم یمیک

نه او با حضور ذهنش نشان داد که قصد  این مدت

ن دارد نه ظاهرا من!   باخیر

هنوز از نظر فکری برای قرباین کردن جسمم آماده نبودم 

ها و معذورایر داشتم که به شدت از این کار و ترس

داشت اما اگر ریحانه راست گفته باشد و حنر برحذرم یم

 محمد از من وجود اگر یک درصد شانیس برای دل
ی
زدگ

داشته باشد باید که هرطور شده با خودم به توافق 

. سخت بود اما ناممکن هم نبود. حنر اگر این رسیدمیم
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یک خودفرینی محض باشد که من با قرباین کردن جسمم 

ای جز این مانم چارهقلبا و روحا به همایون وفادار یم

 اغفال نفس خودخواسته نبود. 

 

ی که یک برنده  باختم تا شاید من ظاهرا به محمد یم

 واقیع باشم! 

برای اینکه یک قدم ازش جلوتر باشم همان بهیر که خیال 

کند من به خاطر به دست آوردن پاسپورت با او جناغ 

ط سختش را بپذیرم ) ام و حارصن شدهشکسته ام رسی

ن نبودم حنر اگر پاسپورت را به من بدهد  درحالیکه مطمیی

یا نه؟ ( و امشب برای اذن او کاری بکنم توانستم یی هم یم

ط و "یادم تو را فراموش" گفتنن جنجایل  بردن این رسی

ام که به اتاقش بروم و شانسم را برای یک تی  حارصن شده

 و دو نشان امتحان کنم! 

 امشب! 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۱۸ 

 

محمد توی اس ام اسش خیی داده بود که برای شام با 

به دعوت ییک از همکارانشان به رستوراین خارج  دالوری و 

رود و الزم نیست شام آن شب را برایش نگه از شهر یم

دارم. من و محیا شاممان را خوردیم و بعد با سینن چای و 

ینن به اتاقش رفتیم .او لباس راحنر خوابش را پوشید  شی 
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و روی تختش دراز کشید .من هم کنارش نشستم و ضمن 

ینن باهم دو قسمتخوردن چای و  از رسیال " فرندز  شی 

 " را تماشا کردیم تا اینکه او خوابش برد. 

 

ن از  dvdبعد من تلویزون و  را خاموش کردم و پاورچی 

خانه بردم و چای  ن ون. سینن را به آشیی اتاقش آمدم بی 

خانه نشستم  ن ن آشیی دیگری برای خودم ریختم و پشت می 

ن حس نفرت و و به این فکر کردم که برای برانگی خیر

 بیشیر محمد باید دست به چه حیله
ی
ها و دلزدگ

جور زناین بدش دانستم محمد از چهترفندهایی بزنم؟ یم

کردم تا خودم را از آید و من چقدر باید تالش یمیم

چشمش بیندازم. ساعت به ده شب که رسید به سالن 

 نشیمن رفتم و نشستم پای تلویزیون. 

 

ی های مورد عالقهیلم و رسیالچند وقت پیش در میان ف

محیا برای خودم هم چند فیلم خارچی قدییم و جدیدی 

با زیرنویس فارش خریدم که هنوز فرصت تماشای 

ها " فیلم هیچکدامشان را پیدا نکرده بودم. ییک از آن

زیبای امریکایی " بود که برای آن شب انتخابش کردم و 
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از موضوع  گذاشتم توی دستگاه پخش. از همان اول

رفت . ها یمفیلم خوشم آمده بود .گایه فکرم به گذشته

دیدیم و با هر هایی که با همایون فیلم یمبه وقت

کردیم و ای لبخندزنان نگاه به هم یمی عاشقانهصحنه

آویختیم و در بحر آغوش و آرام آرام چنان به هم یم

ی رفتیم که خود صحنههای پرحرارتمان فرو یمبوسه

ی یمشقانهعا شدیم! و هربار قبل از اینکه ابر ی محرسی

 چشمانم را بباراند نهیب
ی

آمدم و زنان به خودم یمدلتنیک

 ی فیلم را دنبال کنم. کردم با حواش جمع ادامهسیع یم

 

های " لسیر و های فیلم چنان غرق عاشقانهدر میانه

ن محمد را نشنیدم. تا  آنجال" شده بودم که صدای ماشی 

با صدای چرخش کلید ورودش را به خانه اعالم  اینکه

شدم کرد. البته حنر اگر پیش از آن هم متوجه آمدنش یم

کردم که . در هر صورت من باید وانمود یمفرقر نداشت

. فیلم دار گرفتهاو مچم را موقع تماشای یک فیلم صحنه

ی قبل برسد و ی عاشقانهرا کیم عقب بردم تا به صحنه

ه لسیر و آنجال در حال مغازله بودند درست جایی ک
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خواستم که بداند داشتم ی استپ را زدم. عمدا یمدکمه

 دیدم. ای یمچه فیلیم با چه صحنه

 

کشان به سالن نشیمن آمد . کت سیاهش را محمد رسک

اهن روی دستش انداخته بود و داشت دکمه های پی 

. چون مرا کرد دسنر باز یمرنگش را یکمدادینوک

موقع از شب یا خواب بودم یا برخالف همیشه که این

مشغول مطالعه ، در حال تماشای فیلم دید تعجب کرد. 

ی من با حالنر مثال دستپاچه سالم کردم .او با زمزمه

کوتایه جوابم را داد و بعد یک نگاه به صفحه 

 شدهاستپ

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۱۹ 

 

مورد  ۱۸نکه از دیدن صحنه مثبت فیلم انداخت و با ای

ی نگفت و تنها  ن نظر چشمانش گرد و فراخ شدند اما چی 
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ی شک دار اکتفا کرد به پوزخندی کوتاه و معنن  ن . به چی 

پرسید چرا دقیقا روی یک کرده بود؟ البد از خودش یم

ن صحنه را زده بودم ؟ آیا منظور  pauseی ای دکمهچنی 

 خایص داشتم؟

 

اش بودم تا به نمایش پروایانههای یی نایهمنتظر گوشه و ک 

زشنر که از قبل تدارکش را دیده بودم ادامه بدهم اما او 

رود داد . گفت یمحوصله نشان یمظاهرا خسته و یی 

ن  د و من نومیدانه رفتنش را تماشا کردم. اولی  دوش بگی 

م به سنگ خورده بود یا اینکه حس ششم قوی اش تی 

 داد؟از دام من فراری یمداشت او را آگاهانه 

 

او یکراست به حمام رفت و من هم کیم دیگر از فیلم را با 

حواش پرت تماشا کردم . بعد که او از حمام درآمد و به 

ام را راه بیندازم! بازیاتاقش رفت تصمیم گرفتم که آتش

ن  چراغ ها را خاموش کردم .رسی به محیا زدم تا مطمیی

. بعد به اتاقم رفتم .کیم شوم در امن و امان خوابیده

ی سفید به تن آرایش کردم و با دودیل یک تاپ دوبنده

کردم و یک دامن کلوش چهارخانه سیاه وسفید پوشیدم 
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رسید. موهایم را با کلیپیس کوچک که تا روی زانوانم یم

پشت رسم ریختم و به خودم کیم عطر زدم. جرات نگاه 

الت یم کشیدم و کردن به آینه را نداشتم . از خودم خج

ی بود که در آن شب دیوانه به آن  ن م و حیا آخرین چی  رسی

د شاخه گل رسچن را نیاز داشتم . قبل از اینکه گریه ام بگی 

ن برداشتم و از  که از باغچه چیده بودم از گلدان روی می 

ون.   اتاقم آرام زدم بی 

 

تا خودم را پشت در اتاق محمد برسانم چندین بار 

به شیطان لعنت بفرستم و از راه آمده  تصمبم گرفتم که

دانستم بعدها از کار امشبم چقدر پشیمان برگردم. نیم

این به خودم حق یم  و حی 
شدم اما شاید با تمام پشیماین

 به هر ریسمان یی دادم که از رس استیصال و یم
ی
چارگ

روز همایون از دانم اگر یک. نیمای چنگ بیندازمپوسیده

شد جراتش را داشتم که در مورد امشب با زندان آزاد یم

کاری رفتم و پنهاناو حرف بزنم یا اینکه باز راه مامان را یم

کردم؟ معلوم بود که امشب جزیی از افتخارات یم

 
ی
توانستم که در مورد به آن با ام نبود و هرگز نیمزندگ

 همایون صادق باشم! 
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بان کند و یی 
در کوبیدم و رمق قلبم مشتم را آرام بر زیر رصن

با نفیس حبس مانده منتظر ماندم تا در اتاقش را به رویم 

باز کند. بعد از باز شدن در بود که فهمیدم دیگر راه 

 برگشنر ندارم. 

با دیدنم با آن تیپ و قیافه خشکش زد. با دهاین باز 

مانده و نگایه هاج و واج! انگار که داشت خواب و رویا 

ی عریانش بود و باالتنهدید! شلوارگ کوتاه پایش یم

پکش را داشت سخاوتمندانه عضالت برجسته و سیکس

 کشید. به رخم یم

 

وقنر به خودش آمد که من تقریبا به داخل اتاق هولش 

زنان نفسدادم و در را آرام پشت رسمان بستم. حاال نفس

تنگاتنگ هم ایستاده بودیم. او از هجوم حضور من در 

ندی ناباورانه و شاید هم اتاقش شوکه بود و با لبخ

و من برای  کرد خریدارانه داشت رستاپایم را برانداز یم

ن بار سیع کردم به اینکه او یک روز برادرم بود فکر اولی 

نکنم و احساس ناخواهاین و اکراهم را که در حال عود 

 کردن بود
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۲۰ 

 

ه زور هم شده به جاذبه در دل پس بزنم و توجهم  را ب

ی یمهای ظاهری ن گفت اش جلب کنم. باید ییک از ما چی 

ی  واال تب و تابمان در آن تالطم سکوت اوج بیشیر

ک و گرفت. او بود که از دل هیجاین یم ترین لحظات مشیر

معمویل که درآن افتاده بودیم به طعنه گفت   غی 

 خانمها !  _انگار راه گم کردی خانم

 

ی چشمانش رد شوم و به خودم از از دریچهشد کاش یم

ای حارصن و آماده منظر او نگاه کنم! آیا من برایش لقمه

ارزش که فقط به درد یک شب بودم! زین پست و یی 

خورد و مثل سولماز تاری    خ مرصف کوتایه آغوشی یمهم

زد؟ پیشاپیش از اینکه به داشت و خییل زود دلش را یم

سیده بودم و قرار بود که فراتر این حد از خواری و ذلت ر 
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خواستم. گل رسخ را از آن هم بروم از خودم معذرت یم

 زیر دماغش گرفتم و گفتم 

 خوام زنت بشم. _یم

وع کردم! قبل از آمدن به نیم دانم چرا با این جمله رسی

ن " هایی که باید یمحرف زدم فکر نکرده بودم.  او با گفیر

م را به سنگ ن تی  وزمندانه گل  یادم " هم اولی  زد هم پی 

رسخ را ازم گرفت . منظورم را نفهمیده بود یا عمدا داشت 

 زد؟ خودش را به آن راه یم

 _چند روز پیش خودت صیغه ده روزه خوندی! 

 

 ی لبم را کشیدم و با اخیم نازک گفتم زبانم را گوشه

 دوین منظورم چیه! _خودت یم

کشیدم و   و با انگشتم خیط نامریی روی سینه عریانش

ن امتدادش دادم  کیم تا پایی 

 تر بهت بفهمونم! _ یا شایدم دوست داری واضح

جنبید. به طرزی عیان و آشکارا تا رس و گوشش داشت یم

مرز تحریک شدن پیش رفته بود اما همچنان داشت در 

وی محرکه  کرد. ی من رسسختانه مقاومت یممقابل نی 
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قر کردی _چی شده امشب حیا رو خوردی و آبرو رو 

؟همه دل یمماه؟ اینزیک  بری که چی

 و گل رسخ را روی صورتم کشید. 

ن بود اما با نگاه شیفته اش داشت تصدقم زبانش تند و تی 

پیشهیم قدر توانند اینها چطور یمرفت. فکر کردم این هین

کردند که در خوب از پس هر نقیسی بربیایند؟ چکار یم

 خورد؟ به هم نیمنقش آدم دیگری حالشان از خودشان 

  _دلم تو رو خواست. 

دید. از دانم که این صحنه را حنر خوابش هم نیمیم

ن بود  داد و که داشت عقل و هوشش را از دست یمهمی 

پای من وارد این بازی یی آنکه متوجه باشد داشت پابه

 شد. کثیف و خطرناک یم

 _این االن برق عشقه که تو چشماته؟

را در دام خود بکشانم باید که از این  خواستم که او اگر یم

 . زدمگدارتر به آب یمیی 

 _نه. برق شهوته! 

 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ام مثل برق از تنش گذشت و آتش شد و از این جمله

دیدم که چطور نفسش را چشمانش جهید. به وضوح یم

 ام! در سینه حبس کرده

کردم هیچ زین جرات اینو داشته باشه که _اوه! فکر نیم

خواد بهم نزدیک بشه. چه خاطر شهوت یمبه من بگه به 

 برسه به تو ! 

وی جاذبه ای بود که هرچقدر نادیده اش  ن ما نی  بی 

 کرد. تر یمپروایانهشد و لحنمان را یی تر یمگرفتیم قوییم

 _فکر کردی فقط مردا نیاز جنیس دارن! 

_یعنن االن میل و نیاز جنسیت تو رو کشونده سمت 

 من؟

 ش فحش داده بودم! جورایی انگار بهیک

 _اشکایل داره؟

 اومد که ...! _اصال بهت نیم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

#۱۰۲۱ 

 

 لبخندزنان وسط حرفاش پریدم . 

 _که بهت کشش جنیس پیدا کنم؟

_اگه جز تو کیس دیگه اینو به من گفته بود گردنش رو 

 شکستم. یم

 _چرا ؟ 

. تنمو که از رس _چون دوست ندارم ازم سوءاستفاده بشه

 راه نیاوردم خرج هوس این و اون کنم. 

ی اعمالش مثل یک لوح سفید بود و هیچ انگار که نامه

گفت و من چه لگ نداشت. چه معصومانه دروغ یم

اب نگاهم را توی جام چشمانش ریختم و  وقیحانه رسی

 گفتم

 _خودت تا حاال برای رفع نیازت به کیس نزدیک نشدی؟ 

 و در بیاری؟خوای آمارم_یم

 _آمارت که کم و بیش معلومه! ویل برام مهم نیست! 
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بار نگاه تفتانش ای ساکت ماند و زیر آتشلحظه

ون یم هام مثل و گونه زد سوزاندم. حرارت از پوستم بی 

 . لبویی داغ شده بودند 

وقت از روی هواهای نفسم نخواستم به تو _اما من هیچ

 نزدیک بشم. 

وی بیشیر و گذر یمدلم داشت در سینه  لرزید اما از پیرسی

های جهنم دیگر ابایی نداشت. انگار که از همان از دروازه

مان خودش را برای یک های فریبندهی تصادم نگاهلحظه

 باخت بزرگ آماده کرده بود. 

؟  _من اگه بخوام چی

های پرتمنا و آشوب طلبانه در حنر شنیدن این جمله

ز ذهن بود چه رسد به خواب هم برایش عجیب و دور ا

ای سورپرایز و بیداری ! من آن شب برایش پر از لحظه

ی بودم!   غافلگی 

 

هایم را غنچه ام را محکم گرفت و لببا یک دستش چانه

اره یم . اما کشید کرد. میل به بوسیدنم از چشمانش رسی

هنوز هم داشت مذبوحانه در مقابل وسوسه های 

ن   . کرد داری یمدرونش خوشیر

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

اگه بخوای من خودمو تو آتیش تو که هیچ ، تو _تو 

ندازم . محاله این فرصت رو از دست آتیش جهنمم یم

ن لحظه  ام . ایبدم .صد ساله که منتظر یه همچی 

لحنش چنان سوز و گدازی داشت که آدم دلش 

 .  خواست او از انتظاری صد ساله دست خایل برگردد نیم

 _صد سال!؟ 

د با نداشت کم آمد و از میدان فسش به ستوه یمکم از نیی

ی برافروخته، گشت. از چهرهخورده بریممبارزه شکست

ی داغش ی گردن و قلنی که در سینههای برآمدهاز رگ

ی تا تسلیم شدنش باقر نمانده . یم ن  تپید پیدا بود که چی 

_ویل آرزوم بود یه روز عشقو تو چشمات ببینم . نه برق 

 هوس رو . 

 هام کشید. حرست روی لبو انگشتش را با 

 _آرزو بر جوانان عیب نیست! 

 

هایم حالت این را با تمسخر و تحقی  گفتم و به لب

پوزخند دادم .از گوشه چشم با تردیدی غمگنانه نگاهم 

 کرد و پرسید
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 شه !؟_پس حس کراهتت چی یم

حس کراهت؟ واقعا نیم دانم کدام گوری رفته بود! مثل 

پیشه ان غرق نقش خود شده بودم ای چنی حرفهیک هین

ن چند دقیقه ی پیش از قرار که یادم رفته بود تا همی 

ن موقعینر عقم یم گرفت. انگار نه انگار که  ن در چنی 
گرفیر

 او هنوز باید برایم همان محمدی باشد که بود! 

مه تر از هر حس دیگه_در حال حارصن میلم جنسیم قوی

 . 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۲۲ 

 

های سخیف و مبتذل را از کجایم واقعا آن حرف

شد! آوردم که شنیدنش حنر باعث شگفنر خودم یمدریم

زد و حرکات گویی کیس دیگری به جای من حرف یم

ی یمکنندهاغفال کرد. نکند قبل از اینکه وارد ام را رهیی
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اتاقش شوم روحم را به شیطان فروخته باشم؟ محمد 

 سوخت. در تمنای من یم قرار بود و داشتیی 

_این میل جنیس لعنتیت تا حاال کجا بود که منو دیوونه 

 خودش کنه !؟

 

های عریانم را که بوسید حس کردم دارم روی یک شانه

ن کاری شده راه یم ن می  روم. هر لحظه امکان داشت زمی 

ن به هوا برویم  . در اثر یک انفجار احساش از زمی 

دیدی؟ حتما صحنه محنه یم_ اون فیلمه چی بود داشنر 

 داشت که اینجوری داغت کرده؟ هوم ! 

ن و زرنگ بود مثل همیشه و من به جای انکار باید اقرار  تی 

 .  کردمیم

 ام نه ؟_آره ...من خییل یی جنبه

 

آمده بود! نگاهش تخس و  هایش از دو سمت کشلب

کرد؟ هنوز به گستاخ بود! در مورد من چه فکری یم

از چشمش نیفتاده بودم!؟ چرا مثل روز  اندازه کاقن 

آمد؟ پس معطل چی بود؟ تولدش از خجالتم در نیم
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آمد از این جلوتر برویم یا باز دستم را شاید خوشش یم

خوانده بود و دوست داشت این بازی را با من ادامه 

 بدهد. 

. فقط برام سواله قبل _این آتیش تندت رو دوست دارم

 کردی؟چه جوری برطرف یماز اینا نیاز جنسیت رو 

خواست حاال که فرصتش پیش آمده معلوم بود که یم

های شمارتری از میانمان بردارد تا حرفپرده های یی 

ی گفته شود. خودم باعثش بودم و  ممنوع و مگوی بیشیر

م . به تنش چسبیدم و نیم توانستم به او خرده بگی 

نچنان اش رساندم. خدای من! چرا آانگشتم را روی گونه

ن با او حس  که باید از این تن به تن شدن و در آمیخیر

اری نداشتم؟  ن  بی 

 _اونش دیگه به تو مربوط نیست . 

 

ریشخندش خبیثانه بود. عزمش را جزم کرده بود که با من 

حیایی را جابه جا کند. گل رسخ را از روی مرزهای یی 

ام کشید و با نییسی باز هایم تا زیر گردن و خط سینهلب

 ت گف

؟  _خودار...ایی
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مانهبا اینکه با لحن یی  ای نفسم را بند اش برای لحظهرسی

آورده بود اما از تک و تا نیفتادم . سییل نرم و آرایم به 

 کنان گفتمصورتش زدم و زمزمه

 _خفه شو ! 

اختیار ام دست خودم نبود و یی دیگر انگار حرکات بعدی

ی داشتم به آتش هوش که برافروخته بودم دامن  بیشیر

هایش دوختم و برای اینکه زدم . لبم را با فشار به لبیم

ی ببخشم به حرکات محرک و اغواگرانه ام غلظت بیشیر

 جای بوسه گزیدمش . 

توانست آن او هم دیگر از دست رفته بود. دیگر نیم 

ن  دار لحظات قبل باشد! من تمام سدهای محمد خویشیر

ایی یک مقاومتش را شکسته بودم. با جنون و شید

دستش را پشت کمرم گذاشت و با دست دیگرش مویم را 

مان که به هم  ن کشید. رسم عقب رفت و نگاه شورانگی 

 ای گفت اتصایل کرد با حالت برانگیخته شده

 _پس خشن دوست داری!؟

 

و رسش را با فشار توی گردنم فرو برد و لک قرمز 

و  دارش را روی پوست گلویم باقر گذاشتهای کشبوسه
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ی را از دست دادیم ب عد که هردو تاب و توان بیشیر

صورتم را تا جلوی صورتش باال کشید. نگاه مست و 

ی من ریخت و با پرخواهشش را توی چشمان تب آلوده

 گفت
ی

 شوریدگ

خوای! شاید بدون نیاز به این _حاال بهم بگو چی ازم یم

ی  . اش کردمهای نماییسی که راه انداخنر برات برآوردهدلیی

 

اش داشت حرکاتم را رصد ی هوشیاریهنوز با ته مانده

ی آتشپاره هدف کرد و شک داشت که این محبوبهیم

 های ناگهاین نداشته باشد ! خایص از این یی بند و باری

 _هیچ خواسنر جز این ندارم. 

ی برای مظنون شدن به   قبل از اینکه به او فرصت بیشیر

 تخت بردمش . خود بدهم، دستش را کشیدم و به روی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۲۳ 
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ن خونه چشماتو باز  _بهت گفته بودم که یه روز تو همی 

! میکنن و یم  بینن تو بغل منن

 

محمد چراغ را خاموش کرده بود و رفته رفته داشت از 

آمد . حاال دیگر تمام حالت مغلوب به غالب در یم

ودش درآورده  و مرزهای تنم را به ترصف و تصاحب خ

اش مرا وقفهزیر رگبار بوسه و هجوم ناز و نوازش های یی 

رسید که دیگر درهم مقهور خودش کرده بود. به نظر یم

ام و رایه تا تسلیم محض شدنم نمانده. محمد شکسته

اش عقب نشسته کاربلد بود و من از تاِزش همه جانبه

بوئید و بودم. گله به گله از تنم را با عطیسی سوزان یم

 گفتکنان زیر گوشم یمپچبوسید و پچیم

کردم اگه تن و بدنت مال ییک دیگه _من احمق فکر یم

بشه دیگه عمرا بخوامت و بتونم بهت دست بزنم. خییل 

ی فراتر از این بدن  ن طول کشید تا بفهمم تو برام چی 

! حاال بیشیر از اینکه من  ظریف و پیچ و تابای قشنگیسی

خوام محبوبه! گ قلب و روحتو یم ی جسمت باشمتشنه

؟ نصیب من یم  شی
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ن که دست یی   قرارش از زیر تابم گذشت و قصد همی 

ی کرد ناگهان قلب مستمندم طاقتش را از  وی بیشیر پیرسی

های مذابش امان آتشفشاین شد و گداختهدست داد. یی 

ی چشمانم فوران کرد. شاید اگر از یک جا به از گوشه

و و میل قوی جنیسبعد تحت تاثی  فع ام قرار ال شدن نی 

داد با گرفتم و حس ذلتم جای خودش را به لذت نیمنیم

دادم اما از او تا آخر این بازی خطرناک را ادامه یم

لم خارج نیمه های راه بود که فهمیدم ابتکار عمل از کنیر

شدم. شده و ناخواسته داشتم با همه وجودم جذبش یم

رسیدم. اما تاخت با او به اوج یماگر کیم بیشیر به من یم

ن یمی من نبود و نباید ایناین جزیی از نقشه  شد! چنی 

ی مراسم وقت در هنگامهریحانه به من نگفته بود اگر یک

ن به او باختم چه کنم؟   کردن جسمم ، روحم را نی 
قرباین

رسید که در حتما آن قدر به نظر او احتمالش صفر یم

د ن ن  کرده بود! موردش به من گورسی

 

آمده بودم که به دام خود بکشانمش نه اینکه در بند و 

شکارش شوم. داشتم از خودم و احساسات خفته و 

 .  خوردممشکوکم عاجزانه رکب یم
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 حرکات یی  
ن اش متوجه خییس گونه خودانهمحمد در حی 

هایم شده بود. در اوج تب و تاب و التهاب چراغ خواب 

ل زد به صورت گریانم. اگر را روشن کرد و با نگراین ز 

دل و بدکینه های تنگگذاشت ... اگر آدمدست زمانه یم

ی به ما یماجازه یم داد ، دادند ... اگر تقدیر فرصت بیشیر

آلودم باید که در آغوش همرسم من با این تن تب

ن دیوانه و یم بودم! لعن و نفرین بر روزگاری که مرا چنی 

 ود! پروا به آغوش او کشانده بیی 

 

هایم را با نوک موهایم را از روی صورتم کنار زد و اشک

 انگشتانش چید و ناباورانه گفت

؟ _داری گریه یم  کنن

زد. اما با ای برافروخته داشت و نفس نفس یمهنوز چهره

 دلواپس من شده بود. 
ی
 این همه تنش و شوریدگ

 

ایش را  دیگر تاب نگاه کردن به چشمان پربرق و گی 

 هق به اقرار گفتمبا عجز و البه و هقنداشتم. 
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خواستم اش نقشه بود ...یمتونم محمد! همه_دیگه نیم

خواستم ...از من بدت بیاد ... ویل حاال دیگه ... یم

 تونم! تونم ادامه بدم .نیمنیم

اف تکان  ام آه از نهادش برآورده بود. دهندهاعیر

گویی روی آتش درونش یک سطل آب رسد پاشیدند. 

هزاروات چشمانش ترکید.  گهان از تالطم افتاد ! المپنا 

 نگاهش آنا خاموش و خایل شد . 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۲۴ 

 

شوکه و رسخورده خودش را از رویم کنار کشید و من که 

صدایم را توی دستانم ریختم از تخت رسید و یی  هقهق

ن و در بهت و سکویر هولناک  فرو نشست روی زمی 

 رفت. لحظایر چند! 
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ن که در اوج لذت و ترغیب آرام گرفت و با ناکایم از  همی 

ی ستایش من دست کشید و خودداری پیشه کرد شایسته

 و تقدیر بود. نبود؟ 

 

گریختم و در تنهایی امن خود باید هرچه زودتر از او یم

کوبیدم تا قدر رسم را به دیوار یمگرفتم و آنپناه یم

 محنت که برای چند لحظهفراموشم شود  
ی
بارم، از زندگ

به دل تمنای او را داشتم ! محمد سیگار و فندکش را از 

ن برداشت و با قیافه  ای درهم شکسته گفتروی می 

_ویل تو خوشت اومده بود! امکان نداشت به این خویی 

! فکر یم دونستم کنن اگه یمتو بغل من نقش بازی کنن

 که گولم زدی؟   ذاشتم فکر کنن همش فریبه یم

ی چشم با فندکش را زیر سیگارش گرفت و بعد از گوشه

 
ی

ام بر او تاثری عمیق نگاهم کرد. چه بد که خودباختیک

عیان شده و جایی برای کتمان باقر نمانده بود. حاال دیگر 

م. وقنر دید آرام و باید یم م و خجالتم بمی  رفتم که از رسی

ن یمی تخت خودم را پخزنده دارم از گوشه کشم با ایی 

اض گفت  اعیر

 بندی؟ _منو هوایی کردی و داری فلنگو یم
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کرد قرار نبود دلم برایش بسوزد اما اگر کیم دقت یم

 فهمید که بیشیر از خودم واسه او متاسف بودم. یم

چون جوابش را ندادم رسش را به سمت من چرخاند و 

! جانسوز و دلگی  و متوقعانه ! 
 نگاهم کرد. نگاه کردین

_به جای فرار بمون و قانعم کن! حداقل این که حق من 

 هست! چرا فکر کردی ممکنه ازت بدم بیاد؟ 

 

به ای محکم به پس وجدانم خورد این حرفش همچون رصن

ن که  و به دردش آورد و باعث شد در راه گریزم از او همی 

ن رسید متوقف شوم. با رسی به زیرافتاده و  پاهایم به زمی 

م، آرام و یی  هایی آغشتهگونه
 نا گفتمبه رسی

ات راجع به من _مثل روز تولدت که وقنر اومدم خونه

ن   هرزه پایی 
فکرای وحشتنایک کردی و منو در حد یه دخیر

خواستم بازم از چشمای تو سقوط کنم. کشیدی! یم

. یم  خواستم دلزده بیسی و ازم دست بکیسی

کنن من هنوز محمد روز تولدمم؟ هنوزم تو _خیال یم

؟ کوچیکت منو با اون روز مقایسه یم  مغز   کنن
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ن گفت و رسی تکان داد و بعد  حق به جانب و رسزنش آمی 

. اگر صدای درونم شنیدین بود پک عمیفر به سیگارش زد 

 فهمید که داشتم آن لحظه بر رسم داد یم کشیدم یم

دونسنر که داری این محمد رو با اون محمد " خودتم یم

ی محبوبهاشتباه یم  ! نگو نه ." گی 

 

ات گرفت؟ تو که با من توی اوج _چی شد که یهو گریه

 بودی؟ 

خواندم که خودش از نگاه پراندوه و افسوسش یم

ن من وادار به گفتنش و سکوت غم هایی دارد حدس انگی 

 کرد. 

