ﭘﺪرم را ﻧﺎداﻧﯽ ﻣﺎ ﮐﺸﺖ؛ ﻧﻪ اﯾﺪز و اچ آی وی

ﻫﻨﺮ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺳﺎﻧﻪ و -ﭘﺮﯾﺴﺎ ﺻﻔﺮﭘﻮر
ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﻋﺬاب وﺟﺪان ﻣﺮگ ﭘﺪرش رﻫﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺎداﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﭘﺪرش ﺷﺪه و ﻧﻪ
اﯾﺪز.
ﻧﺴﺮﯾﻦ ۸۳ﺳﺎﻟﻪ ،ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻬﺮان ،ﻣﺘﺎﻫﻞ و ﺣﺴﺎﺑﺪار ﯾﮏ ﻫﺎﯾﭙﺮﻣﺎرﮐﺖ اﺳﺖ .ﺷﻮﻫﺮش ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ اﺣﺴﺎس
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭘﺪرش ﯾﮏ ﺑﻨﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ اﻣﺎ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻮد .درآﻣﺪ ﭘﺪرم ﮐﻢ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻮادش ﻣﯽ رﺳﯿﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎن .ﻣﺎدرم ﻫﻢ
ﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺖ اﺣﺴﺎس ﮐﻤﺒﻮد ﮐﻨﯿﻢ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ دو ﺑﭽﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﻣﺎدرم ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﺎ را ﺑﻪ روز و آﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺰرگ ﮐﻨﺪ
ﭘﺪر ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺻﺒﺢ ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  72از دارﺑﺴﺖ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و ﻣﻬﺮه ﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻤﺶ آﺳﯿﺐ دﯾﺪ و ﭘﺎی راﺳﺘﺶ ﺷﮑﺴﺖ.
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم .ﻣﺎدرم و ﻋﻤﻪ ﻫﺎ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻫﻮای او را داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻠﻮغ ﻣﯽ“
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺶ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ .اوﺿﺎع ﻣﺎدی ﺧﺮاب ﻧﺸﺪ ﭼﻮن ﻫﻢ ﭘﺲ اﻧﺪاز داﺷﺘﯿﻢ و ﻫﻢ ﺑﯿﻤﻪ و ﻫﻢ ﻓﺎﻣﯿﻞ دﻟﺴﻮز و ﺧﻮب .اﻣﺎ ﭘﺪرم ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻗﺒﻞ ﺗﺮﯾﺎک ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ .ﻣﺎ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺑﯿﻤﺎری اش ﻓﻘﻂ ﺷﺒﻬﺎ آﻧﻬﻢ در اﺗﺎق ﺟﺪا دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﻨﻘﻞ و ﺑﺴﺎط راه ﺑﯿﺎﻧﺪازد وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺴﺎط
”ﭘﻬﻦ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﺎدرم ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺷﺪ.
ﯾﮏ ﺷﺐ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻧﺴﺮﯾﻦ از آوردن ﺑﺴﺎط ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪٔ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ات ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽ زﻧﺪ ،ﻣﺮد او را ﺑﻪ ﺑﺎد ﮐﺘﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮد و
ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎدر ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻗﻬﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرش ﻣﯽ رود.
ﭘﺎﯾﺶ را در آورده ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺼﺎ راه ﻣﯽ رﻓﺖ .ﻣﺎدرم را ﺑﺎ آن ﻋﺼﺎی ﮔﭻ ”ﻧﺴﺮﯾﻦ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ از ﯾﺎدآوری آن روزﻫﺎ ﻧﺪارد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻓﻠﺰی ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺖ زد .ﻣﺎ ﺣﯿﺮت ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ و از وﺣﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﯾﻢ .ﮔﺮﯾﺎن و ﮔﯿﺞ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﻣﺎدر ﮐﯽ و ﭼﻄﻮر ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک
”ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﯾﮏ ﻣﺎه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎدرم و داﯾﯽ و ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﻢ ﺑﻪ اﺻﺮارﻫﺎ و اﺑﺮاز ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻋﻤﻪ ﻫﺎ  ،ﭘﺪرم و رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪﻫﺎ راﺿﯽ ﺑﻪ آﺷﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻮدم و ﺧﺎﻃﺮم ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭘﺪرم در آن ﻣﺪت دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺗﺮﯾﺎﮐﯽ آﻟﻮده ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دﯾﺮ
ﻣﯽ آﻣﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﮔﺮدش و ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﭘﺎرک ﻧﻤﯽ ﺑﺮد و وﻗﺘﺶ را ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺬراﻧﺪ .
ﯾﮏ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ اﻣﺎ درآﻣﺪش ﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﻮن ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﯿﺸﺘﺮﭼﺮت ﻣﯽ زد .ﺧﻮش ﻧﺎﻣﯽ و ﺧﻮش ﺣﺴﺎﺑﯽ و
ﺧﻮش ﻗﻮﻟﯽ اش زﯾﺮ ﺳﺆال رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﻧﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻧﻪ ﺳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن.

ﻋﻤﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﺎر زن و ﺑﭽﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺗﺮﯾﺎک ﺑﮑﺸﺪ ﻣﯽرود ﮐﻨﺎر رﻓﻘﺎ ﻫﺮوﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﭘﺪرم ﯾﮏ ﺷﺐ
دوﺳﺘﺎﻧﺶ را دﻋﻮت ﮐﺮد و ﻫﺮوﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺎدرم از وﺣﺸﺖ ﻣﺎ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﻫﻤﮕﯽ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﻢ  .ﯾﮏ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﻬﺮ و آﺷﺘﯽ
رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮوش وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪ روزﻫﺎ را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ .ﭼﻨﺪﺑﺎر ﻫﻢ دﺳﺖ روی ﻣﺎﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪرم ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎدش ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ
ﻣﺎدرم ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺖ و در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ  .ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ازﭼﻬﺎرﺳﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﻣﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻃﺮف ﻣﺎدرﻣﺎن ﺑﻮدﯾﻢ و از ﭘﺪرم دوری ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .او ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﻃﻼع از
ﺑﯿﻤﺎریاش ﻣﺎ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ و دﻟﺘﻨﮕﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻪ ﻫﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽزدﻧﺪ و ﻣﺎ را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرﺗﺎن ﭘﻮل داﺷﺖ
ﺧﻮب ﺑﻮد ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﺪه رﻫﺎﯾﺶ ﮐﺮدهاﯾﺪ و از اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ.
ﻓﺮوﺷﻨﺪ و ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﮐﻢ ﺑﯿﺎورﻧﺪ آﻧﻬﺎﺷﺎن را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺎدر ﻧﺴﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدﻫﺎی ﻫﺮوﺋﯿﻨﯽ زن و ﺑﭽﻪ ”
”.ﻫﺎ دوری ﮐﻨﺪداد ﺻﺪ درﺻﺪ از ﭘﺪر ﺑﭽﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢرا وادار ﺑﻪ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽ
ﺑﻮد .ﻫﺰار آﺳﻤﺎن و رﯾﺴﻤﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮏ روز از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن آﻣﺪم دﯾﺪم ﻣﺎدرم ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن ﺳﺎﻋﺖ درﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
از ازدواج ﻣﺠﺪد ﺣﺮف زد .آن ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻨﻮز در دﻫﮥ ﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﺟﻮان اﺳﺖ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰر ﺑﺨﺶ
ﮐﻪ ﻣﺮد زن ﻣﺮده و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﻮﻟﺪاری اﺳﺖ ﮐﻤﯽ آرام ﺷﺪم .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﭽﻪ ﺗﺮ ﺑﻮد و ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻦ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﮐﻠﻨﺠﺎر رﻓﺘﻦ اﺣﺘﯿﺎج
ﮐﻪ آن زﻣﺎن در اﯾﺮان ﺑﺮای ﺧﻮدش اﺳﻢ و رﺳﻢ و ﮐﻼﺳﯽ داﺷﺖ رام ﺷﺪ” .دوو“ داﺷﺖ ﭼﻮن ﺑﺎ دﯾﺪن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
ﻫﺎ اﺑﺘﺪا اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪادﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪﻣﺎﻫﯽ از ازدواج ﻣﺎدر ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ آوردﻧﺪ ﻣﺮد در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ .آن ”
