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 مقدمه: 

 باران است خيالی نيست!اگر آسمان چشمان من امشب اشک

 اگر فاصله ی بين من و تو به وسعت روزگاران است خيالی نيست!

 مرا همين بس، که عشقت در چهارچوب ویران وجودم پنهان است...

 باش "آذرخشِ آسمانم"

 (ري)عارفه کش

 را به سربازِ اخمو دوختم. نميغمگ نگاهِ

 خانم. دیوقت دار قهيفقط پنج دق-

بنام خدا
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 سرم را تکان دادم و وارد اتاق مالقات شدم. تندتند

 مواجه شدم. امیزندگ یکه سرم را بلند کردم با اُسطوره نيهم

 و شکسته شده بود! ريپ چقدر

 اش فشردم.مردانه ینهيشِ امنش هجوم بردم و سرم را در سبه آغو هیبغضم را حفظ کنم. با گر نتوانستم

 بابا؟-

 جانِ بابا؟-

کرد.  اموانهید شیکه بغض صدا یخدا! وا یوا

 .ديفشردم و او سرم را بوس اشنهيدر س شتريرا ب سرم

 .افتهیبرات ب یاتفاق ذارمینم رمياگه خودم بم ی. حتذارمیبابا من نم-

 اش نگاه کردم.رت شکستهرا بلند کردم و به صو سرم

 بودم. دشيسف دستکی یموها عاشق

اگر جانِ  ی. حتفتديب یاتفاق نيچن گذاشتمیچنگ انداخت. هرگز نم میصورتش نگاه کردم. باز بغض به گلو یاجزا به

 پدرم را نابود کنند. گذارمیخودم را هم بِستانند، نم

 ام کرد.زدهغم نش،يغمگ لبخند

 قربونِ دختر بابا برم که انقدر به فکرمه.-

 پوزخند زدم. هیگر با

 ممکن بود! ريغ امیقهرمان زندگ یبرا میهاحرف باور

 .افتهیبابام ب یبرا یاتفاق ذارمیبهتره. من نم یباور کن که اگه باور کن ینه؟ ول یکنیباور نم-

 اشک پدرم. دنیو من شکستم از د دياشکش چک بارنیا
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 م!شد خورد

 شدم! رانیو

 خت؟یریاشک م امیزندگ یاسطوره

 !یبر من! وا یوا

 .ديرا چند بار پشت سرِ هم و با عطش بوس صورتم

 !نديبیاش را مبار است که گل سر سبدِ خانه نیآخر یکه انگار برا ی. جورکردینگاهم م قيعم

 بابا جان! اديم یليچادر به صورت معصومت خ-

 که چه؟ کرد؟یرا عوض م حرف

 بود. یشگيهم یبه در خورد. همان سرباز اخمو یاکه خواستم حرف بزنم تقه نيهم

 خانم، وقت تمومه. رونيب نیايب-

هم داشت!  یاسربازِ خشن، نتبجه نیرا تکان دادم. اصال مگر مخالفت با ا سرم

 و با تحکم زمزمه کردم. دميرا بوس پدرم

 باشه! یواریچهار د نیکه تو ا ستيدر شأنِ پدر من نزود!  یليبابا. خ رونيب یايم نجایاز ا-

 نداشت. دياصال ام پدرم

 .کردیدلم را آب م نشيو غمگ فروغیب چشمانِ

 .کردیم شینگاهش دلم را ر نیا

 بارانتم ببوسش. یدوستش دارم. آبج یليبه مامانت سالم برسون آسمانم. بهش بگو خ-

 از اتاق خارج شوم، با بغض گفتم: کهنیآمدم و قبل از ا رونيآغوشش ب از
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یموقع هر چقدر دلت خواست ماون رون،يب یاي. خودت مبوسمیباران رو م ینه آبج رسونم،یمن نه سالم م-

 .نشيبوس

 به چشمانِ پر از اشکش نگاه کردم. یچشم ریز

 مجازات بود. نیتر رحمانهیب دمشيپرستیکه م یمن یپدر، برا یهیگر دنید

 بابا. پس فعال! کنمیهم نم یخداحافظ-

 دهانم گذاشتم و از اتاقِ کوچکِ مالقات خارج شدم. یدستم را جلو طاقتیهم گذاشت و من ب یرو چشم

 چرا؟ ایخدا

 پدر من؟ چرا

 من؟ یخانواده چرا

 !دمیدیرا نم ییروزها نيو چن مُردمیم کاش

 

 وارد شدم. یحوصلگیخانه را باز کردم و با ب در

 .ديکشیپدرم را به رخ م یِخال یکوچک و دلبازمان جا اطيح

 و ناالن داخل شدم و در را پشت سرم محکم بستم. نيغمگ

 !یسالم آج-

 و بانکمش دوختم. بایباران سر چرخاندم و نگاهم را به صورت ز یصدا با

 زانو نشستم. دستانم را از هم باز کردم و گفتم: یزدم و رو لبخند

 .نجایا نميبب اي! بیسالم عشقِ آج-

 خواهرم را به خودم فشردم. یقراریخنده به سمتم آمد و من با ب با
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 ام را نتوانستم مَهار کنم.سر باز کرده بغض

 را پاک کرد. میهاآمد و با تعجب اشک رونياز آغوشم ب باران

 ؟یکنیم هیآسمان چرا گر یآج-

 و با لبخند گفتم: دميکوچکش را بوس دستانِ

 تهران آلودست. یروزانیا یکه هوا یدونیباران کوچولو. گرد و غبار رفته تو چشمم. م کنمینم هیگر-

 اش گفت:العادهقو با لحن کودکانه و فو ديرا بوس صورتم

 !یکنیم هیگر یکه االن متوجه نشم دار ستميمن انقدر خنگ ن یول دونم،یم یبله آج-

 .دکریخلعِ سِالحم م اشیزبان نیريش نیبا ا شهيهم

 !طانيش یِوجب مين دخترِ

 مادرم توجهمان را جلب کرد. یلبخند زدم و صدا شیرو به

 خونه! دِيام یاومد-

 را پاک کردم و به سمتش پا تند کردم. میهااشک تندتند

 شدم. رهيپر از اشکش خ یهاو به چشم دمياش را بوسبرجسته یگونه

 سالم مامانم!-

 هقش به آسمان رفت.سالم تکان داد و هق یرا به نشانه سرش

 یفهمیبابا اون تو بمونه. م ذارمی. باور کن من نمشميناراحت م یکنیم هیگر یهان؟ وقت ؟یکنیم هیمامانم چرا گر-

 .ذارمیمامان؟ من نم

 اش را گرفتم.برنامه ریمد یزدم و شماره رونياز خانه ب تيعصبان با

 داد. جواب یاپِياز چند بوق پِ بعد
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 بله؟-

 شدم و عاجزانه و با بغض لب باز کردم. عاجز

 باهاش حرف بزنم. نیبزار دمیقسم م نيپرستیکه م یشما رو به جون کس-

 ؟ییدختر جان باز تو-

 . قصاص!خوانیفقط قصاص م شونی. اگردنیآقا از حرفشون برنم دخترم

 !قصاص

 منحوس. یکلمه نیا شديمغزم اِکو وار تکرار م در

 .ديام به گوش فلک رسهقِ عاجرانهبه تنم افتاد و هق رعشه

نبود به خدا  ی. عمدستيمن قاتل ن ی. به خدا باباکنمیم نيبگ یاصال هر کار افتم،ی! به پاتون مکنمیالتماستون م-

 !نميمن آقاتون رو بب ديبکن یکار هیبود. شما رو قسم به مقدساتتون  ادینبود. فقط سرعتش ز یکه عمد

 مکث گفت: یرد و بعد از کمک ینوچ

 ساعت پنج اونجا باش. فرستمیآدرس برات م کیصبر کن! -

 گفتم و ارتباط قطع شد. "چشم" جانيو با ه زدهذوق

 پدرم را خواستم. یبه آسمان کردم و از تهِ دل آزاد رو

 !گذاشتینم جوابمی! بدیدیمرا م خدا

 

 نشد. جادیدر حالم ا یرييعمارت هم تغ دنیمشغول بود که با د یبه قدر فکرم

 . کم مانده بود سکته کنم.دمیجویرا م میهااسترس و اضطراب ناخن با

 دختر جان؟-
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 اش به خودم آمدم.برنامه ریمد یصدا دنيشن با

 دهانش چشم دوختم تا حرفش را ادامه دهد. به

 .نتِتيبب خوادیآقا نم-

 شکست. یغرور و خجالت چيهیب بغضم

 نشستم و باز هم از درِ التماس وارد شدم. نيزم یرو شیپا یجلو

 !خوردیاوضاع غرور به چه دردم م نیا در

 چند؟ ییلويغرور ک اصال

 .نمشيبب نیدخترتون، بذار یجا نی! من رو بذارکنمیخواهش م کنم،یالتماستون م-

 گفت: یو با ناراحت ديرا کنار کش شیپا

 نه؟ بلند شو! ای شيني! مگه دسته منه که بذارم ببکننیبلند شو زشته دارن نگاهمون م ه؟یچه کار نیدختر جان ا-

 نداشت. یرادیاش اصال اشکسته بود و شکست دوباره هانیاز ا شترينبود! من غرورم ب مهم

 افتادم و ضَجه زدم: شیبه پا دوباره

بشم، خواهرم هنوز بَچس. رحم  ميتی خوامی. من نمرميمی. من بدون پدرم مدميشما رو به جون مادرتون قسم م-

 !دي! به من نه، به خواهر کوچولوم رحم کنديکن

 را گرفت. میبازو عیسر یليکرد و خ ینوچ

 ؟یفهمیدختر جان. چرا نم اديبرنم یاز دست من کار-

 .کردمیو معصومانه نگاهش م ختمیریاشک م مظلومانه

 را گرفت و مرا به سمت خودش چرخاند. میاز پشت بازو یکس نيحِ  نيهم در

 و تعجب نگاهش کردم و مرد دستپاچه گفت: هیگر با
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 رون؟يب نیخانم، شما چرا اومد-

 سکوت مقابلش گرفت. یبه حرف مرد، کفِ دستش را به نشانه توجهیاو ب یول

 !اشینيها بود. آن هم از نوعِ زماش نگاه کردم. مثل فرشتهصورت مهربان و جا افتاده به

 بود؟ که

 کمکم کند تا پدرم را نجات دهم؟ توانستیم ایآ

 صورتم را پاک کرد. یرو یهااش اشکو زنانه فیو او با انگشتان ظر دیاز بغض لرز امچانه

 دخترم؟ هوم؟ هیچرا گر-

شد و با  دلم از وجودش گرم دانمیمهر و محبتِ موجود در چشمانش! فقط م ایلحن مهربان و اِغواگرش بود  دانمینم

 رنج لب باز کردم.

 بابام!-

 لبانش نشست. یرو ییبایو ز میمال لبخند

 خوشگل خانم؟ یبابات چ-

 هستم؟ نجایچه ا یمن برا دانستینم یعنی

 خانه نبود؟ نياو اهل هم مگر

 .خورمیعمد نبود! قتلِ عمد نبود! قسم م-

 و صورت مهربانش درهم شد. ديلبانش پر کش یلبخند از رو بارهکی به

بود که در چشمانش مثل جزر و مد  یتر، تعجب خاصدوختم! از آن مهم روحشینگاهم را به نگاه سرد و ب زدهوحشت

 !شدیم نیيباال، پا

 شد؟ چه
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 .کندیبرخورد م گونهنیاگر بفهمد که هستم ا دانستمیو م دیاز بغض لرز لبانم

 شده بود. دهیو محبت آفر یهربانم یزن فقط برا نینه! انگار ا یول

 

 بخشش گفت:آرامش یرا نوازش کرد و با صدا صورتم

 تو گل دختر! میبر اي! بزمیعز یکنیم تیاذ یجورنیخوشگلت رو ا یکه چشما ستيدرد ن یدوا هیگر-

 کردم و به همراهش وارد خانه شدم. ینيفنيف

 باغ نبود. کیبه  شباهتیب اطشانيح

 انداختم. نیيدادم و سرم را پا رونيب قيرا عم نفسم

 بود. اطشيتر از حو قشنگ باتریخانه صد برابر ز داخل

 زدن را هم نداشتم. دید یفکرم انقدر مشغول بود که حوصله اما

 سرم را بلند کردم و شوکه نگاهش کردم. یهمان زنِ دوست داشتن یصدا با

 من همسرِ اون مرحومم.-

 ام خارج نشد.از حنجره ییصدا چياما هبزنم  یرا باز کردم تا حرف دهانم

 بود که توان حرف زدن را از من گرفته بود. ادیز یچشمانش به حد غم

 گفتم: دهیبردهیبلند شد و شرمنده و بر امهیهقِ گرکه هق دينکش هيثان به

 !ديمن رو ببخش یبابا د،ياتفاق! ببخش کیاتفاق بود فقط  کیبه خدا عمد نبود. به جونِ مامانم از قصد نبود. -

 رعشه به وجودم انداخت. یادیفر یصدا نيحِ  نيالتماسش بکنم که در هم خواستم

 و پر اُبُهت بود که الل شدم. یجد یبه قدر شیصدا

 اتفاق؟-
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 لرزان به سمتِ صدا برگشتم. یتن با

 خلقتش گذاشته بود. یرا برا یادیخدا وقت و زمان ز قطعا

 .آمدیم نیيها را پاقتدار پلهشلوارش بود و با ا بيدستش در ج کی

 عضو صورتش بود. نیترجذاب بيصورتش ماهرانه کنار هم قرار گرفته بودند و چشمانش با آن برق عج یاجزا

 نداشت. یو نقص بيع چيه

 بود! "جذاب"کلمه،  کی در

ز زبانم ا ایانداختم. گو نیيام را در هم قفل کردم و سرم را پاام را با زبان تَر کردم. دستان عرق کردهخشک شده لبان

 و قدرتش بند آمده بود! بتيه دنید

 داخل؟ یايبه تو اجازه داد ب یک-

 سوالش در خودم جمع شدم. نیا با

 نمانده بود. یباق میغرور برا یاذره شکیلِه شده بود و ب غرورم

 :ديبا بغض نال مادرش

 مامانم؟ یبس کن آذرخش. چرا انقدر سنگدل شد-

 آذرخش؟

 .آمدیداشت و به صورت و رفتارش کامال م یبودن، اُبهت خاص بيبر عج عالوه

 مرد همانند رعد بود! نیا

 !رتمنديو غ قدرتمند

 !گذاردیم ريو خِصلتش تأث یاند که نام هر شخص، در خوراست گفته میقد از

 به جلو گذاشتم و با بغض گفتم: یقدم
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 !نیبد تیرضا کنمیفقط التماستون م کنمیم ديبگ یهر کار-

 شد. انیشرارت خاص در چشمانش نما کی ناگهان

 !ترساندیکه مرا م یشرارت

 نوع خاص! کیاز  یشرارت

 گفت: تیاش را باال داد و با جدپرپشت و مردانه یابرو یتا کی

 ؟یهر کار-

 گفتم: نانيو با اطم فکریب

 !یهر کار-

 !دادمیو آنقدر محکم و مطمئن جوابش را نم شدمیالل م کاشیا که

 

 گفت: دیتردیزد و ب پوزخند

 زنم شو!-

 مانده بودم. میو صامت در جا ثابت

 .کردمیشده بودم و با دهان باز نگاهش م شوکه

 شده بود قطعا! وانهید

 ...؟ی. ولکندیم یشوخ دیو شا انددهياشتباه شن میهالحظه فکر کردم گوش کی

 ؟یچـ... چ-

 شلوارش گذاشت و با طعنه گفت: بيرا داخل ج گرشید دست

 بدم. تیبس باش تا رضا. خونکنمیترش م. آسونیکُلفت یعمارت بلکه برا نیتو ا یخانم یزنم شو! نه برا-
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 مثل امروز مچاله نشده بودم! وقتچينشده بودم. ه ريخورد و خم گونهنیبه حال ا تا

 .نميرا بب وانيپر ل یهيکردم نم یرا فرو دادم و سع بغضم

 بود. زمیپدرِ عز یپرش آزاد یمهين قطعا

 فقط به من چشم دوخته بود. توجهیاو ب یبا داد و رنج نامش را صدا زد. ول مادرش

 دهانم را قورت دادم و گفتم: آب

 ن؟یدیم تیاگه قبول کنم رضا-

 کرد و سکوت کرد! نگاهم

 بود. تشیرضا یمطمئنا نشانه سکوتش

 :دميانداختم و با درد نال نیيرا پا سرم

 قبوله!-

لحظه! مادرش با عجله به سمتش رفت و کت  کی یلحظه متوجه برق چشمانش شدم. فقط برا کیلبخند زد و  محو

 اسپرتش را در مشتش گرفت.

. کنمیحادثه بود مامانم. من التماست م کینکن! مرگ پدرت  یدختر باز نیا ینکن پسرم. نکن رعدِ من. با زندگ-

 قربون دل عاشقت برم! ستيراهش ن نیا یعمر مامان، ول دونمی. دردت رو مکنهیمامانت داره خواهش م

 بود؟ ی. دل عاشق؟ عاشق چه کسکردمیبهت نگاهشان م با

 !کندیم یزن از من طرفدار نیچرا ا دميفهمینم اصال

 !کندیچرا بخاطر من التماس پسرش را م دميفهمینم

 !کردیم هیاطر نجات من گرچرا بخ دميفهمینم

 چرا؟ دميفهمینم اصال
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درون چشمانش  ی. اما آن ترس و نگرانکردیبه مادرش هم رحم نم یاز احساس نبرده بود که حت ییمرد قطعا بو نیا

 داشت! یچه معن

 اِنزِجار نگاهش کردم. با

 نگفت! چيو ه دشيکه کرد، متوجه فکر اشتباهم شدم. دستِ مادرش را گرفت و محکم بوس یبا کار یول

 .داردیکارش حداقل دلم گرم شد که احترام بزرگتر را نگه م نیا با

 .ستادیسمتم آمد و درست کنارم ا به

 ؟یدي. فهمکنمینابودت م رشیز ی! بزنیباشه قبول کرد ادتی-

 زده سر تکان دادم.شتترسناک بود که وح یبه قدر لحنش

 ! کارت دارم.ايدنبالم ب-

 انداختم و لب زدم: یمقابلم نگاه یزد و من به فرشته رونيعمارت ب یدر ورود از

 . ممنون از وجودتون!رميبگ تیاز پسرتون رضا تونستمینم چوقتيه نیاگه امروز نبود دیشا-

 گفت: هیرا تکان داد و با گر سرش

 نه! یجورنی! حداقل ادیدخترم! نبا یکردیقبول م دینبا-

 ها را باال رفت.را بپرسم و تند پله شیچرا نگذاشت

 د؟یکه چرا نبا شديمن مدام در سرم تکرار م و

 

 .افتمی بلندیشاس کیزدم و او را کنار  رونيعمارت ب از

 .ستادمیسمتش قدم برداشتم و درست کنارش ا به

 .دميرسیم اشنهيبه زور تا س زهيم زهیبلند بود و منِ ر یادیز قدش
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 نگاهم کرد و با سر اشاره کرد تا سوار شوم. روحیب

 گرفت. یسوار شدم و او هم کنارم جا ییچون و چرا چيهیب

 را بِراند. نيخودش ماش دیدینم یلزوم چيداشت و ه راننده

 !گریبود د دردیب مُرَفَهِ

 .دیباریاز ژست نشستنش هم تکبر و غرور م یحت

 بود. شیرانِ پا یصاف نشسته بود و دستِ راستش، مشت شده رو کامال

 مهم بود؟ زهايچ نی. اصال مگر ادميکش قيعم نفس

 را به لبانش دوختم. امیام فاصله گرفتم و نگاهِ اشکاز افکار احمقانه شیصدا با

 ها!ها و شروطهبه شرطه ی. ولدميم تیو من رضا یشيزنم م-

 هم شرط؟ باز

 ندارم. توکل به خودت! یاپشتوانه چيجز تو ه گرید من ایخدا

 من باشد! یِرا به تو سپردم. حواست پِ  خودم

 گفتم: یآرام و پر بغض یو با صدا دميرا باال کش امینيب

 که باشه بازم قبوله! یپس هر شرط دم،يرو به تنم مال زيهمه چ یِمن قبول کردم و پ-

 نگاهم کرد. یاحساس چيهیب

 تَرحم هم نداشت. یاذره یحت

 !سنگدل

 یحت یلحظه! حق حرف زدن باهاشون رو ندار کی یبرا یحت یخانوادت رو ندار دنیحقِ د یزنم شد نکهیبعد از ا-

 !هيثان کی یبرا



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
17 

 

 به من وصل کرده باشند، خشک شده بودم. یوُلت ستيو ب ستیشوک نگاهش کردم. انگار که برق دو با

 !شتريم بقلب ،یول سوختندیم میو گلو چشمان

 گفتم: یلرزان یصدا با

 !ستيانصاف ن نی... اـی... ایوَ... ول-

 گذاشت و گفت: اشینيب یاش را روسَبّابه انگشتِ

 چون و چرا! ی. بی! قبول کردــسيه-

 .دیلرز امچانه

 من آدم نبودم؟ مگر

 انتخاب نداشتم؟ حق

 زدم! شیهاحرف یرو ديحال، مهر تائ نیا با

 و چرا! چونیقبول کردم، ب-

 از دهانم خارج شود. ییرا گاز گرفتم تا مبادا حرف نابجا لبم

 نگاهم کرد و دوباره گفت: قيعم

 ؟یخونیدرس م-

 شالم شدم. شهیبا ر یانداختم و مشغول باز نیيرا پا سرم

 .خونمیبله! م-

 بود. او از سنگ بود. رحمت به سنگ! او از سنگ هم بدتر یسوزناکم دلم را به درد آورد ول یصدا

 ؟یاچه رشته-

 !یتجرب-
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 نگاهش کردم. یچشم ریز

 را تکان داد و گفت: سرش

 .یکنیفراموشش م ینوزده داشت نِیياگه نمره پا ی. ولیدیخونم و به درست ادامه م یايخوبه! م-

 .رديهقم اوج نگدهانم گرفتم تا هق یرا جلو دستم

 !؟یخورد شدن تا به کِ ایخدا

 کرد؟یم یساَلخ رحمانهیب گونهنیمرد، مرا ا نیا چرا

 

را نداشتم و چند  یسوار یبازگو کردم. حوصله تاکس شیآدرس خانه را برا ليخانه را خواست و من با کمال م آدرس

 .میخانه بود یبعد جلو قهيدق

 خشک شد. رهيدستگ یدستم رو اشیجد یصدا با

 دنبالت. اديرو جمع کن، پس فردا رانندم م لتیوسا-

 گفتم: قراریم را پاک کردم و باشک قطره

 . مگه نه؟نیدیم تیشما رضا یول اميمن م-

 نگاهم کرد. ظيغِ با

 !شهی. رو حرفم هستم. حرفم دو تا نمگردهیمرد اگر حرف بزنه ازش برنم-

 ماند. جوابیب امیرا تکان دادم و خداحافظ سرم

 در را باز کردم. قينفس عم کیو بعد از  ستادمیاِمان ادر خانه یجلو

 .گفتیخواهر کوچکم باران قصه م ینشسته بود و برا اطيطبق معمول در ح مادرم

 در آن حالت تا اعماق وجودم سوخت. دنشانید با
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 و اَبلهانه شرطِ مزخرفش را قبول کرده بودم؟ فکریچطور ب من

 که دختر لوس پدر و مادرم بودم! ی. آن هم منآوردمینفس کم م دمیدیام را نمروز خانواده کیاگر  من

 نشستم. نيزم یجا کنار در روشکست و همان بغضم

 .کردمیم هیگر یشرم چيهیو ب عاجزانه

 ندارد! یکه سود یمانيو امان از پش ی! وایوا

 و کنارم نشست. دیوحشت زده به سمتم دو د،یکه مرا با آن حالت د مادرم

 گفت: یرا گرفت و با ترس و نگران فمیظر یهاشانه

 بابات افتاده؟ یبرا یشده؟ اتفاق یزيدلم خون شد؟ چ یکنیم هیگر ینجوریدلِ مادر؟ چرا ا زِیعز شدهیچ-

 نکند مادرم! خدا

 .رميمیبدون شما و پدرم م من

 ! من به درک!ديسالم و سالمت باش شما

 

 م.مادرم گذاشتم و نوازشش کرد یبایصورت ز یرا رو دستم

 ام بودم.خانواده یوانهیکه من د آخ

 مامان؟-

 شد. دیتشد اشهیکردم که گر شیعاجزانه و سوزناک صدا آنقدر

 .ديدستم را محکم بوس کف

 دلِ مامان؟ زِیجان مامان؟ عز-

 کردم و گفتم: ینيفنيف
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 .شهیبابا آزاد م-

 و با بهت نگاهم کرد. شوکه

 باورش نشده بود! انگار

 شده بود گفتم: میگلو رِيگبانیکه گر یزدم و با بغضِ وحشتناک یخندتلخ

 خوبم آزاد بشه. یِخوشحالم که قراره بابا یليگرفتم ازشون مامان. خ تیرضا-

 و من! کردیم هیاز شوق گر مادرم

 بود که کرده بودم. یمن از حماقت یهیگر

 .رفتیام مصدقهباران کرد و مدام قربانرا بوسه صورتم

 قربونت برم من؟ یچطور-

 ؟یگرفت تیرضا یچطور

 مگه امکان داره؟ اصال

 منم هست. یِشما خوشحال یمامانم. خوشحال باش که خوشحال ینيبیخونه م اديبابا ب یآره امکان داره! وقت-

 :ديو با تحکم پرس یجد بارنیا مادرم

 دادن آسمان؟ جوابمو بده. تیچطور رضا-

 هم فشردم. یرا رو چشمانم

 م؟یبگو شیچگونه برا حال

 مُجابش کنم؟ چگونه

 بهت مامان. گميتو م میبر-

 کرد و به سمت خانه پا تند کرد. اخم
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 .دميکش یقيو نفس عم ستادمیا

 گرفتم؟ تیشرط رضا نیترمزخرف یِبا قبول میچطور بگو ایخدا

 زدم. شیرا گرفتم و بوسه رو انمیخواهرِ گر دستِ

 کنه؟یم هیگل من چرا گر یِآبج-

 و گفت: ديرا مال مانشچش

 .دونمینم-

 و بغلش کردم. دمیخند

 و من باران را خواباندم. ميداخل رفت به

 .دميانداختم و با لذت صورت تُپلش را بوس یغرق در خوابش نگاه یچهره به

 غم عالم در دلم خانه کرد. نَمشيبینم گرید کهنیا یادآوری با

 .دانستمیبدبخت بودم و خودم نم چقدر

 !ایخدا آه

 

 اتاق خارج شدم و چشم چرخاندم. از

گذاشتم. چشمانم را با  شیپا یکاناپه نشسته بود و به فکر فرو رفته بود. به سمتش رفتم و سرم را رو یرو مادرم

 .رديهم گذاشتم و خدا کند او شرطش را پس بگ یآرامش رو

 گفت: میدر حال نوازش موها مادرم

 ؟یگرفت تیچطور رضا یبگ یخواینم-

 شدم و سرم را به چپ و راست تکان دادم. رهيخ میروروبه روحیب وارید به
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 و گفت: ديکش یفيخف آهِ

 به؟یباشه دخترم، باشه! حاال من شدم غر-

 .دميکش ادیو با وقاحت بر سر مادرم فر ستادمیا کالفه

قراره  یبدون خوامیگرفتم. نم تیبگم چطور رضا خوامی. نمیبگم تا ناراحت بش خوامیمن نم یول یستين بهیغر-

 مامان! خوامی! نمخوامی. نمنمتونيبینم وقتچيه گهید یبدون خوامیازدواج کنم. نم

 سر دادم. وَنيش اهميبخت بد و س یبرا یهایشکست و ها ادمیفر انيم بغضم

 سقوط کردم. حالیشل شدند و ب میزانوها

 .کردم هیام گربه مادر مبهوت و درمانده توجهیب

 بود. یکسیو ب یپناهیاز سر ب دیکه شا یاهیگر

 مادرم نگاه کردم. به

 !انیبود و گر درمانده

 به نجوا بود گفت: هيکه شب یآرام یسمتم آمد و مقابلم نشست. با صدا به

 ؟یکرد کاریچ-

 هق گفتم:از شدت هق دهیبردهیبر

 .دهیم تیشرط رِ... رضا کی... یِاون... اون گُ... گفت... فَ... فقط به -

 .آمدیباال نم نفسم

 شود؟یاصال تمام م شود؟یتمام م یروزها کِ نیا ایخدا

 .دهیم تیگُف... گفت... اَگه با... باهاش... ازدواج کُ... کنم رِ... رضا-

 رنگ به رو نداشت. مادرم
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 .شدیکبود شده بود و چشمانش هر لحظه باز تر از حد معمول م لبانش

 را گرفتم و تکانش دادم. شیهاده شانهز وحشت

 مامان؟ شد؟یچ رميبم یمامانم؟ اله ؟یشدیمامان! مامان جان؟ مامان چ-

آب  وانيل کی. تند بلند شدم و نديکلمات را کنار هم بچ یدرست و حساب توانستیرا تکان داد، اما انگار نم لبانش

 آوردم. شیبرا

 .دميصورتش پاش یرا رو یبه خوردش دادم و مقدار یکم

 بود اما هنوز هم شوکه بود. افتهیبهبود  یکم حالش

 گفتم: هیو با گر دميرا بوس صورتش

 !...ـیترسوند ؟یمامانم خوب-

 ام گذاشتم.گونه یو با دهان باز دو دستم را رو ديسوختن صورتم حرف در دهانم ماس با

 مرا زد؟ مادرم

 را؟ آسمانش

 اش را؟خانه یکرده زیعز

 بهت نگاهش کردم و لب زدم. با

 مامان!-

 ام!خورده یليکه از مادرم س شدیهنوز باورم نم انگار

به فکرِ  ؟ی. چطور تونستدمیدیروز رو نم نیو ا مُردمیم یآسمان. اله یآسمان؟ خونه خرابمون کرد یکرد کاریچ-

 کاریکنم؟ چ کاریخدا چ یکه برات هزارتا آرزو داشت. وا یبودیالاقل به فکر اون بابات م ،یشده نبود ليمنِ ذل

 آسمان؟ یکرد

 نگاهش کردم. امیچشمان اشک با
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 هم، جز قبول کردن شرطش داشتم! یاچاره مگر

 انداختم و در دل به خود گفتم: نیيرا پا سرم

 کَسَمه.که همه زمیعز یرو کردم. بخاطر بابا کارنیمن بخاطر شماها ا-

 کردم و آرام گفتم: هیگر نیياهمان سر پ با

 !نيبابامه! هم یِ. مهم فقط آزادستيمهم ن یچيبرام ه-

 تاسف تکان داد و گفت: یبه نشانه سر

 یفهمی. مکنهی. بابات بفهمه با بدبخت کردنِ دخترش آزاد شده سکته میکردیرو نم کارنیاگر بابات مهم بود ا-

 آسمان؟

 مامان! کنمی. خواهش مشهیم زيمتوجه همه چ نه،يخودش منو نب یوقت رونيب اديبهش نگو مامان. بذار ب-

 تکان داد و گفت: یمنف یبا ترس سرش را به نشانه مادر

 یگيو بهش م یري. میقبول کن یتونینم یگیو به اون مرد م یريامروز م ني. تو هم همگميبهش م رمينه! نه! م-

 .یشد مونيپش

 و بلند گفتم: هیگر با

 . مامان؟ميبش ميتیخودم و خواهرم  خوامیبابام قصاص بشه. من نم وامخیمن نم-

 !کنمی. التماست مکنمیخواهش م مامان

 .میکردیم هیبلند گر یهر دو با صدا حال

 را هم گذرانده بود! یاهيکه س مان،یبخاطر سرنوشت و روزگار خاکسر میکردیم هیگر

 بنده! یدلروزگار و سنگ یِکرد. از سخت تیدستش را بلند کرد و شکا مادر

 ؟یکرد بمونيبود که نص یبتيچه مص نیا ایخدا-
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 م؟یات کرددر حق بنده یچه ظلم م؟یکرد یکارِ اشتباه چه

 هات انقدر سخت و سنگن؟بنده چرا

 ا؟یبشه خدا یقربان دیدختر من با چرا

 کردم. هیگذاشتم و بلند گر نيزم یرا رو سرم

 .دادیخوبش را نشان م یِسرنوشت رو کاش

 !کاش

 

 روز گذشته بود و چه زود دو روز گذشت! دو

 را جمع کرده بودم. میهالهيو ضجه تمام وس هیگر با

 .نیو مادرم ناله و نفر کردیم هیخواهرم گر باران،

 ی. بابات اومد من چیخوایهم نم تیو رضا یشد مونيکار بگذر. برو بهش بگو پش نیا ريو از خ ايآسمانم؟ دخترم ب-

 تنش کجاست؟ یبگم بهش؟ بگم دخترش؛ پاره

 سِمِج و مزاحمم را پاک کردم و گفتم: یهااشک

 ريدل س کی ايپس حاال مخالفت نکن. ب یو قبول کرد ی. قانع شدمینکن مامانم. ما با هم حرف زد یقراریب طورنیا-

 .نمتينب گهید دیبغلت کنم که شا

 .ديهق به سمتم آمد و مرا در آغوش کشد مادرم با هقدردناکم که تمام ش جمله

 کردم. یرا خال میهاهق زدم و در آغوشش خودم و عقده توانستمیگذاشتم و تا م اشنهيس یرا رو سرم

 ؟یرو با خودت و خانوادت کرد کارنیکنم؟ چرا ا کاریمادر؟ من بدون تو چ زِیعز-

 به سمتم آمد. هینگفتم و باران با گر چيه
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 !کنمینرو. خواهش م شهيمن دلم برات تنگ م ؟یآسمان مگه قراره کجا بر یآبج-

 .کردیاصال سرحال و شاد کننده نبود و برعکس! تمام غم و اندوهم را به طرف مقابلم منتقل م لبخندم

 نبودند. یپژمرده شده بودم و لبانم به خنده راض انگار

 .دميکش آمدم و باران را در آغوش رونيآغوش مادر ب از

 من! یِدوست داشتن خواهرِ

 چه! یعنیروزگار  یهایچه و از آن بدتر دست و پنجه نرم کردن با مشکالت و سخت یعنی یزندگ یدانیچه م تو

 کردم. شیو از خودم جدا دميروشنش را بوس یموها

 من بود. اهِيرنگش بر خالف چشمان س یطوس چشمان

 و گفتم: دميجفت چشمش را بوس دو

شهر خودمونم. هر وقت هم دلت برام تنگ شد به آسمان نگاه  نيبرم. تو هم ییجا ستيبارانم، من که قرار ن یآبج-

 .شتيپ اميم عیو تند و سر فهممیمن زورد م ی. ابنجوراريب ادتیکن و منو به 

 باران را؟ ایرا مسخره کرده بودم  خودم

 .دکریداشت که باور م یو خواهرم چه دلِ خوش گفتمیم دروغ

 مدرسه. یبر دیحاال هم پاشو برو لباسات رو عوض کن که با-

 ام به اتاقش رفت.گونه دنيو بعد از بوس ديرا باال کش اشینيب

 خفه کردم و به سمت مادر برگشتم. نهيرا در س آهم

 دردم بود؟ یدوا هیرا پاک کردم و مگر گر میهااشک

 بود. چيخوب بهتر از ه یبود. ول یبه دهن کج هيشب شتريمادرم لبخند به لب نشاندم که ب یِخوشدل یبرا

 محضر. لباس خوشگالتو بپوش. میبر دی. بلند شو االن باهاشهيمامان مثال دخترت داره عروس م-
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 بلند شد و گفت: شتريب اشهیگر یصدا مادرم

 .ینابود کرد تويبختِ من! زندگ اهيدختر س یا-

 شد؟يکردم بغض نکنم، اما مگر م یسع

 .شمیاِ... مامان انقدر نفوسِ بد نزن من خوشبخت م-

 اش نگاهم کرد و گفت:و با عشق مادرانه ديکوب اشنهيسوز و اشک به س با

 دلِ مادر! زی. عزنميشاءاهلل قربونت برم! منم آروزمِ که دخترم رو خوش و خرم ببان-

 انداختم و پوزخند زدم. نیيرا پا سرم

 شدم؟یواقعا خوشبخت م ایآ

 من هم خوب بود! یزندگ اشک

 !کاش

 

 اش کردم.مدرسه یِراه سیو با سرو دميرا هزار بار بوس باران

 توجهم را جلب کرد. ییبلندِ آشنا یشاس نيکه خواستم داخل خانه شوم ماش نيهم

 بود. یشناختنش کاف یدقت برا یکم فقط

 جلوتر رفتم. نيهم یو برا نميبب یداخلش را به راحت توانستمینم هیزاو نیا از

 اش آمده بود.راننده فقط

 د؟یايانتظار داشتم او هم ب نکند

 پراندم. نشیريرا از خواب ش چارهيب یزدم و راننده شهيتقه به ش چند

 شد و گفت: ادهيپ نيپاچه از ماشمن دست دنید با
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 دنبالتون. اميسالم خانم! آقا گفتن ب-

 سالمش را دادم. جواب

 ام؟يب دیبا یزود نیبه ا-

 را خاراند و گفت: سرش

 .نياومد بهشون زنگ بزن شيپ یآقا گفتن اگه مشکل-

 من باهاشون حرف بزنم. نیريشمارشونو ندارم. لطفا شما تماس بگ-

 تلفنش را به سمتم گرفت. یارا تکان داد و بعد از گرفتن شماره سرش

 .ديچيکه داشت در گوشم پ یو جذابش؛ با آن خَش خاص رايگ یاز چند بوق صدا بعد

 ؟یفيبگو سِ-

 نه؟ ایمن هستم  ديفهمیکه م زدمیحرف م دیاش اشتباه گرفته بود. خوب بابا راننده مرا

 دهانم را قورت دادم و آهسته گفتم: آب

 سالم!-

 سکوت کرد. هينشناخته بود که چند ثان انگار

 است؟ دهيرا شن میآشنا یکه کجا صدا کردیفکر م دیشا

 آسمانم.-

 بگو؟-

 ام؟يشب ب شهی... نمیعنیمن... -

 و با تحکم بود که حق مخالفت را از من گرفت. یجد یبه قدر شیصدا
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به نظر دادگاه داره. پس رو حرفت  یآزاد بشه بستگ یپدرت کِ کهنیدادم. و ا تینه! من به قولم عمل کردم و رضا-

 .ايباش و با راننده ب

 شوق آمدم. به

 شد؟یآزاد م پدرم

 کرمت را شکر! ایخدا یوا

 گفتم: زدهذوق

 !اميممنون، منم رو حرفم هستم. م-

 ارتباط را قطع کرد. "خوبه"گفتنِ  با

 را به دست راننده سپردم و گفتم: یگوش

 .اميم گهید قهيچند دق نيمنتظر باش-

 

 سمت خانه پا تند کردم. به

 .ختمیریو اشک شوق م کردمیبلند صدا م یرا با صدا مادرم

 وبم اصال قابل وصف کردن نبود!که حس خ یوا

 گغت: یآمد و با ترس و نگران اطيزده به حوحشت مادرم

 آسمانم؟ جان مامان؟ -

 سر دادم. هیگر یرا در آغوشش رها کردم و بلند بلند نوا خودم

 ؟یکنیم هیدل مامان چرا گر زیدخترم؟ عز-

 م... مامان؟-
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 جانِ دلِ مامان؟-

 .شهیبابا... بابا داره آزاد م-

 زده و ناباور گفت:از خود جدا کرد و شوک مرا

 شه؟یبابات داره آزاد م ؟یچ-

 را با دستانم قاب گرفتم و گفتم: صورتش

 به عهد رو بلده! یکارش بهم فهموند که وفا نیداده! با ا تیداده مامان. رو قولش مونده و رضا تیرضا-

 .ختیمادرم هم، همراهم اشک ر بارنیو ا دمیخند

 مَردش و اشکِ غم از اسارت دخترش! یشوق از آزاد اشک

 آخر پدرم. داریبدون د رفتم،یم دیبا من

 ! تک و تنها!رفتمیم دیبا

 نداشتم. یو خودم هم حال چندان خوش کردیم امیهمراه هیبا گر مادرم

 .دیبهش نگو ممياز من و تصم یزيپدر چ یمادرم گفته بودم که تا آزاد به

 بودم که هم بود و هم نبود! یپدر تیوسط، لنگ رضا نیا یه قبول کرد. ولهزار قسم و نال با

 مادرم گفتم: یراحت ینداشتم اما برا نانيام اطمو گرچه به گفته دياش را محکم بوسآخر گونه در

 ! قرصاتم سرِ وقت بخور، باشه؟اينکن یتابی. بشتيپ اميو م کنمیم شيمامان راض-

 حرف زدن نداشت. ییتوانا گریکرده بود، د هیاز بس گر مادرم

 حال مادرم منقلب شده بودم. دنیهم با د خودم

خواهم شد و از  مانيپش نميحال بب نیبمانم و مادرم را با ا گرید قهيدق کیکه اگر  شناختمیو خودم را م دانستمیم

 رفتن منصرف!
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باور  نیهم نکردم. چون بر ا یخداحافظ یو حت دميتر شده از اشکش را بوس یبار گونه نیآخر یبرا نيهم بخاطر

 .گردمیخانه برم نیبودم که دوباره به ا

 مزاحم را پس بزنم. یهاکردم اشک یدر خارج شدم و سع از

 انگار قدرتِ کنترل کردنشان از دستم خارج شده بود! اما

 را به دست راننده سپردم و خودم هم سوار شدم. ساکم

 .کردمیم هینبود و بلند بلند گر هیباز داشتن خودم از گر یبرا یمانع چيه گرید

 .کردمیم هیگر اهمياقبال بد و بخت س یبرا

 خوب بود! یزندگ کاش

 !کاش

 

 نجاتم شده بود رفتم. یکه آن روز فرشته یشدم و به سمت زنِ مهربان ادهيپ نيماش از

 به تن داشت. اهيس لباس

 اما غم چشمانش را نتوانسته بود پنهان کند. آمد،یبه صورتش م شیبایلبخند ز گرچه

 سالم کردم. نیيو با سر پا ستادمیا مقابلش

 ام گذاشت و سرم را بلند کرد.چانه ریرا ز دستش

 ام نگاهش کردم.چشمان سرخ شده و پف کرده با

 .یپسندیدختر خوب! نکنه ما رو نم یکرد هیباز که گر-

 گفتم: یاخفه یشدم و با صدا هُل

 .ستين طورنینم باستان، انه خا-
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 کرد و من با ترس آب دهانم را قورت دادم. اخم

 را از چشمانم خواند و باز لبخند زد. ترسم

من اخم کردم چون دوست ندارم بهم بگن خانم باستان.  ؟یبرداشت کرد یخوشگل خانم؟ اخمِ منو چ یترسیچرا م-

 ! خانم باستان مرحومه مادر شوهرم بود.یتو قراره عروسم بش یناسالمت

 !شکیبود ب یطبعشوخ زن

 زدم و او با شوق گفت: لبخند

 .یخندیچقدر خوشگل م-

 !نیممنون، لطف دار-

 کرد و گفت: یبه داخل همراه مرا

 ینکن. پسرم برخالف چهره نانيآذرخش اطم یبه حرفا ادیعروس گلم. ز ییعمارت شما نیبه بعد خانم ا نیاز ا-

 داره. یو رفتارِ خشکش قلب رئوف و مهربون یدج

 و با تعجب نگاهش کردم. دیباال پر میابرو

 عمارت؟ نیا خانم

 من؟

 ام هم منع کرده بود!خانواده دنیمرا از د نيپسرش آن روز در ماش دانستیبه حرفش زدم. او چه م یدل پوزخند در

 ؟یانقدر کم حرف شهيهم-

 شدم. رهيخ نشيصورت مهربان و چشمانِ غمگ به

 بله!-

 بودم؟ دهیدر عمرم د ییبایز نیرا تکرار کرد و من فکر کردم زن به ا بشیدلفر لبخندِ
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الزم  تشیعاقد سراغ پدرم را گرفت. رضا یخوانده شد و من همسر دائمش شدم. آخ که چقدر درد داشت، وقت عقد

 سرم! یهیبود! آخ پدرم! سا

بود، . پدرم نندياش را ببآوردند. پدرم نبود تا دخترِ عروس شده رونيرا شکافتند و قلبم را ب امنهيلحظه انگار س آن

یدخترش را نشان م یرا امضا کرده بود که حکم بدبخت یابداند، برگه آنکهیبود. پدرم ب تشیبر رضا یمَبن یاما امضا

 !داد

 هم دفن شدند! که دَفن شدند و چه زود ییآرزوها یکردم و ضجه زدم، برا هیگر

 داد. امیدلدار هیکرد و با گر هیمن گر یپاهم؛ هم مادرش

 او خونسرد بود و آرام! اما

 را بدبخت کرد و تمام! ینه انگار که دختر انگار

 نه انگار! انگار

 و او دستم را سِفت و محکم در دستش فشرد. میمحضر خارج شد از

 و او نگاهم کرد. دميچسب شیبه بازو معذب

 !آوردیمرا از پا درم اهشيو قدرت چشمان س نفوذ

 ؟یاگرسنه-

 آرام گفتم: یليدهانم را قورت دادم و خ آب

 !ینه، مرس-

 گفت: دیرا باال انداخت و با ترد شیابرو یتا کی

 ؟یمطمئن-

 تکان دادم و او گفت: یرا به آرام سرم



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
34 

 

 خونه. میپس بر-

 هم سر تکان دادم و در کنارش قدم برداشتم. باز

 .دميرسیم اشنهيتا س بایتر نگاهش کردم. قدش بلند بود و من تقربا دقت یکم بارنیا

 !زدندیم ادیرا فر یهم داشت و ته چشمانش محبت خاص یاجذاب و مردانه یچهره

 انداختم. نیيرا فشار دادم و سرم را پا شیکرد و من با شرم بازو رينگاهم را غافلگ یناگهان یليخ

 شده بودم! زيه

 گرمان بود.نشسته بود و با لبخند نظاره نيباستان داخل ماش خانم

و  رميبگ اشدهیناد یادبیکنارم باشد با ب یتربزرگ یوقت دم،يکشیعقب نشسته بود و من واقعا خجالت م یصندل در

 شوم. ريجلو جاگ یخودم در صندل

 در عقب را باز کردم و گفتم: عیسر یليو خ دمیگز لب

 !نينيلطفا جلو بش-

 کرد و لبانش را غنچه کرد. اخم

 نم؟يمن چرا جلو بش ن،یها! شما تازه عروس دامادچه حرف-

 نگاهش کردم و گفتم: دلخور

 یاگر پشت به شما و صندل ده،یخانوادم رو نشون م تيمن رو و ترب یادبیب نیو ا نیترشما بزرگ کنم،یخواهش م-

 .نميجلو بش

 گفتن نداشت! یبرا یاما انگار حرف د،یبگو یزيباز کرد تا چ دهان

 نگاهم کرد. یخاص یلبخند زد و با عالقه فقط

 از هم باز شدند. یلبخند مچهيکارِ من خشنود و خوشحال شد و لبانش به ن نیاو... احساس کردم با ا و
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 داشت! یادیارزش ز شانیکارم برا نیا ایگو

 

 بودم و دلمرده! نيبعدش غمگ روز

 .کردمیو خاطرات شب قبل را مرور متخت نشسته بودم  یرو

 چقدر تنها بودم! شبیو د ديچک اشکم

 و بس! داندیخدا م فقط

 .ديدستم را گرفت و به همراه خود کش یخودم گرفتم، او عصبان یرا برا یسراغ اتاق شبید ،یوقت

 بودم. دهيترس

 کرده بودم. وحشت

 مرا به سمت اتاق خودش کشاند. توجهیب اما

 یمحکم و جد زد،ینفس مکه نفس یرا محکم گرفت و در حال میهامیتخت نشاندم و بازو یرو میاتاق که شد داخل

 گفت:

 ؟یدي. فهمیپرسیم یخودیو ب جایسوال ب نيبارت باشه چن نیو آخر نياول-

 ؟یديها جات کنار منه. فهمشب یزنِ من! خوش ندارم زنم دور از خودم باشه. هر جا باش ،یزنم تو

 دادَش در خود مچاله شدم. با

 شدم. حسیب اصال

 .کردمیم هیو گر دمیلرزی. توان مخالفت هم نداشتم. فقط مرميآن لحظه بم خواستیم دلم

 .دادیکه ضعفم را نشان م گاهیگاه و ب یهاهیگر نیهم متنفر بودم از ا چقدر

 ...اما؟



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
36 

 

 دارد! اما

کارش. گرچه  نی. و من چقدر ممنونش بودم بخاطر اديآرام خواب یليو خ دينکرد. فقط مرا در آغوشش کش یکار او

 ارزش داشت! ايدن ايدن میکارش برا نیبود، اما ا دهيسرم داد کش

 گفتم: یآرام یرا پاک کردم و با صدا میهاکه به در خورد اشک یاتقه با

 د؟یيبفرما-

 باز شد و خانم باستان داخل شد. در

 و کنارم نشست. ديپاش میبه رو لبخند

 زدم و او گفت: یلبخند متقابال

 عروس گلم. ريصبح بخ-

 زن مهربان بود. نیزدم و چقدر ا لبخند

 را از او نداشتم. یبرخورد نيتوقع چن اصال

 .شودیو آزار من آرام م تیو با اذ دهدینشان م یسرِ ناسازگار دنمیبا د کردمیم فکر

 اشتباه بودند انگار! شهيمعادالت من هم اما

 .ريصبح شما هم بخ-

 ؟یستيعروس جان، شما گرسنه ن نميبب-

 گفتم: دمیگزیکه لبم را م یانداختم و در حال نیيخجالت سرم را پا با

 .نیيپا اميب دميکشیخجالت م-

 داد و آرام گفت: لمیتحو ینیريش اخم

 ؟یزنيم هيچه حرف نیحرفت رو نشنوما! ا نیا گهید-
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 .دمیخند نيشرمگ

 .نیيپا میبلند شو عروس گلم. بلند شو با هم بر-

 تکان دادم و بلند شدم. سر

 ها، خوشگل خانم!انقدر کم حرف باشه دیعروسِ من نبا-

 غم نگاهش کردم. با

 از من داشت؟ یانتظار چه

 .کنمیم یچشم! سع-

 ام گذاشت و گفت:شانه یرا رو دستش

 .شمیخوشحال م یليخ یطورنیبه بعد بهم بگو مادر جون. من ا نینه، حتما! درضمن از ا یسع-

 ؟یول-

 لبم گذاشت و گفت: یاش را رواشاره انگشت

... خدا خواست و دو تا پسر بهم داد. خدا یدوست داشتم دختر داشته باشم ول یلي. من خاريو اما ن یول گهی! دسيه-

 !شمیممنونت م یکن وردهٓ  رزوم رو براکه سالم و سالمت هستن. اما، اما اگه آ کنمیرو شکر م

 .کردیرا از من سَلب م یچشمانش هر گونه مخالفت غم

 چه شد! دانمینم

 .ديخودم چرخ یارادهیخودم را در آغوشش حل کردم و زبانم ب دانمیم فقط

 چشم مادر جون!-

 

 رنگارنگ آب دهانم به راه افتاد. یشده دهيچ یصبحانه زيم دنید با
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 که چقدر گرسنه بودم. یوا

 و سرش را تکان داد. دیحالتم خند دنیجان با د مادر

 .خوردمیم یمقدار ،یزينشسته بودم و از هر چ زيسر م دیبَد دیند یهاآدم نيام گرفته بود. عهم خنده خودم

 .خوردینشسته بود و صبحانه م میجان هم رو به رو مادر

 لبخند به لب داشت. هم غم به چهره! هم

 با تعجب به اطراف نگاه کردم. یخم کردم و کم رس

 نبود؟ یخدمتکار ایکارگر  چيعمارت ه نیدر ا یعنیتعجب بودم!  در

 مادر جان مواجه شدم. یو با خنده دميرا با تعجب پرس سوالم

 و گفت: ديرا نوش شیچا

. دميم حيبودن رو ترجاز خودم و همسرم تو خونم باشه. تنها  ريبه غ یراستش از اول هم دوست نداشتم کس-

 باعث آرامشم بوده. شهيخونه هم یدرضمن کارها

 مرموز را کشف کنم! دیمهربان و شا با،یزن ز نیبدانم! دوست داشتم ا شتريداشتم ب دوست

 داشت. یتازگ میزن برا نیا

 مادر جون؟-

 .دیخندیجذاب بود که م شیاز زبان من برا یلقب نيچن دنيشن انگار

 جانم؟-

 سوال بپرسم؟ تونمیم-

 را تکان داد و گفت: سرش

 .زمیالبته عز-
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 ن؟يشما چرا انقدر مهربون-

 !دیخند

 !دیخندیم بایز چه

نکرده  ییخدا ایداد بزنم  ینتونستم سر کس وقتچيبوده، ه نياومدنم انگار خصلتم هم اي! از اول دندونمینم-

 ناراحتش کنم!

 بود. طورنيرا تکان دادم و قطعا هم سرم

 آخه. نيباال گفت د؟یشما دو تا پسر دار-

 یبرابرِ اصلِ بابا یکپ قايپسر غُد و لجباز! دق هیبله! پسر بزرگم که همسر شما خانمِ گله، آذرخش باستان. -

 .امرزشهيخداب

 انداختم. نیيو با بغض سرم را پا شرمنده

 یآن غم و درد را پشت نقاب خوشحال یبا خنده و شاد کردیم یاما حداالمکان سع د،يکشیزجر م بيزن عج نیا

 پنهان کند.

 .زندیهمسرش با بغض و درد حرف م یکه چطور درباره دمیدیم نهيع به

 نکند. یگرید یرا شرمنده یخدا کس کاش

 .شودیم الیواو گرینکند که د اششهيکلیمهربان و ب یهابنده یشرمنده

ه حادث کیدشمنت شرمنده بشه. اون اتفاق فقط  شاهللیننداز دخترم. شرمنده نشو که ا نیيسرت رو پا یجورنیا-

 ني. از آذرخش هم بخاطر چندونمیهرگز تو رو مقصر نم یاتفاق. ول نیحادثه تلخ! درسته من ناراحتم از ا کیبود. 

 ه.شد بميشما خانم گل نص لمث یحاال خوشحالم که عروس گل ی. ولامیعجوالنش عصب ميتصم

 زدم. یتلخ لبخند

 !امديدر ن کَّميدلم را زد. اما، ج اشیتلخ
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 .کنهیخودش کار م مارستاني! آذرخش تخصصِ مغز و اعصاب داره و تو بگفتمیداشتم م م،یبگذر-

 .دیباال پر میابرو

 مغز و اعصاب بود؟ متخصص

 باشد. مارستانيب کیهمسرم صاحب  دمیدیخواب هم نم به

 و ادامه داد:نگاهش کردم و ا منتظر

مرده، نگاه به رفتار و افکارش نکن  یلي. پسرم خکنهیداره شرکتِ پدرش رو هم اداره م ش،يدر کنار کار اصل-

 و سه سالش رو تموم کرده. یمهربونه. تازه هم س یليآذرخش خ

 من! یخدا اوه

 و چهار سالش بود؟ یس

 .ميسال اختالف سن داشت زدهيس

 .آمدیجذابش نم یاصال به چهره اما

 .دهيدرس م های. به بچه دبستانرهيطوفان، پسر کوچکم هم دب-

 را انتخاب کرده بود! یريدب یبود که رشته یگرد کردم و با تعجب نگاهش کردم. چه آدم چشم

 که متخصص بود و پدر مرحومش مهندس! یهم با وجود برادر آن

 واقعا؟-

سال  کیبه منه. با هم  هيرفتار و اخالقش شب قاي. دقستين ندهدکیبله دخترم. واقعا! طوفان بر خالف آذرخش اصال -

 و سه سالشه. یدارن. طوفانم س یاختالف سن

 به خودش نبود. هيزدم و چه خوب بود که برادرش شب لبخند

 بد؟ ایهم بد بود. واقعا خوب بود  دیشا
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 !دانمی! نمدانمینم

 

 .میزن بگو نیا یام براداشتم از خودم و خانواده دوست

 چرا! دانمینم

 مار داشت انگار! یزن مهره نیا اما

 خواهر دارم. کیمنم -

 .دیذوق گفتم و مادر جان به ذوق من خند با

 دوستش دارم مادر جون. یليهفت سالشه، خ-

 .نمشي! دلم خواست ببیاله-

 تلخم را خوردم و گفتم: لبخند

 .نشیدید دیشا-

 گفت: یآمد که با شگفت ادشی یزيچ ایگو

 هم نبودن گل من! بلند شو، پاشو بهش زنگ بزن! روزیاالن نگرانه، د دی. شایتو چرا به مامانت زنگ نزد-

 حرفش بغضم شکست. نیا دنيپر بود و با شن دلم

 .ختمیاشک ر صدایآرام و ب یليبهت نگاهم کرد و من خ با

 آسمان؟-

 گفتم: دهیبردهیدهانم گذاشتم و بر یرا رو دستم

 .دیبِ... ببخش... -

 آب آورد. میحرف را بزنم او برا نتوانستم
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 و مادر جان گفت: دمينوش یاجرعه

 زم؟یعز شدهیچ-

 باستان... گفتن... گفتن حق ندارم با خانوادم در تماس باشم. یآقا یعنیراستش... پسرتون... -

 و گفت: ديبلندش دست کش یبه موها یبا بهت نگاهم کرد اما بعدش عصب اول

 پاشو دخترم. پاشو برو به مامانت زنگ بزن. آذرخش رو بسپار به من!-

 قبول کنم. خواستمینم اول

 موضوع داشتم. نینسبت به ا یاحساس بد چون

 دود شد. امهودهيتمام احساس پوچ و ب ديچيمادرم در گوشم پ یزنگ زدم و صدا یوقت اما

 بود قطعا! میمَرهَم دردها شیصدا

 رف زدم.باران جانم هم ح با

 !شیهاهیگر یخواهر فدا آخ

 ...؟یول

 .زدمیو زنگ نم کردمیبه احساسم توجه م کاش

 !کاش

 

 .دادیوجودم را فرا گرفته بود و دلم گواه بد م یبد یليروز احساس خ کل

 بود. یگرید زيحس بد، بودن با مادر جان چ نیا یسَوا اما

 بودم دلم درد گرفته بود. دهیبس خند از

 .دمیخندیو من م گفتیجان م مادر
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 است. دهيبرادرش طوفان را از ته تراش یآذرخش موها ن،يماش کیکه چگونه سر  گفتیاو و برادرش م یکودک از

 و زالل بوده است! یاز همان اول آب شیایکه از همان اول زورگو بوده و لجباز! اما دل همچون در ییاو یِکودک از

 .شکیهم داشت ب انیز اد،یز یبودم و خنده دهیخند ادیز

 اش ترس در دلم افتاد.آمد با نعره یشب وقت سر

 !یببر، زخم کی نياز خون بودند و خودش ع ییایدر چشمانش

 .دیعمارت روز خوش نخواهم د نیدر ا دميمن آن شب بود که فهم و

 بود. دهيآغوش مادر جان پناه بردم و او هم ترس به

 ؟یبا خانوادت در تماس باش یمگه من بهت نگفتم حق ندار-

 هان؟

 درد گرفته بود. شیمن بجا یکه حنجره ديکشیعربده م چنان

 و توان تکلم هم نداشتم. کردمیم هیترس گر از

 گفت: کردیرا نوازش م میکه موها یلرزان در حال ییجان با صدا مادر

 رو سرت؟ آروم باش پسرم. یچته پسر؟ چرا صداتو انداخت-

 .ديخروشیبود و مثل اسمش م او ناآرام اما

 .ديرا گرفت و مرا به سمت خودش کش میبه مادرش بازو توجهیب

 .دمیلرزیم دياز تنم خارج شده بود و مثل ب روح

 مامان دخالت نکن.-

 را گرفت و گفت: شیبازو هیجان با گر مادر

 نکن. تشیبخاطر من پسرم. من بهش گفتم زنگ بزنه اذ-
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 دشمن بود! یچياو انگار با سرپ اما

 از دستوراتش در قاموسش نبود. یچيسرپ انگار

 شدم. نينقش زم تعادلیپرتم کرد و من ب نيزم یضرب رو با

 دهانم گذاشتم. یکه قفل شد با وحشت دست رو در

 .کردمیبود که فکر م یزيتر از چمرد ترسناک نیا

 با آن چشمان به خون نشسته! مخصوصا

 زده! رونيب یهابا آن رگ مخصوصا

 با آن صورت سرخ شده! مخصوصا

 ام شد و فشارش داد.بند چانه دستش

 زور درد ناله کردم و او گفت: از

 ؟یدي. فهمکنمیاگر تکرار بشه، زنده زنده گورت م ی... ولی. ولکنمیبار رو بهت رحم م کی نیا-

 گفت: ديسر تکان دادم و او با تأک زدهوحشت

 چشم؟ یبگ دمينشن-

 ام؟دهيترس ديفهمیدهانم را قورت دادم و چرا نم آب

 چشم!-

 به لرزش تنم گفت: توجهیتکان داد و ب سر

 . خودتو آماده کن.شهيکردم کالسات از پس فردا شروع م یريگيپ-

 شب پر تَنِش، شاد کند. نیمرا در ا توانستیبود که م یخبر خوب حداقل
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 اندن هم نداشتم.شروع شده بودند و من وقت سر خار میهاکالس

 او! یها یريبود از سختگ دهيچند روز جانم به لبم رس نیدر ا آه،

 او؟

 .اورمياو! من هنوز هم نتوانستم نامش را بر زبان ب یآر

 نامش خوف دارم. اصال از خودش هم! از

 مامان جان! ی. ضعف کردزمیبخور عز یزيچ هی ايآسمان جان ب-

 را به مادر جان دوختم. نگاهم

 .مُردمیم یو دلتنگ ییاگر او نبود بدون شک از تنها دیشا

 .کُشهیبخونم فولِ فول شم. وگرنه پسرت منو م یحساب دیدارم با زي. فردا کوئستينه مادر جون! گرسنم ن-

 گفت: کَندیکه داشت پوست پرتقال را م یحال در

 کار رو بتونه بکنه. نیمن رد بشه تا ا یاز رو جنازه دیپسرم اول با-

 و گفتم: دمیلب گز یناراحت با

 شم؟يمن ناراحت م یگیآخه؟ نم یزنیم هيچه حرف نیمادر جون ا-

 بوس فرستاد. میغنچه کرد و برا لب

 قلبم گذاشتم. یرا با مشت در هوا گرفتم و رو یفرض بوس

 .فتمياالن م ريمادر جون منو بگ یوا-

 .دمیو من هم خند دیخند

 .کردمیاز فعل جمع استفاده نم گرید نيمَچ شده بودم و بخاطر هم یبچند روز با مادر جان حسا نیا در

 جمع کردم. نهيرا در س میصورتم گرفتم و پاها یرا جلو کتاب
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 .خواندمیمهم را م یهابلند پاراگرافبلند دادم،یکه خودم را مثل گهواره تکان م یحال در

 سرم رفت. واشیدختر -

توسط مادر جان گذاشته شده بود نگاه کردم و بعد نگاهم را به خودش  زيم یکه مقابلم رو یاوهيبه بشقاب پر از م اول

 دوختم.

 زن چقدر مهربان بود! نیکه ا یوا

 با تفکر و تعجب نگاهش کردم. ،یشینما

 وا؟ مادر جون سرت که سرِ جاشه.-

 .چانديو آرام گوشم را پ دیاخم خند با

 ؟یکنیمنو مسخره م گهیحاال د-

 باشد که پدرم قاتلش بوده؟ یزن، همسر مقتول نیا کردیباور م یتکان دادم و چه کس را سرم

 

 دست مادر جان گذاشتم و با درد گفتم: یرا رو دستم

 آخ آخ! مادر جون گوشم کَنده شد.-

 و گفت: ديبوس یرا با مهربان سرم

 .یريرو بخور که جون بگ هاهويم نی. فقط قبلش اشميخودت رو لوس نکن! حاال هم به درسات برس مزاحمت نم-

 حلقه کردم. دشياش دستانم را بلند کردم و دور گردن سفو اندازه حدیاز توجهات ب زدهذوق

 تشکر کردم. یااش به گونهگونه دنِيآوردم و با بوس نیيفشار سرش را پا یکم با

 زد و به سمت آشپزخانه رفت. لبختد

 نش به اشپزخانه نگاهم را گرفتم.نگاهم دنبالش کردم و بعد از وارد شد با



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
47 

 

 کردم با تمرکز بخوانمش. یانداختم و سع یکتاب در دستم نگاه به

 بود. ییسخت و طاقت فرسا یرشته یپزشک

 یرو کم کن ینداشتم. صرفا برا یتجرب یبه رشته یاعالقه چيکه ه دميرسیم جهينت نی! به اکنمیحاال که فکر م اصال

 رشته را انتخاب کرده بودم. نیام ادخترخاله

 یلبخند رو میزدیهم م یو به سر و کَله میکردیچقدر دعوا م اممهيدخترِ خاله فه دا،يآن روزها که با ش یادآوری با

 لبم نشست.

 به آن روزها برگردم! کاش

 زمان به عقب برگردد! کاش

 !کاش

 !کاش

 

 بلند شدم. مغزم هنگ کرده بود از بس که درس خوانده بودم. قينفس عم کیرا بستم و با  کتاب

 را ماساژ دادم و به سمت آشپزخانه رفتم. میهاقهيهر دو دستم شق یِانيو م انگشت اشاره با

 اِف به صدا درآمد.که خواستم وارد شوم، اِف نيهم

 بلند گفت: یاف کج کردم و مادر جان با صدارا به سمت اف راهم

 جا گذاشته. دشويمن کل یپسرِ سر به هوا نی. باز ازحمتیرو باز کن ب نگيدر پارکآسمان جان -

 اف را زدم.گفتم و اف یچشم

 .دميرا شن نشيترمز ماش یباز شد و صدا در

 شرکتشان بود. یاختصاص یبودم، راننده دهیکه چند بار همراهش د یابودم راننده دهيکه فهم ییجا تا
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 بودند. دهيانداختم، خوب و پوش ینگاه میهالباس به

 رنگم مناسب بودند. یاروزهيبلند، به همراه شال ف کيو تون یاپارچه شلوار

 باشم. حجابیمقابلش ب دميکشیم خجالت

 !یبود اما، اجبار همسرم

 سالم دادم. یشد و من به آرام وارد

 !ديسالم، خسته نباش-

 جوابم را داد. آوردیرا درم شیهاکه کفش یبه من انداخت و در حال ینگاه مين

 سالم، مامان کجاست؟-

 .کنهیآشپزخونه، داره شام درست م-

 تکان داد و به سمت آشپزخانه رفت. سر

 .داندیتر مواجب یزيبودم احترام به بزرگتر را از هر چ دهيچند روز فهم نیا در

 وارد آشپزخانه شدم.تند  یليلحظه بعد از آشپزخانه خارج شد و به اتاقش رفت و من هم خ چند

 ؟یخوایمادر جون؟ کمک نم-

 کرد و با لبخند گفت: نگاهم

 نه دخترم، ممنون!-

 زدم و مادر جان گفت: لبخند

آخه؟ دختر  یکنیاون شال پنهانش م ریرو چرا ز یبه اون قشنگ یموها ؟یشال وامونده رو سرت کرد نیباز تو ا-

 جان پسرِ من محرمته.