 _یهو از فریب من احساس گناه کردی یا ... 

 

خواست مکنی کرد و یک نفس عمیق کشید. انگار که یم

زور خودش را به آرامش دعوت کند اما از پس طوفان به 

آمد. از پشت دود سیگارش زل خشم و غم درونش برنیم

 زد به من و با تردیدی تلخناک ادامه داد

 _یاد اون افتادی؟ 
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با لحنن آرام گفته بود اما من صدای فریادش را از واج به 

دانست یی بردن به تمایلم به . نیمشنیدمواج کلمانش یم

اوست که لرز به جانم انداخته و مرا ته چایه که برایش 

ن اشاره اش به " او " کنده بودم گرفتار کرده. و در این بی 

ام بجوشند و روی های پس زدهکاقن بود تا دوباره اشک

اش به هایم روان شوند. او که باز گریانم دید، چهرهگونه

 هم ریخت و دیوانه و عایص
ی

به  تر از لحظات قبل ، چنیک

آویزش زد . با غیظ کندش و به سمت دیوار پرتش گردن

 کرد. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۲۵ 

 

آویز بودم که خوردم به دیوار ! دردم انگار من آن گردن

گرفت و تا ناکجای قلبم سوخت! باران اشکهایم تندتر 

کردم روزی که محمد خود را از رسی آن شد. هرگز فکر نیم

د. آمده الص یمگردین خ کند من از این کارش دلم بگی 

بودم که از چشمش بیفتم اما حاال که به نظر جایگاهم در 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

. کردمقلبش به لرزه افتاده بود داشتم احساس خطر یم

م یم های دیگری دستگی  ن ترسیدم کیم بیشیر بمانم و چی 

شود که تا آن لحظه از خودم پنهان کرده بودم. نه این 

ام به او تنها ه ، این میل و کشش لعننر احساسات گندید

ماندم و ادامه یک هوس بود که اگر با او روی تخت یم

ماندم در آخر تبدیل به حس پشیماین و خجلت یم

شد. وقنر هنوز خودم و نیازهایم را به درسنر نشناخته یم

بازی خطرناک را به راه بودم نبایسنر که این آتش

 انداختم. یم

 

م و اتاقش را درست وقنر که  ن تصمیم گرفتم از جایم برخی 

ن برخاست و نگاه خیس و هراسان  ترک کنم او از روی زمی 

من دنبالش دوید. در پشنر را باز کرد که ته سیگارش را 

ون .و بعد کیم میان در باز ایستاد و گذاشت  بندازد بی 

کیم هوای تازه به اتاق بیاید که از بوی گند سیگار اشباع 

 بود . 

 

نگاهم با حرسیر نمناک به طرح اندام خوش استیل هنوز 

اش بود و در دلم داغ جنون که او برگشت و نگاه و ورزیده
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پرخواهشم را روی خودش دستگی  کرد. صورتش آن 

 همان 
ی
التهاب قبل را نداشت اما نگاهش به آزردگ

ای بود که داشت تن سنگینش را از رویم کنار لحظه

 کشید. یم

من  گشت و در را آرام پشت رسش بستاو که به داخل بر 

نگاهم را دزدیدم و از جایم بلند شدم. اگر با لحنن آمرانه 

 نگفته بود 

 _صیی کن ! 

ون. همان لحظه با رسعنر برق   آسا از اتاقش زده بودم بی 

 

منتظر ماندم ببیند چکارم دارد. در سکوت به رسوقت 

اری ای آن تو مشغول به ککمد دیواری رفت و چند لحظه

شد که در دیدرسم نبود.صدای چند بوق کوتاه آمد و 

زدم متعاقبا صدای باز و بسته شدن دری که حدس یم

ی را با عجله توی  ن باید در یک گاو صندوق باشد. چی 

جیب شلوارش فرو کرد و وقنر در کمد را بست و به سویم 

برگشت توی دستش یک جلد چریم و زرشیک رنگ بود 

باورم نشد پاسپورت محیاست! که تا به طرفم نگرفت 
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ام به او و شک دارم که در وقنر دید هاج و واج زل زده

 صحت و سالمنر عقل کامل باشد پوزخندزنان گفت 

ن به آب و آتیش نزدی؟  ش! مگه واسه خاطر همی   _بگی 

 

 یی 
پایان آکنده صدایش از خشیم فرو خورده و رنجیسی

بعد از کندن  کرد؟دانم چرا داشت این کار را یمبود. نیم

ن عالمنر بود که داشت به من  گردن آویزش این دومی 

داد؟ که راه باز است و جاده دراز ! داشت واقعا خود را یم

ین فرصت است . از بند من رها یم کرد؟ گفتم این بهیر

رفت. حنر اگر به رسش زده باشد نباید که از دست یم

ن که دست خایل از اتاقش برنیم  گشتم یکالاقل همی 

وزی کوچک بود برای من . قبل از اینکه پشیمان شود  پی 

 ام،پاسپورت را گرفتم و تا خواستم با احساس آزادی

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۲۶ 
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پیشاپیش در دل جشنن از خوشحایل برپا کنم با لحنن 

 آرام و عادی انگار که برایش چندان هم مهم نباشد گفت 

 !  _یادم تو را فراموش

تواند یک گام باز هم به من ثابت کرد که همیشه یم 

ط را  جلوتر از من باشد. از پاسپورت محیا گذشت تا رسی

د؟ پاک گیج مانده بودم. نیم دانستم چه بگویم؟ بیی

وز باشم یا که  !؟ پی  ن خوشحال باشم یا غمگی 

ن من بود اما نقشه شکست خورده؟ از اولش قرار به باخیر

کردم که حاال باید خودم را رسزنش یمبه هم ریخته بود و 

 چرا  یادم نبود. 

دید تلخندی زد و اندوه  او که مرا در بهت این لحظه

 درونش را توی تن صدایش ریخت  

 ایم هم بازنده! _حاال هردو هم برنده

 

و من درحالیکه نه حس برنده بودن داشتم نه بازنده 

ن تواند ببودن به این فکر کردم فقط اوست که یم ا چنی 

ون بیاید. حرکت زیرکانه  ای از یک باخت بزرگ برنده بی 
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یط که با من گذاشنر هسنر که؟ یا اونم یم خوای _رس رسی

 ات رسیدی بزین زیرش؟ وقنر به خواسته

 و بعد رسش را به طرفم کشید و کنار گوشم به نجوا گفت

_مثل وقنر که با من به اوج رسیدی یهو حس پشیموین 

 دی زیر گریه؟ هوم؟بهت دست داد و ز 

 

نفسم که از کلمات عریانش حبس شد رسش را عقب 

کشید و در امتداد لبخندی پرشیطنت از جیبش یک 

م دست حلقه ی برلیان درآورد و تا من به مقصودش یی بیی

ی چپم را گرفت و به سمت خودش کشید . حلقه

ی خودش را به ازدواجم را از انگشتم خارج کرد و حلقه

حلقه از کجا آمده بود؟ از توی گاو  دستم زد. آن

دانم صندوقش؟ از قبل برای من گذاشته بود کنار؟ نیم

دادم این کار را با من بکند!؟ چرا مثل چرا اجازه یم

اض و یا  مجسمه خشکم زده بود و حرکنر از روی اعیر

گذاشتم که ناکایم خودش را دادم و یممقاومت انجام نیم

 تالقن کند؟

 ورد و نشان من و خودش داد و گفت دستم را باال آ

 _چقدر به دستت میاد ! 
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ی خودم را کف دستم گذاشت و انگشتانم را و بعد حلقه

رویش بست. هرچند برای واکنشم کیم دیر شده بود اما 

برای اینکه نشان بدهم از این کارش خوشم نیامده 

ون اما او به  خواستم حلقه اش را از انگشتم بکشم بی 

ی این کار را به من نداد و با تحکم اجازه دستم چسبید و 

 گفت

طو باخنر زیک  ماه! یادت که نرفته! _ تو رسی

 برآشفته گفتم 

دوین دلم با تو خوای زنت بشم؟ وقنر یم_هنوزم یم

 نیست؟

 

عمدا این را گفته بودم که به غرورش بربخورد. که قلبش 

آشوب شود و  از درون تکانش بدهد. اما او ککش هم 

حس شده مهری های من یی ه بود. انگار در مقابل یی نگزید

آورد. پس هایم دلش را به درد نیمبود و دیگر نیش حرف

شد که هم بخواهد از بند اش را کنده  بود؟ نیمچرا گردین 

 من خالص شود و هم مرا در بند خود نگه دارد. 

 نگاه نافذش را به رویم باریک کرد و با رس تکان گفت
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 _نه . 

منتظرهچه " ن ن باور و ناباوریه " غی  ام ای! هنوز بی 

 " نه " عجیبش را گرفت   رسگشته بودم که دنباله

شم هوای تو پیچیده خوام هر صبح که بیدار یم_ویل یم

 کنم تو باشی باشه توی خونه و به هر طرف که نگاه یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۲۷ 

 

یه گوشه یواشیک وایسم و به خوین و وقنر داری آواز یم

 صدات گوش بدم! من به همینا دلخوشم محبوبه ماه! 

 ام کشیدزده کنان دستش را روی انگشت حلقهو نوازش

_تو رو واسه خودم نشون کردم تا روزی که قلبت رو 

 بدی به من ! 
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ی دوباره با همان لحن خودخواه و انحصارطلبانه

 
ی

دست خودش زد. اش داشت با من حرف یمهمیشیک

نبود که! هرچقدر هم که عوض شده باشد گایه محمد 

ون. درونش یم  زد بی 

ترش از اینکه یه صبح از خواب بیدار بیسی و ببینن _نیم

 نیستم؟ 

و پاسپورت را همچون برگ برنده ای پیش چشمانش 

 گرفتم

_من پیشت بمون نیستم محمد! من محیا رو با خودم از 

ذارم توی این خراب شده نیم برم. دیر یا زود! اینجا یم

 و آینده
ی
 اش نابود بشه. زندگ

هایش را زدم. لبانگار که داشتم حرفهایی احمقانه یم

 لبخندی پرتمسخر از دو سمت کشید . 

ور تا کالچای ور تا شهسوار، از اون_تو تونسنر از این

 خیی برو ، اون رس دنیا رفتنت پیشکش! یی 

 

ی او حنر اجازهمینان که یی که اینطور ! پس او با این اط

توانم خارج بشوم چه رسد به اینکه از شهر خودم هم نیم
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ور آب ، با خیال راحت پاسپورت محیا را به پایم برسد آن

ط را هم برده بود! در اینکه اگر  من برگردانده و رسی

توانستم یی اذن او از در خانه خارج خواست من نیمیم

ده کند تا در این خانه شوم شیک نداشتم.کاقن بود ارا

کرد ، حتما به محبوس شوم و اگر این کار را با من نیم

 خیالش از رس  لطفش بود. 

 

گذاشتم همان لحظه فکری به خاطرم رسید. باید که یم

خیال کند از این لحظه به بعد و بعد از این برد ، مرا 

ل خودش گرفته و من پیش خود فهمیده ام که تحت کنیر

یست. شاید بهیر بود به جای ناسازگاری و راه دررویی ن

 و یی 
رسانجام کیم از در ادامه دادن به این جنگ فرساییسی

صلح و سازش با او وارد شوم و اعتمادش را جلب کنم تا 

به ام را بزنم.حق با ریحانه بود تا آخر ی کاریبه وقتش رصن

توانستم با او بجنگم ! باید کیم تغیی  رویه دنیا که نیم

ی یمدادیم ن م. شاید که جواب بهیر گرفتم. او به همی 

 پذیر نبود. راحنر شکست

از گاردم خارج شدم و یک نفس عمیق کشیدم تا بر 

هیجانات منفن و احساس خشمم غلبه کنم. بعد یک نگاه 
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اش انداختم که داشت توی دستم سنگینن به حلقه

 کردیم

؟   _گ اینو گرفنر

 

ای ا خورد . بعد سایهاز تغیی  موضع ناگهاین من اولش ج

ی  ن از ابر غم صورتش را پوشاند. انگار که یادش به چی 

افتاده باشد خاطرش مکدر شده بود.اما در همان حال 

 جواب نگذاشتسوالم را یی 

 _قبل از اینکه مامان خانمت منو بندازه زندان! 

و با انگشتش موهای ریخته روی صورتم را بازی داد و با 

 دنباله حرفهایش را گرفت حرستمندترین لحن ممکن

 _چه آرزوها که نداشتم! 

و بعد با همان دستش به موهای خودش چنگ  

 انداخت. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری
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#۱۰۲۸ 

 

ن تبدیل  دوباره حالش دگرگون و نگاهش به دو گوی آتشی 

 ام! شد که یادم افتاد با چه وضیع مقابلش ایستاده

ماه؟ اگه دلت ردی زیکدوین امشب چقدر اذیتم ک_یم

ن بود که منو تا خنک یم شه بهت بگم بدترین انتقام همی 

! حاال تو دلت به  ی و تشنه برم گردوین لب چشمه بیی

خودت آفرین بگو برو بخواب! تا منم برم بکپم و یادم بره 

 تو بغل من چه لعبنر بودی! 

رفتم توی دلم داشتم و از پیشش یموقنر که خودم را بریم

 گفتم 

" بدترین انتقام اینه که یه روز چشمات رو باز کنن و 

 ببینن خونه خایل از منه محمد! "

  

*** 

 

 همایون 

 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

نیمه های شب از خواب پرید . خواب بدی دیده بود؟ 

ی یادش نیم ن بان چی  آمد. اما عرق کرده بود و قلبش رصن

خواست اش بود که دلش یمقدر تشنهتندی داشت. آن

جا رس بکشد. اما باید به خوردن یکیک پارچ آب یخ را 

ی موجود اکتفا یک لیوان آب به دمای محیط رسیده

ای توی تاریک روشن کرد. نگاهش چرخ نومیدانهیم

ای بود سلول تنگ و کوچکش زد و آرزو کرد کاش دریچه

هایش ای به ریهتوانست بازش کند تا هوای تازهکه یم

ه به برسد. دوباره رسش را روی بالش گذاشت  و خی 

 سقف بلند باالی رسش آه کشید و  زیر لب با غصه نالید 

 _ سنیوریتا ! 

 

*** 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۲۹ 

*** 

 محمد 

 

 

 _محمد؟

؟  _جانم حاچی

 دالوری با اخیم نازک بر پیشاین نگاهش کرد و شایک گفت
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! اینجا  _حواست کجاست؟ امروز همش گیم! غاینی

 بینمت! نیم

! یه کم کسلم!  منده حاچی  _رسی

 

ن حاال هم که دارد با او حرف یم زد و نگفت حنر همی 

کش بود که االن توی خانه  همه فکر و ذکرش پیش دلیی

خواند؟ کند؟ چه لباش تنش است؟ چه کتایی یمچه یم

کند؟ به چه بیند؟ چه غذایی درست یمچه فیلیم یم

ی اندیشد؟ آیا او هم از تدایع لیم حظات داغ و نفسگی 

زد و جان که در بر هم گذرانده بودند قلبش دف یم

اش هنوز توی دستش رقصید؟ حلقهپرشورش یم

ی ازدواج درخشید یا گذاشته بودش کنار و باز حلقهیم

متعلق به  خودش را به دست کرده بود؟ کاش آن حلقه

توانست با خیال راحت ضبطش کند. از رسول نبود تا یم

ات ضد و نقیض و دوگانه خودش گیج بود! احساس

ن حال هم به جایگاه رسول در قلبش نیم شد که در عی 

ام قائل باشد!   حسادت کند و هم برایش احیر

ی دالوری با دو انگشت های مشکوکانهگریزان از نگاه

 های دو چشمش را مالش داد. شست و اشاره گوشه
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 _دیشب تا صبح نخوابیدم. 

گار خدا با رس، هولش داده بود دیشب! چه شنی بود! ان

. هرچند که در نهایت مثل هر  توی یک رویای بهشنر

ینن از هم پاشید اما حنر پایان دراماتیکش را  رویای شی 

 توانست تا قیامت با یاد و خاطرههم دوست داشت و یم

 کند. 
ی

 همان یک شب رویایی زندگ

 

ترش عطر تنش همان لحظه از مشامش گذشت و هالک

 الوری داشت از برنامهکرد. د 
ی

گفت اش یمهای بازنشستیک

و اینکه خوشحال است که جانشینش جوان قابل و 

گرفت. اش نیمای چون او خواهد بود! حوصلهشایسته

ها برایش خوشایند نباشد! نه. نه اینکه شنیدن آن حرف

ن ترفییع بود .   از مدتها پیش منتظر چنی 

گری چنان های دیاما آن روز و آن لحظه دلخوشی  

توانست فکرش را به خود مشغول کرده بود که دیگر نیم

های نویدبخش دالوری بنشیند و مثل سابق پای حرف

برایش ذوق کند. یکهو برخاست و درحالیکه رسآسیمه و 

داد از دالوری معذرت خواست و گفت که هول نشان یم
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ن حاال یک رس تا خانه برود. دالوری از  حتما باید همی 

قبهتصمیم غی    اش به تشویش افتاد و نگران پرسید میر

ی شده به منم بگو محمد! حال محیا خانم  ن _اگه چی 

 خوبه؟

 

با حرکایر شتابزده پاکت سیگار و فندک و کلتش را از روی 

ن برداشت و به رساغ کتش رفت که پشت صندیل اش می 

 کرد کوتاه گفتآویزان بود. درحالیکه با عجله به تنش یم

 _خوبه! 

رس داریم! یادت که یه قرار مهم تو پاسگاه سخت_ویل 

 نرفته؟

 . گردمرم زود بریم_نه یادم نرفته! بااجازه یم 

 ناگهاین 
ی

اش داشت او را در این وقت از و نگفت دلتنیک

کشاند! بعد از وقایع روز ناخوانده و عجول به خانه یم

منتظره دیشب انگار جور دیگری عاشق بود!  صیی و یی  غی 

تر! تر! حریصتر! دلباختهطاقتبود! یی  قرارتر 

 وارتر! وارتر! دیوانهوارتر! دیوانهدیوانه

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

. اش را نداشتچندساعته قدر که دیگر تاب دوریآن

توانست برای دیدنش تا شب صیی کند تا ببیند نیم

ی بر او و روابطشان  اتفاقات شب گذشته چه تاثی 

 گذاشته! 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 الری#نیلوفر 

#۱۰۳۰ 

 

رفت در گریز از او از کجا معلوم که شب وقنر به خانه یم

 مثل همیشه باز خودش را به خواب نزند؟ 

 یی 
اش چنگ شد به گردین تابش یمعادتش بود وقنر

 بیندازد و خود را با جادوی موی خرمایی رنگش آرام کند 

اش خایل زدهی تباما حاال که جای آن را روی سینه

 تر شد! وبدید آشیم

دیشب وقنر با او از آن رویای نوبرانه دست خایل 

اش را دید از هق و پشیماین برگشت... وقنر بغض و هق

روی خشم و عصبانیت ) و حسادت به کیس که صاحب 
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 کرده و از گردن کنده بودش! انگار که 
ی

قلب او بود.( بچیک

خواست به یکباره خود را از قیدش رها کند! اما مگر به یم

ن راحنر ه ای از جانش بود. برای رها ها بود! او تکهمی 

ن یم  گذشت! کردنش باید از جان خودش نی 

ش بود. کنار گل رسچن حاال گردین پاره ن اش توی کشوی می 

خواست به که او انگار از باغ بهشت برایش چید و یم

 رسم یادگار برای خود نگهش دارد. 

 

نش را دم در ده دقیقه بعد پشت در حیاطشان بود. ماشی

 پیاده شد .کلید به 
ی

پارک کرد. با آرامش و وقاری ساختیک

در انداخت و رفت تو. بعد از مدتها آن خانه به نظرش 

 ی خودش شده بود انگار! مثل خانه

رسید. در زد و از جایی صدای موسیفر شادی به گوش یم

هرچه منتظر ماند کیس به داخل دعوتش نکرد. انگار 

آمد. پاک گیج شده بود. وی خانه یمصدای موسیفر از ت

ن زودی از عزای مادرش در آمده! وقت  یعنن به همی 

توانست پشت در تلف کند. با نیم زیادی نداشت

ی کلید به در انداخت و رفت تو . یی   صیی
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*** 

 

برای فراموش کردن شب پرمخاطره و جنجایل گذشته و 

دلم راندن افکار و احساسات ضد و نقییصن که در رسم و 

 آشوب به پا کرده بود هر کاری کرده بودم. 

اش کمیر شده بود کیل از این در با محیا که آن روز بدقلفر 

 در اروپا و 
ی
ایط زندگ و آن در حرف زدم. از رسی

کشید گفتم. عکس شهرها هایی که انتظارش را یمفرصت

نت و دانشگاه های پزشیک معروف اتریش را از اینیر

. عکسهایی از گلفروشی بزرگ و درآوردم و نشانش دادم

زیبای خانم آسیه و پرسش  را هم و با آب و تاب برایش 

 جدیدی را 
ی
ن بهشنر زندگ گفتم که قرار است توی همچی 

داد و . محیا گایه مشتاقانه به من گوش یمتجربه کنیم

داد. هرازگایه هم گایه هم ذوق و شوقر از خود نشان نیم

کرد و بعد با نگاهش روی عکس دانیال مکث یم

 چشمانش را ازش یم
ی

دزدید و با حواش پرت به دستپاچیک

 داد. هایم گوش یمحرف
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دانیال پرسی بیست و پنج شش ساله بود. خوشتیپ و 

جذاب، با لبخندی مهربان که انگار خاص خودش بود و 

 کردم توجه محیا را به خودش جلب کرده. من حس یم

 

ن بار سیع کردم با حرفها یم قانعش کنم که برای چندمی 

ی را عوض نیم ن افش به پلیس چی  کند. جز اینکه اعیر

د. ) محیا جان قبول فرصت های خوب آینده را ازش بگی 

کن اون فقط یه اتفاق بود! منم تو اون صحنه بودم. 

ی من یا تو هم پامون از پله  احتمال داشت توی اون درگی 

. ویل خب این بدشانیس شامل  ن حال بلغزه و بیفتیم پایی 

دونستم عمدی درکار بوده برای مامان شد. باور کن اگه یم

اینکه تو از این عذاب وجدان خالص بیسی خودم 

قدر خودت رو با این بردمت پیش پلیس! تو رو خدا اینیم

 ! فکر که مقرصی شکنجه نکن. چون تو مقرص نیسنر

افتاد و پیمونه عمر مامان پر شده بود! اون اتفاق باید یم

 شه کرد. (اریش هم نیمافتاد. ک

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری
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#۱۰۳۱ 

 

ی برلیان توی دستم پرسید با وقنر ازم راجع به حلقه

 کرده گفتم های گر گرفته و دست و پایی گمگونه

 گم. _جریان داره بعد بهت یم

و سیع کردم یاد خود نیاورم وقنر داشت حلقه را به 

مانعش شوم چطور محو و کرد به جای اینکه دستم یم

 مسخ حرکاتش شده بودم. 

 

برایش کیم پن فلوت زدم. هرچند کیم نامسلط و ناکوک  

 و دوری از آالت موسیفر بد اما بعد از مدتها یی 
ی
حوصلگ

های شاد خودم را داخل دیهم نبود. بعد ییک از ش

منتظره دستش  ضبط گذاشتم و پیل کردم و در اقدایم غی 

ش کردم با من برقصد. هرچند ناشی و را گرفتم و وادار 

 بود و از حرکات یی 
ها و پاهایش که اختیار دستخجالنر

به فرمان من بود خنده اش یم گرفت اما تا آنجا که در 

زنان نفستوانش بود پابه پای من آمد و هربار که نفس

د من به زور او را دنبال خود یم خواست ازم کناره بگی 

 مش. رقصاندکشاندم و یمیم
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رسید رقص برای روحیه هردوی ما خوب بود. به نظر یم

ن از خنده های هم گرد و غبار غم و اندوه را با انرژی گرفیر

تکاندیم! بعد از مدتها عادت کردن از قلب و روحمان یم

، انگار تازه یادمان آمده بود که هنوز زنده
ی
 به مردگ

 ایم! هستیم و نمرده

 

*** 

 

 محمد  

 

دردرس به سالن نشیمن گرفت و آرام و یی    رد موزیک را 

رسید.در کمال ناباوری دو خواهر را در حال رقص دید. 

محبوبه دستهای محیا را گرفته بود و داشت او را با 

داشت. محیا پیش مهارت خودش به حرکات موزون وا یم

ی پا پس خواهرش کم آورده بود اما محبوبه به او اجازه

های خودش اعتماد ست به چشمدانداد. نیمکشیدن نیم

ی و کند یا نه؟ صحنه ن ی پیش رویش شبیه یک فیلم فانیر

تخییل بود که در واقعیت امکان وقوعش وجود نداشت! 

طور خندان و رسحال ندیده خییل وقت بود که محیا را آن
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 روزی بود که 
ی
 محبوبه هم به شادایی و رسزندگ

بود. حنر

. نه غافلگی  کرده بود اش در خانفرهاو را توی کنرست یک

 فکر کرد 

 ! " چه خلوت خواهرانه
ی

 ی قشنیک

 

کرد ویل آرزو داشت که کاش کار هر از خودش تعجب یم

ن باشد! حتما برای حالشان خوب بود! و  روزشان همی 

تر شد! تا بعد از این فکر که کاش او جای محیا بود شوکه

به حال توی هیچ رویایی خودش را در حال رقصیدن با 

محبوبش تصور نکرده بود! انگار خییل بعید به نظر 

ن رسید! یادش نیمیم آمد تا حاال رقصیده باشد! مطمیی

منعطف قدر خشک و غی  بود تن و بدنش برای رقص آن

کاری حسایی دارد. ویل است که انگار نیاز به یک روغن

ین  برعکس محبوبه کمرش مثل فین بود و ناز و اداهای شی 

 داشت.   و مسخ کننده ای

 

 فکر کرد که نباید با حضور رسزده
ی

ی خود آن خلوت رنیک

خواست محیا با این حال خواهرانه را خرابش کند. نیم

خوشی که داشت ناگهان از دیدنش معذب شود و از 
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خجالتش باز رس توی الک خود بکشد. هرچند دلش برای 

انه و خنده های  تماشای بیشیر محبوبه با آن حرکات دلیی

رفت اما بهیر بود که به حال خود اش ضعف یمهمستان

بگذاردشان! به خودش قبوالند که او به این جشن 

اجازه کوچک خواهرانه دعوت نشده ! پس ورود یی 

 ممنوع! 

اش در خانه آگاه قبل از اینکه دو خواهر از حضور یواشیک

 رسوصدا از راه آمده برگردد. شوند تصمیم گرفت یی 

ثمر نبود. دیدنشان در آن دنیای آمدنش چندان هم یی 

ی کوچک ، برایش خوشایند و امیدبخش بود.یک  ن فانیر

ی ویژه و ماندگار !   مرخیص کوتاه اما با تاثی 

ی برلیانش را هم که دید در آخرین لحظه برق حلقه

 خوشبخنر آن روزش کامل شد. 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۳۲ 

 

*** 

 

 های منم بشوری؟باستوین ل_یم

های شسته شده خودم و محیا را از توی داشتم  لباس

 لباسشویی دریم
ن آوردم و ییک ییک توی سبد ماشی 

م کرد. یم  انداختم. که ورودش به رختشورخانه غافلگی 
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ها تا لنگ روز تعطیل بود و برعکس همیشه که جمعه 

ن شده بود. من که بعد از ظهر یم خوابید امروز سحرخی 

ن شب پرمخاطره یط دوسه روز گذشته تقریبا خودم را آ

دیدم که از تقابل با او ازش مخفن کرده بودم حاال یم

گریزم نیست. انگار از قصد بر من نازل شده بود که رایه 

 جز همکالم شدن با او نداشته باشم! 