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﺟﻮی ﻣﯽﻣﯿﺮد .ﯾﮑﯽ دوﻣﺎه ﺑﻪ ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻪ ﻫﺎ و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﭘﺪری ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮﻫﺮ
”ﻫﺎ را راﺿﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار ﭘﺪر ﺑﺮوﻧﺪ .ﻣﺎدرش آن
ﻧﺴﺮﯾﻦ ازﺷﻮﻫﺮ ﻣﺎدرش ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻃﻮل ﺣﺮف ﻫﺎﯾﺶ اﻏﻠﺐ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺎدرم ﻣﺮد ﺷﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ و واﻗﻌﺎً ﺑﺮای ﻣﻦ و
ﺧﻮاﻫﺮم ﭘﺪری ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺷﺐ داﯾﯽ ﭘﺪرم ﺧﺒﺮ از ﻣﺮگ زودرس ﭘﺪرم آورد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪی اﺳﺖ.
ﻣﺎدر ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺮای دﯾﺪن ﭘﺪر ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻋﻤﻮ ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ او ﮐﺴﯽ زﯾﺎد ﺗﺤﻮﯾﻠﺸﺎن ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و
ﺣﺘﺎ رﯾﺸﺨﻨﺪﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﺪرش را اﯾﻨﻄﻮر ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺪرم ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﭼﻮب ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺛﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮاﻫﺮم ﮐﻤﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﺣﺘﺎ رﻏﺒﺖ ﻧﮑﺮدم ﻣﺮد ﺑﯿﭽﺎره را ﺑﺒﻮﺳﻢ .زردی اﻧﮕﺸﺘﺎن و ﺳﺒﯿﻞ و دور دﻫﺎﻧﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺲ ﺧﺲ
ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﻫﺎﯾﻢ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﯿﻄﻨﺘﯽ و ﺑﻮﺳﻪ ای رد و ﺑﺪل ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ و ﺣﺎﻻ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺮا ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ و ﺧﺒﺮ ﻧﺎﮔﻮار و ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰی را ﺑﻪ ﻣﻦ داد .ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ ﺣﺲ ﮐﺮدم رگ ﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﺳﯿﻢ
ﺑﺮق وﺻﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ .
ﺧﺒﺮ اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد ذات اﻟﺮﯾﻪ دارد و اﻋﺘﯿﺎدش را ﺻﺪ روز اﺳﺖ ﺗﺮک ﮐﺮده اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺰار ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس اچ آی وی اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﻣﺪام ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ اﯾﺪز؟ و او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻧﻪ ،اﯾﻦﻫﺎ ﻓﺮق دارﻧﺪ و ﻣﻦ ﺳﺮش ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮق ﻧﺪارد .راﺳﺘﺶ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺸﻨﻮم ﭼﻮن
ﺑﺮای ﺧﻮاﻫﺮم ﮐﻪ او را ﮐﻤﯽ در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﻧﮕﺮان ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﺳﺮﯾﻊ دﺧﺘﺮک را ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻓﺮار
ﮐﺮدم .ﺗﻤﺎم راه ﻫﺮ دو ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻣﺎدرم ﻫﻢ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ و ﻧﮕﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻫﻤﺎن روز ﺧﻮاﻫﺮم را ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮد و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت دﮐﺘﺮ ﻫﻢ درﺑﺎره ﺗﻔﺎوت اچ آی وی و
ﻧﮑﺮد  .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﯿﻤﺎرش را ﺑﻮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻣﺎ را راﺿﯽاﯾﺪز و راه
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺳﻮال و ﭘﺮﺳﺶ رﻓﻊ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز اﺳﺖ ،ﻧﺎراﺣﺖ وﻣﻀﻄﺮب و ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮدﯾﻢ .
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺠﺪد ﺳﻤﺖ اﻋﺘﯿﺎد ﻧﺮود .ﯾﮏ روز ﻧﺴﺮﯾﻦ او را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و
اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺮای ﺑﻮﺳﯿﺪن دﺧﺘﺮش ﺟﻠﻮ ﻣﯽ رود ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺧﻮد را ﻋﻘﺐ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﻬﺘﺮﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺲ
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﭘﺪرش ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺧﻮب ﮐﺎر ﮐﺮد و ﭘﺎک ﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﺸﻮد آن دو
ﺑﯿﺸﺘﺮ دور ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪۀ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺷﺎﮐﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺮد را از زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن دور ﮐﻨﺪ.
ﯾﮏ ﺷﺐ از ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺸﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﺟﻠﻮی در ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﺒﺨﺸﺪ ﭼﻨﺎن ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪﯾﻢ ﮔﻮﯾﯽ ﻗﺎﺗﻞ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﺳﺖ و
از ﻗﺼﺎص ﻓﺮار ﮐﺮده .ﺑﺎ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز آن را ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﺟﻠﻮی ﻣﺎدرم و ﺷﻮﻫﺮش ﺧﻢ ﺷﺪ و ﺳﻼم ﮐﺮد .ﮔﻔﺖ آﻣﺪهام اﯾﻦ را
ﺑﺪﻫﻢ ﺑﻪ دﺧﺘﺮﻫﺎ و ﺑﺮوم .ﯾﮏ ﺑﺴﺘﮥ ﺷﮑﻼت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﮐﻮﯾﺖ آورده

اﺳﺖ .ﻣﺎدرم ﺑﺎ داد و ﺑﯿﺪاد و ﺷﻮﻫﺮش ﻣﻮدﺑﺎﻧﻪ اﻣﺎ ﻋﺼﺒﯽ از او ﺧﻮاﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﺣﻢ ﻧﺸﻮد .ﻣﻦ ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ ﮐﻤﯽ دﻟﻢ ﺳﻮﺧﺖ اﻣﺎ واﻗﻌﺎً از ﺑﺮﺧﻮرد
ﺑﺎ او وﺣﺸﺖ داﺷﺘﻢ .ﺧﻮاﻫﺮم ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﮑﻼت را ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ ﻣﺎدرم آن را ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺮت ﮐﺮد و از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺪرم دوﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺠﺪد و ﺿﻌﻒ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ درﮔﺬﺷﺖ اﻣﺎ آن ﺷﺐ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ او را دﯾﺪم .او
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﮔﺮ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و واﺿﺢ ﺗﺮی درﺑﺎرۀ اﯾﺪز و اچ آی وی در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ او را ﭘﺲ از ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﺪری ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﺪ او ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ و آنﻗﺪر ﺿﻌﯿﻒ و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﯽﮐﺲ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﯿﺮد.
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ را ﻣﯽداﻧﻢ و ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اچ آی وی ﻣﺜﺒﺖ و اﯾﺪز واﻗﻒ ﻫﺴﺘﻢ اﺻﻼً ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺧﻮدم را ﺑﺒﺨﺸﻢ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﯽ اﻃﻼع و ﺑﭽﻪ ﺳﺎل ﺑﻮدﯾﻢ و ﻣﺎدرم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ آﺳﯿﺐ ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ وﻟﯽ اﺻﻼً روش درﺳﺘﯽ در ﭘﯿﺶ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و
ﮐﺎرﻣﺎن ﺑﯽ رﺣﻤﯽ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻗﻀﺎوت ﺑﺸﻮم وﻟﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﺧﻮدﻣﺎن را ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺪﺣﺎل و ﻏﺼﻪ دار ﻫﺴﺘﯿﻢ.