 زدم و آرام گفتم: فاتشیبه تعر ینيشرمگ لبخند
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 .ستيمادر جون! دست خودمم ن کشمیخجالت م-

 شام. یبرا اديباشه! حاال هم برو آذرخش رو صدا کن ب زم،یباشه عز-

 چشم گذاشتم و گفتم: یرو دست

 به چَشم.-

 !بالیب-

 

 ییدر زدم و چون صداچند تقه به  ستادم،ی. مقابل اتاق ادميرس یبه طبقه عیسر یليکردم و خ یکیرا دو تا  هاپله

 در را باز کردم. یبه آرام امدين

 که سرم را بلند کردم خشکم زد. نيشدم و هم داخل

 من! یخدا

 .کردمیباور نم دمیدیم میرو شيرا که پ آنچه

 همانند دهانم باز مانده بودند. چشمانم

 چنگ انداخت. میبغض به گلو میرو به رو یصحنه دنیلحظه با د کی

 حرکت هم نداشتم. ییتعجب کرده بودم که توانا یقدر به

 او؟

 خواند؟ینماز م او

 !ایخدا

 روزها فراموشت کرده بودم؟ نیچرا در ا مانیسست ا منِ

 مرا ببخش! ایخدا
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 !ایخدا

 مقابلم نگاه کردم. یبایز یشده کنار در نشستم و به صحنه مست

 اشتم.گذ میزانو یام را روجمع کردم و چانه نهيرا در س میپاها

 کردم. نگاهش

 .آمدینماز خواندن به او م چقدر

 شده بود. ینوران چقدر

 بخش است.مرد واقعا آرامش کینماز خواندن  دنید

 که همسرم نماز خوان باشد. کردمیبودم که نماز بخواند. هرگز فکر نم دهیفقط پدرم را د من

 .خوردیاما او واقعا به معادالت من نم اما،

 .کردیتفاوتش آدم را جذب م نيبود و هم متفاوت

 من است. مانیمحکم تر از ا مانشیهستم که ا ییلحظه شرم کردم که همسر او کی

 .کردیلذت بخش بود و گوشم را نوازش م شیصدا

 را داد و همانطور نشسته به سمت من برگشت. سالمش

 .شدمیبود مسلما با ترس از اتاق خارج م یگریدر حالت د اگر

 ال!... اما حااما

 !توانستمیهم نم خواستمیم اگر

 !آمدیجذابش م یلبخند به چهره چقدر

 .دادیتر نشان مو مهربان باتریصورتش را ز لبخند،

 مهربان شد؟ یچرا انقدر ناگهان اصال
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 خانم؟ یکنیم هیچرا گر-

 !هیگر

 ؟یکردم؟ کِ هیگر من

 دم؟يچرا خودم نفهم اصال

 را ندادم، چون اصال قدرت تکلم نداشتم. جوابش

 نگاهش کردم و نگاهش کردم! فقط

 کنم. شیداشتم باز نماز بخواند و من تماشا دوست

 چه شد که فکرم را به زبان آوردم. دانمینم

 ؟یبازم نماز بخون شهيم-

 !کردمیم انيام را بمظلوم شده بودم و راحت خواسته چقدر

 که از شدت خنده دو رگه شده بود گفت: ییقهقهه زد و با صدا بارنیا

 بخونم؟ نماز؟ یچ-

 را آهسته تکان دادم و لب لرزانم را گاز گرفتم. سرم

 باز نماز بخواند؟ شودیم ایخدا

 اگر بخاطر من دو رکعت نماز شب بخواند؟ هان؟ شودیم چه

 

 را گرفت. به کمکش برخاستم و او گفت: میآمد و بازو کمینزد

 خانم کوچولو؟ هينماز خوندن مگه الک-

 را به چپ و راست تکان دادم و گفتم: سرم
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 نماز خوندن. اديبهتون م یليخ ینه! ول-

 .دياخم لبخند زد و دستم را کش با

 !بخشدیم ییاش روشنامردانه یکه لبخند به چهره میگویبار م نيدوم یبرا

 خانم! اديمامان درم یاالن صدا ن،یيپا میبر ايب-

 اش جا گرفته بود!و کوچکم که در دستِ بزرگ و مردانه فیبه دستم نگاه کردم، به دست ظر رهيخ رهيخ

 بودم! ليمقابلش مثل مورچه در برابر ف در

 کرده بودند! جادیا ی. تضاد جالبدیآیم گریلحظه فکر کردم چقدر دستانمان به همد کی

 .ستادیو او با تعجب ا دميا تمام توان کشکه خواست از اتاق خارج شود، دستش را ب نيهم

 سمتم برگشت و من با خجالت گفتم: به

 ! قبول باشه!یراست-

 باال انداخت و با لبخند نگاهم کرد. ابرو

 آهسته گفت: یليچپم را که هنوز در دستش بود، نوازش کرد و خ دست

 باشه! ییقبولِ اون باال-

**** 

به اشک  یبا چشمان مانیمادر جان را رو به رو ميبرس نیيپا یمانده که به طبقهسه پله  م؛یآمدیم نیيها که پاپله از

 .دمینشسته د

 .رفتیم دشيپسرِ ارشد و رش یقد و باال یقربان صدقه دیبود و شا مادر

 گرفت! دلم

 مادرم را کرد. یهوا کهو،ی دلم
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 پدرم را کرد. یهوا کهو،ی دلم

 تنگ شده بود. شانیدلم برا چقدر

 !ای! خداآه

دلم. االن  یزایبرم عز اهتونيس ی. قربون چشمانیايبه هم م یليخ یبود، ول یچشم حسود کور! ازدواجتون اجبار-

 .گردمیمن برم دينيبراتون اسپند دود کنم. بش خوادیفقط دلم م

 دلم پوزخند زدم. در

 مادر شوهرِ ما! نیبود ا اليخوش خ چه

 .میکه چشم بخور میو معشوق نبود عاشق

 بس بودم.فقط... فقط خون من

 و بس! نيهم

 خودم تکرار کردم و با تکرارش بغض کردم. یبس را براخون یکلمه

 .میمنحوس و شوم بود برا چقدر

 و من!... رودیبخت م یبا عشق به خانه خلق

 چه؟ من

 بخت آمدم. یکُلفتِ درمانده به خانه کی! در آخر هم، همانند هیو التماس و هزار جور قسم و آ هیگر با

 !یهم چه بخت آن

 .زندشیگره کور م یمرا به دست گرفته و هِ یکالف زندگ یچه کس دانمینم

 اسپند دود کرد و گفت: مانیبرا هیجان با شوق و گر مادر
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ی. از ته دلم آرزو مندازهینم نيمادر رو زم کی! من مادرم و خدا حرف ني. عاشق هم بشنيعاشق بش کنمیآرزو م-

 .خوامیرو از خدا م نی. فقط اديباش قشیکه ال یکنه! عشق بتونيو وسعت قلبتون نص یبه بزرگ یشقخدا ع کنم

 !دمیلرز

 و تنم هم! دیلرز جانم

 شدم. رمقیو عاجزانه بود که ب یجد یو طلبش از خدا به قدر شیآرزو حرفش؛

 .کندیاش را اِجابت مبود و حتم داشتم خدا خواسته مادر

 !کردیرنگ مادرش را نگاه مکم یبا خشم و وَهم نيچن نیبود که ا دهیهم لرز او

 زمزمه کردم. "یخدا نکند"را از او گرفتم و آرام  نگاهم

 آن هم به او اصال در تاب و توان من نبود! عشق،

 و اَبدا! اصال

 

 ...؟یول

 عشقش در دلم جوانه زده! یدانه دانستمیمن چه م یول

 دانستم؟یم چه

 کمک کردم. زيبه مادر جان در جمع کردن م میکه خورد یامزهخوشاز شام  بعد

 .ديهم به حساب و کتابش رس او

 مادر جون؟-

 جانم؟-

 سوال بپرسم! کی شهيم-
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 زد و آرام و با لبخند سرش را تکان داد. هيتک خچالی به

 را صاف کردم. میو صدا دميدر دستم را آب کش بشقابِ

 انتخاب کرده؟ یاسم پسراتون رو ک-

 بود. ومدهين شيپ تشيموقع یبپرسم ول خواستمیسوال رو از همون اول م نیا

 

 خودش. یماجراها داره برا یراستش رو بخوا-

بود. پدرش باور داشت  دهیبلند رعد و برق امونمون رو بر یشب که صدا کیاومد.  ايبه دن یشب بارون کیتو  آذرخش

 ق هم که حق داشت.و الح ستين حکمتیکه غرش آسمون ب

رعد و برق و غرشِ آسمون! از اون روز به بعد  یعنیآذرخش.  ميهمون هم اسمِ پسر بزرگمون رو گذاشت بخاطر

روز  یشهيهم هم یخوب بلد بود! از همون بچگ یليرو خ یکه مردونگ یمرد واقع هیاسمش.  یآذرخشم شد به معن

 اسم رو براش انتخاب کنه. نیکه پدرش حق داشته که ا دميرس جهينت نی. من حاال به ادیغریبود و م یخدا طوفان

 گفتم: رتيو با ح دميظرف را هم آب کش نیآخر

 چه جالب!-

 طوفان؟ نيبود گذاشت یحساب، اسم پسر کوچکتون رو هم چون هوا طوفان نیبا ا پس

 جان قهقهه زد و من با چشمان گرد شده نگاهش کردم. مادر

 !آمدیخب با عقل هم جور درم یرم ولدار بود، قبول داخنده حرفم

 .اديطوفان تا با اسم آذرخش جور درب ميرو گذاشت یکی نی. ازمینه عز-

 !عجب

 !نطوریکه ا پس

 .دمیگفتم و آرام خند یدارکِش آهانِ
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 مادر جون آقا طوفان هم مثل اسمشونن؟-

که  رهی. برخالف اسمش انقدر آروم و سر به زخورهی. من که چشمم از طوفان آب نمشهيبلند نم ینه بابا! از اون بخار-

 !یبکن یتونیفکرش رو هم نم

 ها؟ نه؟ دو تا داداش اصال با هم تَرادُف ندارن.جالبه نمیا-

 شده پسر من! یاشتباه کنمیاوقات فکر م یبله دخترم، گاه-

 .ديو مادر جان پرس میدیدو آرام خند هر

 ! نه؟اني؟ چه بهم مانتخاب کرده؟ آسمان و آذرخش یاسم تو رو ک-

 باال انداختم و گفتم: شانه

 ندارم. یدوست داشته. من داستان خاص یلياسم رو خ نیبابام ا-

 بود! نجایزدم و کاش ا ینيپدرم لبخند غمگ ادی با

 .رفتینم رونيب یدر آن شب باران زمیپدرِ عز کاش

 تا سرعتش باال نباشد. رفتینم رونيب

 تا حواسش پرت نشود. رفتینم رونيب

 تا با آن مرحوم تصادف نکند. رفتینم رونيب

 !ایخدا آخ

 .کندیرا شروع م شیهاچه زود کاش انسان

 .کندیبه عقب را م یزمان گرد یزود آرزو چه

 !ریزود و چقدر هم د چه
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 و با لبخند زمزمه کردم. دميو براق مادر جان را بوس ديسف صورت

 شبت خوش مادر جون!-

 دل! زِیشب تو هم خوش عز-

 زدم و آرام از او جدا شدم. لبخند

* 

 بود. دهيتخت، طاق باز دراز کش یاتاق شدم و اول به او نگاه کردم که رو وارد

 .دهيخواب دادیمنظمش که نشان م یهانفس البته

تهران  یسرما نیر اراستش انداخته بود. د یپا یچپش را رو یچشمانش حائل مانند گذاشته بود و پا یرا رو دستش

 .اندازدیخودش ب یمالفه رو کیرِغبت نکرده بود 

 را از او گرفتم و بعد از خاموش کردن چراغ به سمت تخت رفتم. نگاهم

 تر کردم.و شالم را دور سرم محکم دميتخت دراز کش یگوشه شهيانداختم و خودم مثل هم شیپتو را رو اول

 عادت کرده بودم. دنيخواب گونهنیبه ا گرید

 .رٓ  شالت رو درا-

 تخت نشستم. یو رو دميکش یآرام نيه اشیناگهان یصدا با

 بود! داريب ،یوا

 .اورميآرامشم را بدست ب قيکردم با چند نفس عم یترس نگاهش کردم و سع با

 !شودیندهد خوب م امسکته

 ؟یدينشن-

 نشده بود. جادیالتش ادر ح یرييتغ چيچشمانش بود و ه یهم دستش تا آرنج رو هنوز
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 ترم.راحت یجورنیا ی... ولی! ولدميشِ... شن-

 .اريدرش ب ستم،يمن راحت ن-

 !گریدهانم را قورت دادم و سرم را نامطمئن تکان دادم. زورگو بود د آب

 .شدیمجبور م ییبه چه کارها آدم

 .دمشيکش یکم دیشالم را در دست گرفتم و با ترد یگوشه

 .اديزود باش خوابم م ؟یچرا معطل-

 !یدهیم ريچرا به من و شال من گ گریمرگت را بگذار! د یهيکَپ دیآیخوب اگر خوابت م د،یبگو ستين یکی

 شالم را درآوردم. نیيکردم و از داخلِ دهانم، لپم را گاز گرفتم و با سر پا یشیا

 شده و با خجالت نگاهش کردم. سرخ

 .کردیبود و باز هم نگاهم نم اشهيرا شکر او در همان حالت اول خدا

 دادم و خواستم دوباره دراز بکشم که باز به حرف آمد. رونيراحتم را ب نفس

 گوش دهم. شیهابه حرف زيخميبودم، مجبور شدم ن دنيدر حال دراز کش چون

 بازش کن.-

 چه گفت؟ هان؟

 که شالم را باز کرده بودم. من

 منظورش چه بود؟ قايدق

 .کردمیسرم نگاهش م یعالمت سوال باال کیمتعجب و  یاافهيق با

 کنم متوجه شد که گفت: فکر

 .زهیریموهات م یخوابیم یجورنیباز کن ببافشون. ا گم،يموهات رو م-
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 !الخالقجَلَل

 ام؟بسته یرا دم اسب میکه موها دياش از کجا فهمآن چشمان بسته با

 او مهم بود؟ یمن برا یموها زشیمگر ر اصال

 .ندشانيباز شد نب یناگهان شیهاتند بافتمشان تا اگر چشم را باز کردم و تند میبدون تعلل موها بارنیا

 نزد! یحرف گریشده بود که د یراض انگار

 را عوض نکرده بود. شیهاکردم و او هنوز لباس نگاهش

 بار به خودم اجازه دادم تا حرف بزنم. نياول یسوخت و برا شیبرا دلم

 .ديشیم تیها اذلباس نیبا ا-

 نه، بخواب!-

 غرورم بر خورده بود. به

 مگر مهم بود؟ اما

 آدم شکسته و نابود شده بود؟ نيهم یکه بارها و بارها جلو یغرور چهميمهم بود شکسته شدن ن مگر

 هرگز! نه

 کردم بخوابم. یو سع دميکرده، پشت به او دراز کش بغض

 داد؟یدستور م چرا

 بس هستم؟ درست!خون من

 غرورم را له و لَوَرده کند. یو ته مانده تياو حق ندارد شخص اما

 !میگویچه م ایخدا آه،

 ام؟را از دست داده عقلم
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 !آه

                                                                ** 

 شدم. دارياز پنجره، به داخل اتاق ب ديبا تابش نور خورش صبح

 هشت صبح بود و من ساعت نُه کالس داشتم. ساعت

 بخوابم. توانستمیاما نم امد،يم خوابم

 دست و صورتم را شستم. سیدر سرو ،یبرخاستم و بعد از درست کردن رو تخت عیسر

 رنگم را هم سر کردم. اهيس یمقنعه دنشيرنگِ کوتاه با شلوار سِتش انتخاب کردم و بعد از پوش اهيمانتو س کی

 دانشگاه را دوست نداشتم. یآن هم برا اد،یز شیبرق لب زدم چون آرا فقط

 

 !ريسالم مادر جون، صبح بخ-

 من داد. یلبخند جوابم را مشابه جمله با

 خوردن بود. همسرم! عُق! یهم در حال چا همسرم

 .گرفتمیم دهیبود اگر او را ناد یادبیب

 !ريسالم، صبحتون بخ-

 نشستم. یصندل یرو ش،یدادن سرش داد و من متعجب رو به روجوابم را با تکان  بارنیا

 .ديچيآرام و خونسردش در گوشم پ یمادر جان عزمِ رفتن کردم که صدا دنيخوردم و بعد از بوس یمفصل یصبحانه

 .رسونمتیصبر کن! م-

 .شمیمزاحمتون نم-

 .کردمینم یبهت توجه یمطمئن باش اگه مزاحم بود-
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 داشته باشد. یدو معن توانستیم اشجمله

و چرا انجام  چونیندارد و خودش هر چه بخواهد ب یتيباشد که نظر من اهم نیا یدهنده نشان توانستیم یاول

 خواهد شد.

 ندارم. شیبرا یو مزاحمت داندیکنم که مرا مثلِ دوست خودش م یمعن نيچننیا توانمیرا هم م یدوم

 چيبود و ه یرا دارد، سخت بود! چون حالت صورتش عاد یاش کدام معنکه جمله نیا صيخوب، مطمئنا تشخ یول

 .کردیرا به آدم القا نم یاحساس

 به کالسم برسم. توانستمیم یبود که به راحت نیا اشیبه هر حال خوب اما

 ممنون!-

 و قبل از من از خانه خارج شد. ديمعمول سر مادرش را بوس طبق

 کردم و من هم از خانه خارج شدم. یافظبار از مادر جان خداح نیآخر یبرا

 .آمدیم یليخ رشينظیو ظاهر ب پيبلندش، به ت یشاس نيماش

 !کردیم یشدم و او به راه افتاد. چقدر هم مسلط رانندگ سوار

 رَد و بَدل نشد. نمانيب یبه مقصد حرف دنيرس تا

 و سرد بود. روحیخودش ب نيهم ع نشيماش

 ! سوت و کور!یینه صدا ،یقيموس نه

 مردگان بود. نيماش هيشب شتريب

 به دستم داد. یشوم، پنج تراول پنجاه ادهيپ خواستمیم یوقت

 نگاهش کردم و او گفت: متعجب

 !فمهيوظ ،یزنم-
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 !نيهم فقط

 بکنم. یبزنم و نه مخالفت ینه گذاشت حرف گرید

 بود! رينظیب اشی... مهربانیکه همتا نداشت، ول ی. در سنگدلکردمیم نشيتحس شیبخاطر درک باال واقعا

 بود! مهربان

 بود؟ واقعا

 

 تشکر کردم و او گفت: یلب ریو ز آرام

 ؟یتا چند کالس دار-

 جوابش را دادم. درنگیب

 تا دوازده فکر کنم.-

 کوتاه گفت: یرا تکان داد و بعد از مکث سرش

 .شهیدنبالت، امروز بابات آزاد م اميم-

 نزنم. غيکردم از شوق ج یدهانم گذاشتم و سع یرا ناباور رو دستم

 !شدیمگر م اما

 داشتم. نهيرا هم در س دنشیغم ند یبغض کرده بودم و هم خوشحال بودم. البته از طرف هم

 که هر لحظه امکان داشت بشکند گفتم: یو با بغض دمیخند

 ازتون... تشکر کنم. من... من! یچطور دونمیمن... من نم-

 حرفم آمد و گفت: انيم

 ش؟ينيبب یخوایم-
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 باز شدن نداشتند. یجا برا گرید چشمانم

 خونسردش بردارم. یچشم از چهره توانستمیتعجب کرده بودم که نم یقدر به

 انقدر مهربان شده بود؟ چرا

 کند؟یبه من ترحم م نکند

 نه! فکر نکنم حس ترحم در وجودش وجود داشته باشد. اما

 هم دارد؟ یمگر حس اصال

 تونم؟ی... میمَ... مگه... م ؟یچ... چ-

 تکان داد و گفت: یرا به آرام سرش

 .ننيتو رو بب دی! البته فقط از دور، چون نبایتونیم-

 .دیپر چشمم

 بودم. ینگاه از دور هم راض کی نيهم به

 ام؟دهیرا ند اشیچند هفته است که صورت ماه و نوران ینباشم وقت یراض شودیمگر م اصال

 !ایخدا

 شود؟یم یعنی

 نم؟يرا بب زمیپدر عز توانمیم

 به اشک نشسته گفتم: یلرزان و چشمان ییصدا با

 .نمشيفقط از دور بب دميباشه، باشه! فقط از دور، قول م-

 زمزمه کرد و گفت: یا"خوبه"

 دنبالت. امي. من دوازده مشهیم ریاالن برو کالست د-
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 نثارش کردم و گفتم: یته دل لبخند از

 .نيبرس نیخوایکه م یزيبه هر چ دوارميممنون. ام ايدن کیممنون! -

 آمدم. نیيپا نيصبر نکردم و تند از ماش گرید

 بودم. مگر نه؟ نیترخوشبخت من

 

 از جانم. زتریپدر عز دنید یبرا کردمیم یشمار لحظه

 تنگ شده بود. ايدن ا،يدن شیبرا دلم

 .میديموقع به مقصد رسشدم و چه نشيموقع سوار ماشچطور و چه دمينفهم یکه حت یداشتم! به قدر ذوق

 میکه کنار پا یخورد و کم مانده بود در جوب چيپ میپا ادیشدم از عجله و ذوق ز ادهيپ یکه وقت دميرا فهم نیا فقط

 .فتميبود ب

 گفت: یبه موقع خودم را کنترل کردم و او به تند اما

 ؟یخودت رو بکش یخوایهان؟ م ؟ینيبیت رو نمپا یمگه؟ جلو یکور-

 شده بود که حدّ نداشت. یعصبان نقدرٓ  ا

 مانده بودم. رانيرفتار تندش ح نیبه نفس نفس افتاده بود و من متعجب از ا تيعصبان از

 خورد. چيخوب... پام... پام پ-

 برد و بعد از کنارم گذشت. شیموها یرا کالفه ال دستش

 .اي! بخوبلهيخ-

 بعد... قهيسرش به راه افتادم و چند دق پشت

 آمد. رونيمنحوس ب یِواریساک در دستش، از در آن چار د کیبا  نمیزتری! عزپدرم
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 کرده نگاهشان کردم. بغض

 و شکسته شده بود؟ ريخدا پدرم چرا انقدر پ یوا

 چرا انقدر الغر شده بود؟ مادرم

 آغوششان تنگ شده بود! یدلم برا چقدر

 را کرده بود! شانیهوا امرهچايدلِ ب چقدر

 سر دادم. هیشکست و کنار او گر یترس و خجالت چيهیب بغضم

 بخت برگشته چرا انقدر مظلومم!؟ منِ

 شانس ندارم! چرا! چرا

 بزنم. شانیصدا ادیداد بزنم و با فر خواستیم دلم

 به آغوش امنشان هجوم ببرم و کنارشان تا خانه قدم بزنم. خواستیم دلم

 . اما، مگر برآورده کردنش دست من بود؟کردیدرخواست م نيچننیا دلم

 .دمیروحم را د دني. به خدا قسم پر کشديکه افتادند روحم پر کش راه

 رفت. یو سرخوش یکه از جسمم خارج شد و به همراه پدر و مادرم با شاد دمیرا د روحم

 و باز من ماندم و من! رفت

 تنها! یتنها

جان  یاحساس نيچن یِنيسنگ ریذره داشتم زبه وجودم رخنه کرده بود و من ذره ییو باز هم تنها ییتنها احساس

 .دادمیم

 نگاهشان نکرده بودم. ريدل س کیمن هنوز  ایخدا

 من انقدر کم و اندک است! یهایدوام خوش چرا



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
66 

 

 بلند نشود. ادیام زعاجزانه یهیگر یدهانم گذاشتم تا صدا یرا رو دستم

 گرفته بود. بيعج دلم

 بسته بود. نهيپ بيعح دلم

 تنها شده بود. بيعج دلم

 از قبل! شتريب بي... عجیحت

 

 .ستمیگر ريدل س کیاز برگشتمان در آغوش پر مهر مادر جان  بعد

 در آرام کردنم داشت. یسع میو فقط با نوازش موها کردیرا درک م حالم

 .اورديخم به ابرو هم ن یدل فقط تماشا کرد و حتسنگ ی... اواما

 اش کنم.خفه خواستیم دلم

 محوش کنم. نياز زم خواستیم دلم

 بار وجودم را فرا گرفته بود. نياول یبرا نهينفرت و ک احساس

 خوب باشم! خواستمینم گرید

 مظلوم باشم! خواستمینم گرید

 شده بودم. خسته! خسته

 .کردیرا شانه م امیشمیبلند و ابر یحال، پشت به مادر جان نشسته بودم و او موها و

 !گشتمیدنبال چه م میروروبه رنگیب وارید یرو دانمیشده بودم و نم رهيخ یکور یهم به نقطه من

 ام حلقه کردم.تا شده یخفه کردم و دستانم را دور پاها نهيرا در س آهم

 را کامل کردم. ژميزانو، پِرِستِ یام روگذاشتن چانه با
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 داشتم فکر کنم. امیکه در دوران آزاد یکردم به خاطرات خوب یبستن چشمانم ذهنم را آزاد کردم و سع با

 .کردیم غيجغيو مادر کالفه از دستمان ج میکردیم یکه با پدر آب باز ییکنم به آن روزها فکر

 .دیخندیافتضاحمان م یقهيو مادر به سل ميساختیدو سر م یِکه با پدر آدم برف ییکنم به آن روزها فکر

 داشتم! یخوب یروزها چقدر

 خوشحال بودم! چقدر

 بود! یو نبات نیريش میبرا یزندگ چقدر

 .دادیام خودش را نشان مکم با لرزاندن چانهبود و کم یدر حال آماده ساز بغضم

 روزانه. یهابغض نیو خسته شده بودم از ا کالفه

 بغض! یهِ

 بغض و بغض! یهِ

 خوش کرده بودم؟ یچه دلم را به زندگ یبرا اصال

 همسرم؟ یبایاخالق ز یبرا

 گاهش؟یگاه و ب یهااخم یبرا ای

 ام.و لعنت فرستادم به سرنوشت شوم و رنگ رفته دميکش یپر بغض آهِ

 مامان جان؟ یديآه کش جورنیکه ا یکنیفکر م یبه چ یباز دار-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 به بخت نِکبتم.-

 صد در صد اخم کرده است. زند،یام مکه با شانه به شانه یحالت نیبا ا دانستمیم

 ام را جمع کردم و دستم را مَرهَمِ دردم کردم.درد شانه با
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 .یگرفت ادیزشت رو از کجا  یهاحرف نیاِ، اِ، اِ! ا-

 نشسته سرم را به سمتش چرخاندم. جورهمان

 لبم نشست. یرو یمُبهَم لبخندِ

 هفت ساله اشتباه گرفته بود؟ یبچه کیبا  مرا

 ها!سالمه کیو  ستيمادر جون من ب-

 اخم و تَخم گفت: با

 مگه من گفتم دوازده سالته؟-

 تکان دادم. یمنف یو با همان خنده سرم را به نشانه دمیخند

 حالِ من گل کرده بود! نیمادر جان با ا یِشوخ

 

 .ديبخش نتیز میبه موها ییابیماهرانه بافت و با تِل ز یليرا خ میجان موها مادر

 نيو عِ کردمیو خودم را برانداز م کردمینگاه م نهیيبه آ قهيخوشم آمده بود. دَم به دق میموها رينظیبافت ب از

. در آخر هم دادمیو جوابم را خودم م کردمیخودم سوال م ییِجادو ینهیيداستان از آ یبایز یِبرف ديسف ینامادر

 .رفتمیم میهاییبایکماالت و ز یقربان صدقه

 اعتماد به نفس کاذب داشتم! قطعا

 شده گفت: یکار را تکرار کردم که مادر جان، کالفه و عاص نیا آنقدر

 !نیحاال. آفر ورنیا اي! بیتَرَک برداشت. به خدا خوشگل نهیيآ-

 گفتم: کردم،یم یام بازشدهبافت  یِموها یکه با انتها یانداختم و در حال نیيسرم را پا ییمظلوم نما با

 بهم نگاه کنه؟ یخوب خودم، خودم رو نگاه نکنم ک-
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 .ديکوب گرشیکه در دستش داشت را به کفِ دست د یاداد و مالقه لمیتحو یخندشين انهیموز

 پسرِ من، شوهرت!-

 کردم. لیسرم را به عقب متما امیشگيحرف مادر جان قهقهه زدم و به عادت هم دنيبا شن ناخودآگاه

 نه؟يبیرو م یکس شينياز خودش و نوک ب ريمگه غ نتياون پسرِ خودب ؟یگیمادر جون چرا جُک سال م-

 داد. یدرآر کرد و دست به کمر جوابم را با لبخندِ حرص نیيرا باال پا شیابروها

 کم داره؟ ی! چیو خوشگل یماه نیدختر به ا نه؟يآره چرا نب-

 تو چشمِ پسرتونه. قهيکه دَم به دق مونهیم خار نيکم نداره. فقط، ع یچيه-

 و به آشپزخانه برگشت. دیجان خند مادر

 کتابم را برداشتم و مشغول خواندن شدم. یلبخند چهميهم با ن من

 

 از چند ساعت او هم آمد. بعد

 من خواند. یرو شِيپ شهيرا مثل هم نمازش

نماز خواندنش  دنیمانده باشم. واقعا از د دنشیکه بدون د شدیروز هم نم کی یعاشق نماز خواندنش بودم و حت من

 !کردیم یرا هُج یکلمات عرب ظياز ته دل و غل ی. مخصوصا وقتبردمیلذت م

 اش گذاشته بود.چشمان بسته شده ینشسته بود و دستانش را رو ونیزیتلو یرو به رو یکاناپا یرو

 در دستم به سمتش قدم برداشتم. ینيردن سبعد با جابجا ک قهينگاهش کردم و چند دق یکم ابتدا

 .کنهیرو در م توني! خستگیچا دیيبفرما-

 !اوه

 کردم. ینُطق چه
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 مهم بود؟ اشیاصال خستگ مگر

 را برداشت. یچا وانينشست و ل شیدر جا صاف

 گرد کنم و به آشپزخانه به کمک مادر جان بروم که گفت:عقب خواستم

 .نيبش ايب-

 کرده بود. جادیبا دهان بازم ا یام تضاد جالبگرد شده چشمانِ

 بود. ادیهم مسلما از تعجب ز نیا و

 به مادر جون کمک کنم. خوامیم-

 کردم با اخمش. یخوش فُرمش را درهم گره زد و من قالب تُه یابروها

 گفت: یبلند یبا صدا باینگاهم کرد و تقر یعصب

 !ني. گفتم بشیکنیکه ناز م ینيازت خواهش نکردم بش-

 .دميکش یآرام نِيو ه دندیباال پر شیبا صدا میهاشانه

 گرفتم. یدهانم را قورت دادم و با ترس و لرز کنارش جا آب

 !وانهیاش دو صورت کبود شده کردیم یاش دلم را خالسرخ شده چشمان

 حاالتش واهِمه داشتم. گونهنیا از

 سمتم خم شد و من به عقب خم شدم. به

 ام را محصور کرد.چانه گرشیدست چپش به کمرم چنگ زد و دستِ د با

 نفس افتاده بودم.ترس به نفس از

 اش خورد شود.انگشتانِ مردانه ریام زو هر لحظه منتظر بودم چانه کردیگرمش حالم را دگرگون م یهانفس هرم

 !شدیه به لحظه کورتر ماو لحظ یو گره ابروها زدندیرقصان چشمانم در صورتش دو دو م مَردُمَک
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 شکل درآمده بود! نیبه ا چرا

 کرده بودم! یاشتباه کار

 آورد. کیسرش را نزد شتريشد و بعد ب رهيخ امدهيلحظه به چشمان ترس چند

 ام را خواندم.فاتحه ديچيدارش که در گوشم پخش یصدا

 هوم؟ زنه؟یگپ م رتيغیب یتا حاال زن من با مردا یاز کِ-

 من! یخدا

 گفت؟یم چه

 خزعبالت از کجا درآمده بودند! نیا

 حرف زدن. یجاداد بزند به یآرام، که دوست داشت یآرام بود اما... طور شیصدا

 را چنگ زدند و چشم بسته لب گشودم. راهنشيپ یقهی یاراد ريغ یليخ دستانم

 .کنمینم یکار نيچن وقتچيمن... من ه د؟يگیم یچ-

 .ديچياما آرامش در گوشم پ ن،يخشمگ یصدا باز

 اول تو چشمام نگاه کن.-

 ام را باز کردم و نگاهش کردم.ترس چشمان بسته با

 رنگش را احاطه کرده بودند. اهيس یچشمانش، دو گو رگیسرخ رنگِ مو یهارگه

 .شدندیم دهیيسا گریکه به همد دميشنیرا م شیهادندان یمنقبض شده بود و صدا فَکش

 .کنمیدندونات رو تو دهنت خورد م یبد لمیحاال حرف بزن. اگر مزخرف و دروغ تحو-

 .ديزنی... حَ... حرف میچ یدرباره دونمیآخه... اصال... مَ... من نم-
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 ام وارد کرد که دوست داشتم همانجا از درد جان بدهم.به چانه یفشار

 بود! ادیز زورش

 د؟يکشیم فيزورش را به رخِ منِ ضع چرا

 هان؟ ؟یزدیبود که باهاش الس م یاون پسره ک ست؟ين ادتیامروز! -

 نگه دارد. نیيرا پا شیتُنِ صدا کردیم یسع یليخ

 هم بود. موفق

 را چه به الس زدن؟ یدرد داشتند! منِ خجالت یادیز شیهاحرف اما

 شد؟یعبور کنم! مگر م میاز خط قرمزها توانستمیمن مگر م اصال

 هم کالم شده بودم؟ یامروز من با چه کس فکر کردم و یکم

 آمد. ادمیکردم و  فکر

 یهاهم به حرف یو گاه میکردیسر جزوه بحث م میهایکالساز هم یکی ،یآمد که امروز صبح با فرهود ساعد ادمی

 .میدیخندیم گریمتضاد همد

 را بست. میراه گلو بغض

 بود! اعتمادیب من به نقدرٓ  ا یعنی

 من بکند؟ تيبه شخص یبزرگ نيتوه ني! که چننقدرٓ  ا

 که همسرش هستم بزند؟ یبه من، من ییتهمتِ ناروا ني! که چننقدرٓ  ا

 ! اون نامزد داره، من شوهر دارم.یبود! فرهود ساعد اميکالساز هم یکیاون پسر، اون -

 و ادامه دادم. دمیتاسف تکان دادم و لب لرزانم را گز یرا به نشانه سرم
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هم  یدوست پسر یکه به عمرم حت یکه به من ادي. چطور... چطور دلتون ممیزدیرد جزوه حرف مدر مو ميما داشت-

 من... من... د؟يبزن یو بزرگ نيتهمت سنگ نينداشتم چن

 .ختمیو مظلومانه اشک ر ديترک معصومانه و رامٓ  ا بغضم

 بد هم سوخت! یليسوخت. خ دلم

 هم در چشمانش نبود. یمانيحس پش یاذره یحت

 دستش فرار کردم. ریرا به دهان گرفتم و از ز دستم

 .ختمیکِز کردم و باز هم اشک ر یاباال رفتم و در اتاق، گوشه یکیرا دو تا  هاپله

 ! نبود؟گریاشک بود د همدمم

 

 .ديچياتاق پ یتلخ و سرد عطرش در فضا یباز شد و بو یاتاق به آرام در

 پنهان کردم. شتريدر خودم جمع شدم و سرم را ب شتريب

 ام کند.آمده بود تا مؤاخذه حتما

 ام حلقه کرد.نشست و دستش را دور شانه کنارم

 کنم. چشيسوال پ ادیمانده بود از تعحب ز کم

 بود! نبود؟ زيتعجب برانگ شیکارها

 سرم ظاهر شدند. یسرم گذاشت، احساس کردم دو شاخ بزرگ رو یسرش را رو یوقت

 .نشستیبه دلم م بيآرام و بَمش عج یصدا یول

فکرم اشتباه بود. اما تو هم  دونمیم ی. ولستميهم بلد ن یاز دستم ناراحت بشه. معذرت خواه یدوست ندارم کس-

 یخونم به جوش اومد. خوب، هر آدم یکردیکه با اون پسر بگو، بخند م دمتید ی. من وقتیمنو درک کن دیبا

 هوم؟ و؟حرفام ر یقبول دارازش سر بزنه.  ی! ممکنه هر اشتباهزالخطاستیجا
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 باز مشغول تماشا کردنش شدم. یرا متعجب بلند کردم و با دهان سرم

 بود؟ خودش

 خودش؟ خودِ

 آذرخش؟ خود

 از دهانم خارج شد. ینامفهوم ی"بله"و منگ تکان دادم و  جيرا گ سرم

 گفت: دکریرا نوازش م میکه موها یاش را تکرار کرد و در حالکننده وانهیلبخند د باز،

 خوبه!-

 جذابش بردارم. یچشمانم را از چهره توانستمینم

 نداشت. یاعتراض چيو او ه کردمینگاهش م رهيخ رهيخ

 ! نه؟شدیمهربان م یادیاوقات ز یگاه

 تلخ و خشن! یادیاوقات هم ز یگاه

 آمده بود! نیريبه کام من ش اتيخصوص نیداشت و ا یجالب تيهر چه که بود، خصوص اما

 زد و با لبخند گفت: امینياش به نوک ببا انگشت سَبّابه کنمیهنوز مات نگاهش م دید یوقت

 نکنه رو صورتم گل کاشتن؟ ؟یکنینگام م یجورنیچرا ا-

 تکان دادم و او ادامه داد. یمنف یرا به نشانه سرم

 !هاهشي. آب چشمات تموم مزیشام. مامان منتظره. درضمن انقدر اشک نر یبرا میبلند شو بر-

 اش در هنگ بودم.کرده رييهم از رفتارِ تغ هنوز

 خوب گرسنه هم بودم. اما

 و من چه زود تهمتش را فراموش کرده بودم! ميرفت نیيپا یبه طبقه گریکمکش برخاستم و با همد به
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 زود دلم به رحم آمد! چه

 زود! چه

 

 ... آذ... آذرخش؟کنمینه... خواه... خواهش م-"

 گرد کردم.اوج گرفت و با ترس عقب هقمهق

 .ديچيدوخت و کمربندش را دور دستش پ امدهياش را به چشمان ترسبه خون نشسته چشمان

 .کردمیسکته م داشتم

 در تنم نمانده بود. روح

 "و؟... ديکش یادیفر

 تخت نشستم و  ی. نفس نفس زنان رودمیخودم از خواب پر غِيج با

 داختم. خواب بود؟ان یترس به اطرافم نگاه با

 بود! یخواب مزخرف و وحشتناک عجب

 دم؟ید یخواب نيچرا چن اصال

 از اشک بود. سيکرده بودم و صورتم خ هی. در خواب گردميو دستم را به صورتم کش دميکش یراحت نفس

 من بودم؟ نیانداختم. ا ینگاه امدهیبه صورت رنگ پر نهیيٓ  ا در و زدم صورتم به بٓ  ا س،یسرو در

 شاد؟ شهيهم منِ

 پژمرده شده بودم؟ گونهنیچرا ا پس

 که بد نوشت! یامان از دستِ سرنوشت! سرنوشت آخ
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 بودم فکر نکنم اما، دهیکه د یکردم به خواب یرا عوض کردم و سع میهاکه گرفتم سرحال لباس یاز دوش آب گرم بعد

 !شدینم

 در آشپزخانه باشد. دیکر کردم شاف دم،یآمدم. مادر جان را در هال ند نیيرا تندتند پا هاپله

 رفته باشد. رونياز خانه ب خبریکاناپه نشستم. سابقه نداشت که مادر جان ب یآنجا هم نبود. متعجب رو اما

 کار داشته! دیشا دانمیم چه

 .رفتینم نیيپا میاز گلو یزيچ ییبودم اما تنها گرسنه

 صبحانه هم گذشتم. ريخ از

 نزار به خانه آمد. یگذشته بود که مادر جان با حال یساعت دو

به تن داشت و چشمانش سرخ شده بود. نگران به سمتش رفتم و نامش را با استرس صدا زدم. طاقت  اهيس لباس

 .نمشيبب حالیب گونهنینداشتم ا

 مبل نشست. یرو یمخالفت چيرا گرفتم و مادر جان بدون ه شیبازو ریز

 دو زانو نشستم. شیشود، کنار پا نیريتا ش زدمیکه با قاشق هَمَش م یدرست کردم و در حال یقند آب

 را از لبش دور کرد. وانيو بعد با دستش ل دينوش یاجرعه

 گذاشتم و دستانش را در دست گرفتم. زيم یرا رو وانيل

 زده بودند و خودش هم که اصال حال نداشت. خی دستانش

 گشودم و گفتم:اضطراب لب به سخن  با

 ؟یمادر جون؟ کجا بود شدهیچ-

 لب نشاند که بدتر از بغض و اشک بود. یرو یجانیکرد و لبخندِ ب نگاهم

 .افتادمیداشتم پس م یاز نگران گرید
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 شده بود؟ چه

 بودم باشد؟ دهیکه د یمربوط به خواب نکند

 گفت: یارفته ليتحل یاش را با زبان تر کرد و آرام با صداخشک شده لبان

 .رونيفقط رفته بودم ب زمیعز یچيه-

 نگاهش کردم و دستانش را فشردم. دلخور

 د؟يمالیم رهيرا ش سرم

 افتاده. یاتفاق کیدرک کنم که  توانستمیکه نبودم م بچه

 ناچار به حرف آمد. دینگاه دلخورم را د یجان وقت مادر

 . آخه چهلمش بود.یرفته بودم سر مزارِ عل-

 تم.را گاز گرف لبم

 .آورمیدوام نم یشرمندگ نیبار ا ریمن ز ایخدا

 !ایخدا

 باستان، پدر آذرخش بود. یعل

 که با پدرم تصادف کرده بود. یهمان

 !استيحس دن نیبدتر یدهان باز کند و مرا ببلعد. آخ که شرمندگ نيدوست داشتم زم چقدر

 و با شرم نگاهش کردم. ديام چکگونه یاشکم رو قطره

 انداختم. نیيرا به هم فشردم و سرم را پا لبانم

 :میتوانستم بگو فقط
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 روحشون شاد باشه. دوارميمتأسفم! ام-

. نديبب یاما دوست نداشت چشمان مرا اشک کردیم هیام گذاشت و سرم را بلند کرد. خودش هم گرچانه ریز انگشت

 .کردیام مشرمنده شتريرفتارش فقط ب نیو ا

 و گفت: ديرا بوس امیاشک چشمان

اون  گم،ي. هزار بار گفتم و باز هم مستيبه اشکت ن یعروس قشنگم؟ اون مرحوم هم راض یتو چرا متأسف باش-

شو  خوب بلند ی! حاال هم مثل دخترانيپدرت نبود. عجل امونش نداد فقط هم ایتو  ريحادثه بود. تقص کیاتفاق فقط 

 .رسنیکم م. مهمونا کمنیيپا ايلباسات رو عوض کن ب

 و او دوباره با بغض گفت: دميبرخاستم. صورت مادر جان را بوس یاز جا یرا تکان دادم و به آرام سرم

 چشم آذرخش نباش قشنگم. باشه؟ یجلو ادیفقط امروز ز-

 نبود. ليدلیو قطعا ترسم ب دميچرا ترس دانمینم

 را با ترس تکان دادم و به سمت اتاقم پا تند کردم. سرم

کارش واقعا  نیروز استخدام بود. ا کی یبرا یدو کارگر از شرکت خدمات ميدست تنها نباش کهنیا یجان برا مادر

 .میاياز پس کارها برب توانستمینم ییبود چون من به تنها یعال

 .دميکش یقيخرما را برداشتم و قبل از خارج شدن نفس عم یِنيس

 شدت استرس حالت تهوع گرفته بودم. از

شدم و آرام  الشيخی. بدیآیبودم که او هم امروز م دهيو شدن با طوفان بود. آخر از مادر جان شنبخاطر رو به ر دیشا

 زمزمه کردم:

 بگذرد! زين نیا-

و صرفا  یکه معلوم بود کامال مصنوع کردندیم هیگر هایآمدم و به سمت مادر جان رفتم. بعض رونيآشپزخانه ب از

 حفظ ظاهر است. یبرا
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 .کردندیپِچ مدر گوش هم پِچ نهيو با چندش و ک کردندیبه من نگاه م گرید یبعض

 دادم. یانداختم و با قورت دادن آب دهانم به خودم تَسل نیيرا پا سرم

که کنار مادر جان بود گذاشتم و خودم قصد برگشت به آشپزخانه را داشتم که مادر جان  یزيم یخرما را رو ینيس

 زد. میصدا

 که کنارش نشسته بود گفت: یزد و به زن یبه سمتش برگشتم. با محبت لبخند و ستادمیا ناچار

 هم عروس گلِ منه شُهره جان. نیا-

 بود تا لبخند! یدهن کج هيشب شتريکردم لبخند بزنم که موفق نبودم. لبانم فقط کِش آمدند و ب یسع

 نگاهم کرد و به مادر جان گفت: نهياست با ک "شهره"بودم نامش  دهيکه فهم یزن

 ها بخوره و بخوابه؟شاهزاده نيتو خونتون که ع نیآقا رو آورد یخوبه واهلل! دخترِ قاتلِ عل-

 حرفش را چنان بلند زد که توجه همه به سمتمان جلب شد. نیا

 انداختم. چرا من انقدر بدبختم؟ نیيرنگم را در مشت گرفتم و سرم را پا اهيس دامن

 ناراحت شد و آرام گفت: جان مادر

 .شنیتر شُهره مهمونا ناراحت ملطفا آروم-

 اما من نه؟ شدیناراحت م مهمان

 من از سنگ بودم؟ مگر

 کنم! یزن بود. مرا آورده بودند تا در ناز زندگ نیحق با ا اصال

 ندارم. یمن ناز دانستیداشت! نم حق

 !دانستینم

 بلند گفت: یو با همان صدا ییپروایاما با ب شُهره
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 م؟يآروم باش نیذاریآخه؟ مگه م یچه آروم-

 شده؟یچ-

 چه خبره شُهره؟ جانیا

 .ديپرسیسوال را م نیبزرگ آذرخش بود که ا یآقا عمو احمد

 کرده بود. یمادر جان او را به من معرف یعنی. شناختمیرا م او

 کردم بغضم را به کمک آب دهانم قورت بدهم. یسع نیيهمان سر پا با

 نداشت. ییبود و انگار فصد جدا دهيچسب میمثل کَنه به گلو اما

 گفت: یدارآرام و بغض یبلند شد و با صدا شیجان از جا مادر

 بود. کيموضوع کوچ کیاحمد آقا!  یچيه-

 بلند شد و با دست به من اشاره کرد. یشرمیشهره با ب اما

 کنه؟ یتا تو نعمت زندگ جانیا نیدختر گدا رو آورد نیا ه؟يکيمشکل کوچ یبزرگ نیبه ا نیا-

 .یلرزونیتن بابات رو تو قبر م یکارت دار نی. با ایکار نيچن دهيآذرخش خان. از تو بع زادیمردست

 بود؟ جانی! او هم ایوا یوا

 را نداشتم! یکار چيرا با درد بستم و من حق اعتراض نداشتم. من حق ه چشمانم

 دست شهره را گرفت و تند گفت: تيبا عصبان بارنیجان ا مادر

! پس لطفا حد تيموقع نیکنم. اونم االن و تو ا یاحترامیب یبه کس خوامیلطفا نذار دهنم باز شه شهره. من نم-

 نزن. یاخودت رو بدون و حرف اضافه

 م.خورد شو شانیهابود که بتوانم بشنوم و با حرف زيت نقدرٓ  باال گرفته بود و گوش من هم ا هاپِچپِچ

 "ازدواج کرده؟ نیآذرخش خان با ا یچ یها. براشهره نیا گهیراست م": گفتیم یکی



تاوان خواهم داد اما با عشق

81

 خونه نگاه کنه؟ نیتو صورت اهل ا شهيخاک تو سرش چطور روش م": گفتیم یگرید

 "باباش قاتله! مثال

 را داشتم که جوابشان را بدهم. نیداشتم توان ا دوست

 .ستيمن قاتل ن زِیپدر عز می! که بگوندیگویبه درخت م "نیا" میبگو که

 پناهم باش! ایخدا

 فقط با تو آرامم! من

 را داشته باشم! هایباش تا دوام تحمل سخت آرامشم

 برداشت و رو به عمو احمد گفت: تيرا با عصبان فشيک شهره

 رو ندارم. میشدن اونم توسط جار رياحمد آقا. من تحمل تحق میبلند شو بر-

 همسرِ عمو احمد بود؟ شهره

 زن جاهل کجا؟ نیاحمدِ مهربان کجا و ا عمو

 بود. انشانيفاصله م چقدر

 شهره زهر ترک شدم. یکه من بجا ديکش یادیفر تياحمد با عصبان عمو

احمقانت رو مزه مزه کن،  یحرفا کمیکجا برم؟ چهلمه داداشمه من بذارم برم؟ انقدر اعصاب خورد کن نباش زن. -

 .ارشونين ببعد به زبو

 نمانده بود. مانیکه آبرو برا یوا

 نبودم! جانیهم فشردم. کاش از آشپزخانه خارج نشده بودم! اصال، کاش ا یو چشم رو دمیگز لب

 من بود. رياتفاقات تقص نیا یهمه



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
82 

 

 !آه

 به سمت در رفت و در همان حال گفت: تياما، با عصبان شهره

. احمد آقا ارهيتا خون باال ب زدمیآذرخش بودم دختره گدا رو با کمربند انقدر کتک م یحاال از من گفتن بود! جا-

 شو! ريتحق جا،نيهم نخواه! بمون هم یخواینم ا،يب یخوایشما هم م

 !دانستیکلمه را م نیا ی! اصال معنريتحق

 !شکندیچقدر م شیهامنِ دختر را با حرف دانستیم اصال

 اش کنم.که تجربه نیچه برسد به ا دیزلریتَصورش هم تنم م از

 آن هم با کمربند؟ کتک

 دِهشتناک! چقدر

 کرد. یهمسرش از منِ ناالن عذرخواه یرفت و بعد از او عمو احمد همه را متفرق کرد و بجا شهره

 او... اما

دستش رو به انفجار  یبرجسته یهامشت کرده بود که رگ یاز خون بودند و دستانش را طور ییایدر چشمانش

 بودند.

 کرده بودم! وحشت

 اش!توزانه نهيبار و کبا آن نگاه نفرت مخصوصا

 چرا؟ زند؟یم ادیچرا تهِ چشمانش غم و بغض را فر اما

 یراب یآب وانيگرفتم. وارد آشپزخانه شدم و ل زشيدهانم را با ترس و استرس قورت دادم و نگاه از نگاه وَهم برانگ آب

 ام چکه کرد.گونه یقطره اشکم رو نيو اول دمينفس سر کش کی. آب را ختمیخودم ر

 تهران؛ آسمان دل من هم آلوده بود. یدل داشتم اصال! مثل آسمان آلوده یرا غبار گرفته بود! آلودگ دلم
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 و قلبم گذاشته بودم ینداشتم. فقط خودم بودم که دست رو یو اصال به اطرافم توجه ستمیگریو آرام م سوزناک

 !شدیداشتم آرامَش کنم. اما نم یسع

 نکن. هیرو! گر گریو بعد از خدا همد می. ما خدا رو دارميستينکن دلم. ما که تنها ن هیگر-

 .دیباریبودم و دلم هم بدتر از خودم م ی! بارانشدينم اما

 ام به خودم آمدم.شانه یرو ینشستن دست با

 نگاهم کرد. نينگاهش کردم و غمگ ني. غمگکردینگاهم م هیو گر یجان بود که با ناراحت مادر

 متفاوت! م،يداشت یدو غم هر

 خودم را در آغوشش انداختم. هیو با گر اوردميدوام ن دنشید با

 باشد. امیکند، پشتم باشد و حام تمیحما یآرامم کند! کس یداشتم کس دوست

 ...اما

بشم  اتيمهربون یهمه یون دل مهربونت برم که شکسته! فدابشه. قرب یکن تا دلت خال هیکن قشنگ من، گر هیگر-

 عروس خونم!

 فشردم و او سرم را نوازش کرد. اشنهيبه س شتريرا ب خودم

 مهمانان رفت. یبدرقه یو با غصه برا ديام را بوسکه آرام شدم گونه یقیاز دقا بعد

 که مادر جان خارج شد او بود که وارد شد. نيهم

 از او، وحشت داشتم! میگوی. بدون خجالت مدمیدیکردم. انگار قاتل جانم را م یقالب تُه دنشید با

 تعجب دارد! یجا نترسم

 بودند! یزيتر از هر چدرشت و نام وَهم آورش، ترسناک کلِيه بَت،يهِ

 بغض کردم. یپناهیبه سمتم برداشت و من از ترس و ب قدم
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 چنگ انداخت. میموها انيم گرشیو با دست د ديرا به سمت خودش کش میبازو یگریوحش با

 کنم! چقدر سخت بود. ینزنم و آبرودار غينزنم! ج غيسخت بود که از درد ج میبرا چقدر

 .شودیپوست سرم دارد کَنده م کردمیطاقت فرسا بود. احساس م میموها درد

 .دميکشیترس، ناخودآگاه چشمانم گرد شده بودند و کُند نفس م از

 با زندان بانِ قفسم طرفم. کردمیکه احساس م کردینگاهم م یجور

 توانستیقد بلند بهتر م یاو گونهنیبه پشت خم شد و ا شتري. سرم بديکش شتريرا ب میو موها دیيهم سا یرو دندان

 به صورتم نگاه کند.

 بود گذاشتم. را چنگ زده میدستش که موها یکردم و دستم را رو یاناله یاراد ريغ میدردِ موها از

 .اديدر نم کِّتيالل! ج ،یشيالل م-

 و بغضم شکست. دمیترس به خود لرز از

 اش ادامه داد.ترستاک و بَم شده یبا همان صدا تررحمانهیو او ب ختیام رگونه یرو اشکم

مدت انقدر آرامش داشته  نی. حق با اون زنه، من چرا گذاشتم تو ایبرام نذاشت تيثي. آبرو و حِکشمتیمن امشب م-

 .یبسخون کی! تو فقط ی. تو... تو... دختر قاتل پدرمیزجر بکش دیبا ،یريبم دیتو با ؟یباش

 سوختم! شکستم! یوا

 .ایشدم خدا خورد

 است! خودش، حرفش، رفتارش! ی. جددانمیم کُشدیم مرا

 .شومی. من امشب نابود مرميمیامشب م من

 

 شدم. نينقش زم تعادلیباتاق هُلم داد و من،  داخل
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 کارش حکم قتلم را صادر کرد و مرا تا مرز سکته برد. نیرا بست و از داخل قفلش کرد. با ا در

 تا در را باز کند، اما او انگار کر شده بود! کردیجان از پشتِ در التماسش م مادر

 .رميمانده بود از ترس بم تنم نشسته بود و کم یکه به کمربندش بند شد، جانم درآمد. عرق سرد رو دستش

 . نه؟شدیم ري. خوابم داشت تعبچاندينثارم کرد و کمربند چرمش را دور دستش پ یپوزخند

زمزمه کردم و در خودم  یا"نه"هِقم اوج گرفت و عاجزانه را پاک کردم و او چند قدم به سمتم آمد. هِق اشکم

 تر شدم.جمع

 .دمياز ته دل کش یغيشد که به سمتم هجوم آورد و من ج تریکارم جِر نیبا ا انگار

 بعد؟... یاکمربند را باال برد و لحظه یانعره با

 یرحمیاما او با ب کردمیم هیو گر دميکشیم غي. از درد جاشرحمانهیاز ضربات محکم و ب کردیتنم درد م یهمه

 .آوردیفرود م فميو نح جانیتن ب یکمربند را رو

التماسش  بارنیصورتم جا خوش نکند. درد داشتم اما ا یرو شیبایز یادگاریا پوشانده بودم تا حداقل ر صورتم

 آرام شود! یمرد ناآرام، فقط کم نی. دل ارديآرام بگ یبودم کتکم بزند تا دلش کم یراض یحت دینکردم. شا

پرت کرد. نفس کم آورده بودم. راه  یاکمربند را به گوشه یادیانگار خسته شده بود که با فر قهياز چند دق بعد

 بود. دهيچيوحشتناک در جان و تنم پ یتنفسم بسته شده بود و درد

 بود. یزيتر از هر چسخت قیو وصف حالم در آن دقا کردیدرد م کمرم

 به سِکسِکه افتاده بودم. ادیز یهیگر از

 نگاهش کردم. یچشم ریز ده،يدراز کش طورهمان

چرا احساس کردم بغض دارد.  دانمیو غرق در خون بود. نم جانینشسته بود و چشمش به منِ ب نيزم یرو وارید کنار

در  قورت  یکه سع دادینشان م نیو ا شدیم نیيتند باال پااش تندمردانه یگلو بَکِياما س کردم،یاشتباه م دیشا

 دادن بغض مزاحمش دارد.

 ام را قورت دادم.بستم و آب دهان خشک شده چشم
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 شود؟یتمام م یکِ ایخدا

 شوم؟یخالص م یکِ

 که احساس کردم نفسم بند آمد! ديکش یريجابجا شوم، اما کمرم چنان ت یکم خواستم

 !هیو باز هم گر دميکش یغيج

هم  یکه با درد و رنج چشم رو دیچه د دانمیرا باال زد و نم راهنمي. پديبه سمتم آمد و مرا در آغوش کش دهيترس

 فشرد.

 

 داشت. یابود. طعمِ تلخ و منزجر کننده دهيبار در عمرم چش نياول یکمربند را برا بيعج طعم

 که درش جا خوش کرده بود. یااز زور بغض قُلمبه ديترکیداشت م میکردم. گلو یاو از درد ناله دميکش یقيعم نفس

 کار را بکنم. نینشستم. جانم درآمد تا بتوانم ا میرا به تاج تخت گرفتم و آرام آرام در جا دستم

 .رميکمک بگ یاز چه کس دیموقع شب با نیا دانستمیداشت و نم یدرد وحشتناک کمرم

به خودش زحمت نداده بود  یبود. حت امدهيموقع هم که ن نیرفت و تا ا رونيکه بعد از آن اتفاق از خانه ب رحمیب یاو

 رد. اما مادر جان بود. دکتر خبر کرد و کنارم ماند.را به دکتر بب دهيکه من درد کش

 یدر بعض یمُردگضربات کمربند باعث خون گفتیمن تعجب کرده بود. م تيوضع دنیبود و با د شانیخانوادگ دکتر

 تنم هم کم نبود. یهایاز نقاط کمرم شده. در کنار آن کبود

 !دانمیخواب بود. نم دیجان هم شا مادر

 شدم و آهسته قدم برداشتم.بلند  یبدبخت با

 آمدم. نیيها پااز پله یاتاق را باز کردم و به سخت در

 هیو درد بلند گر ییدو، سه ساله از تنها یهامثل بچه دمينشن یجواب یمادر جان را صدا زدم و وقت هیناله و گر با

 کردم.
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 کنم. هیگر شتريشوم و ب دينا ام شدیباعث م نیکنم و ا دايدردم پ نيتسک یبرا یچه هم گشتم نتوانستم مُسکن هر

یم هیچمبره زده بودم و گر نيزم یرو هاچارهيبدبخت، ب نيجمع کردم. ع نهيرا در س میو پاها تمينش خچالی کنار

 .کردم

 چه کنم؟ خوب

 .ادنددیام مخانواده لیام را تحوجنازه گریماه د کیبود قطعا تا  گونهنیتحمل نداشتم. تازه اگر شروعمان ا گرید

 داشتم. یزیرحواسم جمع شد و باز خون راهنميشدن پ سيخ با

 

 که جگر خودم آتش گرفت. دميکش یسوزناک آهِ

 بود تا از دختر ارشدش نجایام برود و با دستانش سرم را نوازش کند! کاش پدرم ابود تا قربان صدقه نجایمادرم ا کاش

 دفاع کند!

 !کاش

 دهانم گذاشتم. یو دو دستم را جلو دميکش یاخفه نيه دهيکنار در، ترس یاهیسا دنید با

 دزد باشد؟ نکند

 .میيو پا دستیها چقدر بفکر ناآرام شدم. آخ که ما زن نیا با

 را از چشمانم زدودم و او انگار قصد داشت وارد آشپزخانه شود. نميکه باعث شده بود تار بب یمزاحم اشک

 شد که با صدا ناله کردم. جادیا یداشتم در کمرم سوزش یزیرجمع شدم و چون خون شتريخودم ب در

 آمد؟یبه سمت من م قايآشپزخانه شد و چرا دق وارد

رها شده  میهاشانه یهم آزادانه رو میبودم و موها دهيپوش یاهم مناسب نبود چون بخاطر کمرم تاپ دو بنده وضعم

 بودند.

 .دیکه خواست چراغ را روشن کند مرا د نيهم
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 دهانم چِفت کردم. یهم فشردم و دستم را رو یو من با ترس چشم رو دید

 ؟یهست یتو ک-

 هم داشت. یخوب یصدا چه

 بود؟ دهياگر دزد بود چرا کت و شلوار پوش یراست

 مِن گفتم:کرده بودم با مِن ريکه در آن گ یتيکرده از درد و وضع بغض

 من... َم... من؟-

 کرد.ادامه دهم و بغضم سر باز  نتوانستم

 

واقعا نامناسب  تميکردم. چون وضع هیگر شتريچراغ را روشن کرد و من ب کنم،یم هیجواب دادن گر یبجا دید یوقت

 بود.

 بعد اخم کرده سرش را به سمت مخالفم برگرداند و با داد گفت: یاول تعجب کرد ول دنمید با

 ؟یهست یتو ک گمیچه وضعشه؟ م نیا-

 د؟يکشیم ادیسرم فر ديرسینگاهش کردم و چرا هر که به من م مظلوم

 شده بود. داريبلند بود فکر کنم مادر جان هم ب شیصدا چون

 من و آن مرد به صورتش کوفت و رو به آن مرد گفت: دنیبه سمتمان آمد و با د هراسان

 ؟یاومد یطوفان جان مامان؟ تو کِ-

 نگاهش کردم. طوفان بود؟ متعجب

 .شیهاليبيجذاب! مخصوصا با آن س هم چقدر

 زانو نشست. یجان با دو به سمتم آمد و کنارم رو مادر
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 نامش را صدا زدم و او گفت: زانیلب آو با

 ؟یجانِ مادر جون؟ درد دار-

 کردم و سرم را تکان دادم. ناله

 دارم. یزیرخون-

 افتاد. هیگفت و او هم به گر یبلند یحرفم وا نیا با

 .کردیکه قد بادمجان درشت شده بودند نگاه به مادرش م یهاج و واج با چشمان طوفان خان، اما

 بود. نه؟ یو واقعا پسر چشم پاک کندیشده بودم که از نگاه کردن به من اِجتناب م متوجه

 ه؟يدختره ک نیخبره مامان؟ اچه نجایا-

 . در همان حال گفت:ديرا باال کش اشینيرا گرفت و ب میبازو ریجان ز مادر

 داداشت! زن-

 را تکرار کرد. "زن داداش" یخشک شده بود که نامفهوم کلمه ایگو

 که من زن برادرش باشم. شدیباورش نم انگار

 را نداشتم. میپاها یرو ستادنیا ییباز خراب شده بود و توانا حالم

 .رديخودش را بگ یجلو توانستینم دیدیم گونهنیمرا ا یجان هم وقت مادر

 طوفانم مامان؟ زنگ بزن به داداشت، دخترم از دست رفت.-

 مادر جان را هَضم نکرده بود. یهاتکان داد و از آشپزخانه خارج شد. انگار هنوز حرف ربطیرا با ب سرش

 کردم. هیشانه مادر جان گذاشتم و بلند گر یرا رو سرم

 من چقدر تحمل داشتم؟ مگر



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
90 

 

به  یزيتر، چبودم که پدر و مادرم از گل نازک یام که صبر داشته باشم. من فقط دخترِ ناز پروردهنبود ینَب وبِیا من

 من نگفته بودند.

 

 .میآمد نیيها پاکردم و آرام از پله هيمادر جان کمکم کرد. به مادر جان تک میهالباس دنيپوش در

 داده بود. هيها تکهم آمده بود و کنار برادرش به نرده او

 دوخت. حالمیو ب دهیبه سمتمان برگشت و نگاهش را به صورت رنگ پر مانیپا یصدا دنيشن با

خور و با نفرت نگاهش کردم. از آمده بود. دل ايبه دن یبود. انگار از همان اول خلقتش خنث یاز هر حس یخال نگاهش

 باشم. زيانگنفرت یخانه نیدر ا خواستیدلم نم گریمتنفر بودم! د دیاو شا

 طور که مادر جان گفته بود.بود. همان یادهينگاهم کرد. واقعا مرد آرام و فهم یبا خجالت و شرمندگ وفانط

 معذرت یريگ ميبرادرش در تصم یِشد و از من بخاطر عجول یکرد عصبان فیتعر شیرا برا مانیمادر جان ماجرا یوقت

 اخالق برادرش بود و حال شرمنده و ناراحت بود. هيلحظه آرزو کردم کاش اخالقش شب کیکرد.  یخواه

 هم نداشتم. یدر زندگ یغم چيهمچون او داشتم ه ی! اگر برادرمیگویخواست برادرم باشد. طوفان را م دلم

 انداختم. نیيجوابم را با لبخندش داد سرم را پا یلبخند زدم و وقت شیبه رو ناخودآگاه

 !یمداشت و نه نگاه نادِ یاو نه لبخند اما

 هم بود. ینبود و برعکس از کارش راض مانياصال پش انگار

 و او خودش پشت رل نشست.  میشد نيماش سوار

 و او و برادرش در جلو. ميپشت نشست یو مادر جان در صندل من

 گذاشتم و باز هم ناله کرد. شیپا یرا رو سرم

 را نوازش کرد و سرش را خم کرد. سرم

 مامان جان. قربونِ چشمات برم من، آروم باش. آروم! ميرسیمادر؟ االن م زِیجانم عز-
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 مِنّتیب نيچننیاز زبان مادر جان. اصال انگار مادر خودم بود که ا یجمالت و کلمات نيچن دنيلذت داشت شن چقدر

 .کردیم میخودش را فدا

 .ديصورتم چک یو قطره اشکش رو دي. متقابال صورتم را بوسدميرا گرفتم و با بغض بوس دستش

 .رميپسر رو بگ نیا یبرات مادرم. خدا منو بکشه که نتونستم جلو رميبم-

 لب زدم. یجانیب یصدا با

 .رميمیم ییمن تنها نيخدا نکنه مادر. شما نباش-

 داد. یرا به صندل اشهيو تک ديکش آه

 .کردیم ريسِ یگرید یزل زده بودم و فکرم در جا نيماش یِروکش ساده و چرم به

 انگار در باغ نبود. ذهنم

 من چطوره؟ یِزن داداشِ ناگهان-

 ت:گف یصورتم گرفت و با مهربان یکه کف دستش را  جلو نمياش لبخند زدم و به احترامش خواستم بنشجمله به

 .ستمين بهینه خانم گل. راحت باش، من غر-

داشت.  یخاص تيميمرد بر خالف برادرش محبت و صم نیمادر جان گذاشتم. ا یپا یخجالت دوباره سرم را رو با

 خاص چشمانش! یمخصوصا با آن گرما

 

 ؟یداداش جان؟ خوب زن ینگفت-

 زمزمه کردم و او با خنده رو به برادرش گفت: یآرام یبله

 شما دو تا. هر دو ساکت و کم حرف. دیدار یداداش تفاهم جالب-

 .اورديدرب زيانگغم یز آن حال و هوادهد و ما را ا رييجو را تغ خواستیم انگار
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 .شهیباز شروع نکن طوفان. حواسم پرت م-

 آذرخش بود؟ یصدا نیا

 دار؟چرا انقدر آرام و خش پس

 انقدر شکسته؟ چرا

 زد و گفت: یبرادرش لبخند یمحبت به رو با

 .ديچشم داداش بزرگه. ببخش-

 افتخار داشت! یادهيبرادر فهم نيداشتن چن چقدر

 بود! یخوب آدم چقدر

هم سرخ شدم و طوفان باز  یصورتم گرفت. منِ خجالت یرد کرد و صورتش را جلو یدو صندل انيسرش را از م دوباره

 .دیخند

 ؟یهم هست یخجالت-

 با آن درد اعصاب خورد کن جوابش را چه بدهم. دانستمینم

 مغزم را قفل کرده بودند.  انگار

 و به دفاع از من گفت: دیاز خجالت توان حرف زدن ندارم خند دیجان که د مادر

 نکن. تیو خوشگل منو اذ یانقدر دختر خجالت-

 و با بغض گفت: دیلرز شیصدا ناگهان

 .دهيدرد کش یامروز به اندازه کاف-

 .ديهر دو چشمش را مال یاش گوشهچشم بست و ناراحت با انگشت شصت و سَبابه طوفان

 روزها کارم فقط غصه خوردن بود. نیهم که ا من
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 بود انگار! یانداخت. عصبان شیکه چنگش را در موها دمیرا هم د آذرخش

 گفته نشد. انمانيم یحرف چيه مارستانيبه ب دنيتا رس گرید

 !هوف

 روزگار! نیاز ا امان

 

 برود. میبزنم و آبرو غيرا در چنگ گرفتم و لبم را گاز گرفتم تا مبادا ج مارستانيب ديسف یِتخت رو

 !کردمیرا تحمل م یدردِ وحشتناک چه

 .شدمیآن لحظه خدا را شکر کردم که با سَگَکِ کمربند کتک نخوردم، وگرنه حتما قطع نخاع م در

 کردم. هیو بلند گر دميکش یفيخف غيج ارادهیب ديچيکه در تنم پ یبا درد کهوی

. سوزشَش تا رديرا بگ یزیرخون یتنم فشار داده بود تا جلو یدهیخم دپوستِ ز یرو نیرا با بتاد لیگاز اِستر دکتر،

 ته جانم را سوزاند.

را ندارم. اشکم  یخراب شده کس نیکه منِ تنها در ا دميباور رس نیلب مادرم را صدا زدم. اما باز به ا ریز یحالیب با

 کرد. سيسرم را خ ریسُر خورد و بالشتِ ز امینيب یغهيت یاز رو د،يچک

 دلم؟ یشویآرام نم چرا

 باش! آرام! آرام

یاشک م صدایبود و ب ستادهیسرم ا یدکتر به خودم آمدم و چشمانم را آهسته باز کردم. مادر جان باال یصدا با

 !کردیو چقدر مرا شرمنده م ختیریزن بخاطرم اشک م نیروزها، ا نی. چقدر اختیر

عا هم بخوره قط یاگر تکون مختصر یکه داره حت یتيچون با توجه به وضع دو روز استراحت مطلق داشته باشه. دیبا-

 نیا مارستان،يتو ب مارتونيب نیريبگ ميتا تصم ذارمیخودتون م یخواهد داشت. حاال هم من به عهده یزیربازم خون

 .ديکن هيحتما ته سمینویم براشخودتون. دارو و پماد هم  یتو خونه ایدو روز بمونه 
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 گفت: کردینگاهم م یکه با نگران یجان سرش را تکان داد و در حال مادر

 رَدّشون بمونه! کهنیمثال عفونت و... ا ست؟يکه ن یاگهیدکتر مشکل د-

 جابجا کرد. یرا کم نکشيرنگش گذاشت و ع ديروپوشِ سف بيدستش را داخل ج دکتر

یم نانيعفونت رو با اطم یرو به جا گذاشتن. ول یوحشتناک یهازخم نينه خانم! مُسلما ضربات محکم بودن که چن-

بود که  مؤثر خواهند یهم که نوشتم حتما تا حدود یی. با پمادهادينگران نباش فته،ينم یاتفاق نيبگم که نه! چن تونم

 ترعیهر چه سر مارتونيتا ب ديالزم رو مراعات کن یهاهيصها رو پوست بدنشون نمونه. فقط توباعث بشن رد زخم

. چون من تا حاال بخاطر ادين شيدختر خانم پ نیا یبرا یاتفاق نيچن گهیکه د دوارميخوب بشن. و درضمن ام

 که؟... ديدونیاطالع ندادم. وگرنه، م سيکردم و به پل یشما بوده که صبور یهاخواهش

 کردن سِرُم از اتاق خارج شد.جان شرمنده سر تکان داد و دکتر با اخم اتاق را ترک کرد. پرستار هم بعد از وصل  مادر

 !سوزاندیام که دکتر هم به حالم، دل مشده زيکه چقدر ترحم برانگ کردمیفکر م نیبودم که در آن لحظه، به ا وانهید

 !سوزاندیدل م میبودم که دکترِ معالجم برا چارهیب چقدر

 

بمانم بهتر است،  مارستانياگر در ب گفتی. برخالف نظر مادر جان که ممیکه به خانه برگشته بود شدیم یساعت کی

 به خانه برگشته بودم.