 

ت طوش و با  ت ساده سفید و شلوار اسیی او با یک تیرسی

اده بود و منتظر اشاره من یک بغل لباس پشت رسم ایست

های چرکش را برای شست و شو به من بود تا لباس

بسپارد. اما من با یک " نه " محکم و قاطع پاک ناامیدش 

کردم. اولش تعجب کرد و بعد انگار که من قصد داشتم 

 رسبه رسش بگذارم پوزخندزنان گفت 

 _چرا؟ نگفتم بیی لب حوض بشورشون که! 

ت. شوخ و شنگ به نظر چشمانش برق خایص داش

ن ما یم رسید! شاید دوست داشت به خاطر آنچه بی 

گذشت به من حس خجالت بدهد اما من رسسختانه 

کردم لرزه های درونم مقاومت یمداشتم در مقابل پیش

خواستم به این فکر کنم که پیش چشمش فرو نریزم. نیم
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که بعد از آن شب کذایی ممکن است او را نسبت به 

تر کرده باشم! این فکر اعتماد به نفسم را اخخودم گست

گرفت. بااینکه با خودم به این نتیجه رسیده بودم ازم یم

ام که باید آن شب پروسوسه را برای همیشه از حافظه

اختیار توی ذهنم آن پاک کنم اما برعکس، هربار یی 

مناک را بازسازی و خودم را صحنه های دور از ذهن و رسی

کردم. اینکه دستاورد اک دعوت یمبه یک چالش ترسن

ی غریب و ناخواسته برای این ریسک پرخطر و این تجربه

من چه بود؟ نه آن قدر که باید احساس گناه داشتم .نه 

م! از کشف رازهای رسبه مهر درونم  . نه رسی پشیماین

گریزان بودم اما هربار که از خودم بابت احساسات ضد 

که اگر با تمام وجود   خوردم این فکر و نقیضم رودست یم

های نفساین گذشته و خواهشها پابه پایش از مرز هوس

 کرد. شد مرا پیش خود رسواترم یمبودم چی یم

 

 جانبانه گفتمبهام را دادم باال و حقچانه

_اگه االن لباساتو بندازم تو لباسشویی بعد البد ازم توقع 

 داری اتوشون کنم. 
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ان از آنچه  خورده نگاهم کرد ای یکهلحظه و گیج و حی 

 شنیده بود گفت

 _خب پس گ لباسامو اتو کنه؟ زن همساده؟

ش با  ن اعتنایی شانه زدم باال . یی در مقابل لبخند تمسخرآمی 

 تصمیم نداشتم انعطاقن از خود نشان دهم و ندادم. 

 کردی؟_تا حاال چکار یم

! _یم  بردمشون خشکشویی

ن کارو بکن!   _خب حاالم همی 

؟یمجوری _این  خوای زن زندگیم شی

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۳۳ 

 

توانستم جلوی قلبم گرخید و آرزو کردم که ای کاش یم

ن گونه م. رنگ گرفیر  هایم را بگی 
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_اوال که من نخواستم زن زندگیت شم ! دوما که انگار 

ح وظایف نکردن. رصفا جهت اطالع زن  برات درست رسی

ات برسه! یعنن ه کارهای خونهزندگیت وظیفه نداره ب

مجبور نیست! مگه به میل و رغبت خودش! یه رسی از 

کارهای خونه رو باید خودت انجام بدی! اونم بدون 

منت و بدون اینکه فکر کنن داری به زن زندگیت لطف 

. یم  کنن

ابرویی باال انداخت و لب هایش را داد جلو . انگار داشتم 

 . دمز به زبان چینن با او حرف یم

ه؟ که فقط بهش _عجب! پس آدم واسه چی زن یم گی 

 اخم و تخم کنه و غر بزنه و با نازو نوزش دقش بده؟ 

اش مات مانده بود! نگاهم با افسوس به جای خایل گردین 

از بس به دیدنش عادت کرده بودم حاال ندیدنش توی 

؟ ذوقم یم  زد یا چی

ام و حجوری_زنای امروزی این ق و حقوق ان! دنبال احیر

خوان مستخدم خونه باشن و اهل بله و برابرن! نیم

! تورسی خور و مطیع که  ن ن زوری هم نیسیر چشم گفیر

 ابدا ! 

 _خب پس بگو خودشون یه پا مردن! 
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_نه زناین آگاه به حقوقشونن. تو اگه دلت یه زن سننر 

داری و خواد...یه زن همه چی تمویم که کاری جز خونهیم

ه و مطیع و فرمانیی باشه بپا تو داری بلد نباشبچه

 !  انتخابت اشتباه نکنن

 

های بسته خندید و رستکان داد. بعد نگاه تخسش با لب

 را توی چشمانم فرو کرد و پرسید

؟  _حاال تو کدومشوین

 _معلوم نیست؟

 و چشمانم را به رویش تنگ کردم. 

؟_ نیم ن باشی ی بینابی  ن  شه یه چی 

 _مثال چجوری؟

خورم و ازت تشکر کن! من یم_مثال تو غذا درست  

پوشم و قدردانتم کنم. تو لباس بشور و اتو کن! من یمیم

 هستم! 

 

 کنان گفتمنازکپشت چشم
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! _زحمت یم  کیسی

. با و سبد لباس توی دستم را عمدا توی پهلوش فرو کردم

اض گفت  خنده جاخایل داد و بعد با اعیر

صف ماه؟ قبال ن_این درسارو از کجا یاد گرفنر زیک

اومد! بیشیر کارای خونه رو دوش تو بود! جیکتم در نیم

 دیگه انگار نه انگار که دخیر زهرا خانیم! 

روزها تنگ شده بود! دخیر ی آنحتما دلش برای محبوبه

رسبه زیر و آرام و حرف شنویی که دست کم در انجام 

تر از کرد و جرات نداشت گندهکارهای خانه قصور نیم

 ند. دهان خودش حرف بز 

_اون دوران گذشت و به تاری    خ پیوست آقا محمد خان! 

 من بعد از اینکه ازدواج کردم و چند صباچ خانوم خونه

 کردم! دیگه نیمخودم شدم و مثل ملکه
ی

تونم ها زندگ

ی!  ن  برگردم به دوران کنی 

 

ین و باشکوه   و قلبم از تدایع آن دوران کوتاه اما شی 

ده شد.تازوزه ها در ثی  آن حرفکشان در خود فرسی

. با فیک  صورت منقلب شده محمد هم دیدین بود 
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ی من ی پژمردهمنقبض و نگایه عبوس یک نگاه به قیافه

 کرد و  با تغی  گفت

خواد برام _خییل خب! واسه چهارتا تیکه رخت نیم

ن بخوام یکیو  ! منم اگه کنی  پرچمدار حقوق زنان بیسی

بله چشم بگه استخدام میکنم بیست و چهارساعته بهم 

 و  بدون غر زدن به کارهای خونه برسه! 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۳۴ 

 

ن یادم بده چطوری   به جای آسمون ریسمون به هم بافیر

 ماشینو راه بندازم؟ 

 

ام به ازدواج قبیل ناراحتش کرده، فهمیده بودم که اشاره

 اعتنایی گفتماما به روی خود نیاوردم و با یی 
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ها نوشته چی به چیه! اگه انگلیسیتم مثل رو دکمه_ 

عربیت خوب باشه کاری نداره! حاال از رس راهم برو کنار 

ون آویزون کنم. ! یم م بی   خوام رختا رو بیی

دست برسینه ادای تعظیم کردن را درآورد و با لحنن 

ن گفت  غلوآمی 

 _چشم بانوی من! 

ن و بعد عمدا تنه لباسشویی ای به من زد و به سمت ماشی 

 رفت. 

 

از اینکه قرار بود با هم صبحانه بخوریم کیم دستپاچه 

ن بودم از پسش بریم آیم. گفت دارد با بودم. اما مطمیی

کند و تا به نتیجه ای مهم کار یمدالوری روی پرونده

تعطیل نیم شناسند .گفت ممکن نرسند روز تعطیل و غی 

ی نگفتم و  ن  است کارش تا غروب طول بکشد. من چی 

سیدم  . چون کارش هیچ اهمینر برایم نداشت. کاش نیی

پیوست اما هرچه صدایش زدم از محیا هم به ما یم

 خواب بیدار نشد. 

بهش زدم توی  هایی که توی رختشورخانهشاید حرف

ن نماند. خودش خاگینه  گوشش بود که منتظر چیدن می 
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خورم اما اول درست کرد و با اینکه گفته بودم من نیم

ن مقابلم رقن جلوی من گذاشت. بعد آنتوی ظ سوی می 

ن خایل  نشست. چقدر جای مامان و بابا پشت این می 

بود! هرچه باشد باهم روزگاراین داشتیم در این خانه! 

ن زودی ینن که به همی  ها از یادمان خاطرات تلخ و شی 

 رفت. نیم

 

برای اینکه دستخوش غم و اندوه نشوم سیع کردم خودم 

شغول کنم. کیم خاگینه الی نان پیچیدم و را به خوردن م

به دهان بردم. پنجره باز بود و هوای خنک و معطر 

 وزید. صبحگایه به داخل یم

باغ چای مدتها بود که به حال خودش رها شده بود و 

ون یم ی افتاد از منظرههروقت مثل حاال نگاهم به بی 

گرفت. سکوت بود و صدای اش یمرسوساماین غریب و یی 

ون سمفوین به غل ی و قیل و قال پرندگان که آن بی  غل کیر

 راه انداخته بودند که ناگهان او گفت 

؟  _از حضورم معذیی
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حتما از پس حفظ ظاهرم خوب برنیامده بودم که به من 

ی ام را نوشیدم و با یی مشکوک شده بود. کیم از چای خیی

 گفتم
ی

 ساختیک

 _نه. چرا باید معذب باشم؟

ن ما نیفتاده! و طوری نگاهش کر   بی 
دم انگار که هیچ اتفاقر

در جوابم فقط به پوزخندی کوتاه اکتفا کرد و بعد 

اش را هورت کشید. اما نگاهش عریاین خایص چای

. پر از طعنه و حرف و حدیث بود که من جرات داشت

اش را خورد و عزم اش را نداشتم. وقنر صبحانهرمزگشایی 

ن کرد کنار صندیل د و بعد از کیم این پا و ام مکنی کر رفیر

 آن پا گفت 

_یه زن امروزی نباید از امیال و غرایزش خجالت بکشه. 

 درسته؟

ن نیم دانستم هدفش از طرح این سوال چه بود اما مطمیی

مانهبودم حتما باید نیت یی  ای داشته باشد. با اینکه رسی

کرد اما از تک و پوست صورتم از حرارت داشت گزگز یم

 برای اینکه به او ثابت کنمتا نیفتادم و 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند
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 #نیلوفرالری

#۱۰۳۵ 

 

 نیم
ی
کنم با رصاحت از بابت آن شب احساس رسافکندگ

 تمام گفتم 

 _درسته! 

 ام شکستش بدهم. پروایی خواستم با یی یم 

. کنم بابت اون شب ازم خجالت یم_ویل حس یم  کیسی

زد. که من خواست مرا توی تله بیندادانستم که یمیم

هربار از خجالت آب شوم و او توی دلش کیف کند و 

 بهم بخندد. 

 

زدم. اگر با خودداری اتفاقا باید در موردش حرف یم

مگنانه طفره یم رفتم یا با احتیاط سکوت پیشه رسی

شد و او با استفاده کردم این تبدیل به نقطه ضعفم یمیم

انست مرا تو کرد یماز این نقطه ضعف هربار که اراده یم

 اش گی  بیندازد. در تنگنای مورد عالقه
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ی بدون فکرم ناراحتم اما _نه. من از تصمیم و نقشه

منده و پشیمون نیستم. حداقل باعث شد خودمو بهیر  رسی

 بشناسم. 

 

کردم که داشتم با او از آن شب و شیدایی و باور نیم

 
ی

توانست طور که او یمزدم. همانام حرف یمخودباختیک

 نر آن شب را به یاد بیاورد. به راح

ن جساریر را ازم نداشت ناباورانه  معلوم بود انتظار چنی 

اش را روی صورتم جا گذاشت و پلگ زد و بعد نگاه شوکه

 با تردید و رسدرگیم پرسید

؟   _منو چی

 

ای باال انداختم و نفیس شبیه به آه کشیدم. شانه

ودار ازم گذشنر  ن که توی آن گی   و خواستم بگویم همی 

جسم من بدون قلب و روحم به دردت نخورد یعنن که تو 

 را هم باید از نو بشناسم. اما به جایش گفتم

ها کشیدم _اینکه برای دقایفر یادم رفته بود از دستت چه

ها طبییع بود که به ازم بعید بود. ویل شاید تو اون لحظه
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ا فکر نکنم یا برام مهم نباشه. یم ن تونم بابتش این چی 

 رو ببخشم.  خودم

_یعنن اگه پاش بیفته بازم من و تو ممکنه تو اون 

یم؟  موقعیت قرار بگی 

سوال سخت و حساش بود. اما من برایش جواب ساده 

 و شوچن داشتم. 

 جوری نبینم. های اونکنم دیگه فیلم_سیع یم

 

ت و رسگرداین   اش پوزخند زدم. و به بهت و حی 

نکه رسخ و ایه! بدون ای_ زن امروزی عجب اعجوبه

تونه از میل جنسیش بگه. سفید بشه خییل راحت یم

 خدایا توبه! 

بندش دانم این را به تمسخر گفت یا چی که پشتنیم

 رسش را کنار گوشم کشید و به نجوا گفت

ماه! یه کم سننر باش و ترسم زیک_من از زن امروزی یم

ی جز هوس  زودگذر نیستم  ن ن اینکه من چی  ابا کن از گفیر

! ! چون هستم ! خودت نیمبرات  دوین
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گویی اختیار از کف داده بود. رسم را بوسید و بعد چنان 

رسآسیمه رفت که نگاه هاج و واجم حنر به گردش هم 

 نرسید! 

 

کردم قبل از خروجش از خانه یادش فکرش را هم نیم

ن شده های شستهباشد که لباس اش را از توی ماشی 

د توی حیاط روی ب ند پهنشان کند ! هرچند درآورد و بیی

نه چندان با نظم و ترتیب و نیاز بود که بروم صاف و 

 صوفشان کنم. اما خب ... 

 

*** 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۳۶ 

 

 محمد
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ن توی گوشی  ن لرزید. رس از زونکن سنگی  اش روی می 

دستش برداشت و نگاه رسرسی به شماره روی صفحه 

ماه ، زونکن را رها کرد و کانداخت. با دیدن اسم زی

جه زد. شنیدن صدای زیبایش  تقریبا به سمت گوشی شی 

وقت آرزویش بود. قبل از از پشت خط وقت و یی 

اش، یک نفس برقراری تماس، برای حفظ خونرسدی

عمیق کشید، اهیم کرد و بعد صدا را توی گلویش 

 انداخت و گفت 

 _بله؟

 _سالم محمد! 

 _سالم. 

ن نشان یمبه اندازه کاقن  داد؟ یا باید رسد و رسسنگی 

کرد؟ گور پدر دلش که داشت تر یمصدایش را برایش بم

زد. او انگار که منتظر باشد واسه خودش دایره و تنبک یم

ازش پرسیده شود کیم مکث کرد و چون دید از این  حایل

ها نیست کیم )شاید( رسخورده رفت رس اصل  خیی

 مطلبش! 

ون! ی ناهار یم_من و محیا داریم برا  ریم بی 
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ی بهش نگفته بود؟ چه  ن ؟ پس چرا صبح چی  چی

کرد! ریزی یمخودمختارانه داشت برای خودش برنامه

انگار نه انگار که او خی  رسش مرد آن خانه است! داشت 

ل کرد و جوش یم آورد اما هرطور که بود خودش را کنیر

 پرسید

ون کجاست؟  _بی 

 

ن برداشت  و به سمت یک هدف و کلتش را از روی می 

شد با این صدای رویاییش توی . چی یمفریصن نشانه رفت

ینگوشش حرف  زد!؟تری یمهای شی 

ریم هر زنیم. بعدم یمدونم یه دوری تو شهر یم_نیم

 رستورایر که محیا دلش خواست. 

د و به حس عصبانیت ی کلت را روی شقیقهلوله اش فرسی

فت به موقع گر و جنجایل که داشت در مغزش اوج یم

. درست قبل از اینکه بر رسش فریاد بکشد! شلیک کرد 

د و با حرص نفس کشید.اما  چشمانش را روی هم فرسی

 کالمش آرام و تا حدودی آمرانه بود. 

ی بخورین ، شب میام خودم  ن ن خونه. ناهار یه چی  _بمونی 

 برمتون. هر جا دلتون خواست یم
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دش رفت؟ حرف حرف خو مگر زیربار یم 《زن امروز》

ن روی قید و  بود! انگار نه انگار که او داشت با پا گذاشیر

 کرد. بندهای درونش با او مماشات یم

م محمد ! فقط خواستم بهت  _زنگ نزدم ازت اجازه بگی 

 خیی بدم . خداحافظ! 

 _الو... محبوبه!؟

 بوق...بوق...بوق... 

 

! گوشی  حنر صیی نکرد بگوید منتظر خودش باشد! لعننر

ن و کلتش را اینرا پرت کرد رو  بار روی قلب ی می 

ی حساس از وجودش که پرهیاهویش گرفت. به آن نقطه

ی او مال خودش نبود و از خییل وقت پیش مستعمره

بار برای همیشه خودش را آمد که یکشده بود. بدش نیم

 ی لعننر نجات دهد. از  بند این قلب استثمار شده

 زیر لب گفت 

 ماه! "نن زیکک" تو آخرش منو دیوونه یم
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دریی با دست موهایش را پریشان کرد و با عصبانیت و یی 

د کلتش را به نفس کشید. بعد یی  آنکه بتواند آرام بگی 

کمرش زد و گوشی و سوئیچش را برداشت و به رسعت 

رفت جلوی این برق و باد از اتاقش خارج شد. باید یم

 بار دیگر و بهش یک اش را یم گرفتحرکت خودرسانه

کرد که بدون اجازه او حق خروج از خانه را ثابت یم

 ندارند. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۳۷ 

 

هرچقدر هم که بخواهد زن امروزی باشد او هم محمد 

است! بلد است که چطور باید ازش یک زن مطیع 

 بسازد. 

ن که پشت رل نشست و خواست استارت بزند  اما همی 

در نظرش آمد. تن و بدنش شل چشمان رستق و زیبایش 

کرد؟ حرکت ماند. داشت چکار یمشد و دستش یی 
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ی خودش را بهش تحمیل رفت که با زور و تحکم ارادهیم

یم که یم ؟ گی  رفت و با هارت و هورت و کند؟ که چی

نشاند. ویل تجربه خط و نشان او را به زور رسجایش یم

گرفت و تر یمثابت کرده بود هرچه بهش سخت

، بیشیر به در حدودترش یمم کرد او خودش را برای رهایی

های قدییم و منسوخ برای زد. از تکرار روشو دیوار یم

 . مهار کردنش خسته بود 

 

ها بهش آزادی عمل بهیر بود که در مورد یک ن رسی چی 

یم که توی شهر دوردوری یمیم کردند و داد. حاال گی 

نیا برنیم خورد. رفتند! به هیچ کجای درستوراین هم یم

خورد؟ بهیر بود فکر  خودش را درگی  این نکند که اگر یم

؟ همه جا که نیم توانست کیس بهشان نگاه چپ کرد چی

 توانست بجنگد! دنبالش باشد! با تمام دنیا که نیم

تش آمده بود! این خدایا! چه بر رس آن همه رشک و غی 

 ؟ کرد زن امروزی غد و مغرور داشت با او چکار یم
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ن  " آخ رسول ! رسول! رسول! خدا بگم چکارت نکنه! ببی 

داری زهرا خانمو چطور به نتیجه یک عمر زحمت و دخیر

 باد دادی! " 

ن که پیاده شد ، دق دیل اش را با کوبیدن محکم از ماشی 

 در به هم خایل کرد. 

 

؟  ن ؟ ناراحت میشی  اگه تا عید هم نتونم تمومش کنم چی

😭 

 

*** 
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 _را_سانسور_کردند#عشق

 #نیلوفرالری

#۱۰۳۸ 

 

 

 

 

 ات واسه بعد از آزادی از زندان چیه؟)_برنامه

ن شی یم_یم  مونم؟رم یا یمخوای مطمیی

ن مایه ی تو همی  ن  ها! _یه چی 

 داره! 
ی

 _بستیک

؟   _به چی
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ون کیس منتظرم هست یا نیست.   _به اینکه اون بی 

 _فرض کن کیس منتظرت نیست! 

ن _خب یم  کنم! و یه گوشه زندگیمو یم جا مونم همی 

ن فکر نیم ؟_چرا به گزینه رفیر  کنن

 _کجا برم که تنهائیم جلو چشمام نباشه؟

 _تو که یک عمر بار تنهاییت رو به دوش کشیدی! 

ن تنها بودن با تنها موندن!    _فرق هست بی 

رفتم پشت رسمم نگاه _من اگه جای تو بودم یم

 کردم! نیم

؟ یم_تو چرا نگران موندن یا رف ن منن ترش باز برای یر

؟) با پوزخند( ی به زحمت بیفنر  اینکه آتویی از من بگی 

 _نه زحمنر که نیست! کارمه! ) با پوزخند( 

؟  _پس چی

 خوام دشمنت باشم! _نیم

 _خب نباش! 

ن ما نبود ..   . اگه ... _اگه " اون " بی 

 دی؟ _چرا بهش حق انتخاب نیم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

؟_تو بودی یم  تونسنر

 حتیه ویل آره! گم کار را_نیم

! _حنر اگه یم  دونسنر ممکنه انتخابش تو نباشی

شد که تو شه به زور نگه داشت! اگه یم_آدما رو که نیم

االن با این رنگ پریده و حال پریشون نگران موندن یا 

ن من نبودی!   رفیر

همه به آب و آتیش نزدم که آخرش _مسخره است! این

 بخوام بهش حق انتخاب بدم! 

عمرت با ترس از دست دادنش بسوز و  _پس تا آخر 

 بساز ! 

 مونه! _اگه تو از اینجا بری دیگه امیدی براش نیم

ن نیم ن قصد رفیر  کنم. _منم به خاطر همی 

 _تو به اندازه من دوستش نداری! 

 _به اندازه نیست! به عمقه! 

م براش هرکاری بکنم!   _من حارصن

 _هر کاری!؟

 کار برنمیام! تونم ازش دست بکشم! از پس این یه  _نیم
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 _تو به عالقه متقابل اعتقاد نداری؟

_من بهش نیاز دارم رسول! مثل نیازم به آب ، به هوا ! 

 بودنش احتیاجمه! 

زین محمد! این عشق نیست که تو ها حرف یم_مثل بچه

! یه جور بیماریه! یم
ی
 گ

 _پس نذار این مرض بکشه منو . 

یا دستور بدی   _پس باید یه کاری کنن تا از زندون در نیام! 

ن زیر آب!   رسمو بکین

کنن اگه تو فکر حذف کردنت بودم از یه رسی از _فکر یم

 گذشتم؟مدارکای به اون مهیم یم

 _امیدوارم االن بابت این کارت پشیمون نباشی ! 

 _به خدا قسم که نیستم! 

جور که تو تونم اوندونم محمد! و متاسفم که نیم_یم

ان کنم. خوای این لطفت رو برات یم  جیی

 _پس اقال یه قویل بهم بده. 

 _چه قویل؟
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. یم عا و قانونا زن _بعد از آزادی رساغشو نگی  دوین که رسی

 منه . 

ایط !   _برخالف میلش! و از روی جیی رسی

 !  _حاال هرچی

خیی اومد رساغم دم. اما اگه خودش یهو یی _باشه قول یم

؟   چی

 موقع دیگه خاک بر رس من! (_اون

 

*** 

 

 ا_سانسور_کردند#عشق_ر 

 #نیلوفرالری

#۱۰۳۹ 

 

به ریحانه راجع به اتفاقات آن شب و تبعات تصمیم 

ی نگفتم. نیم ن ی که گرفتم چی  خواستم پیش خطی 

 خودش بگوید 
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ن به اتاق  ی گفتم تو انگار برای رفیر ن " حاال من یک چی 

 خوابش خییل هول بودی. " 

 

د اما در مورد حلقه و اینکه چرا گذاشتم به دستم بزن

 واقعیت را بهش گفتم.) خواستم خیال کنه زنشم .( 

اش خواست بچهآمد که دلش یماز حرفهای ریحانه بریم

عمویش  را در یک کشور دیگر به دنیا بیاورد. ظاهرا دخیر

که از سالها پیش مقیم کانادا شده بود او را به این کار 

 کرد. تشویق یم

 _تا حاال خواهر و برادر خودش و ییک دیگه از 

عمه هاشون رو اونجا به دنیا آوردن. منم هام بچهدخیر

وسوسه شدم و حاالم نشستم زیر پای سجاد! ببینم 

تونم راضیش کنم یه مدت باهم بکنیم از اینجا بریم یم

ور . خدارو چه دیدی! شاید اصال بعدش خوشمون اون

 اومد و موندین شدیم! 

ز طرقن توانست باشد اما اسازی یمتصمیم بزرگ و آینده

کرد. ریحانه و دایی سجاد از معدود مغموم و نگرانم یم

رفتند بدجوری حامیان ما بودند که اگر از پیشمان یم

 شد. پشتمان خایل یم
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ها ذهنم مشغول بود و به این ریحانه که رفت من ساعت

فکر کردم که اگر بشود محیا را هم تحت مراقبت آنها به 

د! روز بعد با او تماس شکانادا بفرستیم چقدر خوب یم

گرفتم و بعد از اینکه کیم باهم از این در و آن در حرف 

 زدیم موضوع را پیش کشیدم. 

دوین که ما قصد داشتیم باهم بریم اتریش! اما شاید _یم

من نتونم فعال از ایران خارج بشم. احتماال محمد 

ون از اینجا الخروجم کرده! اما دلم یمممنوع خواد محیا بی 

مه تحصیل بده! اگه بتونم به شما بسپارمش خیالم ادا

 دونم مسئولیت سنگینیه ویل ... شه. یمراحت یم

کردم از پیشنهاد من اما ریحانه برعکس آنچه فکر یم

 استقبال کرد و گفت 

_حاال که هنوز هییحی معلوم نیست محبوب! فعال تو 

ام.) باخنده(واسه سجاد دل کندن از اینجا مرحله مخ زین 

ن و زایمان من مشکیل نداره .اما برای سخت ه! البته با رفیر

اقامت نیاز به سنجیدن بیشیر هست! ویل اگه اوگ بشه 

؟ یم تونه تو از خدامه محیا نزدیکم باشه. چی از این بهیر

عمومم هست دیار غریب کمک دستم باشه! البته دخیر
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! پاش بیفته تا  ن ویل خب ! تو و محیا مثل خواهرای منی 

 ه الزم باشه پشتتون هستم. هرکجا ک

 از ریحانه و دایی سجاد قضیه را جدی 
من انگار بیشیر

قدر که با خود محیا هم در موردش حرف گرفته بودم. آن

 زدم. ازم پرسیده بود. 

؟   _پس اتریش چی

و وقنر فهمید شاید من امکان همرایه با او را نداشته 

 باشم انگار کیم توی ذوقش خورد و مایوسانه گفت  

 _بدون تو اونجا چکار کنم؟

! منم بعدش رس فرصت _تو رشته پزشیک درس یم خوین

رسونم. حنر کنم و یه جور خودمو بهت یمجمع و جور یم

 . قانوین  شده از راه غی 

دانست اگر به خاطر او نبود من مجبور نبودم زیر محیا یم

ن کوتاه آمد و بعد از مدت ها یوغ محمد بروم. برای همی 

 میدبخش گفت با لحنن ا

کنه کانادا برم یا اتریش! این _من دیگه برام فرقر نیم

ن فکر یم خوام کردم. یمچندوقت همش داشتم به رفیر
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هردومون از این وضعیت نجات پیدا کنیم. دیگه 

 خوام اسی  من باشی محبوب! نیم

 

دو سه روز بعد که ریحانه تماس گرفت و گفت اوگ اولیه 

و در مورد همرایه محیا هم با او را از دایی سجاد گرفته 

یک گفتم و تصمیم گرفتم  حرف زده با خوشحایل بهش تیی

که موضوع را با محمد هم در میان بگذارم و هرطور شده 

 رضایتش را جلب کنم. 