یرا پر م مارستانيب یفضا شهيکه هم نيلينيسيآورِ پِنتهوع یمتنفر بودم! مخصوصا با آن بو طشيو مح مارستانيب از

 .کرد

 ...یبه کار افتادند. پشتم به در بود ول میهاباز شدن درِ اتاق شاخک با

 .شناختمیعطر سردش را م یبو

 !رحمشیبود. خود ب خودش

ود که ب یاز آن زتري. اما... تامدهيتر کردم. چشمانم را هم بستم تا فکر کند خوابرا جمع میو پاها دميرا باالتر کش پتو

 .کردمیفکرش را م
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 .کردمینگاهش را حس م یِني. سنگدادیرفتن تخت، نشان از نشستنش م نیيپا

 ؟یداريب-

 با او چشم در چشم شوم. خواستیندادم. دلم نم یحبس کردم و جواب نهيرا در س نفسم

 شد. میسرم نشست و مشغول نوازش موها یرو دستش

 بخش بود.آرامش  میموها یدستان گرمش رو حرکت

 .زنهیو پِلک هم نم کِشهیکه واقعا خوابه اتقدر تند نفس نم یکس-

 را نامحسوس و از داخل گاز گرفتم. لپم

چشمانم را باز کردم و خجالت  یبود، مجبور بودم چشمانم را باز کنم. به آرام دهيخراب کرده بودم! چون فهم یاساس

 زده لب زدم:

 !ديببخش-

 .شدیگرمش در صورتم پخش م یهابود که نفس کینزد یزد و به سمتم خم شد. به قدر ینيغمگ لبخند

 و من با دهان باز نگاهش کردم. ديام را بوسنهنگاهم کرد و بعد... گو کیطور از نزدهمان قهيدق چند

 بود واقعا؟ خودش

 فاصله گرفت و آرام گفت: یاندک

که دلش رو شکستم معذرت  یبار از کس نياول یبرا خوامیکنم. م یبار تو عمرم معذرت خواه نياول یبرا خوامیم-

 آسمان؟ یبخشی! منو مخوامیکنم. و حاال... معذرت م یخواه

 ام را در صورتش چرخاندم و دهانم را تکان دادم.دهگرد ش چشمان

 شد؟یاز دهانم خارج نم ییآوا یحت یوقت گفتمیم چه

 کرد؟ینم امیاریزبانم  یوقت گفتمیم چه
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 زد و دوباره به حرف آمد. ینيلبخند آرام و غمگ د،یتعجبم را د یوقت

. رميخشمم رو بگ یاصال چطور شد که نتونستم جلو دونمی. نمدهيمورچه هم نرس کی! من تا حاال آزارم به یدونیم-

تر از راحت یليکه نه! خ نميبیحاال م یسخته. ول کردمینکردم، چون فکر م یهم معذرت خواه یمن تا حاال از کس

 ؟هوم؟یبخشی! میمنو ببخش خوامی. حاال ازت مکردمیکه فکر م هیزياون چ

 بود. نه؟ یباشعور و با درک مرد

 شخص را رد کنم؟ کی یمحترمانه یمعذرت خواه توانستمینازک مگر مدل منِ

 مرد؟ کیهم  آن

 م؟یروزها نیهم مرد مغرور ا آن

 !توانستمینم شکیب نه،

 مثبت تکان دادم. یزدم و سرم را به نشانه یکرده لبخند خوشحال بغض

 استفاده کند خوشحال بودم. "معذرت" یتوانسته از کلمه کهنیخوشحال بودم! از ا واقعا

 خوشحال بودم. دم،يشنیرا از زبانش م یسخت یکلمه نيچن نیبودم که ا ینفر نيمن، اول کهنیا از

 داشتم! ذوق

 اش را آنجا نشاند.را هدف گرفت و بوسه امینينوک ب بارنیا دمش،يبخش دید یوقت

 .ديچک یاشکم از شاد بارنیرا بستم و ا چشمانم

 .ديچيگرد کمرم پ گرشیسرم گذاشت و دست د ریو دست چپش را ز ديدراز کش یبه آرام کنارم

 کم! یهیزاو نی. آن هم با اشدمیم کیمرد نزد کیبارم بود که به  نياول

 .شودینم اَشیبود. اما... خجالت، شوهر حال شوهرم
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 .چانديکمرم پ تر دورشدم و خواستم از آغوش گرمش خارج شوم که دستش را سِفت سرخ

 سرم گذاشت و زمزمه کرد. یرا رو سرش

 آروم شم! خوامیندارم. م تیبخواب دختر کوچولو. نترس! کار-

 گذاشتم. اشنهيس یدهانم را قورت دادم و کف دستم را رو آب

 م؟یبه هم نبود کینزد ادیز

 .سوختمیاز شرم که داشتم م ایاز گرما بود،  دانمینم

 ذره ذوب شوم.آتش گذاشته بودند تا ذره یمرا در کوره انگار

 

 ام. اما...شده یاالتيخ دیلحظه فکر کردم شا کی. دمیشدم او را کنار خودم ند داريکه ب صبح

 .ديکش ريکار را کردم کمرم ت نیا یتخت نشستم و چون ناگهان یآلود رو خواب

 کمرِ داغان! نیبا ا دميکشیمدرد  دیکمرم گذاشتم. حاال، حاالها با یگفتم و دستم را رو یبلند یآ

 آمدم. رونيرفتم و بعد از شستن دست و صورتم ب سیآخ و اوخ به سمت سرو با

 تن کردم. یادهيطوفان هم در خانه هست لباس پوش کهنیا ادی با

هم باعث سر رفتن  نیکه ا کردمیآرام کارم را مآرام دیسخت بود و با میکار برا نیبا وجود دردِ کمرم، ا البته

 ام شده بود.حوصله

ساعت از  نیتا ا یکه از اتاق خارج شوم. آخر کدام آدم عاقل دميکشیدوازده ظهر بود و من واقعا خجالت م ساعت

 خوابد؟یروز م

 رفتم. نیيخاراندم و با خجالت پا یجيرا با گ سرم

. سه رخ به سمت من بود و خوردیبود، پرتقالش را م ونیکه چشمش به تلوز یکاناپه نشسته بود و در حال یرو طوفان

 .ديرسیواقعا جذاب به نظر م هیزاو نیاز ا
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 .دادیاش را نشان مکار شده یفراوان، بازوها یِبازبود با دل  دهيکه پوش یرنگ اهيجذب س شرتیت

 گفتم. یزدم و سالم بلند ینيشرمگ لبخند

 م از جا بلند شد.به سمتم برگشت و به احترام میصدا دنيشن با

 !کردیکار را م نیتر بود! چرا او او از من بزرگ دمیگز لب

 بزرگ و کوچک بودن مهم نبود. شیانگار برا اما

 مؤدب گفت: یليخم کرد و خ یرا کم سرش

 داداش!سالم عرض شد زن-

 خجالت گفتم: با

 ه؟یچه کار نی! ادينيلطفا بش-

 لبش نشاند و گفت: یهم متواضعانه لبخندش را رو باز

 من به احترام همسر برادر بزرگم بلند نشم؟ هوم؟ نیانتظار که ندار ه؟یچه کار یچ-

 با انگشتان دستم شدم. یو مشغول باز دميچيرا از شرم در هم پ میابروها

 خوب... خوب... شما... شما؟-

 زبان! نیبا ا رميبگذارم و بم نيزم یسر رو دیحرف زدنم. خوب است لُکنَت زبان ندارم، وگرنه با نی! با ااَه

 

 و گفت: دیصورت سرخ و لکنت زبانم خند دنید با

 .یترسیانقدر م ستميآروم باش آسمان جان! من که بالنسبت لولو ن-

 تکان داد. میرو میگفتم و او دستانش را جلو یبلند "نه" پاچهدست

 بفرما! ليبگم نهارت رو م دیداداش، باشه. حاال برو صبحانت رو بخور. البته باباشه زن-
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 را گاز گرفتم! لبم

 با من داشت! یرفتار خوب نيبود. اصال چقدر مرد بود که چن طانيش چقدر

واقعا  ،ی. ولشمی. معموال زود بلند مدميهمه خواب نیچطور شده که  ا دمي... من... من... اصال نفهمديدونیخوب... م-

 !دميخواب نقدریچرا ا دونمینم

 حال یليخ یخجالت یداداش. من با آدمانباش زن یخجالت ؟یگفتم؟ چرا انقدر هول یزيخوب. مگه من چ باشه دختر-

 !یکنم. حاال از من گفتن بود. خود دان تتیمجبورم اذ ی! خجالت بکشیجورهی. اصال کنمیم

 به آشپزخانه رفتم. "با اجازه" یلبخند زدم و با گفتن کلمه یزورک

 .کردیت مجان داشت نهار درس مادر

 . خاک بر فرق سرم!دميکوب امیشانياز دست خودم محکم به پ یحرص

 بودم! یدختر عجب

 زمزمه کردم. "یريظهر بخ"را سمت راست صورتم جمع کردم و با خجالت  لبم

 و به سمتم برگشت. ديرا شن میصدا

 گفت: یالبخند زد و با محبتِ مادرانه دنمید با

 دخترم؟ یخوب-

 را آرام تکان دادم و گفتم: سرم

 !خوامیمعذرت م-

 گفت: کرد،یرا با حوله خشک م سشيخ یهاکه دست یو در حال دندیاز تعجب باال پر شیابروها

 زم؟یچرا عز-

 .دميانقدر خواب کهنیبخاطر ا-
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 ام حلقه کرد.به لب نشاند و دستش را دور شانه ییبایبا بهت نگاهم کرد. اما بعد لبخند ز اول

 خودته. راحت باش. یخونه نجایخانم گل؟ ا خوادیم یمعذرت خواه نیا-

 کردم! نگاهش

 من؟ یخانه

 من بود؟ یخانه نجایا مگر

 خانه بود؟ نیکه پدرم قاتلِ مرد ا یمن یخانه

 کردم لبخند بزنم که خدا را شکر موفق هم بودم. یسع

 دختر من؟ یخوب-

 بله، خوبم!-

 مادر؟ زیعز یدرد که ندار-

 نه مادر جون!-

 را مُهر زد و با مِهر گفت: امیشانيپ

 خدا رو شکر!-

 زدم. شیبه رو یلبخند

 !شکیاش بودم بمادرانه یهازن و محبت نیا عاشق

 

 ام را کامل و مفصل بخورم.جان مجبورم کرد صبحانه مادر

 .خوردمینهار بود که م بایگفت چون تقر شدیصبحانه که نم البته

 خواستم کمکش کنم نگذاشت و باز هم بِاالجبار از آشپزخانه خارج شدم و کنار طوفان نشستم. یوقتاز غذا هم  بعد
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 .خوردمیوول م یو هِ نميبنش یبه راحت توانستمیبودم کنارش. چون درد هم داشتم، نم معذب

 ؟یستيراحت ن-

 رفت. میآبرو یوا

 گفتم: نیيکردم و آرام، با سرِ پا یشیا میهایباز جيخودم و گ یبرا

 نه من راحتم.-

 درهم گره زد و گفت: نهيس یرا رو دستانش

 .ینيبش یتونیکه نم نميبیخودم دارم م ستم،يسر منو کاله نذار. کور ن-

 . من راحتم!ستين طورنینه ا-

 گفت: طنتيو با ش مرموز

 ؟یکشیاز منم خجالت نم یعنی-

 آب دهانم را قورت دادم و گفتم: نیيهمان سر پا با

 خجالت بکشم؟ دیچرا بانه! -

 سرت رو بلند کن و به من نگاه کن. یکشیخوب پس اگه خجالت نم-

 !ییگند بو گندو عجب

 راستش را بگو و خالص! کهویمرض دارم. خوب  انگار

 مکث، باالخره نگاهش کردم. یسرم را بلند کردم و با کم نهيطَمَأن با

 داشتند. طنتيبرق ش چشمانش

 داشتند. یتشابه خاص گریکدیجهت با  کیبود. اما از  یطانيش برادرش آدم شوخ و برخالف

 داشتند. یاییایدو مهربان بودند و واقعا دل در هر
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 آذرخش! مخصوصا

 کرد. یکه بخاطر کارش از من عذرخواه یبودم. وقت دهيفهم شبیرا د نیا

 !رفتیپذ یکه با آن همه غرور و تعصب اشتباهش را به راحت یوقت

 

 که،نیاز ا دميکشیانداخت. خجالت م گرشید یپا یرا رو شیرا باال داد و پا شیابرو یتا کینگاهم،  دنید با

 .کردمیبه چشمانش نگاه م ميمستق گونهنیا

 اش گذاشت و گفت:چانه ریاش را زو بعد با خنده دست مشت شده ديرا به داخل دهانش کش نشیيپا لبِ

 دختر! یلبو شد-

 کردم و آرام گفتم: یحيمل تَبَسمِ

 کنمینداشتم و فکر م ی. من چهارده سال تنها بودم و خواهر و برادرستيدست خودم ن دنميخجالت کش نیواقعا ا-

 شدم. یهست که خجالت نميبخاطر هم

 .یبرادر داشته باش ایخواهر  کردمیفکر نم ی. ولیتک فرزند باش دیحدس زده بودم که با-

 خواهر کوچولو دارم. هفت سالشه! کیچرا! دارم. -

 کارش تعجب کردم. نی. با اديزده دستانش را به هم کوب ذوق

 بود؟ بچه

 !کردیو سه سالش بود! مردک گنده چه کارها که نم یس مثال

 ه؟يهفت سالشه؟ اسمش چ مش؟واقعاينيبب میبر-

 زدم و با آرامش گفتم: یشوقش لبخند به

 انِ.بله واقعا هفت سالشه! اسمشم بار-
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 .ديکش قيبست و نفس عم چشم

که به اسمم  هيتنها اسم کردمیاحساس م یچرا! ول دونمیدوست داشتم. نم یليدل چيهیمن اسمِ باران رو ب شهيهم-

 .اديم

 درست بود. باران و طوفان! احساسش

 داشتند. یدو اسم تضاد جالب نیا واقعا

 آب شده بود. خمیبه خرج دادم. انگار  طنتيش یمن هم کم بارنیا

 برا خودتون. نیزیبرنامه نر ی. الککهيخواهرم کوچ یول-

 دهان باز و چشمان گرد شده نگاهم کرد. با

 اش را به سمتم گرفت و چند بار تکان داد.اشاره انگشت

 اما خنده مجالش نداده بود. دیبگو یزيچ خواستیم انگار

 کرد. لیبلند قهقهه زد و سرش را به عقب متما بلند

 .دميو لبم را به دندان کش دمیاش خندخنده با

 گرم آسمان! دَمَت

 شد! یدارخنده یصحنه عجب

 

 صورتش گذاشت. یرا تکان داد و دستش را رو سرش

 بدون خجالت با او معاشرت کنم. بارنیا خواستیچرا دلم م دانمینم

 باشد. یهم صحبت خوب تواندیم کردمینداشت. فقط احساس م یخاص ليدل دیشا
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خودت! نگاه طوفان  یبرا یهست یکس یکردیها که حس م! از آن نگاهیخاص و دوست داشتن یکرد. با محبت نگاهم

 .شناسدیخودم بدانم مرا م آنکهیهاست که بسال کردم،یکه احساس م یخاص بود. جور یادیهم ز

 .یکه زبون داشته باش کردمیکم داشتم شک مکم گهید-

 دوختم و گفتم: یارا به گوشه نگاهم

 .افتهیآب بشه زبونم هم خود به خود به کار م خمیخوب... اگه -

بهت شاه با آن همه اُ نی. ناصر الددمیکارش خند نیو من با ا ديکش لشيبه سب یداد و دست رونيب یرا کم نشیيپا لب

 بکشد. اما او؟... لشيدست به سب نيچننیبار جرأت نکرد ا کی

 نبود؟ یخود راض از

 ؟یخندیچرا م-

 باز گفتم: شيرا به چپ و راست تکان دادم و با ن سرم

 !التونيبه سب دیشا-

 گفت: یمتعحب یگرد کرد و با صدا یشیرا نما چشمانش

 رن؟يم الميسب یقربون صدقه یدخترا الک یعنیمن؟ زشته؟  یاليسب-

 تمسخر دهانم را کج کردم و برخالف نظرم گفتم: با

 شما بشه؟ ليعاشق سب اديم یبخاطر ثروتتون. آخه کدوم عقل کل دمیشا ایباشه  تونهیم پتونياحتماال بخاطر ت-

 نثارم کرد و گفت: یاغره چشم

 داداش، خجالتمون نده تو رو خدا!دستت درد نکنه زن-

 بود! یبه خنده باز شد و او واقعا مرد جالب لبم

 !کنمیخواهش م-
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 نگاهم کرد و گفت: چپچپ

 بهتر بود. یبود یهمون خجالت-

 .دیو او هم خند دمیخند

 اصال چند سالته؟ ؟یخونیاز خودت بگو! درس م-

 سالمه. کیو  ستيو... ب خونمیم یمن... خوب... پزشک-

 زد و گفت: یلبخند رتيح با

 خودش پزشکه؟ ني! همسر داداشم عیبَه! چه عالبَه-

 خودم پزشکه. نيبله داداشم! همسرمَم ع-

 را بلند کردم. نگاهم به نگاهش دوخته شد. پر اُبهتش سرم یصدا با

. چرا از یدر عمق چشمانش غرق شو یکه دوست داشت یداشتند. به قدر نيزم یفراتر از جاذبه یاجاذبه چشمانش

 مردِ آذرخش نام متنفر نبودم؟ واقعا چرا! نیا

 

 .میدو به احترامش بلند شد هر

 .ديش را در آغوش کشبرادر ز،يآملبخند محبت کیرا تکان داد و با  سرش

 کردند. یو هر دو اِبراز دلتنگ دنديرا بوس گریو برادرانه صورت همد مردانه

 خواهرکم تنگ شده بود! یو دل من هم برا دميپاش شانیبه رو یلبخند

 !زمیبارانِ عز آخ

 کرد. خکوبميدر جا م شیکه صدا نمياز آنها خواستم بنش تيتبع به

 کاناپه، درست کنار خودش ضربه زد و گفت: یکردم. با کف دستش بر رو نگاهش
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 .نيبش نجایا ايب-

 برادرش خورد شود. شيپ خواستیدلم نم یزده اول خواستم مُمانعت کنم، ول خجالت

 سمتش رفتم و طوفان با لبخند نگاهمان کرد. به

 .ديخودش کش را گرفت و به سمت مینبود که بازو یفاصله راض نیبا فاصله نشستم. اما او انگار به ا کنارش

 بود آخر! یچه کار نیا زد؟یرا بر میبرادرش آبرو یجلو خواستیم

 صورتم خم شد. یدهانم را قورت دادم و او دستش را پشت کاناپه گذاشت و رو آب

 ؟یخوب-

 بودم! دهياما انگار ترس دانم،یبند آمده بود. نم زبانم

 بَ... بله خوبم!-

 .میجمله را بگو نیکَندم تا توانستم ا جان

 ها!مجرد نشسته نجایداداش ا-

 !ای! خدایوا

 برادرش داد. لیرا تحو نشیريلبخند زد و اخم ش میو او به رو دمیشده، لب گز سرخ

 داداش جان! یزنیحرف م یدار ادیز-

 باال برد و گفت: ميتسل یدستانش را به نشانه یشیبه حالت نما طوفان

 ! گفته باشم!گردمایزود برم ی.ولنيتا تنها باش رمي. به خدا االن مترهکیگردن من از مو بار-

 انداخته بودم. نیيکه امکان داشت پا ییرا تا جا سرم

 رفت! میآبرو ینداشتم. وا یامرز خفه شدن فاصله تا

 داد. حيو طوفان با خنده فرار را بر قرار ترج ديبرادرش کوب یبا مشت به شانه آذرخش
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 گذاشت. امیشانيپ یرا رو اشیشانيبه سمتم برگشت و پ دوباره

 دادم و آب دهانم را قورت دادم. رونيب یرا به سخت نفسم

 ام در حال قُل قُل کردن بودند.دست نخورده احساسات

 را در کاسه چرخاندم و خواستم بلند شوم که مانعم شد. چشمانم

 .ختمیحبس کردم و هر چه التماس داشتم به چشمانم ر نهيرا در س نفسم

 لطفا! ديولم کن-

 ندارد؟ یتعادل روان ایآ کردمی. و من فکر مزدیخشن م یلبخند نداشت. کم بارنیرا نوازش کرد. ا صورتم

 گفت: یجد

 برات. ستميبرام و نامحرم ن یستي! نامحرم نیچرا؟ زنم-

 گفتم؟یم چه

 حق جواب داشت؟! حرف

 

 ضشيضد و نق ین هم بلند شدم و اصال از رفتارها. مستادیو با اخم، به احترام مادرش ا ديورود مادر جان عقب کش با

 .آورمیسر در نم

 و گفت: ديجان صورتش را بوس مادر

 امروز مامانم؟ یچه زود اومد-

 داد. متیمادرش را با مال جواب

 اومده خونه من برم سر کار؟ یچند روز کی. حاال میندار شتريداداش ب کیما که -

 گفت: کردیکه دستانش را با حوله خشک م یخارج شد و در حال سیتمام شدن حرفش طوفان هم از سرو با
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 چاکرِ داداش!-

 کردم. بغض

 !انصافیب ی! اانصافیب

 نمش؟يبب یگذاریخواهرم را دارم. پس چرا نم کیهم همان  من

 متوجه حالم نشود. یاشکم را پاک کردم تا کس نامحسوس

 ...اما؟

 بود. زيببر، ت کیبود. همانند  زياو ت اما

 گرفتم و به فرش چشم دوختم. اشیاز چشمان سوال گاهن

 توجهم را جلب کرده بود. بشيعج یهاطرح

 شد. دهيام کشباز هم ذهنم به سمت خانواده اما

 مادرم، خواهرم! پدرم،

 شد؟یم نیريبه کامِ من هم ش یزندگ شدیخدا! چه م یهِ

 بود انگار! یزيتر از هر چتلخ میبرا اما

 تر از زهرِ مار!تلخ یحت

 

 به مِزاجم خوش آمده بود. یادیام زمورد عالقه یغذا ،یسبز قرمه

چَه مشغول خوردن شدم. دست پخت مادر جان واقعا بَه و چَهدر دهان گذاشتم و با بَه یشتريرا با ولع ب یبعد قاشق

 بود! یعال

 گفت: ختیریخودش آب م یکه برا یدهانش را با دستمال پاک کرد و در حال طوفان
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 وقت بود هوس دست پختت رو کرده بودم. یليمامان دستت طال! خ-

 جان با عشق نگاهش کرد و گفت: مادر

 نوش جونت پسرم.-

 هم با متانت تشکر کرد و هر دو برادر از آشپزخانه خارج شدند. آذرخش

 ان رفتم.نگاهم دنبالشان کردم و بعد از رفتنشان بلند شدم و به سمت مادر ج با

 .دميبوس یشدم و صورتش را محکم و آبَک زانیگردنش آو از

 دستت درد نکن مادر جون!-

 را نوازش کرد. میو در همان حالت موها ديصورتم را بوس متقابال

 مثل مادرم بود. میزن برا نیعادت کرده بودم! ا گاهشیگاه و ب یهامحبت به

                                                               ** 

 که طوفان به من نگاه کرد و گفت: مینشسته بود ییرایاز نهار در پذ بعد

 ؟یبلد ليداداش اسم و فامزن-

 که خواستم جوابش را بدهم، آذرخش به حرف آمد. نيشدم و هم لیبه جلو متما یزده کم جانيه

 .ستين نه طوفان! بلد-

 نگاهش کردم. متعجب

 کنم خوب! یباز خواستیم دلم

 !کردیمن اظهار نظر م یبجا چرا

 .خوردیبرنم ییبه جا دادمیجرأت نشان م یاگر کم قطعا

 .ستين یسخت یِکه باز ليمن بلدم. اسم، فام یول-
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 فشردم. میهادندان انيرا م میلبِ باال یغضب نگاهم کرد و من گوشه با

 رده بودم؟که نک اشتباه

 بابا! ديحاال نزنش آذرخش. دلمون پوس-

 از من و طوفان گفت: تیجان هم به حما مادر

 مامان. ريآذرخشم انقدر سخت نگ-

 شده گفت: ديکل یهاتکان داد و رو به من با دندان ظيرا با غ سرش

 .اريسه تا کاغذ، خودکار ب-

 و طوفان گفت: میسه با تعجب نگاهش کرد هر

 .میداداش ما که دو نفر-

 به من بود و طرف صحبتش با طوفان. نگاهش

 منم هستم.-

 کند؟ یباز ليبا ما اسم، فام خواستی. او با آن همه دَبدَبه و کَبکَبه مشدیبسته نم دهانم

 قهقهه زد و مادر جان مبهوت گفت: طوفان

 حالت خوبه؟ یآذرخش؟ مطمئن-

 طوفان زد. یبه پا یآرام یضربه شیسرش را تکان داد و با پا مُصَمَّم

 گردباد! یکنیانقدر نخند رو دل م-

 .دمیمن خند بارنیا

 گردباد؟

 طوفان بود قطعا! لقب
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 ! نه؟کردیبود و رو نم طاني! آذرخش هم شیراست

 داداشم. یاگه من گردباد باشم تو هم رَعد و برق-

 و مادر جان هم همراهم شد. دمیخند بلندتر

 خورد. شدیمَن عسل هم نم کیاو را با  اما

 

 را آماده کردم و به دستشان سپردم. کاغذها

 کاغذ نگاه کرد و بعد، رو به من گفت: یثبت شده رو یهابه نوشته تیبا جد طوفان

 و برد باال اوله.زودتر دستش یدو، سه من هر ک ک،یبا شمارش -

 تکان دادم و آذرخش اعتراض کرد. ميتفه یرا به نشانه سرم

 که بهتره. ميانتخاب کن کياز بزرگ به کوچ نيهم م؟یامگه بچه آخه-

 را محکم گاز گرفتم تا نخندم. لبم

 مرد جوان! نیدار بود اخنده چقدر

 .دیخند ريدل س کیمن  یبجا طوفان

 دم؟یخندیبار بود که م ني! امروز چندمیراست

 ؟یول باشا خوادینکنه دلت م ه؟ي. چشهیکه خوش به حالت م یطورنیداداش ا-

 انداخت و گفت: گرشید یپا یرا رو شیپا ،یزدم و او با خونسرد شخندين

 !گهید هیشما؟ باز ایمن اول باشم  کنهیم یچه فرق-

 چشمانش را لوچ کرد و گفت: طوفان

 باشه؟ ی. داورمون کشهیکه من گفتم نفر اول، دوم و سوم انتخاب م ی! همون مُدلرينخ-
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 کرد و گفت: یدستشيجان پ مادر

 داور خودمم.-

 بهتر از شما؟ یخوبه مامان جان. ک-

 نشست. شیو صاف در جا نهيدست به س ،یاجان با تَبسمِ متکبرانه مادر

 اش را باال برد و همراه با شِمردن، انگشت به انگشت بازشان کرد.دستِ مشت شده طوفان

 سه دستم را تند باال بردم و بلند گفتم: یشماره دنيشن با

 اول!-

 

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت: طوفان

 وجود نداره. یآدم کَر نجای. اینعره بکش ستي. الزم نیاول میديفهم-

 نثارش کردم و آذرخش گفت: یاغره چشم

 دوم من.-

 .ميخوب شروع کن لهيمنم که آخر، هوف! خ-

 تأمل گفتم: یرا به لبم فشردم و بعد از اندک خودکار

 "ب"از  ديسیبنو-

 گفتم: جانيتند ورقه را پر کردم و با ه تند

 اِستُپ!-

 را تکرار کرد و آذرخش کالفه کاغذش را باال برد. "استپ" یآسوده کلمه یاليهم با خ طوفان

 همسر؟ یآقا نینوشتن کُند نبود ا در
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 اسم؟ من نوشتم باران.-

 گفت: یبا ناراحت طوفان

 رو نوشتم. اَه! نيمنم هم-

 نوشت؟یاسم را م نیا دیبا چرا

 اسم بود مگر؟ یِقَحد

 .ديبه پشت سرش دست کش یپاچگو او با دست میبه آذرخش نگاه کرد منتظر

 من ننوشتم.-

 !وا

 که نبود. بود؟ خِنگ

 گفت: رتيبا ح طوفان

 ؟یزنیم جيداداش تو امروز حالت خوبه؟ چرا گ-

 پلک زد و گفت: یسردخون با

 تموم شده. میباتر-

 !عجب

به لب  یدادم و طوفان لبخند مضحک نیيرا پا امدهیباال پر یمخصوص خودش را داشت. ابرو یهاطنتياو هم ش پس

 نشاند و گفت:

 ؟یبزنمت به برق شارژ ش یخوایم-

 .یافتینه داداش، تو زحمت م-

 !یینچا-
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 .ستينه هوا خوبه، سرد ن-

 !ایخدا یوا

 داشت انگار! نشي. جواب در آستاشیمتر ميزبان ن نیرفت از شدت خنده. او هم کودک درونش فعال بود با ا دلم

 بهتر از ظاهر عبوسَش بود! باطنش

 

 .دميگذاشتم و دستانم را به هم کوب امیکنار زيم یکاغذ و خودکارم را رو یخوشحال با

 بَرنده شدن! دادیم فيکِ چه

 انجامش بدن؟ دیبگم با یاالن من هر چ یعنیمادر جون -

 گفت: ثيباال انداخت و خب ابرو طنتيجان با ش مادر

 .شنی. منم که داور! انجامش ندن با من طرف مدنيو چرا انجام م چونیب یکه بگ یبله مامان جان! هر چ-

 گذاشتم. شیرا به نما دميو دو دندانِ سف یشُل شد و س شمين

 نداشتم. شانیها که برانقشه چه

 .دیبعد از برنده شدنم هم کَکَش نگز یخونسرد بود و حت یليخ آذرخش

 گونه با اخم و حرص نشسته بود.معلوم بود طوفان ضد حال خورده که آن یول

که مطمئنا  میریم یاگهیکار د ی. برامیرینم یباز یو برا می. البته مجبوریشهرباز میبر دیبا کهنیخب؟ اول ا-

 . ديکنیم یو ازش استقبال خوب اديخوشتون م

 دوخت. طانميجان چشمانش را تنگ کرد و کنجکاو، چشم به نگاه ش مادر

 شده بود گفت: زيخميکه ن یهم در حال طوفان

 اونوقت؟ یچه کار یبرا-
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 گفتم: یرا با زبان تَر کردم و به آرام لبم

 .نيبا دندون گازش بزن دیبا گهی. البته به عبارت دنیخوریم یخی یاوم! خب؟ شش تا بستن-

 .شدیمور مورم م یزيچ ني. حق داشت! خودم هم از تصور چندیيرا به هم سا شیهاو دندان دیلرز طوفان

سِر  میها... دندانی. اَرميگیام و گازش مگذاشته میهادندان یرا ال یخی یلحظه خودم را تجسم کردم که بستن کی

 شدند.

 سرد؟ یهوا نیآن هم در ا یخی یگرفتنِ بستن گاز

 ! چه بد!یوا

 کارِ عمرم باشد. نیترمزخرف تتوانسیم

 باز هم آذرخش خونسرد بود. اما

 و گفت: ديهر دو دستش را به بازُوانش کش طوفان

 ؟یخی یسرد؟ بستن یهوا نیشد. دختر تو ا خيتنم س یموها-

 کردم و طوفان با اخم گفت: یاوهوم جانيه با

 بهتر بود. یليخ یديکشی. اصال تو چرا انقدر روت باز شده؟ خجالت مميکن یباز میسرمون اومد ريخ-

 سرخ شدم. امشهيو من به عادت هم دیاش مادر جان خنداتمام جمله با

. همانند پسر کردینگاهم م نهينگاهم را به آذرخش دوختم. با اخم و دست به س یچشم ریبه دندان گرفتم و ز لب

 پسر! نیا کردیتُخس و لجباز رفتار م یهابچه

 

 .میدو به اجبار قبول کردند و ساعت هفت بود که همه حاضر شد هر

 .میمعروف شهر بخور یهااز رستوران یکیشد تا شام را هم در  نیبر ا قرار
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 را سر کردم. دميو شال سف ستادمیا یقد ینهیيآ یجلو

 .زدیبه چشم م ديکه با شال و کفش سف اهيبود! مخصوصا با آن مانتو، شلوار س رينظیب پميت

 !خوردیبرنم ییهم که به جا ملیر یدادم. کم نتیبه خودم زدم و با برق لب، لبانم را ز یلبخند

 .ديکشیم یفرض یهاخط نيزم یرو شیزده و با پا هيکه آماده به در تک دمیرفتم و او را د نیيپا

 که سرش را بلند کرد. نگاهش سوزاننده و سخت بود. ديرا شن میپا یصدا انگار

 که با اخم گفت: دينکش هيکردم چشمانش برق زدند اما به ثان احساس

 چه وضعشه؟ نیرو بکش جلو. ا شالت-

 !یرتي! غاوهو

 .دميشالم را جلو کش ،یمخالفت گونهچيهیبود که ب یکالمش به حد تیو جد تحکم

 نگاهم کرد. یشتريبا دقت ب بارنیرا تکان داد و ا سرش

 وجودم را کَنکاش کند. خواستیم انگار

 داد و گفت: لمیهم اخم تحو باز

 شدن؟ اهيدختر برق بزنه؟ پلکات چرا س کی یلبا دهیم یاون لبتم پاک کن. چه معن-

 بودها! یريگرد کردم. عجب مرد سختگ چشم

 کنم. یاش بازو غرور مردانه رتيبا غ خواستیباز هم نتوانستم مخالفت کنم. دلم نم اما

 چند که او قاتل روح و جانم بود! هر

 طوفان توجهم را جلب کرد. یکه خواستم با انگشت لبم را پاک کنم، صدا نيهم

یهم م یداداشِ خوشگلِ منو. اصال اون برق لبم پاک کنه فرقزن یدار کارشیقُلُمبه شد؟ چ رتتيداداشِ من باز غ-

 .هیيایدر یداداشِ من پرکه ماشاهلل، بزنم به تخته زن هيمگه؟ پسر جماعت دنبالِ خوشگل کنه
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 انداختم و او باز هم اخم کرد. ریبا خجالت سر به ز فاتشیتعر از

 "! اخم نکن!شودهایچروک م اتیشانيپ": میبگو شیدر رو خواستیم دلم

 

 بود. امدهيبرادرش از زنش به مِزاجش خوش ن فاتیتعر انگار

 گفتم پاکش کن. "رو به من کرد و ادامه داد"حرف اضافه نزن طوفان. -

 رنگِ برق لب کامال پاک شود.تا رد کم دميلبانم کش یانداختم و زبانم را رو ریسر به ز عيو مط مظلوم

 .دادیم یتوت فرنگ یداشت و بو یبرق لب را مزه کردم. طعم خوب طعمِ

 . نچ! نچ! خل شدم رفت.کنمیم ديو تمج فیز طعم رُژ لبم، تعرا نجایو من ا شودیدانشمند م خلق

ام نشست و سرم را آهسته چانه ی. دستش روستادیخودم را جمع و جور کردم و او مقابلم ا یشدنش کم کینزد با

 بلند کرد.

 چشمانم زوم کرد. یکردم و او با اخم رو نگاهش

 ؟یهم زد ملیر-

 ادامه داد. کردیلبم را نوازش م یکه با انگشت شست، گوشه یرا آهسته تکان داد و او در حال سرم

 .شهیبد م نميآت و آشغاال رو، رو صورتت بب نیا گهید بارکی یول ،یچيدفعه که ه نیا-

 به انگشتش نگاه کردم. یچشم ریز

 کردنم را داشت؟ وانهیقصد د شیکارها نیمرد با ا نیشوم. ا جيباعث شده بود گ نوازشش

 ا قورت دادم و با خجالت سرم را تکان دادم.دهانم ر بزاق

هم  یرا آزاد کردم و چشمانم را رو امنهيشده در س ريمحوش را رصد کردم و او قدم به عقب گذاشت. نفس اس لبخند

 فشردم.
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 گذشت! ريطوفان بخ ی! جلوهوف

 .کردمیم یخودکش کرد،یمثبت هجده و بد آموز م یبرادرش کارها یکه اگر جلو یوا

 خاک بر سرم! ،ی... هگرفتیبار از من لب م نياول یمرد مجرد و برا یکن! جلو فکر

 .دميسرم مشت کوب یرا محکم گاز گرفتم و نامحسوس رو زبانم

 شده بودم. نه؟ یليمنحرف و تخ یليخ

 .میو به راه افتاد وستيجان هم به جمعمان پ مادر

                                                                 * 

 داشت. یاالعادهطعم فوق میو از حق نگذر میسفارش داد برگ

 را با دستمال پاک کردم و سرم را بلند کردم. دهانم

 طوفان دوخته شد. چرا اخم کرده بود؟ یدرهَم شده یهابه اخم نگاهم

یزُل زُل نگاهم م شرمانه،یب یليکه خ دمیرا د ی. رد نگاهش را گرفتم و پسرکردیبا غضب نگاه م مانیکنار زيم به

 .کرد

 !شدندیم دايپ ییهاانداختم. عجب آدم نیيلبخندش تند سرم را پا دنید با

 طوفان به خودم آمدم. یصدا با

 .نيرو عوض کن داداش بلند شو با مادر جاتونزن-

 ،یريبرادرش بودم و به تعبداشت. من ناموس  رتيزده سرم را تکان دادم. هر چه که بود، او هم مرد بود و غ خجالت

 .آمدمیناموس او هم به حساب م

 جان با تعجب خواست بلند شود که آذرخش موشکافانه به حرف آمد. مادر

 شده؟ یزيچرا؟ چ-
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 را گم کرده بود. شیچرا طوفان دست و پا دانمینم

 تِته پِته گفت: با

 .ستيداداش راحت نداداش... فقط... انگار زن یچيه-

 بود. زيت شهيهماو مثل  اما

 بلند شد و با خشم گفت: یحرکت آن کیچطور شد که در  دمينفهم اصال

 دم؟ينفهم یمن احمقم طوفان؟ فکر کرد-

. مادر جان هم قاشق به دست، هاج و واج نگاهمان میبلند شد عیسمت همان پسر پا تند کرد و من و طوفان سر به

 .کردیم

 بلندش کرد. یصندل یپسرک را گرفت و از رو یقهی

 !گریبود د ني! خوب و بد، همشدیآذرخش در دعوا خالصه م منطق

 را بکند. کارنیا یزیبدون آبرور توانستینم

آرامش قبل از  یخونسرد نی. البته قطعا ادادیآرام بود و خودش را خونسرد جلوه م اشیبرخالف خشم درون شیصدا

 !دميگفتم! اصال چه گفتم که خودم هم نفهم یکال، کل ا؛هستيطوفان بود! منظورم قبل از برادرش طوفان ن

 پسرک هم برخاستند و به دفاع از دوستشان قدم به جلو گذاشتند. دوستان

 حرکت کرد و من هم خواستم به دنبالش بروم که با اخم به سمتم برگشت. طوفان

 انداختم. ینگاه اشیو به چشمان طوفان ستادمیا میجا سر

 .نيداداش لطفا بشزن-

 !شکیبود ب یرتيغ طوفان

 .گذاشتینم یحرف باق یبود که جا یکالمش به حد تیو جد تحکم
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نداشت! فکر کرده بود که آذرخش  یآن پسر هم قصد بد ایمِنوال ختم شد. گو نیکرد و قائله به ا یمعذرت خواه پسر

 و طوفان برادرانم هستند.

 کرد و گفت: یکه من همسر آذرخش هستم، تند تند معذرت خواه ديهم فهم یدار هم فکر کرده بود. وقتخنده چه

همسر شما باشن. به هر حال بازم معذرت  شونیا کردمینداشتم. فکر نم یجناب! من واقعا قصد بد خوامیمعذرت م-

 .ديداشته باش باتونیز یرو با بانو یخوب یزندگ دوارميو ام خوامیم

نبود که دوست نداشته  یزيهم چ ییبایداشت. ز یرينظیب یبودن صفا آخرش قند در دلم آب شد. دختر یجمله با

 باشم.

 خورد؟یبه چه دردش م ییباینشود، ز فیتعر اشییبایباشد و از ز بایاگر دختر ز اصال

 دادم. رونيرا ب نفسم

 گذشت! ري! به خهوف

 میهابه رگ یوُلت ستيو ب ستیاش محصور کرد. برق دودستان بزرگ و مردانه انيبه سمتم آمد و دستم را م آذرخش

 وصل کرده بودند انگار.

 را به چشمانم دوخت. نشيشدم که نگاه خشمگ اشرهيخ متعجب

 گفت: یدهانم را قورت دادم و او با خشونت خاص آب

 دآبيهمه سرخاب سف نیکه ا ی! دِ مگه خودت کم خوشگلگمیم نيرو پاک واسه هم ايکوفت نیا گمیم یوقت-

 ؟یکرد

 .کردندیقند که نه؛ شکر در دلم آب م لويک لويام، کچشمان گشاد شده بر عالوه

 لبم را گاز گرفتم. یکه رو به ظاهر شدن بود را در نُطفه خفه کردم و گوشه یبودم! لبخند باینظر او من ز در

 زده از شالم را با ناز و کِرِشمه پشت گوش زدم و نگاهش کردم. رونيب یموها
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 گرفته بودم! مرا چه به ناز کردن آخر! ادیکارها را از کجا  نیاصال ا دانمینم

 .دميزمزمه کرد که نشن یزيلب چ رینگاهم کرد و ز کالفه

 ؟یدي. فهمیکنیاز فردا حلقه دستت م-

 کدوم حلقه؟-

 آورد. رونيرا ب یکوچک یبرد و جعبه بشيمکث دست به ج ینگاهم کرد و با کم باز

 است. دهیحلقه خر میبه من فهماند که برا بود و رنگ قرمزش یمخمل ،جعبه

 چرا؟ اما

 نبودم؟ شيب یبسخون شیکه برا یمهم بودم من مگر

 را به دستم داد و گفت: جعبه

 کمرت خوب نباشه. کاپشَنت رو بپوش. یهوا سرده! ممکنه برا-

 .جوابمیب یهاو رفت. باز هم من ماندم و سوال ديبه من مات مانده راهش را کش توجهیرا چرخاند و ب سرش

 !دهدیم تيچرا انقدر به من اهم دانستمیم کاش

 

 لپم را باد کردم. نهيقدم عقب رفتم و دست به س چند

 .ديخوب! شروع کن-

 انداخت. ییآلبالو یِخی ینگاه به بستن کینگاه به من و  کی طوفان

 دهانش را قورت داد و مظلوم گفت: آب

 دندونام سِر شدن از االن. ؟یش الشيخیب شهیداداش مزن-

 با اخم گفتم: زدم،یلبخند م یطانيکه ش یرا در هم گره زدم و در حال دستانم
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 !رينخ-

 داد و گفت: لمیهم اخم تحو او

 جهنم و ضرر!-

از زد. دلم به حالشان را گ ی. آذرخش هم نگاهم کرد و با پوزخند بستندمیلرز شیرا گاز زد و من بجا یبستن همزمان

 زمزمه کرد. یا"نه" طنتيسوخت و خواستم متوقفشان کنم که مادر جان با ش

 را تا آخر خوردند. ینکردم و دو برادر شش بستن یحرکت گرید

یو م کردندیاز سرما به هم برخورد م شیهاحال طوفان. دندان دنیشده بودم. مخصوصا با د مانياز کارم پش واقعا

 سرما بخورد. دميترس

 او؟... اما

 را گاز زده بود. یخی یخونسرد بود و انگار نه انگار که شش بستن شهيهم مثل

 کردم و گفتم: شانیرو به هر دو یناراحت با

 !خوامیمعذرت م-

 زد و گفت: میبه رو یلبخند پر محبت طوفان

 . مگه نه آذرخش؟ميداداش؟ ما خودمون خواستمعذرت چرا زن-

 تکان داد و رو به من گفت:هم سرش را  او

 .یرنجش ما بش ای یکه باعث ناراحت ینکرد ینکن. کار اشتباه یمعذرت خواه یالک یزيهر چ یبرا-

 و سرم را تکان دادم. دميکش ینفس

 جان هم انگار دلش به حال پسرانش سوخته بود و نگرانشان بود. مادر

 .نیسرما بخور ترسمیمن. م یزایعز نيبلند ش-
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 قبل از ما سه نفر بلند شد و طوفان هم به دنبالش. خودش

 .میقدم تند کرد نيو به سمت ماش ميو آذرخش هم برخاست من

 

 .دميتخت، کنار او دراز کش یرو میگذاشتم و بعد از بافتن موها شیرا سر جا مسواک

 بود! دهي. چه زور هم خوابدهيکه خواب دادینشان م شیهانفس تمیر

 اشتم و نگاهم را به صورت جذابش بند زدم.سرم گذ ریرا ز دستم

 .کردیترش مجذاب نیبودند و ا ختهیر اشیشانيپ یلَخت و خوش حالتش رو یموها

 کرده جادیرا ا یجالب بيتراش و لبِ نازکش ترکخوش یِنيصورتش را از نظر گذراندم. چشمان درشت، ب یاجزا یهمه

 بودند.

 سُر دادم. شیموها انيو انگشتانم را مدلم توجه کردم  یبه خواسته ناخوداگاه

 بدجور به دلم نشسته بود. شیموها یِنرم

 !شکیبود ب یمرد جذاب همسرم

 اش را لمس کردم. پُر رو نبودم؟گونه بارنیشدم و ا ترکینزد

 را نوازش کردم که باالخره خوابم برد. شیچقدر موها دانمینم

                                                              **** 

 .دمیاز خواب پر یاناله یصدا با

 به آذرخش نگاه کردم. دادم،یرا مالش م میهاکه چشم یتخت نشستم و در حال یآلود رو خواب

 اشیشانيپ یدستم را رو دهيو ترس دیحالتش خواب از سرم پر دنی. با دکردیکرده بود و آرام آه و ناله م عرق

 گذاشتم.
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 باال بود. یلي! تبش خمانِستیآتش م یکوره مثل

 .دميبار دور خودم چرخ کیشده،  جيبلند شدم و گ پاچهدست

 چه کار کنم! دیبا دانستمیبودم و نم دهيخاطر ترس نينکرده بودم. به هم ريگ یامخمصه نيبه حال در چن تا

 بغض کردم و از اتاق خارج شدم. کالفه

 من بود. نه؟ ريتقص

 من بود. چون من آن شرط مذخرف را گذاشتم. ريتقص

 !آمدیبه چه کارمان م یبستن یخیسرد و  یهوا نیخواستم! در ا یزيچ نيبا کدام عقل همچ اصال

 .دميکش راهنميپ یام را روو کف دست عرق کرده دميرا محکم کش میموها

 

را داخل تَشت پر از  شیگذاشتم. شلوارش را هم تا زانو تا کردم و پاها اشیشانيپ یچِالندم و رو را سيخ دستمال

 آب گذاشتم.

 را گم کرده بودم. میو ترس با هم در جانم رِخنه کرده بودند و دست و پا استرس

 تخت نشستم و تب سَنج را در دهانش گذاشتم. یرو کنارش،

 اوج فاجعه! یعنی نیو نه بود و ا یس یرو تبش

 .اورميکردم تسلطم را بدست ب یسع قيچند نفس عم با

 را به خوردش بدهم. نوفِنياز شربت اِستام یتا حداقل کم کردمیم دارشيب دیبا

 آذرخش! آذرخش جان؟-

 .راندمیبه زبان م یوندشيپسوند و پ چيبود که نامش را بدون ه یبار نياول نیا

 اشت!د یهم نام مردانه و پر اُبهت چقدر
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 زد؟یگونه تند مخوش آمده بود که قلبم آن میبرا نامش

 صورتش خم شدم و تکانش دادم. باز هم نامش را صدا زدم و او آرام آرام چشمانش را باز کرد. یرو یکم

 دارش!چشمان سرخ و تب دنیدرد گرفت با د دلم

 اش!چشمان خمار شده دنیضعف رفت با د دلم

 لحن ممکن گفتم: نیترو با مهربان به لب نشاندم یپر محبت لبخند

 شربت بخور. نیاز ا کمیپاشو آقا. بلند شو -

 داد. هيشده، به کمکم بلند شد و به تاج تخت تک مَسخ

 را خورد و با ناله گفت: شربت

 !سوزهیگلوم م-

 و با بغض گفتم: دمیگز لب

 من بود. ري! همش تقصرميبم یاله-

 ام هنگ کردم. حال چه برسد به او!جمله دنيبا شن خودم

 گفت: یاگرفته یکرد و آرام و با صدا اخم

 تو نبود. ريحرف رو نزن. اصال تقص نیا وقتچيه-

 نگفتم و با چشمان پر شده کمکش کردم تا دراز بکشد. چيه

 

 !ريگدل اريبود و بس شيگرگ و م هوا

 ام بلند شدم.خمار از خوابم را با دستانم مالش دادم و آر چشمان

 .کردیکمربند، درد م یهازخم یخشک شده بود و جا کمرم
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 کمرم گذاشتم. یکردم و دستم را رو یفيخف یناله

 مده.آ نیي. کالفه باز هم کنارش نشستم و خدا را شکر کردم که تبش پاستيکمر بِشو ن میبرا گریکمر د نی! اآخ

 میهابه پلک یصد تُن یچشمانم را باز نگه دارم. انگار وزنه توانستمینم گریکه د ی. به طورآمدیشدت خوابم م به

 وصل کرده بودند.

 را خودم شد باعث که بود نرم و راحت نقدرٓ  ا میسِتَبرش گذاشتم. جا ینهيس یو سرم را رو دميدراز کش ارادهیب

واب خ ا،يبعد، فارغ از دن هيثان هم افتادند. چند ینشست و چشمانم رو یلبم طرح لبخند یبه او بِفشارم. رو شتريب

 .دمیدیهفت پادشاه را م

دلچسب و  اريکاشت. خوابم، بس امیشانيپ یرو یاانداخت و بوسه میرو ییپتو یبودم که احساس کردم کس خواب

 رم؟يرا بگ امیکنجکاو یجلو شدیبود. اما مگر م نیريش

 .کندیرا نوازش م میموها یو با مهربان ستادهیسرم ا یکه باال دمیرا د یزور چشمانم را از هم باز کردم و آذرخش به

 ام.چشمانش غرق شده اهي. احساس کردم در گودال سختیچشمانش قلبم ر دنیبا د کهوی

 گفت: یچشمانش بودم که به آرام مست

 !یابخواب! خسته-

 !ادیبودم. آن هم ز خسته

 اش دل بِکَنم؟از چشمانِ مجذوب کننده شدیمگر م اما

 خم شد و آهسته و شمرده گفت: میرو کنم،ینگاهش م دید یوقت

 هوم؟ ؟یکنینگام م یجورنیخانم؟ چرا ا شدهیچ-

 را تکان دادم و او دستانم را در دست گرفت. سرم

 نگاهش کردم. با دستانم چه کار داشت؟ متعجب

 بزنند. رونيکه کرد کم مانده بود چشمانم از شدت تعجب از کاسه ب یکار با
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 و گفت: ديلذت کف هر دو دستم را محکم بوس اب

 خانم کوچولو. شبی. ممنون بخاطر دکننیکوچولو معجزه م یدستا نیا-

 کرد؟ تشکر

 کرد؟ فیتعر

 من؟ از

 اش بست و با محبت گفت:بازم را با انگشت اشاره دهان

 .یخسته شد یليخ شبیبخواب خانم! بخواب که د-

 نبود؟ مرد

 جهان! ی! بود! مردتر از تمام مردهاچرا

 !کردیو حداقل انکارش نم ستيقدر دانستن چ دانستیم

 .آوردمیاوقات در مقابلش کم م یگاه واقعا

 فرق داشت و خدا کند کار دست خودم ندهم. یادیمرد فرق داشت! ز نیا

 

خواب را در آغوش  ا،يتم و فارغ از دنهم گذاش یچشم رو ،یباور نکردن یرا نوازش کرد و من با آرامش میموها دوباره

 .دميکش

 به همراه داشت. رينظیب یآرامش میبرا نیريخوابِ ش نیا

تخت بود، با دو دست بغل کردم و صورتم را به  یرا که رو گرشیدست د یراراديغ یليمحوم، محوتر شد و خ لبخند

 .دميدستش ساب

بعد او بود  یاهيجمع کردم و ثان شتريخودم را ب منطقم،یزده از کار برا حس کردم. خجالت قشيکرد و نفس عم مکث

 زده نگاهش کردم.و خجالت دمی. با شرم لب گزديکه کنارم دراز کش
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 گرفته بود! یدلم را به باز زشيمحبت آم لبخند

و حال، کامال در  ديرا دور کمرم انداخت. مرا به سمت خودش کش گرشیکرد و دست د ميسرم تنظ ریرا ز دستش

 ش بودم.آغوش

 راحت بخواب! زم،یبخواب عز-

اش را گذاشتم و او بوسه اشنهيس یناشناخته بود. با لذت سرم را رو میمرد برا کی، آن هم از زبان "زمیعز" لفظِ

 نشاند. میموها یرو

 مرد بودم! نیبستم و من خمار خواب در آغوش امن ا چشم

 شده بود، خودم را به دستان خواب سپردم. رميگبانیکه گر یبه خجالت توجهیرا از داخل گاز گرفتم و ب لپم

 بودم! مگر نه؟ خوشبخت

                                                                **** 

 شب؟ید ینکرد داريدخترم چرا منو ب-

 کردم و گفتم: ینیريش اخم

 کنم؟ چه حرفا؟ داريب کار کوچولو شما رو کیبخاطر  نيخواستیم ؟یچ یعنیاِ! مادر جون؟ -

 .دياش لپم را محکم کشو با دو انگشتِ شست و اشاره دیخند

 صورتم گذاشتم. یگفتم و دستم را رو یبلند "یآ"

 .ختیمادر جون گوشت صورتم ر-

 و گفت: ديلبخند صورتم را بوس با

 من قربون عروس خوشگلم بشم که انقدر مهربونه.-

 زدم و لب زدم. ینيشرمگ لبخند
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 نده مادر جون. خجالتم-

 از مهرِ مادرانه، صورتم را با دو دستش قاب گرفت و گفت: پر

 نه؟ ای ارميخونه دَووم ب نیتو ا تونستمیم ایآ ،یاگه تو نبود دونمینم-

 را در دست گرفتم و محکم فشردمشان. دستانش

 دادم سکوت کنم و فقط لبخند بزنم. حيسوالش نداشتم. پس ترج یبرا یجواب

 شدم. یو من پر از شاد ديجان باز هم صورتم را بوس مادر

 مثبتم بود. یهایو انرژ هایزن منبع تمام شاد نیا

 ره؟يگیم لیتحو یما رو ک-

 گفتم: یو من با چرب زبان ميطوفان، هر دو به سمتش برگشت یصدا با

 ؟یخوریداداشت مُرده که غصه م. مگه زنرميگیم لتی! خودم تحویداداش ايب-

 ذوق لبخند زد و دستانش را از هم باز کرد. با

 !ی! تاج سرمیشما خواهرم ه؟يداداش چدارم من! اصال زن یداداشآخ عجب زن-

 دستانش را رو به باال گرفت و گفت: ،یو مادر جان با لبخند کج و معجوج دمیخند شیهایمسخره باز به

 بخندم. کمی یريتا زمان پ یکرد بمينص یپسر خُل نيشکرت که همچ ایخدا-

 گفت: یساختگ یِحرفش به قهقهه افتادم و طوفان با ناراحت با

 به خدا! یکنیشرمندم م یدار گهیمامان د-

 و گفت: دیجان دست به کمر، خند مادر

 مامان جان؟ هيچه حرف نیدشمنت شرمنده پسرم. ا-

 .یکرد بمينص یمادر شوهر خوب و شوخ نيخدا! شکرت که چن یوا
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 شکسته و دل مُرده شوم؟ ر،يپ یاهيزنِ با روح نير چندر کنا شودیم مگر

 .دميمن از خودم پرس بار،نیمادر جان را ا سوال

 اورم؟يدوام ب توانستمیخانه م نیاگر مادر جان نبود من در ا ایآ

 

 گفت: ییکهوی یليکه خ میطوفان کنار هم نشسته بود با

 خونه بابا. نیدلم گرفت تو ا م؟یرديبگ رونيب میبر یايآسمان م-

 زدم و با آرامش گفتم: یمیمال لبخند

 .میگردیم میریچشم داداش! م-

 گفت: ديکشیام را مکه گونه یو در حال دیشوق خند با

 !یآس یآبج یفدا یآ-

 .دمیکه تنگ اسمم چسبانده بود، خند "یآبج" نیريش ی. به کلمهدمیاسمم خند ی! به مخفف شدهدمیخند

 !یآس

 دار بود و جالب!. خندهابميب یاسمم، لقب یته بودم برابه حال نتوانس تا

 انتخاب کردم. نشانيرا از ب امییمويل یفکر، پالتو یرا باز کردم و بعد از کم میهاشدم و به اتاق رفتم. کمد لباس بلند

م بستم و تِل یرا هم دم اسب میکردم. موها یرَو ادهیز یکم ش،یدر آرا بارنیرنگم را هم برداشتم و ا اهيس فيو ک کفش

 .ختمیر امیشانيپ یرا کج رو

 به خود نگاه کردم. نهیيآ در

 .آمدیبه چشم م شتريب مل،یام با لطف رو فِر خورده اهيس یهاشده بود و مژه ترديسف اهم،يگندمگونِ رو به س پوست

 و... دميکش میهالب یلبِ قرمز رنگم را هم رو رژ
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 شده بودم. یاخودم تِکه ی. به قول معروف براکردمیکه با دهان باز به خودم نگاه م یشده بودم. به حد باتریز

 از خانه خارج شوم؟ یاافهيق نيبا چن توانستمیلحظه فکر کردم. اگر او هم بود م کی

حسابم با  د،یدیسر و وضع م نیبود و قطعا اگر مرا با ا یرتياز حد غ شي. آذرخش بتوانستمی! هرگز نمنه

 بود! نيالکاتبامکر

 را هم برداشتم و از اتاق خارج شدم. امحلقه

 طوفان ظاهر شوم. یرو شيوضع، پ نیکه با ا دميکشیخجالت م ی! کمراستش

 باال رفته نگاهم کرد و با چشمان تنگ شده گفت: یبا لنگ ابرو طوفان

 بشه؟ یکه چ یهمه راه رو؟ خوشگل کرد نیا رهیم یک یخواهر-

 "چند؟ ییلويخجالت ک"بعد با خودم گفتم  یول مديخجالت کش اول

 گفتم: ییخجالتم را کنار گذاشتم و با پُر رو جهيدر نت پس

 .ارميکه کنار شما کم ن-

 بشه؟ یکه چ یاريکم ن-

 که خوشگل بشم.-

 بشه؟ یکه چ یخوشگل بش-

 مرا حرص دهد. خواهدیاز لحن و گفتارش معلوم بود که م کامال

 شده گفتم: پيک یهابا دندان ،یعصب

 .رميبم رميکه مرض بگ-

 .دیو لب گز دیخند

 خدا نکنه! ه؟يچه حرف نیا ؟یشیم ريدختر چرا جَو گ-
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 .دميبه او، به سمت مادر جان چرخ توجهینثارش کردم و ب یاغره چشم

 را به لب داشت. شیبایز شهيو لبخندِ هم کردیلذت نگاهم م با

 

 کرد. یما را راه "طوفان جان! مراقب آسمانم باش." یتن جملهاسپند دود کرد و با گف میجان برا مادر

شوکه شده بودم نتوانستم دهان بازم را جمع  یبه حد نشيماش دنیرنگ بود. با د یاسمند نقره کیطوفان  نيماش

 بدهم. یچه جواب شانیبرا دانستمیکنم. سواالت در مغزم پشت سر هم جمع شده بودند و نم

 ممکن نبود. میپسر، برا نیدرک کردن ا اصال

 دستم را گرفت و گفت: یابا لبخند برادرانه د،یرا د امیتعجب و شگفت یوقت

رت که حس یازمنديآدم ن کیببرم، اگه  رونيخونه ب نیاز ا یونيليچند صد م نيآسمان خانم؟ فکر کن، اگه من ماش-

 ه؟افتیم ی! به نظرت چه اتفاقنهيمن رو بب نيرو داره ماش زهايچ یليخ

وطنام بشم. دلم باعث رنجش هم خوادیو من دلم نم خوهی. اون آدم بازم حسرت میخواهر دمیجوابت رو م خودم

 یناياز ماش ،یمتيگرون ق ینايماش نياستفاده از همچ یبجا تونمیخودشون بسوزه. پس م یدلشون برا خوادینم

 ست؟ين یخوب یدهیکمک کنم. هوم؟ به نظرت ا ازمندايبه ن تونمیاستفاده کنم و هر چقدر که م متيساده و ارزون ق

 مرد، فرشته بود! نبود؟ نیا

 فرود آمده بود. نيزم یآسمان رو یبجا ،ی! بود! فقط اشتباهچرا

 .رميرا بگ زانمیر یهااشک یهم نتوانسته بودم جلو یو جمالتش بدجور به دلم نشسته بود و منِ احساسات کلمات

 کردم و گفتم: نگاهش

 زيچیاز تصورات ب شتريب یلي. خیخواه ريبگم طوفان؟ تو؟ تو فراتر از تصورات من خوب و خ یچ دونمیواقعا نم-

 من!

 .ديکوب امینياش را آرام به نوک بزد و انگشت اشاره لبخند
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 و او گفت: دمیخند

 تو؟ ینکن دختر. چرا انقدر احساسات هیانقدر گر-

 زدم. یخجول لبخند

 چرا؟ دانستمیهم نم خودم

 

 که طوفان گفت: مینشسته بود نيماش در

 ؟یکرد دآبيآب، سفسرخ ادیز کمی یکنیفکر نم یها؟ ولبهت برنخوره یخواهر-

 زده به سمتش برگشتم و آرام گفتم: خجالت

 نداره. یبا خودم گفتم اشکال ،یچون شما هم بود یکمش کنم ول خواستمیفکر رو کردم. م نيچرا! خودم هم هم-

 خنده نگاهم کرد و گفت: با

 دختر! یگفتم مگه؟ آب شد یخوب حاال؟ چ لهي! بابا خیپرست رنگ عوض کردآفتاب نيباز که ع-

 را گاز گرفتم و با حرص گفتم: لبم

 آخه؟ یدیچرا خجالتم م-

 گفت: جانيبا ه زد،یکه راهنما م یو در حال دیبلند خند بلند

 !غردیآذرخش هم به دنبالش م شود،یم یاوه اوه؟ و آسمان طوفان-

 .دمیزده به شعرش خندو شگفت متعجب

 دانستم؟یهم بود و من نم شاعر

 شعر ساخته بود. شمندانهیهم خوب و اند چقدر

 .آمدیسه اسم به هم م نیهم ا بيمان درِش وجود داشت و عجکه اسم هر سه یجور
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 بابا نمک! نمکدون!-

 خودش، درشت کرد. یدهرا چرخاند و چشمانش را به ارا فرمان

 ؟یشعر رو مشاهده کرد-

 .دمشيمشاهده نکردمش. فقط شن-

 چپ نگاهم کرد و گفت: چپ

 ؟یکنیمسخره م-

 و با تمسخر گفتم: دميبه در چسب یشینما یترس با

 هم بکنم؟ یمثل تو شوخ یانه به جون تو! اصال مگه من جرأت دارم با لولو خُرخُره-

 نگاه کرد و گفت: ابانيدهان باز به خ با

 زبونت؟ نیبا ا یبود یک یِخواهرم! شما خجالت-

 .دميواقعا خجالت کش بارنیا

 حرف بزنم. توانستمیو نم شدمیباز هم زبانم به کار افتاد و کاش الل م یول

 ام، بر باد رفت.هم که داشتم با ادا کردن جمله ییذره آبرو کی همان

 ؟یدونستیشوهرم بودم. مگه نم یِخجالت-

 رفت. سهیدهانم گذاشتم و او از خنده ر یام! دو دستم را محکم روچه گفته کهنیا دنيفهم با

 نه؟ "شاءاهلل!ان یآسمان. الل ش یريخفه بم" میبگو نجایداشت ا جا

 

 شدم. ادهيپ نيشرمَم را با دست پاک کردم و تند از ماش عرق

 شد! یزیآبرو ر عجب
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 شد. ادهيپ د،یباریاز آنها م طنتيش که یرا پارک کرد و با چشمان نيماش

 را چرخاندم تا با او چشم در چشم نشوم. سرم

 و آرام گفت: ستادیا کنارم

 .یگفت یکه چ گمیم نميمن داداشم رو بب-

 پاچه و هُل شده نگاهش کردم و با مِن مِن گفتم: دست

 نَ... نه!-

 شلوارش پنهان کرد. بيتنگ کرد و دستانش را در ج چشم

 به راه افتاد و آرام آرام قدم برداشت. یبه من، با خونسرد توجهیب

 همان حال گفت: در

 .شهیم یچ نميحاال بذار بب-

 هم فشردم. یرو هیکردم و چشمانم را به حالت گر یشیا

 کرده بودم! یريگ عحب

 .دميرا کش شیسمتش رفتم و بازو به

 کرد و سوت زنان گفت: نگاهم

 خانم؟ هيچ-

 گرفتم. شیرو ینگاهش کردم. دو دستم را در هم گره کردم و با التماس جلو مظلومانه

 ا؟يمرگ من! بهش نگ ؟یداداش-

 لبخند زد و با محبت گفت: برادرانه

 .گمینم یچيخر شدم. چشم! ه یکه گفت یداداش نيبا هم-
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 .دميذوق دستانم را به هم کوب با

 شرم کردم. میجایکارم توجه چند نفر به سمتمان جلب شد و خودم از کارِ ب نیا با

 کرد. یسيگذاشت و ه اشینيب یاش را رواخم کرده انگشت اشاره طوفان،

 !یهستما خواهر یرتيغ دیاِ؟ من شد-

 و با ناز گفتم: ریبه ز سر

 !ديببخش-

 لبم نشست. یاش لبخند روو با خنده دمياش را شنخنده تک

 به بعد برادر داشتم. نیهم از ا من

 !ريکب وشیدار یِوريو غ رتيبه غ یبرادر

 

 .دیخریم آمد،یو طوفان هر چه به دستش م میکرد یگرد پاساژ

درد گرفته بودند و  میپاها م،یرا متر کرده بود هااباني. از بس خمیخانه شد یگشت و گذار، راه یبعد از کل باالخره

 بدنم کوفته شده بود.

 .دميکش یاازهيشدم و خم ادهيپ

 .آمدیخوابم م یکه اساس آخ

 کنه؟یکمرت که درد نم ؟یخوب-

 زدم. شیهایبه نگران یکردم و لبخند نگاهش

 نداشت! مگر نه؟ ی. گناهمی. طوفان مثل برادر بود براخواستیناز کردن م یکم دلم

 گفتم: هیکمرم گذاشتم و با حالت گر یرا رو دستم
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 . آخ!کنهیفتضاح درد مکمرم ا ؟یداداش-

 به سمتم قدم تند کرد. یگونه با دست پاچگبود که آن دهيکنم ترس فکر

 بود گفت: یاز نگران یکه هاک یدستم گذاشت و با اخم یرا رو دستش

 ؟ی! خوبنمتيآسمان جان؟ بب شدهیچ-

 شده بود. یدنید یلياش خهنگ کرده یافهيام را کنترل کنم و قهقهه زدم. قخنده نتوانستم

 دوز کرده بود. نه؟ اُوِر

 شدت خنده خم شدم و دستم را دور شکمم حلقه کردم. از

 درد گرفته بودم از خنده! دل

 گرفت و با حرص گفت: میاز بازو یوِشکون

 .کنمیم کارتیمن چ نيو تماشا کن! بب نيآسمان خانم؟ باشه! پس بش یندازیمنو دست م-

 گفتم: یماساژ دادم و با ادا بازام را با دست درد گرفته یبازو

 !کنمایبه داداش جونت م تتویشکا رمیم ؟یکن زميج یطوفان خان نزن-

 اش گفت:ام زد و با لبخند و اخم مردانهبه گونه یآرام یِليس

 ؟یکنیم دمیکه تهد دهيرس ییکارت به جا گهیبال! حاال د طونيش-

 زدم و با تکان دادن سرم گفتم: یچشمک

 دفاع از خود! گمی. من بهش مدیشما اسمش رو بذار تهد-

 و گفت: دیصدا خند با

 ؟یسر بِبرم که از خودت دفاع کن خوامیمگه م-

 گذاشتم و به سمت خانه قدم برداشتم و در همان حال گفتم: جوابیرا ب سوالش
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 تو. من خسته شدم داداش. میبر اينکن! ب یسوال ستيب-

 به مِهرش زدم. یمن لبخند داد و "چشم"را با  جوابم

 سالم کردم. یبلند یسر و صدا وارد شدم و با آوا با

 او... الل شدم! دنیبا د اما

راستش انداخته بود و  یپا یچپش را رو یو نگاهم را به ژستِ ترسناکش دوختم. پا ستادمیا میسر جا یآرام به

که هنوز، کامال خوب نشده. آب دهانم را  دادیم نیااش نشان از داده بود. چشمان خمار شده هيسرش را به کاناپه تک

 کردم. نیيسالم باال پا یقورت دادم و سرم را به نشانه

 او... اما

 :ديپرس ینگاهم کرد! نگاهم کرد و با وُلومِ آرام فقط

 وضع؟ هوم؟ نیبا ا یکجا بود-

 آرمشَش، آرامشِ قبل از طوفان نبود؟ نیا

 گفتم: متیدهانم را قورت دادم و با مال یخشک شده بُزاق

 .دیخر می. رفته بودمیبود رونيبا داداش طوفان ب-

 انداختم. نیينکردم و سرم را پا یپوزخندش توجه به

بان ز دشيرش کلِيکه قد و ه یینگاهش کردم. من در برابر او یچشم ری. زستادیا میشد و به سمتم آمد. رو به رو بلند

 .کردمینبودم. در آن لحظه چه احمقانه فکر م شيب یازد بود، جوجه

 به من نگاه کن!-

 سرم را بلند کردم. یفشردم و به آرام میهادندان انيرا از داخل م لبم

 ! نه؟ی! بزنم به تخته، قدش، قد نبود که! به درخت چِنار گفته بود زِکّماشاهلل
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به عقب خم شدم و  یبند انگشت بود. ناخودآگاه کم کیمان به اندازه . فاصلهچانديخم شد و دست گرد کمرم پ یکم

 دستش فشرد. انياو با خشم، کمرم را م

 را گرفته باشم. ادمیفر یتا جلو دمیهم فشردم و لب گز یرو چشم

 ! کمر داغان من هنوز خوب نشده بود.انصافیب یوا

 کمرم برداشته شود. یرا گرفتم تا بلکه دستش از رو راهنشيپ یقهیشدم و  لیبه سمتش متما یکم بارنیا

 ...اما؟

 از درد ناله کردم و با درد نگاهش کردم. ارياختیب

 . باز هم ترس به جانم غلبه کرد و با رُعب و وحشت نگاهش کردم.کردیآتش فَوّاره م یهاچشمانش شعله در

 صورتم نشست. یرو گرشیفشرد و دست د شتريرا ب کمرم

 چپ صورتم را کامال احاطه کرده بود.سمت  دستش

 .دمیپر میها در جالبم نشست و من، همانند برق گرفته یشصتش رو انگشت

 تر گفت:و آرام ديلبم کش یرا آرام رو انگشتش

 سرخ بشن؟ هوم؟ دیلبا چرا با نیا-

 را گم کرده بودم و انگار زبانم بند آمده بود. میو پا دست

 چه جوابش را بدهم تا آرام شود. دانستمینم

 چرا انقدر حساس بود! اصال

 لبم فشرد که طعم شور خون را در دهانم حس کردم. یچنان انگشتش را روآن کنم،یفقط نگاهش م دید یوقت

 لبم را پاره کرده بود. زم،يدندان ت قطعا

 د؟يکنیم کاریوا؟ خاک به سرم، چ-
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 .ديخونسرد به سمت برادرش چرخ یلياختم و او خاند ریطوفان با شرم سر به ز یصدا با

 خجالت خواستم از آغوشش خارج شوم که او نگذاشت. مرا به خود فشرد و رو به برادرش گفت: با

 برو! ز،یمزه نر-

 طوفان سالم کرد و نه او! نه

هره ترک طوفان ز یتحکم داشت که من به جا یرا نداشت. حرفش هم به قدر یزيچ چيبود و حال ه یعصب انگار

 شدم.

 حال افتاده است که گفت: نیبود که چرا برادرش به ا دهيطوفان فهم ایگو

 آذرخش! ريآسمان با من بود. انقدر سخت نگ یداداشم؟ آبج-

 نه انگار که طوفان با او بود! انگار

 شده بود و طرف صحبتش با طوفان بود. رهيمن خ به

 ندارم! شیبرو طوفان. کار-

 گفت: رفتیها را تند تند باال مکه پله یداد و در حال رونيب ینفسش را محکم و حرص طوفان

 !شينکش بارنیفقط مواظب باش ا-

 و صافش فرو برد. اهيس یموها انيرفت و آذرخش با خشم، چنگش را م طوفان

 کردم و او خشن گفت: نگاهش

 ؟یدي. فهمیکنیرو از صورتت پاک م هاینقاش نیو ا یریم-

 ادامه داد. دیرا با عجله تکان دادم و او، با تهد سرم

 شي. صورتت رو به آتنميرو صورتت بب یزيچ نيهمچ گهید بارکیبه حالت اگه  یبه حالت آسمان! وا یآسمان؟ وا-

 نرفته؟ هان؟ ادتیاخطاره! اون شب تو رستوران رو که  نيدوم نی. اکشمیم
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 گوشم پاره شد. یاحساس کردم پردهآخرش را آنقدر بلند گفت که  یجمله "هان"

 ام، ناالن شدم.شدن گونه سيشکست و با خ بغضم

 دادم. رونيرا ب امدهيو نفس ترس دمیگز لب

 

 بلند شدم. یصندل یعطر تلخ و سردش، از رو یباز شدن در اتاق و پخش شدن بو با

 آمد و به صورتم نگاه کرد. کنارم

 ام را در دست گرفت و گفت:به چشمانم، چانه رهيخ

 !وقتچينکن آسمان. ه ميعصبان-

 گفتم: یرنگش زل زدم و به آرام یمشک یهالهيت به

 نکردم. یمن کار اشتباه-

 ام نشست و آهسته شروع به نوازش صورتم کرد.گونه یرو گرشید دست

 .ديچيدارش در گوشم پخش یشده، چشمانم را بستم و صدا مسخ

 .کنهیم یو نه! کارات منو عصبانت-

 .نمشيتر ببگشودم. سرم را بلندتر کردم تا راحت چشم

 لبانم نشست. یشد و رو ریاز چشمانم سراز نگاهش

 دهانم را با استرس قورت دادم و او گفت: آب

 ؟یکن ميعصبان یدوست دار-

 رون؟يب یوضع رفته بود نیبا ا چرا

 کردم تمام توانم را به کار ببندم تا بهتر بتوانم حرفم را ادا کنم. یسع
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 شدم و معصومانه گفتم: مظلوم

 داداش طوفان همراهم بود.-

 شد! نيهم خشمگ باز

 هوم؟ ست؟يطوفان مرد ن-

 من! یخدا

 به برادرش هم شک داشت؟ او

 را ناباورانه تکان دادم و با دهان باز گفتم: سرم

 ن؟ي... بهش شک کنديتونی... می.. اون برادرتونه! چطور... م... او.ی... ولیول-

 کرد؟ینگاهم م گونهنیاش زومِ لبانم بود. چرا اخمار شده چشمان

 گفت: یدارکِش یشد و با صدا ترکینزد سرش

 لبات! نی... تو... با ایدارم. ول نانيبهش اطم-

 ود.واضح ب یادیام درد گرفته بودند. منظورش زگرد شده چشمان

 حبس شد. نهيبه رنگ شدم و نفسم در س رنگ

 اش محصور شد.مردانه یهالب انياز دهانم خارج شود، لبم م یاکلمه کهنیاز ا قبل

 کرد! ستی! اديقلبم نکوب بارهکی به

 .دميکشینفس هم نم یتنم باال رفته بود و حت حرارت

 عاجزم! انشانيکه از ب گریآب شوم! از شرم! ترس و هزار جور حسِ د خواستیم دلم

 را در مشت گرفتم. راهنشيهم فشردم و پ یرو چشم

 کرد؟یتمامش نم چرا
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 .کَندی. اما او از لبانم دل نممیدو نفس کم آورده بود هر

 سرم گذاشت. یرا رو اشیشانيو پ ديگذشت. اما باالخره سرش را عقب کش هيو چند ثان قهيچند دق دانمینم

 .کردیو حالم را دگرگون م شدیش در صورتم پخش مدارگرم و تب یهانفس

 اش عادت کرده بودند.به رقص در دستانِ مردانه میسرم نشست. موها یرو دستش

 و او هم! زدمینفس م نفس

 !ی. حق نداریکن یلبات رو رنگ یحق ندار-

 اندازم؟یب نيحرفش را زم شودیم مگر

 ! هرگز!نه

. وگرنه از خجالت میچشم در چشم شو خواستیهم فشردم. دلم نم یرا تند تند تکان دادم و باز هم چشم رو سرم

 .مُردمیم

و  ريانگجانيه شدم،یمذکر لمس م کیبار، توسط  نياول یکه برا یمن یاست! او شوهرم بود. اما برا درست

 بار بود.خجالت

 .ديچيجذابش در گوشم پ تیانهیب یدر همان حالت ماند و باز هم صدا یکم

 ؟یکنیچرا نگام نم-

 خشک شده بود و لبانم به هم دوخته شده بودند. جانياز اضطراب و ه دهانم

 !گفتمیچه م اصال

 کرد؟یدرکم م گفتمیم

 کرد؟یرا درک م خجالتم
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 و خودش دست به کار شد. دیاز جانب من ند یحرکت

 دارش قفل شدند.ام نشست و چند لحظه بعد، چشمانم در چشمان برقچانه ریاش، زاشاره انگشت

 قبل را نداشت! هيتالطم چند ثان گریداشت. نگاهش د یاذوب کننده یحرارت و گرما نگاهش

 بود! آرامِ آرام! آرام

 ها بود.حرف نیتر از انتوانستم در چشمانش نگاه کنم، اما او سِمِج باز

 انش فشرد و مجبورم کرد نگاهش کنم.انگشت انيرا م امچانه

 لبو سرخ شده بودم. نيع بندمیو شرط م سوختندیم میهالُپ

 درکش کنم! توانستمیو نم ديگنجینگاهش اصال در ذهنم نم یو برق کور کننده لذت

 با اخم چند لحظه قبلش داشت. یلبخندش تناقض جالب نیزد و ا لبخند

 زنِ و من، خجالتت رو دوست دارم. کی یداشته نیبهتر ا،يخجالت و ح-

 انگار! کردندیدلم قند آب م در

 نشسته بود. امجنبهیبدجور به دلِ ب اشجمله

 را جمع و جور کردم. لبخندم

 شد؟یم یاوقات انقدر خوب و خواستن یگاه چرا

 !ايام ب. لباسات رو عوض کن. تونیيپا رمیم-

 گفت: طنتياز دهانم خارج شد و او با ش ینامفهوم "چشمِ"

 .نیيپا یاين یجورنيرژت پخش شده. هم-

 شده بودم! سوژه

 !ایخدا
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 تخت رها کردم. یاتاق را ترک کرد و من خودم را رو یجذاب یخنده با

 . تند و تپنده!زدیدر دهانم م قلبم

 بود که داشتم. یحس نیترخجالت مزخرف دیتردی! بهوف

 !ی! چه تضاد جالبدمیخند

 حسم متنفر بودم. نیخجالتم را دوست داشت و خودم از ا او

 دادم. هيتک میرا با دستانم قاب گرفتم و آرنجم را به زانو صورتم

ظاهر شد. شوک زده چشم گشودم و دستم را  میهااش پشت پلکبوسه یدر همان حالت ماندم که صحنه هيثان چند

 کردم؟یقلبم گذاشتم. به چه فکر م یرو

 انقدر منحرف شده بودم؟ یاز کِ اصال

 به تو آذرخش! لعنت

 آخر؟ یچه کار داشت جنبهیمن ب با

 کردم و بعد از شستن صورتم از اتاق خارج شدم. ضیرا تعو میهالباس

 .بردیبرادر کنار هم نشسته بودند و مادر جان هم طبق معمول در آشپزخانه به سر م دو

 .کردیاستراحت هم نم یازن! ذره نیاز دست ا امان

 انداختم. یدو برادر نگاه به

 .کردیبه طوفان نگاه م ینیريشده بود و آذرخش هم با اخم ش رهيخ ونیزیبه تلو نهياخم کرده و دست به س طوفان

 افتاده. یحالتشان بفهمد که چه اتفاق نیاز ا توانستیخِنگ هم م یبچه کیآرامم را مهار کردم.  یخنده

 قهر کرده بودند و قهرشان کامال تابلو بود. مسلما

 به سمت آشپزخانه رفتم. نيپاورچ نيآرام و پاورچ یليخ
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 .شستیداشت ظرف م شهيجان مثل هم مادر

 سمتش قدم تند کردم و از پشت بغلش کردم. به

 .دمينفس کش قيعم قِياش گذاشتم و عمشانه یرا رو امچانه

 اش!تن مادرانه ی. بوکردیم اموانهیتنش د یبو

 !میدختر جان ترسوند-

 .دمياش را بوسبرجسته یزدم و در همان حالت گونه لبخند

 زن تمام آرامشم بود. نیخانه، ا نیا در

 خودش خُلت کرده؟ نيع رون،يب یحالت خوبه مامان جان؟ نکنه با طوفان رفت-

 و گفتم: دمیخند

 !ییهوی یليدلم برات تنگ شد. خ ییهوینه! فقط... -

 گفت: اشبندهیو با لبخندِ فر ديرا بوس میموها اشیشگيآرامش هم با

 کنم؟ کاریاز دستش چ دونمیبشم که نم کتيدل کوچ یفدا-

 را تا بناگوش باز کردم و با خنده از او جدا شدم. شمين

 زن را در آغوشم بِچالنم. نیا خواستیم دلم

 را! یو دوست داشتن یزن خواستن نیا

 

 را در دست گرفتم. ینيو س ختمیر یچا

 .دميجان به دنبالم از آشپزخانه خارج شد و من زودتر به آن دو رس مادر

 را مقابلش گرفتم. ینيخم شدم و س یآذرخش کم یبه رو رو
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 برداشت. یاستکان چا کیمکث،  یزمزمه کردم و او با اندک ی"دیيبفرما"

 احساسش کنم. توانستمیهم ماز پشتِ سر  یبود که حت یو حرارت نگاهش به حد ینيسنگ

 گذاشتم. زيم یرا رو ینيتعارف کردم و در آخر س یمادر جان و طوفان هم چا به

 مادر جان نشستم و مادر جان نگاهم کرد. موشکافانه و با دقت! کنار

 لبانم شد. یرهيشده، خ زیو چشمان ر یسر تکان دادم و مادر جان با کنجکاو یجيلبخند گ با

 باشد؟ دهيو رو شد! نکند فهم ریز دلم

 !رودیم میکه آبرو یوا

 .ديلب نشاندم و مادر جان متعجب پرس یرو یمضحک لبخند

 مامان جان! لبات چرا باد کرده؟-

 سخت بود. اريبس میوضع و حالم در آن لحظه برا فِيتوص

را نامفهوم زمزمه  "یچيه" یمهام بود کلدخترانه یاياز خجالت و ح یکه ناش یو با بغض ختمیعرق شرم ر لويک لويک

 کردم.