 
ی

 زیادی داشتیم و بدون وفاق و هماهنیک
ی

ما نیاز به نقدینیک

 با محمد و مساعدت او این امر محقق نبود. 

ن از او آن  بعد از چند شب  شب تا آمدن کناره گرفیر

 . دیرهنگامش منتظر نشستم
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۴۰ 

 

 

 

 

 

محمد زیر باراین که از غروب باریدن گرفت و هنوز ادامه  

داشت خسته و ژولیده از راه رسید. با موهای خیس و 

، گونه  هایهای گلگون و عطسهچسبیده روی پیشاین

. به نظر حال روبه رایه نداشت. در یی   یی

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

خواست کند و اشتها ندارد و وقنر یمگفت رسش درد یم

 رایه اتاقش شود گفت

_ اگه زحمنر واسه زن امروزی نیست لطفا برام یک 

 خورم. لیوان چای نبات بیار به اتاقم. انگار دارم رسما یم

 

ده بودم که از طعنهلب ش کش اهایم را محکم به هم فرسی

 نیایند. 

 و یک لیوان آب 
ی
عالوه بر چای نبات قرص رسماخوردگ

هم توی سینن گذاشتم و برایش بردم. با همان لباس 

ن  نمناکش روی تخت ولو شده بود. سینن را روی می 

حال گفت گذاشتم و حالش را پرسیدم. سست و یی 

ن شد و خوب است. اما یم دانم که نبود. به زحمت نیم خی 

هم زد. گفتم قرصش را هم حتما بخورد. با چای نباتش را 

اش را رس کشید. تکان رس موافقت کرد و کیم از چای

دانستم وقت مناسنی برای گفتگو با او نیست . اما یم

درنگ کردنم به این خاطر نبود که شاید دنبال فرصنر 

 گشتم. نه. من نگران حالش بودم. یم

؟  _چی شده؟ چرا با این حال برگشنر

 اال کشید و کیم با صدای تو دمایعن گفت فینش را ب
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 _امروز همش زیر بارون بودم. 

 

ی نداد. البته روز بعدش فهمیدم عرص  و توضیح بیشیر

خانم را تعمی  ی معصومهروز رفته بود که سقف خانهآن

خانم با خانه تماس گرفت تا جویای کند. وقنر معصومه

ن را برایم گفت.از کمک و  های گاهحالش شود همه چی 

اش خیی داشتم. خانم و خانوادهگاهش به معصومهیی 

دانستم که برای همرس جانبازش ویلچر جدید خریده و  یم

های در تمام این مدت نگذاشته بود که کمبود حمایت

مادی و معنوی مامان برایشان احساس شود. اما باورم 

ن از کارگر و نجار شد یکنیم روز محمد بدون کمک گرفیر

های خودش تعمی  کند .) شان را هم با دستسقف خانه

هللا بعد از فاطمه دخیر دالوری، تنها ظاهرا آقا رحمت

تاثی  خود قرار کیس بود که با روح بلندش محمد را تحت

داده و پیشش ارج و قرب خایص داشت.( گویی بعد از 

جاروکیسی کوچه و خیابانهای منتیه به حرم امام رضا 

ای پاکسازی روح و بخشیدن های دیگری را هم بر راه

 کرد. خودش امتحان یم

.  _ لباسات نم ه عوضشون کنن  داره محمد.بهیر
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ای گفتم و به رساغ کشوی با دلسوزی ناخواسته

 .  هایش رفتملباس

ی گفت که نفهمیدم. در حال باز و بسته  ن در جوابم چی 

کردن کشوها بودم که چشمم به گردین و گل رسخ 

آن شب به دستش دادم. هردو را در ای افتاد که خشکیده

 در یک جعبه
ی

ی چویی نگه داشته بود. قیل و قال گنیک

ام از اینکه دورشان ننداخته قلبم به راه افتاد. خوشحایل

رسید. قبل از اینکه او به مکث طبییع به نظر نیم

ام مشکوک شود کشو را بستم و کشوی دیگری را طوالین 

 باز کردم. 

 

ن لباس اش یک بلوز و شلوار شده تب چیدههای مر از بی 

 ای برایش جدا کردم و کنارش روی تخت گذاشتم. سورمه

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۴۱ 
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نباتش را خورده بود و حاال داشت قرص را از ورقش  چای

احت رفتم و اجازه یم.بهیر بود یم کرد جدا یم دادم که اسیر

ن کیم این پا   و آن پا کردم و پرسیدم کند. قبل از رفیر

ی احتیاج نداری؟  ن  _به چی 

 
ی
بعد از اینکه کیم از آب را پشت بند قرص رسماخوردگ

 باال زد رستکان داد و گفت

 _چرا ! 

 

نگاه طالب و نافذش را که به من دوخت.دیگر الزم نبود 

؟ " انگار که با زبان یی  سم " به چی  گفت زباین داشت یمبیی

  " به تو احتیاج دارم."

 با زیرگ و هوش رسشارش گفت

ن  _حتما کارم داشنر که تا حاال منتظرم موندی! بیا بشی 

؟ ببینم چی یم
ی

 خواسنر به من بیک

ن نبودم اصال امشب فرصت مناسنی برای پیش  مطمیی

ن موضوع مهیم باشد. بهیر بود این مذاکره  کشیدن چنی 

کردم. پس همراه با خاص را به وقت دیگری موکول یم

 گفتملبخندی س
ی

 اختیک
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ن مهیم نبود. زودتر لباسات رو عوض کن و  _نه. چی 

 بخواب. 

ن و توصیه کننده من دستم او اما یی  اعتنا به لحن انکارآمی 

 را کشید و کنار خودش روی تخت نشاند. 

 شدی! _اگه مهم نبود که باز امشب ستاره سهیل یم

داد و من به این فکر کردم که چطور لحنش بوی گالیه یم

نم خودم را از حرارت سوزان چشمانش در امان نگه توایم

 دارم. کیم با تعلل من و منن کردم و گفتم

نداری! باشه واسه یه و حال _درسته. ویل انگار تو خسته

 وقت دیگه! 

؟ یا داری اداشو درمیاری!   _االن یعنن نگران منن

 دونم! _نیم

 

دم.  اهنم به هم  فرسی و گیج و وی    ج دستانم را روی پی 

ام نماییسی نیست اما برایم دانستم که نگراین م یمخود

جای سوال بود که چرا طاقت دیدنش را در آن حال نزار 

ام جا شدهنداشتم. او نگاه ماتش را روی صورت دگرگون

 گذاشت و زیر لب با طمانینه گفت 
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! _که نیم  دوین

وع به باز کردن دکمه اهنش کرد.یک آن و بعد رسی های پی 

را جلوی من عوض کند معذب شدم. اما  از اینکه لباسش

واکنیسی از خود نشان ندادم و سیع کردم نگاهم را به هر 

 طرف بدوزم جز او. 

اهنش انداخت و رکایی  ن کنار پی  اش را هم کند و روی زمی 

ای کنندهدر همان حال خطاب به من با لحن ترغیب

 گفت 

! _داشنر یم  گفنر

اش لغزید و ای روی عضالت قوی و برهنهنگاهم لحظه

 از آن گذشت و این گریز چشمانم از او 
ی

بعد با دستپاچیک

 پنهان نماند. 

 _دزدگ دید نزن عزیزم! من که دیگه مال توام! 

 

دانم. او به پشت چشم با تمسخر گفت یا شوچن نیم

اش را تنش اینازک کردن من خندید و بعد تا بلوز سورمه

و حس کند من در تب و تایی خاموش دست و پا زدم 
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کردم تمام آب بدنم سوخت. اگر مشکوک به 

 نبود ته
ی
 ی لیوان آبش را رسیم کشیدم. ماندهرسماخوردگ

وع سخنر داشتم. با ذهنن  برای باز کردن رس صحبت، رسی

غایب و کلمایر گریزنده. اما وقنر استارتش را زدم تا تهش 

 هایم را زدهرا رفتم و یکهو به خودم آمدم دیدم همه حرف

 ام. را از شنیدنشان متحی  کردهو او 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۴۲ 

 

با ساکت شدن من ابرویی باال انداخت و  "که اینطور! " 

الی موهای ای گفت و بعد دستش را البهمتعجبانه

 اش کشید. مرطوب و آشفته

خوای بند اول رو از دست و پات باز کنن _پس یم

 خوای؟نم کمک یمماه خانم و از ممحبوبه
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تر از آن بود که من حاشا کنم و او هم محمد زرنگ

باورش شود. او استعداد عجینی در خواندن دست من 

کردم.از داشت. پس بهیر بود که باهاش رو بازی یم

آرامش و وقاری که از خودش نشان داده بود جسارت 

ی گرفته بودم.   بیشیر

 ود محیا! خوام! بیشیر به خاطر خ_آره. ازت کمک یم

 جدید واسه خودش بسازه. یم 
ی
خوام دور از اینجا یه زندگ

خواد .اگه منم مهم اینه که خودشم االن اینو یم

 شد ویل ... تونستم باهاشون برم که خییل خوب یمیم

آیه کشیدم و منتظر واکنشش ماندم. دست کم تهدید یا  

ن خیال باشم!  ی که بهم بفهماند به همی  ن  چی 
خط و نشاین

العمیل نشان نداد و من با ا در کمال تعجب عکسام

 دنباله حرف
ی

 هایم را گرفتم رسگیجیک

تونن همه جوره مراقبش _دایی سجاد و ریحانه هم یم

باشن! من خییل به این تصمیم خوشبینم! خواهش 

 کنم مخالفت نکن محمد! یم

 

 زد. نگاه محزونش هنوز داشت روی صورتم دودو یم
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ن  ؟ واسه رفیر کنن ریزی یم خودت گ برنامه_بعدش چی

م!؟ یا موقع هم من در جریان قرار یمماه!؟ اونزیک گی 

 خوای چشمامو باز بذاری؟ یهو یم

معلوم نبود دلگی  و شایک بود یا که داشت پیشاپیش در 

کرد؟ نگران از دست دادن من رسایی یمهجر من ، مرثیه

ن  ش دلم بار شاید تحت تاثی  کسالتبود و من برای اولی 

 برایش به رحم آمده بود. 

 و 
ی
_محمد! االن بحث من و تو نیست! االن بحث زندگ

 کنم اینا رو باهم قایر نکن! آینده محیاست! خواهش یم

؟ یا _اگه به کمک من نیاز نداشنر هم بهم یم گفنر

 فرستادیش بره؟ کردی و یمیواشیک کاراشو یم

ن شدم که نیم تو  شه دور از چشمای_نه دیگه مطمیی

 کاری کرد! 

 _خوبه که فهمیدی! 

؟ کمک یم_خب حاال چی یم
ی

 کنن راهیش کنیم؟گ

 _آره. 
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دردرسترین " آره " عمرم بود که  ترین و یی عجیب

گنجید که شنیدم. شاید حنر در باور خودش هم نیمیم

ن آساین وا دهد. من هنوز توی شوک آن " آره "  به همی 

منتظره بودم که زنگ صدا اش باز ی گرفتهعجیب و غی 

 در گوشم پیچید. 

_خییل وقته که دیگه حرف حرف توئه محبوبه ماه! 

. واال اگه از جواب من متاسفانه خودتم اینو یم دوین

ن نبودی هرگز دستت رو به سمتم دراز نیم کردی! مطمیی

توین رو من حساب شه! یماگه باعث خوشحالیت یم

 .  کنن

 شه! " " اگه باعث خوشحالیت یم

ی! له شگفتچه جم ن  انگی 

 

ش را بر   ن زودی سیی از واقعیت به دور بود که او به همی 

 بیندازد و یی 
ن  تن به زمی 

ی
بحث و جدل و قلدری همیشیک

کرد؟ ی من دهد. داشت مرا از رس خودش وا یمخواسته

 داد؟یا امید وایه یم
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۴۳ 

 

ن مسنر و مثل آدم ند حرف یمهایی که بی  زد. هوشیاری گی 

 گفت؟فهمید چه داشت یماصال یم

 تونستم بگم تو هم باهاش برو . _کاش یم

ام را نوازش کرد. دستانش مثل دستم را گرفت و حلقه

تنوری سوزان بودند و حرارتش یم زد به تنم. از آنچه 

 شد! شنیدم داشت مو برتنم سیخ یمیم

 کردم و بهت گ
ی

شه خانیم فتم برو. یم_اگه یه روز مردونیک

 کنن و نری؟ 

 

این به هم  نگاه او با حرست و تمنا و نگاه من با بهت و حی 

کوبید. نفسم که راه قفل مانده بود. قلبم با فشار یم

 خودش را در سینه گم کرد با خودم گفتم 

ده رو نیم  شناسم! " " من این محمد آروم و رسسیی
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که چشمانش   گذشتلحظه در رسش چه یمدانم آننیم

بری افتاد حوض اشک شد و با حایل منقلب و داغان یک

و رسش که به پایم رسید در خودش مچاله شد و 

چشمانش را بست. یک لحظه حس کردم پایم را بوسید. 

 انداخت. حنر فکرش هم تب و لرز به جانم یم

گشتم که بتواند آرامش کند اما ذهنم ای یمدنبال کلمه 

خواستم بروم اما ی خایل بود. یماآن لحظه مثل صفحه

پایم زیر رسش جامانده بود و دستم توی دستش. انگار 

گروگان گرفته بود مرا. تا خواستم دستم را آرام و با 

ون بکشم الی چشمانش را کیم باز  احتیاط از دستش بی 

 کرد. دستم را توی دستش نگه داشت و گفت

 _یه کم برام بخون! 

قبه میر   ای بود درخواست غی 
ی
ای، و من بدون هیچ آمادگ

 خواستم حواسش را پرت کنم. 

_االن چه وقت خوندنه! پاشو شلوارتم عوض کن و بگی   

 تخت بخواب. 

 

و خواستم تکاین به خود بدهم که رسش از پایم جدا بیفتد 

 اما نه اینکه زورم نرسید. نتوانستم! نشد. 
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 _بخون. 

د . با تحکیم آرام گفت و بعد رسش را توی دامنم کشی

دستم را روی پوست داغ صورتش گذاشت و روی زبری 

د و چون صدای آوازم را نشنید  ته ریش نامرتبش فرسی

وع به خواندن خودش با بغیصن فروخورده، زمزمه کنان رسی

! کرد. عاشقانه ن ن از معی   ای غمگی 

 

 " قصه نگفته ام من / تو بیا روایتم کن

 عشق من مرمتم کن/ از عذابم راحتم کن

 و نهایت /رایه نهایتم کنای صدای ت

 عشق من منو صدا کن/ تو منو از نو بنا کن / 

 رهسپار قصه ها کن "

 

خواند ... تر یمهایش قشنگالحق واالنصاف! از مرثیه

ا و سوزناکش زیر و رو  دلم داشت تحت تاثی  صدای گی 

 شد. یم

مسار بودم از عذایی که او داشت از دوست 
دلخون و رسی

این حال بدش را مدیون من بود و  کشید. او داشتنم یم
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من نسبت به این جنون عاشفر که به آن گرفتار شده 

کردم! دیگر از اینکه برایش بود، احساس گناه و تقصی  یم

الوصول باشم خسته و بریده ای جفاکار و صعبمعشوقه

همه خشیم که از بودم. از خودم بدم آمده بود. کاش آن

شد تا و کینه یم او به دل داشتم تبدیل به نفرت

م. اما این یک یم توانستم از زجر کشیدنش لذت بیی

کشید انگار ی دوطرفه بود. با هر رنیحی که او یمشکنجه

 شد. جان از من هم کم یم که یک

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۴۴ 

 

دیدم خواستم کیم بیشیر با خودم صادق باشم یماگر یم

نگم به سمتش شلیک کرده بودم وقت که با تفحنر همان

ن و نفرتم نبود.  این حس بالتکلیفن  ام با او هم از رس کی 

دانستم  شوراند. واقعا نیمبود که مرا هردفعه علیهش یم

من باشد؟ دوست خواستم ِگ او برای من کیست و یا یم

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

قرارم که به خاطرم یا دشمن؟ جای برادر یا عاشق یی 

 کرد؟  هرکاری یم

 

کردم؟ این چه انتقایم تم با خودم و با او چه یممن داش

 بود!؟ چه کیفری!؟ من از این عشق برایش یک تله

کردم با تمام ابهت و ساخته بودم و هربار که اراده یم

چاره غرور و قدریر که داشت ازش یک فرمانیی یی 

ساختم و در دل از اعمال نفوذم بر او به طرز یم

وزی یمبردم و ای لذت یماحمقانه  کردم. احساس پی 

 

کردم و هایش به خودم را جمع یمها و ظلماگر تمام بدی

گذاشتم به سنگینن غرامنر نبود که داشت به روی هم یم

پرداخت. او با ادعای "یک عشق بزرگ " با یک من یم

به  من رسیده بود. اما رصن
ی
ی تمام کننده به حساب زندگ

ریختم و ه یمقطره خونش را توی شیشمن داشتم قطره

 بود نه فقط در حق ذره یمذره
ی
کشتمش! و این ظلم بزرگ

 او که در حق آدمیت خودم هم. 
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ی قبل از اینکه شکستنش عادتم شود و به بهانه

انتقامجویی بر انسانیتم بیشیر و بیشیر پا بگذارم، باید از 

ن این شقاوت دست یم کشیدم. جرم او دوست داشیر

داد شاید که ه داشت پس یماشتباه من بود و تقایص ک

خییل بزرگیر از گناهش باشد! اگرچه او در راه فتح 

ها بر من روا داشته بود اما باید ی قلبم ، ستمزورمندانه

 گذشتم تا هردو از این رنج و محنتکه از گناهش یم

 کردیم. نجات پیدا یم

 

ای از شناخت از خودم رسیده بودم که فهمیدم به درجه

وزی من نیست. بیمدیگر شکست  رفت که آن یم او پی 

ی خودم گرفتار زدم توی تلهاگر کیم بیشیر دست و پا یم

 . قلب من گنجایش دونفر را نداشت. شوم

 

ن و صدای محزون او و آخرش عاشقانه ن معی  ی غمگی 

آشوب دلم باعث شد طاقت از کف بدهم.  رسش را از 

ن و  قبل از  روی پایم بلند کردم و آرام گذاشتمش پایی 

ض شود یا اشک هایم بریزد و در دام اینکه او به من معیر
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ی احساش دیگر گی  بیفتم، از پرتوهای  یک غافلگی 

 وارش رسآسیمه گریختم. رادیواکتیو عشق دیوانه

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۴۵ 

 

روزها رفت و آمدمان با دایی سجاد و ریحانه بیشیر از آن

تقریبا هر روز باهم جلسایر را در خانه ما پیش شده بود. 

های داغ کردیم و راجع به مهاجرت بحثیا آنها برگزار یم

و طوالین مدیر داشتیم. با ارسال دعوتنامه توسط 

عموی ریحانه اقدامات الزم برای این سفر مهم با  دخیر

ی دنبال یم  شد. جدیت و شتاب بیشیر

 

که بعد از آن الزم ) محیا   آوری مدارکبعد از جمع

ایط بد روچحادثه اش موفق به ی شوم به خاطر رسی

حضور در دو جلسه امتحان آخرش نشده بود توانست 

کت کند و به آخرین  در امتحانات نوبت شهریور رسی

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

دن صفر تا صد  اش دستمدرک تحصییل یابد. ( و سیی

اخذ ویزای توریسنر و تحصییل به یک گروه حقوقر و 

 معتیی و کا
رآمد که همزمان با فعالیت در ونکوور مهاجریر

ی فعایل هم در چند شهر بزرگ ایران از جمله شعبه

رشت داشت و در حسن سابقه شهره بود تقریبا با خیال 

 پروندهراحت باید منتظر یم
ی
ی ماندیم تا نوبت به رسیدگ

ما بشود. قرار بود محیا ابتدا با ویزای توریسنر همراه 

د خاک کانادا شود تا کار پذیرشش ریحانه و دایی سجاد وار 

 های معتیی کانادا به رسانجام برسد. از ییک از دانشگاه

 

برایش یک مدرس زبان خصویص استخدام کرده بودیم تا 

ده اش را با کسب نمره مورد نیاز بتواند دوره آیلتس فرسی

تمام کند. خانم سلماین به زبان فرانسه هم مسلط بود و 

 شش زبان فرانسه هم بیاموزد. محیا ارصار داشت که پی

رسید اما محیای هرچند کار بسیار شاقر به نظر یم 

دل و دماغ چند ماه روزها که با محیای افرسده و یی آن

توانست برای خودش پیش قابل مقایسه نبود انگار یم

ها و دست به معجزه بزند. دیگر نه خیی از کابوس

و نه های عصنی هذیانات شبانه بود نه غش و ضعف
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ن و تجربهانزواطلنی بیمارگونه ی یک اش. انگار شوق رفیر

 متفاوت و دنبال کردن آرزوهای فراموش
ی
در  شدهزندگ

اش دمیده بود. مردهای در کالبد نیمهجایی دیگر، جان تازه

هحاال روزها را با برنامه ن رس ای خاص پشتریزی و انگی 

ام وقت های زبانش خود را تمگذاشت و بعد از کالسیم

مشتاقانه مشغول نگه  با فیلم و موسیفر انگلییس

 داشت. یم

 

ات و تحوالت محسوس روچ اش در من و محمد از تغیی 

ی زبان فوق العاده شگفت بودیم. استعدادش در یادگی 

ن وا   را از نبوغ خود به تحسی 
بود و هردفعه خانم سلماین

ی زبان انگلداشتیم ییس . متاسفانه مامان روی یادگی 

نظر مساعدی نداشت و هرگز تشویقمان نکرده بود که 

یم. از نظر او ما نیاز به آن را به عنوان زبان دوم فرا بگی 

ی زبان اجننی نداشتیم و بهیر بود که در کنار زبان  یادگی 

و زبان  که زبان دینن   مادری به زبان عریی مسلط شویم

 اهل بهشت بود. 
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ه اتریش به دالییل از آسیه خانم وقنر فهمید مهاجرت ب

دستور کارمان خارج شده به قول خودش حسایی دپرس 

شد. اما ازم قول گرفت که هرموقع به مشکل برخوردیم 

 روی کمکش حتما باز حساب باز کنیم. 

 

 محیا یک شب ازم پرسید

_تو چطور تونسنر محمد رو رایصن کنن که هم موافق 

ه  ن مالیش رو به عهده بگی  و رفتنم بشه هم تضمی 

دونه اگه من همه پول به حسابم بریزه. درحالیکه یماون

 شه! برم راه برای تو هم باز یم

 اگر چه در جوابش گفته بودم 

 دونم چه جوری! _خودمم نیم

دانستم و نشد که با افتخار به او بگویم با اما یم

 !  سوءاستفاده عاطفن

*** 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری
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#۱۰۴۶ 

 

 محمد

 

وری مثل اسپند روی آتش داشت هنوز جلز و ولز دال 

 کرد. یم

ن _حکم آزادیش صادر شده .باورم نیم طور شه تو همی 

! دست روی دست گذاشنر و کاری نیم  کنن

 

ی دنج و  خواست و یک گوشهدلش یک پاکت سیگار یم

ِ مزمنش که در سکویر رسشار درد نهانش را نخ به  تنهایی

گذاشت و  راحتش یمنخ دود کند. کاش دالوری دیم

خواست خودش ریخت. یمقدر روی زخمش نمک نیماین

تفاوت نشان بدهد اما دالوری انگار تا آتش را یی 

کرد آرام ور را نیمی درونش را دوباره شعلهفرونشسته

 گرفت. نیم

وارت اومده که به دونم چه بر رس اون عشق مجنون_نیم

ن و زمان رو به هم یمخاطرش یک . روز زمی  حاال اما ریخنر
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یت یی  خطر اینجا نشسنر و برو بر منو نگاه مثل کیی

! انگار حالیت نیست و نیمیم دوین قراره چی به رست کنن

تت رو زدن مرد!؟   بیاد! نکنه رگ غی 

ی نگفت. که این داشت از درون فریاد یم ن کشید اما چی 

داد. روزها رنج سکوتش را به هر های و هویی ترجیح یم

که کفرش از زبان به دهان گرفتنش درآمده بود   دالوری

 رسی با تاسف تکان داد و مایوسانه گفت 

رفنر مالقاتیش، چطور مغزت رو دونم وقتایی که یم_نیم

فهیم! با حرفاش شستشو داده که دیگه حرفای منو نیم

! حنر برات مهم نیست  چرا دیگه به فکر خودت نیسنر

ن دوین که باز دلت بشکنه! انگار نیم که پاش برسه  همی 

ون مرغ از قفست پریده!   بی 

 

انگار دالوری بیشیر از خودش نگرانش بود و سنگش را به 

د. دیگر از تماشای " سینه یم زد. بگذار مرغ از قفسش بیی

چکاوک در حصار " خسته بود! دیگر از نقش زندانبان 

خواهش بودن وازده بود! دیگر از خوِد زورگو و زیاده

همه به این در و آن در زدن! خورد. از اینیم حالش به هم

از خرد شدن و له شدن غرورش رسخورده بود. باید 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ن تصمیم مهیم یم گرفت و خودش را برای یک رستاخی 

 کرد . بزرگ آماده یم

ن حاال توی دلش داشت دالوری اگر یم  دانست که او همی 

کرد که خودش در قفس را برایش باز کند به این فکر یم

 کوبید به دیوار . ا رسش را یمحتم

 

تونم مثل تو دست روی دست بذارم محمد! تو _من نیم

ه ن های شخصیت رو از دست دادی به خودت اگه انگی 

مربوطه! اسناد به اون مهیم دستت بود و به خاطر 

ی بهت نگفتم. رفاقت ن بازی از قانون کتمانش کردی چی 

ون تا مق دمش رو حاالم که حتما منتظر نشسنر بیاد بی 

ای اعمالشون برسن  ! امثال رسول باید به رسن گلباران کنن

ت بشن برای تمام معاندین و دار و دسته شون تا درس عیی

! من به  ن که علیه امنیت میل اقدام و تولید محتوا نکین

عنوان عضو کوچیک و وفادار به این نظام تا وقنر این 

 دمکنه اجازه نیممسئولیت خطی  روی دوشم سنگینن یم

رسی روابط پشت پرده و سوء استفاده از به خاطر یک

مقام و موقعیت سیاش از تقایص که مستحقشه قرس در 

 بره. 
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انگار آلزایمر گرفته و یادش نبود که خودش هم با 

ن مناسبات و قدرت و موقعیت  سوءاستفاده از همی 

اش ای نه چندان دور، موجبات آزادیدر گذشته سیاش

 د! را فراهم کرده بو 

 

*** 

 

طور که خودت و شم. یعنن اون)_من به زودی آزاد یم

. نیمروح ن فهمم چرا دستور دادی باز منو هللا بهم گفتی 

ن انفرادی؟   بفرسیر

 _واسه حفظ امنیت جانیت! 

 _در برابر گ؟

ن که دوست ندارن تو از زندان خالص بیسی  _کساین هسیر

 . ن  و ممکنه به جانت سوءقصد کین

 _مثال گ؟

له! این چند روز هم _بماند  ! اونجا همه چی تحت کنیر

 شه! نگران نباش! گذره و تموم یمباالخره یه جور یم
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! خوشحالم از اینکه تو جز اون عده نیسنر _ یم دوین

 محمد! 