 بود. یو باهوش زيزن ت شهياو مثل هم اما

 گفت: ثانهيرا به لبانم دوخت و خب طانشيش شهيهم چشمان

 آذرخشه؟ نمت،کارِيبب-

 د؟يبلعیمرا نم نيزم چرا

 شدم؟یآب نم چرا

 گفتم: یرا به زور جمع کردم و به آرام زانمیآو یو لوچه لب

 نه! خورده به در.-
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 .دیخانه لرز یزد که چهار گوشه یاچنان قهقههجان آن مادر

 نداشتم؟ نیبهتر از ا ليام گرفته بود. دلهم خنده خودم

 را چرخاندم و نگاه دلخورم را به او دوختم. سرم

 هم فشرد. یبود که با آرامش چشم رو دهينگاهم کرد و بعد نگاهش را به مادر جان دوخت. انگار فهم یسوال

 بگو که بتونم درکش کنم مامانم! آخه در هم شد بهانه؟ یزيچ کیآسمانم، مامان؟ حداقل -

 شالم را در دست گرفتم. یگوشه

 .خواستمیچه م امچارهياز جانِ شال ب دانستمینم

 .داشتمیوقت دست از سر کَچلِ شالم برنمشده بودم و آن عیضا امچارهيب خودِ

 بودم! یکاز شال هم شا انگار

 طوفان گفت: بارنیگذاشتم و ا جوابیمادر جان را ب سوال

 خوب؟ میبخند نيبه ما هم بگ-

 کرد. یجان ابرو باال انداخت و نوچ مادر

 موقوف پسرِ مامان! یفضول-

 سرش را به سمت مخالف چرخاند. یادهيکش "شیا"قهرآلود اخم کرد و با  طوفان

 بابا! مياصال نخواست-

 آذرخش را هدف گرفت. طانش،يدفعه نگاهِ ش نیو ا دیجان رو به پسرش خند مادر

 و او چرا خونسرد بود؟ کردمیم یداشتم از شرم خود خور من

 .دادمیرا تکان م میو با حرص پاها یعصب

 فکر مادر جان به کجاها که نرفته بود! حاال،
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 .میاهم انجام داده یخاک بر سر یکارها کردیفکر م حتما

 لبانم را محکم گاز گرفتم. یحالت زار با

 خدا مرا بُکُشد، بلکه راحت شوم! آخ

 که فقط آذرخش بشنود گفت: یآرام، طور یليجان ابرو باال انداخت و خ مادر

 ؟یکرد کاریدخترم رو چ یِخورن یلبا نيمامان جان؟ بب یتر کارت رو انجام بدآروم کمی یتونستیآذرخشم؟ نم-

 من سوءاستفاده کنند؟ یجایهمه دوست داشتند از خجالت ب چرا

 !شدمیم یخجالت دیچرا من با اصال

 خواهرکم، باران کوچکم هم عرضه ندارم. یبر سرم که اندازه خاک

 گل کرده بود! طنتشيجان هم چه بد موقع ش مادر

 لحظه قرص اِکس به خوردش داده بودند. نيهم بدتر از مادرش! انگار درست، در هم آذرخش

 !دهیحال نم دنيبوس نه مادر! آروم-

 حرص پوست لبم را کَندم.  با

 کردند؟یقصاصم م دم،یبُریسرش را م اگر

 زد؟یم یحرف یکس کردم،یزنده زنده چالش م اگر

 نشده. یزين متوجه چرفت و من خدا را شکر کردم که حداقل طوفا دشيپسر رش طنتيش یصدقهجان قربان مادر

 !شدیبه حالم م یکه وا ديفهمیم اگر

 

 .گذشتیاش مو به روال هر روزه ديچرخیم یزندگ

 .آمدیبه چشم م ادیز اشیخال یبه گرگان برگشته بود و واقعا جا طوفان



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
150 

 

 مادر جان هم به همراه پسر کوچکش رفته بود و منِ تنها، تنهاتر شده بودم. بارنیا

او هم آدم  ،یمرا تنها بگذارد. ول خواستی. دلش نمرفتیبه اِصرار من بود که رفتن به همراه طوفان را پذ شتريب البته

 دیتمام شده بود و با اشیمُرده شده بود. طوفان هم که مرخصخانه دل نیبعد از مرگ همسرش در ا شکیبود و ب

 .گشتیبرم

 مرد عبوس گذشته نبود. گریتر شده بود و د. مهربانمیتنها بود که رفته بودند و من و او در خانه شدیم یاهفته کی

 !دیکه با شدیم یاوقات همان آذرخش یگاه البته،

 .شدیم ییقابل شناسا ريدور و بَرَش نباشم. چون واقعا غ ادیز یمواقع نيگرفته بودم که در چن ادی! یو عصب خشن

 پرت کردم. زيم یدادم و کتاب را رو رونيب حوصلهیرا ب نفسم

یپدر و مادرم تنگ شده بود و نم یام. دلم به شدت براافسرده شده کردمیبود و احساس م یدگيرو به پوس دلم

 را رفع کنم. یدلتنگ نیا دیچطور با دانستم

 دادم. یپرداز ایرو یو به افکارم اجازه دميکاناپه دراز کش یرو

 دند.ام کرده بوو کالفه رفتندیدر مغزم رژه م سواالت

که چه بر سر  دهيتا به حال فهم زمیپدر عز ایبود که آ نیا دميپرسیاز خودم م هيکه هر لحظه و هر ثان یسوال نياول

 اش آمده؟دُردانه زیدخترِ عز

 آزاد شده؟ یبود که با چه ترفند دهيتا به حال فهم ایآ

 باشد. دهيکاش نفهم یکرده در جانم را خفه کردم و ا شهیر بغض

 .بخشدمیاگر بفهمد هرگز نم دانمیم

 نفهمد! کاش! کاش

 را از هم باز کردم. میهاخسته و آهسته پلک میموها یرو ینوازش دست با

 خوابم برده بود؟ یکِ
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 .دميآلودم کشبه چشمانِ خواب ینشستم و دست عیزانو زده بود سر نيزم یاو که کنارم رو دنید با

 و گفت: ختیرا به هم ر میلبخندِ جذابش موها با

 سالم خوابالو!-

 گفتم: انداختمیمزاحمم را پشت گوش م یکه موها یخجالت سرم را کج کردم و در حال با

 خوابم برد. سالم! یک دمياصال نفهم-

 و با همان لبخندش گفت: ستادیا

 خواد؟یم دنيهم مگه بخش دنياشکال نداره خانم! خواب-

 گذاشتم. جوابشیزدم و ب یاکج و کؤله لبخند

 خانم؟ یدار یچا-

 شدم و سرم را تکان دادم. بلند

 !ارمياالن م-

 احساس ناب! کیکرده بودم.  دايپ یخوب احساس

 .کردمیبار در عمرم تجربه م نياول یکه برا یاحساس

 خودم! یهستم برا یزن کردمیم احساس

 مستقل که خانم خانه همسرش است. یزن

 !شکیبود ب ینیريش حس

 بودم من! یاوانهیکه چه د یکردم! وا یملس یخنده

 را مقابلش گذاشتم و با ناز گفتم: یچا

 در بره. تونيشما تا خستگ یدوز براسوز و لبلب یچا کی نمیا-
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 را از که آموخته بودم؟ ختنیر ناز

 را باال داد و گفت: شیابرو یتا کی

 ؟یاورديخودت چرا ن یبله! برا-

 .دیيخورده بودم. شما بفرما یايشما ب کهنیمن قبل از ا-

 را در دستش گرفت. وانيتکان داد و ل یحرف چيهیرا ب سرش

 خورد و فکر کنم زبانش سوخت. یکم

 چشمم را تنگ کردم. کیرا گاز گرفتم و  زبانم

 اوخ اوخ! سوختم!-

 آرامش پلک زدم و گفتم: با

 .نیخنک بشه بعد بخور یکم نیچون تازه دمه، گرمه! بذار-

 هم فشرد و گفت: یرو چشم

 ره؟یحوصلت سر نم ییتو خونه تنها-

 انداختم. نیيرا باد کردم و سرم را پا لپم

 سوت و کوره! یليخوب؟ راستش... چرا! خونه خ-

 گفت: نهيرا تکان داد و دست به س سرش

 .گردهیمادر برم یهم تحمل کن یکمی. اميزودتر ب دمیاز فردا قول م-

 خوشم آمده بود. یاولش به طرز وحشتناک یاز جمله ديرا بخواه راستش

 زود به خانه برگردد! خواستیمن م بخاطر

 لبخند زدم و سرم را تکان دادم. یریشور و شعف وصف ناپذ با
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 مردتر از تمام مردها بود. نه؟ امیزندگ مرد

 

 .ديرا نوش شیچا یبه راحت بارنیرا پنهان کردم و او ا لبخندم

 !ديچسب یليدستت درد نکنه. خ-

 نازدارم را حفظ کردم و گفتم: لبخند

 نوش جان!-

 با او حرف بزنم. خواستیرد و بدل نشد. اما من دلم م انمانيم یحرف گرید

 چرا؟ دانمینم

 بود که دلم خواهانش بود! یزيچ نیا یول

 .دميلبم کش یجا به جا شدم و زبانم را رو یکم

 !زهيچ گم،ياوم! م-

 کرد و سرش را تکان داد. نگاهم

 ن؟يکنیاگه من بخوام کار کنم... مخالفت م گميم-

 گذاشت و انگشتانش را در هم گره زد. شیزانوها یخم شد. آرنجِ دستانش را رو یکرد و کم یاخم

 ...ای ؟یدار ازيکار؟ به پول ن-

 .رهي. من واقعا تو خونه حوصلم سر مستيکار کنم. اصال بحث پولش ن خوامینه! نه! فقط م-

 تأمل گفت: یمحصور کرد و بعد از کم نشیيرا با لب پا اشییباال لب

 ؟یبلد یچه کار-

 گذاشت؟یم یعنی
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 شود! یکاش راض یا

 گفتم: جانيه با

 کارم! چيهمه کاره، ه بایبلدم. بعد... تقر یرو بلدم. پرستار وتريخوب! کار با کامپ-

 تکان خورد. شیگلو بَکيو آب دهانش را قورت داد که س دیخند مردانه

بانمک را  یهم که شده آن گِردالو بارکی یبرا خواستیچشم دوختم. دلم م شیگلو بکيبه س یاراد ريغ یليخ

 لمس کنم.

 ؟یسيانگل ؟ی. زبان چیپس همه کار بلد-

 را به چشمانش دوختم و با شوق گفتم: نگاهم

 بله! تافِل هم دارم.-

 خودش! یبود برا یبرق زدند. برق که نه! مثل نامش آذرخش چشمانش

 !یکننده و نوران کور

 ؟یانجامش بد یتونیدارم. م اجيمترجم احت کیراستش تو شرکت به -

 گفتم: اقيته دل لبخند زدم و با اشت از

 بله! حتما!-

 کند؟یبا لذت نگاهم م کردمیشوقم لبخند زد و چرا احساس م به

 بود؟ یلبخندش آرام و خواستن چرا

 انقدر مرد بود؟ چرا

اش با کار کردنم و اندازه حدیب رتيبخاطر غ کردمیفکر م شهيکه با کار کردنم موافقت کند. هم شدیمباورم ن اصال

 ...؟یمخالف باشد. ول
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 اشتباه بودند! شهيمعادالت من هم انگار

 درس و دانشگاه چطوره؟-

 .زدندیانگار آتشم م شد،یاز درس و دانشگاه که م حرف

 دادم. گونهنیپاسخش را ا یخستگ یکم با

 حل کردم. یاضیاز بس ر اديباال نم ندوزمیو گهیکال هنگ کردم. د گهیتو رو خدا! اصال د نينگ یوا-

 حرص درآر گفت: یو لحن طنتيش با

 نوزده باشن؟ هوم؟ یهات باالنمره ینرفته که قول داد ادتی-

 را با حرص جمع کردم. لبم

 مرد استاد ضد حال زدن بود. نه؟ نیا

 .کردیذوق آدم را کور م گریو بار د کردیوشحال مآدم را خ بارکی

 نرفته. ادمی! رينخ-

 .آوردیحرصم را درم شتريب لبخندش

 خوبه!-

 

 گفتم: نیريتبسم ش کیو با  دميرا عقب کش یآمد صندل یو او را هم صدا کردم. وقت دميشام را چ زيم

 !دیيبفرما-

 قاشق را در دهانش گذاشت، گفت: نيکه اول نينشست و هم آرام

 العادست!پختت فوقدست-

 اندازه خوشحال نشده بودم. نیبه ا یکس فیکردم و با ذوق به خوردنم ادامه دادم. تا به حال از تعر یتشکر
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 ؟یفردا کالس دار-

 فکر کردم و نه! فردا کالس نداشتم. یکم

 ندارم. ینه! فردا کالس-

 گفت: دنشیدر حال جو برنج داخل دهانش گذاشت و یقاشق

 هم بپوش. یشرکت. لباس رسم میشو تا بر داريخوبه! پس فردا صبح زود ب-

 رنگم برق زدند. کار کردن را دوست داشتم. اهيدرشت و س چشمان

 حاضر باشم؟ دیچشم! فقط ساعت چند با-

 گفت: کردیکه با چشمانش به بشقابم اشاره م یرا به سمتم گرفت و در حال چنگالش

 .گمیرو بخور، بعدا م غذات-

 را تکان دادم و با اِشتها شروع به خوردن کردم. سرم

 ! مثل چسب دوقلو!ديچسب چقدر

 شدم و با عجله آماده شدم. داريساعت هفت ب صبح،

 .دادمیعجول کارم را انجام م یهاداشتم که مثل آدم جانيه انقدر

 در کنار او! یاول کار روز

 جالب! چه

 را هم سر کردم. امیشمیابر یو مقنعه دميسِتش را پوش یارنگ و شلوار پارچه یاکوتاه سرمه یمانتو

کردم که باعث شد  اهينباشم، داخل چشمانم را با سُرمه س روحیب کهنیا یو برا ختمیصورتم ر یرا کج رو میموها

به  یابهانه کهنیا یمخالف بود. پس برا. آذرخش با برق لب و رژ لب کامال ندیآیتر به نظر بچشمان درشتم، درشت

 گذشتم. رشيدستش ندهم از خ
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 را هم پا کردم. امیپاشنه بلندِ پنج سانت یهاو کفش دميرا هم پوش میهاجوراب

 شده بودم. رينظیب

 !یو خواستن ناز

 نگاهم کرد. تیو او با رضا ستادمیا مقابلش

 شده گفتم: یاز پوششم راض کهنیاز ا خوشحال

 م؟یمن آمادم. بر-

 را با دست عقب فرستاد. اشختهیبه هم ر یگذاشت و موها اشیشلوارِ ورزش بيچپش را داخل ج دست

 .میریبذار لباسام رو عوض کنم بعد م ؟یچته دختر؟ چرا انقدر هُل-

 !عیشد و دِپرِس شدم. ضا یخال بادم

 را تکان دادم و او گفت: سرم

 نمت؟يبب-

 عجب نگاهش کردم.را بلند کردم و مت سرم

 کرده بود گفت: ترشیکه خواستن یتصنع یاخم با

 غمت رو خانم! نمينب-

 تأسف به چپ و راست تکان دادم. یو سرم را به نشانه دمیدهان باز خند با

 شد؟ینم یو خوردن نیريش یادیز ،یگاه

 ها!! چه حرفاوه

 است. ديبع بخاریاز منِ ب ییهاحرف نيچن

 زد و به سمت اتاقمان رفت. یام لبخندمنگ شده یافهيق به
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 اتاقمان؟

 م؟یمن و او، ما شده بود یکِ از

 .ستادیمرتب و منظم آمد و مقابلم ا قهياز چند دق بعد

 نداشت. ییهمتا تيو جذاب یپيدر خوشت شکیمرد، ب نیا

 !دشيرش بتيبا آن هِ مخصوصا

 مطلقش! اهِيبا آن چشمان نافذ و س مخصوصا

 !اشیورزشکار یپهن و بازوها یهاآن شانه با مخصوصا

 با آن قدِ بلندش! مخصوصا

 مرد چند ساعت وقت گذاشته بود؟ نیا دنیدر آفر خدا

 کند؟یم یباز ی! خدا هم پارتگرید ستیباز یپارت

 ؟یبا خدا هم شوخ ؛یشوخ ی. شوخدمیرا گز لبم

 بودم من! یاعُجوبه عجب

 

 انداختم. یسر در شرکت نگاه یتابلو به

 "شرکت آذرخشِ تابان"

 که داشت. یبود. مخصوصا با نام خاص یاو جذب کننده کيش یتابلو

 به کار رفته بود. هالهيوس دمانيدر چ قهيسل تی. نهادمیدیبود که م یبار نيرا اول شرکت

 بود! رينظیشاهکار و ب واقعا

 بود. ديمرد بع کیاز  یاِبتکارو  قهيسل نيچننی. اکردمیبه اطراف نگاه م یو شگفت رتيح با
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 معروف هم بود. شکیهم بود و ب یبزرگ شرکت

 کردم. یشدم و با تک تکشان اظهار خوشبخت یکارمندان معرف یهمه به

 تعجب نکردند و بِالعکس! کدامچيازدواج کرده، چون ه سشانيکه رئ دانستندیشان هم مهمه ایگو

 .شدیم دهید انشانيمونث، م یمذکر بودند و تعداد کم اکثرشان

 هم از شرکت. چطوره؟ نیخوب، ا-

 ! واقعا تکه!هيعال-

 زد و دستش را پشت کمرم گذاشت. لبخند

 که دستش را گذاشته بود، سوخت. ییجا قايکمرم، دق پشت

 من جنبه ندارم؟ دانستینم

 زور لبخند زدم و به همراهش قدم برداشتم. به

 :و با لبخند گفت ستادیا یاتاق یبه رو رو

 هم از اتاق شما. نیا-

 یرنگ بود نگاه یادر قهوه یکه گوشه یکوچک یخند پاسخ دادم و به تابلوجواب لبخندش را با کج یگنگ با

 انداختم.

 "ترجمه"

 تابلو نوشته شده بود. یکه رو یزيچ

 دوختم. اهشيلبخند زدم و نگاه مشتاقم را به چشمان س یشاد با

 باز شد. یکيت یدر را فشرد و در با صدا یرهيدستگ

 شدم و او هم بعد از من وارد شد و در را پشت سرش بست. داخل
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 سر دادم. یاسرم را تکان دادم و از ته دل خنده یشاد با

 خوشت اومد؟-

 دلم را سرکوب کردم. یو به زور خواسته دميسمتش چرخ به

 شد؟یبغلش کنم. اما مگر م خواستیم دلم

 .دميو دستانم را به هم کوب ستادمیاز او ا یکم یفاصله با

 !هيعال یلي! خیوا یوا-

 گفت: یایو با لحن خواستن ديام را کشگونه اشیانيانگشت اشاره و م با

 خوشحالم!-

 چشمانم را گرد کردم و او ادامه داد. متعجب

 .اديخوشت ن قمياز سل کردمیخوشحالم که خوشت اومده! فکر م-

 لب نشاندم و صادقانه گفتم: یرو یاالصانهخ لبخند

 .نميبیشما م یاقهيسلبه خوش یبارمه که مرد نيواقعا همتا نداره. من اول قتونياتفاقا برعکس! سل-

 دهم. صيتشخ یاش را به راحتشد و من توانستم لبخند ذوق زده یور کی لبش

 آسمان؟-

 و خوش آوا نبود؟ بایاز زبان او ز نامَم

 ... بود!چرا

 پنهان کردم و آرام گفتم: میهارا پشت لب لبخندم

 بله؟-

 انقدر جمع نبند. خوب؟ راحت باش!-
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 و با مِن مِن گفتم: یبه آرام ر،یبه ز سر

 آخه... آخه؟...-

 ام نشست و سرم را بلند کرد.چانه ریدوباره ز انگشتش

 ام را نوازش کرد.و با انگشت شصتش چانه میدر چشم شد چشم

 جمع نبند. گهیآخه نداره! بگو چشم و د هگید-

 اتاق را ترک کرد. "خوبه"سرم را تکان دادم و او با گفتن  ارادهیشده بخاطر نوازشَش، ب مسخ

 اتاق شدم. یدادم و مشغول وارس رونيرا ب نفسم

                                                                 *** 

 گذاشت و به سمتم خم شد. زيم یشت و کف هر دو دستش را رورا مقابلم گذا کاغذها

 .یهستم تا ترجمشون کن نجایکارِت. منم ا نياز اول نمیا-

 را با دندان کَندم و سرم را تکان دادم. نمیياسترس پوست لب پا با

 گفت: یکرد و خنث نگاهم

 دارِت بزنم. هوم؟ نجایا ستيهم قرار ن ینکن. اگر بلد نبود تیانقدر خودتو اذ-

 بود. یعيامر طب کی. اما استرس و اضطرابم واقعا دست خودم نبود و مطمئنا گفتیدرست م کامال

 تسلطم را به دست آوردم. ق،يهم گذاشتم و با چند نفس عم یرا رو چشمانم

 کردم. یسيمتون انگل یشروع به ترجمه "من آمادم"را در دست لرزانم گرفتم و با گفتن  خودکار

 آب خوردن! یِ. به راحتکردمیبود که فکرش را م یزياز آن چ ترراحت

را گم  میبخاطرش دست و پا یبود و گاه نيسنگ یليهم نبود. نگاهش خ یچندان راحت زينگاه او چ ینيسنگ ریز البته

 .سمینویچه م دانستمیو اصال نم کردمیم
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 زدم. یلبخند تیبا تسلط کامل جمالت را ترجمه کردم و بعد از تمام کردنشان، با رضا باالخره،

 تمامشان را از دستم گرفت. ،یرا به سمتش گرفتم و او با خونسرد هاورقه

 .کردمیو من با هر خط خواندنش احساس غرور م کردیچشمان تنگ شده به متون ترجمه شده نگاه م با

 بود! یحس، چه حس خوب نیا میام و از حق نگذرآمده رونينش سربلند باز امتحا کردمیم احساس

 

 

 

 گفت: ینگاهم کرد و با لحن دلچسب نيتحس با

 .ستيب ستِي! بهيخانم! عال نیآفر-

 زدم و گفتم: یلبخند نهيغرور و دست به س با

 هم از خودم انتظار نداشتم. نیکمتر از ا-

 ت:باال داد و گف یرا با حالت جالب ابروانش

 .کنهیاعتمادت داره سقف رو، رو سرمون خراب م کنمیاحساس م ايتازگ-

 انداخت و با خنده گفت: یام نگاهانداختم. به صورت سرخ شده نیيخجالت سرم را پا با

 داره. یدوستش دارم. سرخ شدنت عالمِ جالب یليداشته باش. خ شهيخجالتت رو هم نيهم-

 در دلم بوجود آمده بود. یقند ساز یکارخانه

 اش بد به دلم نشسته بود.جمله ینیريش

 .دمیکردم و نتوانستم لبخند خوشحالم را پنهان کنم و آشکارا خند نگاهش

 هم خوب بود. نه؟ یلينداشت. خنده خ بيکه ع خنده
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 بلند شد و من هم به احترامش برخاستم. یصندل یرو از

پس خودت رو  ،یکار دار یاز فردا کل ی. ولکنمیخستت نم ادیز تِیز اول کارمن برم به کارام برسم. شما هم چون رو-

 آماده کن.

 گفتم: یليمیب با

 مگس بپرونم؟ نميکنم؟ بش کاریاتاق چ نیتو ا ییاز حاال شروع کنم؟ من تنها شهینم-

 کردم؟یم یبلبل زبان شیرو شِيخودم کرده بودم که پ شيپ یرا محکم گاز گرفتم. چه فکر لبم

 داد و گفت: لمیتوأم با اخم تحو یااو انگار خوشش آمده بود که با خنده اما

 .یو بهم کمک کن یکنارم تو اتاق من باش دمیامروز رو اجازه م رهیدختر. اگه حوصلت سر م زیانقدر زبون نر-

 بودم؟ یزيچه چ ونیخالصانه را مد یاجازه نیرا باال دادم. ا میابرو یتا کی

 

 یادیهم نداشتم. حال خوب است روز اول، کار ز ستادنیا ینا گریکه د یدر را باز کردم و داخل شدم. وا یخستگ با

 ام.مُرده افتاده گونهنیهم نکردم که ا

 را هم نداشتم. میهاعوض کردن لباس یحوصله یتخت پرت کردم. حت یاتاق رفتم و خودم را رو به

 ق باز شد و او وارد شد.که خواستم چشمانم را ببندم، در اتا نيهم

 بودم. دهيدراز کش شیبود که جلو یاحترامیب

 و او هم کنارم نشست. نشستم

 اد؟يخوابت م-

 .یليبله، خ-

 راحت بخواب. اليبلند شو اول شام بخور بعد با خ-
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 و گفتم: دميبه چشمانم کش یدست

 بخوابم. خوادیاِشتها ندارم فقط دلم م-

 کرد و با لبخند گفت: یبازم نگاه مهيچشمان ن به

 حداقل بلند شو لباسات رو عوض کن.-

 !یعنیتکان دادم. هالک خواب بودم  فکریرا ب سرم

 نبود که او هم در اتاق است. ادمیرا درآوردم و اصال  رونميب یهالباس

 .کردیو او با لذت نگاهم م کردمیبلندم را شانه م یآمد که موها ادمی یوقت کهوی

یداده بود و خمار نگاهم م هيکه به تاج تخت تک کردمینگاه م ییبود و با چشمان گرد شده به او دهیاز سرم پر خواب

 .کرد

 روزها بود. مگر نه؟ نیکردن هم مخصوص ا غلط

 گفت: یدارخش یکف دستش چند ضربه به تخت زد و با صدا با

 .نجایا ايب-

 بلند شدم. یو با ناتوان دميسرخ شده و مُلتهبم کش یهابه گونه دست

 نگاهم به لباسم افتاد. تازه

 شد؟یبدتر هم م نیا از

 بود. دهیام را دبافته شده یبودم که تا به حال فقط موها ستادهیا ییاو یتاپ دِکُلته رو به رو کی با

 . دوست دارم موهاتو ببافم.نيبش اي. بايب-

در پوشاندنشان  یااِفاقه چيکه البته ه ختمیر انمیعر یها و بازوهاشانه یرا رو میپاچه موهارا تر کردم و دست لبانم

 نکرد.



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
165 

 

 لرزان به سمتش قدم برداشتم. ییدهانم را قورت دادم و با پاها آب

 به او نشستم و بُرس را به دستش سپردم. پشت

 ام را با دستش جمع کرد و مشغول شانه کردنشان شد.پخش شده یموها

 نبودم.بودم! با آن لباس باز اصال راحت  معذب

 !کشدیچرا تند تند نفس م دانستمیگرم و لرزانش باعث قِلقلکم شده بود و نم یهانفس

 کارش روح از تنم جدا شد. نیچپم نشست و با ا یشانه یبه کمک دستش رو بارنیا میموها

 .ديرا درو گردنم انداخت و از پشت مرا در آغوشش کش دستش

 نگرفتم. یجواب چيلرزان به زبان راندم که البته ه ییزده نامش را با صداو شرم دهيترس

 شد. دهيکش میبازو یگونه روام نشست و نوازششانه یاش روانگشت سبابه نوک

 ست؟ي! حالش خوب نایخدا یوا

 کند؟یم گونهنیا چرا

 بکنم. دیکار باچه دانستمیخشک شده بود و نم دهانم

 گفت: کردیاِستشمام م قيعمتنم را  یکه بو یآورد و در حال کیرا نزد سرش

 !یتو... زنم-

 بود تا بغضم بترکد. یاش کافجمله نيهم

 بودم. دهيدارش ترسبودم. از او با آن صدا و لحن خمار، گرم و خش دهيترس

 بترسم. شتريب شدیباعث م نيو هم دانستمی! مخواهدیچه م دانستمیم

 مرد بود. کیهر چه که بود،  او

 بودم. ستادهیا شیداشت و منِ خاک بر سر، لخت و عور جلو زهیکه غر یمرد
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 چرا انقدر سُست شده بود؟ اصال

 اش را کنترل کند؟ چرا؟مردانه یزهیخودش و غر توانستینم یعنی

 !ایخدا

 

 بزند. رونيب کشیاز قفس تنگ و تار خواستیگرفته بود و انگار م تمیر قلبم

 .دادیبود، آزارم م یچارگیو بترس  یقلبم که از رو یتپنده یهاکوبش

 گردنم به شدت حساس بودم. یگردنم فرو برد و من رو یرا در گود سرش

ور ام محصگردن و شانه انيهم باعث شد سرش کامال م نیرا باال دادم تا نفسش کمتر به گردنم بخورد که ا میهاشانه

 شود.

 .کردمیم هیتر گرو من سوزناک شدیم دهيکش شیهالب انيگردنم م پوست

 . انگار قدرت تکلمم را از دست داده بودم!میبگو یزيچ توانستمیدرد گرفته بود. اما نم گردنم

 کجا و زور او کجا؟ فیو ظر فيکردم تن لرزانم را کنار بکشم، اما زور منِ نح یسع

 گفتم: یبلند بایتقر یهق زدم و با صدا دهيترس

 ولم کن!-

و اشک  انیت سرش را بلند کرد و با چشمان گرد شده نگاهش را به چشمان گربه خودش آمده باشد، با وحش انگار

 آلودم دوخت.

 گفتم: دهیبر دهینفرت و چندش نگاهش کردم و بر با

 !ادياز... ازت... بَ... بدم... م-

 هم فشرد. یرنگش را با درد رو اهيبعد چشمان درشت و س هيباز نگاهم کرد و چند ثان یبهت و دهان با
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 گفت: یابم شده یزدم. چشمانش را باز کرد و با صدا هيو به تاج تخت تک دميخودم را باال کش دهيترس

 چطور شد؟ دمي... نفهمخوامیمن... من... معذرت م-

 یفيضع یو رنج نگاهش کردم و او درمانده و با صدا ی. با دلخورديام چکگونه یرو یاشک یو قطره دیلرز امچانه

 گفت:

 !خوامیآسمان جان، معذرت م-

 دارش فشرده شد.بغض یصدا دنيچرا قلبم با شن دانمیبغض داشت و نم شیصدا

 .آمدیاش جور درنم! بغض با صدا و ابهت مردانهامديخوشم ن شی! اصال از بغض صداامديخوشم ن اصال

 ام اوج گرفت.هقکردم و هق هیگر بلندتر

 را چند بار، پشت سرِ هم و بلند تکرار کرد. "یوا" یگذاشت و کلمهسرش  یو ناراحت دستانش را رو کالفه

 سر دادم. هیصورتم گذاشتم و باز هم گر یرا رو دستانم

 مغرور بغض کند؟ یاو خواستی... چرا دلم نماما

 غرورش شکسته شود؟ خواستیدلم نم چرا

 ...چرا

بعد در آغوشش بودم. آغوشش گرم بود و دلم  هيشد و چند ثان دهيکه دستم توسط او کش کردمیم هیگر طورهمان

 .میايب رونيگرم و نرم ب یجا نیحاال حاالها از ا خواستینم

 داشتم؟ یحس نيچننیچرا ا اصال

 را در مشت گرفتم. راهنشيستبرش فشردم و پ ینهيرا به س سرم

ام پخش شده یموها یتر در بر گرفت و دست راستش روسرم نشست. دستِ چپش، تنم را محکم یرو سرش

 نشست.

 !خواهدیم هیگر ريدل س کیدلم  دانستی. انگار مگفتینم یزيچ
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 !کندیآرامم م م،یکمرم و موها یحرکت دستانش رو دانستیم انگار

 شدم، مرا از خود جدا کرد. یخوب خال یکردم و وقت هیبلند گر یبا صدا یقیدقا

 کج کرد و با غم نگاهم کرد. یرا کم سرش

 .دیام لرزچرا باز هم بغض کردم و چانه دانمیحالتش نم نیا با

 سرم نشست. یرو اشیشانيصورتم گذاشت و پ یدستش را رو عیسر یليحالتم خ دنید با

 رم،يخودم رو بگ ینشده بودم. اصال نتونستم جلو یجورنیآسمان. تا حاال ا خوامیخوب؟ معذرت م ه،ي! کافسيه-

 .خوامیمعذرت م

 ام را با زبان تر کردم.رت داد و لبان خشک شدهدهانم را قو آب

 کرد؟یم یبار بود که عذر خواه نيچندم

 !دانمینم

 .دمشانيبردم و کش شیموها انيبلند کردم و دستم را م یرا کم سرم

 گفتم: یلرزان یو من با صدا میکارم، چشم در چشم شد نیا با

 !کنمیکار رو نکن. خواهش م نیا گهیکار رو نکن، د نیا گهید-

هم  یتر چشم رومطمئن دم،يکه از زبانش شن "یچشم" یسرم نشست، دلم گرم شد و با کلمه یکه رو یابوسه با

 فشردم.

 !دميترسینم گریچرا د دانمینم

 تمام وجودم را فرا گرفته بود. تياحساس آرامش و امن بالعکس،

 

 یمن رو یصورتش پخش شده بودند و پا یرو میدر آغوشش بودم. موها شبیشدم، با همان وضع د داريکه ب صبح

 کمرش جا خوش کرده بود.
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 .مُردمیبود، قطعا از خجالت م داري. اگر بدمیگز لب

 بلند شدم. یو به آرام دميکش یاکالفه هوف

 ،یکنم. چون واقعا رو دارشيب خواستیکنم. گرچه کال دلم نم دارشيب آمدیبود که دلم نم دهيناز و آرام خواب انقدر

 نگاه کردن به چشمانش را نداشتم.

 به صورتش نگاه کردم. یو کم دميگردنش باال کش یرا تا رو مالفه

 یخودم سر به نشانه یابروان پر پشتش توجهم را جلب کرده بود. چشم در کاسه چرخاندم و برا شهيهم مثل هم باز

 تاسف تکان دادم.

 !یزود اتفاقات شب قبل را فراموش کرده بودم. هِ چه

 را پس زدم. امهودهيرا تکان دادم و افکار پوچ و ب سرم

را بافتم و مانتو، شلوارم را هم  میآمد که امروز کالس دارم. با عجله و تند تند موها ادمی کهویبلند شدم و  حوصلهیب

 تن کردم.

 زدم. رونيرا برداشتم و از خانه ب میهاکردنش بکنم، جزوه داريدر ب یتالش کهنیا بدون

 و من با رو به رو شدن با او شرم داشتم. شدیم داريب گرید یقیقاد تا

                                                                 *** 

 شدم. ادهيرا حساب کردم و بعد از تشکر پ یتاکس پول

 چشم چرخاندم. دهيدانشگاه وارد شدم و به دنبال سپ یدر ورود از

و  طانيبود و برخالف من کامال ش یگرمخوب و خون یليکرده بودم. دختر خ دايپ یبود که به تازگ یدوست دهيسپ

 زبان دراز بود.

 کردم. دايپ یصندل یدقت به اطراف نگاه کردم و او را نشسته رو با

 لبخند به سمتش قدم برداشتم. با
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 بود. دهيرا پوش شیمانتو نیترو تنگ نیترکوتاه شهيهم مثل

 زدم و گفتم: یلبخند

 !دهيسالم سپ-

 پخش شدم و احساس یصندل یکه رو ی. طورديو دستم را محکم کش ديکش یفيخف غيمن ج دنیبلند کرد و با د سر

 کردم استخوان دستم در رفت.

 گفتم و او گفت: یآخ

 حقت بود!-

 نگاهش کردم و با اخم گفتم: یحرص

 آدم شو. دهيسپ-

 گفت: یو با لودگ ديام کوببه شانه اليخیب

 جون. یآس شنیها که آدم نمفرشته-

 دادم و با افسوس گفتم: رونيرا محکم ب نفسم

 ...؟یاعتماد به سقفت... چ یعنی-

 :ميکرد و هر دو با خنده گفت نگاهم

 تو حلقم!-

 شده بود. بمينص یدوست نيشانس بودم که همچ . واقعا خوشدیو او هم بلند خند دمیخند

 

 کردم. تیام هدانعهسرکِشم را داخل مق یموها

 پس؟ شهیشروع م یکالس کِ-
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 رنگش را تنگ کرد و گفت: یآب چشمانِ

 .گهیربع د هی-

 گفت: یگفتم و او دوباره با لودگ یداربلند و کِش اِ

 اِ نه پِ!-

 چرا؟ یکنیمسخره م-

 تامل گفت: ینگاهم کرد و بعد از کم تفاوتشیو ب یخنث یهمان چهره با

 چون دوست دارم!-

 را گرد کردم و با تعجب نگاهش کردم. چشمانم

ذره  کی. بخاطر خدا دادیحرصم م اشیتفاوتیب نیبا ا شهيمحکم مهمانش کنم. هم یپسِ گردن کیداشت  جا

 احساس هم نداشت.

ز بود، تعادلش را ا ی. چون ناگهاندميمحکم به سرش کوب ،یزبانم را دور لبم چرخاندم و با لبخند مضحک طنتيش با

 شود. نيدست داد و کم مانده بود پخش زم

 نثارش کردم. یینماابرو باال انداختم و لبخند دندان یبدجنس با

 هم فشرد و بلند گفت: یرو دندان

 شعور؟یب یزنیچرا م-

 گفتم: یتفاوتیدر هم گره زدم و مثل خودش با ب نهيس یرا رو دستانم

 چون دوست دارم!-

 و گفتم: دمیدل خند در

 .یشیجون عوض عوض داره؛ گله نداره! حاال هم انقدر جوش نزن زشت م دهيسپ-



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
172 

 

 تکان داد و گفت: دیتهد یاش را مقابلم به نشانهو چشمان تنگ شده انگشت اشاره تيعصبان با

 !یحَض کن نينشونت بدم. همچ یعوض هیمن  یعنی-

 درآرم را حفظ کردم و گفتم: حرص لبخند

 منتظرم.-

 

به  تيجذابش زبان زد بود! قطعا در جذاب یبود و چهره پيجذاب. خوشت یاافهيبود با ق یمَلِک، مرد جوان استاد

 لحظه هنگ کردم. کی! ديرسیآذرخش من نم

 ها!من! چه حرف آذرخشِ

 مال من شده بود؟ یاز کِ قايدق

 به سخنانش گوش دادم. یشتريخم شدم و با دقت ب یصندل یرو

 م داشت.ه ییرايگ یصدا

 گفتم. یهم فشردم و آخ آرام یفرو رفت، لب رو میکه در پهلو یزينوک ت زيچ با

 فرو کند. چارهيمن ب یخودکار را در پهلو کهنیبود، ا اشیشگياحمق! عادت هم یدهيسپ

 غضب نگاهش کردم و گفتم: با

 .یباز چته؟ پهلوم رو سوراخ کرد-

 گفت: یزيآم طنتيلبخند ش با

وا رفته رو قورت  نیا یچرا با چشمات دار یرو ول کرد یشوهر به او خوشگل ايحیجان! ب یآس یبدبخت رو خورد-

 ؟یدیم

 با خنده گفت: دهيچپ نگاهش کردم و سپ چپ
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 .دمينگاهم نکن گُرخ یجور. اونتیبابا قور یقربون اون چشما-

 .دميکوبیم واریسرم را به د دیکه از دستش با یوا

 .زنهیآذرخش دارَم م ارمينمره کم ب گه،یم یچ نميجان من بذار بب دهيسپ-

 گرد شده از خشمش را به چشمانم دوخت و در صورتم براق شد. چشمان

 .کنمیبه عشق من دست بزنه. دستاش رو قلم م کنهیم خوديب-

 زدم و گفتم: یزيتمسخر آم یپوزخند

 .کنمیچپ و راستت م ی! نگاه چپ به شوهرم بندازکنمینگات م ستميمیمنم وا-

 .یدیجِر م قهی یو دار یکه عاشق شد نميبیاوه اوه! م-

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 ؟یکشکِ چ ؟یبرو بابا! عشقِ چ-

 باال انداخت و چشمانش رنگش را تنگ کرد. ابرو

 عشق آذرخش و کشکِ؟...-

 .دیبگو خواهدیچه م دانستمیم

 نحرف بود؟باف و م یدختر چرا انقدر منف نیا اصال

 گرفتم که نفسش رفت. یچنان وشگون شیاش را به اتمام برساند و از بازوجمله نگذاشتم

 گفتم: هیتاسف و حالت گر با

 رو شست و شو بده. اه! ضتیاون ذهن مر کمی دهيسپ یوا ؟یآخه تو چرا انقدر منحرف-

 گفت: بستیچشمش را با درد م کیکه  یرا محکم با دستش فشرد و در حال شیبازو

 االن. شهی! بازوم کبود میريبم یآسمان اله یوا-
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 شانه باال انداختم و گفتم: اليخیب

 .یمثبت هجده فکر نکن یزايبه چ یخواستیحقت بود! م-

 ؟ییجا چه خبره خانم آسرااون-

 .میو نگاهش کرد میدیاستاد ملک هر دو از جا پر یصدا با

ینگاهمان م یبود و سوال دهي. سر همه به سمتمان چرخکردیهمان منگا یخم شده بود و سوال زيم یکرده، رو اخم

 . به تته پته افتادم و با مِن مِن گفتم:کردند

 ... مَ... من؟یعنیاُ... استا... استاد... ما... -

 سکوت نشانم داد و گفت: یدستش را به نشانه کف

 .رونيب دیي. فقط لطفا بفرماديبگ یزيچ خوادی! نمییخوب خانم آسرا لهيخ-

 گفت: تیگفتم و او با اقتدار و جد یسرم را باال آوردم و متعجب استاد رتيح با

 خانما! رونيب دیيلطفا بفرما-

را برداشت و دست مرا هم  فشيخونسرد و آرام ک شهياجازه نداد و مثل هم دهيباز اعتراض کنم که سپ خواستم

 .ديکش

 رو به استاد گفت: دهيشدم و سپ بلند

 .میببر ضيآموزندتون فِ یهااز حرف نيکه نذاشت في. فقط حدیادامه بد حتونيبه توض-

 هرگز آدم بشو نبود! دهيسپ

 .کردینگاهم م یبه استاد انداختم. با اخم وحشتناک یاسترس نگاه با

 کرد؟یانداختم. اصال چرا به من نگاه م نیينگاهش سر پا دنید با

 من بود؟ ريتقص مگر
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 که عقب یشانه انداختم و در حال یام را رواز کالس خارج شد و من هم به دنبالش کوله "یازهبا اجا"با گفتن  دهيسپ

 تا از کالس خارج شوم، آرام و مظلوم رو به استاد گفتم: رفتمیعقب م

 !ديببخش-

 شد و من تند از کالس خارج شدم. دتریشد اخمش

 مانده بود با اخمش بُکُشَتم. هوف! کم

 

 بکنم. یرو ادهيتا خانه پ توانستمینبود و م یدور ادیگرفتم. راهِ ز شيکردم و راه خانه را در پ یخداحافظ دهيسپ با

 گذاشتم. بميرا داخل ج گرمیام را سِفت گرفتم و دست دکوله بند

 صورتم را نوازش کرد و من، پر از آرامش لبخند زدم. یسرد باد

 !ديچسبیسوز دار چقدر خواب م یهوا نیا در

 که مادر جانم نبود تا منتظرم باشد. یازود به خانه برسم، خانه خواستیتر برداشتم. دلم نمرا کوتاه امیبعد قدم

تا  ستادیایمان، منتظرم مدمِ در خانه زمیکه بارانِ عز ییروزها ادینه چندان دورِ خوبم افتادم.  یروزها ادیلحظه  کی

 از مدرسه به خانه برگردم.

 زهر! یِبه تلخ یلبم نشست. لبخند یرو یتلخ لبخند

 و چقدر هم زود گذشت! نشستیروزها چقدر خوب بود. چقدر به دل م آن

 قلبم گذاشتم. یو دستم را رو دميکش یبلند نيه دهيترس ن،يماش کیبوق  یصدا یناگهان دنيشن با

 آزار! مردم

 !ستادیاش. قلبم انَکَره یلِه شود با آن صدا نشيماش یاله

نفهم  یرا سر او اياز دن امیکه دوست داشتم تمامِ دِق و دل یپر بود. به حد یادیه نداشتم و دلم هم زو حوصل حال

 بود. نه؟ یخوب ینهیکنم. گز یخال
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 به عقب برگشتم و بلند گفتم: یبار در عمرم عصب نياول یبرا

 مردکِ نفهم؟ یمگه سر آورد-

 .ديحرف در دهانم ماس ن،يماش یراننده دنید با

 آسمان! یکه الل شو یاِ

 او هم رفت. شيپ میخدا! آبرو یوا

 و با خجالت نگاهم را به چشمان خندانش دوختم. دمیگز لب

 است؟ نيکه او صاحب ماش دانستمیم دیمن از کجا با اصال

 آدم اعالم حضور کند؟ نيع توانستینم

 زدم. یدهانم را قورت دادم و دست پاچه لبخند آب

 سالم استاد!-

 م!گند زد آخ

 چه وقت سالم دادن بود؟ حال

 !اه

 نگاهم کرد. یزيآم طنتيخند شرا باال انداخت و با کج شیابرو

 .رسونمتیسوار شو! م ايب-

 جمع و جور کردم. حالش خوب بود؟ یام را به سختگرد شده چشمان

 محبتِ استاد جوان مغرورم گل کرده بود؟ کهوی چرا

 لبخند زدم. یو زورک داخل بردم ن،يباز ماش یشهيرا از ش سرم

 .ستيدور ن ادیممنون! خونمون ز یلينه استاد! خ-
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 کرد و گفت: اخم

 . زود باش!رسونمتیرو م کیراهِ نزد نيباشه! اشکال نداره سوار شو هم-

 هم مخالفت کردم و گفتم: باز

 .شمینه استاد! مزاحمتون نم-

 سوار شو. ،یستيمزاحم ن-

را باز کردم و سوار  یدر عقب یکه کال توان مخالفت را از من گرفت. مجبور یداشت. به قدر یادیتحکم ز شیصدا

 شدم.

 کرد. ميصورتم تنظ یرا درست رو نهیيرا راه انداخت و آ نيماش

 .دادیآزارم م گاهشیگاه و ب یهاتر نشستم. نگاهخوردم و جمع یتکان معذب

 !زدیمشکوک م بياستاد ما هم عج نیا

 !ییآدرس لطفا خانم آسرا-

 ام نشدم.که خودم هم متوجه گفته یرا تند تند گفتم، جور آدرس

 گفت: کردیکه دنده را عوض م یآدرس، سرش را تکان داد و در حال دنياز شن بعد

 ؟یدار یاسم خاص یدونستیم-

 !شدینخورده پسر خاله م ییهم زود و چا چقدر

 !دیاسم خاص! شا-

 را لمس کرد. اشیاداد و با انگشتانش، لبانِ قلوه هيشده تک دهيکش نیيپا یشهيش یرا به لبه آرنجش

 !نهينشو دل حيمَل یليبودم. خ دهينشن یاسم نيچننیاسمت واقعا خاصه! آسمان!... تا حاال ا-

 مان خاتمه دادم.به مکالمه یممنونِ خشک و خال کیزدم و با  یادست پاچه لبخندِ
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 .زدیاسترس قلبم در دهانم م از

 شدم! نشيکردم که سوار ماش یغلط عجب

 .سروتَهشیب یهاها و سوالبا حرف بردیام را سر مکن هم نبود. حوصله ول

 ؟یانقدر کم حرف شهيهم-

 لب گفتم: ریو ز دميرا داخل دهانم کش نمیيحرص لبِ پا با

 !تيخاصی. فضول بخورمیسرِ ملت رو م شهينه هم-

 ؟ییخانم آسرا یگفت یزيچ-

 و با هُل و واَل گفتم: دميام کشبه مقنعه یدست

 استاد. یچينه، نه! ه-

 سر تکان داد و گفت: دیترد با

 ؟یجوابم رو نداد-

 و جوابش را دادم. دميکش یاآرام و کالفه پوفِ

 .اديپر حرف خوشم نم یو از آدما امیبله استاد! کال آدم کم حرف-

 را گرفت؟ امهیکنا

 را نخورد. چارهير منِ بکه گرفته باشد و س دوارميام

 گفت: نانيباال انداخت و با اطم یارا با حالت ماهرانه شیابرو

 االن، احتماال منظورت از آدم پر حرف من نبودم که؟-

 زده و هل شده سرم را به چپ و راست تکان دادم. خجالت

 و باهوش بود! زيت چقدر
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 کنم؟ رينگاهم کرد. برق چشمانش را چه تعب نهیيکرد و از آ یجذاب یخندهتک

 ؟یدونستی! میو خواستن نیري! شینیريش یليخ-

 که از تعجب باز مانده بود نگاهش کردم. یو با دهان شوکه

 بود! پروایپُررو و ب چقدر

 .دميکش نیيپنجره را پا یگرفته و ناراحت، کم گر

را نداشتم. منِ دختر تعهد  یمسائل نيدر مورد چن ی. من مُتأهِل بودم و حق خوشحالامديخوشم ن فشیاز تعر اصال

 یبا همه یبود. حت دهيکش پناهیرا به رخِ من ب اشیمردانگ یادیچند ماه ز نیبود که در ا یداشتم! تعهدم به مرد

 شیمسئله را برا نیمرد بود! کاش جرأتش را داشتم که ا من یباز هم برا ش،یهاپدرم و کتک انیدر جر اشینامرد

 بازگو کنم!

 

 آمد. نیيشدم و او هم به دنبالم پا ادهيرا نگه داشت، با عجله پ نيکه ماش نيهم

 !دیديممنون استاد، زحمت کش-

 نگاهم کرد و با آرامش گفت: رهيخ رهيخ

 !تَپهیم یکی یبرا ايکه تازگ یدل یدلم بود. خواسته یزحمت نبود! خواسته-

 دهيهم واضح بود نشن یليحرف شرم آورش را که خ شدی. اما مگر مانددهياشتباه شن میهافکر کردم گوش اول

 باشم؟

 را از دست داده بود؟ عقلش

 را با شتاب بلند کردم و... روح از تنم جدا شد. سرم

 من انقدر بدبخت و بد شانسم؟ چرا

 ت از روز به خانه برگردد؟ساع نیمگر امکان داشت که او ا اصال
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 !گریهم از شانس گند من بود د نیا

 به صورتم زل زده بود. ییپرواینبود که با ب یبه استاد حواسم

 .زدندینبض م اشیشانيپ یزده رونيب یهابود که رگ ییبه او حواسم

 .دندیيگرایخون م یِبود که چشمانش به سرخ ییبه او حواسم

 شده بودند. یخواستن بياش، عجبود که دستانِ مشت شده ییبه او حواسم

 کرده بودم، نه؟ یباز رتشيغ با

 !یبر من! وا یوا

 استاد را گرفت و به سمت خودش چرخاند. یقهیحرکت  کیو با  ديهم ساب یرو دندان

 دهانم گذاشتم. یو دستم را رو دميکش یفيخف غيج دهيترس

 نگاه کرد. نيخشمگ یمتعجب نگاهم کرد و بعد به او استاد

داشت تا  اجيجَرقه احت کیگذاشت که به  یدستان آذرخش یحالت آذرخش اخم کرد و دستانش را رو دنید با

 منفجر شود.

 جناب؟ یکنیم کاریچ-

 .دادیرا نشان م نشيدارش اوج خشمِ سهمگکِش یهانفس

 خدا! یوا

 !شودیخون به پا م حال

 بر سر من! خاک بر سر نفهمِ من! خاک

 !یبودم استاد ملک به منِ احمق حس دارد! وا دهيکه فهم من
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به  . چشمانرديبگ دهیرا ناد میصدا یبود که تمنا نيخشمگ یکردم و با ناله نامش را بر زبان راندم. اما به حد نگاهش

 شده بودند گفت: ديهم کل یکه رو ییهاهم فشار داد و با دندان یاش را محکم روخون نشسته

 !یشیدرس و دانشگاه م اليخیتم آسمان. بکه گف نيهم-

 . هرگز!رمیپذیقلم را نم کی نیا

 و با اعتراض و ناله گفتم: دميکوب نيزم یرو پا

 .رميمی! من درس نخونم مکنمیخواهش م-

 ! پس اصرار نکن.یباش شيبا درس نخوندن نمرده که تو دوم یکس-

 بغض گفتم: با

 ...یول-

 گوشم پاره شد.  یکه پرده ديکش یاو چنان نعره دیحرفم پر انيم

 .ديرا گرفت و به سمت خودش کش میگوشم فشردم و او بازو یرا محکم رو میهادست

ندارم باهات.  یآسمان. من شوخ زنمتیبه واهلل م زنمت،یم یحرف نزن آسمان! حرف نزن که اگه حرف مفت بزن-

 آسمان؟ چرا بهش یکه متأهل ینکن. چرا بهش نگفت ميعصب نیاز ا شتريب گهی. دیکرد مياز حد عصبان شيامروز ب

 با توام، جواب بده! ؟یشد نشيهــان؟ چرا سوار ماش ؟ینگفت

 بود که زبانم را بند آورده بود. یبلند و عصب یبه حد شیصدا

 شد؟یمرد نم نیاوقات منطق سر ا یگاه چرا

 گفتم: یبلند یبا صدا ،یو ترس را کنار گذاشتم و عصب خجالت

که من ازدواج  دونستیم دیاز کجا با چارميداشت؟ استاد ب یداره. اصال اون چه گناه یچه قصد دونستمیچون نم-

.( اصال دميکش غيو بدتر ج دميسِتَبرش کوب ینهيکه به زور عروس شدم؟ )تخت س دونستیم دیکردم؟ از کجا با

 ؟یدار یکردم سوار شدم. خودم خواستم. مشکل یخوب کار
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صورتم گذاشتم و بغضم  یبودم. دستم را با وحشت رو دهیبه گوشم زد که همانندش را به عمرم ند یليچنان س کهوی

 را قورت دادم. ضرب دستش وحشتناک بود!

 محکم و سوزاننده! یليخ

 از حد کوپنم حرف زده بودم. شيخودم بود. اضافه و ب ريتقص

 را به زبان آوردم؟ شرمانهیب یهابا کدام عقل آن جمله اصال

از  خواستیدلم نم گریوافِر بغضم را مهار کردم. د یبا تالش بارنیام گذاشتم و اصورت خم شده یدستم را رو دو

 خودم ضعف نشان دهم.

 نثارش کردم. یخندکردم و تلخ نگاهش

 واقعا ترسناک شده بود. بتيو با آن ه زدینفس نفس م ادیخشم ز از

 نشست. میموها یمقنعه رو ریشد و دستش از ز ترکیپنهان کردم. نزد تفاوتمیرا پشت نقاب ب ترسم

 دستش گذاشتم. یکردم و دو دستم را رو یاچنگش شد و من با درد ناله ريبلندم اس یموها

 بود. ادیاز درد صورتم هم ز ،یو سوزشش حت شدیسرم داشت کَنده م پوست

 که دلت خواست! آره؟-

 خفه باشم، با خِباثَت گفتم: گفتیکه م یهم فشردم و برخالف عقل و منطق یرو دندان

 آره دلم خواست!-

 !یتر از قبل. دردناکدميرا ول کرد و باز هم ضرب دستش را چش میموها

 گفتم و هر دو طرف صورتم را با دست پوشاندم. یآخ

 را در چنگ گرفت. میام را قورت دادم و او دوباره موهالجاجت بغض باال آمده با

 از قبل! شتريشده بود. ب یعصب
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 نقطه ضعفش گذاشته بودم. یخودم بود. دست رو ريتقص

 !یاش گذاشته بودم منِ لعنتمردانه رتيغ یرو دست

 زبان زد همه عالم است. رتشيغ یمرد واقع کی گفتیم شهيدارم مادرم هم ادی به

. نقطه ضعف هر مرد ینکن یمردت باز رتيبا غ وقتچيباشه ه ادتیمامان جان ": گفتیو م کردیم حتمينص شهيهم

 "باد کنه! رتشيکه رگ غ یو امان از روز ی. وارتشهيغ یرانیا

 زدم. یپوزخند

 !هه

 هم به حرف مادرم عمل کرده بودم! چقدر

 

 .دميمتشنج در را محکم به هم کوب یاتاق را باز کردم و با اعصاب در

 .کردمیم یدردناکش را تالف یِليتوانش را داشتم و جفت س خواستیدلم م چقدر

 مگر مهم بود؟ شدیاش کردم. چروک هم مرا درآوردم و در دستم مچاله اممقنعه

 تخت نشستم. یرو نيو غمگ حوصلهیپرت کردم و ب یرا به طرف میهاکدام از لباس هر

 باشد. رحمیحد ب نیکه تا ا شدیهم باورم نم هنوز

 چشم خورد! م،یرا کرد فشیرتع انگار

 واقعا از فردا درس و دانشگاه کنسل؟ یعنی

 امکان ندارد! نیو مُشوَش سرم را تکان دادم. ا دميرا کش میموها

 من قَدِغَن کند. یامر را برا نیا کنمیکرده و فکر نم لي! او خودش تحصدانمیمهربان است! م آذرخش

 ام فشردم و کالفه بلند شدم.و بُرنده زيت یهادندان انيرا م میباال لب
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 اتفاق! نیا یِو لعنت فرستادم به باعث و بان ستادمیاتاق ا یقد ینهیيآ یبه رو رو

 استاد ملک بود! ريتقص همش

 او چرا؟ ري! تقصنه

 تمام انگشترم را دست نکردم. یِعقلیخودِ احمقم بود که با ب ريتقص

 تمام اتفاقاتِ بد خودم هستم! مقصر

 صورت داغان چه کنم؟ نیام را نوازش کردم. حال با اکبود شده یهاگونه

 کنم؟یلب پاره شده که تازه درد و سوزشش را حس م نیا با

 من! امچارهيب چقدر

 را داشتم. هانینداشته! انتظار بدتر از ا یو خدا را شکر کردم که حداقل برخوردِ بدتر دميکش یقيعم نفس

 .کندیو کبودم م اهيباز هم با کمربند س کردمیزده بود فکر مچون آن روز کتکم  دیشا

 که کم مانده بود عُق بزنم. ی. جورخوردیداغان و ناالن به هم م یافهيق نیتوالتم رفتم. دلم از ا زيسمت م به

 گذاشتم. شیشدم و کرم پودر را سر جا مانيدر آخر پش یرا باز کردم و کرم پودر را برداشتم. ول یاول یکِشو

 صورت چندش آورم را از که پنهان کنم؟ خواستمیم مثال

 او؟ از

 بال را به سرم آورده بود! نیکه خودش ا ییاو

 

 دانشگاه، به شرکت رفتم. یآن روزِ نحس به جا یفردا

 شام هم نخورد بود. یبا من نزده بود. حت یحرف چيتا حاال ه شبید از

 با خودش هم سر جنگ داشت! انگار



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
185 

 

 پرت کردم. زيم یترجمه شده را مرتب کردم و خودکار را رو یاهبرگه

 .دميکش یاازهيدادم و خم یبدنم کِش و قوس به

 !یعنیخواب راحت بودم  کی هالک

 کردم. یرا گرفتم و درخواست چا ینشستم و تلفن را برداشتم. داخل صاف

 من وارد اتاق شد. یکه به در زد و بعد از اجازه یابا دو تقه ميبعد، مش رح قهيدق چند

 خواست اعتراض کند تند که گفتم: یو با ناراحت دیلبخند به احترامش برخاستم و او لب گز با

 خستم. یليرو بده که خ یفقط چا ميمش رح-

 گذاشت. زميم یرا رو یرا تکان داد و چا سرش

 گفتم. ی"اوم"فرستادم و همزمان  میهاهیرا برداشتم و با چشمان بسته عطرش را به ر استکان

 بود. یخوش عطر بود و مطمئنا طعمش هم عال شهيهم مثل

 !ميمش رح یمرس-

 نوش جان دخترم!-

 از اتاق خارج شد. یا"با اجازه"با گفتن  ميزدم و مش رح یلبخند

 فوتش کردم تا سرد شود. یاز رفتنش استکان را دوباره در دست گرفتم و کم بعد

 داشت! یرينظیطعمِ خاص و ب شهيکه مثل هم یو وا دميرا نوش یاز چا یقُلُپ

 گرم! ميمش رح دم

 برداشتمش. فميو با عجله از ک دیزنگ خوردن تلفن همراهم حس خوبم پر با

 .کردیم ییخودنما یبَک راندِ گوش یرو دهيسپ نام

 سرِ هم کنم. یچه دروغ دانستمیدهانم را قورت دادم و نم آب
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 م؟یبگو چه

 ممنوع اعالم کرد؟ میو دانشگاه رفتن را برا دید پمانيمرا با استاد خوشت روزیهمسرم د میبگو

 

 گوشم گذاشتم. یاتصال را فشار دادم و تلفنم را رو یدکمه

 باشد. زيلحنم مهربان و محبت آم شهيکردم مثل هم یسع

 جان! ديسالم سپ-

 ندارد. یعادت به مهربان دهيکه سپ دميرس جهينت نیبه ا دم،يرا که شن غشيج یصدا

 تو آسمان؟ ییسالم و درد! کجا-

 گفتم: هیجوابش را بدهم، با کنا کهنیا بدون

 جان! دهيمنم خوبم سپ-

 تصور کنم. یسرخ شده از حرصش را به راحت یافهيق توانسمیم

 .شدیدود بلند م شیهااز گوش شکیب

 !تتيخاصیخوب بودن بخوره تو مخ ب-

 و گفتم: دمیخند

 تو؟ ای تهيخاصیمخ من ب-

 و تند گفت: حیصر یليخ

 تو!-

حالم را  شهيهم شیهایو دلقک باز یمرا شاد کند! با آن زبان هزار متر دیکه چطور با دانستیم یدختر به خوب نیا

 .کردیخوب م
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 تاسف تکان دادم و گفتم: یرا از رو سرم

 ؟یزيچ کیبرم. فقط قبلش  دیجان؟ من االن کار دارم با دهيسپ-

 جانم؟-

 را صاف کردم و با آرامش گفتم: میصدا

 رُز؟ یکافه یايامروز ب شهی! منمتيبب خوامیم-

 آرام شده بود که گفت: انگار

 ا؟یومديچرا ن یبگ دیباشه حتما! فقط با-

 مان خاتمه دادم.به مکالمه یگفتم و بعد از خداحافظ یبا پلک زدن، چشم همزمان

 شم دوختم.چ دهيرا مقابل صورتم گرفتم و به نام سپ یگوش

 زدم. یلبخند شیهایباز وانهید یادآوری با

 دختر را دوست داشتم! نیا چقدر

 !میبود برا زیاز حد عز شيب

 بود... زیعز

 

 .دميدو تقه به در کوب ق،ينفس عم کیو با  ستادمیدر اتاقش ا پشت

 تر وارد شدم.آرام در را باز کردم و آرام د،يچيکه در گوشم پ شیرايگ یصدا

 و گفتم: دمیلبم را گز یگوشه

 !ديسالم! خسته نباش-

 جوابم را داد. یکرد و با تکان دادن سرش، به نوع اخم
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 گذاشتم. زيم یسمتش رفتم و پوشه را مقابلش، رو به

 ! همشون رو ترجمه کردم.دیيبفرما-

 پوشه را کنار گذاشت. یاليخیبه صورتم انداخت و با ب ینگاه مين

 نگاهش کردم. ظيرا کج کردم و با غ دهنم

 نسبت به مرا ثابت کند؟ اشیتفاوتیب خواستیم مثال

 ام خدا!ها وقت گذاشتهآن یرو من

 !هوف

 را باال انداختم و خودکار موجود در دستم را چرخاندم. امشانه

 برم؟ تونمیمن م-

 و بعد از چند لحظه مکث سرش را بلند کرد. ديکش زيم یرو یهااز مرتب کردن پرونده دست

 !کردیترش مکرده بود و به خدا که اخم جذاب اخم

 کجا؟-

 تو کافه رز قرار دارم. دهيبا دوستم سپ-

 ها شد.مشغول مرتب کردن پرونده دوباره

 نجا؟یا ایخونه  اديب یبگ یتونستیچرا کافه؟ نم-

 درآوردم. شیبرا یشِکلَک ،یواشکیحرص چشمانم را تنگ کردم و  با

 !بداخالق

 نه خوب!-

 گفت: یاو بم شده یجد یصدا با
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 .یباش نجایا دیبا گهیتا دو ساعت د ی! ولیبر یتونیم-

 گرفتم. دهیزدم و ضد حالش را ناد لبخند

 .کندیم نييساعت تع میام که برابچه انگار

 

 شنوم؟یخوب! م-

 در دهانم گذاشتم. یافرو کردم و تکه کيرا در ک چنگال

 !جاتینیريش یداشت و من هم که کشته، مرده ینیريش طعمِ

 را قورت دادم و بدون فوت وقت، اصل مطلب را گفتم. کيک تکه

 سخت نبود. شیو گفتن اصل مطلب برا دانستیمرا م یاز اتفاقات زندگ یمين دهيسپ

 دانشگاه. اميب ذارهیراستش! نم-

 گفت. یبلند یِرنگِ جذابش را گرد کرد و همزمان چ یآب چشمان

 اطراف نگاه کردم. توجه همه به سمتمان جلب شده بود. به

 کردم. یسيلبانم گذاشتم و با اختار ه یام را روو خجالت زده انگشت اشاره یعصب

 .یچه خبرته؟ آبرومون رو برد دهياِ! سپ-

 گفت: تيکرد و با عصبان اخم

 چشم؟ یگاو گفت نيوقت تو عِ اون-

 له گفتم:لبم را با دندان کَندم و با نا پوست

 نه به خدا!-

 ؟یپس چ-
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 دادم. هيگذاشتم و سرم را به دستم تک زيم یدست راستم را رو آرنج

 جانانه هم نوش جان کردم. یِليمن اعتراض کردم و دو تا س-

 و گفت: ديکش یهوف

 شد اصال؟ یچرا عصب ؟یچ یحاال برا-

 شرح دادم. شیاتفاقات را برا همه

 مانده بود دهانش جِر بخورد. کم

 بابا ببند مگس رفت توش.-

 دهانش را با بهت قورت داد و گفت: آب

 بهت زد؟ ییحرفا نيهمچ کیواقعا ملک -

 گفتم. یرا تکان دادم و اوهوم سرم

 داد و گفت: هيتک یبه صندل یو جد نهيبه س دست

 به آذرخش. دمیپس حق رو م-

 حرص لبخند زدم و گفتم: با

 !طورنيمنم هم-

 بارم باشد؟ نيدوم نیداده بودم که ا وانهید یحق را به او یها! من کِچه حرف وا؟

ازدواج  دانستیقهقهه بزنم. نم دغدغهیدوست دارم بلند و ب افتد،یم ادمیاستاد ملک به  یافهيق یآخ! وقت آخ

 عاشقم بود! یادیز ای! گوختنشیآو واریبه د خيانگار با م ديهم فهم یام و وقتکرده

 تأسف تکان دادم. یرا تکان دادم و با خنده سرم را به نشانه سرم

                                                                   *** 
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 خانه آمده بودم گذشته بود. نیکه به ا یشش ماه از زمان بایتقر

کارش  نیو با ا گرفتیکادو م میبرا یهشده بود و گا کيکرده بود. رمانت رييتغ اريمدت اخالق و رفتارش بس نیا در

 .کردیمن و مادر جان را شگفت زده م

 تعجب نداشت؟ یجا رفتارش

 .کردیاوقات صبر و تحملم را نابود م یاش گاهکُشنده رتِيبا آن غ البته

 تا چه بپوشم و چه نپوشم! دادیو خودش نظر م شدیگر مبه صبح خودش نظاره صبح

 :گفتیو م کردیشال پنهان م ریرا ز میتمام موها یوقت مخوردیکه چقدر حرص م آخ

 بهتره! یجورنیا-

 داشتم و حق اعتراض هم نداشتم. فیو پا تشر دستیهم که ب من

 .کردیم مانميکه کال از اعماق وجود پش ديکشیم یاچنان نعره کردم،یم یمخالفت اگر

 درس و دانشگاه را کنار گذاشته بودم. یبه کل گری! دیراست

 دوست نداشتم. ادیام را زچون رشته دینکردم. شا یمخالفت چيه

 تا سال بعد دوباره در کنکور شرکت کنم. گذاردیباشم، م یخودش وعده داده بود اگر دختر خوب البته

 !شیهاحرف نیبا ا دادیکه چقدر حرصم م یوا

 !هوف

 دهد؟یسر م یقراریب یقلبم نوا دنشیبا د یرا گفته بودم که گاه نی... ایراست

 خودم هم گنگ و نامشخص بود. یهنوز برا لشيدل

 و رو! ریو قلب من ز شودیم امرهيچرا خ کهنیا ليدل

 !کندیم ممیشاخه گل تقد کیو هر شب  خردیم هیهد میچرا برا کهنیا ليدل
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 مادر جان از فکر خارج شدم و نگاهش کردم. یصدا با

 !زنمیساعته دارم صدات م کیمامان جان؟  ییکجا-

 را تکان دادم و با لبخند گفتم: سرم

 نبود. نجای! حواسم اصال اديببخش یوا-

 گفت: کردیدر دستم اشاره م یکه با چشم به کاغذها یکرد و در حال ممیرا تقد حشيمل لبخندِ

 تموم شد؟-

 انداختم و گفتم: یها نگاه کوتاهبرگه به

 بله! کم مونده.-

 .رسهیشام بکشم، االن آذرخشم م رمی! زودتر تمومش کن. منم مزمیباشه عز-

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 کمک مادر جون! اميب تونمیشرمنده نم-

 را گاز گرفت. نشیيکرد و لبِ پا ینیريش اخم

 برس. دشمنت شرمنده مامان جان! به کارت-

 نسبت به من محبت دارد! شهيکه هم اشیمهربان نیا یفدا

 زن چرا انقدر مهربان است؟ نیا اصال

 

 او هم آمد. یاز ساعات بعد

 را باز کردم. یاستقبالش رفتم و در ورود به

 شد و من با لبخند گفتم: وارد
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 !یسالم! خسته نباش-

 شده بود. یدوست خوب میبراوقت بود که  یلي. خبستمیجمع نم گریوقت بود که د یليخ

 چشمانِ درشت و براقش مثل پروژِکتور روشن شده بود. برق

 گفت: آوردیرا درم شیهاکه کفش یرا با لبخند پاسخ داد و در حال لبخندم

 !یسالم خانمِ خونم! درمونده نباش-

 دانست؟یاش م. او مرا خانم خانهسابندیکه احساس کردم قند در دلم به هم م یبود! به حد ادیاش زجمله ینیريش

 !نیبهتر از ا زيچ چه

 را پشت گوش زدم. میو با ناز موها دميپاش شیبه رو یته دل لبخند از

 به سمتم گرفت. یعقب رفتم و او شاخه گل یکم

. رديبگ ها راانواع و اقسام گل میعادت کرده بودم که هر شب برا نیشبانه عادت کرده بودم. به ا یهاگل نیبه ا گرید

 را از دستش گرفتم. میکردم و شاخه گلِ مر یتَبسُم

 گل در دستم بود. ییِبایلبانش به ز یلبخند رو طرح

 و گفتم: دمیيرا بو گل

 خوشگل و خوشبوئه! یليدستت درد نکنه! خ-

 را نوازش کرد و گفت: صورتم

 قابل نداره خانم گل!-

 نگاهم کرد. رهيخ رهيو او خ دميبچه گربه، صورتم را به دستش ساب مثل

 لحظات را دوست داشتم! نیا چقدر

 .ميمادر جان هر دو به سمتش برگشت یصدا با
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 .کردیبه کمر و با چشمان تنگ شده نگاهمان م دست

 خونه برگ چغندرم؟ نیمنم تو ا-

 و به سمتش رفتم. دمیگز لب

 .نمشيناراحت بب خواستی. اما دلم نمکندیمِزاح م دانستمیم

 .چاندميپ فشیزنانه و ظر یهادستانم را گرد شانهکردم و  بغلش

 را هنوز حفظ کرده بود. فشيو لط فیازش گذشته بود، اما اندامِ ظر یسن و سال کهنیزن با ا نیا

 اش گذاشتم و گفتم:شانه یرا رو سرم

 .ميشیهمه پژمرده م ی! اگه نباشیاخونه نیا یبایمن قربون مادر جونم بشم! شما گلِ ز-

 به دلم نشست. زشیر یخنده

 را نوازش کرد و با محبت گفت: کمرم

 ؟یگرفت یکردم چرا جد یدل! شوخ زِیعز زیزبون نر-

 

 رفتم. ییرایو به سمت پذ ختمیر یاز شام چا بعد

که انگار قرار  ی. شخصزدندیشخص حرف م کینشستم و به صحبتشان گوش سپردم. در مورد  یکاناپه تک نفر یرو

 خانه باشد. نیبود مهمان ا

 .دميکه سکوت شد پرس یکم

 اد؟يقراره ب یکس-

 جان با ذوق و شوق گفت: مادر

 .نجایا اديشام ب یبله دخترم! قراره پسرِ خواهرم فردا برا-
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 زدم و گفتم: لبخند

 چه خوب!-

 .میبلند بود که من و مادر جان متعجب نگاهش کرد یپوزخند آذرخش به قدر یصدا

 ه؟يچ یبرا مامان جان؟ پوزخندت هيچ-

 .اديو چشم چرون خواهرم قراره ب زيپسرِ ه یبهتره بگ-

 جان به صورتش کوفت و من کنجکاو نگاهشان کردم. مادر

 مامان جان؟ مثال پسر خالته! هيچه حرف نیخاک به سرم! ا-

 چپش را تکان داد. یفرو برد و پا شیموها انيو کالفه دستش را م یعصب

 کثافت. یتر و زمزمه وار گفت( پسرهنباشه. )آرام اهيصد سال س خوامیم-

را در دستش گرفت و شروع به  یاستکان چا "بگم! یچ دونمينم گهید"جان سرِ تاسف تکان داد و با گفتن  مادر

 کرد. دنينوش

 را بنوشم که او گفت: مینداشتم، پس خواستم چا یهم که حرف من

 آسمان!-

 بله؟-

 .اديپسره نَپِلِک. ازش خوشم نم نیهم دور و برِ ا دایبپوش. ز یفردا لباس مناسب-

 گفت. یبلند "وا"ام را به او دوختم و مادر جان گرد شده چشمان

 گفت: یبلند شد و عصب توجهیهم ب خودش

 یمهمون ی. درضمن برااديازش برم ی. همه کاریشناسیوا نداره مادرِ من! تو خودت بهتر از من سروش رو م گهید-

 .اديشرکت م یکردن کارا سیراست و ر یقط برا! فاديکه نم
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 گفت: رفتیها مکه به سمت پله یداد و در حال رونياش نفسش را کالفه باز اتمام جمله بعد

 باال! رمیمن م-

 کردم و گفتم: یدستشيپ

 ؟یخوریرو نم تیچا-

 اول را باال رفت. یرا در هوا تکان داد و پله دستش

 بخوره تو سرم، نمازم مونده! یچا-

 خودم مواجه شدم. یگفتم و با لبخند معنادار مادر جان و نگاه مات او رو یا"خدا نکنه"بلند  یليو خ هوایب

 انداختم. ریو با خجالت سر به ز دمیگز لب

 .اوردميدرم یباز جيخدا گ شهيهم

 را به مادر جان دوختم و گفتم: نگاهم

 ادر جون؟داره م یبا پسر خالش مشکل-

 کرد و با تاسف گفت: یجان نوچ نوچ مادر

حساسه.  ادیمسائل ز جورنیا ی. آذرخش هم که روجُنبهیسر و گوشش م کمیبگم؟ سروش فقط  یمشکل که چ-

 !ستنيبا هم جور ن نیبخاطر ا

 گفتم و مادر جان گفت: یآهان

 بخورم. عطش کردم! ارميب گهید یچا کیمنم برم -

 .نيمادر! شما بش ارميخوب من م-

 را تکان داد و با حوصله گفت: دستش

 پاهامم خوبه. یبرا ارمي. خودم بشهیحالم گرفته م نميشیجا م کی ینه فدات شم! وقت-
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 را تکان دادم و گفتم: سرم

 مادر جون. یهر جور راحت-

 آذرخش بروم. شيبه دست به آشپزخانه رفت و من بلند شدم تا پ ینيس

 داشت! دیبا یعنی. دمیدیم دیاخواندنش را ب نماز

 ها را باال رفتم و در اتاق را با عجله باز کردم.تند پله تند

 و جذابش دوختم. یجد یتخت نشستم و نگاهم را به چهره یرو یحال سجده کردن بود. با لبخند پر ذوق در

 بار پشت سر او نماز بخوانم! کی خواهدیکه چقدر دلم م آخ

 مانده بودند. زانیآو میکه پاها ی. به طوردميتخت دراز کش یلبخند رو به او رو با

 نوازش گوش دادم.و گوش رايگ یسرم گذاشتم و چشم بسته به صدا ریرا ز دستم

 ها داشت!ارزش میمرد برا نیا

 جهان! یِفراتر از شگفت ییهاارزش

 

 طور نشسته به سمتم برگشت.و همان ديرا بوس مُهر

 کردم و نگاهم کرد! نگاهش

 نماز خواندش آرامش داشت! قدرچ

 زد و گفت: لبخند

 کنن؟ینگام م یجورنیخانم کوچولو چرا ا-

 نشدم، بلکه ذوق کردم و مست شده گفتم: یناراحت و عصب "خانم کوچولو"تنها از لفظ  نه

 !ادیز یلي. خدهینماز خوندنت بهم آرامش م-
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 سر داد و با سر اشاره کرد تا به کنارش بروم. یاخنده

 نشستم و او گفت: نيزم یرو کنارش

 ؟یدندونات رو شست-

 هفت ساله طرف است؟ یخط انداخت. فکر کرده با بچه امیشانيپ یحرص رو یاز رو یاخم

 بخوابم که دندونام رو بشورم. خوامیفعال نم-

 سرم نشست و گفت: یرا رو دستش

 شدن؟ یخانم کوچولو عصب-

 گرفته بودم. ادی دهيکار را از سپ نیرا به صورتم زدم. ا امیتفاوتیب نقاب

 گفتم. "نه"و بامزه  نیريش یليباال انداختم و خ شانه

 !دیهم خند باز

 خوش خنده! چه

 کنم. یبا موهات باز خوادیسرت رو بزار رو پام آسمان. دلم م-

 گذاشتم. شیپا یمعذب سر رو دم،یرا د تشیجد ینگاهش کردم و وقت متعجب

 چنگ انداخت. میانبوه موها انيم صانهیام و ماهرانه شکافت و حرآر یليرا خ میموها بافت

 و بعد بخوابد؟ رديبگ یرا به باز میرا هم گفته بودم که هر شب عادت دارد موها نیا

 بودم و او گفته بود. دهيزبانش حرف کش ریبار از ز کی

 !نيو دلنش ییایرو یلي! خزهيبا موهات برام جنون آم یباز-

بودنم شُهره جنبهی. بدمياش را بوسکه آن شب چقدر ذوق کردم! آن شب ذوق چشمانم را کور کرده بود که گونه آخ

 !شکیشهر شده بود ب ی
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 .دميسرم کش یزده پتو روقهقهه زد و من شرم  ی. وقتدميکه چقدر خجالت کش یوا

 هم پر رو باشم. یخجالتم کار کنم و کم یکرده بودم رو یسع البته

 شد؟یمگر م اما

 روح من بود! زانیآو شهيهم ر،يخجالت دست و پا گ نیا

 !رودیبسته تا مرا کفن نکند، از رو نم عهد

ت دس میبه موها یکرد که باالخره خواب بر چشمانم غلبه کرد. عادتم بود، که اگر کس یباز میچقدر با موها دانمینم

 .رديبزند خوابم بگ

 ترک عادت موجب مرض است! ها،یمیبکنم. به قول قد توانستمیهم نم یکار

با رطوبت لبانش  امیشانيام را هم نداشتم که حس کردم پقدرت باز کردن چشمان خسته یخواب بودم و حت مست

 اش فرو رفتم.تر شد و در آغوش گرم و مردانه

 را در مشت گرفتم. راهنشيسِتبر و مثل سنگش فشردم و پ ینهيسرم را به س یاراد ريغ یليو خ ارياختیب

 اش را نشنوم.آرام و مردانه یخنده ینشده بود که صدا نيبودم، اما خوابم انقدر سنگ خواب

 تخت فرود آمدم و در خودم جمع شدم. یبعد، رو هيثان چند

 . چوندمشيبر خود داشته باشم، به سمت خودم کش یتسلط آنکهیدستانم را دور گردنش حلقه کردم و ب بارنیا

 !اشینينفسم بند آمد از سنگ یالحظه یافتاد و من برا میرو تعادلیبود، ب یکارم ناگهان

 قطعا! مگر نه؟ دمیدیم ایزدم و در خواب، رو لبخند

 دارش را حس کنم.و کِش قيعم یهانفس توانستمیگردنم قرار گرفته بود و م یدر گود قايدق سرش

را  میگلو ریو ز ديتنم را نفس کش ی. در آغوشش محو شدم و او مستانه بوديجابجا شدم و او کنارم دراز کش یکم

 .دميرا شن زشيانگلب نشاندم و در عالم خواب، زمزمه دل یرا رو امی. تبسم بهارديبوس

 دلدارِ آذرخش! یخوب بخواب-
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                                                                   *** 

 شدم. داريب یلودگٓ  و خواب ا یا خستگروز بعد ب صبح

 مقابل تخت بود. یواریکه کردم نگاه به ساعت د یکار نياول

 و متعجب بلند شدم. دیخواب از سرم پر داد،یساعت نشان م یکه عقربه یعدد دنید با

 مانده بودم؟ خواب

 نکرده بود! دارميب یکس چرا

 بلند بلند مادر جان را صدا کردم. کردم،یم یکیها را دو تا که پله یصورتم را شستم و در حال یهولک هول

 وا! آسمان چته؟-

 آخه؟ دینکرد داريمادر جون پس آذرخش کو؟ رفته؟ من رو چرا ب-

 .ديکش ییجان دستش را تکان داد و او مادر

 م.نکرد دارتيب نيبخاطر هم یشده مگه؟ گفت امروز رو استراحت کن یمامان جان نفس بکش. چ-

 و گفتم: دميکوب واریرا آرام به د سرم

که  یرا کلفت کردم و در حال می)صدا گهیو م کنهیساقطم م یلحظه. گفتم االن از هست کی دمي! ترسشيآخ-

 یشد داريب ری( چون داورميآذرخش را درب یکردم ادا یسع دادم،یتکان م دیتهد یام را به نشانهانگشت اشاره

 اخراج! وَالسالم، نامه شد تمام!

 در هم گفتم: ییو با ابروها یو من هم جد دیجان بلند خند مادر

 واهلل مادر جون! پسرت عصا قورت دادس.-

 رو باهات موافقم. یکی نیا-
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 غذاها را من پختم. یو همه میشب کارها را با مادر جان تمام کرد تا

 داشتم! یمانندیو ب رينظیدست پخت ب واقعا

 .دميآراست ییبایغذا را هم به ز زيم

 .دیباریهنر م کیهزار ماشاهلل؛ بزنم به تخته از هر انگشتم  ماشاهلل،

 که بودم من! یِخود راض از

 در عمارت هستند. یهشت شب بود که زنگ زد و گفت جلو ساعت

 م.استفاده کرد اشنهیيو از آ ستادمیا بوفه یجان به اتاقش رفت تا به سر و وضعش برسد و من با عجله رو به رو مادر

 .ختمیر امیشانيپ یرا کج رو میاز موها یکردم و فقط کم پيرا ک شالم

 کرده بود. ترنيام را دلنشام، چهرهرنگِ دخترانهو کم حيمل شِیآرا

 اف دست پاچه به سمتش رفتم.اف یرا هم سر کردم و با صدا امیمجلس ديسف چادر

 .ميجان هم آمد و هر دو به استقبالِ مهمانان رفت مادر

. متعجب ديوارد شد و مادر جان را سخت و محکم در آغوش کش ییو خوش بر و رو سالانياز همه مردِ م اول

 !دانمیداشتند! چه م ییآشنا گریبا هم د دینگاهشان کردم و مادر جان با لبخند از مرد جدا شد. شا

 گفت: ید و با مهربانرو به من کر سالانيم مرد

 ؟ییپس عروس خوشگلِ خاندان باستان شما-

 لب به سخن باز کردم. ینيعوض کردم و با لبخند شرمگ رنگ

 بله، سالم!-

 ماهت گل دختر! یسالم به رو-

 را حفظ کردم و مرد گفت: لبخندم
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 شاکر! بایشاکر؛ برادر خواهر خوشگلم ز یهمسرتم. عل ییِمن دا-

 برادر مادر جان بود. پوش،کيو ش مرد جذاب نی! پس اواو

 داشتند! یادیکه به هم شباهت ز الحق

 !افهياز نظر اخالق و رفتار! هم از نظر ق هم

 جان به همراه برادرش نشستند و من به سمت در سر چرخاندم. مادر

 هم سنِ آذرخش بود، وارد شد و به دنبالش آذرخش هم داخل شد و در را بست. دیکه شا یمرد

 آذرخش! یبود و به احتمال پسر خاله جذاب

دست جلو آورد و  زدند،یکه برق م ی. اخم کردم و او با لبخند و چشمانامديو چندش آورش خوشم ن زي... از نگاهِ هاما

 گفت: یایميبا لحن صم

 آذرخش جان. یعمارت باستان! خوشبختم خانم! بنده سروشم. سروش همت! پسر خاله یبایز یبَه بَه! بانو-

 کهنیاش نگاه کردم. بدون ا. آب دهانم را قورت دادم و به دست دراز شدهامديخوشم ن اشیو چرب زبان یبلبل زبان از

 کردم. ییسالم کردم و خوش آمد گو یلب ریدست به دستش بزنم، آرام و ز

 .آوردیخودش نم یشده بود، اما به رو عی. ضاديرا باال انداخت و دستش را عقب کش شیابرو

اش پسر خاله یانداخته بودم. آذرخش شانه ریصورتم در گردش بود و منِ معذب، سر به ز یاجزا یرو اشرهيخ نگاه

 دوستانه باشد گفت: کردیم یکه سع یرا فشرد و با لحن

 بده! یستادیسروش جان بفرما تو! سرِ پا وا-

 سر تکان داد و داخل شد. کرد،ینگاهم م رهيطور که خو همان بيبه ج دست

 دادم و او اخم کرده و با اخطار گفت: رونينفسم را آسوده ب ارادهیب

 بهت! دمیاطرافش نباش آسمان. دارم هشدار م ادیز-

 گفتم: یو با ناراحت دلخور
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 چطور رفتار کنم. دیبا دونمیاوال سالم! دوما خودم م-

 فته بود که گفت:ام را گرجمله یهیکنا ایرا تکان داد و گو سرش

 . ناراحت نشو فقط!ستياصال حواسم سر جاش ن-

 شدم. ییرایتکان دادم و به همراهش وارد پذ سر

 

 را مقابلش گرفتم. ینينفر، مقابل سروش خم شدم و س نیآخر

 نداشت. یقصد نيبردارد. اما انگار چن یچا یو فقط منتظر بودم تا استکان کردمینم نگاهش

 .کردمیکاش همان نگاه را هم نم یزمزمه کردم که ا یدیيم و بفرمانگاهش کرد بِاالِجبار

 .کردیتنگ شده نگاهم م یو چشمان یشرمیب با

 بکشد. رونيوجودم را بشکافد و تمامم را ب خواستیکه انگار م یجور

 شد؟یسرش نم ناموس

 اش بودم!من همسر پسر خاله مثال

 گذاشت. شیرا به نما فشیو رد ديسف یهازد و دندان لبخند

 و او با بک تشکر استکان را برداشت. دمیو با حرص لب گز زدهشرم

 اش فشرد.دستان گرم و مردانه انيکنار آذرخش نشستم و او دست کوچک و سردم را م بارنیا

 ؟یخیچرا انقدر -

 !دونمینم-

 نگاهش را از صورتم گرفت. ريتأخ ینگفت و با اندک یزيچ

 تازه عروسِ گلمون چرا انقدر کم حرفه؟ د؟يتخوب چرا همه ساک-
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زدم. خجالت را کنار  شیبه رو یلبخند یاراد ريغ زش،يلبخند محبت آم دنیدوختم. با د یعل ییرا به دا نگاهم

 گفتم: امیشگيگذشتم و با آرامش هم

 گفتن ندارم! یبرا یجان! فقط حرف ییدا ستميکم حرف ن-

 را گرفت و گفت: اشییهم دنبال حرف دا سروش

 .مايدونیاسمتون رو هم نم یعروس خانم! ما حت ،ییدا گهيراست م-

 به انگشتانم وارد کرد و من گفتم: یفشار آذرخش

 آسمانِ!-

 گفت: ییباال انداخت و دا ابرو

 هستند! گهیمکمل همد قاي! آذرخش و آسمان، دقاديچقدر اسماتون به هم م یوا-

 دست برادرش را گرفت و گفت: جانيجان با ه مادر

 .انيعالوه بر اسماشون، خودشونم بهم م ،یداداش عل-

 و گفت: ديدست خواهرش را بوس یپر از مهربان ییدا

 نظر رو دارم. نيبله خواهر! منم هم-

 نظر رو ندارم. نیمن ا یول-

گرد شده  یم و من با چشمانجان با اخم و خش یی. مادر جان با تعجب و استرس، دامیلحظه انگار همه هنگ کرد کی

 .میکردینگاهش م

را به  شیبایچشمانش دست به دست هم داده بودند تا چشمان ز یِخون یهاهم که گفتن ندارد. باز هم رگ آذرخش

 .اورنديدرد ب

 بود! ايحیو ب پروایب چقدر

 .شدیمناسب، سرش نم یهم شوخ اصال



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
205 

 

 .دینام سروش را با تَشَر به زبان آورد و او خند یو حرص یجان عصب ییدا

 باال برد و با همان خنده گفت: ميتسل یرا به نشانه دستانش

 .کردمیم ی! نزن تو رو خدا. من داشتم شوخییخوب دا لهيخ-

 یصدا کردمیفکر م نیبه ا انيم نیانداخت. چقدر احمق بودم که در ا نيو خشن آذرخش در گوشم طن یجد یصدا

 !شودیدو رگه م شیکه صدا تيدر اوج عصبان ،یعالم است. حت یصدا نیرترينظیخش بآذر

 نبود سروش. حد خودت رو حفظ کن. یجالب یِاصال شوخ-

 شد و با پوزخند گفت: یهم جد سروش

 .یندار یشوخ یرفته بود که شما جنبه ادمیباشه داداش! -

 .دادیم تشيآذرخش، نشان از اوج خشم و عصبان یمنقبض شده فک

مرد  نینبود و من چقدر از ا یآذرخش برده بودم، سروش واقعا آدم خوب شبیبه حرف د یمدت کوتاه پ نيهم یط

 متنفر شده بودم.

 

 سروش گذشت. یهاها و متلکشب با تمام مشقت آن

 گذشت. زشيو ه شرمانهیب یهاتمام نگاه با

 بود! یو چقدر هم شب مذخرف گذشت

 !نيبود. مهربان و دلنش یرگید زيجان چ ییدا اما

 گذاشتم. میهارا تا کردم و در کمد لباس چادرم

 و به سمتش برگشتم. ستادمیدر اتاق ا یصدا با

 از او بخواهم. یزيامشب چ خواستیم دلم
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 !دانمی! نمردینپذ دیکه شا یزيچ

 فشرد. اشیانيرا با انگشت اشاره و م اشقهيتخت نشست و شق یرو

 سرش گذاشتم. یبه سمتش رفتم و دستم را رو نگران

 و استرس گفتم: یاز نگران پر

 کنه؟یسرت درد م شده؟یچ-

 کرد و با محبت و آرامش گفت: نگاهم

 .اديخستم و خوابم م کمینه خانم! فقط -

 دادم و کنارش ولو شدم. رونيرا راحت و آسوده ب نفسم

 ده.عود کر گرنتيهوف! خدا رو شکر! فکر کردم بازم م-

 به همراهش بود. یمُزمِن و بد یداشت و واقعا سر دردها گرنيم آذرخش

 !شودیچرا با دردش جانم فشرده م دانمیو من نم کشدی. درد مرديرا که سرش درد بگ یآن روز اوردين خدا

 آذرخش!-

 زدم؟یم شیبا ناز صدا شهيهم چرا

 ختم؟یریم شیانقدر عشوه برا چرا

 جان؟-

 را گفت! "جان" نیهم ا باز

 !شودیم ییهوا امجنبهیدل ب دانستینم

 !دیبگو "جان"هزار بار  خواهدیو م رديگیم تمیقلبم ر دانستینم

 که پر از آرامش است! یجان یکلمه
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 !یو قبول کن ینش یعصب دنش،يبعد شن یکه قول بد یزيچ کیبخوام؟  یزيچ کیازت  شهیم-

 را فشرد و گفت: چشمانش

 بدم. یقول تونمیکه نم یخوایم یچتا نشنوم -

 عجله و تند تند گفتم: با

 !یقول بد دینه! آخه با-

 بست و با آرامش گفت: چشم

 نیا تونمیم ی. نامردم! ولستميمرد ن گهیکنم که د شيقول باشه. من اگر قول بدم و بعدا نتونم عمل دیقول مرد با-

 نه؟ ایانجامش بدم  تونمیم نميبعد من بب یخوایم ی، اول بگو چنشم. پس حاال یقول رو بدم که عصب

 بود! اريمردِ تمام ع کیواقعا  آذرخش

 !یو نقص یضعف گونهچيو بدون ه شهيکلیب

 

 کلنجار رفتن با عقل و منطقم، لب به سخن باز کردم و گفتم: یقیبعد از دقا باالخره

 نم؟يخانوادم رو بب یاجازه بد شهی... مشهیم-

 زدم. خیگاهش کرد! با ن نگاهم

 روح! یسرد و ب سردِ

 دهان قورت دادم و با ترس گفتم: آب

 !ینش یعصب یقو... قول... داد-

 .ديام کشتا چانه یشانيگونه از پاش را نوازشچشمانش را خاموش کرد و انگشت اشاره برق
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که سرم کامال به عقب خم شده  ی. طوردشيبه سمت باال کش یناگهان یليرا با دو انگشت محصور کرد و خ امچانه

 بود.

 ! من... آرومِ آرومم!ستمين یعصب-

 نداشت. میجز ترس برا یحس چيه شیصدا

 چرا بغض کردم! دانمینم کهوی

 قلبم فشرده شد و بغض کردم! حسش،یب یچرا با صدا دانمینم

 !دانمینم

 ولد نشده خشک کردم.و من با لجاجت بغضم را قورت دادم و اشک چشمانم را مت دیلرز امچانه

 انقدر نامهربان؟ چرا

 کرد؟یبا لطافت و عطوفت رفتار م شهيآذرخش نبود که هم مگر

 او نبود؟ مگر

 شون؟ينيبب یخوایم-

 .رميبگ دهیام را نادکردم گردن درد گرفته یرا جمع کردم و سع لبانم

 تِته پِته افتاده بودم. به

 !یاگر... اگر... اجازه بد-

 صورتم به رقص درآورد. یاجزا یکج کرد و نگاهش را رو سر

 شرط! کیبه -

 نشست و نگاهش کردم تا حرفش را ادامه بدهد. امیشانيپ یرو یاخم یتعجب و کنجکاو یرو از

 سرم را کج کردم. یگردنم پخش شد و منِ قِلقِلک یدارش روتب یهاگوشم نشست و هرم نفس یرو لبانش



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
209 

 

 زنم شو!-

 تمام، گفتم: یشده نگاهش کردم. حرفش را نگرفته بودم و با خنگ جيو گ یگنگ با

 ستم؟يمن که زنتم! ن-

 پر از لذتش هم جذاب بود! نه؟ لبخند

 .ديچيدارش در گوشم پآرام و خش یصدا

 ... شرعا و عُرفا... نه!ی! ولیهست یقانون-

 حبس شد! نهيدر س نفسم

 از تنم رخت بست! روح

 متوقف شد. میاهخون در رگ انیزدم و جر خی

 خواست؟یمن چه م از

 ...نکند؟

 ! نه! امکان ندارد!نه

 !کندیرا از منِ زخم خورده درخواست نم یزيچ نيهرگز چن شناسمیکه من م یمرد

 !دانمیرا م نیا

 به کجا پناه ببرم! دانستمیتمام تنم را احاطه کرده بود و از شرم نم یسرد عرق

 .شوم ذوب بود مانده کم که داشت حرارت و گرما نقدرٓ  قبل پر از شور و شعف بود و ا قهيبرعکس چند دق نگاهش

 دادم و با تعجب گفتم: رونيرا سخت ب نفسم

 ؟یچ-

 شد. نیيکمرِ سردم نشست و به قصد نوازش باال پا یرو دستش
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 تو! یدا. مال من باش! با من باش، همه وجودم فزمیریدار و ندارم رو به پات م یهمه ،یزنم بش-

 به دلم نشست. اشجمله

 !خوب

 هم زن بودم و احساس داشتم! از جنس سنگ که نبودم! من

 .دمیکردم و لب گز بغض

 بود. یجذاب و خواستن میاش هنوز هم برابم شده یصدا

 .کردیم داديب شیو خواستن هم در صدا ازين بارنیتفاوت که ا نیا با

 و گفت: ديام کشگونه یرا رو لبش

 هـوم؟ ؟یشیمال من م-

 قبولش کردم. ارياختیدار گفت که بو تب دهيرا آنقدر کش "هوم"

 نم؟يخانوادم رو بب یذاری... میوقت... ماون... اون-

 دارش را به لبانم دوخت و گفت:خمار و برق چشمان

 .زمیریرو به پات م ايراحته و دن الميراحته! خ الميخ یمال من بش-

 را اعالم کردم. تمیدادم و با شرم و بغض، رضا دهانم را قورت آب

 زد و لب به لبم چسباند. لبخند

 را فشردم. دست خودم درد گرفت اما او... آخ هم نگفت! شیدر رفت و ضعف کردم. چشم بستم و بازو جانم

 .ختیام رگونه یقطره اشکم رو نيکرد و اول اموانهیدستانش د یِرَو شيپ

 !دادمیچند... من به او حق م هر
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 یاتفاق نيچن یروز دانستمیلحظه صبر کرده بود و م نی! ممنونش هم بودم که تا ااشیو قانون یبودم! زن شرع زنش

 را نداشتم! اشیخواهد افتاد، اما... من فعال آمادگ

 خودم را به او سپردم و هر چه بادا باد! بارنیا اما،

 اش گذاشتم.شانه یرو و من با خجالت سرم را ديکه کم آورد، عقب کش نفس

 خیچسباند. تن  میرا به گلو شیهالب کرد،یکه نوازشم م یگردنم گذاشت و در حال یگرم و ملتهبش را رو دست

 .ديکش نیيپا یرا کم راهنميام را در آغوشش جابجا کرد و پزده

 نامش را صدا زدم. هیسُر داد و من با ناله و گر امیریتن حر یدارش را روتب یهالب

 آذرخش!-

 ناآشنا بود گفت: میکه کامال برا یگوشم را با انگشت شستش نوازش کرد و با لحن یالله

 جان؟ جان آذرخش؟-

 را به چشمانش دوختم. نگاهم مملوء از ترس، اضطراب و خجالت بود! نگاهم

 .ديو مرا هم با خود کش ديبه لب، آرام دراز کش لبخند

 وار و آهسته کنار گوشم لب زد.گذاشتم و او زمزمه شیبازو یرا رو سرم

 دل من! زی. خوب؟ آروم باش عزستين یزيخانمَم. چ ینداره بترس یلزوم-

 گرفته بودند. یرا به باز امجنبهیاش روح و روان بعاشقانه یهایبندجمله

 کند! ريچگونه دل منِ زن را تسخ دانستیبود و خوب م مرد

 اجازه دادم از وجودم لذت ببرد. ق،ينفس عم کیفشرد و من با هم  یآرامش چشم رو با

 ام بود!دادم که دلباخته یرا به مرد اجازه

 !دانستمینم یزيبود و منِ دلدار چ امدلباخته
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 شدم. داريبود ب دهيچيدل و کمرم پ یهيکه در ناح یدیبا درد شد صبح

 سر دادم. هیگر یها یو طاقت فرسا بود که نتوانستم خودم را کنترل کنم و ها ادیآنقدر ز دردم

 .زدیدامن م امبانهیغر یهیهم آنقدر پر بود که به گر دلم

 تخت نشست. یتند و با وحشت رو امهیگر یصدا دنيبود و با شن کنارم

 .چاندميپ انمیاوج گرفت و با شرم مالفه را دور تنِ عر امهقهق

 .شدیم نیيباال پا شیگلو بکيچرا س دانمیو نم زدیدر چشمانش موج م ینگران

 .ديو تنم را در آغوش کش ديرا به سمتم کش خودش

 حرف بزند! میشد و کاش بشود، فقط برا میمَرهَمِ دردها شیصدا

 جان! جانِ من؟-

 گرفت و من تازه عروس شده بودم! نه؟ یرا به باز قرارمیگرم و مهربانش دل ب یصدا

 ناز کنم. نه؟ شیبرا توانستمیم پس

 لوس کنم. نه؟ شیخودم را برا توانستمیم

 آذرخش!-

 دار گفت:را ماساژ داد و تب کمرم

 جان؟ جانِ آذرخش؟-

 گفتم: هیاش چنگ زدم و با گرسِتبر و برهنه ینهيس به

 !کنهی! همه تنم درد مکنهیدرد دارم! دلم درد م-

 .دينفس کش قيتنم را عم یگردنم فرو برد و بو یبه خود فشرد و سرش را در گود مرا
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 تر شده؟آرام شبیبعد از اتفاق د کردمیحس م چرا

 ام؟تر شدهمن هم آرام کردمیحس م چرا

 ! آروم!سيدلم! ه زِیعز یشیخوب م-

 دلش بودم؟ زِیعز من

 گذاشتم؟ عمارت نیبا ذلت پا به ا ینبودم که روز یمن همان مگر

 دلش؟ زِیشده بودم عز حال

 از حد انتظارم بود. شيو دردش ب کردیمن... آرام نبودم! دلم درد م اما

 باز کند. یو در اتاق را ناگهان دیايبا هول و وال ب خبر،یبلند بود که مادر جانِ از همه جا ب یبه قدر امهیگر یصدا

 مرا بِبلعد! کاش! نيو زنده شدم! کاش زم مُردم

 خجالت! یاز رو بارنیسر دادم. اما ا یقراریب یو باز هم نوا دميکش یفيخف غيج من

 .دمیدیسرخ شده از خجالت آذرخش را م یهابار بود که گونه نياول

 !نشستیسرخ شده به دل م یهابا لپ چقدر

 شده بود! طانيتُخس و ش یهاپسر بچه مثل

 نگاهمان کرد. دادیباز که نشان از تعجبش م یدر را فشرد و با دهان یرهيجان دستگ مادر

 کند. ییبتواند خودنما یرنگ به راحت ديسف یمالفه یبود که رو یقرمز رنگ هم به قدر یلکه

 بغض کرد. ریوصف ناپذ یو با شور دیجان لکه را د مادر

 گذاشت و لبش را گاز گرفت. اشنهيس یرا با ذوق رو دستش

 !شناختمیم یحالتش را به خوب نیا

 !شکیب رفتیمان مصدقهقربان داشت
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 رفت. رونيرا تکان داد و ب سرش

 .میکه هر دو از خجالت سرخ شده بود یماندم و آذرخش من

 آبروم رفت!-

 را گفتم و لبم را گاز گرفتم. امجمله

 .برمیرا به تاراج م میآبرو یفکریبا ب شهيبر سرم کنند که هم خاک

 نشست. امیشانيپ یاش رورا نوازش کرد و بوسه بلند و به رنگ شبم یموها

. هرچند بارها و بارها خودم مُسبب نميبب ونیتازه عروسم رو گر یچشما خوادینکن! خوب؟ دلم نم هیگر-

 نیترخوشبخت یکه بش یخوشبختت کنم. انقدر دمیدرخشان چشمات بودم. اما... از حاال به بعد قول م یهادیمروار

گفت( خانم شدنت  یو با گرما و حس خاص ندآورد و لب به گوشم چسبا کیسرش را نزد طنتي! )با شیزن عالم. راست

 خانم! یخوش اومد مي. به زندگاهميتار و س یهامبارک آسمانِ شب

 .ديرا بوس امیشانيخم شد و پ طاقتیوجب به وجب صورتم را رصد کرد و ب بش،يبا نگاه عج دوباره

 آسمانِ... من! شب عمرم بود نیبهتر شبید-

 شدم. رانيمست و ح زد،یم ادیرا نسبت به من فر تشياش که مالکجمله دنيشن با

 مال او بودم! آسمانِ آذرخش! من

 شد. یماالمال از حس شاد قلبم

 به وجودم غلبه کرد و آرام شدم. آرامش

 هم! امهی! گرشدیخجالتم تمام نم اما

 

 .دميرا پوش میهالباس کردم،یمکه هنوز هم احساسش  یگرفتم و با درد دوش

 سست شده بودند. میکرده بودم و پاها ضعف
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 به ذهنم هجوم آوردند. شبیلحظه اتفاقات د کی

 آذرخش! یعاشقانه یهاو حرف هاصدقهقربان

 دارش!تن داغ و تب ن،يآتش یهابوسه

 کنم؟ یرا چه معن هانیا

 رفت؟یام مصدقهدر کار نبود. پس چرا قربان یکه عالقه و عشق مطمئنا

 اش؟زهیبخاطر غر فقط

 کردم؟ اشیخودم با عالقه همراه چرا

 انداختم. ریو با شرم سر به ز دیبه صورتم دو خون

 .دميکشیخودم هم خجالت م از

 خجالت هم داشت. نه؟ یجا خوب

 تا حاال انقدر منحرف شده بودم؟ یمن از کِ اصال

 !ايحینوچ! ب نوچ

 انداختم. ینگاه نهیيدر آ امدهیو به صورت رنگ پر دميبه صورت ملتهبم کش یدست

 بود. دیدر معرض د یگردنم به خوب یبه خودم نگاه کردم. کبود یشتريکردم و با دقت ب زیر چشم

 در ذهنم گفت: ییصدا کهویدهانم را قورت دادم.  آب

 ؟یکردیم کاریبود. اگه خوشت اومده بود چ ومدهيخوبه حاال خوشت ن-

 نگاه کردم. نهیيدرشت کردم و به خودم در آ چشم

 خودم از خودم طلب داشتم! انگار

 گفتم: یحالیکردم و با ب اخم
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 نکردم. کردم؟ یمن که همراه-

 خم شدم. یو من با آخ بلند ديکش ريت یدلم ناگهان ریز

 هجوم آورد. دگانمیاشک به د دوباره

 !شکیداشت ب یمذخرف دردِ

 رها کردم. شیخم شده به سمت تخت رفتم و تن لرزان و کسلم را رو طورهمان

 !خواستیدلم خواب م چقدر

 !دغدغهیخواب راحت و ب کی

 .ديچيپ امینيگوشت و جِگر کباب شده در ب یدر اتاق باز شد و بو یناگهان یليخ

 .کردمیم یضعف رفت. تازه احساس گرسنگ دلم

 مادر جان، دست پاچه و سرخ شده خودم را جمع و جور کردم. دنیو با د دميرا باال کش خودم

 آذرخش کجا بود؟ پس

 انداختم. نیيرا کنار زدم و سرم را پا سميخ یموها

 نگاهش کردم. یچشم ریز

 گذاشت و خودش هم کنارم نشست. زيم یکه آب دهانم را به راه انداخته بودند، رو ییغذاها یحاو یِنيس اول

 تر!شدم و سرخ ترجمع

 ام انداخت و آرام سرم را بلند کرد.چانه ریز دست

 اش آرامم کرد.مادرانه لبخند

 .ديرا نوازش کرد و مرا در آغوش کش میموها

 .دادیمادرم را م یبو شهيهم مثل
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 به مادر جان فشردم. شتريو خودم را ب ختمیاشک ر بانهیمادرم غر یادآوری با

 باشد. شمياز جانم پ زتریمادر عز خواستیها، دلم متازه عروس یهمه مثل

 ست؟يبس ن گهید ه؟یدل مادر! باز هم گر زیعز-

 را مُهر زد. امیشانياش پآغوشش جدا شدم و او با مِهر و محبت جاودان و مادرانه از

 گفت: متیرا پاک کرد و با مال میهااشک

 ؟یعروس قشنگ من؟ بازم درد دار-

 گفت: کردیام را نوازش مکه چانه یدر حال ،یسر تکان دادم و او به آرام مظلومانه

 نکرد؟ تتینکرده اذ ییمامانم؟ آذرخش که خدا یکه سختت نبود؟ درد که نداشت شبید-

 رنگ گرفتم و رنگ پس دادم! ش،یهاحرف با

 !ینگذاشت میکَفَنت کنم آذرخش که آبرو برا یاله

 .ديکش یاکان داد و مادر جان نفس آسودهت ینف یرا آهسته به نشانه سرم

 قربونت برم! یبخور. خون رفته ازت حتما ضعف کرد گرايج نیاز ا کمی ايخدا رو شکر! حاال ب-

 بودم. دهيخجالت نکش شبیامروز و د یتمام عمرم به اندازه در

 محو شوم! نياز زم کاش

 

 شدم. داريب یو گرم نوازش دستِ مردانه با

 بودم. دهياصال چند ساعت بود که خواب دانمینم

 آلودم را از هم گشودم و به صاحب دست نگاه کردم.خمار و خواب چشمان

 .کردیبَشاش نگاهم م یالبخند جذاب و چهره کیبود. با  آذرخش
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 چشمانش خاص بود! مهرِ

 در نگاهش بود. یشعف و دلدادگ جورکی

 تخت نشستم. یو خجول رو دمیاتفاقات شب قبل، لب گز یادآوری با

 را شکر دردم هم آرام شده بود. خدا

 .ديو پر از آرامش بوس قيرا عم امیشانيرا به سمتم خم کرد و پ سرش

 چرا! دانمینم

 عوض شده است! کردمیاحساس م اما

 بغلم کرد. یدو دستش صورتم را قاب گرفت و به آرام با

 ؟یخوب-

 را تکان دادم. سرم

 دارش گفت:خاص و خش یداد و با صدا رونيرا آسوده ب نفسش

 فردا حاضر باش خانم!-

 انداخت. شانمیپر یموها انيو چنگش را م دینگاهش کردم و او در گلو خند متعجب

 ؟ینيخانوادت رو بب یخواستیمگه نم-

 وجد آمدم! به

 و با ذوق گفتم: دمیبلند خند بلند

 واقعا؟-

 را نشانم داد. فشیو رد ديسف یهادندان

 اش بود. نه؟گفته قتيحق ینشانه خندشلب
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 چشمانش کورم کرده بود. بيعج برق

 بخند! باشه؟ شهيهم-

 سرم را تکان دادم. دمیخندیکه م یو تند تند، در حال فکریب

 !شکیبود ب یروز خوب امروز

 !ایخدا یوا

 !شدینم باورم

 نم؟يبیفردا پدر و مادرم را م یعنی

 نم؟يبیرا م زمیعز باران

 حکمتت را شکر! ایخدا

 !یو دار یرا داشت میهوا شهيهم

 خوبم! یخدا زادیمر دست

                                                                    *** 

 را هم برداشتم. فميو ک دميرا پوش میهاعجله و تند تند لباس با

 کردم. یو خداحافظ دميماهِ مادر جان را بوس یرو

 انداختم. نيچطور خودم را داخل ماش دميداشتم که اصال نفهم جانيعجله و ه آنقدر

 ام را تر کردم و او گفت:خشک شده لبان

 ام؟يمنم ب یخوایم یمطمئن-

 خوب معلومه!-

 !آمدیچه به او م تيانداخت و مظلوم ریرا ز سرش
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 ناراحت بشن. دنمیمامان و بابات با د دیبهتره. شا امين کنمیفکر م-

 کردم و گفتم: یمتعجب یخنده

بفهمن که  توننی. مکننیگرم و مهربونن. تو رو هم درک مخون یلي. خستنين یجورنیمن اصال ا ینه مامان، بابا-

 اون روزها حالت خوب نبوده.

 زد و دستم را در دست گرفت. لبخند

 آسمان؟-

 بله؟-

 گفت: کردیم یکه با انگشتانم باز یرا فشرد و در حال دستم

 .شمینم مونيپش یمجبورت کردم مال من بش کهنیاز ا وقتچيه-

 هم آشکار بود. شیهادر حرف تيمالک حس

 .کنمیبودن حرفش را انکار نم یخوب خواستن اما

 را پنهان کردم. لبخندم

 ببرد. یکه از حرفش کرده بودم پ یبه ذوق خواستمینم

 

 فراموشم شد. زيمان همه چدر خانه یجلو

 برده بودم. یپ امیبه عمق دلتنگ تازه

 بخورم. نيبه زم یشدم که کم مانده بود با سِکندر ادهيبا عجله پ یجور

 آروم آسمان!-

 گفتم: جانيکردم و با ه نگاهش



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
221 

 

 ذره شده. کی. دلم براشون نمشونيزودتر بب دی. باشهینم-

 .ختیرا به هم ر اهشيس یرا با غم تکان داد و موها سرش

 برو، برو در بزن.-

 دهانم را قورت دادم و به سمت در خانه رفتم. آب

 .دميشن "هيک" گفتیمادرم را که م یخسته یصدا یوقت دياشکم جوش یهم چشمه باز

 من گفت: یبدهم و او بجا یجواب نتوانستم

 حاج خانم. ديباز کن-

 در را باز کند. خواهدیکه م دادیم نیمادرم نشان از ا سيخ ییلَخ لَخ دمپا یصدا

 خدا! آخ

 صدا هم تنگ شده بود. نیا یبرا دلم

 چشم دوختم. میرو بایو عشق به مادرِ ز یبعد در باز شد و من با دلتنگ هيثان چند

 .ديمن حرف در دهانش ماس دنیکه با د دیبگو یزيباز کرد چ دهان

 که من باشم. شدیدرشت کرد و انگار باورش نم چشم

 گفتم: و دمیبغض خند با

 مامان؟-

 را نداد. جوابم

 در شوک بود. هنوز

 .ديو باز هم اشکم چک رميرا بگ امهیگر یجلو نتوانستم

 مامان؟-
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 .دياشک او هم چک بارنیا

 را از هم باز کرد و جوابم را با محبت داد. دستانش

 جان مامان؟-

 را در آغوشش جا دادم. خودم

 تنگ شده بود!آغوش پر مهر و امن  نیا یچقدر دلم برا یوا

 تن آرامش بخشش تنگ شده بود! یبو یدلم برا چقدر

 کرد و با عطش سر و صورتم را بوسه باران کرد. نوازشم

 دل مادر! زینفس مادر؟ عز یچراغ خونه؟ اومد یاومد-

 !خواستیمادرم را م یلوس شدن برا دلم

 تا نازم را بکشد! خواستیناز کردن م دلم

 مادرم! یجانم فدا آخ

 کردم؟یچه م نبود

 

 با او نکرد. ییبود اما رفتار نابجا نيچِرکگرچه دل مادرم

 محبت از او استقبال کرد و مرا مقابل او شرمنده نکرد. با

 در مدرسه بود و پدرم هم قطعا سر کار! زمیدر خانه تنها بود. باران عز مادر

 مامان؟-

 و نگاهم کرد. برگشت

 !یو پر از دلتنگ قيعم
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 را پاک کرد. شیهااشک اشیروسر یشهیو با ررا کج کرد  سرش

 اش گذاشتم.شانه یسمتش رفتم و سرم را رو به

 ؟یکنیم هیچرا گر گهیمامان من که اومدم. د-

 گذاشت و گفت: جوابیرا ب سوالم

 .اديزنگ زدم به بابات، داره م-

 کردم و گفتم: یسر حال یخنده

 اد؟يمامان بابا داره م-

 لرزانش را با دست فشار داد و گفت: لب

 قلبش بازم گرفت. یکرد کاریچ شیبخاطر آزاد ديفهم یآسمانم. وقت هياز دستت شاک-

 ام خارج نشد.از حنجره ییاما صدا میبگو یزيباز کردم تا چ دهان

 بود. ماريپدرم ب قلب

 بر من! با پدرم چه کردم؟ یوا

 بر من! یوا

 یتکرد وق نیدخترش چه ها که نکرده. خودش رو نفر ديفهم یوقت ديو صورتش کوب کرد آسمان. به سر هیبابات گر-

هخون یخودش رفت تیبا رضا ديفهم یتو چاه انداختَتِت! خودش رو کشت وقت یدست یخودش دست یبا امضا ديفهم

 بخت! ی

 انداختم و آرام آرام زار زدم. نیيرا پا سرم

 گفتم؟یم چه

 گفتن داشتم؟ یبرا یزيمگر چ اصال
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 آسمان؟ دخترم؟-

 نگاهش کردم. دیباریکه اشک ازشان م یرا بلند کردم و با چشمان سرم

 را قاب گرفت و گفت: صورتم

 ؟یخوشبخت-

 زدم. لبخند

 بودم! خوشبخت

 کلمه جار زدم. کیرا در  امیآرامش پلک زدم و از ته دل تمام خوشبخت با

 !یليخ-

 ام بود!گفته قتيچشمانم نشان از حق برق

 بود! یمرد مهربان آذرخشم

 .میريبودم، فاکتور بگ دهيکه ضرب دستش را چش یاگر آن چند روز البته

 را شکر کرد. شیآسوده، خدا یبا نفس مادرم

 کاناپه نشسته بود رفتم. یکه معذب رو ییو به سمت او ختمیر یاستکان چا دو

 یمشتر ها،یاستکان بخور کی یعنیطعم! عطره! هم خوشمامان من حرف نداره. هم خوش یهاییآقا آذرخش چا-

 !یشیم

 به لب داشت. یام لبخند مهربانبه من بود و تا آخر جمله حواسش

 ابرو باال انداختم. شیشدم و برا طانيش

 بودم و خودم خبر نداشتم! ديسف چشم

 که آرام به کمرم خورده شد به عقب برگشتم و به مادرم  نگاه کردم. یدست با
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 فرمش!لبان خوش یِچاشن اش،یبهار شهيابروانش بود و لبخند هم انيم ینیريش اخم

 ؟یزنیاِ! مامان چرا م-

 رو ببر. یچا یکن یزبون باز کهنیزبونت. عوض ا نیبزنمت با ا دمیبا-

لب به  ردمکیکَل مکه با مادرم کَل ییآن روزها ادیرا فراموش کردم و به  امیاتفاقات تلخ زندگ یلحظه به کل کی

 سخن باز کردم.

 از او خجالت بکشم. دیهم هست که با یفراموش کرده بودم که آذرخش اصال

 یعل یبرم برا نیخوایکه نازم رو بخره! نکنه م فشهي! شوهرمه خوب. براش ناز نکنم؟ اصال وظايزنیاِ مامان، حرفا م-

 سر کوچه ناز کنم؟ یبقال

 گفت: دیگزیکه لب م ینثارم کرد و در حال یتپل یچشم غره مادرم

 خجالت بکش.-

 گفتم: لَکسیرا جلو دادم و ر امینیيلب پا ییپر رو با

 مداد ندارم مامان. بده بِِکشم.-

 کرد و گفت: ینوچ نوچ

 سرد شد. یچا-

 !آخ

 به سمت آذرخش برگشتم. تند

 را منعکس کرده بود. یانور کور کننده چشمانش

 دانم؟یچه نم یبرا حال

 از ته دل بود! بيهم عج اشخنده
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 .جاستنیکردم و فراموش کرده بودم که او هم ا میهادندان ريرا اس لبم

 شد! یزیآبرور عجب

 

 رنگش دوختم. یمشک یهالهينشستم و نگاهم را به ت کنارش

 شده بودند! یطانيش بيعج چشمانش

 باال رفته سرم را تکان دادم و آرام گفتم: یابرو با

 ه؟يچ-

 شوم. ترکیزد و اشاره کرد تا به او نزد یخندکج

 به سمتش خم شدم و او کنار گوشم لب زد. کنجکاو

 خانم؟ یبرام ناز کن یخوايم-

 خشک شدم. میاَبوالهُل سر جا یمجسمه مثل

 !دادمینم یطلب سوتمرد فرصت نیا یو جلو شدمیالل م کاش

 انداخته بود، جمع و جورتر نشستم. که مطمئنا گل یهم فشردم و با صورت یرا رو لبانم

 و رو کرد. ریز هیاش دلم را از پاخنده یصدا

 دهانم را پر سر و صدا قورت دادم و او دوباره گفت: آب

 جان! زِیعز خرمیناز کن، خودم همش رو م-

 که جانم را تازه کرده بود لب به دندان گرفتم. یاانداختم و با خنده نیيرا پا سرم

 د!مر نیاز ا یوا

 !شدینم ییاوقات اصال قابل شناسا یگاه
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 دل؟ زیعز یباز که لبو شد-

 .دميکوب امنهيس یکردم و دستم را نامحسوس رو اخم

 قلبم گوش فلک را کر کند. یمانده بود صدا کم

 !شدیبود! اصال شرم سرش نم جنبهیب یادیقلبم ز واقعا

 و با ناله گفتم: دميبه شالم کش یدست

 آذرخش!-

 .دينفس کش قيرا گرفت و با لذت و عم دستم

 جان؟-

 را از داخل گاز گرفتم و سرم را بلند کردم. لپم

 نگاه مادرم هزار بار مثل شمع سوختم. دنیکه با د یوا

 دو برابر شد! خجالتم

 مادرم دود شد و هوا رفت! شيهم پ میجو آبرو کی همان

 از دست آذرخش! یوا

 

 .ستادمیلرزانم ا یپاها یکه تپشَش کر کننده شده بود رو یقلب در، با یصدا دنيساعت بعد با شن کی

 از جانم! زتریبود. پدر عز پدرم

 هم گذاشت. یتبسم آرامش بخش، چشم رو کیبلند شد و با  مادر

 کار آرامم کند! نیبا ا خواستیم ایگو

 دادم. رونيگرفتم و بازدَمم را آرام و مسلط ب یقيرا تکان دادم و دَمِ عم سرم
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 دلربا دم گوشم گفت: ییآذرخش پشت کمرم را نوازش کرد و با صدا دست

 . آروم باش!زمیآروم عز-

 را با چشمان بسته تکان دادم. سرم

 نبودند. امیهمراه یارای میرفت تا در را باز کند و من انگار پاها مادر

 !افتمیدوباره  یانگار جان دم،یپر صالبت پدرم را که د قامتِ

 شدم!تازه متولد  انگار

 ...اما

 شده بود؟ ريانقدر پ چرا

 انقدر شکسته شده بود؟ چرا

 صدا زدن نامش را! یتابی. بکردیم یتابیب دلم

 بابا؟-

 .دیاش بگوخسته یتا دستانش را از هم باز کند و با صدا ديطول کش هيثان چند

 جان بابا؟ عمر بابا!-

 و خودم را در آغوش پدرانه و امنش رها کردم. دمیسمتش دو به

 .دمينفس کش قيتنش را عم یو من بو دنديچيدورم پ چَکيپ نيع دستانش

 کردم؟یچه م یپدر خوبم! نبود یپدر! وا یوا

 و روانم را زنده! کردیروحم را تازه م شیهازمزمه

 تنگ شده بود! شیدلم برا چقدر

 وجودش تنگ شده بود! یدلم برا چقدر
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 بابا؟-

 یب رهيگیبابا قلبش م یآسمانش؟ نگفت یب شهیبابا نفسش قطع م ینفس بابا؟ نگفت یجانم بابا؟ جان بابا؟ کجا بود-

 آسمانش! عمر بابا! یآسمانش؟ بابا فدا

 مَلَس بود! بيلبخند عج نیلبخند زدم و ا هیگر انيم

 کَرَمت را شکر! ایخدا

 

 ممکن بود. کار نیترسخت میکندن از آغوش پدر برا دل

 کردم که دست آخر، مادرم با بغض گفت: یتابیو ب یقراریب نقدرٓ  ا

 .ینکرد هیانقدر گر یدیشد. من رو د میآسمان حسود-

 گفت: یو پدر به آرام دمیلحن پر حرصش خند به

 رفع شه. امیبه دخترم نداشته باش. بذار تو بغلم باشه تا منم دلتنگ یکار-

 پدر، به وجد آمدم. یجمله نيهم با

 .دميرا بوس رشيو صورت خسته و پ دمیخند

 ام بود.داشته و نداشته یسلطانم بود. همه پدر

 بود! دهی. انگار پدر او را ندجاستنیافتاد که آذرخش هم ا ادمی تازه

 مزاحم را زدودم. یهاآغوشش جدا شدم و اشک از

 لبخند زد و نگاهش به او افتاد. میبه رو پدرم

 .دمیجویبلندم را م یهاناخن واروانهیبه جانم نفوذ کرده بود و د ساستر

 کرد. یسرد و پر از نفرت پدر، ته دلم را خال چشمان
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 زدم و آذرخش سالم داد. شیصدا آرام

 مرد مغرورم انقدر مظلوم شده بود؟ چرا

 که به کار برده بودم. یتيمالک مِيبخاطر آن م دیباال پر میابرو

 مغرورم؟ مرد

 نه چندان بلند گفت: ییپلک زد و با صدا پدرم

 !یسالم پسرم! خوش اومد-

 او سربلند شدم. یپدرم دلم آرام گرفت و جلو یو منطق رفتار عاقالنه با

 .یام نکرداو شرمنده شيپدرم! ممنون که پ ممنون

 .دمیآذرخش را د نیيسر پا یقلبم فشرده شد وقت اما،

 انقدر مظلوم و شرمنده؟ چرا

 دست ییايدن میبرا یدوست ندارم. همان مغرور باش یمدل نینباش. من تو را، ا گونهنینه! ا" میداشتم بگو دوست

 "!ستیافتنين

 به سمتش رفت و خودش نشست تا او معذب نباشد. پدرم

 اخالق پدرم را دوست داشتم! چقدر

 !یادهيپدر فهم نيبه داشتن چن کردمیم افتخار

 پدرم خودش را باخته است؟ یسوال شده بود که چرا جلو می! برایراست

 . مگر نه؟دیآیبه او م شتريو تکبر ب غرور

 دادم و آنها شروع به حرف زدن کردند. رونيکه نشستند نفسم را ب نيهم

 با تأسف گفت: امدهیو زخم د ريپ پدر
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 بخاطر اون اتفاق ناگوار شرمندم. نيپسرم! و همچن گمیم تيتسل-

 را با دستمال پاک کرد. اشیشانيق پعر آذرخش

 عرق کرده بود! نيچن نیآمده بود که ا یام گرفت. انگار به خواستگارلحظه خنده کی

 م؟يعامش کنقتل  جانينکند وَهم دارد هم ای

 ام بلند نشود.خنده یحساس صدا تيموقع نیام را گرفتم تا در اخنده یزور جلو به

 .کردمیم هیقبل نبودم که مظلوم گر قهيانگار همان دختر چند دق حال

 دادم! رييزود موضِعم را تغ چه

اتفاق تلخ بود و در واقع عجل پدرم سر  کی! به قول مادرم، اون حادثه فقط ییدشمنتون شرمنده جناب آسرا-

 بود. دهيرس

 لبخند زد و متواضعانه گفت: پدرم

که دخترم رو بخاطر اشتباه من تا به  دوارميگفت( و من ام ینجواگونه و ناراحت ی! )بعد با صدایهست یپسر عاقل-

 !ینکرده باش تیحال اذ

 نگاهش کردم. طنتيزد و من با ش یلبخند تلخ آذرخش

 آبش را بزنم! ریز جانيتا هم دادیمزه م چقدر

 به او بدهد! یحساب یگوشمال کی زمیرا بکنم تا پدر عز تشیشکا

 دم!شده بو ريش بيبودم، عج دهیرا د پدرم

 نوچ! نوچ

 باهاتون تنها حرف بزنم؟ تونمیم ییجناب آسرا-

 کردم! اخم
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 شود؟یمگر م یخصوص ،یمکان عموم در

 حرفش را بزند؟ جانياگر هم دیايدرم جانش

 

 کاناپه نشستم. یرو نهيکردم و دست به س اخم

 رو به مادرم گفتم: یشدم و با تخس تلخ

 ومد؟يباران چرا ن-

 و گفت: ديشد. صورتم را محکم و چند بار پشت سر هم بوس کمیو نزد دیخند نیريش

 هم تنگ شده بود. اتیاخمات و تخس باز نیا یفدات بشم که دلم برا-

 گفتم: یابچگانه یرا پنهان کردم و با صدا لبخندم

 صدقم برو. دلم خواست!مامان قربون-

 چسباند. اشنهيو سرم را به س دیخند

 مرگت شم! شيپ یاله ات؟یکار نیريش نیبا ا یتو؟ کجا بود ی! کجا بودقربونت برم یآسمانم! اله یوا-

 خدا نکنه مامانم!-

 .ستادمیآمدم و ا رونيباز شدن در اتاق پدرم، از آغوش مادرم ب یصدا با

 .دیباال پر میابرو یتا کی

 چرا انقدر سرخ شده بود؟ آذرخش

 و لبان پدر چرا انقدر خندان بود؟ چشمان

 !یمُردم از فضول ایخدا

 به پدر چه گفته؟ آذرخش



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
233 

 

 و نگاهشان کردم. دمیلب گز طاقتیب

 شد؟ یچ-

 گفت: کردیکه دستانش را از هم باز م یاخم کرد و در حال پدرم

 !نميبغل بابا بب ايدختر بابا که انقدر فضول نبود. بدو ب-

 که پدرم دوست داشت حرف زدم. یبه کمر شدم و با همان حالت دست

 من فضولم؟ فقط کنجکاوم! بابا-

 !اههيآره ماست هم رنگش س-

 اِ؟ بابا مسخره نکن.-

 .ديکرد و دو بار پشت سر هم لب به دندان کش ینوچ ماهرانه

 .رهيقلبم آروم بگ ايبغلم بابا جان. ب ايب-

 را فراموش کردم. زيشدم! به کل هم چ نگران

 کرد؟یدرد م قلبش

 من؟ بخاطر

 خدا مرا بُکشد! یوا

 سمتش پرواز کردم و در آغوشش محو شدم. به

 و گفت: ديرا با عطش بوس سرم

 بابات؟ نیا کردیبابا چه م یدخترِ خوشگل بابا! نبود-

 شدم و از فرصت سوءاستفاده کردم. لوس

 لوس کنم. شیدوست داشت خودم را برا یليخ پدرم
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 مگه نه! گه؟ید نيگفت گهیدبه هم یچ یگیبابا؟ حاال که دختر خوشگلتم؟ بهم م-

 گفت. یدارباال انداخت و نوچ کِش ابرو

 نگاهش کردم. زانیآو یکور شد و با لب و لوچه ذوقم

 چه زود مرا به او فروخت! پدر

 و گفت: ديرا بوس چشمانم

 .یفهمیاخم نکن بابا! به وقتش تو هم م-

 اِصرار نکردم. گرید

 !گفتندینم یزيداشتند که چ یليدل حتما

 برخواست و گفت: یگپ و گفت، او از جا یاز ساعات بعد

 .ميکنیما رفع زحمت م نیاگر اجازه بد-

 لبخند زد و مادرم گفت: پدر

و بفهمه خواهرش اومده و  ادياالناست که باران برسه. ب نينيبش گهید کمی! یپسرم؟ شما مراحم هيچه حرف نیا-

 .شهیرفته ناراحت م دهیند

 .ديکش یانفس کالفه یقیشد و بعد از دقا رهيخ دگانمیدر د ی. با حالت خاصختمیالتماسم را در چشمانم ر تمام

 حتما!-

 .دميوافر کف دستانم را به هم کوب یبرق زدند و با ذوق چشمانم

 بود. نه؟ دهيواقعا مهربان و فهم آذرخش

 

 .شودیم تریتر و خواستندورش بگردم که روز به روز، خوشگل یرا در آغوش گرفتم. اله بارانم
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 .دمينرمش را بوس یگونه یرا به خودم فشردم و با دلتنگ زشیر یجثه

 تنگ شده بود! اشیچشمان رنگ یدلم برا چقدر

 تنگ شده بود! میکردیکَل مکَل مانیهاکه با هم سر رنگ چشم ییروزها یدلم برا چقدر

 کوچکش را دور گردنم انداخت و با بغض گفت: دستان

 ؟یاومد یآج-

 جوابش را بدهم. طانيش یخندان و چشمان یکردم با لب یسع نيهم یناراحت باشد! پس برا خواستینم دلم

 نه! هنوز تو راهم.-

 و دست به کمر شد. ديزود بغضش پر کش یليخ

 ؟یتو هنوز آدم نشد-

 شتريتهران، شمال طول داشت. بچه نبود که الحمدهلل! از من هم ب یجاده یزبانش اندازه دهیتنگ کردم. وَر پر چشم

 شود؟یبچه بزرگ شود، چه م نی. اديفهمیم

 خانمِ من فرشتس باران کوچولو.-

 آسمان ابرو باال انداختم. یزدم و برا یاز من، لبخند گَل و گشاد تشیآذرخش و حما یصدا با

 نکنه. ريباران خانم؟ حاال هستشو تف کن تو گلوت گ یخورد-

 .ستادیت و مقابلش ابه من، به سمت آذرخش رف توجهیدفعه باران ب کی

جواب دهن پر  خواهدیکه باز هم م دادیاز لبخند پنهانش بود،  نشان م یاش که حاکو لب جمع شده طانيش چشمان

 نثار آذرخش کند. یکن

 را بلند کرد و به آذرخش نگاه کرد. سرش

 که. بتيتو ج ی! بابا لنگ دراز رو گذاشتیاَ؟ عمو تو چقدر دراز-



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
236 

 

 ام را رها کردم.پخش شدم و قهقهه اطيح کف

 درد گرفته بود از شدت خنده. دلم

 دختر! نیاز دست ا امان

 و مادر با دست به صورتش کوفت و گفت: دیهم با اخم خند آذرخش

 .نميکن بب یباران خجالت بکش! عذرخواه یوا-

 شانه باال انداخت و آذرخش رو به مادر گفت: اليخیب باران

 خانم!اشکال نداره حاج -

 پُر رو، پر رو به آذرخش زل زد و گفت: باران،

 کنم؟ یجونم شوخ یداره با شوهرِ خواهر یمامان جون! چه اشکال شونهیحق با ا-

 و من باران را در آغوش چاِلندم. دیلب گز مادر

 زبانت بارانم! یفدا آسمان

مرا فراموش کرده بود و فقط با  یکه در همان چند ساعت به کل یبا آذرخش خوب اُخت شده بود. به قدر باران

 .کردیم یآذرخش باز

باز مانده بود.  صدریغار عل یهم در معاشرت با آذرخش کلمات قُلُمبه، سُلُمبه به کار برده بود که دهانم اندازه آنقدر

 حرارت؟ نیآخر بچه و ا

 "یهستما خواهر جانیباران جون منم ا" گفتمیهم م یوقت

 .دادیم گونهنیا ،ییاعتنایرا با ب جوابم

 .ستميمنم ن یکه هست یهست-

 حرفش! نیبد پرم را کَند با ا یعنی اصال
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 بود. دهيته کش یآذرخش به کل یهم که جلو میآبرو

 !شکیبود ب امیروز زندگ نیامروز بهتر اما

 روز خاص را فراموش نخواهم کرد. نیهم بگذرد هرگز ا یعمر

 زت تشکر کنم.چطور ا دونمیممنون آذرخش! واقعا نم-

 بود گفت: شیکه حواسش به رو به رو یرا عوض کرد و بدون نگاه به من، در حال دنده

 !ني! همهي. بودنت برام کافستيتشکر الزم ن-

 .دادینشان از تعجبم م امدهیباال پر یابرو

 بگذارم. یزيچه چ یهیحرفش را بر پا نیا

 !زندهایم ییهاحرف کی یآذرخش هم گاه نیا

 رد و بدل نشد. انمانيم یحرف گرید

 کرد و گفت: امادهيپ م،یديعمارت که رس به

 .اميدارم. انجامش بدم زود م کيکار کوچ کیبرو تو من -

 سر تکان دادم و گفتم: یکنجکاو با

 برو به سالمت! فقط زود برگرد.-

 زد و با تکان دادن سر، دور زد و از مقابل چشمانم محو شد. لبخند

 اده بود؟افت یخاص اتفاق

 در را باز کردم. د،يباال انداختم و با کل شانه

 .دیدیم لميکاناپه نشسته بود و ف یجان رو مادر

 و گفتم: دمياش را محکم بوسسمتش رفتم و از پشت بغلش کردم. گونه به



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
238 

 

 سالم مادر جون!-

 ماهت دختر قشنگم! یسالم به رو-

 زدم و گفتم: لبخند

 چقدر دلم برات تنگ شده بود مادر جون! یدونینم-

 صورتم را نوازش کرد. اشدهيو کش فیداد و با انگشتان ظر لمیرا تحو شیدلربا لبخند

 دل مادر! زیدل به دل راه داره عز-

 !شکیبود ب زیعز یليخ میزن برا نیزدم و ا لبخند

 آذرخش کو پس مامان جان؟-

 تر کردم و آب دهانم را قورت دادم. لب

 .گردهیکار داره و بعد انجامش زود برم روني! گفت بدونمینم-

 گفت و سرش را تکان داد. یآهان

 

 "سه روز بعد"

 

 کنه؟یبازم سرت درد م-

 خودم هم سوال شده بود گفتم: یکه برا یلرزان یو صدا یسر تکان داد و من با نگران کالفه

 .گرنتهيدورت بگردم! حتما بازم م یاله-

 سرش بود فشرد. یا که روکرد و دستم ر اخم

 جمله رو تکرار نکن. نیخدا نکنه! صد هزار بار گفتم، انقدر ا-
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 به حرصش سرش را ماساژ دادم. توجهیو ب دمیگز لب

 داشت؟ یانتظار چه

 اش نروم؟صدقهمثال نگرانش نشوم و قربان که

غصه  اش،یو با ناراحت دميکشیمن هم درد م دنشيچرا با درد کش دانمیمسئله اصال دست خودم نبود. نم نیا خوب

 .خوردمیم

 حسم فرق کرده بود. دانمیم فقط

 از فکرش هم واهِمه داشتم! یکه حت یحس

 ارم؟يبرات دارو ب-

 کرد و با حرفش، قندِ دلم باال زد. ینوچ

 .شمیخوب م ینه! خودت باش-

 دوباره سرش را ماساژ دادم. یرا کور کردم و با نگران ذوقم

 آسمان؟-

 که به او داده بودم. ینگرانش بودم که توجه نکنم به جواب آنقدر

 جانم؟-

 مهم نبود! می. اما براکردمیحس م ینگاهش را به خوب ینيسنگ

 .شمیخوب م یجورنیرو سرم؟ ا یذاریجانت سالمت! سرت رو م-

 اش فکر نکردم.جمله یسر تکان دادم و اصال هم به معن فکریب

 گذاشتم. اشیشانيپ یرا رو امیشانيپ خم کردم و سر

 .ديکش انشانيم یقيو او نفس عم ختندیصورتش ر یرو یبازبا لج مینشست. موها میموها انيم دستش
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 بود و قصد آرام شدن نداشت. دهيچيقلبم در گوشم پ یصدا

 !امچارهيکن قلبِ ب یباش دلم! آبرودار آرام

 یآدمِ رو نیترجنبهیمن ب ديفهمیو باز هم نم دادیم شیرا افزا اشیدُز مهربان روز،یاز د شتريمرد هر روز، ب نیا

 .نميزم

 را نوازش داد و او گفت: امینياش بعطر تلخ و مردانه یبو

 ؟یدونستیرو م نی! اکشهیم شيرو به آت اميبلندت دن یکنندست آسمان. موها وونهیعطر موهات د-

 کرد. تشانیرا در دست گرفت و با لجاجت به باال هدا میگذاشتم. موها جوابیدهانم را قورت دادم و سوالش را ب آب

 داشتند که مثل آبشار دوباره پخش صورتش شدند. یهم انگار سر ناسازگار میموها

 و سرش را به سرم فشار داد. دیخند

 منِ. آسمان؟ یبرا یاوجودت معجزه-

 ج... جانم؟-

 بهم لطف داشته. نه؟خدا -

 چشمان درشت شده نگاهش کردم. با

 بودم. دهیند هیزاو نی! تا به حال چشمانش را از ایوا

 بخاطر داشتنت! کنمیهر روز خدا رو شکر م-

 م؟یچه بگو دانستمینم واقعا

 الل شده بودم! انگار

 بست و دستانش گردنم را احاطه کردند. چشم

 !یممنون که هست-
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 و گفت: دياش، سرم را با لذت، دو بار پشت سر هم بوسلهاز اتمام جم بعد

 گفتم بودنت معجزست؟ سرم خوب شد! یدید-

 با تعجب گفتم: ختمیریکه از خجالت عرق شرم م یحال در

 واقعا خوب شد؟-

 نگاهم کرد. یلبخند سرش را کج کرد و جور خاص با

 را زد که باز هم مجنون شدم. یجواب سوالم، حرف یبجا

 بزرگ نشو! وقتچيه-

 شده بود! نه؟ بيعج

 شده بود! بيخودم، عج مثل

 را پشت گوش زدم. شانمیپر یو موها ستادمیا

 ؟یخوریم یچا-

 داد و گفت: رونيرا آه مانند ب نفسش

 و پرسش؟ یکين-

 و به سمت آشپزخانه قدم تند کردم. دمیخند

 رفته بود. دیمخالفت من و آذرخش به خر رقمِٓ  یجان باز هم عل مادر

 همتا نداردها! یدندگکیمادر جانِ ما هم در  نیا

 شما! یدوز براسوز و لبلب یچا کی نمی! ادیيبفرما-

 کرد و گفت: تشکر

 !نيبش ايب-
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 نشستم و او گفت: شیبه رو رو

 ؟یدیسال بعد کنکور م-

 در هم گره زدم و گفتم: انگشتانم

 ! چرا که نه!یاگه اجازه بد-

 و گفت: دينوش یچا یا. جُرعهديم در هم کشتکان داد و اخ سر

 ؟یاچه رشته-

 .بود مدهٓ  خوشم ا یليآمده خ شيبحث پ از

 سرکِشم را به عقب فرستادم. یو موها دميخودم را جلو کش یکم

  ادی. پس به احتمال زاديخوشم نم یاز پزشک ادیز یراستش رو بخوا-

 .خونمیم یريدب

 ابرو باال انداختم و گفتم: طنتيش با

 هم که جوره! مونيخدا رو شکر پارت-

 کرد و گفت: ینیريو اخم ش دیگز لب

 ممنوع! یباز یپارت-

 چشمک گفتم: کیو با  دمیخند

 که اونم معلم باشه! میندار شتريبرادر شوهر ب کی-

 را پشت گوش زدم. میموها یرا با تأسف تکان داد و من با کالفگ سرش

 مخصوص خودش را داشت! بیم معابلند ه یمو

 ام کرده بود!کالفه واقعا
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 کرد و گفت: نگاهم

 ؟یشیم تیببافمشون اگر اذ یخوایم-

 تند سر تکان دادم و گفتم: تند

 !شمیبله! ممنون هم م-

 مقابلش اشاره کرد و گفت: به

 .نيبش جانیا ايب-

 را در دست گرفت. میشدم و به سمتش رفتم. مقابلش نشستم و او ماهرانه موها بلند

 بود! نیريش بيخواب عج نیو ا گرفتیخوابم م شد،یم دهيکش میموها انيدستانش م یوقت

 .دميکش یبلند یازيهم فشار دادم و خم یام را روخمار شده چشمان

 آلود!خواب چه

 

 "از زبان آذرخش"

 

 !شومیعاشق م شتريب هيو من هر لحظه و هر ثان گذردیم روزها

 کردن! یعاشق یو چقدر سخت است پنهان شومیم عاشق

 !داندیم چه

 !دهدیوجودش جان م یهم هست که برا یکس داندیم چه

 !داندیچه م او

 دادم. رونيرا آه مانند ب نفسم
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 شد؟یدلبر نم یادیخواب ز در

 انداختم. شیزانوها ریرا ز گرمیکتفش گذاشتم و دست د ریدستم را ز کی

که جان و دلم را به  بشیدلفر یدل بِکنم از چهره شودیام. لبخند زدم و مگر مبافته مهيرا نصفه و ن شانشیپر یموها

 گرفته است؟ یباز

 حجم از خواستن را چه کنم؟ نیا ایخدا آخ

 پر کاه سبک بود! لبخند زدم و به سمت اتاق پا تند کردم. مثل

 کردم؟یدختر نبود، چه م نیا

 دهد؟یدختر جان م نیا یکه آذرخش برا داندیم یمگر کس اصال

 کند؟یم یکه آذرخش چهار سال است که عاشق داندیم یمگر کس اصال

 داند؟یم یمگر کس اصال

 .دمیرا به جان خر اشینوران یتخت گذاشتمش و لذت نگاه کردن به چهره یرو

 قلبم بلند شد. رانگریو ینوازش کردم و باز، صدا اقيرا با اشت صورتش

 !دانمی. مدهدیلب آخر کار دستم مق نیا

 وجودِ من است؟ یساله همه ستيدخترِ ب نیا م،یبه که بگو ایخدا

 م؟یام را به که بگوچهار ساله راز

 گفت؟ یبه کس توانیمگر م اصال

 ش،يبودم که چهار سال پ شده یسالم بود عاشق دختر یس ش،يکه چهار سال پ یگفت که من یبه کس توانیم مگر

 هفده سالش بوده؟

 م؟یرا به که بگو دردم
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 امشده یکه عاشق کس یوقت میهستم! چگونه بگو نيزم یمرد رو نیترفيکث دانمیخودم هم م یوقت میبگو چگونه