 _راستشو بخوای منم! (

 

*** 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۴۷  

 

ن روز از محرم ، بعد از اینک ه حضور محمد در پانزدهمی 

 در مراسم و عزاداری
ی

های عمویم داشت و فعال و پررنیک

های سوزناکش بیس شورحسینن در دلهای با نوحه

محبانش به پا کرد ، نصاباین به خانه آورد تا جهت 

ن مدار بسته نصب  باالبردن ایمنن خانه ، دزدگی  و دوربی 

ی به من نداد. کنند و در این  باره توضیح بیشیر
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در غروب یک روز باراین ، از راه که رسید  سه روز بعد ،

آنکه حرقن با من بزند ) محیا رس کالس زبانش بود.( یی 

ساعت بعد با سایک در یکراست به اتاقش رفت و یک

ون آمد و یی  مقدمه گفت که قصد دست از اتاقش بی 

ن به آپارتمان خودش را دارد. من که تازه برایش چای  رفیر

و خرما در دست خشکم زد. ریخته بودم با سینن چای 

ن بودم منظورش رس زدن به آپارتمان خودش نبود .  مطمیی

 وقنر گیج و وی    ج ازش پرسیدم 

؟   _یعنن چی

ای به چشمان رسگردان من کرد و در کنار نگاه معصومانه

 لبخند ژکوندش گفت

 رم. _یعنن که دارم از این خونه یم

انه رفت! او داشت از این خاو داشت از این خانه یم

 رفت. یم

شد اما انگار که مفهویم اش در رسم تکرار یمجمله

نداشت و من هنوز به درسنر درک نکرده بودم " من دارم 

؟ " از این خونه یم  رم یعنن چی

ن از این خانه  به رسش زده بود حتما! واال چه وقت رفیر

شد و به بود!؟ باید مثل هر روز، صبح از خانه خارج یم
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گشت. اما حاال داشت شب بریم رفت و رسکارش یم

کرد. با یک ساک مقابلم ایستاده بود و شکنن یمعادت

 از رفتنن متفاوت یم
ی
 گفت. داشت به سادگ

ن در آستانه ی خروج از در خانه بود که من سینن را زمی 

 گذاشتم و به ساکش چسبیدم 

 چی شده؟ _صیی کن محمد! نیم
ی

 خوای بیک

به پا کرده بود ، گی  حقش نبود مرا میان طوفاین که 

ن در جوابم بگوید  ن آرام و متی   بیندازد و خودش چنی 

ی نشده! فقط خسته ن ام محبوبه! بهت گفته بودم _چی 

ن   کارو میکنم! هرجا کم بیارم کنار یم کشم! االنم دارم همی 

ام در یی زدهبا اینکه کلمات واضح بودند اما دل وحشت

دهنده بود که تکانای انکارشان بود. رفتنش شبیه فاجعه

که . از کجا فهمیده بود زدمداشتم از قبولش رس باز یم

ن کشد! نیمدیگر نیم طور یکهویی به این شد که همی 

وقت که دانستم از هماننتیجه رسیده باشد! باید یم

های حکومتم بر اش را کند و دور انداخت ، پایهگردین 

 قلبش لرزیده بود. 

 گردی؟ بریم ری گ_االن که داری یم
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اش چنان هراسانم کرده بود که نزدیک با تصمیم ناگهاین 

 زده بزنم زیر گریه! بود با احساسایر طغیان

لبش را تو کشید و رستکان داد . انگار که داشت تقال 

 کرد بغض نکند. یم

 وقت! _شاید هیچ

 وقت محمد!؟ _یعنن چی هیچ

دادم و چسبیدم و تکانش یماش یمخواست به یقهدلم یم

خوای التماست کنم نری؟ کشیدم " یمبررسش فریاد یم

 آره؟ " 

دیدم همچون بنای شنیدم و یمچه یمداشتم از شوک آن

کردم ریختم . هرگز گمان نیمای در خودم فرو یمکهنه

روزی بیاید که رفتنش از این خانه چنان غمگینم کند که 

ی درد ناگوارش را برنتابم. محمد انگار از تماشا

تر شد. اما در همان حایل من، رنجورتر و شکستهپریشان

هایی نامریی سوسو حال که چشمانش داشت از اشک

 زد با مالیمت گفت یم

_برات یه یادداشت نوشتم گذاشتم تو اتاقم! بعدا 

 بخونش! 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

دزدید، بند طاقنر نگاهش را ازم یمو بعد وقنر داشت با یی 

ون کشید  و پشت رسش، در را  ساکش را آرام از دستم بی 

 های مات و مبهوتم آرام بست. به روی نگاه

 آنکه بگوید خداحافظ! یی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۴۸ 

 

 

 

 

 

 

 توی یادداشت بلندش نوشته بود 
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ن ترین لحظه" این سخت ی عمر منه! هنوزم مطمیی

دونم که امتحانش نیستم بتونم از پسش بربیام و یم

روز، روی اون ت...ویل دیگه وقتشه! اگه اونمجاین نیس

ون کشیدم و خودمو رها  صخره ، دستم رو از دستت بی 

کردم خیالم از ارتفاع راحت بود. اما حاال از زیر پام 

ن نیستم و نیم  به چه قیمنر برام مطمیی
ی
دونم این رهیدگ

اش هر چی بشه شه؟ اما اطمینان دارم نتیجهتموم یم

 شم! مون نیمایستم و پشیپاش یم

ما باهم روز و روزگار بدی رو از رس گذروندیم و هرکدوم 

ن  خسته و شکسته به امروز رسیدیم. حاال در همی 

ن داره و ی مبهم از رسنوشت که یکنقطه پام غم رفیر

خوام از تو بابت گذشته و هرآنچه پام میل موندن یمیک

ن ما اتفاق افتاد معذرت بخوام. یم د دونم که به تو ببی 

کردم و عشق زیادیم ویرانگر شد. افسوس که چه دیر 

ان نیست! یم شد فهمیدم! وقنر که دیگه مهلنر برای جیی

 جور دیگههیچ
ی
ای کدوم از این اتفاقات نیفته و زندگ

پیش بره؟ اینو بارها از خودم پرسیدم .اما جرات اینکه یه 

جوایی واسش پیدا کنم نداشتم. من بابت سهم خودم از 

ه رنج و محنت و آزاری که نصیب تو و دیگران این هم

 یم
ی
مندگ ن من که کنم. بلهشد، احساس گناه و رسی . همی 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

دونستم جز خودم. روز عالم و آدم رو مقرص یمیک

خواستم همیشه با تو باشم اما تازه فهمیدم جایی برای یم

ن من مهم نبود.   بودن من نیست! که فقط خواسیر

خواد خودشو به زور تو قلب به قول یه عزیزی اگه آدم ب

کیس جا بده باید خودشو خییل خرد و حقی  کنه. و من 

تونستم از سوراخ سوزن رد قدر کوچیک شدم که یماون

 بشم اما تو قلب تو نه. 

!  دیگه نیم خوام رسزنشت کنم که چرا دوستم نداشنر

خییل حرفه که مِن محمد ...همون محمدی که تو رو به 

خواست و به خاطرت به آب و یمهرقیمنر واسه خودش 

گم. تو قلبت از سنگ نیست. آتیش زد، دارم اینو بهت یم

دوین برای اشکال اینه که من " اون"  نیستم و تو یم

رسیدنم به این حقیقت تلخ چه بهای سنگینن پرداخت 

 شده ! 

ن ادامه بدم.  به گمانم بتونم به تنهایی به این دوست داشیر

ی. ویل تو هر وقت خواسنر یم توین رساغمو بگی 

 که این روزا 
ی

مختاری! به محیا بگو نذاره این برق زندگ

ای درخشه، خاموش بشه. به هر بهانهتوی چشماش یم

 کنه. تو هم خوشحال باش که من 
ی
چنگ بندازه و زندگ
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ماه! که قرار نیست تحملم شم زیکدارم از زندگیت کم یم

! دیگه خودمو بهت تحمیل نیم رم که دیوار کنم. یمکنن

 ! ن تو و خوشبخنر  نباشم. بی 

به زودی انتظارت به رس میاد و کیس که مثل هیچکس 

نبود و نیست با خودش روزهای روشن رفته رو 

 گردونه. بریم

گمان نکن که رفتنم اتفاقر بود. من قدم به قدم از تو 

برگشتم. این دیگه گام آخرمه. هرچند که مثل جون کندن 

ه. باشه. اما از آدم زی  ادی بودن بهیر

! منم از دور هواتونو دارم!  ن  مواظب خودتون باشی 

 

اش که دهندهبماند که بعد از خواندن یادداشت تکان

اش را به قصد جان من نوشته بود، با چه انگار هر کلمه

حایل به روی تختتش افتادم و درد نبودنش را فریاد زدم. 

برای رفتنش با من کاری کرده بود که یادم رفت باید 

ای که آخر یادداشتش به من داده بود خوشحال مژده

 باشم. 
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*** 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۴۹ 

 

 ریحانه گفت 

ن نفری بود که رفت دیدنش!  _فکر کنم سجاد اولی 

آورد. گفت خییل داغون شده ویل به روی خودش نیمیم

 انگار نه انگار که طوری شده! انگار از ییک از سفرهای

 فرنگش برگشته! 

 محیا گفت

ن راحنر  _محمد چطور تونست از تو بگذره؟ مگه به همی 

 بود براش؟ 

ام کردم و گریههای تلخ رفتنش فکر یممن به لحظه

 گرفت. یم
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 ریحانه گفت

_حال تو و محیا رو هم از دائیت پرسید. اما کنجکاوی 

ی نکرد. انگار پیش خودش معذورایر داشت  . بیشیر

 محیا گفت

ا درست روز قبل از آزادی آقا همایون رفت؟ این _چر 

 ده محبوب؟کارش چه معنن یم

ام کردم و گریهاش فکر یممن به خیی خوش آزادی

 گرفت. یم

 

 ریحانه گفت

گه _اما انگار خودش از آزادیش خوشحال نیست! یم

وقنر فهمید برادرش رجا واسه خالصیش از زندان حارصن 

ن  ، انگار دنیا رو روی رسش شده بره پای یه معامله ننگی 

دونیم این وسط چه بده بستوین خراب کردن! ما نیم

شد اون توافق رو به هم بزنه گفت اگه یمشده؟ ویل یم

 حارصن بود دوباره برگرده زندان! 

 محیا گفت
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_درسته محمد یه زماین بهمون بد کرد! ویل این اواخر 

جوره حمایتمون کرد! من همش پشتمون بود و همه

ای به ونم خوبیاش رو فراموش کنم. دیگه ازش کینهتنیم

 دل ندارم! واسه همیشه بخشیدمش! 

 گرفت. ام یمکردم و گریهمن به خوب و بدهایش فکر یم

 

 ریحانه گفت

؟ اونم گفته ری یا یم_دائیت گفت ازش پرسیده یم موین

هللا الخروجم! حاال ببینیم رجا و روحفعال که ممنوع

از نفوذشون این مشکل رو هم برطرف  تونن با استفادهیم

ن یا نه؟ دائیت یم گه اونا از خداشونه که اول از اینجا کین

ن و بعدم اگه بشه ممنوع ن که تبعیدش کین الورودش کین

 دیگه نتونه برگرده اینجا و باعث دردرسشون بشه! 

 محیا گفت 

تونن عوض بشن! ما دیگه هیچکدوم اون _چقدر آدما یم

 مون! و محمد بیشیر از همه آدمای سابق نیستیم. 

ای که آن یادداشت پر اعجاز را شدهمن به محمد متحول

 گرفت. ام یمکردم و گریهبرایم نوشته بود فکر یم
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 ریحانه گفت 

رفت مالقات رسول و مثل دونسنر محمد همیشه یم_یم

دودوست قدییم باهم گپ و گو یم کردن؟ رسول خودش 

هنگ کردم! این دوتا  به دائیت گفت .من وقنر شنیدم

ن باهم کنار بیان؟  چطور تونسیر

 محیا گفت 

وقت از محمد متنفر نبودی محبوب! حنر _ویل تو هیچ

وقنر زندگیت رو از هم پاشوند! حاالم که از نبودنش 

؟ خودت هیچ وقت فهمیدی حست به محمد ناراحنر

 چیه؟ 

ات همایوین  کردم و اش بر محمد فکر یممن به تاثی 

 گرفت. ام یمگریه

 

 ریحانه گفت

ری دیدنش؟ خوای چکار کنن محبوبه؟ گ یم_حاال یم

ام  حتما تمام این روزها چشم به راه تو بود و البد به احیر

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

دونه محمد خودش هنوز بهت زنگ نزده. به هرحال یم

اییط به هم محرم شدین!   که تحت رسی

 محیا گفت

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۵۰ 

 

تر بود! اولش ی ما بدشانسبول کن محمد از همه_ویل ق

ی ما نیست و کمرش شکست. بعدم که فهمید از خانواده

فهمید که تو مال اون نیسنر و دلش شکست! اما رفت 

 به خودت داشته باشه. بدون اینکه 
ی

ن بستیک که همه چی 

 !  مجبور باشی

ام کردم و گریهام، فکر یممن به احساسات دوگانه

 گرفت . یم

 

 *** 
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 محمد

 

ن  ن بار به تصویری که داشت از دوربی  های برای چندمی 

شد نگاه کرد تاپش ارسال یمی لپمداربسته روی صفحه

و خیالش که از امن و امان بودن باغ و خانه راحت شد ، 

سیگار دیگری آتش زد و به پشنر  مبل تکیه داد. چقدر 

 رسید و امشب انگار آپارتمانش سوت و کور به نظر یم

تر از همیشه! تنهایی  اش آن قدر بزرگ بود که توی دلگی 

اژ جا نیم  شد. فکر کردآن میر

ن روز و شبیه که ازت بریدم زیک ماه! سخت " این دهمی 

ممکن نه! واسه منن که خواستنت احتیاجم  بود اما غی 

م، پس حتما  بود و تونستم ده روز دور از تو باشم و نمی 

 دووم بیارم." تو تونم تا آخر عمرمم یی یم

  

پک عمیفر به سیگارش زد و دود غلیظش را با لذیر 

اش که خاموش اش فرستاد. همان لحظه ین مکیف به ریه

ن افتاده بود چشمانش را گرفت. یی  و  صدا روی می 

سیگارش را توی زیرسیگاری له کرد. ین را برداشت و روی 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

وع   کاناپه ولو شد و برای اینکه خودش را تخلیه به کند رسی

! به سوزنایک ناله ن کرد. نواختنن های قلب تنها نواخیر

 مانده اش! 

 

*** 

 

تا در خانه را به رویم باز کند و با لبخند دلنوازش به 

استقبالم بیاید من هر نفس مردم و زنده شدم! انتظارش 

ین بود اما من دیگر آن طاقت قدر برای دیدنش یی شی 

ن بر من  ای کند شده بودم که هر لحظه چون ارابه و سنگی 

ن  روز از آزادی اش بود که باالخره گذشت. در دوازدهمی 

تصمیم گرفتم به دیدارش بروم. نه اینکه تمام این مدت 

دلم نخواسته باشد و برای دیدنش عجله نداشتم.نه! 

ن شوم که با تمام قلبم به دیدنش فقط یم خواستم مطمیی

هایی که روم. در این میان تردیدهایی هم بود و دودیلیم

 را مشخص یم
ی

 و دلبستیک
ی

کرد و آخرش مرز میان وابستیک

مثل یک سوءتفاهم بزرگ برای خودم برطرفش کردم و 

ی امید و حاال با قلنی شورمند و راغب پشت در خانه
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روز از بد زمانه مجبور به ترکش آرزوهایم بودم که یک

 شدم. 

ی زنگ رفت و او از پشت وقنر دست لرزانم روی دکمه

 ن گفت آیفو 

؟  _تویی

آسای صدایش در سینه پس افتاد! قلبم از شنیدن معجزه

 ی رویایی خواب نباشد! خدایا! کاش که این لحظه

با لحن عذرخوایه گفته بود آیفون خراب است و 

 کند. آید و در را باز یمخودش االن یم

 و ناگهان با باز شدن در ، در زمستان بهاران شد. 

 《طر صد خاطره پیچید. باغ صد خاطره خندید، ع》

در قلب من انگار بایعن از گل رسخ روئید و عطرش تمام 

به رس آمد آخر و روز  ی جدایی دنیا را برداشت. قصه

 وصل یاران شد! 

 

 و غیم که داشت در نگاه صبور و گرم او 
ی

همان دلتنیک

 خورد، چشمان مشتاق مرا هم باراین کرده بود. خیس یم
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کرد و من صویر خیایل نگاه یماو انگار که داشت به یک ت

 به نقش آیی در رساب، ناباورانه گفت

 _سنیوریتا! 

و بعد مرزهای آغوشش را همچون رسزمینن موعود ، به  

روی مِن محروم مانده از لطف وجودش، سخاوتمندانه 

گشود. آخ که چقدر دلم برای سنیوریتا گفتنش تنگ 

 شده بود! 

 شدم! یمباید که دوباره به آغوش امنش معتاد 

 

 که یی 
هم گذشت،  روز بعد از آن روزهای رسد و غمگینن

 من، روز او ، روز ما شده بود! 

های محال و ناشدین را و من ممکن شدن این لحظه

 نفر بودم! محمد ! مدیون یک

*** 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۵۱ 

 

 گفت

 _دلم برات تنگ شده بود. 

 گفتم
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ن مدت بال و مصیبت به رسمون ریخت که قدر ای_اون

 رفت دلتنگ توام. گایه یادم یم

 گفت

 شه که آزاد شدم. _ بعد از دوازده روز تازه داره باورم یم

 گفتم

 _یعنن االن ازم گله داری که چرا زودتر نیومدم دیدنت؟

 گفت

ایطت رو یم کردم دونستم. اصال فکر نیم_نه . من رسی

 حاالحاالها بتوین بیای ! 

 گفتم

ایط اومدنش رو داشتم  ویل...  _راستش از همون روز رسی

 گفت

! روز اول یا روز دوازدهم! چه فرقر یم کنه _حاال هرچی

 !  اینجایی
 وقنر

 گفتم

دونسنر که محمد به خواست خودش ما رو _اینم یم

 ترک کرد و رفت خونه خودش؟
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 گفت

ایی گفته بود. 
ن  _سجاد بهم یه چی 

 گفتم

 کرد؟_گ فکرشو یم

 تگف

 _ من! 

 گفتم

 _آخه از کجا؟ علم غیب داشنر مگه؟

 گفت

ی قلبت رو دادم به محمد و بعد براش یه _خودم نقشه

دونستم که خودش عاقبت راه  خروج مخفن کشیدم! یم

 کنه. اون راه مخفیو پیدا یم

 گفتم

 ی قلب من؟ آخه چرا ؟_نقشه

 گفت

ن زوری  _وگرنه تا آخر عمرش هم خودش از این خواسیر

 کشید هم تو . یمعذاب 
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 گفتم

؟_ویل اگه من ...اگه... اگه بهش وابسته یم  شدم چی

 گفت

 هم فکر کرده 
ی

؟ من حنر به خطر دلبستیک
ی

_وابستیک

 بودم. 

 گفتم

؟ مگه یم ن راحنر  شه؟_به همی 

 گفت

! اما من به آخر خوب این قصه ایمان  ن راحنر _نه به همی 

 داشتم. 

 گفتم

د، من بهش خونی قلبمو یم_اگه وقنر داشت نقشه

؟دلبسته یم  شدم چی

 گفت

! بعدش برخالف خواست تو کاری _تو که یم دوین

 کردم! نیم

 گفتم
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شد؟ مگه نه اینکه دوستم _پس خواست خودت چی یم

!؟  داشنر

 گفت

_دوست داشتم اما نتونستم از خودمون مراقبت کنم! و 

 تونست جزای من باشه! از دست دادن تو یم

 گفتم

؟  _جزای چی

 گفت

کردم و قبل از همه این اید به حرفت گوش یم_ من ب

 جای اتفاقات از اینجا یم
ی
رفتیم . از همون اولش زندگ

ای منتظر ما بود اما من با لجاجت و شایدم حماقت دیگه

محض، ارصار بر موندن داشتم. راستش رو بخوای من 

 تو اروپا، با این نیت به ایران برگشتم 
ی
بعد چند سال زندگ

 ام باشم! نوادهکه آینه دق خا

 گفتم

 ! اف تلیحن  _چه اعیر

 گفت
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طور که باید خوشحال تونم اون_حاالم از آزادیم نیم

ام برای آزادیم از خواستم خانوادهباشم محبوبه! نیم

! حاال نیم ن دونم با نفوذ و موقعیتشون سوءاستفاده کین

 کنم. 
ی
 این خفت چطور باید زندگ

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۵۲ 

 

 گفتم

_سخت نگی  همایون! تو به ناحق تو زندان افتادی. 

ن !  ین روزای عمرت رو به زور و نامردی ازت گرفیر بهیر

حاال به جای اینکه طلبکار باشی خودت رو بدهکار 

؟ باورکن به هیچ کجای دنیا برنیمیم خوره که برای دوین

 آزادیت برادرات از نفوذشون استفاده کرده باشن! 

 گفت

بوی گند معامله کثیفن که رجا به خاطر من بهش تن _اما 

کنه! همیشه باید داده تا ابد هوای زندگیمو آلوده یم
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ن منو پیش خودم مدیون رجا و روح هللا باشم و همی 

ین لکهرسافکنده و خجلم یم  کنه! این بزرگیر
ی
ی ننگ زندگ

 منه. 

 گفتم

ا نگیم! بیا حرف ن  های خوب_بیا دیگه از آزادی و این چی 

 . بزنیم

 گفت

_حرف خوب من تویی محبوبه! خوشحالم که مثل 

 !  همیشه مغرور و زیبایی

 گفتم

 _من مثل گل کاکتوسم! مقاوم و رسسخت! 

 گفت

_تو گل محبوبه شنی که یهو عطرش پیچید تو شبستون 

 زندگیم. 

 گفتم

_منو به اون روزای رویایی بردی! تنها رویایی که حقیقت 

دیگه حنر فکرشم یه داشت و ازمون دزدیدن! حاال 

 خیاله! 
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 گفت

_تو این دنیا هییحی ابدی نیست. چرخ گردون دائم درحال 

 مونه. جوری هم نیمجوری نموند! اینچرخشه! اگه اون

 گفتم

؟_باغچه گل رسخت رو دوباره به پا یم  کنن

 گفت

 _اگه تو باز لباس باغبوین بپوشی و بیای کمکم آره. 

 گفتم

م با خیال راحت میام و باهم _محیا رو که رایه کانادا کن

 کنیم. باغو رو به راه یم

 گفت

ی فرار بکشیم. البته اگه _بعدشم باید بشینیم باهم نقشه

 الخروچی در بیام! شانس اینو پیدا کنم که از ممنوع

 گفتم

 الخروجم! محمد زحمتش رو کشیده! _منم ممنوع

 گفت

قانوین در پیش داریم !هیجاین   تره! _پس یه سفر غی 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

 مگفت

 _ما هم بریم کانادا تا پیش محیا باشیم؟

 گفت

 _هر جا که تو بخوای. 

 گفتم

_شاید تا قبل از اوگ شدن سفر محیا نتونم دوباره بیام 

ن روی ما و با دیدنت! نیم خوام فامیل باز زوم کین

! حاال های الگ بخوان پیش پامون سنگبهونه ن اندازی کین

دربیفتیم.  تونیم باهاشونتو این موقعیت حساس نیم

محیا تازه بحران روحیش رو پشت رس گذاشته و به امید 

 تازه داره روزاش رو یم
ی
خوام یهو دوباره سازه. نیمیه زندگ

کاخ آرزوهاش روی رسش خراب بشه. کیس از فامیل 

 هنوز نفهمیده محمد ترکمون کرده! 

 گفت

نکرده خواد خدای_اشکایل نداره عزیزم! منم دلم نیم

ت به هم بخوره! بعدها برای باهم بودن وقت ریزیبرنامه

ی داریم.   بیشیر

 گفتم
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؟ _اگه بگم دلم پیش محمده ناراحت یم  شی

 گفت

 دونم االن چه حالیه! _من خودمم دلم پیششه! یم

 گفتم

 ری دیدنش؟ _یم

 گفت

ن روزا باید برم. یه تشکر بهش بدهکارم.   _همی 

 گفتم

؟_یم  شه از قول منم ازش تشکر کنن

 گفت

؟ا خودت اینکارو نیم_چر   کنن

 گفتم

 _راستش حنر جراتش رو ندارم بهش زنگ بزنم. 

 گفت 

_محمدی که تونست از تو بگذره دیگه ترس نداره! اون 

 ترین آدم این شهره! دفاعاالن یی 
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 گفتم ... 

 گفت... 

 

*** 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۵۳ 

 

مغ افتاده دالوری یک نگاه به محمد کرد که افرسده و د

بود کنج کاناپه. یادش رفته بود به سیگارش پک بزند و 

ن .بعد خاکسیر سیگار داشت ریزریز یم ریخت روی زمی 

یک نگاه به گوشه و کنار به هم ریخته و نابه سامان 

آپارتمانش انداخت .پوقن کرد و قبل از اینکه بنشیند 

تابلوی خط نستعلیق را از روی کاناپه برداشت. نگاه 

ای از روی شعرش اش لحظهحوصلهی و یی رسرس 

 گذشت. 

 ها " " که عشق آسان نمود اول ، ویل افتاد مشکل
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ن کنار ین   و دمر گذاشتش روی می 
ی
ای که خیی داشت تازگ

دوست و همدمش شده . دلش از تماشای محمد در آن 

ن به رقت افتاده بود.آیه کشید وضع نکبت بار و غم انگی 

 و با نهیب آرایم گفت 

 خوای به خودت بیای مرد؟خب! نیم_ 

 

ون و ته سیگار را از الی انگشتان خشک شده اش بی 

روح و کشید و توی زیرسیگاری له کرد. محمد نگاه یی 

دیدش و داشت رسدش را به او دوخت. ویل انگار که نیم

 زد با خودش حرف یم

 _همه چی تموم شد! امروز رفت دیدنش! 

 

کرد. خم شد و رسش را بعد پاهایش را روی مبل جمع  

روی زانو و میان دستانش کشید. انگار که دردی نهاین 

کرد. گویی به قلب دالوری آتش زده اش یمداشت مچاله

سوخت. رس تکان باشند. داشت از سوزو گداز محمد یم

 داد و با لحنن پرتاسف گفت
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زدم و دیدم که تو رس و مغزم یم_من این روزاتو یم

 آزاد بشه.  گفتم رسول نباید یم

 

*** 

 

 )_الو محمد؟ سالم. 

 _سالم. 

؟  _خویی

 گذره. _خداروشکر. یم

 _بدموقع زنگ زدم؟

 یم
ی
 کنم اما تو حرفت رو بزن. _نه. دارم رانندگ

م .فقط خواستم ازت تشکر کنم. _ زیاد وقتت رو نیم  گی 

؟  _بابت چی

 .  _بابت همه چی

_من فقط حفر رو که ازت گرفته بودم بهت پس دادم! 

ن   . همی 

 کردی و شایسته
ی
 ی تقدیری! _اما کار بزرگ
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 _باشه! تقدیر و تشکرت تموم شد؟

 شه حاال همه چی رو فراموش کنیم؟ _آره. یم

 شه؟_به نظر خودت یم

_اگه بخوایم آره! فرض کن تو تازه از زندان برگشنر و 

فهمیدی من با همایون... با رسول ازدواج کردم و بعد تو 

. تصمیم گرفنر که قیدمو و   اسه همیشه بزین

ن راحتیه! ممنون که راه _نیم دونستم فراموشی به همی 

 حلشو دادی بهم . 

_اگه به نظرت مسخره است متاسفم! من فقط 

 خوام تو دیگه عذاب بکیسی محمد! نیم

 خوای؟_واقعا اینو یم

 _چیو؟ 

 اینکه من دیگه عذاب نکشم؟

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۵۴ 
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. قعا اینو یم_آره . وا  خوام! چون تو مستحقش نیسنر

پرسم _به جای این دلسوزیای بیهوده، یه سوال ازت یم

! اون
ی

وقت شاید نصف فقط کافیه راستش رو به من بیک

 . ن  بار درد و رنجم رو بذارم زمی 

 _سوالت چیه محمد ؟

گم! همون دوین که کدوم شب لعنتیو یمشب... یم_اون

داخنر تو بغلم چرا یهو زدی شب که خودت رو با نقشه ان

 کنم دلیلشو نفهمیدم. زیر گریه؟ هنوزم حس یم

؟ دونستنش چه دردی ازت دوا _چرا یم خوای بدوین

 کنه؟یم

 _تو بگو. کاریت نباشه. 

 _باور کن گفتنش راحت نیست برام محمد! 

 خوای دیگه عذاب نکشم؟_مگه نگفنر که یم

فتنش پشیمونم گم ... ویل قول بده که بعدا از گ_باشه یم

 !  نکنن

 دم. _قول یم
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. تو اون لحظایر که داشتم برات _من... من... اون شب.. 

ین رو بازی یم دونم یهو کجا از کردم ... نیمنقش دلیی شی 

دستم در رفت که ... که ...دیدم پر از میل و خواهش 

 توام. 

وقنر اینو فهمیدم از خودم و حیس که اون دقایق به تو 

ام گرفت...ترسیدم دیگه و گریه داشتم شوکه شدم

 همایون... رسول از قلبم رفته باشه. 

_پس اشکات مال این بود که دیدی ای دریغا! منم 

 تونستم مرد دلخواه تو باشم! اگه رسویل نبود! یم

 _محمد!! 

ماه! _مرش که جواب سوالمو با صداقت دادی زیک

م بخوابم! (  شاید امشب بتونم یه کم راحت بگی 

*** 
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۵۵ 

 

 

 

 اکنون_ تهران

 

 گندم  
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که یک کلمه از خودش و آن مردک )که آوا بدون این

ی بگوید چای  ن ( چی  باالخره نفهمیدم جاین بود یا ناچی

ی خودش رفته و حاال یک خورده و نخورده به خانه

بدین شود که با تن و ساعت بعد از رفتنش باورم نیم

لرزان و صدایی دورگه دارم از پشت آیفون با آن غریبه 

زنم. با مردباراین پوش مرموز! خدای من ! کاش حرف یم

 کنم؟که خواب باشد! من وسط این فیلم ترسناک چه یم

 _اگه از اینجا نرین مجبورم به پلیس خیی بدم. 