 تر است!سال از من کوچک زدهيکه س

 است؟ انصاف

او را پاسوز خودم  ،یخودخواه با توانمیام. حال چگونه ماز او عمر کرده شتريقرن ب کی! من دانمی! خودم هم منه

 کنم؟

 مرا دوست ندارد! دانمیرا که م ییاو

 !شدی! کاش او هم عاشقم مدميکش آه

 .چاندميرا گرد کمرش پ گرمیسرش گذاشتم و دست د ریو دستم را ز دميدراز کش کنارش

 !شدیم نیريش بيخواب عج در

 در آغوشم جا کرد. شتريدهانش را قورت داد و خودش را ب آب

 .کردیو غُر غُر م شدیهزار بار سرخ م د،یدیم تيوضع نیبود و خودش را در ا داري! حال اگر بدمیخند

 فرستادم. میهاهیرا به ر شیبخش موها یزندگ یبو

 !امدهيرا فهم یزندگ یو چهار سال معن یتازه، بعد از س من

 ! نه؟گریاست د نيهم یزندگ

 

 "آسمان"

 

 تخت نشستم. یبلند شدم و رو یحالیب با

 را خاراندم و متعجب به اطراف نگاه کردم. امیپبشان
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 به اتاق آمده بودم؟ یکِ من

 و حتما کار آذرخش بود. دميکش یهوف

 بود! کیو تار اهيظُلُمات، س نيشده بود و اتاق ع کیهم تار هوا

ا ت ستادمیا یفشردم. کمهم  یگرفتم و چشم رو واریرفتن چشمانم، دست به د یاهيو با س ستادمیا میجفت پا یرو

 از اتاق خارج شدم. اطيبعد با احت یو اندک دیايحالم جا ب

 دلم؟ زیعز یشد داريب-

 که بر اثر خواب دو رگه شده بود گفتم: ییبه مادر جان انداختم و با صدا نگاه

 . نه؟دميخواب ادیسالم مادر جون! ز-

 سرت! یفدا-

 م.پا تند کرد سیرا تکان دادم و به سمت سرو سرم

 کیبالشت،  ی. چشمانم پُف کرده بودند و طرح رودمیام بلند شد و بلند بلند خندقهقهه نه،یيخودم در آ دنید با

ام هم باز شده بود و بر اثر اصطکاک در هوا پخش و پَال شده بودند. بافته شده یطرف صورتم را قرمز کرده بود. موها

 شده بودم! یخودم دلقک یبرا

 آمدم و به سمت مادر جان رفتم. رونيب

 پس آذرخش کو مامان؟-

 سروش زنگ زد بهش گفت کارش داره. اونم رفت.-

 افتادم. فشيو کث زيه یهاآن شب و نگاه ادینام سروش به  دنيشن با

 گفتم. یآهان یليمیدر هم شد و با ب صورتم

 دهیبه او داشتم که اصال خوب و پسند یحس! دست خودم هم نبود! ناخودآگاه آمدیاز آن سروش منفور بدم م چقدر

 نبود.
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 پر به خانه آمد. یساعت دَه شب بود که با دستان بایتقر

 را از دستش گرفتم و تشکر کردم. هالِکسیکمکش رفتم و نا به

 است. یناراحت و عصب یکم کردمیم احساس

 م دنبال حرفم را گرفت.شدم که مادر جان ه ایو حالش را جو اوردميطاقت ن یقیبعد از دقا باالخره

 و بعد گفت: ديکش شیدست به موها یجوابمان عصب در

 گرفته. یسروش فردا مهمون-

 را کج و کؤله کردم. دهانم

 و ناراحت بود؟ یعصب نیا بخاطر

 جان با تعجب نگاهش کرد و گفت: مادر

 به؟يهم ع یوا؟ مامان جان مهمون-

 .استيدن یهانیترمذخرف هاشیمامان! مهمون یشناسیخودت که سروش رو م ی! ولستين بيع-

 .یبر یستيمجبور ن طورهنیخوب اگه ا-

 گذاشت. شیزانوها یضرب گرفت و آرنج دستانش را رو نيزم یرو شیپا با

 اتفاقا برعکس! مجبورم برم چون شُرکا هم هستن.-

 نگفت. یزيجان سرش را تکان داد و چ مادر

 اد؟يمادر جون هم باهات م-

 د و گفت:کر نگاهم

 .یمن دوست ندارم بر یتو رو هم دعوت کرده. ول-

 ام گرفته بود.و تُخس گفت که خنده نیريآخرش را انقدر ش یجمله
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 را دوست نداشتم. یمهمان نیاش ناراحت نشده بودم. چون قطعا خودم هم رفتن به اجمله از

 حاضر شوم! اشیهمانم هم مانده بود که در مهمان آمد،یاز سروش خوشم م ادیز

 بود که با اخم گفت: امدهيانگار مادر جان خوشش ن یول

 و نه تهش، تنها بمونه؟ داستيخونه که نه سرش پ نیتو ا یخوایها! نکنه مچه حرف-

 داد و گفت: ونديبه ماجرا نگاه نکرده بود که ابروانش را به هم پ دید نیاز ا انگار

 نه!-

 !افتهینم یاتفاق چي. نگران نباش! هاديم مامان جان؟ آسمان هم یگیم یخوب پس چ-

 خوشحال نشد. ادیچرا احساس کردم آذرخش ز دانمینم

 .رفتیاجبار حرف مادرش را پذ یکردم که از رو احساس

 فردا نداشتم. یبه مهمان یخودم هم حس خوب گرچه

 د.جانم بو یشهیدر حال خوردن ر انهیدلشوره به جانم رخنه کرده بود و مثل مور جورکی

 

 داد و هوا دوباره روشن شد. ديرا به خورش شیماه جا باالخره

 .میتهران را متر کرده بود یصبح به همراه مادر جان پاساژها از

 نکرده بودم. یمادر جان ما! به عمرم انقدر پاساژگرد نیا شدیخسته هم نم ماشاهلل

 . به خدا خسته شدم.میبرگرد ايمادر جون تو رو جان جدت ب یوا-

 گفت: توجهیکرد و ب اخم

 ساکت!-

 خونه. میبر اي! مادر جون بی! وای! وایوا-
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 کرد و گفت: نگاهم

 که. میدینخر رهنيهنوز پ-

 مادر جان هم ول کن نبود. نی! واقعا خسته شده بودم و اگریگرفته بود د امهیگر

 به خدا دارم!-

 مغازه افتاد. کی نیتریلحظه چشمش به و نيهم در

 .ديبه حال و اعصاب خراب من، دستم را گرفت و به سمت آن مغازه کش توجهیو ببرق زدند  چشمانش

 چقدر خوشگله! نيآسمان بب-

 دنبال دستش را گرفتم. حوصلهیکردم و ب ینوچ

 باز نگاهش کردم. یبردم و با دهان ادیرا از  زيبود، همه چ نیتریکه پشت و ییبایز راهنيپ دنید با

 بود! رينظیب واقعا

یم یمرا راض نیبود و ا دهيکامال پوش راهنيپف داشت. پ نیيو از زانو به پا شدیکه تا زانو تنگ م یمدل یماه راهنيپ

به  ادیز یليرنگش خ یطوس یرنگ هم بود و زرها اهيشده بود. مخصوصا که س یهم کامال زر کار اشنهيس ی. روکرد

 .خوردیچشم م

 خوشگله مادر جون! یليخ نیا-

 کرد و گفت: یاوهوم

 پِرُوِش کن! میبر ايب-

 .شدیم دهید بایز اريدر تنم بس کردمیکه تصور م طورهمان

 کرده بود. دايپ یجالب اريبس یجِلوه ام،دهيو کش کیبار اندام

 .ديحرف در دهانش ماس دنمیکه با د دیبگو یزيجان خواست چ مادر
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 گفتم: یاپر عشوه یو با صدا دميدور با ناز چرخ کی

 ؟یدیامان جون پسندم-

 صورتم فوتش کرد. یخواند و رو یزيلب چ ریز

 .کردیکار را م نيهم قاي! مادر بزرگم هم دقدمیمادر بزرگم افتادم. خند ادیکارش  نیلحظه با ا کی

 !شاهللیکور بشه ا لي. چشم بخاديچقدر بهت م نيچشمم کف پات مامان جان! بب-

 گفت: یشدند و با بدجنس طانيچشمانش ش کهوی

 !کليهِ نیبا ا کنهیها که نمخوش به حال آذرخش! چه-

 و باز هم سرخ شدم. دمیگز لب

 منحرف بودها! بيجان عج مادر

 داد؟یچرا انقدر مرا خجالت م اصال

 که انگار پسرش هر روز و هر شب با من؟... زدیهم حرف م جورکی

 ! استغفرهلل! من هم بله؟نوچ

 

 باز به خودم نگاه کردم. یبار پلک زدم و با دهان چند

 عقد نداشت! یسر سفره ،چارهيداشتم، عروس ب شیکه من آرا یانقدر

 مونم؟یمادر جون به نظرت من زنده م-

 را کج کرد و با تعجب گفت: دهانش

 وا؟-

 گفتم: شدمینم ريکه از نگاه کردن به خودم س یباال انداختم و در حال شانه
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 و حساسه؟ یرتيکه چقدر غ یدونی. مکنهیزنده زنده گورم م نهيبب یجورنیوا نداره که مادر من! آذرخش من رو ا-

 گفت: دادیکه دستش را در هوا تکان م یزد و در حال چشمک

 حله! یهمه چ یايبراش عشوه ب کمیآذرخش رو ولش. -

 نگاهش کردم. هانهياندر سف عاقل

 گونه شناخته بود؟مادر جان پسرش را چ واقعا

 !ايگیم ییزايچ هیمادر جون -

 .دياش را به هم مالباال انداخت و لبان قرمز شده شانه

 ینداره، ول تیو تا آخر شب کار شهي. مَستت میايو تو هم براش عشوه ب نتتيکه بب هيفقط کاف گم؟یمگه دروغ م-

 .کنهیهم ولت نملحظه  کیها، نشده باشه ريتا صبح روز بعد تا از وجودت س گهید

 هم رنگ عوض کردم. باز

 .گذاشتیسر به سرم م یآورده بود و هِ  ريجان نقطه ضعف گ مادر

 .دميصورتم کش یرا رو دستم

 ام!ام، مطمئنا لبو شدن را هم گذراندهگونه یحرارت سوزاننده با

 ها رو نزن.حرف نیمادر جون تو رو خدا! ا-

 داد. لمیتحو ییباال انداخت و لبخند دندان نما ابرو

 !کنمیتو فقط تماشا کن، اگر تا صبح ولت کرد من اسمم رو عوض م گم؟یخوب مگه دروغ م-

 .ديسرخ شده سر تکان دادم و مادر جان صورتم را محکم بوس یصورت با

 .یخوشگل شد یليمن برم برات اسپند دود کنم برات. ماشاهلل، هزار ماشاهلل خ-
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*** 

 کردم! نگاهش

 کرد و نگاهم که به چشمانش افتاد... گرومپ! نگاهم

 قلبم! یرانیو یصدا

 حسود کور! چشم

 شوم؟یم خودیکه از خود، ب دیگوینم شود،یمقابلم ظاهر م نيچننیا

رنگش، دلم را هزار باز به مرز  اهيرنگ و کراوات براقِ س یطوس راهنيبود، با آن پ دهيکه پوش یرنگ اهيو شلوار س کت

 جنون رساند.

 .ديکشیبه رخ م یادیاش را زبزرگ و کار شده یتنگ بود و بازوها یليخ کتش

 به خودش برسد؟ نقدریمرد ا دهدیم یکردم! چه معن اخم

 در پوشش دقت به خرج بدهند؟ دیها بامگر فقط زن اصال

 ندارد! رتيمگر غ زن

 چرا؟ دانمینم اصال

 شوم! شیخواست فدا دلم اما

 ام گذاشت.چانه ریسمتم آمد و اخم کرده دست ز به

 بودم. یبار بود که از قد کوتاهم ناراض نياول ن،یو ا ديرسیم اشنهيتا س قدم

 چرا انقدر قد بلند بود؟ اصال

 م را به چشمانش دوختم.شده و اِغواگر شیآرا چشمان

 .زدندیچشمانش از خشم برق منگاه خاص،  نیبود و در کنار ا یجور خاص نگاهش
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 دقت نگاهش کردم. با

 گرفته بود. یرسواگرم، روانم را به باز قلب

 به گوش او هم برسد! شیصدا دميترسیکه م زدیتند م آنقدر

 افکارم پاره شد و نگاهش کردم. یرشته شیرايجذاب و گ یصدا با

 چه وضعشه؟ نیا-

 دهانم را قورت دادم و گفتم: آب

 خوب... خوب؟-

 بلد نبودم. یگرید یکلمه و جمله "خوب" یاز کلمه ريغ انگار

 صورتم رها کرد. یگرمش را رو صورتم خم شد و نفس یرو

 بستم و او گفت: چشم

 رو ندارم. شتیتحمل آرا شیگنجا گهیهستم. د یبرا لباست عصب یپاکشون کن! به حد کاف-

 داشت؟ یرادیا طنت،يش یگشودم و کم چشم

 داشت؟ یرادیا کردم،یبه حرف مادر جان عمل م اگر

 داشتم؟ شیپاک کردن آرا یحوصله مگر

 فرصت کم؟ نیهم در ا آن

 منصرفم کنند! کردیکه قلبم درخواست م یو منطقم از خواب برخاسته بودند و انگار قصد داشتند از کار عقل

 ."خاموش باش"به عقلم گفتم  ق،ينفس عم کیکردم و با  یرا عمل مميتصم باالخره

 ام را باال آوردم و دور گردنش حلقه کردم.لرزان و عرق کرده دستان

 گردنش فرو کردم. یشدم و سرم را در گود ترکینزد
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 !مُردمیکه داشتم از خجالت م یوا

 شود؟یه م! چیشویم کیهمه نزد نیبه جنس مذکر ا اتیقلب یو خواسته ليبارت باشد که به م نيکن! اول فکر

 بود؟ یچه کار نیا آخر

 کردم استرس و خجالتم را دفن کنم. یهم فشردم و سع یرو چشم

 شد؟یمگر م اما

 فرو کردم. شیرا در موها امپنجه

 !فينرم و لط چقدر

 ام!کننده کیو خودم شرم کردم از لحن خمار و تحر ختمیر ناز

 کارم! نیبا ا رميبم یاله

 آذرخش؟-

 .ديبه سمت خود کش شتريکمرم را چنگ زد و ب دستش،

 بودم. ستادهیبه او ا دهيچسب کامال

 .دادیو آب دهانش را تند تند قورت م ديکشیتند نفس م تند

 ام را از دست دادم.اراده ش،یگلو بکيتکان خوردن س دنیلحظه با د کی

 م ببوسم!و محک قياش را عممردانه یبزرگ و بامزه یدلم خواست آن گردالو فقط

 احمق شده بودم! چقدر

 چسباندم. شیگلو بکياز خودم داشته باشم، لبم را به س یارياخت کهنیکردم و بدون ا ترکیرا نزد سرم

 !دميبوس

 تازه متولد شده است! دانستمیکه م ی! محکم! پر از حس! حسقيعم
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 .دمیو خودم هم لرز دیلرز

 و با ترس آب دهانم را قورت دادم. دميعقب کش تند

 کار کرده بودم؟ چه

 خدا! یوا

 دهانم گذاشتم و نگاهش کردم. یام، دست روچشمان گشاد شده با

 شده بود! خمار

 شد. دهيگونه تا گوشم کشپشت گردنم نشست و نوازش دستش

 تادم.هزار بار جان دادم و به خودم لعنت فرس د،يچيدارش که در گوشم پخمار و خش یصدا

 کرده بودم! داريمَردَم را ب یمردانه یهاحس تمام

 قربانش شوم! یرا خوردم. اله امخنده

 هوم؟ ؟یرو دوست دار ريبا دم ش یباز-

 نزدم و با شرم نگاهش کردم. یحرف

 که از شدت خواستن بم شده بود گفت: ییخم کرد و درست گنار گوشم، با صدا سر

 نامرد باشم. تونمیمرد هم م نکن دختر! منِ یانقدر با دلم باز-

 و استرس موجود در چشمانم گفت: روحیبه بدن ب توجهیو ب ديبوس قيگوشم را نرم و عم یاز اتمام حرفش الله بعد

 . هوم؟یآرومم کن دیطاقتم که طاق بشه، خودت با-

 ام را شکار کرد.لبانش، لب سرخ شده بارنیا

 هم گذاشتم. یرفت و چشم رو نفسم

 کرد. ترکیو سرم را به خودش نزد ديرا کش میبود که با خشونت موها او
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 .گرفتیشده بود و با حرص و محکم از لبانم کام م صیحر

 فقط جان دادم! ،یکردم و بدون همراه راهنشيپ یقهیسرد شده از استرسم را بندِ  دست

 خودم بود. نه؟ ريتقص

 !"کرم از خود درخت است"قول معروف  به

 

 نگاه کردن به چشمانش را نداشتم. یو من رو ديکش عقب

 شرم و خجالت، کم مانده بود آب شوم! از

 !انددهیيگرا یو مطمئن بودم به سرخ سوختندیملتهبم هم از شدت گرما م یهاگونه

 را نوازش کرد و آرام گفت: میموها

 من! یِدخترک لُپ گل-

 وجودم را لرزاند! اشجمله

 را هم لرزاند و لرزشش کار دستم داد!  دلم

 .دمیهولش دادم و به سمت اتاق دو فکریب

 اش به هوا رفت و من با حرص، در دلم فحش بارانش کردم.خنده یکارم صدا نیا با

 کرد؟یخجالتم را درک نم کسچيه چرا

 قدم برداشتم. نهیياتاق شدم و به سمت آ وارد

 لبم کامال قرمز شده بود. دور

 محکم، که لبم به ذوق ذوق افتاده بود! یمحکم پاکش کردم. جور یهم فشردم و بعد با دستمال کاغذ یرا رو لبانم

 مانتو و شال مورد نظر، از اتاق خارج شدم. دنيانتخاب کردم و بعد از پوش یرنگرُژ کم بارنیا
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 به سمت مادر جان رفتم. نشينگاه سنگ ریز

 اش!خنده یصدا دنيگرفت از شن حرصم

 به گردنم دادم. یکردم و قر پايام، دستانم را چِلو زنانه یذات ینازک کردم و با ناز و کرشمه شیبرا یچشم پشت

 !کنمیم رابشيام شود! اصال خودم ستشنه بگذار

                                                                *** 

 !میديرسیکاش هرگز نم یکه ا میديساعت به مقصد رس کیاز  بعد

 !گذاشتمینم ییکذا یِو پا به آن مهمان شدمیکاش فلج م یا

 !شدیقلم م میکاش جفت پا یا

 کاش! یو ا کاش

 

 ها سپرد تا پارکش کند.از خدمه یکیرا به  نيو آذرخش ماش میشد ادهيپ نيماش از

 .دميجلو کش یرا کم شالم

 انداختم. یمقابلم نگاه ییالیو یخانه به

 و خوفناک بود! کیتار

یاش نکرده بودم. اخم کردم و نمبه جانم انداخت که تا به حال تجربه یاعمارت به دلم ننشست و بدتر دلهره بيترک

 بود! دهیچرا دلشوره امانم را بر دانم

 دادم. یرا تکان دادم و به خودم دلدار سرم

 خودش! یبود برا یاکه همانند نامِ پر ابهتش، صاعقه یآذرخش را کنارم داشتم. آذرخش من

 چون او که فقط مال من بود معنا نداشت! یکنار مرد ترس،
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 را دور دست مادر جان حلقه کردم، که اخم کرد و دستم را پس زد. دستم

 نگاهش کردم و او گفت: متعجب

 ؟یچسبیبهم م قهیدَم به دَ یمگه من شوهرتم که هِ-

 کرد و جلوتر از ما داخل شد. یشیبه دهان باز من و اخمِ آذرخش، ا توجهیهم ب بعد

 را خوردم و به او نگاه کردم. امخنده

 را سمتم گرفت و با سر اشاره کرد. شیبازو یجد یليکرده و خ اخم

 بزرگ و محکمش حلقه کردم. یمکث، دست دور بازو یکوتاه نگاهش کردم و با کم یليخ

 و آرام گفت: طنتيکه او با ش دميو شنهم قلبم به تپش افتاد  باز

 تو؟ ییآخه چرا انقدر کوچولو-

 کردم! نگاهش

 نبودم. شيب یاهم که مقابل او جوجه کلميتر بود و هکوتاه یلي! قدم نسبت به او خگفتیم راست

 لبم نشست! یرو یلبخند

 .دمیدیبه او م هيهمسرم را شب شهيتصوراتم، هم در

 گفتم: یزبان نیريو با ش دمیگز لب

 !یکريدراز و غول پ یليکه شما خ دید شهیهم م هیزاو نیاز ا-

 نداشت! یخواناصال هم اشیبا چشمان خندان و نوران اخمش

 !ایزبون درآورد-

 تعجب کردم. یشینما

 مگه نداشتم؟-
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 !شکي. در دلم چِلچِله باران بود بدمینداد و من آرام خند جواب

 ان به سمتمان آمد.مهرب یِعل ییدا م،یکه داخل شد نيهم

 لب نشاندم. یرو یبه شوق آمدم و لبخند دنشید از

 دست از هم باز کرد و گفت: ییروگشاده با

 !ییدا نیخوش اومد یلي! خجاستنیا یک نيبه به! بب-

 .ديمرا پدرانه بوس یِشانيآذرخش دست داد و پ با

 .کردیبود و با لذت نگاهمان م ستادهیجان هم کنارش ا مادر

 کردند. ییآمد گوچند نفر به استقبالمان آمدند و خوش دانمینم

 نشناختم! یرا درست و حساب کدامچيه دانمیم فقط

 .ميرا عوض کن مانیهاتا لباس ميها به همراه مادر جان به اتاق مهمان رفتاز خدمه یکی یآخر هم با همراه در

 کردم. ميسرم تنظ یام را درآوردم و شالم را رومانتو یليمیب با

 همه نامحرم کشف حجاب کنم! نیا نيب خواستینم دلم

 اش را درآورد.جان هم مثل من فقط مانتو مادر

 .دمیدیانگار قاتل جانم را م دمش،یدیم یرو به رو شدم که وقت یبا کس میاتاق که خارج شد از

 .دميگرفتم و شالم را جلوتر کش شرمشیاز نگاه گستاخ و ب نگاه

 !مصرفیب زِيه مردک

 !بایز یبانو نیخوش اومد یليخ-

 .دياش را بوسزمزمه کردم و مادر جان با لذت صورت خواهر زاده یممنون

 را محکم بغل کرد و گفت: اشخاله
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 !یشیتر مسروش قربونت بره که روز به روز خوشگل-

 اش زد.به شانه یآرام یجان اخم کرد و با دستش ضربه مادر

 !دهیوَر پر زیانقدر زبون نر-

 گفت! یو چشم دیخند

 .دیباریکه کثافت ازش م یو نگاه شد از خنده چندشم

 

 .ديتمام به اتمام رس یاز حدود دو ساعت مهمان بعد

 بود واقعا! یحوصله سر بر یِمهمان

 !ديکشیم ازهيخم ایمست بود؛  ای یکردیهر کس هم که نگاه م به

 و رو به مادر جان گفتم: دميکش یهوف

 مادر جون من برم لباسام رو بپوشم.-

 اش سر رفته بود.تکان داد و انگار او هم حوصله سر

 هو؟یزد  بشيآذرخش کجا غ نیا نيبب یلباس بپوشم. راست اميکار دارم بعدش م یبرو مامان جان! منم با عل-

 زمزمه کردم و به سمت اتاق قدم برداشتم. یا"باشه"

 .کرندیکه با هم جر و بحث م دمیآذرخش و سروش را د شد،ین اتاق ختم مبه هما شیکه انتها یاراه پله در

 ها پنهان شدم.از ستون یکیشدم و با استرس پشت  کنجکاو

 !اورميبود، دو شاخِ بزرگ در سرم درب کینزد شانیهاحرف دنينگاهشان کردم و با شن یواشکی

 گفت: یثيزد و با نگاه و لحن خب یپوزخند سروش
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 ،یباش یکنار. همون دُک شیو بذار یروزهاست که شرکت رو ببوس نيکردم دکتر باستان! هم داينقطه ضعفت رو پ-

 !هيبرات کاف

 خودش را آرام و مسلط نگه دارد. کردیم یشده، اما سع یبود که آذرخش عصب معلوم

 !نيزم یبخور یتِلِپ هوی ترسمیسروش. انقدر تو اوج نباش! م ترنیيپا ايب-

 ابرو باال انداخت و من دلم از جا کَنده شد! سروش

 چرا! دانمینم

 نداشتم. شیهانسبت به سروش و حرف یاحساس خوب اما

 دکتر آذرخش باستان! دید ميخواه-

 به سمت سالن رفت. بيرا از آذرخش گرفت و دست به ج زشيشرارت آم نگاه

 به آذرخش نگاه کردم! نگران

 .دیباریم شیو اضطراب از سر و رو یقبل، نگران قهيخالف چند دقرا مشت کرده بود و بر دستانش

 به سمت سالن قدم تند کرد. یحالیحالش باشم که او با ب یدهندهنيتسک یبه سمتش بروم و کم خواستم

 سروش کردم! تِيخاصیدادم و در دل، هر چه فحش و ناسِزا بلد بودم نثارِ وجودِ ب رونينفسم را ب یناراحت با

 .دميرا تکان دادم و دامنِ لباسم را با دست باال کش سرم

 اول را باال رفتم و دلم از جا کَنده شد! یپله

 دوم را باال رفتم و وحشت تمام وجودم را فرا گرفت! یپله

 سوم؟... یپله

 چشم درشت کردم. دهيدهانم نشست و من ترس یجلو یدست

 بکشم. غيداشتم ج یو سع شروع به تقال کردن، کردم ییدست نا آشنا دنید با
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 شد؟یمگر م اما

 ريغ میرا برا دنيدهانم قرار گرفته بود و نفس کش یآغشته به الکل که جلو یبا وجود دستمال ديکش غيج شدیم مگر

 ممکن کرده بود؟

 مطلق! یِکیو بعد... تار ديچشمم چک یاز گوشه یاشک

 

 م.سر داد یاچشم باز کردم و ناله یدیاحساس سر درد شد با

 نشستم. میدر جا یسرم گذاشتم و با کِرِخت یرو دست

 به اطراف انداختم. یآلود و خمارم را به زور باز نگه داشتم و نگاهخواب چشمان

و  انداختم. ترسناک یکه درش بودم نگاه یو کوچک کی! به اتاق تارستادمیآمد و وحشت زده ا ادمی زيهمه چ کهوی

 بود! زيانگخوف

 هم نداشتم. یشال گریخودم نگاه کردم. لباسم چروک شده بود و د به

 اتاق قرار داشت رفتم. یکه در گوشه یبلند کردم و لرزان، به سمت در کوچک سر

 به در ضربه زدم. یرا مشت کردم و با ناتوان دستانم

 کمک؟ ست؟ين جانیا یکس-

 نبود! یبار کارم را تکرار کردم. اما انگار کس چند

 سر دادم. هیگر یچارگيکنار در سُر خوردم و با ب یديمناا با

 کجا بودم؟ من

 چه کار کرده بودم؟ چارهيب منِ

 !ایخدا
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 .دميو داد به در کوب غيهم بلند شدم و با ج باز

 باز شد و من با ترس عقب رفتم. یبد یدر با صدا بارنیا

 پس زدنشان نکردم. یبرا یکار چيصورتم پخش شدند و من ه یرو میموها

 داشتند. یترسناک اريبس یهاافهيو قد بلند وارد اتاق شدند که ق یکليدو مرد ه ابتدا

 نسبت به او نداشتم. یوارد شد که از همان اول هم احساس خوب یاز آن دو، کس بعد

 .کردمیباز نگاهش م یگرد شده و دهان یچشمان با

 انجام دهد؟ یاشرمانهیکار ب نيجرأت کرده بود چن چطور

 ت... ت... تو؟-

 گفت: یزيو با لبخند چندش آور و ه بيبه ج دست

 ! من!بایز یبله بانو-

 شدم. کشیلرزان چشمانم را ثابت نگه داشتم و نزد مردمک

 نفرت نگاهش کردم. با

 دهانم را جمع کردم و در صورتش تف انداختم و از ته دل گفتم: آب

 کثافتِ حروم خور!-

 د و با دست صورتش را پاک کرد.را حفظ کر لبخندش

 .ديچيترسناک و منفورش در گوشم پ یشد و صدا دهيکش امیتوسط مرد کنار میبازو

 کن! ی! از آقا عذرخواهطهيسَل یدختره-

 زدم و فقط نگاهش کردم! یپوزخند

 کنم؟ یعذرخواه
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 ...من

 او؟ از

 را بکنم! یکار نيباشم، اگر چن دهیبه گور خودم خند من

 را گرفته بود گفت: میکه بازو یو رو به مرد دیخند د،یرا که د نگاهم

 .میدار ازين شونی! ما فعال به اديخانم رو ولش کن مج-

 !دیاز اتمام حرفش از ته دل خند بعد

 جادوگرها شده بود! هيشب قايدق

 و با وحشت گفتم: دميترس

 ؟یدار کاریولم کن برم. با من چ-

 شد! کمیا نفرت نزدرا به اخم داد و ب شیجا خنده

 به عقب گذاشتم و او گفت: یترس قدم با

نداشته  یکه تا به حال نقطه ضعف ی! آذرخشیبه اون شرکت برسم. تو نقطه ضعف آذرخش تونمیمن با وجود تو م-

 نقطه ضعفش! یحاال تو شد

 !دیلرز امچانه

 آذرخشم! یبرا رميبم یاله

 !رميبم یاله

 برسد؟ فشيکث یمن به خواسته قیاز طر خواستیم

 آورش برسد؟من به اهداف شرم قیاز طر خواستیم

 ا؟یخدا یوا
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 حساس است! آذرخش

 !ستیرتيغ آذرخشم

 !شودیبفهمد نابود م آذرخشم

 !رميبم یاله آخ

 فرود آوردم. اشیسِتبر و عضالن ینهيس یو کوچکم را رو فيضع یهابردم و مشت ورشیبه سمتش  نهينفرت و ک با

 زدم و بغضم شکست. غيج

 زدم و قلبم شکست. غيج

 زدم و وجودم شکست. غيج

 !مُرُوتیمن عروس خالتم، ب یمن ناموس پسرخالتم! لعنت یکثــافت اون پسرخالته! عوض-

 کوچکم را در دست گرفت و داد زد. یهامشت

اون پسر کثافتش  یول شمیرو جفت چشمام. فداشم م ذارمیخالمو م ؟یفهمی! مستيمن ن یاون نامرد پسرخاله-

 با من نداره. ینسبت

 هق گفتم:تکان دادم و با هق سر

 !یی! نامرد تویکنیکه به ناموس خودتم رحم نم یی! تویینامرد تو-

 پرتم کرد. نيزم یزد و رو پوزخند

 .ديچيدرش پ یخورد و درد وحشتناک نيبه زم سرم

توام  جهي. پس در نتستيمن ن یکه! آذرخش، پسرخاله. گفتم یستيانقدر شر و ور نباف دختر! تو ناموس من ن-

 .یستيناموس من ن

 رفتند. رونيها بزدم و آن هق
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 شدم! رانیزدم و و هق

 کردم! نیزدم و نفر هق

 کردم! یزدم و خودزن هق

 !گذاشتمیقدم نم ییکذا یو به آن مهمان شدیقلم م میپا کاش

 زمان به عقب برگردد! کاش

 کاش! یو ا کاش

 

 مادر جانم تنگ شده بود! یکور زل زده بودم. دلم برا یابه نقطه نيغم بغل گرفته بودم و غمگ یزانو

 تنگ شده بود! مانیبایعمارتِ ز یبرا دلم

 آذرخشم تنگ شده بود! یبرا مینواي... دل بدلم

 تنگ شده بود که مَأمَنِ روح و جانم بود! یآذرخش یبرا دلم

 بودم که باز هم سروش منحوس به همراهِ همراهانش وارد اتاق شدند. ینمور زندانبود که در آن اتاق  یروز دوم قايدق

 شیبایرنگِ ز یکه چشمانِ آب ینقاب پوشانده بود. زن کیکه صورتش را با  یزن هم همراهشان بود. زن کی بارنیا

 آشنا بود! میبرا یادیز

 بارم پنهان کردم.و نفرت  یکردم و ترسم را پشت چشمانِ عصب اخم

 بودم! دهیآدم به عمرم ند نیاز ا ترمذخرف

 ؟یعوض یکرد یچرا قُشون کِش ؟یخوایم یچ-

 زد و گفت: یرا باال آورد و با تمسخر سوت دستانش

 .میبرو؛ باهم بر واشیخانم -
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 گفتم: ییو با پُر رو اوردمين کم

 ه؟ي. حرففتهيبا سرعت برم که نگاهم به وجود نجست ن خوامیمن م-

 شد. کمیاخت و نزدباال اند ابرو

 !دمي! واقعا ترسدميترس

 .داشتمیبه عقب برم یو من با هر قدمِ او گام شدیم کمیبه قدم نزد قدم

هم  یکه چندان ترسو و خجالت نميبیاالن دارم م ی. ولبایز یبانو یبه موش مردگ یاون روز خوب خودتو زده بود-

 .یستين

 زدم و با آرامش گفتم: پوزخند

 !ترسمینم فيو ضع تيخاصیب یوونايمن از ح-

 به خودم! نیآفر

 بودم اعصابش را به هم بزنم. توانسته

 کردم و گفتم: تشيسرخ شده از عصبان یچهره یحواله یشخندين بارنیا

 به ترحم داره جناب! ازيجماعت ن وونيجماعت ترس نداره. ح وونيح-

 گفتم: یینماحرص درآرم زدم و با لبخند دندان  یآخر را با جمله یضربه

 !یبه ترحمَم ندار ازين جهي! پس در نتیترکم وونميالبته تو از ح-

 گام بلند خودش را به من رساند. کیمشت کرد و با  دست

 .چانديرا دور دستش پ شانمیبلند و پر یکردم و او موها نگاهش

 که دردش تا پوستِ استخوانم را سوزاند. ديچيدر سرم پ یچنان درد کهوی

 کرده باشم. یريجلوگ میشدن موها دهيتا از کش دميدستش گذاشتم و خودم را باال کش یگفتم و دستم را رو یآخ



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
268 

 

 !شدیسرم داشت کَنده م پوست

 کثافت! مردک

 به گوشم زد که برق را از سرم پراند. یایليکردم و او س تقال

 درشت کردم و با بهت نگاهش کردم. چشم

 زد؟ مرا

 ؟یچه حق به

 او گفت: کردم و اخم

 .رهيجلوم رو بگ تونهینم ینکن. من سگ بشم کس یدختر! با اعصابم باز یکنینُطق م یدار یادیز گهید-

 که آکَنده از تنفر بود گفتم: ییزدم و با بغض و صدا پوزخند

 صفت! وونيح ینکن که شرف داره به تو فيرو کث چارهياسم سگ ب-

 زده بودند. رونيب اشیشانيپ یهاچشمانش گرد شده بودند و رگ تيحرص و عصبان از

 و مرا به سمت آن زنِ مجهول هول داد. ديکش یداد یعصب

 نگاهش کردم و او با داد گفت: یحرص

 خفه شو!-

 اَبلَه رو بده؟ یجواب تو یمن خفه شم ک-

 سمتم هجوم آورد! به

 و آن زن گفت: دميکش غيترس ج یو از رو یاراد ريکار را انجام داد که غ نیا یناگهان یقدر به

 بس کن سروش!-

 هم آشنا بود. نه؟ شیبر چشمانش؛ صدا عالوه
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 وار گفتم:نگاهش کردم و آرام و زمزمه موشکافانه

 ؟یهست یتو ک-

 نگاهم کرد! فقط

 دشمن! یعنیکه دوست  دميکرد و من بعدها فهم نگاهم

 کشک! یعنیکه اعتماد  دميفهم بعدها

 !دميفهم ریو چقدر د دميفهم بعدها

 

 زنِ مجهول شدم. اليخیسروش توجهم جلب شد و ب یصدا با

 کرد و گفت: شيبه همان مرد چند روز پ رو

 دختر! نی. اعصابم رو خورد کرده اارشيب ديمج-

 .آمدیکه در دست داشت، به سمتم م یشد که با سُرنگ یجمعِ مرد حواسم

 !ستادیاز تپش ا قلبم

 و با ترس لب زدم: دمیلرز

 ؟یکن کاریچ یخوایم-

 سر داد و گفت: یترسناک یخنده

 بُکُشمت! خوامیم-

 سر باز کرد و با نفرت گفتم: بغضم

 .یرسیمذخرفت نم یاهایسروش همت! مطمئن باش با وجود من به رو یدیروز تقاص پس م کی-

 جواب دادن به من، رو به زن گفت: یو به جا دیخند
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 رم رو بکنم.تا کا رشيبگ-

 بکشم. رونيرا از دست زن ب میکردم بازو یکردم و سع تقال

 کرد. رومندشيدستان بزرگ و ن ريبود که هر دو دستم را اس ديمج بارنیا یشدم ول موفق

 !دميکش غيج

 زدم! داد

 کردم! التماس

 زدم! ضجه

 دست آن زن افتاده بودم. یو کِسِل رو حالیبه خودم آمدم که ب یاو کار خودش را کرد و من زمان اما

 کرده بودند! قیبه رگم تزر یاچه ماده دانمینم

 را نداشتم! یکارچيانجام ه ییتوانا دانمیرا م نیا فقط

 دوشش انداخت. یو سروش مرا وارونه رو ديچشمم چک یاز گوشه یاشک

 !میبر دی. بانيبلند ش-

 

 تکان بدهم، کنار سروش نشسته بودم. میبتوانم دست و پا یحت کهنیبدون ا ن،يماش در

 !شودیعاقبتم چه م دانستیم یو چه کس ختمیریقطره اشک م قطره

 گفت: انهیزنگ تلفن همراهش نگاهش کردم و او موذ یصدا با

 !بایز یآذرخشت زنگ زده بانو-

 اتصال را لمس کرد. ینگاهش کردم و او دکمه مظلوم

 به به! جناب دکتر آذرخش باستان!-
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 بارم را به او دوختم.و اشک فروغیب انچشم

 و جذابش! رايگ یصدا دنيتازه گرفتم با شن جان

 تنگ شده بود. شیکه چقدر دلم برا آخ

 کردم! شیو من جان فدا ديکش ادیفر

 .کشمتیتار مو از سرش کم شه م کی! به خدا قسم اگر کشمتیسروش، سروش م-

 و گفت: دیمستانه خند سروش

 جِر نده که االن برگ برنده دست منه. قهیپسر خاله!  دميترس یوا یوا-

 دهم! صيمَردَم را تشخ یبغض صدا توانستمیشکسته شد و من احمق بودم اگر نم بارنیا شیصدا

 کرد! اموانهید شیصدا عجز

 با اون دختر نداشته باش. ی. فقط کاردمیبهت م یبخوا یسروش؟ هر چ-

 گفت: یاروزمندانهيهق زدم و سروش با لبخند پ آرام

 ؟یصداش رو بشنو یخوایم-

 و سروش تلفنش را به سمت من گرفت. امدياز آن طرف خط ن ییصدا

 روح تنم بود! شیصدا

 شاهرگم بود! شیصدا

 وجودش آرامشم بود! اصال

 !ایخدا

 ...من؟

 ...من؟
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 دوستش دارم! من

 !ینيدارم و چه اعتراف دلنش دوستش

 !ومدهيبگو تا جونم در ن یزيچ هی. کنمیبگو من دارم دِق م یزيچ هیآسمان؟ آسمان جان؟ -

 آسمان؟

 نام پر ابهت و آرامش بخشش را زمزمه کردم. پناهیسر دادم و مظلوم و ب ناله

 آذرخش؟-

 گفت: کردیم دادیکه بغض درش ب ییگفت و صدا یادهيکش "آخِ"

 جان؟ جان آذرخش؟ یاِ-

 سَلب کرده بود. چارهيحرف زدن را از منِ ب یاجازه بغض

 بود. دهيچسب میگلو یوارهیکه مثل کَنه به د یبغض

 قلبم را نابود کرده بود. اشینيکه سنگ یبغض

 دوست داشتم کنارش باشم! چقدر

 باشم و هزار بار دورش بگردم! کنارش

 کنم! شیبگردم و جان فدا دورش

 که چقدر دوستش دارم! می... بگومیکنم و بگو شیفدا جان

 وار ببوسمش! وانهیو د میبگو

 ا؟یخدا آخ

 است! یچه دردِ بزرگ عشق

 فقط در وجود معشوق وجود دارد! شیکه چاره و دارو درمانیب یدرد
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 و هق زدم! دیلرز امچانه

 سوختم! شتريزد و من ب حرف

 کاش زود بگذرد! یو ساختم و ا سوختم

 زود بگذرد! کاش

 قربونت برم! امي! دارم مامي. خوب؟ من مکمیبرات! تحمل کن! فقط  رميبم یاله-

 بستم. چشم

 لذت داشت! چقدر

 شوم! تشيوجود با اهم یِقربان واروانهیداشت که او حرف بزند و من د لذت

 قلبم را به جُنب و جوش انداخت! شیهاحرف

 را به جنبش وا داشت! میو تنها چارهيب قلبِ

 دوستم داشته باشد! کاش

 !کاش

 

 گفتم: یاشُل و خمار شده و من با لحن ديرا محکم کش میبازو

 ؟یعوض یکرد قیبهم تزر یچ-

 گفت: دیباریکه خباثت ازشان م یزد و با چشمان پوزخند

 .نيکُنت یاُکس-

 .(ديسرچش کن نترنتیتو ا ديتونیروان گردان و تهوع آور هستش. م یدارو نيکُنت ی)اُکس

 دادم و منگ گفتم: رونيب یحالیرا با ب نفسم



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
274 

 

 ؟یچ-

 .ديکش اشیشانيکرد و دست به پ ینوچ

 !یريمینگران نباش! نم-

 زدم و ناتوان به دنبالش قدم برداشتم. پلک

 ناآشنا و ترسناک بود. اريبس میکه گفته بود برا ییدارو نام

 دنبالت؟ اديبهت گفتم پسر خالم داره م یآ! راست-

 پلک زدم و آب دهانم را قورت دادم. دهيو ترس نگران

 گفت: یزيانگبا لحن خوف و دیخند مرموز

 ؟ییگفتم نقطه ضعفش تو یدید-

 .ديتر کشرا محکم میو بازو دیخند بلند

 .رسمیقِرون پول به شرکت م هیدارم بدون پرداخت  شهيباورم نم یوا-

 باز کردم و با بغض گفتم: لب

 !یکنیخدا لعنتت کنه! خدا لعنتت کنه که خون به دلش م-

 و گفت: ديکش یپوف

 .گهید یزر زر نکن دختر! حوصلم رو سر برد رزنايپ نيع-

 تهوع آورش دوختم. یرا به چهره امتوزانهنهينگفتم و فقط نگاه ک یزيچ

 محو شود! نيزم یاز رو کاش

 پخش شدم. نيزم یرو یرا رها کرد و من با ناتوان میبازو م،یکه درونش بود ییالیبزرگِ و اطيح وسط

 دلم گذاشتم. یو دستم را رو دمياز درد کش یآه
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 !کردیدرد م بيعج دلم

و براقش چشم  یوِرن یهابه کفش فتند،يهم ب ینمانده بود رو یزيکه چ یدستم گذاشتم و با چشمان یرا رو سرم

 دوختم.

 با خود به گور ببرد؟ خواهدیرا م یمتيکفش گران ق نيچن تيخاصیزدم و آدم ب پوزخند

 را نوازش کرد. میزد و موها زانو

 و او گفت: دميانزجار سرم را عقب کش با

 چته؟ مگه جُذام دارم؟-

 چشمانم گذاشتم. یدادم و با ضعف، کف دستم را رو رونيرا ب نفسم

 نم؟يرا بب یچه کس دیاگر نخواهم جوابش را بدهم، با من

 

 که آمد، تنها بود! یوقت

 و درمانده! تنها

 آرامش گرفتم! دنشیکه چقدر با د آخ

 ...اما

 و داغان؟ شانیپر انقدر چرا

 کجا؟ فيو ضع یمردِ هَپَل نیو محکم من کجا و ا یقو آذرخشِ

 هدياز پشت، توسط سروش کش میخراب به سمتش قدم تند کردم که موها یچنگ انداخت و با حال میبه گلو بغض

 شد.

 را لرزاند. نيآذرخش زم ادیگفتم و فر یآخ
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 ســروش! ولش کن نامرد.-

 دستانش گذاشتم. یشد و من با درد چشم رو هم فشردم و دستانم را رو دهيکش شتريب میموها

 هم انقدر نامرد؟ مرد

 اش را خاراند و گفت:چانه سروش

وقت هر دو مون رو تلف نکن  یآسمان جونت! پس الک ی. شرکت در اِزامیبه هم داد یقول کینشد دادا! ما  گهینه د-

 رو بده به من. یکوفت یو اون کاغذا

 تف انداخت و گفت: نيزم یرو آذرخش

 بود. دهیبشر! ذاتِت از همون اول هم خراب و گند اديتف به روت ب-

 دستش را در هوا تکان داد و با تمسخر گفت: سروش

 دان؟شد مصلحت نیبابا! باز ا یاَ-

 به گوشش کرد و ادامه داد. یااشاره

 تو رو ندارم. یو پرتاگوش دادن به چرت  یحرفا پره پسر خاله. حوصله نیمن گوشم از ا-

 را به منِ ناالن دوخت. قرارشیبا تاسف سر تکان داد و بعد نگاهِ دلتنگ و ب آذرخش

 شدم. رهيو نگرانش خ نيکرده به چشمانِ غمگ بغض

 !ديکشیچاله آدم را به درون خود م اهيکه مانند س اهشيچشمانِ س یفدا

 قرمز رنگِ موجود در دستش را به سمت سروش پرتاب کرد و گفت: یپوشه آذرخش

 . بَرش دار!نهیتو ا یخوایکه م یزيچ-

 کردم! اخم

 بود. دهيآن شرکت زحمت کش یبرا آذرخش
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 جانش را گِرو گذاشته بود. یآن شرکت فَکَستن یبرا

 گفتم: یبغض و ناراحت با

 رو ندارم. یکار نيکار رو نکن. من ارزش چن نیا-

 نگفت! یزيچ

 نگاهم کرد. فقط

 !یسراسر شور و دلتنگ ینگاه

 و با ذوق گفت: ديکش یسوت سروش

و سالم مال  حيدرازت، صحزن خوشگل و زبون نیپسرخاله. منم رو قولم هستم. ا یانقدر عاقل باش کردمیفکر نم-

 خودت!

 کردم و او هولم داد. بغض

 لحظه اتفاق افتاد. کیداد و به خدا قسم که در  هولم

 سروش! یسابقهیآذرخش و وحشت ب ادیبلند، فر یمن از چهار پله افتادن

 بکند. یبه من هم نتوانست کار کیکه سروش نزد یبود. به طور یناگهان یادیز وستهيبه وقوع پ اتفاق

 و؟... ديچيدر گوشم پ زدیآذرخش که نامم را صدا م ادیفر

 را حس نکرده بودم. رشيکه تاکنون نظ ديچيدر وجودم پ یافتادنم درد با

 رفتند. یاهيس یاهيثان یحبس شد و چشمان گرد شده از دردم برا امنهيدر س نفس

 ؟یکنیمجازاتم م نيچننیبه درگاهت کردم که ا ی! منِ بخت برگشته چه گناهایخدا

 حس کردم. میپاها نيرا ب یلَزِج عیما یِو من گرم دندیدو به سمتم دو هر

 تمام وجودم را ترس در بر گرفت و با چندش عق زدم. ديخون که به مشامم رس یبو
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 زانو زد و با ترس نگاهم کرد. گرمیکنارم زانو زد و مرا در آغوش گرفت. سروش هم طرف د آذرخش

 .ديبا بغض نال آذرخش

 ؟یشدیدلم؟ چ زیعز یشدیچ-

را که با بهت  یآذرخش دمیو د دمياز ته دل کش یاشدلخر غيج د،يچيکه در شکمم پ یحرف بزنم اما، با درد خواستم

 و دستِ لرزان و آغشته به خونش را باال آورد. ديدست کش میپا نيب

 گفت. ییخدا ایو بلند  ديبا دست به سرش کوب سروش

 اما... نفسم رفت! من

 فشرده شد! دلم

 شدم! رهيبه دستش خ مات

 و با بغض گفت: دهينگاهم کرد و ترس آذرخش

 گه؟یم یخون چ-

 خون؟

 ! خون!یآر

 گفت؟یخون چه م واقعا

 کردم و مچ دستش را گرفتم. نگاهش

 مهم نبود. میبرا یگرید زيچ ایزمان، خون  نیا در

 او بود که آمده بود! مهم

 او بود که عشقِ من بود! مهم
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نِ خسته و چشما یحالیو ب ی! کرختگفتیم یگرید زيخالص نگاهش کردم. اما درد تنم چ یو عشق یدلتنگ با

 !گفتیم یگرید زيآلودم چاشک

 دستانش افتادم. یرو هوشيب مه،يو بعد از زمزمه کردنِ نامش، آن هم نصفه و ن دياشکم چک قطره

 بر سرم شده! یچه خاک دميکه به هوش آمدم فهم یشدم و وقت هوشيب

 به هوش آمدم که؟... یوقت

 

 شده بودم. رهيخ مارستانياتاق ب ديبه سقفِ سف حسیب

 اشکم خشک شده بود انگار! یچشمه

 نداشتم. ختنیر یبرا یبغض داشت! چشمانم نم داشت! اما اشک میغم داشت! گلو دلم

 داشتم. نه؟ حق

 ام در نُطفه جان باخته بود.چند روزه نيبودم جن دهيفهم یداشتم بد باشم وقت حق

 داشتم! حق

 شدم؟یخدا! من داشتم مادر م یوا

 !یبخشمقدس و آرامش ی! چه کلمهمادر

 نداشتم. ختنیر یبرا یلرزانم نشانگر بغضم بود. اما، اشک یچانه

 باز و بسته شدن در اتاق هم نتوانست مرا از فکر خارج کند. یصدا

 اما مگر مهم بود؟ ديکشیم ريت بيدلم عج ریداشتم! ز درد

 دست داده بودم؟ از یام را به سادگکه فرزند چند روزه یمهم بود وقت مگر

 در مقابل درد اعصاب خورد کن قلبم مهم بود؟ مگر
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 و من فقط بغض داشتم. ديچيآرام مادر جان در گوشم پ یهیگر یصدا

 .دادیام، آزارشان م. انگار اشک تَلنبار شدهسوختندیم چشمانم

 بود خدا! یبتيچه مص نی! انميحالت رو نب نیو ا رميبم یمرگت شم مامانم، اله شيپ یاله-

 .ديدارم را بوستب یِشانيسردم را در دست گرفت و پ دست

 اما ساکت بودم! من

 صامت بودم! من

 بدبخت داغدارِ فرزندم بودم! منِ

 حسش نکرده بودم! یکه حت یفرزند

 نبود. اما؟... شيب یکه لخته خون یفرزند

 من مادر بودم! هر چه که بود، من مادرش بودم! اما

. با کردینگاهم م بيغم گرفته، دست به ج یچشم دوختم که با چشمان ییاتاق گرفتم و به او حرویاز سقف ب چشم

در گردش بود. حال او هم خوب نبود.  حسیمنِ سرد و ب یرو تابش،یزده بود و نگاهِ ب هيتک واریزار و افتاده به د یحال

 اصال!

 چرا! دانمینم

 !کاشتیم امیشانيپ یبوسه رو ق،يعم قِيو عم شدیم کمینزد دیبگو یزيچ آنکهیو ب شدیم امرهيخ یگاه اما

 کرد. نیهم گذاشتم و باز مادر جان نفر یچشم رو خسته

 هم در وجودش نداشت. تيانسان یااما ذره د،يکشیم دَکیَرا که نام انسان را  یکرد موجود پست و رذل نینفر

 .را که پسر و عروسش را نابود کرده بود یکرد سروش نینفر

 اش را کشته بود.دردانه زیعز یکرد که نوه نیرا نفر یتر، کسآن مهم از
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 آسمان؟-

 گشودم و کالفه و خسته نگاهم را به مادر جان دوختم. چشم

 ام دوخته بود.غبار گرفته یمهربانش را به چهره شهيو هم یاشک چشمان

 به نجوا بود گفتم: هيشب شتريکه ب ییکرده و با صدا بغض

 درد دارم!-

 به سمت تختم آمد و مادر جان گفت: یو نگران دستم را فشرد و او با نگران دهيترس

 قشنگ مادر؟ کنهیدورت بگردم من! کجات درد م-

 بود گفتم: دهيرا خراش میکه شدتش گلو یو با بغض دیلرز امچانه

 قلبم!-

 بود تا او هم بِشکند! یکلمه کاف کی نيهم

 شود! رانیتا او هم وبود  یکلمه کاف کی نيهم

 اتاق را ترک کرد. آذرخش نگاهم کرد! کردیکه دل سنگ را هم آب م یهقدهانش را قورت داد و مادر جان با هق آب

 را نوازش کرد. میخاص و خالص! با محبت موها یحس با

 .رنديبا نوازش دستانش جان بگ میموها یشهیآرامش چشم بستم و گذاشتم ر با

 خواست نامش را صدا بزنم. دلم

 را! رشينظیپر ابهت و ب نام

 آذرخش؟-

 گفت: یدارخش یداد و با حس و صدا هيرا به سرم تک سرش

 جـان؟-
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 شدم. خودیدار جان گفت که از خود بمهربان و کِش انقدر

 ام را با مَشِقت قورت دادم و گفتم:قُلمبه شده بغض

 بچه؟-

 د؟يرا چند بار بوس صورتم

 ر؟با چند

 او هم بغض کرده بود! دانمی! فقط مدانمینم

 نکند و غرورش را نشکند. هیآرامش من خودش را به زور نگه داشته بود تا گر یبرا دانمیم فقط

 !کندیم ینجاتم هر کار یآذرخش برا دانستمیتا آن موقع نم من

 ندانستن هم به ضررم تمام شد. نيو هم دانستمینم

 

 دوخت. نميزد و چشمان نافذش را به چشمان غمگ لبخند

 را نوازش کرد و گفت: صورتم

 ؟یبچه؟ بچه چ-

 مُرد؟-

 .ديرا بوس میموها یزد و تک تک تارها پلک

 لخته خون مگه خون دل خوردن داره؟ کیجانت سالمت خانم! اون بچه که هنوز کامل نشده بود. -

 گفتم: یلرزان یتکان دادم و با صدا سر

 اما بود!-

 هم فشرد و لب گاز گرفت. یرو چشم
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 !ستين گهیبود؛ اما د-

 وجودم را سوزاند! اشجمله

 بود. نيبد سنگ اشجمله

 کرد. لیو وجودم را به خرابه تبد ديترک نيبغضم مثل م بارنیا

 .دميکش غيج یکیريستيتکان دادم و با حالت ه سر

 برده بودم! یتازه به عمق ماجرا پ انگار

 ام!شده یبودم که دچار چه فالکت دهيمفه تازه

 و محکم بغلم کرد و مرا به همراه خودش تکان داد. دهيترس

 محکم و امن همسرم، عشقم و همه کسم فشردم. ینهيرا به س سرم

 شیهاگوشم نجوا کرد. زمزمه ریو زمان لعنت فرستادم و او با آرامش نوازشم کرد و ز نيکردم و گِله کردم. به زم هیگر

 و از ته دل بودند که باالخره آرام شدم. نيقدر دلنشآن

 سرشار از آرامش بود! میاو برا وجود

 بودم. دهيرا تازه فهم نیهمه وجودم بود و ا آذرخش

 کردم و با نفرت گفتم: ینيف نيف

 شد؟یاون نامرد چ-

 و نفرت گفت: نهيفکش منقبض شد و با ک کهوی

 کثافتِ... سيدادمش دست پل-

 گفت. ی"ال اله اهلل" برد،یفرو م شیانبوه موها انيکه دستش را م یرا ادامه نداد و در حال اشجمله

 فحشش دهد! خواستیم انگار
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 را گرفتم. اشقهیام جا خوش کرده بود، پاک کردم و گونه یرا که رو یاشک مزاحم قطره

 آذرخش؟-

 دار گفت:شفاف و برق یو با چشمان دیاز حالت صدا زدنم خوشش آمده بود که خند ییگو

 جان؟-

 را کنار گذاشتم. خجالت

 !دی! باگفتمیم دیبا

 مادر، فرزند اولم را از دست داده بودم. منِ

 را که نه حسش کردم و نه لمسش کردم! یفرزند

 دوباره داشته باشمش! خواستمیم

 حس مقدس را تجربه کنم. نیبار ا نيدوم یبرا خواستمیم

 !خواستمیم من

 ادا کردم که شوکه فقط نگاهم کرد. عیام را انقدر سرفوت وقت لب باز کردم و جمله بدون

 .خوامیمن بچه م-

 لبانش نقش بست. یرو یکم لبخند تلخنگاهم کرد و کم متعجب

 .دمیاسترس انگشتانم را در هم گره زدم و لب گز با

 کردم؟یاز او م یآورشرم یتقاضا نيداشتم که چن ییرو چه

 صورتم نشست. یو دست او رو دمیدارش، نگاهم را دزداه گرم و تبحس نگ با

 .دميملوس، صورتم را به دستش ساب یگربه کیانگشت شصت گوشم را نوازش کرد و من مثل  با

 کردم. یکار نيبود که چن دمیشد یاز عالقه دیشا
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 لذت لبخند زد و گفت: با

 ؟یخوایبچه م-

 امش گفت:را با شرم تکان دادم و او با آر سرم

 .یمامان شدن دار یبرا یادی. شما هنوز وقت زیکه داشت یهنوز زوده برات خانم کوچولو! مخصوصا با سقط-

 برخورده بود. میقبا شِیريت به

 کردم و با حرص گفتم: لج

 هم نداره. یرادیا چيو ه خوامیمن االن بچه م یول-

 بود گفت: ديکه از او بع یطنتيو با ش دیخند صدادار

 ؟یخوایبچه م جانیاالن؟ ا-

 سرم گفت: دنيشدم و او با بوس سرخ

 . به موقعش حتما!نیزوده خانم کوچولو. اونم حتما از دستم در رفته بود که االن وضعت شده ا-

 هم رنگ به رنگ شدم و آرام گفتم: باز

 .ستميمن کوچولو ن یول-

 !یشما تاج سر من-

 بود! اش دلم را قلقلک دادهکردم. جمله نگاهش

 شد؟ینم نیريش یادیاوقات ز یگاه آذرخش

 گفت: یساختگ یدادم و او با اخم لشیتحو یمِنت چيهیرا ب لبخندم

 چه خوششم اومده! نيرو ببند. بب شتين-

 من است؟ یداشته یآذرخش همه یدانستیم ایو خدا دمیخند نیيسر پا با



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
286 

 

 مردِ مردها، مال من است؟ نیا یدانستیم

 

 هفته، پزشک معالجم مرخصم کرد. کیبعد از  بایتقر

 !داندیروز چقدر خوشحال شدم، فقط خدا م آن

 !مارستانيب ريگپاچه یبدمزه و پرستارها یاز غذاها خوردیواقعا حالم بهم م گرید

که باران دستم را  دمیکه داشتم، اخم کردم و لب گز یتخت نشستم. با توجه به مختصر درد یکمک مادرم رو به

 گفت: یفت و مادرم با نگرانگر

 ؟یمامانم؟ خوب شدیچ-

 زدم و گفتم: اشیبه نگران یپت و پهن لبخند

 خوبم مامان جان!-

 و با بغض گفت: ديسرم را بوس یلبخند تلخ با

 بچت چرا؟ گهی. دمیکردیرو م مونيزندگ ميمادر! آخه ما که داشت نميروزات رو نب نیو ا رميبم-

 گفتم: فشردمیکه دست باران را م یو در حال دمیرا گز نمیيلب پا یگوشه

به  ميکنیکه فکر م رهيگیرو برامون در نظر م ییزايخدا چ یگاه یگفتیم شهيحکمت خداست مامان! خودت هم-

 و برعکس! ستين طورنیکه ا یضررمونه؛ در حال

 گفت: کردیه اشکش را پاک مقطر اش،یروسر یکه با پره یتکان داد و در حال ديتائ یسرش را به نشانه مادر

مامان جان! شما هنوز  ینکن یخودیب اليفکر و خ گهی. توام دشهیدرست م یشاءهلل همه چخودش ان ديبه ام-

 نکن. تیخودت رو اذ ی. پس الکیمامان شدن دار یبرا یادیز یادیو وقت ز یجوون

 و با بغض گفتم: دميلرزانم را داخل دهانم کش لب

 . من...شدمیبود، بچم بود! من داشتم مامان م یول-
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 .ختمیمادرم اشک ر منتیآرام شکست و در آغوش ب بغضم

 .کردیهق مهم همراهم هق باران

 نکن! هیدورت بگردم من آسمانم! قربون دل شکستت برم، گر-

 مادرم! شودینم

 !شودینم

 .دمينفس کش قيچشم بستم و عم ام،ینيعطر تلخش در ب یبو دنيچياتاق باز شد و با پ در

 !نیا یعنی آرامش

 داد. رونيشد و نفسش را آه مانند، ب کمانینزد

 .ديرا در آغوش کش انیتکان داد و باران گر سر

 .کردینم یو اعتراض زدینم یممنونش بودم که حرف چقدر

                                                      **** 

 قدم برداشتم. اطيشدم و با احت ادهيپ نيکمک آذرخش از ماش به

 کرد. امیرا گرفت و تا داخل همراه میبازو ریز

 آورد و گفت: میبرا یاز اتاقش، بالشت عیمبل نشستم. مادر جان تند و سر یکردم و رو تشکر

 . راحت باش!زمیبده عز هيتک-

 ادم.د یرا به پشت امهيتک حوصلهیرا تکان دادم و ب سرم

 جان هم نشست و گفت: مادر

 رفتن؟ نایا مامانت-

 .انيشب م یآره مادر جون، ول-



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
288 

 

 قدمشون رو چشم!-

 زدم و گفتم: لبخند

 مادر جون. یممنون که هست-

 چسباند. اشنهينشست و سرم را به س کنارم

 گفت: یجانتنش را استشمام کردم و آذرخش با لبخند کم عطر

 خستم. یليبخوابم. خ کمی رمیمن م-

 اش کردم.جان سرش را تکان داد و منِ نگران، با نگاهم بدرقه مادر

 پر از صالبت و عظمت است! شهيکه مثل هم شیقد و باال یفدا

 ست؟يحالش خوب ن کنمیچرا حس م-

 را نوازش کرد و با آه و افسوس گفت: میجان موها مادر

باش. مال پسرم باش.  ششيپ شهي... آسمان؟ هم؟یدونستیکه اگه م ده،يکش یچند روز چ نیتو ا یدونینم-

 ؟یفهمینداره. م دنيبه خود بال یو خشم برا یکیجز تار یزيچ ،یآب آسمانِیآذرخش؛ ب

 سر تکان دادم. گنگ

 بودم. اوردهيسر در ن شیهاحرف از

 مادر جان چه بود؟ منظور

 چشمانِ براق و شادش چه بود؟ منظور

 مادر جان جدا شدم و گفتم: از

 شش؟يمن برم پ-

 زد و با بغض گفت: لبخند



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
289 

 

 .ییدردش تو یآره دخترم! برو که االن فقط و فقط دوا-

 زدم و بلند شدم. یخندتلخ

 مادر جان! دانمیم ديبع

 درد پسرت من باشم! یدوا دانمیم ديبع

 .دميرا آرام باال رفتم و باالخره به اتاق رس هاپله

 در را فشردم. یرهيتگو با تسلط دس دميدر، آرام نفس کش پشت

 چشمانش گذاشته بود. یبود و آرنجش را رو دهيباز دراز کش طاق

 تخت نشستم. یشدم و کنارش، رو ترکینزد

 چطور به او عالقمند شده بودم؟ من

 چطور؟

 آوردم. نیيصورتش پا یو دستش را از رو دميکش شیرا رو پتو

 که خسته است. دادیم نیآلودش نشان از ابود. اما چشمان خمار و خواب داريب

 را نوازش کردم. شیزدم و آرام موها لبخند

 خواست؟یخجالت نم بارنیا دلم

 را با انگشت نوازش کردم. اشیشانيسُر دادم و پ نیيرا به پا دستم

 اش را لمس کردم.متناسب و مردانه یِنيکردم و ب یروشيپ

 لبانش نشست. یانگشتم رو بار،نیآمدم و ا ترنیيپا

 .ديبود که مچ دستم را گرفت و تک به تکِ انگشتانم را بوس دهیخواب از سرش پر انگار

 کارش بغضم گرفت. نیا با
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 آرام شده بود! چقدر

 مظلوم! چقدر

 داد. رونيو نفسش را آه مانند ب ديتر بوسو محکم ترقيدستم را عم کف

 مرد، مردِ من بود! مگر نه؟ نیا

 

 آسمان؟-

 شدم. رهيخم شدم و با غم به چشمان شب رنگش خ شیرو یکم

 شده بود؟ نياسمم انقدر دلنش چرا

 اش شد.دست بزرگ و مردانه ريبه حرکت درآوردم. دست راستم اس شیموها انيچپم را م دست

 جانِ آسمان؟-

 نگاهم کرد. قيعم

 پنهان وجودم، بَرمال شد! یرازها یکه حس کردم همه یجور

 .دادیآزارم م اش،یقراریکه با ب یاز نگاهش گرفتم و توجه نکردم به قلب چشم

 ...اما

 او چرا به تپش افتاده بود؟ قلب

 چرا؟

 آرومم کن!-

 گفتم: طنتيلبم نقش بست و با ش یرو یکرد که لبخند انياش را بمظلوم و عامِرانه جمله انقدر

 مگه من قرص آرام بخشم؟-
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 را باز کرد. میموها یرهيحرکت گ کیبا سرم گذاشت و  یرا رو دستش

 رنگم مثل آبشار کنار صورتم پخش شدند. اهيبلند و س یموها

 .ديبو کش قيدارم را عمنم یبست و عطر موها چشم

 هم فشار دادم و او گفت: یرا رو لبانم

 !یدرد من یتو... دوا-

 بازم را به زور بستم. دهان

 را گفته بود. نه؟ نيجان هم هم مادر

 را در دست گرفت. میهم سرخ شدم و او موها باز

 صورتم چرخاند. یاجزا یمردمک چشمانش را رو یوافر یِدلتنگ با

 را زمزمه کرد که مات و مبهوت فقط نگاهش کردم. یشعر تابیو ب آرام

 !ستیپر از دلتنگ ییبایز یبا همه دار،ید یها! گاه؛ لحظهستين دنیاز ند شهيهم ،یدلتنگ-

 چه بود؟ منظورش

 شعر چه بود؟ نیاز خواندن ا منظورش

 و من مست شدم. ديوار پشت گردنم کشرا نوازش دستش

 انگشتانش آنقدر آرام بود که چشم بستم و او گفت: حرکت

 باش! شهيوجود تو! باش! فقط باش! هم یعنیآسمان؟ آرامشِ من -

 ردَم گذاشتم.محکم مَ ینهيس یسرم را رو ارادهیب یليشدت گرفت و من، خ بغضم

 زند؟یچه م یها را براحرف نیا

 من؟ یِدلخوش یبرا
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 دوستم ندارد. دانمیکه م من

 فشرد. اشنهيبه س شتريو او سرم را ب ديچک اشنهيس یچشمم رو یاشکم از پوشه قطره

چشمات  یشهيکه  از ش یهر قطره اشک یدونیعمر منه؟ آسمان، م عیهر قطره اشکت ما یدونیم ه؟یبازم گر ه؟یگر-

 شه؟یتر معمر من داره کم ن،یيپا زهیریم

 را پاک کردم. میهااشک عیعاشق بودم! آنقدر احمق بودم که حرفش را باور کردم و تند و سر آنقدر

 !"شودیعاشق کور و کَر م": ندیگویم راست

 دادم، سرم را با خجالت بلند کردم. یبزرگ یِچه سوت دميفهم یوقت

 داده بود. نتیلبانش را ز یذت بخشمهربان و ل لبخند

 گفت: ديبوسیملتهبم را م یکه گونه یو در حال دیخند

 عمر منه! یشهيتو... ش یرو گفتم خانــم! چشما قتيحق-

 گفت! دهيهم خانمش را خاص و کش باز

 را به زور قورت دادم. بغضم

 وجود پر برکتت هستم؟ یوانهیمنِ عاشق د یدانیتو چه م آذرخشم

 پرستمت؟یم واروانهیمن د یدانیم چه

 !یدانیم چه

 آذرخش؟-

 بست و باز هم با حرفش فدا شدم. چشم

 عمر آذرخش! یشهيجانِ آذرخش؟ ش-

 با بغض گفتم: شیرفت و بجا ادمی حرفم
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 نگو. یطورنیا-

 زکم؟یعز یچطور-

 !دیلرز دلم

 و لرزان گفتم: دیلرز وجودم

چرا  ؟یچاکم نهيکه انگار عاشق س یزنیحرف م یکه منِ احمق دلم خوش بشه؟ چرا جور یزنیم ییهاچرا حرف-

 ترم نکن!هات داغونحرف نیآذرخش؟ من داغونم! تو با ا

 .ختمیریو اشک م گفتمیرا م جمالتم

 .ختمیریو اشک م دميپرسیرا م میهاسوال

 او؟... اما

 .دمید نشيدر چشمانِ غمگبرق اشک را  خورمیقسم م ی. ولکردینگاهم م فقط

 آسمانم. به وقتش! یفهمیرو م یبه وقتش همه چ-

 دلنواز بود! بيکه تنگ اسمم چسبانده بود، عج یتيمالک ميم

 فشردم. اشنهيسرم را به س یکرد کنارش دراز بکشم و من با لجباز کمکم

 .چانديپهلو شد و دستش را گرد تنم پ به

 فرو برد. کرد و بعد، سرش را در گردنم نگاهم

 حساس بودم. اريگردنم بس یباال دادم. رو یرا کم میهاحبس شد و شانه امنهيدر س نفسم

 بذار نفس بکشم آسمان! بذار آروم شم!-

 آرام شود! ام،یبستم و گذاشتم عشقم، نفسم، مردِ مقتدر زندگ چشم

 آرام باشد، من هم آرامم! او
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 .دميخواب یچقدر گذشت! اما باالخره خواب بر چشمانم غلبه کرد و با خستگ دانمینم

 او... آرام گرفته بود! و

                                                   **** 

 از هم باز کردم. یچشمانم را به سخت یدیشد یِاحساس خفگ با

حکم بغلم کرده بود که کم مانده بود از شدت گرما باال م یشده بودم. به قدر ريبازوان پهن و بزرگ آذرخش اس انيم

 پز شدنم کم بود فقط!حجم از پتو، آب نیا ری. زاورميب

 را با پا کنار زدم و خودم را از حصارِ دستان آذرخش آزاد کردم. پتو

 .شدمیکه داشتم خفه م یوا

 به بدنم دادم. یو کش و قوس دميکش یاازهيخم

 !یناک! عجب خواب چسبآخ

 .دميآذرخش کش یزدم و پتو را رو لبخند

 زد. یکارم لبخند نیو او با ا دميرا بوس اشیشانيکنم. پ دارشيب خواستیبود و دلم نم خسته

 شک نگاهش کردم. واقعا خواب بود؟ با

 بلند شدم. یاليخیباال انداختم و با ب شانه

 برود. نيتنم حک شده بود، از ب یکه رو مارستانيمذخرفِ ب یگرفتم تا بو یادوش عجله کی

 را برداشتم. امیشیو لوازم آرا ستادمیا نهیيآ یرو به رو میهالباس ضیاز تعو بعد

 به لبانم زدم. یو برق لب دميدر چشمانم کش سرمه

 !میايبه نظر ب روحیب خواستینم دلم

 باشم! بایز خواستیم دلم
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 مادر جان رفتم. یلبخند به سو با

 !ريعصر بخ! یسالم مادر-

 ؟یديماهت دخترم! خوب خواب یسالم به رو-

 !ديهم چسب یليبله مادر جون. خ-

 .ارميبرات عصرونه ب نيخدا رو شکر! برو بش-

 گفتم: یو با ناراحت دمیگز لب

 شما چرا مادر جون؟-

 من مُردم؟ مگه

 و گفت: ديکوب گرشیدست د یرا رو دستش

 یزیربازم خون یخوایدختر. م یتو هنوز کامل خوب نشد نيبرو، برو بش ؟یزنیم هيچه حرف نیاِوا خاک به سرم! ا-

 ؟یکن

 ...ینه! ول-

 .نيو اما و اگر نداره! برو بش یول گهید-

 اکتفا کردم. "یچشم"را تکان دادم و به گفتن  سرم

را با عجله  میکارها توانستمیو آرام نشستم. چون هنوز درد داشتم و نم دميکش رونيرا ب ینهارخور زيم یصندل

 انجام دهم.

 ان؟يمامان و بابات امروز م-

 را به سمت مادر جان سوق دادم و گفتم: نگاهم
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 بله! چطور؟-

تو هم چون  ی. براميبگم آذرخش جگر و گوشت بخره تا کبابش کن خوامیشام نگهشون دارم. م یبرا خوامیآخه م-

 جگر خوبه. یداشت یزیرخون

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 !یدونیهر جور خودت صالح م-

 ؟ینکرد دارشيآذرخش خوابه هنوز؟ چرا ب-

 لب نشاندم و با خجالت گفتم: یبخش از اعماق وجود، روآرامش یلبخند

 بود. دهيخواب یداشتنقشنگ و دوست یليکنم آخه! خ دارشيب ومديدلم ن-

 .ديطرفم آمد و سرم را بوس به

 متعجب شدم و او گفت: اشیکار ناگهان از

 کذبش کن! ی! حاال تو هِ یمهربون و خانوم یليخ گمیمن م-

 زدم و گفتم: یلبخند فاتشیزده از تعر خجالت

 نظر لطفته مادر جون!-

 گفت: زدیکه آرام به کتفم ضربه م یکرد و در حال ینیريش اخم

 .ستي. اون خرس گنده براش خواب الزم نکنمیم دارشيب رمیحاال م-

 .رمیخوب من م-

راحت  اليبا خ یخواست یمراعات کن. بعد هر کار یچند روز ک،ی. ستيخوب ن ادیشما تحرک ز یدختر جون برا-

 انجام بده.

 و گفتم: دميرا به هم مال دستانم
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 آخه...-

 حرفم آمد و با اعتراض گفت: انيم به

 فقط بگو چشم! ار؟يگفتم اما و آخه ن-

 کردم. افتیرا از مادر جان در "بالیخوشگلت ب یچشما" یهزمزمه کردم که متقابال جمل "یچشم"زدم و  پلک

 کردن آذرخش به سمت اتاقمان رفت. داريب یآماده کرد و خودش هم برا میرا برا زيجان م مادر

 که داشتم، شروع به خوردن کردم. یدیشد یِهم با گرسنگ من

 !کندیها که نمبا آدم چه یگرسنگ

 .کردمیپگاه متنفر بودم؛ حال با جان و دل نوش جانش م ريکه از پن یمن

 !فهمدینم چيآدم گرسنه ه واقعا

 !کندیو اعتراض هم نم خوردیو چرا م چونیهم مقابلش بگذارند ب سنگ

 شکر کردم. منتشیوافر و ب یهاام را را هم در دهانم گذاشتم و بعد از قورت دادنش، خدا را بخاطر نعمتلقمه نیآخر

 زد! بشيمادر جان کجا غ نیا دانمینم

 کردنش! داريب یرفته بود آذرخش بسازد بجا انگار

مادر جان وارد آشپزخانه  نيح نيگذاشتم تا بشورمشان. در هم ییظرفشو نکيرا جمع کردم و در س فيکث یهاظرف

 شد و گفت:

 ؟یباز که تو بلند شد-

 گفتم: تيکردم و با مظلوم نگاهش

 کنم؟ کاریخوب آخه حوصلم سر رفته. چ-

 را با تأسف تکان داد و گفت: سرش
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 .کشهیبشه آذرخش منو م تینکرده طور یی. شما خدانستای. انقدر سرِپا وانيبش ايبچه ب-

 و با حرص گفتم: یکردم و به تند اخم

 !کنهیآذرخش غلط م-

 شنوم؟یدارم م یبَه! چشمم روشن. چبَه-

 یبد یافتاد و با صدا نيکه در دست داشتم به زم یوانيو ل دیدارش، رنگ از رخم پرآرام و خش یصدا دنيشن با

 شکست.

 دهانم را قورت دادم. آب

 آسمان! یخودت کَند یهاخودت را با دست گور

 را بخوان! اتفاتحه

 ابرو باال انداخت. میو دور از چشم آذرخش، برا دیجان مرموز و معنادار خند مادر

 دخترم؟ یجان! چرا هول شد آسمان-

 .دیباریکه لذت از وَجَناتش م یینگاهم او شده بود. او منبع

 انداختم و گفتم: ریو شرمنده سر به ز خجول

 از دهنم در رفت. هوی ديببخش-

را جمع کنم که با  هاشهيو چشمانِ خندانش را! خم شدم تا خرده ش ريگگرفتم لبخند نفس دهیرا گفتم و ناد امجمله

 دارش گفت:خش شهيرَسا و هم ییصدا

 دست نزن.-

 کردم و مادر جان گفت: نگاهش

 .یبُرینکرده دستت رو م ییآره مادر! دست نزن خدا-
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 .کنمینه جمعشون م-

 تر را جمع کردم.بزرگ یهاشکسته شهيخم شدم و ش دوباره

 گفت: آوردیداز را مانکه جارو و خاک  یکرد و در حال یجان نوچ نوچ مادر

 .نیو لجباز دندهکیخدا خوب در و تخته رو با هم جور کرده. هر دو مثل هم -

 لبم نشست. یرو یلبخند

 خوب که با او وَجه مشترک داشتم! چه

 که ديچيدر دل و کمرم پ یکه خواستم کمرم را صاف کنم، چنان درد نيرا کامل جمع کردم و بلند شدم. هم هاشهيش

 گفتم. یخناخواسته آ

 جان نگران سر بلند کرد و او با اخم به سمتم آمد. مادر

 نمت؟يبب ؟یشد یچ-

 بود، زدودم. دهيصورتم چک یکه از درد رو یکردم و با لبخند لرزانم، قطره اشک نگاهش

 ! خوبم.ستين یچيه-

 را گرفت و گفت: میهاو با حرص شانه یعصب

 اشکت دراومد؟ یچيبخاطر ه-

 شده بودم! یچرا نازک نارنج دانمیبلند بود و من نم شیصدا

 نازم را بکشد! خواستیدلم م خوب

 از؟يکه زن مرکز ناز است و مرد منبع ن نینه ا مگر

 کشد؟یچرا نازم را نم پس

 اندازد؟یفقط داد و هوار راه م چرا
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 انداختم و گفتم: نیيرا پا سرم

 !نيدلم درد گرفت. هم کمی-

 .ديانداخت و مرا در آغوش کش میپاها ریاهم کند دستش را زآگ آنکهیب کهوی

 فشردم. اشنهيدستانم را دور گردنش انداختم و سرم را به س دهيبود، ترس یناگهان چون

 .ديکوبیم اشنهيس یوارهیمثل قلب من محکم به د قلبش

 .ديتپیآزار دهنده م نيچننیا یکیمن که بخاطر نزد قلب

 کرد؟یم یتابیقلب او چرا انقدر ب گرید

 جان با لبخند سرش را تکان داد و آرام گفت: مادر

 امروز. یامان از دست جوونا-

 وسط سالن رفت. یآمد و به سمت کاناپه رونيآشپزخانه ب از

 زانو نشست. یرو م،یکاناپه دراز کشم کرد و خودش هم رو به رو یرو

 .زدیدر نگاهش موج م ینگران

 دستانش فشرد و با درد گفت: انيمحکم م را دستم

 بشم؟ یکه عصب یکنیم یچرا کار ؟یستيانقدر زجرم نده آسمان! چرا مراقب ن-

 دوختم. شد،یم دهیهم د شیبُرُنزه و کم مو ینهيکه س راهنشيباز پ یهانزدم و نگاهم را دکمه یحرف

 دوختم. یگرید یفشردم و نگاهم را به جا میهادندان انيرا م نمیکه در ذهنم شکل گرفت، لب پا یافکار منحرف با

 !ايحیب آسمانِ

 آسمان؟-
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 را در دست گرفتم. میموها یکردم و انتها نگاهش

 نبافته بودمشان؟ چرا

 بله؟-

 را بستم. میهارا در صورتم فوت کرد و من چشم نفسش

 خوب باش! شهيهم-

 .ديگفتم و او در عوض هر دو چشمم را بوس یچشم

 آذرخش!-

 لبخندش! یزد و من جان دادم برا لبخند

 جان؟-

 آشنا بود! یليهمون که با سروش بود؟ آخه... برام خ ش؟يشناختیاون دختر، تو م-

 .ديکرد و احساس کردم همانند نامش خروش اخم

 شد؟ یعصبان چرا

 زدم؟ یینا به جا حرف

 و گفت: ديکش شیموها انيم یدست کالفه

 ؟یع افتادمرضو نیا ادیچرا  هوی-

 نگاهش کردم و گفتم: مظلوم

 برام آشنا بود. یلي. اون دختر خخورهیسوال دو روزه که داره مثل خوره مغزم رو م نینبود. ا هوی-

 ؟یش الشيخیشما ب شهیحاال نم-

 جلو دادم. یرا کم نمیيباال انداختم و لب پا شانه
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 نه!-

 داد. رونيکرد و نفسش را آه مانند ب یاخنده تک

 هوم؟ ؟یخودتو ناراحت نکن یدیاگه بگم قول م-

 کردم و سرم را تکان دادم. "یاوهوم"پنج ساله  یادختر بچه همانند

 حالتم را دوست دارد! نیا دانستمیم

 .ديسرم کش یو دستش را رو دیگلو خند در

 قشنگِ من! یدختر کوچولو-

 مکث گفت: یلبخند زدم و او با کم یور کی

 دوستت بود. ده،ياون دختر! اون... سپ-

 را در دست فشردم. راهنميو پ دمیتلخ خند نش،يبه چشمان غمگ رهيخ

 احمق، چقدر ساده بودم! نه؟ منِ

 زده بودم. اما... چرا؟ حدس

 دوستش هستم؟ نیکه من، بهتر گفتینم مگر

 خانم کوچولو. یخودت رو ناراحت نکن یقول داد-

 نگاهش کردم و گفتم: سرد

 سوال دارم! چرا؟ چرا اون کار رو باهام کرد؟ کینداره. فقط  یارزش ناراحت-

 گفت: کردیو کوچکم را نوازش م فیکه دست ظر یام را باز کرد و در حالمشت شده دست

 کار بهش قول ازدواج داده بوده. اون دختر، عاشق سروش بود. نیسروش! در عوض ا-

 زدم. پوزخند
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 وسط چه بود؟ نیمن ا گناه

 من چه بود؟ گناه

 !دميکشیدرد م دیعاشق سروش بود، من با او

 

 اش گذاشتم.شانه یپدرم نشستم و سرم را رو کنار

 وجودش را دوست داشتم! آرامش

 .ديزمان سرم را بوسرا نوازش کرد و هم  میموها گرشیرا در دست گرفت و با دست د دستم

 .کردیم اموانهیچشمانش د غم

 دختر بابا چطوره؟-

 گفتم: یرا لوس کردم و با بلبل زبان ودمخ

 جون! ییخوبم بابا-

 شد و لبش را به حالت عق زدن جمع کرد. کمانیباران دست به کمر نزد نيح نيهم در

 و او گفت: دیخند پدر

 !یچه وضعشه؟ خجالت بکش! مثال شوهر کرد نی. ایچقدر چندش شد یآبج-

 نگاهش کردم. یحرص

 برود. ادشیکه نامش هم  کردمیادبش م یجور م،یخودمان بود یخانه اگر

 زبان دراز! یبچه

 .ديدر فرو خوردنش داشت، از پشت، باران را به آغوش کش یکه سع یاو آذرخش با اخم و خنده دیبلند خند پدر

 و گفت: ديکش غيبود، باران ج یکارش ناگهان چون
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 !دميعمو ترس یوا-

 و گفت: ديصورتش را بوس آذرخش

 آسمانت ناراحت شد. یآبج نيخانم کوچولو؟ بب یشما حسودم بود-

 سرم را به سمت مخالفش چرخاندم. ،یساختگ ینگاهم کرد و من با اخم و ناراحت باران

 که با بغض به آذرخش گفت: دميشن

 کردم! یواقعا ناراحت شد؟ من ققط شوخ یعنیعمو،  یوا-

 را به زور جمع کردم. لبخندم

 شعور خواهرکم که انقدر با فهم است! یفدا

 !گریاست د شهي! خوب مثل همکندیزود هم بغض م چه

 کارش دلِ منِ دلرحم را آب کند! نیبا ا خواهدیم

 نگاهشان کردم. یواشکیچشم،  یگوشه از

 و گفت: ديدوباره صورت باران را با محبت بوس آذرخش

 .ستيناراحت ن گهید شياگه ببوس-

 رش را تکان داد و در آغوش آذرخش به سمتم آمد.تند تند س باران

 که فقط من بشنوم گفت: یآرام، طور آذرخش

 .یروت رو برگردوند یجورنیا شکنهیآسمان خانم! دل بچه م-

 چه کار کنم؟ شیکارها نیبا ا ایخدا

 لرزاند؟یاش وجودم را معاقالنه یبا رفتارها یکار کنم وقت چه

 ! نه؟گرید من است دمر دهيمردِ باشعور و فهم نیا
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 .میديرا بوس گریدحرف او سر تکان داد و من و باران هم زمان صورت هم ديتأئ یبود که به نشانه دهيهم شن پدر

 و باران دستان کوچکش را دور گردنم حلقه کرد. دمیخند

 را فشردم و او گفت: کمرش

 م؟یديبخش یآج-

 آره قربونت برم!-

 گر دو دخترش بود.و پدر با لبخند نظاره دیشوق خند با

 لبخند زدم و پدر با محبت پلک زد. شیرو به

 !پدر

 ها!دل سلطانِ

 در آغوشم جا خوش کرد و بابا رو به آذرخش گفت: باران

 پسرم! شرمنده! میزحمت داد-

 که من عاشقش بودم، گفت: یمتواضعانه لبخند زد و با همان آرامش آذرخش

 جناب باستان؟ هيچه حرف نیا-

 !نيمراحم شما

 زد و گفت: یلبخند پدر

 پسرم. شمیبابا خوشحال م یبهم بگ-

 حرف پدر چشمانش برق زدند. نیانداختم که با ا یبه آذرخش نگاه

 من لبخند زدم. بارنیا

 او لبخند زدم. یِخوشحال از
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 هم فشرد و گفت: یرو چشم

 باعث افتخار منه!-

 نداشتند! یمشکل گریدکیخوشحال بودم که با  چقدر

 به دل نداشتند! یانهيخوشحال بودم که ک چقدر

 شدم و خواستم باران را در آغوش بکشم که آذرخش با اخم و تشر گفت: بلند

 ؟یبچه بغل کن یخوایوقت ماون ست،يآسمان؟ شما حالت خوب ن-

 مزاحمم را پشت گوش زدم و با خجالت دست باران را گرفتم. یموها

 پشت به او به سمت آشپزخانه قدم تند کردم.نگفتم و  یزيچ

 آسمان! یله شو یلیتِرِ ریز یاله

 پدرت هم بر باد فنا رفت! یجلو تیکه آبرو یدرآورد یخنگ باز انقدر

 دستم شکست. یاِ! آج-

 افکارم پاره شد و با تعجب نگاهش کردم. یباران رشته یصدا با

 ها؟-

 کرد. زیخوشگلش را ر یهاکرد و چشم اخم

 !ایخنگول شد یجآب-

 کردم و گفتم: اخم

 ؟یگرفت ادیزشت رو از کجا  یحرفا نیا-

 شانه باال انداخت و گفت: یديقِیب با

 !مياز آبج-
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 چپ نگاهش کردم. چپ

 چرا انقدر زبان دراز است؟ قا؟يکه شده دق هيبچه شب نیا

 دست مرا هم از پشت بسته. یوجب مين

 .زنمیکه ماشاهلل از خجالت، حرف هم به زور م من

 

 دانمینم دند،يکشیرا آب م فيکث یهاکه ظرف یبودند و در حال ستادهیا ییشوظرف نکيو مادر جان کنار س مادرم

 .کردندیرا م یاچارهيکدام بدبخت، ب بتِيغ

 .دیدستم را ول کرد و به سمت آن دو دو باران

 دادم. واریرا به د امهير هم گره زدم و تکد نهيس یهم دستانم را رو من

 من به سمتم برگشت و گفت: دنیبا د مادر

 مامان جان؟ یستادیچرا سرِپا وا-

 و با اخم به مادر گفت: یکه بتوانم جوابش را دهم، مادر جان شاک نیباال انداختم و قبل از ا ابرو

. از صبح ادياز پسش بر ب تونهی. فقط آذرخشه که مستيدختر انگار آدم بشو ن نیمهتاب جان )مادر آسمان(. ا رينخ-

رِ؛ گوشش د کیکو گوش شنوا؟  ی. ولستيانقدر تحرک برات خوب ن نيزبونم مو درآورده از بس بهش گفتم برو بش

 دروازه! االن من آذرخش رو صدا بزنم؟ گشیگوش د

 را جلو دادم. نمیيکردم و لب پا اخم

 من حالم خوبه خوب!-

 و گفت: اخم کرد مادرم

 دخترکم. یتا خوب بش یاستراحت کن دی. بایداشت یزیرمن شما تازه خون زیعز-

 نشستم. یصندل یرو حرفیرا تکان دادم و ب سرم
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 ام اخم کردم.فرزند از دست رفته یآور ادیهم کنارم آمد و من ناراحت از به  باران

 گذاشتم و سرم را به حصار دستانم درآوردم. زيم یرا رو آرنجم

 باز گرفته بود! لمد

 شد؟یچ ؟یآس یآج-

 کردم لبخند بزنم. یکردم و سع نگاهش

 و گفتم: دميرا بوس سرش

 بارانم. ستين یزيچ-

 .ديچيرا دور دستانش پ شیموها ،یابامزه یليگفت و بعد با حالت خ یآهان

 .دهیمن حوصلم سر ؟یآج-

 اش کردم و گفتم:حواله یاغره چشم

 ؟یريگیم ادیمجاز رو از کجا  ريغ یهاکلمه نیحوصلم سر رفته. ا یبگ دیبا ؟یچ یعنی دهیسر-

 اش نگاهم کرد.لبش گذاشت و با چشمان تنگ شده یاش را رواشاره انگشت

 باش! تیبه روز و آپ تو دِ کمی. ای( به دوری)تِکنولوژ یاز تِکنولوج یآج-

 باز مانده بود. یاز فرط تعج دهانم

 تر از دهانش به کار برده بود؟بزرگ یهابچه باز کلمه نیا

 کردم و گفتم: ینوچ نوچ

تر از برس. انقدر گنده تیبرو به باز یا! دوما بچهینه و تکنولوژ ی. تِکنولوجريبگ ادیاوال تلفظ درست کلمات رو -

 دهنت حرف نزن.

 را کج کرد. لبش
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 ؟یزنیخو چرا م-

 لذت نگاهش کردم. با

 خودش! یبود برا یابچه، اُعجوبه نیا

 د؟يکشیم غيج گرفتمیم گازش

 .خواستیرا م شیبایو ز دي. من دلم گاز از صورت سفديکشیم غيبه درک که ج اصال

 نگاهش کردم. کردم،یکه به چشم شکار نگاهش م ییهاوقت مثل

ه از آشپزخان کنانغيج غيو ج دیپر نیيپا یبود که با ترس و خنده از صندل دهيباال انداختم و او قصدم را فهم ابرو

 .دیدو رونيب

 شدم و با خنده به دنبالش افتادم. بلند

 رفت؟یچموش از دست من در م یدختره

 و پدر با خنده گفت: دمیخند ثيخب

 .نيبش ايب ن؟یباران زشته. باز شروع کرد-

 .کردینگاهم م یلذت خاص ی... آذرخش با نوعاما

 آذرخش انداخت.و خودش را در آغوش  ديکش غيباز هم ج باران

 مَردَم پنهان کرد و من با اخم نگاهش کردم. ینهيرا در س سرش

 پهن و امن آذرخشم بگذارم. ینهيس یسرش من سرم را رو یخواهر کوچکم باشم و بجا یخواست جا دلم

 کردم؟یم یام حسود. به خواهر هفت سالهدمیگز لب

 .دمایشور م هتيعمو آذرخشو بر عل یبهم دست بزن یآج-

 سرد گفتم:ابرو باال انداختم و خون شیبرا
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 .رميگازت بگ خوامی. به من چه؟ من مینباش نیريانقدر ش یخواستیم-

 .دمیو من خند ديکش غيبا حرص ج باران

 ره؟يتو رو گاز بگ یکیاصال خوبه  ام؟یمگه من قناد-

 را نشانش دادم و گفتم: میهادندان فیرد

 نه!-

 گفت: تيو مادر با عصبانهم فشرد  یرا رو شیهادندان

 .نيآسمان خجالت بکش یباران؟ وا-

 گفت: یبا بلبل زبان کرد،یدر آغوش آذرخش جمع م شتريکه خودش را ب یبه مادر نگاه کرد و در حال طنتيبا ش باران

 .دمیم لتیخجالت خوشگل تحو هیسه سوته  یمامان جونم مداد و کاغذ بد-

 خنده زده شد. کيشل

 .دیو مادرم با حرص لبش را گز دمیقاه خند قاه

 د؟یآیبچه بر نم نیاز پس زبان ا کسچيه دانستینم مادر

 .کردمیم شیبود که جانم را فدا ییاو یهانگاه نيب نیو در ا دمیخند

 بود! امیکه تمام زندگ ییاو نيو سنگ رهيخ یهانگاه

 

قرض گرفتم و نگاهم را به  گریهار چشم ددو چشم داشتم، چ د،يحرکت درآورد و منِ چشم سف کیرا با  راهنشيپ

 بود. کلياش دوختم. نِکبت چقدر هم خوش همحکم و شکم تکه تکه یهاعضله

 !یحسود کور اله چشم

 !اشدهیاندام ورز یفدا
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 !دمیبد د،یبر سرِ ند خاک

 چه کار کنم؟ خوب

 کند؟یکشف حجاب م جنبهیمنِ ب یجلو چرا

 هم دلش بخواهد که من نگاهش بکنم! یليخ اصال

 نگاهم کند! گونهنيهم شهينگاهم کرد. کاش هم یو دوست داشتن خاص

 خانم؟ یشما خواب ندار-

 .دمیخجالت چشم از او گرفتم و لبم را گز با

 رفت. نياز ب یبه کل میآبرو

 .دونمیآره... اصال نم یعنینه... -

 و گفت: دیخند نينمک

 . شما بخواب!اميم رم،يدوش کوچولو بگ کیمن -

 تخت نشستم. یباال انداختم و رو شانه

 د؟يخواب شهی. به زور هم مگه ماديخوب خوابم نم-

 چشمانش را جمع کرد. یحالت خاص با

 چشمانش را دوست دارم؟ زِیبودم که چروک ر گفته

 نه خانم!-

 کردم. نگاهش

 بزرگ و پهنش کج شد. یهم نگاه سرکِشم به سمت بازوها باز

 دهانم را قورت دادم. آب
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 مردانه به خواب برود. یآن بازو یرو خواستیم قرارمیب دل

 ! خدا!آخ

 خوانده بود. نه؟ طاقتمیدلم را از چشمان ب یکردم. خواسته نگاهش

 مماس با تنم نشست. قايسمتم آمد و کنارم، دق به

 م.حس کن یبه راحت توانستمیلباس هم م یاز رو یو حرارت تنش را حت گرما

 دل المصب هم آرام و قرار نداشت که! نیا

 ام انداخت.دهانم را قورت دادم و او دست دور شانه آب

 گفت: یآرام یصورتم خم کرد و با صدا یرا رو سرش

 بخونم؟ ییبرات الال یدوست دار-

 چشمانش نگاه کردم. به

 سه ساله اشتباه گرفته بود؟ یبچه کیمرد، مرا با  نیا

 که بچه نبودم! من

 گفتم: زانیآو یاکردم و با لب و لوچه اخم

 !ستميمن که بچه ن-

اش برهنه ینهيس یداد و من سرم را رو هيانداخت. خودش هم به تاج تخت تک میزانوها ریزد و دستش را ز لبخند

 گذاشتم.

 !نياسارتِ دلنش نیبود ا نیريدر آغوشش حبس شده بودم و چه ش کامال

 مرد نبود؟ یادیمن ز مرد

 گرفت و گفتم: یرا به باز میموها
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 ؟یخونینم ییالال-

 .ختیچپم ر یشانه یرا رو میو موها دیبلندتر خند یکم بارنیا

 ؟یاشما مگه بچه-

 را چنگ زدم. اشنهيحرص س با

 کرد؟یم اممسخره

 .ديبوس قيرا عم امیشانيو پ دیخند

 .خونمیهم م ییچشم! الال-

 لبانم نشست. یرو یاروزمندانهيپ لبخند

 سرم را به پشت خم کردم. تيو من با حساس ديگردنم را بوس پشت

 گردنم حساسم؟ یهزار بار نگفته بودم رو من

 کردم و او گفت: اخم

 خانم! اديم شترياخم نکن بانو! خنده به صورتت ب-

 ادا کرد و من ناخودآگاه لبخند زدم. یرا با حالت خاص "خانم"

 را دوست داشت؟ امخنده

 کنم؟ یچيبخواهد و من از آن سرپ یزياو چ شودیاگر عضوِ سرکِش صورتم باشد. مگر م کَنَمیرا م ملب

 ! از محاالت است!نه

 چشم بستم! شیصدا رينظیب یرا نوازش کرد و لب به سخن باز کرد. با نوا میموها

 بود! یو خواستن بایز شیکه چقدر تُن صدا یوا

 .رديبگ یروح و روانم را به باز شیدر حال نواختن بودند تا صدا یانگار با هماهنگ اشیصوت یتارها
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 وجودم بود! یمرد... همه نیا

 گولَه باتاسان! لیزيق اتاسان،ی میدِئد یالیال-

 

 تاپاسان! یوخی نیريش ندَه،يچیگولون ا لیزيق

 گوندَه من، کولْگَدَه سَن گوندَه من! میدِئد یالیال

 اولسا، سَنَه قوربان گوندَه من! ريقوربان ب لدِهیا

 !یالیال ميگياِئش میاِئو ،یالیال ميگيبِئش یالیال

 !یالیال نيگيکِش ميچَک ميقال اخیمن او ات،ی سَن

 ترک زبان( لياص ییِ)الال

 .کردیبودم، اما همان صدا و لحن پر احساسش جان و دلم را آرام م دهيرا نفهم اشیمعن گرچه

 که کنار گوشم گفت: دميهم افتادند و در آخر شن یخودم، رو یارادهیب میهاکه پلک یحد به

 دار و ندارم! آروم بخواب! یبخواب همه-

 .امدهید ایفکر کردم رو نيخواب بودم و بخاطر هم منگِ

 راست بود! اما

 من است! یِزندگ یخودش همه داندیوجودش که نم یفدا

 

 "هفته بعد کی"

 

 تمام قوا باد کردم.رنگ را با  یآب بادکنک
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 ! نفسم رفت.آخ

 بود! تولد طوفان! اشیخانه بود. آخر امروز تولد تَه تَغار نيانداختم. با ذوق و شوق مشغول تزئ یمادر جان نگاه به

 زدم و بادکنک سبز رنگ را در دست گرفتم. لبخند

 شد؟یبار فوتش کردم. اما مگر باد م چند

 !یقِلِقبد کِي! عجب الستیحرص کارم را دوباره تکرار کردم. وا با

 پرتش کردم. یکردم و با حرص به کنار اخم

 باد کردم. یشتريب یزرد رنگ را با حوصله بادکنک

 بد بو رو. نفست رفت! یهاکيمامان جان ول کن اون الست-

 باله انداختم و با چشمک گفتم: شانه

 خودم. یبرا امیر استادکا نینه مادر جون. من تو ا-

 گفت. یدارکِش ینگاهم کرد و با تمسخر بله هانهياندر سف عاقل

 و گفتم: دمیخند

 ؟یمادر رسهیم یکِ تيپسرِ جون جون نیحاال ا-

 و گفت: ديکوب اشنهيذوق کف دستش را به س با

 .رسهیم گهیدو ساعت د ،یکیمادرش دور گردونش باشه! پسرم تا  یاله-

 زدم و مادر جان دوباره گفت: شیهاادرانهبه م یلبخند

 کنم. ريطوفانم رو غافلگ خوامیخونه. م اديمامانم! زنگ بزن آذرخش امشب رو زود ب یراست-

 گفتم. یچشم گذاشتم و چَشم یچپم را رو دست

 االن زنگ بزنم؟ نيهم-
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 االن زنگ بزن. نيآره مامانم. هم-

 گفت: رفتیکه به سمت آشپزخانه م یگفتم و مادر جان با لبخند در حال یهم چشم باز

 گل دختر. یخسته شد ی. شما هم که از صبح کار کردمیبا هم بخور ارميب ییچا کیمنم برم -

 از ته دل زدم و صادقانه گفتم: یلبخند

 که. میندار شتريداداش طوفان ب کینه مادر جون! اتفاقا برعکس! -

 کرد و پشت به من وارد آشپزخانه شد.محبت نگاهم  با

 آذرخش را گرفتم. یرا در دست گرفتم و شماره ميسیب تلفن

 اش را حفظ بودم. حفظِ حفظ!. شمارهلغزاندمیها مدکمه یرا تند تند رو انگشتانم

 قلبم گذاشتم. یدادم و دستم را رو رونيرا ب نفسم

 !کردیم یتابیب چقدر

 جانم کوچولو؟-

 ."جانت سالمت آقا"ا هم، هم صدا شدند و گفتند و جانم ب دل

 عمل کردند. امیقلب التیزبان و عقلم مخالف تما اما

 مرد! نیداشت ا ییکه چه جادو یوا

 از لرزش قلبم بود گفتم: یلرزان که ناش ییباز کردم و با صدا لب

 !یسالم! خسته نباش-

 شده؟ یزيخانم! جانم؟ چ یدرمونده نباش-

 زدم. امجنبهیبه قلب تپنده و ب یمشت نه،يس یو با حرص، از رو دمیگز لب

 !دادینوا سر م ،یدار و احساسجانمِ خش کیاحمق و ابله بود که با  چقدر
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 کنه. رشيغافلگ خوادیخونه. آخه تولد طوفانِ م یايمادر جون گفت بهت بگم امشب زود ب-

 که گفت: یسراسر تعجب بود وقت شیصدا

 مه؟مگه امروز چند-

 به تعجبش زدم و گفتم: یلبخند

 .ستميب-

 .ديزده شد، واضح به گوشم رس اشیشانيرا که با دست به پ یآرام یضربه یصدا

 کرد؟یم یکردم. چرا خودزن اخم

 د؟یآیقلب من به درد م گفتینم

 .امي. آه! چشم. زود مشهیم ینبود! زمان چه زود سپر ادمیآخ اصال -

 گفتم: یدار، آرام و مظلومکِش یتکان دادم و با صدا سر

 آذرخـش؟-

 ناز داشت. میهم صدا باز

 و عشوه! ناز

 را از پشت تلفن حس کردم. اشیکالفه و طوالن یهانفس

 .دمیخند زیر زیر ناخودآگاه

 شده بودم من! ثيو خب طانيش چقدر

 

 جانم؟-

 ...شهیراستش من کادو نگرفتم. م-
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 و گفت: دیحرفم پر انيم به

 . از طرف هر دومون.خرمیمن م-

کردم که کم  یاز شما چه پنهان! از حرفش چنان ذوق ست؛يهم فشردم. از خدا که پنهان ن یو دندان رو دمیگز لب

 بروم. دشيرش یقد و باال یبپرم و قربان صدقه نیيباال و پا ویویمانده بود مثل 

 تولد؟ یهیهد

 طرف من و او؟ از

 طرف ما! از

 !یباشه، مرس-

 خانم؟ ستين یامر گهی. داميزود م-

 نه برو به کارت برس. فعال!-

 !نمتيبیم-

                                                                    ** 

 ها را خاموش کردم.نثارش کردم و چراغ یآذرخش، چشمک ینگاه اخمو برخالف

باد کرده بود. اما کو  اشیرر دارد. رگ دکترقلب ض یبرا جانيترس و ه گفتیکار را بکنم. م نینداشت ا دوست

 گوش شنوا؟

 .دهدیحال نم یريتولد بدون غافلگ گفتیمادر جان کامال با من موافق بود. م یول

 را در دست گرفتم. یو بمب شاد ستادمیدر ا پشت

تخس  یهامثل پسر بچه پا انداخته بود و یبود. اما او با اخم و تخم پا رو ستادهیا یجان هم کنارم با برف شاد مادر

 .کردینگاهم م

 به خودم آمدم. زدیتک به تکمان را صدا م اط،يکه از ح یطوفان یصدا با
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 داداش؟مامان؟ داداش؟ زن-

 .دمیخند زیر زیافتاده، ر رونيدادم و با همان زبان ب رونيب یرا کم زبانم

 بکنم امشب من! یفيکِ چه

 باز شد. یکيت یبا صدا در

 در را بست. شیجلوتر رفت و با پا یکم طوفان

 را ترکاندم. یبلند بمب شاد غيج کیو با شمارش معکوس، با  ستادمیا پشتش

 المپ را روشن کرد. عیسر یليجان هم خ مادر

 .میدیزد که من و مادر جان با ذوق، غش غش خند یادیطوفان چنان فر چارهيب

 و با اخم نشسته بود. نهيطوفان، دست به س یرو به رو یکاناپه یجن بو داده رو نيهم که ع آذرخش

 نکرد؟ سيخودش را خ طوفان

 .زدمیسکته م زيانگجانيه زیسورپرا نیآن هم با ا دم،یدیم یحالت نياو بودم و آذرخش را در چن یکه اگر به جا من

 

 و طوفان با حرص به دنبالم افتاد. دميبه هم کوب دست

 و پا به فرار گذاشتم. دميکش غيج

 ذرخش جبهه گرفتم و طوفان با حرص گفت:آ پشت

 ؟یترسونی. حاال منُ مديچشم سف-

 درآوردم و با خنده گفتم: شیرا برا زبانم

 حقته.-

 کرد و گفت: زیرا ر چشمانش
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 که حقمه؟ باشه! باشه!-

 آخر را گفت و دوباره به سمتم هجوم آورد. یباشه

 و کاناپه را دور زدم. دميکش جانياز ه یغيج

 به نفعته آسمان. یسیخودت وا-

 ؟یاِ؟ نه بابا؟ زرنگ-

 شدم و نتوانستم از دستش در روم. ريغافلگ زيم یبا پَرِشَش از رو کهوی

 شدم. مانيام پشچنان قِلقِلک داد که از کردهرا آن ینکرد و منِ قِلقِلک یهم نامرد طوفان

 و با قهقهه التماسش کردم تا ولم کند. دميکش غيج

 "حقته": گفتیو م دیخندیفقط م توجهیاو ب اما

 گرفته بود. امهیگر گرید

 !دیهم درد گرفته بود. آن هم شد شکمم

 داداش طوفان تو رو خدا! مُردم من. یوا-

 که با عجله و نگران به سمتم آمد. دمیابرو باال انداخت و من آذرخشم را د یبدجنس با

 .ديرا کنار زد و نگران مرا به آغوش کش طوفان

 وا؟

 خوب است؟ حالش

ام افتاده بود، پاک گونه یرا که از شدت خنده رو یقطره اشک یانداخت و با نگران یلب و چشمان خندانم نگاه به

 کرد.

 ؟یافتیبا بچه در م یکشیو چهار سالته خجالت نم یگوشتش آب شد طوفان. س-
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 حرصم گرفته بود. گریاش خوشم آمده بود و از طرف دطرف از جمله کی از

 ها بود!به بچه هيشب میمن کجا آخر

 .دیبازم را بستم و مادر جان معنادار خند دهان

 و خشن؟ یانقدر عصب چرا

 م؟یکرده بود یخالف کار

 هم بدتر از مادر جان شده بود. طوفان

 .زدیم خندشيو منظوردار ن آمدیچشم و ابرو م یهِ

 ها!کرده بودم یريگ عجب

 را درست کردم. نمراهيکمک آذرخش بلند شدم و پ به

 نگاهم کرد. گرانهخيزد و با اخم و توب میهارا خودش پشت گوش شانمیپر یموها

 گفت: تيدهانم را قورت دادم و او با عصبان آب

 ضرر داره. تيسالمت یآسمان! برا یکارا بکن نیاز ا نمينب گهید-

را  اهميوفان و مادر جان، دو جفت چشم سبه حضور ط توجهیخم شد و ب طاقتیچَشم گفتم و او ب ریزو سربه مظلوم

 .ديبوس

                                                                   *** 

 فوت کرد. یمعطلیها را بآرزو کرد و شمع طوفان

 و من گفتم: میزد دست

 ها.سال نیتولدت مبارک! صد سال به ا-

 کرد. یکرد و اول با مادر جان و بعد با آذرخش رو بوس تشکر
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 هم رو به آذرخش گفت: نيهمان ح در

 م؟یشد ريپ یدیداداش د-

 و گفت: دياش کوبمحکم به شانه آذرخش

 و چهار سالمه. آرزوها دارم. یمن هنوز س م؟یشد ريبرو پسر. کجا پ-

 .ديجان هم به سمتشان رفت و هر دو پسرش را در آغوش کش مادر

 در آغوششان محو شد. شتريب البته

 جُثه بتواند بغلشان کند. زیزن ر کیکه دو برادر داشتند، هرگز امکان نداشت  یکليبا آن قد و ه چون

ان به سمتش دیگرشان بودم که آذرخش دستش را باز کرد و با بستن چشمانش به من فهماند که بالبخند نظاره با

 بروم.

 و خانواده بودم. نه؟ خانه نیاز ا یمن هم عضو چون

 در آغوششان حل شدم. اقياشت با

 که چقدر دل و جانم آرامش گرفت! یوا

 ناب و خاص! یآرامش

 !ستميتنها ن گرید فهماند،یکه به من م یآرامش

 شده را به سمتش گرفتم و با محبت گفتم: چيعطر کادو پ یو من، قوط مينشست

 یزيچ کی یجورنيشد هم یاچون عجله دي. ناقابله داداش! البته ببخشیهم عمر کن گهیشاءاهلل صد سال دان-

 .میدیخر

 .ديرا برادرانه بوس امیشانيزد و پ لبخند

 .مینکردم. طوفان مثل برادر بود برا یاعتراض چيه
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 کند. تمیداشتنش را داشتم تا باشد و حما یآرزو شهيکه هم یبرادر

 شده که عشق داداشش باشه. بميهر گل نصخوا کیکه  امیآخ آخ من چه آدم خوش شانس-

 چرا آذرخش کالفه شده بود؟ دانمیو نم دمیذوق خند با

 .دادیم لمیو اخم تحو بردیم شیموها انيدستش را م یهِ

 گردنبند طال بود، به دستش داد و گفت: کیرا که  اشهیو هد ديپسرش را بوس یِجان رو مادر

 مامان. تولدت مبارک! یدردونه یعمر باعزت داشته باش یاله-

 مادر جان را بغل کرد و سر و صورتش را بوسه باران کرد. طوفان

 زدم و سرم را چرخاندم. یلبخند

 .کردیبا اخم نگاهم م آذرخش

 تکان دادم. "هيچ" یسرم را به نشانه گنگ

 نشان نداد و من هم اخم کردم. یالعملعکس چيه

 !شیا

 بدعُنُقِ من! عشق

 

 به سرم زده بود. یخوابیو باز هم ب دميکش یاازهيخم

 .دميآب را برداشتم و سر کش یرا با حرص باز کردم و بطر خچالی در

 .دونمیداره من نم یشما چه رسم ی. حاال براخورنیم وانيما آب رو با ل تِیتو واِل-

 .دیپر میبودن کارم آب در گلو یرا فاصله دادم و بخاطر ناگهان یبطر دهيترس

 کردم و با حرص به طوفان خندان نگاه کردم. سرفه
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 بود! دهیهم نگز کَکَش

 .دیايتا حالم جا ب دميآب نوش یقُلُپ

 داداش؟ هي. مشکلخورنیآب م یما با بطر تیتو وال-

 شانه باال انداخت و گفت: یعاد یليو خ نهيبه س دست

 ؟ینه خواهرم! چه مشکل-

 زمزمه کردم. یازدم و خوبه یمضحک لبخند

 اد؟يم خوابت نمتوا-

 نه!-

 به رگ؟ ميبزن یدار ییچا-

 نثارش کردم و گفتم: یاغره چشم

 .ارمياالن م-

 ؟یکنیچرا چپ نگاه م-

 .یکه عفت کالم ندار نیا یبرا-

 گرد کرد و گفت: چشم

 جان؟-

 بادمجان!-

 لبم گذاشتم و گفتم: یام را روو من با خنده، انگشت اشاره دیخند بلند

 ! مردم خوابنا.سيه-

 را جمع و جور کرد و با تمسخر گفت: اشخنده
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 ؟یعنی یاالن شما عفت کالم دار-

 به غبغبه انداختم و دست به کمر گفتم: یباد

 ؟یفکر کرد یبله! پس چ-

 .کنمیکال فکر نکردم. فقط دارم مشاهده م-

 .یکنیم یکار خوب-

 شدم. یچا ختنیو من پشت به او مشغول ر دیخند

 داداش. دیيبفرما-

 لبخند تشکر کرد و گفت: با

 باهات حرف بزنم. خوامیم نيبش-

 نشستم. یچوب یصندل یرو ش،یسر تکان دادم و رو به رو کنجکاو

 جانم؟ بفرما، من سراپا گوشم داداش.-

 گفت: کردیم یباز یباز یکه با استکان چا یزد و در حال لبخند

 شده؟ یزي. چنينيهمتون غمگ کنمیافتاده؟ همش احساس م یکه من نبودم اتفاق یمدت نیتو ا-

 و غم سراسر وجودم را فرا گرفت. ديلبم ماس یرو لبخند،

 گفتم؟یم چه

 ات را کشته است؟ات، برادر زادهپسر خاله گفتمیم

 کرده است؟ ستيات، زنِ برادرت را با غم از دست دادن فرزند سر به نپسر خاله گفتمیم

 و غرورِ برادرت را به تاراج برده است؟ رتيات، غلهپسر خا گفتمیم

 اش گرفتم.و بُرنده زيچشم از نگاه ت ،یو با لبخند تلخ دميکش یقيعم نفس
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 !ديفهمیم دینبا

 فته؟يب خواستیم ینه! چه اتفاق-

 در دهانش گذاشت. یکرد و حبه قند اخم

 آسمان! ستمين یکنیکه فکر م یگوش دراز یمن او چهارپا-

 و خجالت زده گفتم: دمیگز لب

 فکر کرده باشم. یزيچ نياگه به همچ رميبم-

 افتاده؟ یخدا نکنه! فقط بهم بگو چه اتفاق-

 هم فشردم و باز هم خواستم انکار کنم که با تحکم نامم را بر زبان آورد. یرو چشم

 مشت کردم و او گفت: میران پا یرو ز،يم ریلرزانم را ز دست

 شده؟ی. بهم بگو چیدم خواهرخانوا نیاز ا یمنم عضو-

 کردم. نگاهش

 غم! با اندوه! با بغض! با

 کرد؟یولم نم چرا

 د؟يپرسیچرا از برادرش نم اصال

 ام؟را از دست داده یکه چه کسِ با ارزش افتادیم ادمیدوباره  دیبخت برگشته چرا با منِ

 چرا؟

 

 نگفتم. اما او آنقدر اصرار کرد که ناچار لب به سخن باز کردم. یزيچ

 !نداختميَرا هم جا نَ یانقطه یرا هم گفتم. حت زيشدم و همه چ یراض باالخره
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 .ديسر دادم و او با خشم، مرا در آغوش کش هیآخر هم گر در

 برابر اصل برادرش بود. ،یکپ قايدق تشيعصبان

 !شدیاو سرخ م مثل

 !ديکشیاو نفس م مثل

 !کردیاو اخم م مثل

 مثل او بود! زشيهمه چ اصال

 که از خشم دو رگه شده بود گفت: ییرا نوازش کرد و با صدا میموها

 .کشمیرو م شرفیب ناموسِینکن آسمان. من اون ب هیگر-

 را در مشت فشردم. راهنشيو پ دميرا باال کش امینيب آب

 !وقتچيانس نداشتم. هش وقتچيگرفته! من ه یليدلم خ-

 .ديرا کش میموها تيو پر از حرص و عصبان ديکش یآه

 آسمان؟-

 سوز و غم داشت! شیصدا

 درد داشت! شیصدا

 من عمو شده بودم؟ یعنی-

 را از وسط جر دهد. میگلو خواستیوحشتناک بود. انگار م بغضم

 شده بود. یبار مثل اسمش طوفان نياول یسر دادم و طوفان برا یاغم و غصه ناله با

 دار و بلند!. کِشديکشینفس م یببر زخم کیمثل  قايدق

 ن؟يکنیم کاریچ نیدار-
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 نداشت. دهياز منِ ترس یکردم. طوفان هم دستِ کم یآذرخش، قالب ته یِخشن و عصب یصدا با

 مِن گفتم:و من با مِن مياز هم فاصله گرفت عیو سر تند

 ... خو... خوب؟یَم... ما... -

 م؟یچه بگو دانستمینم اصال

 راجبِ من و برادرش بکند؟ یکرده بودم. نکند فکر اشتباه قفل

 نه! خدا نکند! یوا

 اش چشم دوختم.دهانم را قورت دادم و به گردنِ سرخ شده آب

 .شوندیسرخ و ملتهب م شیهاگردن و گوش شود،یم یکه هر وقت عصب دانستمیرا خوب م نیا

 ها بغض کردم و طوفان با اخم گفت:احمق مثل

 م؟يکنیم کاریچ میدار-

 بود که عقل و منطقش را به کنار گذاشته بود. یآنقدر عصب آذرخش،

 و با ترس نگاهش کردم. دمیگز لب

 م؟یچه کار کرده بود مگر

 داد؟یم امیداربرادر دل کیکه طوفان مثل  نینه ا مگر

 هان؟

 چرا؟!... پس

 

 نگفت و فقط نگاهش کرد. یزيه کرد. چطوفان نگا به

 !تيحرص و عصبان با
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 و دستم را مشت کردم. دميلرزانم را محکم مک لب

 زدم با نگاه سرد و خشنش! خیبه من افتاد و من  نگاهش

 نکرده بودم. کرده بودم؟ یکار اشتباه من

 را گرفت. میبلند و محکم به سمتم آمد و با دست چپش بازو یهاقدم با

 دستم از هم گسَستند. یهاکه احساس کردم رگ یجور

 .ديخط و نشان کش میاش برانگاهش کردم و او با چشمان به خون نشسته دهيترس

 به تکاپو افتاد. یو طوفان با نگران ديرا کش دستم

 داداش؟ داداش؟-

 "سيه" یاش را به نشانهطوفان را محکم پس زد و انگشت اشاره دست

 لبانش گذاشت. یرو

 بشنوم. یزيچ خوامینم-

 ...؟یول-

خود  یدهانم گذاشتم. طوفان که جا یو با وحشت دستم را رو دمیپر میدر جا چارهيکه منِ ب ديکش یادیفر چنان

 دارد!

 بشنوم طوفان! یزيچ خوامیگفتم نم-

مادر جان در گوشمان  یآلود و عصبخواب یپله گذاشت، صدا نياول یرا رو شیکه پا نيو هم ديدستم را کش دوباره

 .ديچيپ

 ن؟يداد و هوار راه انداخت نيکشیخجالت نم یچه خبرتونه باز؟ نصف شب-

 را فشرد. میآمد و بازو نیيو با حرص پله را پا کالفه
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 دستش گذاشتم. یاز درد گفتم و دستم را رو یآرام آخِ

 بله مامان؟-

کرد با آرامش  یبه حال پسر بزرگش برده بود که سع یطوفان پِ یدهیپر یمن و رنگ و رو تيوضع دنیبا د انگار

 پسرش را آرام کند.

 باز؟ یاپسرم؟ چرا انقدر آشفته شدهیچ-

 را به طوفان دوخت. نشيداد و نگاه خشمگ رونيرا پر حرص ب نفسش

 از پسرت بپرس!-

 شد. یاو هم طوفان باریهم اخم کرد و ا طوفان

 کردم؟ کاریکردم؟ چ کاریمن؟ من چ-

 را ول کرد و با داد گفت: دستم

 ؟یکرد کاریچ یپرسیاالن م-

 .دهیجولون م یتو بفل جناب عال نميبیو م نیيپا امي. مستيزنم کنارم ن نميبیشدم م داريب یشب نصف

 را بهت فرا گرفت. شیو جا ديپر کش بغض

 کرده بود؟ یمن چه فکر یدرباره

 کرده بود؟ یبرادرش چه فکر یدرباره

 کند. نيتوه تميشدم. او حق نداشت به من و شخص یعصب بارنیکرد و ا اخم

 بهم بر خورده بود! بدجور

 نبودم! یابانيزن خرابِ خ کی من

 پدر و مادرم بزرگ شده بودم. یسر سفره من
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 به من و برادرش بکند! یاحترامیب نيحق نداشت چن او

 نداشت! حق

 به من نسبت داده بود! یدردناک یمن چه اِفترا عشق

 .میکردیزمزمه کرد. اما طوفان و من با خشم نگاهش م "یخاک به سرم"و  ديجان به صورتش کوب مادر

 قدم شدم. شيطوفان لب باز کند و خودم پ نگذاشتم

 !دیلرزیتنم م یایزوا تمام

 خشم و غم! از

 ام را مقابل صورتش تکان دادم.و انگشت اشاره ستادمیا شیبه رو رو

 !ینک نيبهم توه یحق ندار-

 را در چنگ گرفت و سرش را خم کرد تا هم قَدَّم باشد. راهنميپ یقهیرا کنار زد و  انگشتم

 .دمیخودم د یبا چشما یحق دارم! دارم وقت-

 وگفتم: ستادمیا میپاها یپنجه یرا در چنگ گرفتم. رو اشقهیمن  بارنیرا کنار زدم و ا دستش

 .یما بکن یناجور درباره یفکرا یکه بخوا یندار یحق نيچن !یندار یحق نيمن زنتم، اونم برادرت. تو چن-

 زد. ادیفر بارنیا

 چرا بغلت کرده بود؟-

 .شدیقانع م دیرا باال بردم. با میهم صدا من

 کرد؟یم یدردداشت هم یدیند ؟یآذرخش؟ کور بود ضهیذهنت مر-

 و گفت: ديمشت به سرش کوب با

 ؟یچرا تو بغلش بود گمی! برام سَفسَطه نکن. مرتيغیبخوره تو سرِ منِ ب شیدردهم-
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 بر زبان آوردم. زدم،یم دیرا که نبا یاش حرفاز منطق و عقل ناقص شده یعصب

 ...؟یک نميبب خواستمیکردم، خودم رفتم تو بغلش. م یبه تو چه؟ هان؟ اصال به تو چه؟ خوب کار-

 سوخت و دلم بدتر! صورتم

 کرد و دلم بدتر! انيطغ وجودم

 .ديکش غيهم بغض کردم و مادر جان ج زبا

 داد. هيتک واریکردم و طوفان صامت و ثابت به د بغض

 صورتم را نوازش داده بود. بيدستش عج ضرب

 بر من! یکردم و وا بغض

 بود که زدم؟ یحرف چه

 !ی! وایوا

 دهشتناک! نه؟ یجمله نیعشقم را آزرده بودم با ا دلِ

 !تي. از حرص و عصبانزدینفس م نفس

 یغهيت یو دردناکم گذاشتم و نگاهش کردم. نگاهش کردم و قطره اشکِ درشتم رو دهیصورت ضرب د یرا رو دستم

 .ديچک امینيب

 .کردیم داديدر چشمانش ب یمانيو پش غم

 چشمانم نگاه کرد و با درد صورتش را چرخاند. به

 احساس کردم آذرخشم بغض دارد؟ چرا

 !یآسمان! نفهـم ینفهم-

 را گاز گرفتم و او بلندتر از قبل گفت: زبانم
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 !شعوریآسمان! ب یشعوریب-

 اش!دادم و مات شدم با جمله رونيلرزانم را ب نفسِ

 !ایخدا

 .ديقلبش کوب یدرست رو سمت چپش، ینهيس یکرد و با نعره، مشتش را رو نگاهم

 منِ احمق عاشقتم! یديهنوز نفهم یوقت ی! نفهمرتهيدل المصب گ نیا یدينفهم یوقت یشعوریب-

 رفت! عقل رفت! نفس

 ! چرا االن؟یچسبو دل نیرياعتراف ش چه

 ها!جنبه ندارم جنبه،یمنِ ب ایخدا

 بودم و درد صورتم هم فراموشم شده بود. ستادهیا حرکتیو ب مات

 !بارنیبر پا بود ا یدلم عروس در

 !شدینم باورم

 ؟یعنی

 او؟... یعنی

 

 به خودم آمدم. یبسته شدن درِ ورود یصدا با

 رفته بود. آذرخش

 را از سر گرفتم. امهیگر یناگهان یليدادم و خ رونيام را بحبس شده نفس

 !اری نِ یري. از شوق اعترافِ شختمیاز شوق اشک ر بارنیا

 صورتم گذاشتم و مادر جان با هول به سمتم آمد. یدستم را رو دو
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 را که با آرامش چشم بسته بود. یطوفان دمیش محو شدم و داآغوش پر مهر و مادرانه در

 بود. یراض تيوضع نیاو هم از ا انگار

 مادر جان فشردم و او گفت: ینهيس یخجالت سرم را رو با

 عروس خونه! یخوشحال باش دیاالن با ؟یکنیم هیاالن گر یچ یمن! جانم؟ برا زِیدخترِ عز-

 زدم و با لبخند گفتم: هق

 اشکم، اشکِ شوقه مادر جون!-

 !نیبدتر لجبازتر یکیاز  یکیهر دوتون بشم که  یمن فدا یاله-

 گفتم: دميکشیرا باال م امینيکه آب ب یزمزمه کردم و بعد، در حال یدارکِش ینکنه خدا

 کجا رفت؟-

 و با بغض گفت: ديکش یجان آه مادر

 کجا رفت! دونمیمامان جان، نم دونمیقربونش بره مادر! نم-

 اصال چرا رفت؟-

با  کمیرفته  شناسمش،یهر جا باشه. م گردهیقشنگم. برم شدیتو و داداشش م یشرمنده موندیچون اگر م-

 منتظره بود. ريخودشم غ یاعتراف برا نیخودش خلوت کنه. ا

 شد! یلبم شکوفه زد و دلم بهار یرو لبخند

 عمرم بود! شب نیباتریو ز نیبدتر شکی! امشب، بایخدا یوا

 !زشيانگبخاطر اعتراف دل بایاشتباه آذرخش و ز یبخاطر شک و شُبهه بد

 خودش! یشده بود برا یاانگار! اصال کارخانه کردندیدلم قند آب م در

 را آرام کنم. امزدهجانيکردم دل لرزان و ه یهم فشردم و سع یرو لب
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 .کردمیصبح مثل مرغ پر کَنده خانه را متر م تا

 م؟یشوینگرانش م گفتیبود. نامرد نم امدهين

 و طوفان با تاسف سر تکان داد. دمیرا با استرس جو ناخنم

 .شهیم داشينکن مامان جان، هر جا باشه پ-

 اشکم را پاک کردم و نگاهم را به مادر جان دوختم. قطره

 تا حاال؟ ومدهي! چرا نجوشهیو سرکه م ريس نيدلم داره ع شه،ینم-

 بلند شد. شیکرد و از جا ینُچ طوفان

چشممو  کمی. من برم شهیم داشي. نگران نباش پستين شيحال یچيه شهیکه م وونهیاون برادر کم عقل من د-

 ببندم بابا. مُردم از خواب!

 داد و گفت: رونيتکان دادم و مادر جان کالفه نفسش را ب سر

 مامان جان؟ یدید نهیي. چشمات رو تو آیديبخواب. امشب اصال نخواب کمی میبر ايدخترِ مامان ب-

 خون! یکاسه شدن

 بخوابم. تونمینم-

 .کنهیدل من درد م یکنیم هیگر ینکن فقط که وقت هیباشه مامان جان! باشه. گر-

 صورتم به اتاقش رفت. دنيو دست پاچه اشکم را پاک کردم و مادر جان هم بعد از بوس تند

 .اليماندم و هزار جور فکر و خ من

 مرد قصد کشتن مرا داشت؟ نیپنج صبح بود و ا ساعت

 رفته بود آخر؟ کجا
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 !خواستیکاناپه نشستم. دلم او را م یو رو دميرا مال امیشانيپ

 !خواستینفهمم آذرخشم را م دلِ

 اش را گرفتم.شماره یدست لرزانم تلفن همراهم را برداشتم و با اضطراب و نگران با

 ! بوق! بوق!بوق

 .ديچيپیزن که مدام در گوشم م نیمذخرف ا یمتنفر بودم از صدا چقدر

 "!دیري. لطفا بعدا تماس بگباشدیمشترک مورد نظر در دسترس نم"

 دم.را ماساژ دا امقهيرا پرت کردم و با انگشت اشاره، شق یحرص گوش با

 من؟ زِیعز ییکجا

 ست؟ين تیدايکه پ ییکجا

 از سر گرفتم. خانه را یريبلند شدم و مترگ دوباره

 کردند! ممیتقد یرا دو دست ايانگار دن نشيماش یصدا دنيبعد، با شن یکم

 .دمیبه سمت در دو شانمیباز و پر یبه موها توجهیو ب دمیخند هیگر با

 دلِ من مقابلم بود. زیعز حال،

 خودم را در آغوشش پرت کردم. یناگهان یلينگاهش کردم و خ انیو گر مظلوم

 !ی! وایوا

 تنش! یاز بو یوا

 از بازوانِ قدرتمندش! یوا

 از آغوش امنش! یوا

 ضربه زدم. اشیستبر و عضالن ینهيبا مشت کوچکم به س ه،یمحکم به خودش فشار داد و من با گر مرا
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 نوازش بود انگار! شیکه برا یاضربه

 ؟یکجا رفته بود ؟یاز نگران دينامرد؟ دلم پوک یکجا بود-

 .ديکش میموها یرا رو اشینيو ب ديرا بوس مشتم

 !ديببخش-

 تا هم قدش باشم. ستادم،یا میپاها یپنجه یزدم و دستانم را دور گردنش حلقه کردم و رو هق

 ؟ی! چرا رفتبخشمینم-

 ناب نگاهم کرد! یعشق و حس با

 کننده! رانیو و قيعم

 چسباند. امیشانيبه پ یشانيو پ ديام را بوسسرخ و پف شده چشمانِ

 نامردم، نه؟ یليکرده بودم رفتم. خ تیچون همه کسم رو اذ-

 هم گذاشتم. یرا به چپ و راست تکان دادم و چشمانم را رو سرم

 زدم و با عشق گفتم: ایدلم را به در بارنیا

 تا به حال. دمیاز مَردَم ند یای. نامرداستيدن یمردها یعشقِ من مردتر از همه-

 چشم باز کردم. یترس و نگران گفت و من با یآخ بلند ناگهان

 نداشتم. نانياطم امدهید به

 ا؟یخدا

 خت؟یریاشک م او

 محکم من؟ مرد

 .دميو محکم بوس قيو درشتش را عم اهيدست لرزان اشک چشمش را پاک کردم و دو جفت چشمِ س با
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 شده بودم. نه؟ ايحیب

 ؟یبا من؟ چه کرد ی. چه کرداهميتار و س یهاآسمان! آسمانِ شب-

 انداختم. نیيو سرخ شده سر پا دمیخند

 هاست؟عشق مال قصه گفتیم یکس چه

 هان؟

 

 و دستانش را از هم باز کرد. ديتخت دراز کش یرو

 اش محو شدم.در آغوش مردانه اقيرا کنار گذاشتم و با اشت خجالت

 ام را در دست بزرگش گرفت.فشردم و او دست کوچک و زنانه اشنهيبه س سر

 گفت: یگرفت و با شور و شعف وافر میموها انيم یقيعم دم

 ؟یبود و نبود من یهمه یدونستیم ؟یوجود من یهمه یدونستیآسمانم، م-

 گفتم: یآرام یفشردم و با صدا میهادندان انيرا م امییباال لب

 حس مشترکه؟ نیا یدونستیتو هم م-

 شد. دهيو وجود من به آتش کش ديرا بوس گردنم

 االن؟... یعشقم دوستم نداره. ول کردمیفکر م روزیتا د دونستم،ینم-

 .میديکش یآه همزمان

 .میدیباال انداختم و هر دو خند ابرو

 !یتفاهم جالب چه

 ؟یآس-
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 از زبان او. نه؟ شدیاسم چه خوب تلفظ م مخفف

 خم کردم و با تمام حسم، از ته دل، جانم را نثارش کردم. یرا کم سرم

 ؟یجانِ آس-

 شدم! شین هزار بار فداو م دیخند

 روز بودم؟ نیمن چقدر منتظر ا یدونیمن! آخ م یِجانت سالمت آس-

 و با ناز گفتم: دميبرچ لب

 چقدر مثال؟-

 به خجالت من گفت: توجهیو ب ديجواب سوالم لبم را نرم بوس یو بجا دیخند

لقمه هیو  دمیمن طاقت از کف م یکنیم یطورنیا یگیعشقِ من؟ هوم؟ نم یکارت دلِ منُ آب کن نیبا ا یخوایم-

 کنم؟یچپت م ی

حالت  نیترام را با ناز باال دادم و چشمانم را به مظلومشانه داد،یکار دستم م شهيکه هم امیبه خجالت ذات توجهیب

 ممکن درآوردم.

 !شکیاز خودم بود ب کرم

 تا کار دستم دهد. کردمیاَنگولَکَش م خودم

 ؟یمن رو بخور اديدلت م-

 زد. مهيخ میو رو ديرا باال کش خودش

 آورد. ترکیتخت گذاشت و سرش را نزد یدستش را کنار سرم رو دو

 .زدیدر دهانم م قلبم

 حرارت بدنم باال زده بود. یو خجالت درجه جانيه از
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 .ستيهم مشخص ن طنتميبر سرم که ش خاک

 گذاشتم و با شرم، نگاه از چشمان خمارش گرفتم. اشنهيس یدستانم را رو کف

 !یوا

 از دستت آسمان! یوا

 گذاشت. امیشانيپ یخم شد و لبِ تر شده و نرمش را رو یحرف چيهیب

 .ديصورتم کش یبستم و او لبانش را رو چشم

 شد. دهيصورتم بوس یجا یدرآمدند و به نوبت جا فشيبه نوازش لبانِ لط چشمانم

 لبم را شکار کرد. یناگهان یليدادم و او خ رونيام را بحبس شده نفس

 را در مشت فشردم. راهنشيرفت و با خجالت پ جانم

 .ديبوسیلبانم را م یآرامش و نرمش خاص با

 و با احساس! آرام

 فشرد. شیهادندان انيلبانم را م یناگهان با ولع خاص اما

 در گلو خفه شد. میکه با درد ناله کردم و صدا یجور

 لبانم دل بِکَند. نِیرياز شهدِ ش دادینم ارایآذرخشم  دلِ

 زدم و خدا مرا محو کند! یفکر لبخند نیا با

 از کجا درآمد. تيموقع نیلبخندم در ا آخر

 به گِز گِز افتاده بود. امچارهيبند انگشت فاصله داد و لبِ ب کی یرا به اندازه سرش

 دار زمزمه کرد.مار و کِشاز عشق نگاهم کرد و خ پر
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کارات نابودم نکن! آخ آسمان! آخ که  نیخواستنت سوختم. با ا شيمن چقدر تو آت یدونیجانِ من؟ دختر تو نم یاِ-

 !خوامتیچقدر م یدونستیکاش م یا

 یادیسرخ شدم و با خجالت ز شتريب زد،یکه در چشمانش موج م یلحن و اوج خواستن از عشق یگرما و خمار از

 پنهان کردم. اشنهيسرم را در س

 .دمیو من هم آرام خند دیخند

 بودم من! ايحیب چقدر

که مملوء از  ی. با قلبديو او سرم را هزاران بار بوس دميساب اشنهيسر بر س طان،يتخس و ش یهادختر بچه همانند

 و آرام فرو رفتم. قيعم یآرامش شده بود، به خواب

 گر؟ید یرا دار میهوا خدا،

 نه؟

 

 خانم گل؟ خانمم؟-

 .دميسرم کش یگفتم و پتو را رو یو خواب آلود دهيهوم کش یخستگ با

 !آمدیمن هنوز خوابم م یوا

 شد. دهيسرم کش یرا از سر گرفتم و دوباره پتو از رو نمیريش خواب

 گفت: یکردم و او با مهربان ینُچ انیحالت گر به

 خوشگل خانم؟ یش داريب یخوای! نمهاکهیدل من؟ ساعت  زیعز-

 را از هم باز کردم. میهاپلک یال یو کم دمیخار یحواسیرا با ب امیشانيپ

 .اديخوابم م-

 ناب گفت: یخاص نوازش کرد و آرام و با حس یرا با آرامش و محبت میموها
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 خواب آلودت آسمانم، بلند شو قشنگم. یقربونِ صدا-

 دادم. هيبه تاج تخت تک حوصلهیحرص پتو را کنار زدم و ب با

 خواب؟یاز جانِ منِ ب خواستیم چه

 هم افتاد. یرو میهاپلک ارادهیب یلياش انداختم و خبه لبخند جذاب و مردانه نگاه

 من چقدر هالک خواب بودم. یوا

 بودم. ديکه تا صبح نخواب شبید

 .دیچشمانم گرد شدند و خواب از سرم پر شبید یادآوری با

 اش!! او؟ ابراز عالقهیوا

 من! یوا

 و نگاهم را به آذرخشِ خندانم دوختم. دمیزده لب گز خجالت

 آسمان؟ یوا

 نماند که! مانی! آبرو برایاله یبه گور شو گور

 من خنگِ که بودم؟ اصال

 .یامن! پاشو که حتما گرسنه یآلوپاشو دست و صورتت رو بشور خواب-

 زمزمه کردم. یانداختم و با خجالت چشم آرام نیيرا پا سرم

 قدم تند کردم. سیاو به سمت سرو یفتهيو ش رهيبه نگاه خ توجهیهم ب دبع

 و صورتم را شستم و آب دهانم را قورت دادم. دست

 شدم. رهيمقابل، به خودم خ ینهیيآ در

 !زدیدر چشم م بيام عجکبود و باد کرده لبِ
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 !یآسمان! وا یوا

 شد.خفه با غميج یدهانم گذاشتم تا صدا یحرص دستم را رو با

 رفت. نيهم از ب تمانيسيجو آبرو و ه کی همان

 نوچ! نوچ

 که. خواندیتا ته ماجرا را از حفظ م ند،يوضعِ لب و لوچه مرا بب نیجان با ا مادر

 .ديبه لبانش کش یمن، دست یگره خورده یهااخم دنیخارج شدم و آذرخش با د سیسرو از

 اش را پنهان کند!خنده خواستیکامال تابلو بود که م اصال

 و گفتم: دميکوب نيپا به زم تيحرص و عصبان با

 !یهم بخند دیبخند، اصال با-

 رفت. سهیاز خنده ر ،یحرف من انگار که سوزن به بادکنک زده باش با

 بودم. دهیو خندان آذرخش را تا به حال ند دیجد یرو نیا

 تيحالتش چنان سر ذوق آمدم که کال عصبان نیا دنیبودم و با د دهیهمه شاد و خوشحال باشد. ند نیبودم ا دهیند

 فراموشم شد.

 و گفتم: دميکش یفيخف غيج نيهم ی. پس براندازميراه ب یناز و نازکش خواستیدلم م اما

 !نیيبرم پا افهيق نیبا ا شهیاالن من روم نم-

سرم را بلند  دنشیبهتر د یام حلقه کرد و من براآمد. دستش را دور شانه کمیرا مهار کرد و با لذت نزد اشخنده

 کردم.

 !دشيقد رش یآخ! فدا آخ،

 گفت: کردیرا نوازش م شانمیپر یکه موها یو در حال ديبوس ینرم و سطح یليرا خ لبم
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 منِ. ینشونه-

 سر تکان دادم و گفتم: جیو و جيگ

 ها؟-

 عشق نگاه به چشمانم کرد و گفت: با

 من، عشق آذرخش! یهست ی! همهی! عمر منیکه مال من دهیو تورم لبات نشون م یسرخ نیا-

 ترم کند!تر و مستچگونه عاشق دانستیم شهيمرد هم نیباختم و ا نیهم دل و د باز

 !دانستیخوب م یليمنِ شر را خ قِلِقِ

 !گریمن بود د مال

 آسمانش! مگر نه؟ آذرخش

 

 .ختمیشکر داخلش ر یرا برداشتم و کم یچا استکان

 اش را تست کنم.تا مزه دمينوش یزدم و کم همش

 بود! ی! عالاوم

 را در دهانم گذاشتم و با لذت گفتم: ريآغشته به کره و پن یلقمه نیآخر

 !ديچسب یليمادر جون دستت درد نکنه. خ یوا-

 جان با محبت گفت: مادر

 !زمینوش جونت عز-

 خش بلند شد.زدم و آذر یلبخند

 اش رفتم.دوختم و در دل قربان صدقه نقصشیب کليو ه دهيرا به قامتِ کش نگاهم
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 دادم. زميو محبت آم میلبخند زد و من هم جوابش را با لبخند مال میرو به

 .ديرا بوس امیخم شد و پبشان یخجالت و شرم چيهیو ب ديحرکت پوش کیرا با  کتش

 و مادر جان با لذت بلند شد و گفت: دمیخند

 شاءاهلل! بلند شم براتون اسپند دود کنم.کر، چشم حسود کور شه ان طونيدورتون بگردم! گوش ش یاله-

 یو او دوباره و چند باره سر و صورتم را بوسه باران کرد و من هزار بار خدا را شکر کردم که خداوند عشق دمیگز لب

 ت!کرده اس بميپاک و خالص نص

 سرم گذاشت و من دستش را محکم گرفتم. یرا رو اشیشانيپ

 را حس کردم و گفت: قشيعم نفس

 ... آسمانِ آذرخش!ايمواظب خودت باش-

 لبخند زدم و با دل و جان گفتم: مستانه

 چــشم!-

 .ديرا مقابل صورتم آورد و با لذت دو جفت چشمم را بوس صورتش

 افسونگرت بشم من خانـم! یقربون چشما-

 و با اخم و اعتراض گفتم: دمیگز لب

 نویعه؟ خدا نکنه! نگو ا-

 و گفت: ديدوباره چشمانم را بوس ،یحرصِ لذت بخش با

 تو اوج افتخار منه؟ یوجود تو و چشما یفدا شدن برا دونمیم یچرا نگم؟ چرا نگم وقت-

 سرمان چرخاند. یهم فشار دادم و مادر جان ظرف اسپند را رو یرا رو لبانم

 محو شده بودم! ايمرد دن نیبودم که در چشمان بهتر من
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 نفس من بود! یمن و همه یمرد، همه نیا

 کننده جان و دل من بود! ايمرد اِح نیا

 .خواهمینم نیجز ا یزيچ گریسالمت باشد، د شهيسرم هم یهیسا ایخدا

 .میشرکت شدند و من و مادر جان مشغول جمع کردن خانه شد یِطوفان راه با

 .شدیهم نم زيو خاک همه جا را فرا گرفته بود و ماشاهلل تم گرد

 .دميکش شیو دستمال را با خشونت رو دميپنجره پاش یپاک کن را رو شهياز ش سيحرص چند پ با

 ! مزخرف!اه

 را جمع کردم. دهيترک یهاآمدم و بادکنک نیيپا هیشدنش از چهارپا زياز تم بعد

 بود. ینيتزئ یهالیجان هم مشغول جمع کردن وسا مادر

 !شبیشده بود د یتولد چه

 ؟یرو کجا گذاشت یمادر جون جاروبرق-

 گفت: یکرد و با حواس پرت نگاهم

 ها؟-

 کردم و گفتم: فيرا توص یکردم و با دست ابعاد جاروبرق یاخنده

 ؟یجاروبرق-

 و دستمال موجود در دستش را به سمتم پرتاب کرد. دیخند

 دادم و او گفت: یخال جا

 مسخره!-

 ناز پلک زدم و گفتم: با
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 .میبخند کمیخو گفتم -

 ابرو باال انداخت. طنتيشد و چند بار با ش ثيخب

 !گمیرو م یمحض اطالع آخر شب رو که با آذرخش بود ؟یدیکم خند یليهم خ شبیآره! نه که د-

 و با خنده اعتراض کردم. دمیگز لب

 مادر جون!-

 جان مادر جون؟-

 گفتم: یتکان دادم و با حالت لوس سر

 !کِشمیانقدر سر به سرم نذار تو رو خدا، خجالت م-

 و گفت: دیخند نمادندان

 دلم، چشم! زیچشم عز-

 

 بلند درش را بستم. یهو کیگذاشتم و با  نتيبشقاب را در کاب نیو کوفته، آخر خسته

 !یمامان! مُردم از خستگ یوا

 د.تموم ش ن،یاز ا نمیمادر جون ا-

 .ديام را بوسآمد و با عشق گونه کمینزد

 قربونت برم دستت درد نکنه. یاله-

 بود! فهيوظ-

 لطف بود. یاز رو یبگ دینه! با فهيوظ-

 و من گفتم: میدیدو خند هر
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 پدرم. برم؟ یامروز برم خونه خواستمیراستش م-

 درشت کرد و گفت: چشم

 آخه مگه من راهت رو سد کردم فدات شم؟ ؟یريگیاز من اجازه م یاِوا؟ دختر تو حالت خوبه؟ برا چ-

 شدم و با ناز گفتم: لوس

 .رميحتما ازتون اجازه بگ دیبا نیترخوب گفتم چون بزرگ-

 .یدل من رو آب کن یامان از دست تو گل دختر! فقط بلد-

 را شل کردم و او گفت: شمين

 برو حاضر شو بعد به آذرخش هم اطالع بده مامان جان.-

 ماه مادر جانم، به سمت اتاق قدم تند کردم. یِرو دنيگفتم و بعد از بوس ییبلند باال چشمِ

 را تن کردم. میهااز حمام خارج شدم با عجله و تند تند لباس یگرفتم و وقت یمختصر دوشِ

 را در دست گرفتم.همراهم  یرا هم برداشتم و گوش امیدست فيک

 .آمدیبدجور به چشم م "مردِ مردها"مخطبان، نامِ  ستيل در

 تماس را لمس کردم. یبرقرار کونیآ شیصدا دنيزدم و با ذوقِ شن یلبخند

 .ديچيدارش در گوشم پخش شهيخاص و هم یصدا ،یاپِياز دو بوق پِ بعد

 شد! شتريبدنم از حد معمول ب یهزار رفت و دما یضربان قلبم رو ش،یصدا دنيشن با

 جان!-

 سالم!-

 ؟یماهت خانمِ خوشگلم! خوب یسالم به رو-

 ؟یبله ممنون! تو خوب-
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 تر شدم.خوب دميصدات رو شن-

آرام و موقر! زنانه  یخنده کی. البته دمیدرش مشخص بود خند یکه خوشحال ییزده لبم را گاز گرفتم و با صدا ذوق

 و پر از ناز!