ام و جرات زنگ زدن به پلیس را حاال بماند که چیس آمده

. او درحالیکه تهدیدم را به پشمش گرفته هم ندارم

 کندصدایش را برایم کلفت یم

 _من خودم پلیسم! لطفا در رو باز کن! 

 

چهره و خوشتیپ نیست؟ برای پلیس بودن زیادی خوش

من که هرچه پلیس دیدم همه یا کوتاه و خپل بودند یا 

ر .این
ُ
ها ی توی فیلمهای پرجذبهییک مثل پلیسبلند و ق

ها معموال به آدم د!  اما نه صیی کن! پلیسمانیم

دهند که گویند لطفا! با چنان لحن پرتویی دستور یمنیم
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د. یا اینکه اصال کار به دستور و آدم یی  اختیاری ادرار بگی 

بنر وارد عمل یماجازه هم نیم شوند. کشد و خودشان رصن

از طرقن کدام پلیس حارصن است طالهای ییک را بخرد و 

دا آزاد کند؟ ) راسنر چرا حلقه برلیان را پس در راه خ

نداد؟ ( اصال اگر او پلیس است پس چرا آوا ازش 

نفر این فراریست و گفت که جانش در خطر است ؟ یک

گفت. خدا کند آوا خانم وسط داشت به من دروغ یم

ام سوءاستفاده کنم از رافت قلنی وقت حس یمنباشد! آن

 شده!  

 

شک دارم که وسط تردیدهایم هنوز به پلیس بودنش 

 گویدپرد و یمیم

_برو از خودش اجازه بگی  .بهش بگو کاری باهاش ندارم! 

م. باید حتما فقط چند دقیقه بیشیر وقتش رو نیم گی 

 باهاش حرف بزنم. 

 

ی دارد و تقریبا  ارت و تندخویی کمیر
زنگ صدایش حاال رسی

ع و خواهیسی زیرپوسنر همراه است و باعث  با ترصن
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ون. با این حال  زرنگیم بازی شود کیم از گاردم بیایم بی 

 پرسم آورم و یمدریم

؟ خودش اگه اش رو نیم_چرا خودتون زنگ خونه ن زنی 

منده! بخواد در رو براتون باز یم کنه. اگرم نخواد دیگه رسی

 تونم کاری کنم براتون! منم نیم

خواست به خاطر این زیرگ و من به جای آوا دلم یم

 ت خودم را ماچ کنم. جسار 

 گویدکند و نومیدانه یمپوقن یم

 _مثل اینکه آیفونش خرابه یا اینکه خاموشش کرده! 

؟ آوا خانم دقیقا داری چکار یم  کنن

؟ اگه راست یم ن ن لطفا کارت _شما راسنر راسنر پلیسی  گی 

 شناسائیتون رو از زیر در بندازین تو تا بیام ببینم. 

آید! عمه ملکه کجاست شم یمام خو باز از خودم و جذبه

برایم اسپند دود کند؟ هنوز بهش مشکوکم! انگار صاف و 

مستقیم زل زدیم به چشمان هم و داریم مثل دو حریف 

. جوابش با مکث و تاخی   کنیمقدر، همدیگر را ارزیایی یم

 گویدکشد و یمآید! آیه یمیم

 _بودم! 
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؟  ن  _بودین؟ پس یعنن االن پلیس نیستی 

وتش آید که دارم او را با آنخوشم یم همه جالل و جیی

ن جیم یم کنم. تعریف از خودم نباشد جدا که سی 

شجاع " هستم. شایسته  ی لقب " دخیر

 

ن انجام وظیفه یک با خودم فکر یم کنم که حتما در حی 

اند! مردک غلیط کرده که از سمتش برکنارش کرده

 لیاقت معزول! یی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 فرالری#نیلو 

#۱۰۵۶ 

 

شاید هم اصال از اولش پلیس نبود. یک قنی آمده و بعد 

هم که دید با یک دخیر باهوش و قالتاق طرف است 

جوری این خواسته با استفاده از فعل مایصن " بودم" یک

 بلوف بزرگش را جمع کند که ضایع نشود. 

؟ _یم
ی

 شه بری بهش بیک
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! با معلوم است که قصد ندارد از دکل من بیاید پا ن یی 

گویم و توی دلم چند فحش اکراه " باشه " شل و ویل یم

ها خاصیتشان را دهم. اما انگار فحشدار هم به آوا یمآب

شود هیچ، بدتر از اند! دلم خنک که نیماز دست داده

 کشد. فرط سوزشش، زوزه یم

 

کشد تا آوا درخانه را به رویم باز کند. با نیم قرن طول یم

ن نشان سایک که به دست دارد آمادهشال و پالتو و  ی رفیر

ن شتابان؟یم  دهد.به کجا چنی 

گذارم کف کم و کاست یمپوش را یی پیغام مرد باراین  

ی شنید.نگاه  ن ی گفتم نه چی  ن دستش .اما او انگار نه چی 

اندازد و ها یمپلهای به پشت رس من و راهدستپاچه

 گویدیم

ر رو براش باز کنن و شه من برم تو خونه تو. بعد تو د_یم

بیاریش باال و حواسشو پرت کنن تا من رس فرصت بتونم 

 از خونه خارج بشم؟  

 شود! آوا آرتیست یم

ام؟ مسئول از من چه انتظاری دارد؟ فکر کرده من گ

 پرت کردن حواس مردم؟ 
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شب هایتوانم او را توی کوچه پس کوچهاصال نیم

سم درحال فرار تصور کنم. خییل دوست دا رم ازش بیی

 
ی
ها چه فیلیم دیده! ظاهرا خییل تحت تاثی  است! تازگ

م و محکم تکانش بدهم تا دوست دارم شانه هایش را بگی 

ون و بفهمد در دنیای واقیع  از وهم و خیال بکشمش بی 

 گویم ها درآورد! یمبازیشود از این آرتیستنیم

؟ خودت بزین به  _بعد که فهمید بهش کلک زدم چی

 چاره تو چنگش گرفتار بشم. و من یی چاک 

بار هم شده گلویش را کاش محض رضای خدا ، برای یک

ی توی صدایش دارد یا نه؟صاف یم  کرد ببینم تاثی 

 _با تو کاری نداره! 

؟_از کجا معلوم؟ اصال چرا داری از دستش فرار یم  کنن

 خوام ببینمش! _نیم

به  خوام ببینمش" ربیطکنم این که گفت" نیمحس یم

زد ندارد. شاید به وحشت و هراش که قبال ازش دم یم

 دالییل به جز ترس از آن مرد فراریست! 

 _واقعا جونت در خطره؟
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شود و زمینه نگاهم است یممتوجه تردیدی که در پس

؟ ای مردد یملحظه ماند که تکذیب کند یا تایید؟ یعنن چی

حاال که خرش از پل گذشته و هم طالهایش را بهش 

و هم یک چک درشت در وجه حامل   رگرداندهب

ن نیست؟ یعنن من گذاشته ام کف دستش مطمیی

ن ماهان عنیر را کشیدهخودی رفتهیی  ام؟ دستش را ام مجی 

 گویدگذارد و مفلسانه یمروی رسش یم

 دونم! _نیم

 

 توانست مرا بپیچاند. از این بهیر نیم

که گفت او را دانم " ی  خواهد به تالقن این " نیمدلم یم 

در عمل انجام شده قرار بدهم. مثال اول بفرستمش برود 

م و یکراست بیاورم  تو . بعد بروم دست آن مرد را بگی 

 اش و در را که باز کرد بگویم " سورپرایز "پشت درخانه

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۵۷ 
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 امنمایی از مهرباین هرچند که شاید با دروغ و مظلوم

کنم اما سوءاستفاده کرده و حاال احساس حماقت یم

دست کم باید خوشحال باشم که آن مردک یک جاین 

 گویم خطرناک نیست! یم

_این مرد گ توئه آوا جان؟ اینو که دیگه البد باید 

!؟  بدوین

ام. او انگار نه انگار!  با پوست گویی به خودم کنایه زده

ی کلفنر فقط رس تکان یم ن گوید. چرا دو تا نیمدهد و چی 

زنم توی گوشش! صیی و حوصله تا کشیده نروماده نیم

 گ؟ رقت قلب تا کجا؟

کند تا بفهمم دارم خب چرا برایم قضیه را روشن نیم

شود چه غلیط وسط داستاین که به من مربوط نیم

 کنم؟ یم

کند پس چرا در اگر از طرف آن مرد خطری تهدیدش نیم

اگر هم تهدیدی متوجهش است حال گریز از اوست ؟ و 

 دانم؟  گوید نیمپس چرا حاال با تردید یم
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کشم و به سخنر بر اعصابم مسلط با حرص نفس یم

خواهد از دستش جیغ مانم و درست وقنر که دلم یمیم

 گویمبنفش بکشم ، شمرده یم

رم تو ییک از کنم و بعد یم_ من در رو براش باز یم

شم. اگه یه وقت دیدم خطری ات قایم یمهای خونهاتاق

 زنم به پلیس! کنه فوری زنگ یمتهدیدت یم

 

ایست! مگر جانم را از رس دانم چه فکر احمقانهخودم یم

دهد اما ام که فدای آوا خانم کنم که جان یمراه آورده

 جواب نه. 

آخ ! طفلگ من! چه آرزوها که نداشتم! مادر بگرید! اگر 

 همسایه آوا خانم نبودم 
ی
ام را االن داشتم مثل آدم زندگ

 کردم! یم

کند و در سکوت دستم را نگاه خسته و تسلییم به من یم

گذارد. برای " هر غلیط که دلت خواست بکن " باز یم

خواهد تن بینید و یمای نیمظاهرا دیگر برای خودش چاره

تر بود به تقدیر بسپارد. آن مرد از رگ گردن بهش نزدیک
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بینم این دنیا تا آن دنیا ول که من ازش یمو با سماجنر  

 کنش نیست. 

بار شیون هم یکبار آوا خانم! ویل یادت باشد مرگ یک

! من آدیم کینه ای که با ادعای دروغت رسکارم گذاشنر

 الحساب تف تو روحت! نیستم ویل عیل
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#۱۰۵۸ 

 

 

 

 

 

؟  _شما کیش مییسی

ید کیم با لهجه گفته باشم ویل او جوری به من نگاه شا

بودمش.  کند انگار که واقعا با کشمش اشتباه گرفتهیم

شویم ، مردم هنوز هم کم وارد قرن جدید یمداریم کم

 گفتمزنند؟ حتما باید یملفظ قلم حرف یم

" شما چه نسبنر با آوا خانم دارین؟"  من که حوصله 

ی بگویم. در جوابم با مکث  کنم در مقام تصحیحنیم ن چی 

 گویدو طمانینه زیادی یم

 _خودش بهت نگفت؟
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خواست اول از زیر زبان من پیچاند یا یمداشت مرا یم

اش بود البد! انگار که بخواهم حرف بکشد؟ شگرد پلییس

م با رویی انتقام لب های بسته ی آواخانم را ازش بگی 

 گویمترش کرده یم

 ف شما در خطره! _فقط گفت جونش از طر 

ی از و یک نگاه به قد و باالیش یم ن اندازم. قربونش برم چی 

ی شبیه  ن کماالت کم نداشت! اما توی چشمان نافذش چی 

ترساند! ظاهرا موفق یک راز رسبه مهر بود که آدم را یم

وتش خاموش شده م. برق چشمان پرجیی ام حالش را بگی 

 شود و با آیه از نهادبرآمده یم گویدیم

احتماال خواسته با تظاهر به اینکه جونش در خطره _ 

. مثال طالهاش رو  شما رو مجبور کنه بهش کمک کنن

 ! ی بفروشی  بیی

 

ئه کردن خودش باشد  انگار بیشیر از اینکه قصدش تیی

. توی دلم به خواست که به من حس حماقت بدهد یم

اش از من عاطفن  نمایی و سوءاستفادهآوا به خاطر مظلوم
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دهم و بعد برای اینکه حس ابله دیگر یم یک فحش

 گویمبودنم را الپوشاین کرده باشم با تمسخر یم

ن از دیدنتون خوشحال یم_فکر یم  شه؟کنی 

دهد. خودش هم خییل اندازد و رس تکان یمشانه باال یم

ن نیست.   مطمیی

 دونه که همیشه منتظر دیدنم بوده. _شاید خودشم نیم

ن زیادی کنم حرف سنگینن احساس یم زده. هرچند من چی 

م نشده اما مطمئنم منظور خایص از این جمله ی دستگی 

 مبهمش داشته. 

  

خداراشکر که عمه ملکه نیست و با چشم خودش 

بیند که من دارم پیشاپیش یک مرد جوان غریبه از نیم

های ندیده و درگاه ورودی خانه عبور یم ن کنم. به حق چی 

و هرآن ممکن است نشنیده! او درست پشت رسم است 

در نقش یک قاتل عویصن ظاهر شود و دست هایش را از 

جوری خفتم کند که پشت بیندازد دور گردنم و یک

ون.برای های مظلومانهآخرین نفس ام از ماتحتم بزند بی 

اینکه حواس خودم را از احتماالت خوفناک ذهنن ام پرت 

 پرسمرویم یمها باال یمکرده باشم وقنر داریم از پله
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؟ یا..  ن  . _شما فامیلشی 

 

گردم و با تعجنی آمیخته با هراس و به طرفش بریم

رسد که کنم. همان لحظه ناگهان به ذهنم یمنگاهش یم

نکند او شوهرش باشد؟ که پیگرانه درجستجوی همرس 

اش بوده و باالخره مخفیگاهش را پیدا کرده! اگر از فراری

بخواهد بالیی این شوهران سمج و انتقامجو باشد و 

؟ من دارم چه غلیط یم کنم؟ از گ تاحاال رسش بیاورد چی

ن قاتل و مقتول شده  ام؟پل ارتباط بی 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۵۹ 

 

همان لحظه که داریم از مقابل درب آپارتمان خودمان رد 

های پشت کمر به میشویم ، درحالیکه عرق رسدی از مهره

باسنم رسازیر شده ، آب دهانم را  النهار سمت نصف

 پرسمدهم و مظنونانه یمقورت یم
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؟  _شما شوهرشی

 

د و با اشاره به او سوال به این مهیم را به یک ورش یم گی 

 کنداش گل یمپلیسانه ی ما دوباره کنجکاویدر خانه

 _اینجا خونه شماست!؟

سیده ! البد حتما این را محض یک سوال ساده ازم نیی

ن به خانه برایش  جای سوال است که چرا به جای رفیر

روم؟ برای اینکه ها باال یمخودم همچنان دارم با او از پله

یش بیایم  به نظرش به قدر کاقن یک مزاحم سی 

 گویم نیشخندزنان یم

 کنم. _شما رو تا طبقه باال بدرقه یم

 

شود . های شهرکرد رسد و خشن یمنگاهش شبیه زمستان

کنان ت خودش را حفظ کرده. تصحیحاما لحنش مالیم

 گوید یم

 _بدرقه نه. مشایعت! 

م که یکخییل جلوی خودم را یم وقت از لجم بهش گی 

ترسم. او در کنار کیحی نکنم. از تبعات نامعلومش یمدهن
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یک لبخند نامریی که زیر پوست صورتش گم است اما 

 گویدشود طعن و تمسخرش را حس کرد یمکامال یم

ات احساس خطر که برای دوست و همسایه  دونم_یم

یت یم کنن .اما خیالت راحت! من براش مثل یه کیی

 خطرم. یی 

پوش و ناشناس پشت پنجره این درست که از مردباراین 

تبدیل به مرد موقر و متشخص توی خانه شده اما دلیل 

خطر باشد! نباید گول این شود که واقعا یی نیم

 ورم. های فریبنده را بخظاهرسازی

 کنه. کاری عیب نیم_کار از محکم

کنم که و یک لبخندی پت و پهن مصنویع تقدیمش یم

 آید . انگار به مذاقش خوش نیم

 خوام باهاش تنها باشم. _یم

 

ن است و برای اینکه دیگر با او  لحنش دستوری و تاکیدآمی 

د و راه را برمن یمنزنم ازم پییسی یم چک و چانه  بندد. گی 

ه دست خایل و تک و تنها حریف یک مرد معلوم است ک

ط عقل آنست که با کلفتش نیماز نوع گردن شوم. پس رسی
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احتیاط خودم را از دایره خطرش دور نگه دارم. 

طور که دارم پیش چشمش از فرط ترس و دلهره همان

شجاع " درونم یم شوم با تهرنگ به رنگ یم مانده " دخیر

 گویم

ست. اگه یه وقت حس _باشه. ویل من حواسم بهتون ه

ن مجبورم زنگ بزنم پلیس. کنم دارین اذیتش یم  کنی 

س! گفتم که من آزارم بهش نیم  رسه! _نیر

ام و وقار از و با دست بهم اشاره یم کند که در کمال احیر

 گویدمانم. عقلم یمجلو چشمانش گم شوم. کیم مردد یم

. باید دنبالش بری. حنر اگه یه  " نباید بهش اعتماد کنن

 باشه و بخواد بالیی رست بیاره." 
 قاتل جاین

ی به من یمویل حسم با واقع  توپدبینن بیشیر

" گه زیادی نخور . برو تو خونه و خودت رو تو یه سوالخ 

 موش قایم کن."

 

شجاع بودن " یم بینم در حال حارصن روی مود " دخیر

نمائیش به اندازه نیستم. از طرقن این آوا خانم با مظلوم

های مرا مخمیل فرض کرده. مسلما بیشیر از گوش  کاقن 
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این ارزش ایثار و فداکاری مرا ندارد. پس دمم را روی کولم 

 گذارمیم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۶۰ 

 

 شوم. و مثل موشی که از جلو یک گربه بگریزد جیم یم

ن و شمرده از پلهاو با قدم رود و من ها باال یمهایی سنگی 

مانم ببینم آوا در را شوم منتظر یم از اینکه وارد خانه قبل

 کند یا نه؟به رویش باز یم

آید و متعاقب با آن کیم بعد صدای باز شدن در یم

صدای مرد جوان که کیم دلخورانه، کیم مغرور و بسیاری 

 گویدزده یمقذو 

 ماه! _ بازم به هم رسیدیم زیک

 

  *** 
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 اکنون _تهران _محبوبه

 

اینجاست! در یک شب زمستاین سیاه و بلند ، درست او 

مقابل من روی صندیل لهستاین قدییم نشسته و مثل 

ها و سالها زل این ماه های تکراریها و کابوستمام خواب

زده به من! دلگی  و خسته و آزرده! و من نه خوشحالم، 

، نه حنر دیگر ترسیده و رنجور و حرستمند،  ن نه غمگی 

 بینم. کنم و نیمای محو نگاه یمه نقطهساکت و خننی ب

دانم چی شد که باالخره تصمیم گرفت دست از نیم

ل دورادور اخی  بردارد و مستقیم با من  مراقبت و کنیر

دیدار داشته باشد! شاید اگر حسن نیتش را با خرید و 

کرد هرگز زیر بار سپس پس دادن طالها به من ثابت نیم

رفتم. هرچند از همان لحظه این مالقات ناخواسته نیم

دانستم که مرا از که از پشت پنجره دیده بودمش یم

 رویارویی با او گریزی نیست. 

 

ن نیست. شاید هم باهم احساس  انگار حرقن برای گفیر

 یم
ی

شود در ها و زمان را یمکنیم. ردپای فاصلهبیگانیک
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شد که عمق این دیدار نابهنگام و تحمییل دید. باورم نیم

ز دوباره به هم برسیم. باز هم از رسنوشت رو یک

 ام! بدجایی ما را باهم روبه رو کرده بود. رودست خورده

ی بگوید واال این سکوت زننده هرچه   ن باید ییک از ما چی 

ن غوغای خاموش جو حاکم کش یم آمد باعث اوج گرفیر

شد. اوست که عاقبت داوطلبانه به دل این سکوت یم

 پرسدزند و یمیم

 ؟_خویی 

 

داند که اینجا و در این انزوای خوب؟ حتما خودش هم یم

وک، در گریز از گذشته ی شوم نه چندان محقر و میر

ها را توانم که خوب باشم. از نگاه ماتم ناگفتهدورم نیم

روم و به جایش خواند، پس از جواب دادن طفره یمیم

 پرسم یم

 _بعد این همه وقت از کجا فهمیدی اینجام؟ 

 و ی چشم نگاهش یمگوشه  و از 
ی

کنم. یک کپه دلتنیک

شکایت ریخته توی غم چشمانش. موهای کنار 

تر شده هایش عمیقهایش نقره ای و خط اخمشقیقه
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وکنار چشمانش هم چند چروک ریز پنجه کالیعن به چشم 

 خورد. یم

 _صدات!! هنوز خوب نشده! 

زند . قلبم با توی لحنش اندوه و افسوس عمیفر موج یم

 گویم کوبد و با غیظ یمام یمشار به قفسه سینهف

 خوام دیگه هرگز خوب بشه. _نیم

گردانم و فکر های برافروخته رویم را ازش بریمو با گونه

 کنم یم

و موهبت الیه باشه باعث  تونست هدیه" صدایی که یم

 همه بدبختیام شد." 

  

ه به اندازد. یک نگاکشد و بعد پا روی پایش یماو آیه یم

اندازد و بعد جواب ام یمگوشه و کنار دنج محقرانه

 دهدسوالم را یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری
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 _دوستت چکامه خانم که باهاش در ارتبایط بهم گفت. 

  

شود مرا به او فروخته باشد! بعد از چکامه!؟ باورم نیم

همه حماینر که از من کرد محال است که خودش آن

 حل اختفایم را به او لو داده باشد! م

خواست این کارو بکنه همون اولش همه _چکامه اگه یم

ن رو بهت یم گفت . نه اینکه حاال ...   چی 

 

توانم آرام ام و نیمدست خودم نیست کم و بیش عصباین 

م. بعد از فرارم به تهران چکامه بود که به دادم رسید  بگی 

ن خانه را اجاره کرد و و از آشنایشان " اسمال آقا " ای

کارت بانیک خودش با مقدار قابل توجیه پول و یک 

سیمکارت اعتباری به من داد تا بتوانم چندصباچ در 

ط   کنم. البته با این رسی
ی

مخفیگاهم به طور ناشناس زندگ

ن دیروز که یک ان خواهم کرد. همی  روز این لطفش را جیی

محمد  باهم حرف زده بودیم و من بهش گفته بودم که
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پیدایم کرده و من باید هرچه رسیعیر خودم را به مرز 

برسانم و ازش خواسته بودم شماره گندم را به آسیه خانم 

بدهد ) از ترس اینکه خط خودم شنود شود با موبایل 

کردم گندم با او تماس گرفته بودم.( و حاال چطور باور یم

ن را کف دست محمد گذاشته باشد؟  که او همه چی 

درست وقنر که از این وضعیت به تنگ آمده و هم آن

 تصمیم گرفته بودم که هرطور شده از ایران بروم! 

 

ای محمد انگار از هیاهوی ذهن من باخیی است، با جمله

 دهد جا یمهای مرا یکگوید جواب تمام سوالکه یم

ها و ساپورتهای _در تمام این مدت، پشت همه حمایت

 چکامه خانم من بودم! 

 

ترین حرفیست که تا این لحظه دهنده ترین و غمنتکا ن انگی 

ای!  این همه وقت شنوم. چه توهم احمقانهاز او یم

ام درحالیکه کردم که خودم را از او مخفن کردهخیال یم

ن حاال، یم توانست هرلحظه که اراده کند مثل همی 

ای از راه برسد و من چاره ای همچون مهمان ناخوانده

 انه خودم پذیرایش باشم نداشته باشم. جز اینکه درخ
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 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری
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دانستم. بعد از آن اتفاقات و گریزم به باید از اول یم

ن فرصت به بهانه ی تهران ، چکامه بود که در اولی 

همدردی و همدیل با من تماس گرفت و وقنر فهمید 

 مخفیانه خیی از قصد دارم یی 
ی
ای در تهران همه زندگ

داشته باشم از رس دوسنر و دلسوزی گفت که هر کمیک 

کند. بتواند و از دستش ساخته باشد از من دری    غ نیم

برای محمد پیدا کردن من کاری نداشت. خودش گذاشته 

 کنم و به خیالم که او 
ی

بود که این چندسال در اختفا زندگ

    ام! کند از ایران رفتهگمان یم
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هنوز از سییل حقیقت که به صورتم خورد گیج و منگم و 

آورم چرا بعد از کاری که من با او کردم خواسته رسدرنیم

 گویداز من حمایت کند که یم

خواسنر دور از من و رامرس و همه اون وقایع تلیحن _یم

. منم که به رست اومد در تنهایی و یی  نام و نشوین رس کنن

بهت کمک کردم. چون بهت حق دورادور، پشت پرده 

دادم. دلت سوخته بود و متاسفانه من اون کیس نبودم یم

که بتونم آرومت کنم. گذاشتم بری اما حنر یک قدم هم 

از من دور نشده بودی! تمام شهر از حضور غایب تو پر 

 دیدم. جا یمرفتم تو رو اونبود و من هرجا که یم

از خواندن ی دلتنگیست و من عاجزم نگاهش منظومه

هایش اش. قلبم اما از شنیدن حرفشعر اندوه و پریشاین 

وع به تی  کشیدن یم کند. درحالیکه دارم در خودم از رسی

 گویمپیچم یمدرد یم

 _چرا اومدی دیدنم؟ 

 

زند به چشمان خایل و مات من و بعد انگار که زل یم

لرزد. هنوزم هم دوست ناگهان رسدش شود بر خود یم

کنم که این فقط یک خواب است! که وقنر دارم خیال  
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ن و  ی است نه از این درد تی  بیدار شوم نه از او خیی

ی سینه ام را ی دیدنش دارد قفسهای که از لحظهسوزنده

 . درد یم

 کردن تو تهران خسته شدی و 
ی
_فهمیدم از مخفیانه زندگ

. نیم قانوین از مرز خارج بیسی خواستم قصد داری غی 

بندازی...اومدم بهت بگم هیچ دلییل  خودت رو به خطر 

ن داری یم توین به برای این کار وجود نداره. اگه قصد رفیر

 .  شکل کامال قانوین و عادی اقدام کنن

ن باشم که باور کنم او این همه نیم توانم آن قدر خوشبی 

راه را از رامرس آمده تا مرا به خروج قانوین از کشور 

تواند عامل ودش یمکه خترغیب و تشویق کند. درحایل

اندازم الخروج شدنم باشد. ابرویی باال یمدرجه یک ممنوع

 کنماعتمادی نگاهش یمو با یی 

تونم قانونا اقدام کنم وقنر ممکنه تحت _چطور یم

 تعقیب پلیس باشم! 

 !  _تو تحت تعقیب پلیس نیسنر

ی ادامه یممکنی یم  دهدکند و بعد با تاکید بیشیر

 وقت نبودی! _هیچ
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ام و چون ردپای شک و ناباوری را در چشمان گرد شده

 گویدتری یمبیند با لحن متقاعدکنندهیم

_انگار فراموش کردی! از همون اولش من از جا و مکان 

ن  طور از اسم مستعاری که زندگیت خیی داشتم. همی 

تونستم هر واسه خودت انتخاب کردی! اگه الزم بود یم

ویل پلیس بدم. اما از تو لحظه که اراده کنم تو رو تح

هرگز شکاینر تو اداره آگایه ثبت نشد. چون من 

 نخواستم. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۶۳ 

 

فشارم و به آن روز لعننر چشمانم را روی هم یم

 ی تفنگ شکاری را گرفته بودم سمتش. گردم که لولهبریم

کیه و بعد از عزیمت محیا و ریحانه و دایی سجاد به تر 

اوگ شدن ویزای سفرشان به کانادا ، در یک عرص دلگی  
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ل باباحاچی با محمد تماس گرفتم و  ن زمستاین از مین

خواستم که برای دیدنم به آنجا بیاید. اولش تعجب کرد 

اش فهمیده بود که که چرا آنجا؟ و البد با هوش پلییس

ن  ی پدری ی خانههای مداربستهممکن است دوربی 

قبه و اهداف مرموز و  تهدیدی برای میر این دیدار غی 

ی نگفت و مخالفنر هم نکرد.  ن  من باشد. اما چی 
 پنهاین

 

ی رساندم  با  من با آژانس خودم را تا رس کوچه طیی

ن خودم نرفته بودم که دم در خانه جلب توجه  ماشی 

نکند. توی حیاط منتظرش ماندم. همچون شبیح 

فتم و گایه به یک ر رسگردان از این رس حیاط به آن رس یم

دادم و نگاهم برای لحظایر طوالین درخت پرتقال تکیه یم

ن به سمت حرکت یمای یی روی نقطه ماند. دل رفیر

ی رسیدنش هربار که های چویی را نداشتم و تا لحظهنرده

 قدم به آن سمت بریمیک
ی

داشتم بعدش از رس دلسوختیک

 چند قدم بریم
ی
انگار که  . او نبود و گشتم عقبو غمبارگ

ای پیچید و با خودش های دنیا را در بقچهتمام زیبایی 

 ه بود. برد 
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و مثل من رستاپا سیاهپوش از راه  محمد تکیده و افرسده

ی خودمان دیده بودمش. رسید. آخرین بار توی خانه

ش آمده بود و من بررسزنان و پابرهنه سوی باغ  وقنر خیی

گشته دور خود دویدم و با فراموشی زمان و مکان رس یم

خورده از درد درونم ای زخمچرخیدم و چون گرگینهیم

ها و کشیدم. او بود که در میان ضجه و زاریزوزه یم

ام دستم را گرفت و پای خونینم را های مجنونانهعزاداری

 گرفته گفتنشانم داد و با صدایی بغض

کنن "اون" _این کارو با خودت نکن محبوبه! فکر یم

 راضیه؟

 

دانم که هرگز رایصن نبود خاری توی پایم بخلد اما من یم

ی کردم برای آرام کردن قلب درآتش افتادههرکاری یم

 کرد. خودم بود که حنر آب دریا هم خاموشش نیم

توانست و حاال او اینجا بود و من و خلویر که یم

ن و   سنگی 
قربانگاهمان شود. برای دقایفر ممتد در سکویر

ن داشت. نه  سخت زل زدیم به هم. نه او ذوقر برای گفیر

 من شوقر برای شنیدن. 
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تا اینکه به سمت حوض رفت تا دسنر به آب برساند. و 

وقنر دست و رویی شست و نگاه غمگینش را دنبال رسش 

ی تفنگ شکاری را به سمت خودش نشانه گرداند لوله

ای از ترس و تعجب و تمسخر رفته دید. نگاهش ملغمه

ی همان درخت پرتقایل قایم کرده پشت تنهبود. تفنگ را 

 بودم که قبل از آمدنش تکیه داده بودم به آن. 

 

ی تفنگ شکاریت رو گرفنر سمت من _بازم که لوله

 ماه! زیک

و پوزخندزنان از لب حوض پرید.انگار که داشت با تظاهر 

ن تاری    خ طعنه یماعتنایی به تکرار غمبه یی   زد. انگی 

 

 ند#عشق_را_سانسور_کرد

 #نیلوفرالری

#۱۰۶۴ 

 

اما فکرش را هم نیم کرد با چنان لحن غران و 

ی بگویم  ن  تهدیدآمی 
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خورم؟ تو باید به _فکر کردی گول رخت سیاه تنت رو یم

ای کارت برش محمد! اونم به دست من!   رسن

 

م عصنی  
َ
ش
َ
کرد. به نظر ترم یمشنیدن صدای پر خس و خ

ن زودی از این اسپاسیم م عضالت رسید که به همی 

ش شدم. نیمحنجره لعننر رها نیم دانم از آن روز که خیی

رسید و داد و فغان من به آسمان بلند شد چه بر رس 

دار شده بود. رس خورده و خسصدایم آمده بود که زنگ

تفنگ به سمتش بود و او انگار نه انگار. نه از رس تهور که 

ت از جایش تکان نخورد. دستم مث ل از فرط بهت و حی 

ن تفنگ به سمتش شلیک کرده بودم  دفعه اویل که با همی 

رعشه نداشت . دستکش چرم به دست کرده بودم که 

حنر رسما هم نلرزاندش و تقریبا محکم و استوار داشت 

 رفت که در جواب من با تاخی  گفتبه سمت ماشه یم

؟ منم مثل تو _چرا فکر یم کنن فقط خودت عزادارشی

وز و شب براش سوگواری داغش نشسته رو دلم و ر 

 کنم. یم
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هایش را نشنیده گرفتم تا تاسف و تاثراتش را عمدا حرف

 و یی 
ن اهمیت جلوه بدهم که خیال نکند ما زخیم ناچی 

کیم . اگرچه غم فقدانش درهم شکسته  یک درد مشیر

های بودش و به چشم خود رس افتاده روی سینه و شانه

اکش دیده بودم صدایش را بر رس خهای یی لرزان و اشک

اما از نظر من او با دالوری همدست بود و با این 

توانست خودش را از گنایه که پای او ها نیمنمایی مظلوم

ی از  ن ئه کند. انگار که مقرص دانستنش چی  نوشته بودم تیی

 کرد. با دندان قروچه گفتمام کم یمبار تالم و رنج روچ

 نبود باور 
ی

 کنم. نیم _تقصی  تو بود! هر چی هم بیک

گفت ... کاش _کاش خودش اینجا بود و بهت یم

 دونسنر چقدر خاطرش برام عزیز بود. یم

 

خواستم داد اما نیمقلبم به صداقت کالمش گوایه یم

باورش کنم. با عصبانیت رسم را به نشان رد حرفهایش 

 هایم سست شوند گفتمتکان دادم و قبل از اینکه دست

ن حاال کلتت _یم  همی 
رو برداری و از خودت دفاع توین

 !  کنن
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دانم. کردم یا در حق خودم!؟ نیمدر حق او لطف یم 

 کردم! داشتم او را به دوئل دعوت یم

او با مکث و تردید کلتش را از کمر باز کرد و مگسکش را 

ای به سمت من نشانه رفت. اما بعد انگار که لحظه

 ای از خودش افتادیادش به جمله

خواد گردنت رو لحظه که دلم یم"مثال درست همون 

تونم بهت امان بدم و بشکنم یا یه گلوله خرجت کنم یم

 خدا خدا کنم که بتوین از چنگم قرس دربری ."

 

ن همراه با لبخندی پرافسوس ، دست هایش را پایی 

انداخت و کلتش را پرت کرد جلوی پای من. آیه کشید و 

 در امتداد لبخندی تلخناک گفت

 
ی

محبوبه! همش تقصی  من بود! من اگه  _تو راست مییک

ذاشتم هیچکدوم از این از اول چوپ الی چرختون نیم

وع تا آخر این فاجعه افتاد اتفاقات نیم . رد پای من از رسی

 هست... 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند
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#۱۰۶۵ 

 

 ! ای کارم برسوین  حق داری که بخوای منو به رسن

ت تاثی  قرار دادن من دانستم آن حرفها را برای تحنیم

 زد یا که حرفهای دلش بود؟یم

 

ن من آرومت یم_ فکر یم کنه و مرگ من مرهیم کنن کشیر

هللا! فقط طوره که بسمشه؟ اگه اینروی داغ دلت یم

ت به خطا نره. یکدقت کن مثل اون جوری دفعه تی 

نشونه بگی  و شلیک کن که صاف بخوره توی قلب 

 ام! مردهصاب

ایش را به نشان تسلیم از دو سمت باال برد و با هو دست

باک منتظر شلیک من باقر ماند. جوری نگایه نافذ و یی 

 شسته و فقط که انگار از مدت
ی
ها قبل دست از این زندگ

منتظر یک اشاره بود تا خودش را به رسنوشتش تقدیم 

ن برای اجرای  کند. دیگر نباید دل دل یم کردم. همه چی 

ام فراهم شده بود. برای اجرای عدالنر ریانتحا ینقشه
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کشیدم! اول باید یک تی  به سمت او که انتظارش را یم

کردم و بعد لوله تفنگ را زیر گلوی خودم شلیک یم

ین پایان برای این تراژدی شوم یم گرفتم و بنگ. این بهیر

 عاشقانه بود و پایاِن پایان! 

 

ی برای از دست دادن نداشتم. نه  ن غم امروزم  دیگر چی 

. نه حنر اشیک و آیه! هرچه بود و  بود نه امید به فردایی

نبود با " او " تمام شد و به زیر خروارها خاک رفته بود. 

محیا هم که به سالمنر به خاک کانادا رسیده بود و 

ن دیگری تولدی دوباره داشته باشد! یم توانست در رسزمی 

ر هیچ حاال فقط من مانده بودم با غم نبودنش که د

 گنجید. تسلیت و تعزینر نیم

 

پس با قدرت تمام دستم را روی ماشه چکاندم .اما ماشه  

از جایش تکان نخورد. انگار که داشت با من لجبازی 

کرد. بار دیگر سیع کردم. باز هم اتفاقر نیفتاد. و یم

باردیگر و باردیگر! ضامنش گی  کرده بود انگار. 

خوایه بزرگ شانس امی یک فرجخواستم در آستانهنیم

 یار او شود و دست من از انتقام سخت کوتاه بماند. 
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گشتم نه ی آخر این نمایش زنده بریمنه من باید از پرده

! افتاد. ماشهمان به جهنم یماو. باید که دیدار دوباره لعننر

دید دارم با خشم و چه وقت بدقلق شدنت بود! او که یم

روم و کم مانده جار یمام کلنعصبانیت با تفنگ شکاری

ن و خردش کنم با اشاره به کلت خودش گفت  بزنم زمی 

 _با تفنگ خودم بهم شلیک کن! 

 

ند. دست کم آن لحظه شبیه قهرماناین بود که نیم می 

کردم بعد از آورد. باور نیمادایش را که داشت خوب دریم

شانیس و جستنش از شلییک که انتظارش را یم خوش

ن خودش باز بگذارد. کشید، دست مرا  ن برای کشیر چنی 

ن به او کردم و یک نگاه به کلتش که  یک نگاه تردیدآمی 

ن .   افتاده بود روی زمی 

 

 فکر کردم  

ن ژست قهرمانا رو  " شاید تفنگش خالیه! واسه همی 

 گرفته. "
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ن برش داشتم و این بار به جای اینکه او را  از روی زمی 

م رس تفنگ را روی شقیقه م گذاشتم. خود هدف بگی 

 خواست نقشه را عوض کنمدانم چرا ویل دلم یمنیم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۶۶ 

 

ای اعمالش برسانم. خطاب به  و جور دیگری او را به رسن

وار من او که با وحشت و هراس به تماشای حرکات دیوانه

 ایستاده بود گفتم

ین انتقام از تو این باشه که مرگ  منو به چشم _شاید بهیر

 .  خودت ببینن

 

اما تا چشمانم را بستم و با قلنی لرزان در سینه خواستم 

 نکبت
ی
بارم وداع کنم و به شوق دیدارش به آن که با زندگ

هایش به دست من رسید و بعد رس دنیا بشتابم ، دست

. کیم بعدتر از آن هرکدام  ن کلت را گرفت و کشیدش پایی 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

ته بودیم و میان آن به قصد تملک، به کلت چنگ انداخ

کشمکش مرگبار بود که ناگهان صدای یک شلیک 

ن  ناخواسته به هوا بلند شد  کشان به و به دنبالش من هی 

ن افتاد. نگاه  عقب پرت شدم و او هاج و واج بر زمی 

اش راه باز ام به جوی خوین بود که از سینهزدهوحشت

ن را غسل یم  داد. کرده بود و داشت زمی 

 

ن ما افتاد، دست توی آن کشا  کش تن به تن و نزایع که بی 

دانم. به هر حال آن من روی ماشه رفته بود یا او نیم

 افتاد، افتاده بود!  اتفاقر که باید یا شاید هم نباید اتفاق یم

ل ها به پلیس گزارش یمحتما از همسایه  ن شد که از مین

ی صدای شلیک تی  شنیده اند. دیر یا زود مرحوم طیی

دانم کرد. نیمآمد و خانه باباحاچی را محارصه یمپلیس یم

ن ای جنوناز ترس پلیس بود یا تحت تاثی  وسوسه آمی 

ی قبل که بالفاصله بعد خواستم برعکس دفعهبودم و یم

از شلیک  با احساس پشیماین و تاسف به کمکش شتافتم 

ایط ممکن به حال او را در بدترین و رقت ترین رسی ن انگی 

ن سنگدیِل خودخواسته مرا   خود رها کنم که همی 
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ارهای آسیمه ن رس به انتهای باغ دواند تا از راه فریع شالی 

 پشت خانه پا به فرار بگذارم. 

رفتم که با گریز خود فروغش یمپیش چشمان مات و یی 

دردی شوم افزون بر دردی که از جای گلوله در تنش 

ن یم ن و به حال خود واگذاشیر  و گداخت. شاید که این رفیر

داد. یادم بود مردنش آخرین تقایص بود که باید پس یم

ی ام را هم بردارم و با خودم از صحنهکه تفنگ شکاری

ی ییک از ی شکستهجرم دور کنم. آن را از پنجره

های ته باغ به داخل انداخته بودم و بعد با رسعت انباری

ن   های شایل دویدم. به سمت زمی 

 

 گوید یم

آخرین زوری که تو تنم مونده بود  _وقنر تو رفنر با 

ن الی یک تکه سنگ  دستمایل رو که از جیبت افتاد زمی 

 پیچیدم و پرتش کردم توی حوض آب! 

گوید. شاید فقط یک دانم کدام دستمال را یمنیم

؟ پرواضح دستمال کاغذی بود. و نیم پرسم برای چی

خواست آثار حضور مرا از صحنه جریم که است که یم

 اده بود پاک کند.  اتفاق افت
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 گویمیم

! چطور از اون شلیک جون سالم به _خییل جون سخنر

 در بردی! 

ن یمچهره شود. انگار که درد و سوزش گلوله را اش پرچی 

 کند. هنوز جایی در تن خود حس یم

 تر خورده بود کارم ساخته بود . طرف_یه کم اون

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۶۷ 

 

د و با هایش را با رسسخنر یمنحنن شدن لبجلوی م گی 

 دهدچاشنن اخم ادامه یم

م کرد و   زمینگی 
_اما من بازم شانس آوردم. هرچند مدیر

 افتادم کنج بیمارستان. 
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ه یمو چنان به یک نقطه ماند انگار که از یک ی محو خی 

نگریست و ی جادویی داشت به آن روز پرحادثه یمدریچه

 گویدگالیه یمدر همان حال با  

م.   _منو به حال خودم گذاشنر که بمی 

 _توقع داشنر بمونم و باز تیمارت کنم؟

 

گویم و پشت چشم این را با کنایه و لحنن پرعتاب یم

گردانم. نفیس شبیه به آه کنان رویم را ازش بریمنازک

 گوید کشد و سوته دالنه یمیم

 زیر دونم که عمدا رفنر تا من مرگ رو به _نه. یم
ی
زندگ

 ی کینه و نفرتت ترجیح بدم. سایه

دانم که چقدر برایش ناگوار بود. خودش این را به من یم

ی گفته بود. یک شب در راه جواهرده. روی آن صخره

 لعننر 

که نفرتت از من ترسم محبوبه ! از این" من از مردن نیم

 ترسم."قدر زیاد باشه که رایصن به مرگم بیسی یماون

 

 کنمگریز خودم را برایش تعریف یمی  من قصه
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_من همون موقع که برگشتم خونه هرچی دم دستم بود 

با پول نقد و طال و جواهراتم جمع کردم و با عجله ریختم 

تو دو تا ساک. بعد با این فرضیه که ممکنه تحت تعقیب 

ن  پلیس باشم با آژانس تا کالچای رفتم و اونجا با یه ماشی 

 ودمو به فرودگاه رسوندم. دیگه رایه رشت شدم و خ

دی خودش را یمی قصهمحمد هم دنباله  گی 

 

ها به محض شنیدن صدای شلیک زنگ _ییک از همسایه

زد به پلیس. من هنوز به هوش بودم که گذاشتنم رو 

برانکارد و بردنم توی آمبوالنس. قبل از اینکه از حال برم 

 به ییک از پرستارا گفتم که شلیک کار خودم بود. 

 

_با بدبخنر همون شب یه بلیت واسه تهران جور کردم 

.چند روزی تو یه خوابگاه خصویص موندم .حنر جرات 

م تا از وضعیت  اینو نداشتم که با ییک تو رامرس تماس بگی 

تو پرس و جو کنم. جواب تلفن خاله زینب و بقیه فامیل 

دادم. تا اینکه یه روز چکامه با من تماس رو هم نیم

از اون رسدرگیم و پریشوین نجات داد. از تو  گرفت و منو 

یه خیی کوتاه بهم داد. اینکه ظاهرا دست به خودکیسی 
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ن نبود. فکر کردم شاید این یه حقه زدی که موفقیت آمی 

ن تا من بدون  باشه. عمدا گذاشنر مردم اینطوری فکر کین

 احساس خطر خودمو بهت نشون بدم. 

 

من در مقایم _ پلیس ادعای منو باور کرد. چون هم 

نبودم که بشه به حرفهام شک کرد. هم اون یادداشت 

کاذب اقرار به خودکیسی مثل همیشه توی جیبم بود. 

تونست حرف هرچند دالوری تا روزی که رسپا بود و یم

 بزنه باورش نشد که ... 

اری لب روی لب یم ن  غرم. فشارم و یمبا بی 

 _اسم اون خدانشناس رو پیش من نیار. 

بندد و با دو انگشت شست و اشاره پشت یمچشمانش را 

 مالد. هایش را یمپلک

ون  _روزی که دوباره تونستم رسپا بشم و از خونه برم بی 

ن گذاشتم .   رفتم رساغش. کلتم رو روی می 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری
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#۱۰۶۸ 

 

های خودم استعفام رو نوشتم و بعد تموم خرت و پرت

اقم جمع کردم و گفتم خداحافظ. رو از گوشه و کنار ات

تونستم ادامه بدم. اون پست لعننر رو دیگه نیم

خواستم! همه چی برام تموم شده بود! دالوری نیم

ن اومد. گفت داشت دیوونه یم شد. دنبالم تا کنار ماشی 

بازی در نیار. من هرکاری کردم به خاطر تو بود. گفتم بچه

مرگش نبودم. دونسنر که من هرگز رایصن به خودت یم

فهیم در حقت چه لطفن کردم. گفتم گفت بعدها یم

. گفت یه جور حرف وقت نیمهیچ فهیم کیو ازم گرفنر

ین رفیقت نه حنر مرد خدا بود. یم زین انگار " اون " بهیر

ن چطور خونش دامن زندگیت رو  گفتم بود ! باش و ببیی

ه. یم  گی 

 

_معلوم نیست چی بهش گفته بودی که خواست 

 رو در حقت تموم کنه. پدرخ
ی
 وندگ

_من فقط پیشش یه دردل کوچیک کردم. همون روزی 

... زار و پریشون تو حال خودم  که تو به دیدنش رفنر
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بودم که اومد دیدنم. منم رس دلم یه کم باز شد...چه 

شه!؟ هرچند دونستم به چه قیمنر برام تموم یمیم

ود که دالوری از اولش مخالف آزاد شدنش بود و نگران ب

های سیاسیش مبادا بعد از آزادیش برگرده اروپا و فعالیت

ه.   رو از رس بگی 

_دالوری همیشه بهت ارادت خایص داشت. پیش از این 

ه هرکاری بکنه.   هم ثابت کرده بود که به خاطرت حارصن

_چند روز پیش بعد مدتها رفتم دیدنش .مثل یک تیکه 

تنش  گوشت و پوست چروکیده افتاده بود روی تخت. 

سالم مونده اما صورت و دستا و پاهاش ... گفتم به 

! دیدی خون ناحق ریخنر و چطور  حرفم رسیدی حاچی

مجازات شدی! نتونست جوابمو بده. فقط ناله کرد و با 

 اش سیع کرد به مالفه چنگ بندازه. دستای جزغاله شده

آنکه برای دالوری احساس رقت یا ترحم کنم با لحن یی 

 گویمزمخنر یم

شو از محیا و ریحانه شنیدم. نیم دونم چرا ویل _من خیی

کنم رجا تو اون حادثه دست داشت. خودش حس یم

ه واال چرا گفته بود که انتقامشو از باعث و بانیش یم گی 
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ه و بعد مخزن  ن خود به  cngباید ترمزش یهو بیی ماشی 

 خود منفجر شه؟ 

و  مهریکنم و به آن روز که با یی و به رجا فکر یم

خشونت مرا از رس خاکش راند .صدای غضبناکش هنوز 

ها خوابش را زند و گایه شبتوی گوش من زنگ یم

 بینم. یم

ره تو لیست سیاه بار دیگه اینجا ببینمت اسمت یم)یک

 من! از دایره انتقام من دور بمون! (

 

 گویدکند و رسگشته یمپوقن یم 

مون نر انبار چایدونم! از این رجا هرکاری برمیاد! وق_نیم

آتیش گرفت و هرچی محصول داشتیم تو حریق سوخت 

خواستم حالت رو فرداش بهم زنگ زد و گفت که یم

سم. من همون موقع بهش مشکوک شدم. چون بیی

خواست رسبه تنم نباشه چه برسه به اینکه حالمو یم

سه.   بیی

اندازی _اینم از محیا شنیدم که کارخونه چای رو راه

تولید رسوندی! تنها خیی خوشی بود که تو این کردی و به 

 چند سال شنیدم. 
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ن و تقدیر از خودش تعبی  یماو حرف کند های مرا تحسی 

پاشد. و به رویم لبخندی از رس غرور و رضایتمندی یم

اش از زیر شود بند گردین جا یموقنر در جایش جابه

ون. فکر یماش یمیقه  کنم زند بی 

 ا ... " " این همون گردنیه ی

_آرزوی پدر و مادر خدابیامرزت بود و من به سخنر از 

 پسش براومدم. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۶۹ 

 

برداریش رنج سال اول به معنن واقیع کلمه برای بهره

کشیدم و جون کندم حاال خداروشکر چرخش داره 

چرخه! با یه کارخونه بزرگ چای تو الهیجان یه یم

های جامع و مه همکاری امضاء کردیم و برنامهناتفاهم

 مفصیل واسه صادرات داریم. 
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ن اگه خانواده   واسه تو ادامه داره! در این بی 
ی
_خوبه! زندگ

 پنایه از هم پاشید هم به جهنم. مگه نه؟

 

طاقت شده از دست گویم و یی این را با تغی  و عتاب یم

سمت  شوم و بهاش از جایم بلند یمهای سوزین نگاه

 یمپنجره یم
ی

کنم. دلم روم. از فشار بغض احساس خفیک

کنم و هوای خواهد. کیم الی پنجره را باز یمهوای تازه یم

فرستم. هایم یمی تهران را با ولع به ریهرسد و دوزده

ایستد. شاید شنوم .پشت رسم یمهایش را یمصدای قدم

ای کند و به رسوصدزده نگاه یمی شبمثل من به کوچه

شود اما همچنان پای دهد. رسدم یممبهم محله گوش یم

اش از آورم تا اینکه صدای گرفتهی باز دوام یمپنجره

 گویدپشت رسم یم

 

خواست نباشم . ادامه ندم. برم. نمونم و با _منم دلم یم

ایط پیش اومده نسازم. اما انگار تو تموم دنیا جایی  رسی

ن من نبود. همیشه با خودم گفتم کاش از اون یم برای رفیر

بردم.باور کن خوشبخنر شلیک جون سالم به درنیم

 بود برام اگه یم
ی
 خسته بزرگ

ی
مردم. من از خودم و زندگ
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م؟ چارهبودم... نیم ای دونستم از تنهاییم به گ پناه بیی

هایی که برام ی یادگارینبود جز اینکه بمونم و با ته مونده

 جدیدی از روزا و سالهای گذشته باقر 
ی
مونده زندگ

 جدیدم مثل یه نقاشی قشنگه که روح 
ی
بسازم. زندگ

 نداره. 

 نیش زبانم دست خودم نیست . 

ی و به زور به اون نقاشی  _حاال اومدی منو با خودت بیی

ه؟  بلکه روح بگی 
 بچسبوین

 

ترین حالت برخالف حالت پرآشوب من ، او در موقرانه

 دهد. ممکن جوابم را یم

اومدم بهت بگم آزادی هرجا دلت  _نه. گفتم که! 

خواست بری و هیچ محدودینر نداری. مجبور نیسنر 

. به  قانوین از مرز خارج بیسی  کنن یا غی 
ی
مخفیانه زندگ

حسابت از درآمد کارخونه ماه به ماه پول واریز کردم. 

خونه پدریت و ویالی جواهرده و بخیسی از باغ چای و 

ن  دت و های کشاورزی هم رسجاشه. سهم خو زمی 

محیاست! من هیچ چشمداشنر بهشون ندارم. خودتون 

 . ن ن باهاش بکنی   هرکاری خواستی 
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نگاهم به مرد و زن جوانیست که دست در دست هم 

خواند و زن شوند. مرد زیر لب آواز یمدارند از کوچه رد یم

کنم و ی آزادی فکر یمشود. به واژهبرایش ذوقمرگ یم

زند. چکاوک ای یممهها غنج نصفه نیدلم بعد از مدت

شد . هرچند که شکسته پر باالخره از حصارش رها یم

دیگر شوقر برای پرواز نداشت و هیچ آسماین انتظارش را 

 کشید. نیم

 _چه خوب! 

گویم و قبل از اینکه لرز کنم پنجره را با افسوس یم

 ایستم. ی او یمگردم و سینه به سینهبندم. بریمیم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۷۰ 

 

 گویم به جانبانه یمزنم و حقخودم را بغل یم
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؟ اگه تصمیم به 
ی

_چرا زودتر نیومدی اینا رو به من بیک

قانوین نیم ن غی  گذشت که گرفتم چقدر دیگه باید یمرفیر

فهمیدم که مجبور نیستم به رساغم بیای و من گ باید یم

 کنم؟مثل مجرم
ی
  های تحت تعقیب دزدگ زندگ

گریزد و دسنر مستاصالنه گر من یمهای استنطاقاز نگاه

کشد. انگار از جواب پس دادن به من وا پس گردنش یم

 ماند. یم

؟ از گناهم یم  گذری! _اگه بگم خودخوایه کردم چی

 

بیند سیع و چون رسدرگیم و استفهام را در نگاه من یم

ی بدهد . یم  توضیح بیشیر
ی
مندگ  کند با رسی

دیدمت! وقتایی که اومدم تهران و از دور یم_من گایه یم

! دلم به دیدن دورادور و گاه با چکامه خانم قرار یم ذاشنر

رفنر واسه همیشه گاهت خوش بود. اگه از ایران یمو یی 

 شدم. از دیدنت محروم یم

ی رسزنش یا بازخواست کردنش را هم حنر دیگر حوصله

 من او و نه شکای ندارم. نه تاسف و پشیماین 
ی
ت و گلگ

ی را عوض نیم ن ها و کرد و تمام آن روزها و ماهچی 

نام و نشاین سالهای از دست رفته را که در تنهایی و یی 
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گرداند. انگار که قرار بود همیشه گذشت به من برنیم

 یک بازنده باشم. 

خانه ام از مقابلش یمبا نگاه رسد و افرسده ن گذرم و به آشیی

 ورم. روم تا یک لیوان آب بخیم

 

ن ما اگر آید و نیمدنبالم نیم خواهم بدانم کجا مانده! بی 

ن حس  ی را هم عوض کرده باشد همی  ن گذر زمان چی 

همه خشم و نفرت و کینه در تفاویر من است که از آنیی 

دلم به جا مانده! گویی همه را آن روز توی حیاط 

باباحاچی با آن شلیک ناخواسته در تنش خایل کرده بودم 

ی خایل شده!  قلب من تبدیل به یک تکه حفرهو حاال 

ن نشان یمگردم آمادهوقنر به هال بریم دهد و من ی رفیر

دانم چرا از رفتنش خوشحال نیستم. دوباره خودم را نیم

م. او کیم برای بغل یم زنم که جلوی ارتعاش تنم را بگی 

ن این پا و آن پا یم  پرسدکند و بعد کنجکاوانه یمرفیر

 ی واسه همیشه بری اتریش؟ _قصد دار 

 دهمرستکان یم

خوام یه مدت جایی باشم که اون بود ... و دونم! یم_نیم

همون حال و هوایی رو تجربه کنم که اون کرد. بعد 

https://t.me/shahregoftegoo


  عشق را سانسور کردند 

@shahregoftegoo 

شایدم برم کانادا پیش محیا و ریحانه و دایی سجاد. ویل 

 حتما قبل از خروجم از اتریش از خجالت پاشا درمیام. 

 

شود و بازتاب هول و والیی که در دلش ای نگران یملحظه

 اندازد. به پا شده در نگاهش سایه یم

؟ اون آدم کله گنده_یم ایه! نباید باهاش خوای چکار کنن

 !  دربیفنر

دم افتم! فقط راپورتش رو به دولت اتریش یم_در نیم

بابت اطالعات و اسنادی که دراختیار تو گذاشت! 

 بیفته.  امیدوارم باعث بشم که به دردرس 

ن و امیدوار نیستم اما به  هرچند در این مورد خییل مطمیی

ی ارزد. فکورانه نگاهم یمامتحانش یم ن کند و چی 

 داند که پاشاگوید. خودش هم یمنیم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۷۱ 
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زمان یک مامور سیاش اش با او که آنبه واسطه همکاری

به نویع قانون قضایی  شد و دولنر خارچی محسوب یم

کشور محل اقامتش را نقض کرده. شاید حاال بعد از 

همه قضایا و مصائنی که به بار آمد، بدش نیاید بتوانم آن

م. نگاه به ساعتش یم کند و که انتقام کوچیک از پاشا بگی 

 گوید یم

 رم. _من دیگه یم

 

کند . شاید که منتظر است تعارف تکه پاره کیم مکث یم

ه کیم بیشیر بمان! دست کم به یک فنجان چای و کنم ک

ها کیم بیسکوییت دعوتش کنم. البد بعد از سال

ین حق  دورماندن از هم، این همنشینن دوستانه را کمیر

شوم و صدایی از من داند. اما سنگ یمخودش یم

شم آید. نومیدانه نگاهش را به چشمان مهماندرنیم
ُ
ک

 گویدکشد و یمیم

م کن. بدون  _ اگه قبل از  ی نیاز داشنر خیی ن رفتنت به چی 

ن   کنه برام. تر یمخداحافیطن هم نرو... رفتنت رو غمگی 

شود که دارد با سخاوتمندی هنوز هم باورم نیم

گذارد. گویی تا روزی که دیرهنگامش راه را برای من باز یم
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هواپیمای من بر فراز فرودگاه امام به پرواز درنیاید هر 

ه دوباره پیدایش شود و مرا توی قفس لحظه گمان کنم ک

ن کنم حرفخودش گرفتار کند. احساس یم هایی برای گفیر

شوم. دارم که اگر به او نگویم بعد از رفتنش پشیمان یم

ی بدرقه کردنش هستم با لحنن پس درحالیکه آماده

 گویم شمرده یم

_بابت پس دادن طالها ممنونم. پرس خانم آسیه  اولش 

شم ایران که وقنر دارم قاچاقر از مرز رد یم قرار بود بیاد 

ن  تنها نباشم. اما وقنر رسوکله تو پیدا شد و من برای رفیر

به تعجیل افتادم برنامه عوض شد . فقط تونست 

 
ی

هایی که اینجا های الزم رو با آدما و واسطههماهنیک

رفتم و خودم شناخت انجام بده. باید خودم تنهایی یمیم

دم دسترو یم یه مشت آدم ناشناس که معلوم  سیی

. نیست با چقدر پول حارصن یم ن شدن از مرز ردم کین

ایط اضطرار نیستم و یم تونم خوشحالم که دیگه تو رسی

 دغدغه از اینجا برم. رسفرصت و یی 

 

اش معلوم است که کلماتم را از حالت امن و آرام چهره

 همچون دعایی شفابخش پذیراست. 
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خودخواهیات حارصن شدی بیای _خداروشکر که با تموم 

کشید رساغم و منو از این راه پرخطری که انتظارم رو یم

دونم واست کار سخنر بود اما باید نجات بدی! یم

 خوشحال باشی که از پسش براومدی! 

زند. و من در امتداد نگایه حرستمند به رویم لبخند یم

م کنم که آیا هنوز هدانم چرا آن لحظه به این فکر یمنیم

 دوستم دارد؟ 

_خوشحالم اما خوشحالیه غریبیه! باید با غمشم کنار 

 بیام. 

! _تو یم  توین

_آره یاد گرفتم که بتونم! راستش هروقت که دودل 

م و شدم و یمیم خواستم که پنهوین جلوی رفتنت رو بگی 

 مخفیانه برت گردونم همش با خودم 
ی
ن زندگ به همی 

ذاشت بری یا د! یمکر گفتم اگه " اون" بود چکار یمیم

؟   بموین

 _اگه " اون " بود ... 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند
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 #نیلوفرالری

#۱۰۷۲ 

 

کشیم. گویم و بعد هردو آه یمبا حرسیر کشنده یم

ای ام!؟ نگاه خیسم به نقطهفهمم از گ بغض کردهنیم

ن محو یم دانم چقدر ماند و نگاه او به من. نیمروی زمی 

 ندگذرد که صدام یم کیم

 _محبوبه!؟

 

 دهم. چرخند. اما جوایی نیمچشمانم به سمتش یم

ن یم های روی شود. رگسیبک گلویش تندتند باال و پایی 

ون. انگار از درون خودش تحت پیشاین  اش ریخته بی 

تواند حرفهایی را که تا آن لحظه از فشار است و نیم

گفتنش امتناع کرده بود بیشیر از این در دل خود نگه 

 د. دار 

خواد اگه رایه داره برات با من برگردی! تو تمام _دلم یم

این مدت که نیومدم جلو همه ترسم این بود که منو 
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دوین که بدون خودت از در این خونه رد کنن برم ...یم

 هنوزم آرزویی جز تو ندارم ...کاش بتوین با من بیای ... 

پرم که دوباره کتاب هول و پریشان وسط حرفهایش یم

ی کهنه را باز نکند. این کبوتری که ی این قصههبست

آموز عشق او شده بود ، دیگر بر لب بام کیس دست

 نشست. نیم

 تونم! _نیم

 

پرد و  آه از شود و رنگ از رخش یمنور یمنگاهش آنا یی 

دزدم. شاید که آید. من چشمانم را ازش یمنهادش بریم

 
ی

کلماتمان هنوز اش را ندارم.  دوباره تاب دیدن دلشکستیک

خورد که او در فضا معلق است و به رس و صورتمان یم

ون یمخودش را از  ورطه کشد .گرچه ی اندوه و یاس بی 

چشمانش هنوز رنگ التماس و خواهش دارد اما 

 گویند. هایش با من سخن دیگری یملب

_رفنر اونجا حتما یه فکری به حال رفع اختالل صدات 

شه دوباره با صوت درماین یم بکن. من پرس و جو کردم. 

 !  صدای خودت رو برگردوین
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ی ادامه یممکنی یم  دهدکند و بعد با تمنای بیشیر

_نه به خاطر من که عاشق صدات بودم! نه حنر به 

گفت خاطر خودت! که به خاطر " اون " یادمه یم

 صدای تو برکته! آدم باید سپاسگزار برکت خدا باشه. 

ی به غل و زنجی  کشیده هالبخندم بوی شور اشک

توانم به دهد. فقط یمی چشمانم را یمی گوشهشده

عالمت " باشه " رس تکان بدهم و بعد بالفاصله با پشت 

م.   دستم نم چشمانم را بگی 

 

_خییل حرفا داشتم که بهت بگم محبوبه! از روزها و ماه 

تو گذشت . از پشیمونیام و حرستهایی ها و سالهایی که یی 

یم ندارن! از تب و تاب عشفر که با رفتنت آروم که تمو 

ن رسید. اما حاال فقط یم خوام گرفت و به دوست داشیر

ن بهت بگم! همون حرقن که یه روز به محیا زدم.  یه چی 

! هیچ   کنن و خوشبخت بیسی
ی

سیع کن بعد از این زندگ

کردم یه روز بیاد که برای تو و به دور از وقت فکرشو نیم

خنر داشته باشم. حنر روزی که تو خودم آرزوی خوشب

رو بخشیدم به اون و از پیشت رفتم . من اینو از " اون " 
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مو بهش یاد گرفتم و چقدر حس خوب این لحظه

 مدیونم!  

 کند ندارم. هایش و اشارایر را که به او یمدل شنیدن حرف

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۷۳ 

 

 نالم شوم و یمطاقت یمیی 

 دیگه هییحی نگو محمد ! فقط برو ! _ 

م که به هقو دستم را جلوی دهانم یم  هقم نیفتم. گی 

! که با هم یادم به شب آخر یم افتد . به آن شب نفرینن

اش که تکانم داد و تلفنن حرف زده بودیم و یاد آن جمله

 دلم را ناخواسته به شور انداخت. 

ن سنیوریتا! دلم  خواست یم) انگار فردا رو از من گرفیر

ن حاال اینجا بودی و من برات پیانو یم  زدم. (همی 
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ماند و من ام متاثر یمی درهم شکستهاو از تماشای چهره

کنم و با دستانم صورتم را خودم را روی مبل رها یم

 پوشانم که رفتنش را نبینم. یم

ن  کیم بعد که صدای باز و بسته شدن در خانه، رفیر

 و یی 
ن کند را به من اعالم یماش خداحافیطن غمگی 

ام حاال با شوند. تنهایی اختیار فواره یمهایم یی اشک

ی یم د. رفتنش وسعت و عمق بیشیر  گی 

ن سوت و نیم دانم خانه قبل از آمدنش هم، به همی 

ن او دیوارهایش مثل فشار قیی شده  کوری بود یا بعد رفیر

 برایم؟ 

 

*** 

 

به هم. او از ایم ی مانیتور زل زدهمن و محیا از صفحه

زند و از امتحانات پایان درس و دانشگاهش حرف یم

سالش که با موفقیت پشت رس گذاشت و بعد هم طبق 

ین های دخیر کوچک دایی زباین معمول صحبت را به شی 

های کشاند و از حسادتسجاد و ریحانه _ رستا یم

شان_ روشنا نسبت به عالقهبامزه خودش  ی دخیر بزرگیر
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دهم.محیا گوید و من با اشتیاق به او گوش یمبه رستا یم

 
ی
مستقلش در سوئیت مجزای طبقه باالی خانه  از زندگ

 ویالیی دایی سجاد رایصن و خشنود است. 

ای سفید با عکس خرگوش صوریر به تن یک تاپ حلقه

ن کوتاه. موهایش را هم دم اسنی  دارد با شلوارک جی 

خواهد اینجا قدر زیباست که دلم یمبسته. خواهرکم آن

واین  ی خانم آسیه جایی در ام در خانهدر اتاق زیرشی 

ها بنشینم و نگاهش کنم. فکر حاشیه شهر وین ساعت

 کنم یم

دیدش چه " اگه جای من مامان با این تیپ و قیافه یم

 داد ؟ "واکنیسی نشون یم

 گویدزنم محیا یمو تا به این فکرم پوزخند یم

 با آسیه خانم ر 
ی
؟_از زندگ  ایصن هسنر

 گویملبخندزنان یم

_خییل زن خوبیه! یه جور با من مهربونه انگار من 

شم. دانیال منو " خواهر محبوب " صدا یم کنه. دخیر

روز تو گلخونه کار کنم شونم. اگه شبانهعاشق گلخونه

 شم. خسته نیم
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 شوند. هایش آویزان یملب

_حسودیم شد. حاال گ میای پیش ما؟ نخوای واسه 

 ه بموین اونجا ! همیش

 

م و نوازشش کنم کاش یم توانستم از اینجا دستش را بگی 

 هایش طرح لبخند بکشم. و روی لب

دوین که! فکر کنم چندمایه _من فعال تحت درمانم! یم

 طول بکشه! 

ش که شگفت ه! _آره خداروشکر تاثی  ن  انگی 

_شاید بخوام بعدش به کمک چنتا از دوستان سابق 

سیفر سننر تشکیل بدیم. ییک به اسم همایون یه گروه مو 

آریا و زنش که قبال از شاگردان همایون بودن و صدای 

 کردن. ضبط شده
ی

 ام رو شنیدن ، بهم اعالن آمادگ

_اوووه ! خییل خوبه محبوبه! کاش صدات زودتر خوب 

 شه. 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری
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ید و هدف منه. _دعا کن برام! در حال حارصن این تنها ام

نه به خاطر خودم! به خاطر همایون ! واال من 

 خواستم یم

خودمو تا آخر عمرم تنبیه کنم و بذارم صدام 

 جوری ناصاف و دورگه بمونه! همون

 رش. _من مطمئنم به هدفت یم

فرستد و من دلم برای بغل کردنش ضعف و برایم ماچ یم

 رود. یم

و اینستاگرام همو فالو _راسنر ...من و دانیال تو فیسبوک 

 کردیم. از نظرت که اشکایل نداره؟

نشانند. اند و چشمانش ستارههایش رنگ گرفتهگونه

م. هایم را نیمجلوی منحنن شدن لب  توانم بگی 

میه! مطمئنم  _نه . دانیال پرس خییل خوب و محیر

. دوستان خویی برای هم یم ن  شی 
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ی اینکه خود خورد و البد برای من جا یماز رصاحت لهجه

 بحث را 
ی

م و خجلت برهاند با دستپاچیک را از فشار رسی

 کند. عوض یم

رفت. گفتم به محمد زنگ بزن، _اوه داشت یادم یم

 زدی؟ 

کشان به خلد .آهیاد محمد همچون خاری در دلم یم

کنم و آن " روزی که از فرودگاه با او تماس گرفتم فکر یم

 من ختم شد.  خداحافظ"  تلخ که به بغض او و گریه

 معرفت !( ) یی 

 گویم کشم و یمام یمدسنر روی پیشاین 

_نه هنوز. حنر جواب پیامهای دوروز پیشش رو هم 

 نرسیدم بدم... 

 کنم " نرسیدم یا نخواستم بدم؟" و فکر یم

شود توی اندازد و بعد پوزخندش پخش یمابرویی باال یم

 صورتش . 

 ه. ش_حتما بازم از دستت پیش من شایک یم

دم... یا فرصت کنم _این هفته حتما جواب پیامهاشو یم

م باهاش! تماس یم  گی 
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 گویم و توی دلم یم

 و دلبسته " من یی 
ی

معرف نیستم محمد ! فقط از وابستیک

 ترسم. "شدن یم

 

*** 

 

 ) چهارسال و پنج ماه پیش ( 

 

 همایون

 

طور که داشت با او صحبت پرده را کنار زد تا همان

وک را هم تماشا کند. مهرداد آن قدر تنبل و کرد دودیم

آمد تکاین به پروارش کرده بود که حاال دیگر زورش یم

ن بود و در حال چرت زدن  خودش بدهد. مدام پخش زمی 

روز سگ زبل و جسور و رفت که یکو یادش یم

 کلفنر بود برای خودش! گردن
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ن و امیدوارانه  گفت ای یممحبوبه داشت با لحن خوشبی 

ن روزا _خ داروشکر که دیگه غم محیا رو ندارم! همی 

شن! بعد رن ترکیه و از اونجا بسالمنر رایه کانادا یمیم

شه که کارامونو بکنیم و واسه همیشه از نوبت من و تو یم

دوین چقدر منتظر اون روزم ! خب... اینجا بریم...نیم

 بگو ببینم چی شد که این وقت شب زنگ زدی؟  

بان قلبش کند  ن بود. نفسش هربار یم رصن گرفت و و سنگی 

فهمید زد. خودش هم نیماش عرق آبله یمروی پیشاین 

چه مرگش شده؟ حال کیس را داشت که ناگهان خودش 

بازگشت ببیند. را در آستانه یک سفر غریب و یی 

 . قرار و کالفهقدر یی قدر هول و نگران! همانهمان

ن _نیم سنیوریتا! دلم  دونم. انگار فردا رو از من گرفیر

ن حاال اینجا بودی و من برات پیانو یم خواست همی 

 زدم. یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۷۵ 
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 و اشتیاقر که  
ی

از زندان که آزاد شده بود با تمام دلتنیک

داشت به رساغش نرفته بود. اما امشب عجیب دلش 

 لک زده بود برای پیانو زدن. 

 

سوی تلفن دلواپس خودش کرده  ناخواسته محبوبه را آن

 بود. 

 _چی شده همایون؟ صدات یه جوریه! حالت خوبه؟

د و به گوشه ی پرده چنگ چشمانش را روی هم فرسی

تر از امشب را هم به عمرش تجربه انداخت. شنی نحس

 کرده بود؟ 

 _آره خوبم! 

برای اینکه خیالش را راحت کند مجبور شده بود بهش  

 دروغ بگوید. 

کردم دوست داشتم تو هم یه آهنگ کار یم _داشتم روی

ن !   بشنوی. فقط همی 
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خودی و نگفت که از رس شب فکرش آشوب است و یی 

ی که خودش هم دارد انتظار یم ن کشد! انتظار چی 

 دانست چیست؟ نیم

انگار به دلش برات شده بود که قرار است اتفاقر برایش 

فت و بیفتد. رسی    ع رسو ته مکالمه را هم آورد.شب بخی  گ

ن ) مواظب خودت باش( تماس را قطع کرد تا  با گفیر

 نگرانش نکند. بیشیر از این با پرت و پالهای خود دل

 

ن خاطره دو قاب عکس جدا کرد.  بعد هم از روی می 

 خودش و رضا و عکس کودگ محبوبه را .) 
ی

عکس بچیک

شان گرفته بود و او خییل دوستش همان که کنار باغچه

د و گذاشتشان باالی پیانو و بعد برای داشت! ( با خود بر 

وع آرام کردن روح پریشان و مضطرب خود دیوانه وار رسی

ن کرد. تمام آهنگ هایی را که توی زندان نوشته به نواخیر

 دستانش اهمینر بود یک
ی

به یک اجرا کرد و نه به خستیک

 
ی

 داد و نه به گرفتیک

فقط های کمر و گردنش. انگار که دیگر مهلنر نبود و مهره

ن حاال فرصت اجرا و شنیدن آهنگ  هایش را داشت. همی 
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ها در پرواز بود که ناگهان حضور هنوز روحش با نت

ای را پشت رس خودش حس کرد و مهمانان ناخوانده

ی شبیه یک طناب روی  ن همزمان زبری و زمخنر چی 

 پوست گردنش افتاد . 

 

انگار طبق معمول یادش رفته بود که در پشنر خانه را 

مندانه روی کلیدهای قف ل کند. دستانش هنوز داشت هین

لغزید که فشار طناب دور گردنش بیشیر سیاه و سفید یم

و بیشیر شد. نه ترسیده بود! نه غافلگی  شده بود! نه 

خواست تقالیی کند و نه حنر در بند این باشد که یم

!؟ محمد؟ ابدا ! او اگر ها را چه کیس فرستادهآن

ر خطر است حتما برای نجاتش کاری دانست جانش دیم

یم که فرستادهیم های کرد.  اصال چه اهمینر داشت! گی 

 عزرائیل باشند. 

باالخره وقت رفتنش شده بود! گرچه هنوز آرزوهایی 

 دادند برای خاطره شدن. داشت که جان یم

 

رسنوشت او را عجب جایی گی  انداخته بود. در ییک از  

ین و خاص ن هترین حالتبهیر ای ممکن! حتما لیاقت چنی 
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ی مرگ مرگ زیبایی را داشت! همچون قویی که از لحظه

دانست طلوع شود. او هم انگار از قبل یمخودش باخیی یم

ن بعد از آزادی اش از فردا را نخواهد دید. برای همی 

ن بار بود که پشت پیانو نشسته بود.   زندان، اولی 

د ترستوی زندان که بود همیشه از این یم ید مبادا که بمی 

 های خودش را با پیانو اجرا کندو هرگز نتواند آهنگ

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۷۶ 

 

ی و حاال دیگر از این بابت غیم نداشت. فقط غصه

دانست او ماند. هرچند که یممحبوب بود که به دلش یم

 طور کهآید. همانجور با درد نبودنش کنار یمباالخره یک

او رس کرده و تاب آورده بود. دوسال گذشته را یی 

ن و دانست محمدی که تازه راه و رسم دوستیم داشیر

 گذارد. عاشفر را بلد شده بود تنهایش نیم
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ای که شور تا آخرین توانش ، تا آخرین نفس، تا لحظه

مندش بود، پیانو زد و زد   هنوز در نوک انگشتان هین
ی
زندگ

 اش از نوا افتادند. زودتر از قلب خسته ها . تا اینکه کالویه

 

*** 

 

 گندم 

 

آوا یا بهیر است بگویم محبوبه پنایه ، یک ماه و نیم بعد 

اش شد بار پوش مرموز وارد خانهاز آن شنی که مردباراین 

خودش را بست و بعد از خداحافیطن با ما، از آنجا رفت. 

ی به من و عمه ملکه نگفت. نه اینکه  ن از مقصدش چی 

سیده باشد. او با عم ه ملکه به رسم ادب نیی

. دو سال بازی از جواب دادن طفره رفته بود مارمولک

ای دیدیم. همراه های ماهوارهبعد او را توی ییک از شبکه

با یک گروه موسیفر سننر به نام " چکاوک" که متشکل 

از چند زن بود، کنرسیر در پاریس داشت. او تنها 

کرد و صدایی نوازی هم یمین  خوان گروه بود کهآوازه

 مخمیل و رویایی داشت! 
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من نشناخته بودمش. عمه ملکه پای تلویزیون کم مانده 

 اش را بر تن بدرد. بود که از فرط بهت و خوشحایل جامه

  

 

ها باال و بدون اینکه یادش به سن و سالش باشد مثل بچه

ن یم  کند پرد و جیغ جیغ یمپایی 

ت! مگه نگفنر اسم واقعیش _مرگ من خودشه! آواس

محبوبه است! اسم این خواننده هم محبوبه است! 

یش هم چکاوکه!   محبوبه پنایه! اسم هین

 ماند. نگاهم به صفحه تلویزیون میخکوب یم

 و محیل به تن دارد و به 
ی

به زن زیبایی که لباس رنیک

کنم و باورم اش گل مریم زده نگاه یمگیسوان بافته

اشد! آخر او توی پاریس چه شود که خودش بنیم

اش چطور رس از کند؟ با آن صدای نکره و نخراشیدهیم

یک گروه موسیفر سننر درآورده؟ مثل اینکه بالنسبت 

ی بلبالن جا کالیعن را با آن صدای قارقارش در دسته

 کنند! البد باید پای جادو و جنبل درمیان است! 
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لکه نفر شبیهش بود! یا که همزادش. عمه محتما یک

قدر روی حدس خودش با اطمینان ارصار دارد که من آن

شوم از رس شک و کنجکاوی دست به دامن هم مجبور یم

گوگل شوم تا بتوانم در موردش اطالعات بیشیر و قابل 

هایش و . با دیدن عکساستنادتری به دست بیاورم

ن موقت   و از دست رفیر
ی

خواندن مطلنی که به گرفتیک

ره داشت و اینکه در اروپا معالجه صدایش در ایران اشا

ای ندارم جز اینکه باور کنم واقعا خوِدخودش شد ، چاره

است! شبیه یک توهم گنگ و پیچیده است. اما حقیقت 

 دارد! 

 

*** 

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۷۷ 
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 )_این رسو صداها چیه؟

م.  وام! یهو یادم افتاد باهات تماس بگی   _تو میر

ب! خوشحالم که بعد از مدتها صدات رو _چه عج

دی. شنوم! پیامهات رو که دیر به دیر جواب یمیم

. تماس  های تصویری رو هم که رد میکنن

های گروه تمرین _رسم خییل شلوغه! ساعتها با بچه

 یی کنیم و وقنر بریمیم
ی

هوش گردم خونه از خستیک

 شم! یم

بودی که  ای نیست! یادمه آخرین بار گفته. گله_باشه

 قراره از خونه خانم آسیه و پرسش بری. رفنر از اونجا؟ 

شه که تو یه سوئیت کوچیک _آره. االن یک مایه یم

 یم
ی
سیش خییل دارم زندگ کنم. یه جا وسط شهر که دسیر

 خوبه! 

_چرا سوئیت؟ چرا یه آپارتمان خوب و مناسب واسه 

؟ اگه مساله پوله بگو تا ...   خودت نگرفنر

پول نیست. اونجا فقط مثل یه خوابگاهه _نه . بحث 

 برام! بزرگ و کوچیکیش مهم نیست. 
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 .  _پس اگه راحنر که هییحی

_آره راحتم. نگران نباش... زنگ زدم بهت خیی بدم که با 

مون برای اجرای کنرست تابستون امسال گروه موسیفر 

 زده ام! دعوت شدیم کانادا! خییل بابتش هیجان

 یی سجادت و ریحانه! _پس خوش به حال محیا و دا

ن کنرست اروپامون اومده بودن!  _اونا که امسال به اولی 

 بهت گفته بودم که! 

_آره . گفته بودی! عکسهاتونم تو اینستا دیدم. راستش 

خواست بیام ویل کارخونه بدجوری منم خییل دلم یم

 دست و پامو بسته! تو هم که دعوتم نکردی! 

 ) باخنده(دار حسایی شدیا! _مثل یه کارخونه

 

م دستم؟ _چیه بهم نمیاد؟ حتما باید کلت و یی  سیم بگی 

) با خنده (  راسنر این " آریا " رسپرست گروهتون مجرده 

 یا متاهل؟

 

_متاهله! آریا از شاگردان سابق همایونه. خانمش هم 

 زنه. تار یمعضو گروهه و سه
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_خب خیالم راحت شد! گایه شبا خوابم از فکر و خیال 

 شد. یمپریشون 

ا حساسیت نشون یم ن  دی؟_هنوزم به این چی 

 

 _یه کمش که طبیعیه . نیست؟ 

 ری مزار؟گم این پنجشنبه یمدونم ....ممممم! یم_نیم

 رم. ها یم_تموم پنجشنبه

 تونم یه خواهیسی ازت بکنم؟_یم

 ماه! امرت مطاعه! _تو فقط دستور بده زیک

رس خاکش  _ یه گلدون گل رسخ پرگل و خوشگل بخر و بیی 

 بذار. 

 ای نیست؟ _چشم! امر دیگه

_مرش محمد! دیشب بعد از مدتها دوباره خوابشو 

 دیدم. خییل خوشحال بود برام. 

 اومد! _کاش یه شب به خواب منم یم

_ وقنر رفنر رسخاکش از خودش بخواه! میاد به خوابت 

 حتما! 
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شه برام _خدا کنه! ....زمان و مکان دقیق کنرستت رو یم

؟ تو   واتساپ بفرسنر

 خوای چکار؟_باشه. ویل یم

_شاید بخوام سورپرایزت کنم که یهو وسط خوندن 

چشمت به جمال من روشن بشه ببینن با یه ژست خاص 

ات اون لحظه دیدین نشستم ردیف جلو . حتما قیافه

 شه. یم

 

 #عشق_را_سانسور_کردند

 #نیلوفرالری

#۱۰۷۸ 

 

ن پاشی بیای خوای واسه کنرست م_راسنر راسنر یم

 کانادا ؟

_اگه محبوبه ماه خانم مشکیل با اومدن من نداشته 

 باشن! 

 _نه... خب...کانادا رو که نخریدم. 
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 شه؟_" دوِست دارم " به زبان آلماین اترییسی چی یم

 دونم. _نیم

!؟ _نیم ؟     ich liebe dicدوین  .یاد گرفنر

؟                ی زبان آلماین هسنر            _در حال یادگی 

خوندم توش " دوست دارم " رو _نه. داشتم یه مجله یم

به زبان های مختلف دنیا ترجمه کرده بود. آلمانیش تو 

 خاطرم مونده.  

_من دیگه باید قطع کنم. ایستگاه بعدی باید پیاده بشم. 

رم دیدن خانم آسیه .امشب تولدشه و دعوتم دارم یم

 . کرده

ین ظلمه که من اینجا تا _تا گ قراره تنبیه بشم؟ ا

دیروقت تو کارخونه تک و تنها نشسته  باشم و به یه زن 

 پنجاه_شصت ساله هم حسودیم بشه.  

 _دیگه به گ حسودیت میشه؟

! کاش  _در حال حارصن به آدمای واگنن که توش نشسنر

 کردم! شون بودم و با تموم چشمها نگات یممن همه

اژ " سمت خدا " افتاد  . حتما داری االن _یادم به تییر

! بوش تا اینجا هم میاد. گروگر سیگار یم  کیسی
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کردم... پا به پای هم داریم  _سیگار نبود که باید دق یم

 ماه. سوزیم .یه سوال دارم ازت زیکیم

 _بگو تا نرسیدم 

 _ تو حنر یه ذره هم دلت تنگ نشده برام؟

ا و خییل کسا تنگ شده!  ن  _دلم واسه خییل چی 

 شم؟ییل کسا یم_منم جز اون خ

 سکوت

 _الو ؟ محبوبه؟ چرا ساکت شدی؟

 _من باید پیاده شم محمد! 

 _جواب منو ندادی! 

 _مگه آدم قحطیه که دلتنگ تو بشم . 

! تو به روت نیار ! ویل من که یم  فهمم. _ای مغرور لعننر

 _خداحافظ ! 

_به پیامهام به موقع جواب بده! با یه تماس تصویری 

 !  روحم رو شاد کن. لطفا 

 _بای محمد! 

 _پووووف...بای... عزیز دلم! (
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 ۱۴۰۱#پایان بهار 
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