 

 دور بماند. زشيت یهانبود که از گوش یزيآرام بود. اما چ یليخ امخنده

 بود که گفت: دهيآرامم را شن یخنده یصدا

 به خنده قربونت برم! شهيهم-

 .کردیشوم، مالحظه نم شیآذرخش هم که فدا نی. افتميکم مانده بود از ذوق و شوق پس ب گرید

 .دمياو را شن یهخند یمن صدا بارنیزمزمه کردم و ا یآرام "یخدا نکنه"

 آذرخش؟-

 جان؟-

 مشغول شدم و گفتم: امیروسر یپره با

 ؟یجا بردارمنم از اون یبرم و تو موقع برگشتن شهیمامان و بابام تنگ شده. م یراستش دلم برا-

شد. چرا که با محبت و لحن پر  امفتهياز قبل عاشق و ش شتريقائل شدم، ب شیکه برا یکردم بخاطر احترام احساس

 گفت: یاز عشق

 .رميمیو بعدش م شهیقلبم از جاش کَنده م ی. مراقب نباشايحتما قشنگم! فقط مراقب خودت باش-

 بلند و با تَشَر گفتم: یليو خ دميکش نيه یترس و نگران با

 آذرخش! خدا نکنه. ريزبونت رو گاز بگ یوا-

 .دميکش ید و نفس راحتبلندش دلم را آرام کر یخنده یصدا
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 نبود. یدارجالب و خنده یِشوخ اصال

 !رمیاصال نم یگفت یجورنیآذرخش. حاال که ا یبد یليخ-

 در صدا و لحنش هم النه کرد. اشیشگيهم آرامش هم باز

 ؟یدلِ من؟ـناراحت شد زِیعز-

 ماست برات وا بدم و باهات بخندم؟ نيعِ یخواستیخوب معلومه که ناراحت شدم. نکنه م-

 لحن و جانش کرد و گفت: یِچاشن یشتريو محبتِ ب عشق

! خوب خوامیمعذرت م ستمی. حاال هم من بخاطر رفتار ناشایناراحت بش کردمیکردم خانمم، فکر نم یمن شوخ-

 شد؟

 خودم هم چندش آور بود گفتم: یکه برا یلوس یو با ناز بغض کردم و با صدا یتصنع

 ؟ینکن تمیاذ یرحمیبا ب یطورنیا گهید ییقول م-

 !اريقول مردونه و تمام ع کیقولِ قولِ قول! -

 هم فشردم و با عشق و محبت گفتم: یرو چشم

 .نمتيبیباشه پس شب م-

 که گفت: یسراسر غم بود وقت شیصدا

 فعال. مراقب عشقِ من باش آسمانم!-

 ارتباط را قطع کردم. ،یواقع یبا بغض بارنیدادم و ا رونيرا ب نفسم

 خواهد؟یاز خدا چه م کور

 !نايجفت چشم ب دو

 خواستم؟یاز خدا چه م من
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 .خواستمیرا م رمينظیرا. مردِ خوب و ب آذرخشم

 خش دار و دل مهربانش! یآن صدا یفدا آخ

 تا جانم در نرود! گردمیهزار بار دورت م یکه من روز یدانیتو چه م آذرخشم

 ؟یدانیم چه

 

 و در همان حال با اعتراض جواب مادرم را دادم. دميرا آب کش وانيل

 .دمی. به جون خودم از اون مردتر به عمرم ندستين والينه مادرِ من! نه به خدا. آذرخش که ه-

 و گفت: ديکش یبا غم آه مادر

. ميکنیکه ما فکرش رو م هیزيتر از چپسر مردتر و بافهم نیا دمينگفتم مامان جان. خودمم فهم یزيآخه من که چ-

 زنه؟ب هینکنه بهش طعنه و کنا ره؟يکنه؟ نکنه بهش خرده بگ تینکنه دختر برگ گلم رو اذ گمیبا خودم م یه یول

 و آب را بستم. دميکش یهوف

 زانو زدم. نيزم یسمتش رفتم و کنارش، رو به

که نسبت به آن خانه و افرادش دارم را  یو عشق یکردم تمام شاد یرا در دست گرفتم و سع فشيپر مهر و لط دستِ

 در چشمانم جمع کنم.

 . تازه؟دمیمثل اون ند یمهربونه. من به عمرم مرد یليمامانم به خدا آذرخش خ-

 گذاشتم. شیپا یرا قطع کردم و با خجالت سرم را رو حرفم

 .ديچيآرام و مهربانش در گوشم پ یسُر خورد و صدا میموها نيآزادش ب دستِ

 مامانم؟ یتازه چ-

 را تر کردم و با حسِ خوب دوست داشتن لبخند زدم. لبم



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
352 

 

 !یلياز خ شتريب یليدوستش دارم. خ یليعاشقشم مامان! خ-

 تازه گرفتم! یآذرخشِ آسمانم، جان ادِیپر محبت مادرم تر شد و من با آرامش و  یاز بوسه سرم

کور شه  نه،يرو بب تونيخوشبخت تونهیکه نم ی. چشم اوننيخوشبخت باش شهيشاءاهلل که همحدس زده بودم. ان-

 شاءهلل!ان

 گفتم: یمن و مادر حکم فرما شده بود، با ناراحت نيسکوت که ب یقیزدم و بعد از دقا پلک

 مامان؟-

 جانم؟-

که  ی. جورفتهيب ميقراره تو زندگ یاتفاق بد کی کنمی. همش احساس مزنهیشور م یلياوقات دلم خ یمامان بعض-

حسش رو دارم  شهيو هم هيچ دونمیکه نم یزيکنم و التماسِ خدا رو بکنم که اون چ هیگر ريدل س کیم دوست دار

 دور کنه. ميو عشق و خوشبخت یاز سر زندگ

. مخصوصا هیتازه عروس عاد کی یتو زندگ یتياهمیو ب موردیب یحسا نيهمچ کیقشنگِ مامان.  ستين یزيچ-

به خودت و افکار و قلبت فشار  ادی. زیها عشق رو هم تجربه کردکه پر از تنِش بوده و حاال بعد مدت ییتو یزندگ

ه و مَلَس نیريش یليکه با عشق باشه خ ی! زندگنک یاصال فکر نکن. فقط زندگ تياهمیب یزايمامان جان. به چ ارين

 دخترِ گلم!

 خش مادرم.بو آرامش یمنطق یهازدم و آرام گرفتم با حرف لبخند

 داشتم. اجياحت یدرد و دلِ مادر، دختر نیبه ا واقعا

 کم نکند. یفرزند چيرا از سر ه نیوالد یهیسا خدا

 

 ها را هم بشورم.ظرف یهيو بلند شدم تا بق دميگرم مادرم را بوس دستِ

 داده بودم. یادیزحمتِ ز زمیبه پدر و مادر عز امروز

 بابا و باران کجا رفتن؟-
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 .خوامیم یکفش که بستن کی. پاش رو کرد تو یشناسی! باران رو که مدونمیچه م-

 زدم و با خنده گفتم: لبخند

 خوب بچس مامان جان.-

 ام کرد و گفت:حواله یتپل یغره چشم

 .یرو بکن شیتو طرفدار کهنیمگر ا-

 خوب خواهرمه.-

 گفت: زانیآو ینگاهم کرد و با لب یدارحالت خنده با

 داداشته؟ مگه من گفتم-

 شدم. رهيمادرم خ یجد یو به چهره دمیخند بلند

 !شدهایم یزن بيمادرِ ما هم عج نیها اوقت یبعض

 !آمدیاز دستش برم یو شلوغ که هر کار طانيش یزن

 را خشک کردم. میهاو دست دميقاشق را آب کش نیهمزمان من هم آخر اط،يبسته شدن در ح یصدا با

 نگاه کردم. اطيآشپزخانه به ح یپنجره از

 و خواهرم بودند. پدر

 شد. داشونيپ ميچه حالل زادن مامان. تا اسمشون رو گفت نيبب-

 با لبخند سرش را تکان داد و من به سمتشان پرواز کردم. مادر

 و مرا به خنده وا داشت. ديمادرم به گوشم رس یو حرص یعصب یمن صدا دنیبا دو همزمان

 تنگ شده بود! امیلحظات زندگ نیا یخدا! من چقدر دلم برا آخ

 که! یترمثال؟ از بارانم بچه یها ندو. شوهر کردآسمان صد دفعه گفتم تو خونه مثل بچه-
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 باز کردم. یاليخیرا با ب یو در ورود دمیخند

 ؟یزنیحرف رو م نيهم رميپنج روزه مامان. فردا، پس فردا هم بم ايدن-

 که گفت: یوقت د،يچيبلندش در کل خانه پ غِيج یصدا

 .ريآسمان! زبونت رو گاز بگ یش ليذل یاله-

 و پدرم گفت: دمیخند بلند

 ؟یکرد تیما رو اذ یغويج غيج الِيع نیبازم ا-

 که پدرم عاشقش بود گفتم: ینازک شده و لوس یباال انداختم و با صدا شانه

 !کنهیم تیکه دخترت رو اذ التهيع ريبه من چه؟ تقص-

 با عشق دستانش را از هم باز کرد و گفت: پدرم

 آخه؟ کردمیم کاریمن چ ی. تو نبودنميبب جانیا ايعمرِ بابا ب-

با چندش و  زدیم سيرا ل اشیچوب یکه بست یدر حال ال،يخیزدم و بارانِ ب خونيذوق و شوق به آغوشش شب با

 گفت: یحالت سرد

 .کردمیم یخداحافظ ميبا زندگ دیها، بامن اگه مثل تو لوس و نُنُر بودم یعنی یآج-

 .دیخند زیر زیو منگ نگاهش کردم و پدرم ر جيگ

 حرص چشم تنگ کردم. با

 !ديفهمیتصوراتم م یوُرا خواهرم،

 ؟یراست

 زبان دراز نشده بود؟ یادیبچه ز نیا

 که! واقعا
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 اب به باران گفتم:و خط دمیيهم سا یرا رو میهاحرص دندان با

 از تو دوست داره؟ شتريکه بابا من رو ب یترکیم یحسود کوچولو دار-

 شانه باال انداخت و گفت: ییاعتنایهم با ب باز

 جون، نه من! یآج ییتو زنهیکه داره از حرص جوش م یفعال اون کس-

 .دیبلند خند یو پدرم با صدا دميکش یغيحرص ج با

 بچه شده بودم. واقعا

 کنان به سمت خانه رفت. یلِ یدرآورد و لِ  میرا برا زبانش

 رفت رو به پدر گفتم: یکردم و وقت بشيچشم تعق با

 .کنمیلهش م زنمیها! مکنه تمیبگو کم اذ دتيدختر چشم سف نیبابا به ا-

 مقابل صورتم گرفت. یبستن کیسرم گذاشت و  یرو یابا محبت بوسه پدر

 .ميکنیم کارشیباران خانم رو چ نیا مينيوره، تا بعد ببرو بخ نیفعال دختر بابا ا-

 را از دستش گرفتم. یو بستن دميبه هم کوب اقيرا با اشت دستانم

 کرده بودم! یعروسک یهوس بستن بيکه عج یوا

 عا؟بود واق انشانيم یجلدش نشدم. اصال چه شباهت یمتوجه شباهتش با عکس رو وقتچيام که همورد عالقه یبستن

 .دشیخریکنانمان م یآشت یبرا کردمیکه هر موقع با پدر قهر م یایبستن

 را گاز زدم. یدهانم را قورت دادم و با ولع بستن بزاق

 مامان! یآ

 زدند! خی میهادندان
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 خوشمزست! یليبابا! خ یمرس-

 رو بخور. تيبستن نيداخل راحت بش میبر اي. بیینوشِ جونت بابا-

 .میگفتم و با هم داخل شد یچشم

 .خوردندیم یکنار مادر نشسته بود و هر دو بستن باران

 اش برود.مادرم قربان صدقه شدیکارش موجب م نیو ا کردیم یزبان نیريمادر ش یبرا یهم هر از چند گاه باران

 اشان کردم.حواله یدارکِش "شِیا"را برگرداندم و  میحالتشان رو دنید با

 نشستم. یدو نفر یکاناپه یهم به همراه پدر رو بعد

 شدم. یمشغول خوردن بستن یرٓ  درارا در آغوش پر مهر پدر ولو کردم و با حالت حرص خودم

 !اورميحرص باران را درب خواستمیم مثال

 شد. امیشمیابر یمشغول نوازش موها ،یفراوان یهم با عشق و محبت و دلتنگ پدرم

 حالت بودند!مثل پشمک، نرم و خوش زمیر عزکه به گفته پد ییموها

 عمرش بودند! سمانِیآذرخشم ر یکه به گفته ییموها

 

 "از زبان آذرخش"

 

 غرق در خوابش زدم. یسرشار از عشق به چهره یلبخند

 !شکیجانم بود ب یدختر همه نیا

 .دیيسا امنهيملوس، صورتش را به س یاپر کاه در آغوشم بلندش کردم و او همانند گربه مثل

 عاشقش شدم. شتريو ب شتريکارش جانم در رفت و هزار بار ب نیا با
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 نکرده. ییخدا رهيگیکنم پسرم، کمرت درد م دارشيب یذاشتیکاش م-

 به خود فشردم. شتريدادم و تاج سرم را ب لشیآرامم را تحو لبخند

 نه مامان جان! مگه دخترت چقدر وزن داره که باعث کمر دردم بشه؟-

 که من نشنوم گفت: یو آهسته، جور دیلب گز کرد،یمن توجه م بتيو ه کليکه انگار تازه به ه امانم

 .کليه نیبا ا رهيمیخدا مرگم بده! آسمانم که م-

 .دميو منظور حرفش را کامل فهم دميمن شن اما

 پنهان کنم. دشیانداختن سرم، لبخندم را از د نیيکردم با پا یسع

 .شدیها باز م! دلمون هم بعد مدتشمونيامشب رو بمونه پ یذاشتیکاش، حداقل م یا یول-

 داد. یرا به اخم و ناراحت شیو جا ديپر کش لبخندم

 شوم؟یو نابود م سوزمیشب کنارم نباشد، ذره ذره م کی یبرا یکه اگر دخترش حت دانستینم مامان

 کنم؟ کاریبمونه من با دلم چ-

و صورتم را بوسه  یشانيو عشق ادا کردم که مامان با بغض و اشک به سمتم آمد و پ تيرا انقدر با مظلوم امجمله

 باران کرد.

 گذاشتم. امیشانيپ یو رو دميدستش را بوس اش،یبه محبتش زدم و در جواب مهر مادر یلبخند

 اگه ناراحتت کردم. ديدورت بگردم مامان جان! ببخش-

 باشم؟ یعذر کس یرندهیباشم که بخوام پذ یمنِ بنده کخدا ببخشه مادرم! -

 شد و گفت: رهيبا عشق نگاهمان کرد و بعد، با لذت به صورت دخترش خ مامان

 من. یدردونه دهيچقدر ناز خواب نيفداش شم من! بب یاله-

 آسمانم دوختم. یبایو ز یرا به صورت نوران نگاهم
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 !دیاز سرم پر هوش

 !دیاز تنم سر روح

 کردم؟ یعاشق اری وصالیمن چگونه چهار سال ب ایخدا

 چگونه؟

 

 .دميبوس یو طوالن قيرا عم اشیشانيشدم و بعد از بستن کمربندش، پ خم

 ! روحم تازه شد!آخ

 برون پسرم. اطيبا احت ،یِ بابا جان هوا بارون-

 سمت پدر برگشتم و با بستن در، جوابش را هم دادم. به

 چشم پدر!-

 جان.پسر  بالیچشمت ب-

 .زدندیرا داد م یمرد، هنوز هم شرمندگ نیزدم و عمق چشمان ا لبخند

 .نمشيبب گونهنیا خواستینم دلم

 بخش بود. یزندگ میبود که مثل تپش قلب برا یمرد، پدرِ شخص نیا

 کردم. یآرامش بخشم خداحافظ شهياش گذاشتم و با لحن همشانه یرا رو دستم

 را زمزمه کرد. "خدا به همراهتان" یو با محبت جمله ديام کوبکف دست چند بار و پشت سرهم بر شانه با

 که خواستم سوار شوم پدر آرام و با غم گفت: نيرا باز کردم و هم نيماش در

 !شيمواظب دخترم باش مردِ زندگ-

 گفتم: گرفتیکه از عشق سرچشمه م یادیو تحکم ز نانياطم با
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 !ديهستم، مطمئن باش-

 شدم و استارت زدم. نيهم فشرد و من بعد از تکان دادن دستم، سوار ماش یرو چشم

 را گرفتم. امیاتفاق زندگ نیتردست قشنگ یفراوان یتابیو ب یقراریبا ب م،یکه دور شد یکم

 بود و من مستِ مست شده بودم. دهيچيپ نيماش یبِکر تنش در فضا عطر

 .دميو کف دست کوچک و نرمش را با عطش بوس دميکش یقيعم نفس

 من چه کرده بود؟ یقلب درمانده نیدختر با ا نیا

 وجودم شده بود؟ یکرده بود که همه چه

 کرده بود؟ چه

 

 تخت گذاشتمش و کنارش نشستم. یرو اطياحت با

 !خواستیصورتش را م یتک به تک اجزا دنی! امشب دلم کاوخواستیدل و جانم خواب نم امشب

 کردم. شیهاها و گونهچشم دنِيکردم و آرام آرام شروع به بوس ترکیرا به صورتش نزد سرم

 .دادیتب تند و عطش عشقم را نشان م قرارمیتند و ب یهانفس

 .دميرا پر از عشق و خواستن بوس شیخمار کردم و گلو چشم

 !دهمیمنباشد تا صبح جان از کف  قرارمیدل ب یارایامشب اگر عشقم  ا،یخدا

 نباشد! یکیروح و تنش با من  یایاگر زوا شوم،یامشب داغان م من

 خراب بلند شدم. یرا با آب دهانم تر کردم و با حال لبانم

 نثار روح و جانم کردم. "یلعنت"لب  ریرا باال دادم و ز شانمیمزاحم و پر یهر دو دست، موها با

 اش شد.و دخترانه یدستان خواستن ريقدم اول را به سمت حمام برداشتم که مچ دستم اس طاقتیب
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 بود؟ داريب

 حبس شد. نهيدر س نفسم

 کردم؟ خراب

 و مرز من بکند؟ حدیراجع به عشقِ ب یفکر اشتباه نکند

 مواجه شدم. رشيگو نفس بایبه سمتش برگشتم و با لبخند ز ینگران با

 یانهيو به دور از هر گونه نفرت و ک جایب یهااز حس یعمرم بودند، خال یشهيکه ش شادهيدرشت و کش چشمان

 بود.

 سُر داد. میانبوه موها انيرا م کشیو بار دهيدادم و او انگشتان کش رونيرا آسوده خاطر ب نفسم

 گرشیو او با دست د دميکف دستش را با تمام عشقم بوس بش،یفررا در دست گرفتم و با نگاه به چشمان دل دستش

 .ديرا گرفت و به سمت خودش کش راهنميپ یقهی

یم یقراریب نيچن نیگنجشگ ا کیچرا مثل قلب  میکوچولو یقلب فرشته ایبه سمتش خم شدم و خدا اقياشت با

 کرد؟

را بشکافد و درسته از قفسش  امنهينداشت! کم مانده بود س امیمن هم کم از قلب عشقِ ابد یقلب تپنده گرچه

 خارج شود.

 آذرخش؟-

 کردند! اميلرزان و پر از نازش چنان مشعوف شدم که دل و جانم با هم به فدا شدن ق یصدا با

 جان آذرخش؟ عمرِ آذرخش؟-

 اش!کننده رانیو یبست و من مُردم و زنده شدم با جمله چشم

 آسمانم! تیبه فدا جان

 دوست دارم!-
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یدوست دارم ب یاست که گاه قيمن، عشقِ من نسبت به وجود تو آن چنان عم یِزندگ" میش بگودر جواب خواستم

 "وجودت کنم! یهیجانم را هد ليدل

با بهت به چشمان بسته و صورت سرخ از  یقیچنان هوش را از سرم برد که دقا شیهانتوانستم! چرا که لب اما

 خجالتش چشم دوختم.

 !رنديرا از من بگ میايدن یبود و خدا نکند روز میايزن همه دن نیا ایخدا

 نکردم. یزدم و حرکت یلبخند

 !ديبوسیرا م میهالب انهيکه نابَلَد و ناش کردیرا م یدختر یِقراری. دلم بکردیم یقراریاز اندازه ب شيب دلم

 کند؟یم خودتریو از خود ب تروانهیکارش، مردش را د نیبا ا دانستیجانم! نم یاِ

 !کردیرا با من تجربه م شیهانينقش بست و خدا را شکر که اول میهالب یبهار رو ییبایبه ز یبخندل

 .دميو مثل عسلش را مک نیريش یهامن هم با خشونت و حرص، پر از عشق لب بارنیبستم و ا چشم

 

 "آسمان"

 

 را باز کردم و با اخم نشستم. میهااش، چشمخفه کننده یو گرما ديتابش نور خورش با

 بود. دهيکردم و نگاهم به مَردَم افتاد که با آرامش خواب یادل و کمرم ناله یهيدر ناح ريگنفس یدرد با

 افتاد. ادمیبه  شبید نیرياتفاقات ش زیبه ر زیاش، شرم سر تا سر وجودم را فرا گرفت و رتن برهنه دنید با

 ! خدا مرا مرگ دهد!یوا یا

 دم؟يرا بوس شیهاابراز عشق کردم و لب ییدام روک با

 شود. داريبود تا آذرخش سبک خواب؛ ب یدهانم گذاشتم. همان صدا کاف یو دستم را جلو دميکش یبلند "نِيه"
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 ام بود.سکانسِ روزِ تازه نیباتریآلودش زپف کرده و خواب یهاچشم

 .دميام کشتن برهنه یاز لبخند معنادار و نگاه پر از عشقش گرفتم و با حرص پتو را رو چشم

 !ريسَ... سَالم! صبح بِ... بخ-

 انداخت. نياز خواب بود در گوشم طن یاش که ناشدو رگه یصدا

 ؟یخانمم. خوب ريصبح شمام بخ-

 گفتم: یآرام یرا گاز گرفتم و با صدا زبانم

 خوبم!-

 .ستادیکنار زد و ا شیپتو را از رو یشرمیا بزد و ب یلبخند

 و گفتم: دميکش یفيخف غيکارش ج با

 !ايحیب-

 بخش صورتم کردم. نتیز یپنهانش کردم و اخم دش،یلبم آورد. اما از د یبلندش لبخند رو یخنده یصدا

 زمزمه بود گفت: هيشب شتريکه ب یینثارش کردم و او خم شد و درست کنار گوشم، با صدا یاغره چشم

 خجالت بکشم خانـم؟ از عشقم؟ یاز ک-

 را پشت گوش زدم. میاش و با ناز موهاکردم از جمله ذوق

 شود. ادتریام کند، تا طول عمرم زقلب درمانده یرا اهدا شیهاعاشقانه شتريب کاش

 صاحب تمام قلبم است! ییهستم که خودش به تنها یمَرد یعاشقانه یهاها و جملهابراز عالقه نيمحتاج هم من

 پر از ناز و عشوه بود و لحنم پر از عشق! حرکاتم

 آرامش کنم. میهاکردم با حرف یباز کردم و سع لب

 !نيکن. هم ايح کمی گمیفقط م ؟یگفتم خجالت بکش ی! من کِیینه آقا-
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 اشم.کرده ب یريام را باال دادم تا از قِلقِلکم جلوگو من شانه ديبوس زیگوشم را ر یالله

 ا،يناز و عشوه خامم کن قیاز طر یبخوا یو هِ یروباه، مَکار بش نينکن دختر! ع یمن باز صاحبیدل ب نیانقدر با ا-

 .کنمیچپت م یلقمه کیو  رهيآقا ش شمیم

 !دمیگز لب

 بود! ادیز یليخ یلياش خجمله ینیريش

 مرد چرا انقدر مرد بود؟ نیا اصال

 صورتش گذاشتم. یعشقم، دستم را رو یناز را کنار گذاشتم و با همه بارنیا

 .ديشاهرگم را بوس یرا کج کرد و مچ دستم را درست رو سرش

 کارش، قلبم خون پمپاژ کرد و جان، دوباره به تنم بازگشت. نیا با

 دادم. یآرام یزد و من جواب لبخندش را با خنده لبخند

 !شکیمرد بودند ب نیا قراریه و بمن، وصل قلب تپند یخون یهارگ

 

 آمد. رونيو همزمان آذرخش از حمام ب دميسشوار را از برق کش ميس

 اش نگاه کردم.نگاهش کردم. به بازوها و شکم تکه تکه نهیيآ از

 چشم دوختم. نقصشیب کليقد بلند و هِ به

 مرد! نیمرد و عشق ا نیاز ا یمرد! وا نیاز ا یوا

با دستان تنومندش کمر  کرد،یکه آب ازش چکه م یسيخ یزدم و او به سمتم آمد و با همان موها شیبه رو یلبخند

 ام گذاشت.شانه یاش را رورا در بر گرفت و چانه کمیبار

 کردنش هم! یمرد فراتر از حد انتظارم بود! عاشق نیا عشق
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 بزرگش را در دست گرفتم و گفتم: دست

 آذرخش؟-

 و جانم در رفت. ديچيشم پدارش در گوخش یصدا باز

 خالصه کرده بود! یمردِ خواستن نیخدا، تمام مهارت و تَبَحُرَش را در خلقت ا مطمئنا

 جـان؟-

 ام را مطرح کنم.کردم با آرامش خواسته یتر کردم و سع لب

 !رهیسر م یليشرکت؟ آخه تو خونه حوصلم خ اميباز ب شهیم-

 ام را بوسه باران کرد.زد و کف دست کوچک و زنانه لبخند

من ناز  ی. برایکنیم یآقاتون خانوم یو برا ینيشیخونه م نيخانم؟ شما تو هم ستيخوشگل ن یدستا نیا فيحِ-

 من خانـم!  یبرا یکنیم یخونه سرور نیتا بخرمش و دورت بگردم! شما تو ا یکنیم

 د.قانعم کن شیهابود چگونه با حرف بلد

 مرا از بَر بود! یبلد بود! همه یادیمرد ز نیا

 انگار! میکردیم یزدم و با محبت نگاهش کردم. چشم در چشم با هم عشق باز لبخند

 باشد! کاش! مانیبرا یخوب یرهيها جنگاه نیا کاش،

 !کردیدلم را آشکار م یرا زمزمه کردم که تمنا یو شعر دميمن بودم که کف دستش را بوس بارنیا

 !زدیم ادیرا زمزمه کردم که تمام عشقم را فر یشعر

 !حدیو ب باکیب یعشق

 عاشقم بهار را-

 را ریستاره در کو شیرو
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 !یعاشق یهادشت رهنورد

 باد جام تو دهيسپ یز باده پُر

 که چون غزال تشنه، یا

 خوردیتازه م آب

 کالم تو یِدلم ز جار مزرع

 غبار کام تو در

 فسونگران و رهزنان یچاره

 مُحاق مرگ، رخ نهفتن است در

 را دهياز سپ یام زاللکه تشنه من

 که جست و جو گرم من

 را، دهيناشن یسرودها

 من که عاشقتم شعر

 از تو گفتن است شهيهم

 که در بهار سبز نام تو یا

 یگل محمد رسالت

 است! شکفتن

 (ینيحسن حس دي)س

 

 .ایما رو بد افسون کرد ديبرادر رش نیا-
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 بردارد. یباعث نشد که دست از لودگ نیباال انداختم و با خنده و اعتراض نامش را صدا زدم. اما ا ابرو

 گم؟یداداش؟ مگه دروغ مزن هيوا؟ خوب چ-

 اش کردم.حواله یاتکان دادم و چشم غره سر

 .دیيفرمای! شما درست مرينخ-

 نثارم کرد و رو به مادر جان گفت: یچشمک ،یزد و با لبخند مضحک دست

 عروست، خودشم قبول داره که جادوگره! نیمامان؟ حرف حق جواب نداره. ا یدید-

 کردم و مادر جان با اخم گفت: ینُچ نُچ

 یلِنگا ت،يخاصیحسن کچلِ تنبلِ ب نیا نيبلند شو برو به کارت برس. ع ؟ینشست جانیخجالت بکش! اصال چرا ا-

 بشه؟ یرو هم که چ یدرازت رو انداخت

 و گفتم: دمیخند بلند

 مزه بود!خوش ؟یطوفان جان خورد-

 .آمدیجور در نم اشیزيچنگ لِياصال با آن سب زانش،یآو یو لوچه لب

 گفت: یمثال ناراحت یشد و با صدا نهيبه س دست

 !یکنی. شما انکارش مميَبچه سرِ راه گمیم یمن هِ ا؟يب-

 یِانداخت. بشقاب حاو گرشید یپا یراستش را رو یداد و پا هيسرد و آرام به کاناپه تکخون یليجان خ مادر

 گفت: گذاشتیپره از پرتقالش را در دهانش م کیکه  یرا برداشت و در حال اشوهيم

ربون دل و مهجوب دَرِت آوردم و از بس نازک یانکارش کردم؟ من خودم هزار بار بهت گفتم که از تو ینه! من کِ-

 بودم که دلم به حالت سوخت و بزرگت کردم.

 متر باز مانده بود به مادرش نگاه کرد. ميکه ن یام زده شد و طوفان با دهانقهقهه کيشل

 احساساتتم. نیمامان، من عاشقِ ا یعنی-
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 جان با ناز پلک زد و گفت: مادر

 پسرم. یلطف دار-

 و طوفان با حرص نگاهم کرد. دمیخند شتريب

 .رسهیآره بخند! بخند نوبت منم م-

 گفتم: کردیم دادیخنده درش ب یهاکه هنوز رگه ییرا جمع و جور کردم و با صدا خودم

 .دمیداداش. منتظر بمون نوبتت که برسه بهت اطالع م یفعال که ته صف-

 تکان داد و با حرص گفت: یداررا با حالت خنده سرش

 آسمان بانو! ستين یالزم به نمک باز گری. دميو شاد گشت میدیخند یدون! بسهِر هِر هِر هِر! نمک-

 گفتم: طنتيچشمم گذاشتم و با ش یرا رو دستم

 چشم گردباد جان!-

از پشت سر چنان پسِ  زمیعز یِدهد، آذرخشم، ناج لمیتحو یشکنکه خواست جواب دندان نيگرد کرد و هم چشم

 گردنم گذاشتم. یگفتم و دستم را رو یو با درد آخا یکرد که من بجا چارهيطوفان ب یحواله یگردن

 طوفان! یدلم سوخت برا یوا

 بود. نيآذرخش واقعا سنگ دست

 

 و با داد گفت: ديسرش را چسب یدست دو

 ؟یزنیداداش چرا م-

 سرد کنار مادر جان نشست و با آرامش گفت:خون یليخ آذرخش

 .یزنیزِر م یادیز کهنیا یبرا-



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
368 

 

 زد و گفت: یینمابا حرص لبخند دندان طوفان

 آذرخش. کنمایلهت م زنمیم-

 دو برادر بودم. نیريگر بحث شلبخند نظاره با

 داشت. یو به خصوص ادیز تيميصفا و صم میخانه برا نیبه کنار. حال مهم بود که ا امییاول و تنها یروزها

 ؟یطوف کنمینگات م نميشیمنم م یفکر کرد-

 گفت: بردیم ورشیکه به سمت آذرخش  یو در حال ستادیپا ا یرو طوفان

 صاعقه! یخودت خواست-

 مبل بلندش کرد. یو از رو ديآذرخش را چسب یقهیو طوفان  دميکش غيج جانيه با

 جان هم که انگار نه انگار! مادر

 بود. اشوهيراحت و آسوده مشغول خوردن م یليخ

ت و گذاش دیبه شکم آذرخش زد که قربانش شوم آخ هم نگفت. فقط خند یمشت یشیو طوفان به صورت نما دمیخند

 کند. یبرادرش دل پرش را خال

 اشتباه بود. شهيمعدالت من مثل هم البته

 زد که فکر کنم کمرش داغان شد. نيکه در آخر، آذرخش چنان طوفان را زم چرا

 !ینيسنگ یليبا، خاورانگوتان، نفسم رفت با یآذرخش، بلند شو ناکِس! ناکارم کرد یآ-

 کرده بود. یبچگ یهوا دلشان

 ها!داشت یعشقِ ما هم کودک درونِ فعال نیا

 طوفان خم شد. یو رو دیخند آذرخش

 بگو غلط کردم تا ولت کنم.-
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 گفت: ظيغل یليرا نشان داد و خ شیهادندان طوفان

 !یغلط کرد-

 .دیمادر جان هم بلند خند بارنیدهانم گذاشتم و ا یرا جلو دستم

 و در همان حالت هم گفت: ديطوفان را گرفت و باال کش یقهیبا حرص  آذرخش

 ؟یزنیم یادیزِر ز یدار یدید-

 نوچ!-

 .دیخند طنتيبا ش آذرخش

 کرده بود! دايکردن طوفان را پ ميراه تسل انگار

 که نوچ آره؟ باشه! باشه دادا!-

 طوفان چسباند. ینيجورابش را درآورد و به ب یحرکت ناگهان کیو با  دیخند

 بکند. یکار توانستیبودند نم ريطوفان چون دستانش اس چارهيب

 ! حالم بهم خورد!عق

 هجوم برد. ییبه سمت دستشو "یو او یآ"را با چندش جمع کردم و مادر جان با  صورتم

 بود! دهيچيدلش به هم پ ایگو

 .دادیو آذرخشم را فحش م زدیهم با چندش داد م چارهيب طوفان

 باشد. فيکث ایبد بدهد  یمحال است جورابش بو زيو تم یمن مطمئنم آذرخشِ وسواس البته

 .کردیرا م یکار نيحرص دادن طوفان چن یصرفا برا فقط

 قهقهه زد و گفت: آذرخش

 حاال بگو غلط کردم تا ولت کنم.-
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 من بچه شده بود؟ مرد

 !آمدیبگردم من! خنده چه به صورتش م دورش

 گفت و آذرخش جوراب را برداشت. یاباشه تينبا حرص و عصبا طوفان

 حاال بگو!-

 بلندتر از قبل گفت: ،یخشن یبا حرص و صدا طوفان

 !یغلـط کرد-

 بودم. دهی! دلم درد گرفته بود؛ از بس که خندآخ

 بزرگش را گرفتم و با التماس گفتم: یدوباره خواست از سِالحش استفاده کند که پا تند کردم و بازو آذرخش

 ش جون من ولش کن!آذرخ-

 در هوا ماند و خودش با حرص به سمتم برگشت. دستش

 وا؟

 کند؟ینگاهم م گونهنیا چرا

 زدم؟ یبد حرف

 یدي! فهمیجونت رو گِرو بزار ارزشیمسائل ب یبرا یحق ندار وقتچيه گهید کنمیم ديتاک وقت،چيه گهید-

 آسمان؟

 !شدیم دهیيحرفش سا یِنیريکه در دلم بخاطر ش یناراحت شده بود که من بغض کنم و توجه نکم به قند ثنقدر

 !ستدیبأ میو معترض رو به رو یناراحت شده بود که طوفانِ مات مانده را رها کند و شاک آنقدر

 من افتاد. یرو دفاعیاز پشت هولش داد و آذرخشِ ب یناگهان یليکردم و خواستم آرامش کنم که طوفان خ نگاهش

 را برگرداندم و آذرخش با دستش کمرم را گرفت. صورتم
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 دهد؟یرخ م یچه اتفاق فتديمن ب یفکرش را بکنم که اگر آذرخش رو توانستمینم یحت یوا

 و چهارشانه بود. یکليه یادیز آذرخش

 افتادم. نيزم یو رو دميکش غيج

 حس نکردم. یادیرا شکر چون کمرم در دست آذرخش بود درد ز خدا

 تنم، در هوا معلق مانده بود. یسانت کیدر  بایکنترلش را حفظ کرده بود و تقر گرشیهم با دست د خودش

 کنم و تا جان دارم طوفان را به باد فحش و کتک ببندم. هیگر خواستیام گرفته بود. هم دلم مهم خنده تمانيوضع از

 نگران شده بود. یادیبود و ز دهيترس یادیدادم. اما آذرخشم ز رونيبستم و با ترس نفسم را ب چشم

 آسمان؟ خانمَم؟ ؟یخوب شد؟یچ-

 باز کردم و با آرامش گفتم: چشم

 ! خوبم!زمیخوبم عز-

 .ديچيبه خنده بود در گوشمان پ ختهيطوفان که آم یداد و صدا رونيرا ب نفسش

 تو کف هم. نیدادا! فقط مراقب باش وسط خونه نر کیبه  کی-

 نگاهم کرد و گفت: یو آذرخش آرام و پر از نگران دمیشرم خند با

 قربونت برم! ینيبود صدمه بب کی. نزدکشمیرو م فکریطوفان ب نیمن ا-

 و گفتم: دمیناز لب گز با

 شته.ز نه،يبیم ادي. حاال هم بلند شو که مادر جون مشمیحرفا رو نزن که ناراحت م نیا گهی! دزیخدا نکنه عز-

 گفت: ديبوسیام را مکه آرام گونه یو در حال دیخند

 ! قول بده آسمانم!یجونت رو قسم نخور گهیدلِ آذرخش! شمام قول بده د زِیعز-

 کردم و او با عشق زمزمه کرد: اشیرا قربان چشمم
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 !فروغمیب یهاکه به تو دارم، دوستت دارم! آسمانِ شب یقسم به عشق-

 "آذرخشم! شتريمن ب"دل زمزمه کردم  در

 تشکرم را اعالم کردم. اشینينوک ب یو با بوسه رو دمیخند

 حفظ کند! مانیرا برا مانیروزها نیخدا ا و

 

 طوفان پوزخند زدم و گفتم: یمزهیجوک ب به

 بود که! ترنيسنگ یگفتینم-

 ت:نشانم داد و رو به طوفان گف کیال یجان شستش را به نشانه مادر

 بود! مزهیب یليحرفش موافقم. واقعا خ نیبا ا-

 نگفت. یزيو چ دیخند طوفان

 کرده بود. نه؟ رید یساعت نگاه کردم. امشب کم به

 من نگران شده بودم؟ ای

 ها را جمع کردم و مادر جان گفت:بلند شدم. استکان میو از جا دميکش یهوف

 .ميکنی! آخر سر جمعشون مزمیعز نيبش ايمامان جان؟ ب یباز بلند شد-

 زدم و گفتم: لبخند

 .شورمشونیبه بعد موکول کرد! زود م دیکار االن رو نبا-

 کج کرد. یجان با محبت نگاهم کرد و سرش را کم مادر

 عروس گلم! یقربونت برم که انقدر خانوم-

 اخم گفتم: با
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 خدا نکنه!-

 را تکان دادم و طوفان گفت: سرم

 !رهيدل بده، آسمانم قُلوه بگ یمامان جان شما هِ-

 را درآوردم. شیکردم و ادا یکج دهن

 شما؟ یبود یحسود ک-

 تا بناگوش باز شد و با ذوق گفت: ششين

 عشقم.-

 من همانا و سالح قدرتمند مادر جان هم همانا! یخنده

 داد. یماهرانه جا خال یليرا به طرف طوفان پرت کرد و او خ اشییدمپا

 فت:جان با حرص گ مادر

 داداشت خجالت بکش!از زن ،یکشی! الاقل از من خجالت نمايحیبلند شو جمع کن خودت رو ب-

 گفت. من هم با خنده وارد آشپزخانه شدم. یینثار مادر جان کرد و چَشم بلند باال یچشمک طوفان

 یبا صدا یکه خواستم بچالنمش در ورود نيو هم ختمیاِسکاج ر یرو ییشوظرف عیما یگرم را باز کردم و کم آب

 بسته شد. یبلند و بد

 افتاد. نکيو استکان از دستم داخل س دميکش نيترس ه با

 پا تند کردم. ییرایآب به سمت پذ ريام گذاشتم و بعد از بستن شزده جانيقلب ه یرا رو دستم

 ؟یآمده بود! اما چه آمدن آذرخشم

 .ديکشید نفس ماز خشم سرخ شده بود و تند تن صورتش

 نگاهش کردم و طوفان با تعجب گفت: نگران
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 ! چه خبرته؟ در شکست!یهو-

 جمع کرد. یحواله یسالم کل کیرا باال داد و  شیطوفان، موها یِگمزهبه خوش توجهیب

 به سمتش رفتم. یو من با نگران میرا داد جوابش

 فشرده شده بود از خشم موجود در چهره و چشمانش! دلم

 گفتم: یو او با نگران ستادمیا شیرو به رو

 !ینباش زم،رخستهیسالم عز-

 کرد. نگاهم

 !کردیم داديو خشم ب ینگاهش غم و نگران در

 نگران شدم. شتريرا نداد و من ب جوابم

 شده بود؟ چه

 به خشم وا داشته بود؟ یدل مرا چه کس زیعز

 

 به سمتش رفتم. زیآورخت یکتِ اسپرتش رو ختنیو من بعد از آو ديتخت دراز کش یاتاق، رو داخل

 گذاشت. میپا یتخت نشستم و او سرش را رو یرو

 ؟یایآقا؟ چرا انقدر ناراحت و عصب شدهیچ-

 گفت: یمحزون یو با صدا ديکش یقيعم آه

رست عمل رو د تونمیم دونمیچون نم امیداره. عصب یقلب ییپنج ساله که نارسا یدختر بچه کیفردا عمل دارم. -

و  اينه؟ ناراحتم چون اون دختر بچه ازم خواسته نجاتش بدم. ازم خواست نجاتش بدم تا بتونه دن ایانجام بدم 

 .نهيرو بب اشيشگفت



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
375 

 

 یباعث شد بغض کنم. وا ست؛يک دانستمینم یکه حت یضیمر یآن دختر بچه یهاخواسته ش،یبر بغض صدا عالوه

 !دانستمیمردِ من چقدر دلرحم و مهربان بود و من نم

 آرامش کنم. یشگيکردم با آرامش هم یدهانم را به همراه بغضم قورت دادم و سع آب

 نرم به حرکت دوآوردم و گفتم: شیهاقهيشق یرا رو انگشتانم

 گهی. دلم میسن انجامش بدکار رو به نحو اح نیا یتونی. مطمئنم که مزمیدارم عز نانيآذرخش جان! من بهت اطم-

برگرده و بتونه به آرزوهاش برسه. حاال  یکه اون خانم کوچولو دوباره به زندگ یکنیرو م یو کار یموفق شهيمثل هم

یموقع دلم نم چيشدم؟ واقعا ه یخونه چه حال یبا اون وضع اومد یوقت یدونیلطفا خودت رو ناراحت نکن. اصال م

 مرد من! نمتيحال و روز بب نیبا ا خواد

 اش را باز کرد و با عشق و محبت نگاهم کرد.خسته چشمان

 قلبش گذاشت. یجدا کرد و رو شیرا از موها دستم

 گفت: یقیحرکتش لبخند زدم و او بعد از دقا به

 داشتم. اجيآرامش صدات و وجودت احت نی! واقعا به اميآرامشِ زندگ یممنون که هست-

 .دیو او خند دميرا بوس شایشانيفراوان پ یشور و شعف با

وارونه  نيسرش نشسته بودم، بخاطر هم یبود و من باال دهيصورتش خم شدم. چون دراز کش یرو یخاص طنتيش با

 .دمشیدیم

 آقا؟ یبخش اشتباه گرفتباز من رو با قرص آرام-

 و گفت: ديمحکم کشرا  امینيب یانيهمراه با خنده، با دو انگشت اشاره و م بارنیهم چشم باز کرد و ا باز

 ! اشتباه گرفتن نداره که!گهید یآخه هست-

 نثارش کردم و او گفت: یاخنده چشم غره با

 آسمان؟-
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 جانم؟-

 ؟یبرقص یبلد-

 چشمانم قد توپ فوتبال شدند و گفتم: شیجاو نابه جایسوال ب از

 ؟یچ-

 به سمت صورتش خم کرد. شتريکرد و دست چپش را پشت سرم گذاشت و ب نگاهم

 و گفت: ديمال امینيرا به ب اشینيب

 ؟یرقص؟ بلد-

 را لوچ کردم و گفتم: چشمانم

 ا؟يکنیم ییخوب معلومه که بلدم. چه سواال-

 نگاهم کرد و با شور گفت: معنادار

 برام برقص.-

 .شدندیباز نم نیاز ا شتريب گرید چشمانم

 حالش واقعا خراب است! کهنی! مثل انه

 

 صادر کرد! میهابود که دستور قهقهه را به کل اندام هديبه مغزم خون رس انگار

 و گفتم: دمیبلند خند بلند

 حالت خوبه؟ یآذرخش؟ مطمئن یوا-

 نداشت! یبا صدا و لحن پر از خواهشش اصال هم خوان اشیکرد، نگاه جد نگاهم



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
377 

 

ی. من آرزو به دل میبرام برقص خوادیدلم م یليخ م،ينداشت یما عروس ميبرام برقص تا دلم آروم شه. آسمانِ زندگ-

 ! آسمان؟یدل و جونم توجه نکن یاگه به تمنا مونم

 دردناکم! یِزندگ لیاوا یادآوریبا  ديلبم ماس یرو لبخند

 .دمياش را بوسقلبش مشت کردم و همزمان گونه یاجازه ندادم او متوجه شود. پس خم شدم و دستم را رو اما

 .رقصمیچشم، برا آقامون م-

 و زمزمه کرد: دیخند

 من! یِهست یدورت بگردم من همه-

 گفتم و او گفت: یادل خدا نکنه در

 اد؟يبرام ب یچه رقص خوادیحاال خانمم م-

 فکر کردم. یکم

 باشد. یرينظیانتخاب خوب و ب هاپپيمخلوط با حرکات موزونِ ه ،ی! فکر کنم رقص هنداوم

 گفتم: جانيزدم و با ه یبشکن

 تر باشه.العادهفوق میفکر کنم رقص هند یهمه رقصا رو بلدم. ول بایمن تقر-

 بود گفت: شیکه در صدا یهم گذاشت و با ذوق یرو چشم

 بلند شو آسمانم! ؟یپس چرا معطل-

 تخت نشست. یرا تکان دادم و او رو سرم

 آمد مادر جان و طوفان هم خانه هستند. ادمی کهویشدم و  بلند

 گفتم. یاو آخِ آرام و کالفه دميکوب امیشانيکف دست به پ با

 خانم؟ شدیچ-
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 و نگاهش کردم. برگشتم

 قا؟يآذرخش من االن کجا برقصم دق-

 او هم وجود آن دو نفر را فراموش کرده بود! انگار

 و گفت: دیخند بلند

 خوب! مونيآپارتمان شخص میریم-

ه رفتن آماد یمخصوصم را بردارم و برا یهاباسرفتم تا ل میهابه سمت کمد لباس "از دست تو"و با گفتن  دمیخند

 شوم.

 

 !طوفان یهابه متلک می. توجه نکردمیمادر جان توجه نکرد طانيو اصال هم به نگاه معنادار و ش میرفتن شد یآماده

 ".میبله! توجه نکرد"گفت  شودی! ممیريفاکتور بگ کردیرا فاش م زيام را که همه چسرخ شده یهااگر گونه البته

 من با خجالت و استرس به سمت اتاقمان رفتم تا حاضر شوم. م،یديرس یوقت

 ما دو نفر بود! یهاو عاشقانه یخانه، شاهد عشق باز نی. امیآمده بود مانيبار به آپارتمان شخص نیچند

 .دميرنگم پوشو خوش یرا همراه با شورتکِ ل امینوار یتنهميزدم و ن لبخند

 شکلم را هم به گوشم انداختم. رهیبزرگ و دا یهاو گوشواره ختمیآورا هم به کمرم  ريزنج

 .ستادمیا نهیيرنگم را پا کردم و مقابل آ یمشک یهابوت ميآخر، ن در

 مقابلش ظاهر شوم؟ یسر و وضع نيبا چن خواستمیکدام رو م با

 را باز کردم. میحرکت کِشِ موها کیو با  دمیگز لب

 بود. شیو حال، نوبت آرا ختندیدورم ر امیشمیبلند و ابر یموها

 و دخترانه! می! مالظينه غل البته
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 از اتمام کارم به خودم و شاهکارم نگاه کردم. بعد

 .آمدیم دیشد امیبه پوست گندم شمیو آرا لباسم

 شده بودم! همتایو ب رينظیکلمه! ب کی در

 عزم رفتن به سالن را کردم. قينفس عم کیو با  دمیخند

 مبل تک نفره نشسته بود و سرش را به پشت خم کرده و چشمانش را بسته بود. یرو

 قدم برداشتم و کنترل را در دستم گرفتم. نيو پاورچ آرام

 یبرا یکردم. خودم هم به او پشت کردم و مشغول رقص و دلبر ادیرا تا آخر ز شیرا فشردم و صدا یپِل یدکمه

 همسرم شدم!

 به پشت خم شدم. یبه دستانم دادم و کم یو تاب چيشروع شد و من پ آهنگ

 .شدیتند و تندتر م تمشیکم رآهنگ آرام بود اما کم یابتدا

 به دردم خورده بود! ییجا کيمناستیژ نیزدم. باالخره ا یبا شروعِ کاملِ آهنگ، پشتک همزمان

 اند شروع به رقص کردم.انداخته که حتم داشتم از خجالت گل ییهابه گونه توجهیزدم و ب یچهره ماتش لبخند به

 !ديدرون چشمانش فهم تیو رضا شیهالب یاز لبخند رو شدیرا م نیبود! ا رينظیاالده بفوق رقصم

 در هوا زدم. یرا از پشت بلند کردم و با مهارت کامل چرخ میاز پاها یکیو  دميچرخ

 آهنگ واقعا شاد بود! تمیر

 .دميگذاشتم و تنم را به سمت باال کش نيزم یم را روکامل از پشت خم شدم و دو دست بارنیا

 .ستادمیدادم و دوباره راست ا رونيرا ب نفسم

 .آمدمیو عشوه م ختمیریعشقم ناز م یبرا یشتريب جانيو من با شوق و ه میشدیم کیآهنگ نزد یبه انتها بایتقر

 .ختندیدورم ر شانیدر هوا پخش شدند و پر میکار موها نیرا چرخاندم و با ا سرم
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و او با عشق  دميصورتش کش یصورتش خم شدم. دستم را با نوازش رو یبرگردون به سمتش رفتم و رو کی با

 کیو با  دميچيرا دور سرش پ امینوار یتنهمي. لبخند زدم و بند نديکف دستم را بوس قايسرش را چرخاند و دق

 چشمک مشغول چرخ زدن و از او دور شدن، شدم.

 شیرو یتر جلوتر و چسبانکوتاه یتنه مين کیو حال، با  شدیکامل از تنم خارج م تنهميخش من، نهر چر با

 بودم. ستادهیا

 مگر مهم بود؟ اما

 به تالطم انداخته بود! ییبود که آسمان قلبم را به تنها یاتر تک صاعقهشوهرم بود و از آن مهم آذرخش،

 نشستم. شیپا یو رو دمیسمتش دو به

 .خواستیدلم خجالت و شرم نم بارنیاما ا دم،يرا گرفت و من مور مورم شد. خجالت کش کمرم

 لختم را باال دادم و دوباره بلند شدم. یشانه یلَوَند با

 .میزانو یتاج مبل گذاشتم و آرنجم را رو یرا رو میبا اتمام آهنگ پا همزمان

 درآوردم. شیاچشمک زبانم را بر کیکردم و با  میهالب یِچاشن یلبخند

 حلقه کرد. کمیو دو دست بزرگش را دور کمر بار دیخند

 گفت: ديبوسیکه گردنم را م ینشستم و او در حال شیپا یرو

و  یدلم توجه کرد یکه به خواسته یمرس یليعشق من! خ یالعاده بودمن! فوق یخانم کوچولو یخسته نباش-

 ممنون! یلي! خیآرومش کرد

 زدم! لبخند

 داشت و برق چشمانم خودم را کور کرده بود! یخاص ییبایز لبخندم

 خوبم! یخدا یمرس

 آرامش! نیاز ا یمرس
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 و آرام لب زدم. دميرا بوس شیگلو بکيس

 نداشت! یدلم، کار من در مقابل مِهر تو اصال ارزش زیعز-

 .ديگوشم را پر عطش بوس یرا با محبت از صورتم کنار زد و الله میموها

 لذت و آرامش چشم بستم و او گفت: با

 آسمان!-

 جان آسمان؟-

 خانمم. خوامیازت م یزيچ هی-

 را با دستانم قاب گرفتم و با لبخند گفتم: صورتش

 از من؟ خوادیم یمرد من چ-

 قلبم گذاشت. یبست و سرش را رو چشم

 !خوامیم ینین-

 .دمیکه جانم را به تپش انداخته بود، لب گز یحس ناشناس کیو با شرم و  دیپوستم دو ریز خون

 و گفت: ديقلبم را بوس یرو

 خانمم؟ یتونیم-

 .دينرم بوس یليام را خرا با شرم و شوق تکان دادم و او شانه سرم

 ؟یدونستیخانم! م یجانِ من-

 .ديو او لبانم را به آتش کش ديبخش نتیبه لبانم ز امیبهار لبخند

 کردم. یو با عشق همراه شیموها انيچنگ شد م دستم

 زن بودم و پر از ناز! از،يبود و پر از ن مرد
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 عُشاق در کنار هم! یعاشقانه یهاشب شود،یچقدر خاطره ساز م و

 

 شب هم گذشت! آن

 آذرخش گذشت! یازهايمن و ن یهاتمام ناز و کِرشمه با

 گذشت! مانیهایبازتمام عشق  با

 بود! یایماندن ادیو واقعا شبِ به  گذشت

 عاشق به معشوق، به دستم داد! کی یهیرا به عنوان هد انيو برل ديسف یسِتِ طال یوقت مخصوصا

 رفتم. میزدم و به سمت تقو لبخند

 رو به راه شده بود. یادیکردم. دلم ز نگاهش

 هفته بود که عقب انداخته بودم. دو

 !دیاي. خدا کند حدسم درست از آب دربدميبه صورتم کش یو استرس دست جانيه با

 !ستين ینانيچِک اطم یبیبه بِ دادم،یم شیآزما دیبا امروز

 به راه افتادم. فيو ک ديو بعد از برداشتن کل دميرا پوش میهالباس جانيعجله و ه با

 مامان جان؟ یکجا شال و کاله کرد-

 کردم و با استرس گفتم: نگاهش

 .اميو م شگاهیتا آزما رمیسر م هی-

 بلند شد و با ترس گفت: نگران

 قربونت برم؟ حالت خوبه؟ یچ یبرا شگاهیآزما-

 خجالت گفتم: یزدم و دستانش را گرفتم و با کم لبخند
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 شیآزما خوامی... مخوامیمادر جون! فقط... راستش... من... من دو هفتس که عقب انداختم. م ستين یزيچ-

 بدم. یباردار

 را آرام کرد.شوق چشمانش دلم  اشک

 و گفت: ديرا بوس صورتم

 !یايتا ب ترکهیدلم م امي. ناميمامان جان! قربون حکمت خدا برم من! صبر کن منم حاضر شم ب رهيشاءاهلل که خان-

 هم فشردم و مادر جان به سمت اتاقش رفتم. یرو چشم

 کردم. ازينشستم و با خدا راز و ن دیايمادر جان ب تا

 را بِچِشم! یموهبت بزرگ اله نیبتوانم طعم ا بارنیمثبت باشد و ا شمیکردم تا جواب آزما نيامام حس نذر

 گفت: جانيو مادر جان با ه ستادمیدر اتاق مادر جان در ا یصدا با

 .میدخترم! بر میبر-

                                                    **** 

 افتاده بودم. میهاشدت استرس به جانِ بدبخت ناخنو من از  میسالن انتظار نشسته بود در

 که از داشتنش عاجز بودم صبر و حوصله بود. یزياز انتظار متنفر بودم و تنها چ شهيهم

 !یمسائل نيدر چن مخصوصا

 ببرند. شيرا از پ یبا آرامش کار توانستندیهم که نم تيخاصیب یهاپِرسِنِل نیا

 دخترم؟ یدار نکن آسمان جان. چرا انقدر استرس-

 دستش را گرفتم. یو با چشمان اشک دميبغض لب برچ با

 ها.مادر جون فقط دعا کن جوابش مثبت باشه-

 .ديرا بوس امیشانيسرم را گرفت و پ گرشیدست د با
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 خدا بخواد مامان جان! من که دلم روشنه. یهر چ-

 گذاشتم. اشنهيس یزدم و سرم را رو یلبخند

 !شکیتنش آرامشم بود ب یقلبش و بو یصدا

 

 :دميپرس یشده بود، نگاه کردم و با ترس و نگران رهيخ شیآزما یکه با اخم به برگه یپرستار مُسِن به

 ه؟يخانم؟ منف شدهیچ-

 عاجزانه و مظلومانه گفتم که دل خودم به حال خودم سوخت. حال چه برسد به او! آنقدر

 محبت نگاهم کرد و گفت: با

 ! برعکس جوابش مثبته! مبارکت باشه مامان کوچولو!نه خانم خانما-

 ام خارج نشد.از حنجره ییاما صدا م،یبگو یزيباز کردم تا چ لب

 .ختیریام مگونه یرو مهابایاشک شوق بود که ب فقط

 بلند شد. امهیهقِ گرو هق دمیخند

 و گفت: ديرا خم کردم و مادر جان با ذوق در آغوشم کش سرم

 شاءاهلل!! مبارکت باشه دخترم. قدم نَوَم پر برکت باشه اندورت بگردم من-

 شکرت! ایخدا

 !ایخدا

 ه؟یگر گهیچرا د-

 شکمم مشت کردم. یزدم و دستم را رو هق

 !شودیخدا! باورم نم یوا
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 اَ... اش... اشکِ شو... اشک شوقه!-

 را با دستانش قاب گرفت و با لذت و دقت نگاهم کرد. صورتم

 لرزانم را گاز گرفتم و مادر جان گفت: لب

 .میبه باباش و عموش خبر بد دیخونه که با می. برگهی! بسه دسيه-

 و تند تند سرم را تکان دادم. دمیذوق خند با

 از اندازه خوشحال بودم! شيب

 بودم! میممنون خدا واقعا

 کرده بود! نیريکامم را ش بيعج بایو ز دردیب یروزها ،یاز آن همه کِشمَکِش و سخت بعد

 نيرا با چن شیکردم و رو چيرا کادو پ شمیآزما یبرگه ،یرکیو من با ز میدیخر یاخامه یِ نیريجعبه ش کیراه  سر

 "قدمَم مبارکت باشد. زمیپدر عز"دادم  نتیز یاجمله

 شدم. ادهيپارک کرد و من با حول و وال پ اطيرا در ح نيجان ماش مادر

 و گفت: دیام خندعجله دنیجان با د مادر

 آروم باش مامان کوچولو! آروم!-

 را با خنده جمع کردم و گفتم: لبم

 که چقدر خوشحالم! یدونیآخه نم-

 لب زدم. نيرا فشرد و غمگ میگلو ینيبغضِ سنگ د،يپر کش گناهیام که بگلِ پرپر شده نياول یادآوری با

 !یدونیمادر جون! نم یدونینم-

 

 سرم بستم. یباال ،یرا دم اسب میکردم و موها ليتکم یرژ کالباس کیرا با  شمیآرا
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 شوق بود! یو بغضم از رو ديکوبیم امنهيس یوارهیبه د جانيمحکم و با ه قلبم

 رفتم. نیيشده، دَوان دَوان به سالن پا چيکادو پ یرا گاز گرفتم و بعد از برداشتن برگه لبم

 اول و ارشدش بود. یبه پدرِ نوه کیتبر یبرا کيبود و مشغول پختن ک دهيجان هم به خودش رس مادر

 باز شد. اطيساعت نگاه کردم و در ح به

 شد. شتريافتاد و استرسم ب جانيبه ه شتريب قلبم

 وجود فرزندش نباشد! یرایرا داشتم که نکند آذرخشم پذ نیا استرس

 نداشتم؟هم فکرم اشتباه بود. اما چه کنم که آرام و قرار  دیشا

 !گریخوب، خوش بچه خواسته بود د اما

 تر شد و خودم هم!و او عاشق دميرقص شیکه برا یشب همان

 جور برگه به دست وسط سالن خشکم زده بود.جان به استقبال پسرانش رفت و من همان مادر

 مطرح کنم! شیرا برا ندیموضوع مهم و خوشا نیا دیکه چگونه با دانستمینم

 !میرا بگو تيکه اول بترسانمش و بعد واقع زدیفکر به سرم م نیا شتريب

 درست فکر کنم؟ گذاشتیدل صاحب مرده م نیمگر ا اما

 مادر جان به سمت من آمدند. یِشانيپ دنيدو پسر وارد شدند و بعد از بوس هر

 پشتم پنهان کردم. عیضا یليو با هول برگه را خ پاچهدست

 !بچه گول بزنم خواستمیم انگار

 زد و گفت: امیشانيضربه به پ کیدهانم را قورت دادم و طوفان  آب

 سالم فِنچ!-

 کَل نداشتم.کَل یآنقدر مشغول بود که جواب طوفان را ندهم. حوصله فکرم
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 .خوردیعشقم تاب م یفقط رو نگاهم

 !شکیب شدیم یخوب پدر

 است! ینعمت اله کی پدر

 است! ریحس وصف ناپذ کیداشتن  پدر

 عشقش خواهد بود. یثمره یو مَأمَن خوب برا گاههيتک کی شکیآذرخش، عشقِ من و پدر فرزندم، ب و

 زدم. شیبه رو یلرزان لبخند

 !شکیو با اخم نگاهم کرد. اشک چشمان و لرزش دستانم را به اشتباه برداشت کرده بود ب نگران

 

 را در دستش فشرد. میآمد و بازو سمتم

 ؟یدلم! خوب زیسالم عز-

 .کردمیلبخند مَکش مرگ ما نگاهش م کیرا ندادم. فقط با  جوابش

 !دشيرش یقد و باال یفدا

 را به سمت مادر جان سوق دادم. میهارقصان چشم مَردمک

 ."حرفت را بزن" یعنی نیآرامش پلک زد و سرش را تکان داد. و ا با

 آذرخش دوختم. یالدهانم را قورت دادم و نگاهم را دوباره به چشمان نگران و سو آب

 ه؟ياون برگه تو دستت چ یآس یآج ه؟یخبر-

 افکارم را پاره کرد. یطوفان بود که رشته یصدا

 را ندادم و دست لرزانم را که پشتم پنهان کرده بودم، باال آوردم. جوابش
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تنگ شده نگاهم کرد و برگه را از  یو چشمان دیشده را مقابل چشمان آذرخش گرفتم و او با ترد چيکادو پ یبرگه

 دستم گرفت.

 را خواند، با شوک نگاهم کرد. شیکه رو نيشدند و آذرخش هم کمانیو مادر جان نزد طوفان

 انداختم. ریو خجالت زده سر به ز دمیناز خند با

 د؟یلرزیم گونهنیهمسرم چرا ا دستانِ

 را کامال باز کرد. شیزماآ یبا حوصله جِر وا جِر کرد و برگه یليبرگه را خ پاکت

 دهد. صيجواب مثبت را تشخ توانستیپزشک بود و مطمئنا م آذرخشم

 سر بلند کرد و نگاهم کرد. یقیاسترس لُپم را از داخل گاز گرفتم و او بعد از دقا با

 آن بُهت و ذوق چشمانش! یفدا آخ

 در پنهان کردنش را داشت نگاهم کرد و گفت: یکه سع یااز دستش افتاد و با بغض مردانه برگه

 جونِ من؟-

 خورد؟یمرا قسم م زِیکردم! چرا جانِ عز اخم

سرم  یام گذاشت و به آرامچانه ریانداختم و او با آرامش انگشت ز نیيپا توانستمیکه م ییزده سرم را تا جا خجالت

 را بلند کرد.

 آسمان؟-

 دارش آرامم کرد.خش یکردم و او دوباره با شعر و صدا نگاهش

 عاقبت خاک شود-

 جمال من و تو حُسن

 گذرد یو بد م خوب
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 به حال من و تو! یوا

 !گریدهم یهازدودن اشک یبرا میو هر دو دست بلند کرد دياشکمان همزمان چک قطره

 مرد محکم و استوارم باشند! یهاشاهد اشک خواستندیو جان من هرگز نم دل

 فراوان گفت: یذوق و او با عشق و دمیگز لب

 دينور و ام ميبه زندگ یآسمون صاف و آب نيع یاومد یتو بشم که از وقت ی! فداميقربونت برم آرامش زندگ-

 من دورت بگردم خانم! ی! الهیديبخش

 عود کند. ابتمید دميبود! ترس ادیز شیهاحرف قند

 تند تند گفتم: ،یکردم و با دلخور اخم

 خدا نکنه! خدا نکنه!-

 و گفت: ديرا بوس امیشانيو سه باره پ دوباره

 کوچولوم! یمامان کوچولو زمیریرو به پات م ايهمه دن-

 دلم شرور شد. حسود شدم! کهوی

 از من دوست داشت؟ شتريرا ب او

 

 گفت: یبا شگفت طوفان

 شم؟یدارم عمو م-

 ر جان هم که از من بدتر!که از ترس زهر ترک شدم. ماد دیباال پر یرا با شرم تکان دادم و طوفان جور سرم

 طوفان! زهرم آب شد بچه. یش ليذل یاِ-

 .ديذوق داد کش با
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 خدا. یمرس شم،ی! دارم عمو مشمیمامان دارم عمو م یوا-

 !دمیخند

 بود! نیريش بيعج یزندگ

 بخش بود! نیرترينظیقطعا ب یخوش زندگ یرو

کم مانده بود مَلَّق بزند، دمِ گوشم با  یکه از خوشحال یطوفان یادهایبه داد و فر توجهیکمرم را فشرد و ب آذرخش

 گفت: یآرام یصدا

 من؟ یحالت خوبه همه-

 اش گذاشتم و با عشوه گفتم:شانه یرا رو سرم

 بد باشم؟ شهیبله آقا! مگه م-

 بود! یدوست داشتن بيو ذوق چشمانش عج دیخند

 برات بخرم. هیهد کی خوامیم-

 ست؟یاهغيچه ص گرید هیکردم. هد اخم

 کار؟یچ خوامیم-

 گفت: کردیم داديکه عشق درش ب ییسرم گذاشت و با صدا یرا رو اشیشانيپ

 . مامان کوچولوها حق اعتراض ندارن.ییشما مامان کوچولو-

 در هم گره خوردند. شتريب ابروانم

 صاف نشستم و گفتم: نهيبه س دست

 کنن؟یم کاریوقت چاون-

 و گفت: ديسرم کوب یرا آرام رو اشیشانيپ
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 .دنیو به آقاشون دستور م ننيشیفقط م-

 به خودم گرفتم و گفتم: یچندش حالت

 اه! حال بهم زن!-

 گفت: اشیشگيو با صالبت هم یجد یلياو هم اخم کرد و خ بارنیا

 ا فقط. شمیبزن ديو سف اهيدست به س یبه بعد حق ندار نیبهت بگم. از ا دیهست که با یزيچ کیآسمان جان؟ -

فِسقل بابا  نیبه چشمانم نگاه کرد( ا قيتکان داد و دق یشکمم به حالت دَوَران یمراقب خودت و )دستش را رو دیبا

 با تو! باشه عشقم؟ دونمیکه به ضرر خودت باشه، من م یکرد ی. آسمان بشنوم، بفهمم کاریباش

 و چشمانم لبا لب پر از اشک شدند. دیام لرزبغض کردم. چانه ليدلیب کهوی

 خوب! کردمیم یحسود

 درشت کرد و با تعجب نامم را صدا زد. چشم

 گفتم: تيندادم و در عوض با معصوم یتياهم

 ؟یاز من دوست دار شتريبچت رو ب-

 .دیلرز هیقهقهه زد که چهار ستون خانه از پا یطور

 جان و طوفان هم با تعجب نگاهمان کردند. مادر

 را احاطه کرده بود گفتم: میکه گلو یو بغض تياخم و عصبان با

 نخند آذرخش!-

 .دياش را کنترل کرد و سرم را با محبت و عشق بوساعتراضم خنده با

و چهار سال شده همه جونم، ول کنم و  یرو که بعد از س یکس شهیعمرِ من! مگه م یشما عشق اول و آخر من-

در حال  ییخانم من نداره؟ تو اون ذهن کوچولوت چه فکرا یبرا یزيو آزار چ تیاذکه فعال جز  یابچه کیبچسبم به 

 چرخشه خانمم؟
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 .دمیاخم خند با

 آرامم کند. شیهاتوانسته بود با حرف دوباره

 !دادیبدش را هرگز نشانم نم یرو یکاش زندگ آخ

 معشوق به امتحان نکشد! دنيرا با درد کش یکاش خدا عاشق یکه ا یوا

 که؟... یو امان از آن روز یوا

 

 "شش ماه بعد"

 

 جانم باال آمد. یکه در دهانم گذاشتم، احساس کردم همه یقاشق نيهمان اول با

 بلند شدم. میدهانم گذاشتم و به سرعت از جا یرا رو دستم

 و مادرم هم به دنبالم آمدند. آذرخش

 باال آوردم. عُق زدم که باالخره هر چه که خورده و نخورده بودم را آنقدر

 جِر خورده است. یعيبه طرز فج میگلو کردمی! احساس مآخ

 .رميمیم یدر رو. باز کن دارم از نگران نیآسمان؟ خانمَم؟ باز کن ا-

 .ديبوس قيرا عم امیشانيبغلم کرد و پ د،یباز کردم. آذرخش تا مرا د یزدم و در را به آرام یبه صورتم آب حالیب

 .ديپرسیبود و حالم را م ستادهیکنارم ا یهم با نگران مادرم

 گفتم: یجانیسرم را تکان دادم و با ب حالیب

 مامان؟-

 گرفت. عیرا تند و سر دستم



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
393 

 

 جان مامان؟-

 :دمينال

 .کنهی. همه جونم درد مرميمیمامان دارم م-

 فشرد. شتريو آذرخش کمرم را ب ديصورتم را بوس مادرم

 !ینداشت یزيشش ماه جز درد چ نیمن به تصدقت برم که تو ا یحرف نزن دخترِ قشنگم، خدا نکنه! اله یطورنیا-

 گفت: یدار و نگرانبغض یقورت دادم و آذرخش دم گوشم با صدا یدهانم را به سخت آب

 نفسِ من؟ کاریچ ميخواستی. آخه بچه مهيچه مَرَض گهید نیبرات! ا رميبم یاله-

 کردم و با بغض گفتم: ناله

 حرفا رو نزنا. نیا گهیخدا نکنه! د-

 و گفت: ديرا بوس امیجفت چشم اشک دو

 چشم قربونت برم! چشم!-

 را در مشت فشردم و مادرم گفت: راهنشيپ

 نخورد. یزيبچه که چ نی. اارميذره آب ب هیآذرخش جان! مامان؟ بلند شو ببرش تو اتاق براش -

 شد. کمانینزدگفت و پدرم  یچشم آذرخش

 آسمان! یگور به گور شو یاله

 .یپدر و مادرت را خراب کرد یمهمان

 مرا در آغوشش بلند کرد و من با خجالت به پدرم نگاه کردم. آذرخش

 را مُهر زد. امیشانيپ یخم شد و با ناراحت پدرم

 دخترِ بابا حالش خوبه؟-
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 خوبم بابا جان! خوبم.-

 گفت: یدارخش یداو آذرخش با ص ديدستم را بوس بابا

نخورده. اگر اجازه  یچيشش ماه ه نینداره. اصال تو ا یتموم شيلعنت اریو نیچرا ا دونمیببرمش دکتر، نم دیفردا با-

 .ميرفع زحمت کن نیبد

 به صورتش کوفت و گفت: مادرم

 !کنمیخواهش م د،يبمون جانیامشب رو ا کی. یدخترم رو ببر کنمیمن امشب دِق م-

 هم با اخم گفت: بابا

 ن؟یبر نیخوایوقتم هست، کجا م ری. دديامشب بمون گه،یمهتاب راست م-

 نگاه کرد و ناچار لب زد: امدهینگران به صورت رنگ پر آذرخش

 .ميمونیچشم! م-

 .اورديمن آب ب یبا ذوق تشکر کرد و رفت برا مادرم

 مرا در آغوشش جا به جا کرد و پدرم با محبت گفت: آذرخش

ه دختر منم که شد نیگفت( ا قيعشق عم کیبه من، با  رهيببرش تو اتاق، کمرت درد گرفت بابا جان! ) پدرم خ ايب-

 !اريتمام ع یبُشکه کی

 .دميکشیخجالت م یگری. با خجالت! از پدرم طور ددمیخند

 وارد اتاق سابقم شد. یاحرف اضافه چيهیو ب دیهم خند آذرخش

 

انداخت و با  میتر باشم. مالفه را هم روگذاشت تا راحت میپاها نيبالشت ب کی یتخت گذاشت و با نگران یرو مرا

 . چشم بستم و او گفت:ديرا بوس میدو ابرو انيم یقيحس عم
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و هر بار خودم رو لعنت کردم که  دميدرد کش دنت،يشش ماه جون به لب شدم همه کسم! با هر درد کش نیتو ا-

 م.باعث حال توا

 کردم و گفتم: اخم

 ؟یتکرار یباز حرفا-

 .ديلجباز، لب برچ یهاسرش را تکان داد و مثل پسر بچه یتُسخ با

 لبخندم را پنهان کنم. نتوانستم

 حسود و حساس شده بود. یادیچند ماه ز نیا در

 !یلياز خ شتريب یليخ

 دخترم را فراموش کرده بودم. هيحسادت و شرارت عل گریکه د من

 کنم. ینازکِش چارهيتوجه خرج دخترِ درونِ شکمم کنم تا قهر کند و منِ ب یبود کم یکاف فقط

 صورتم آوردم. کیسُر دادم و سرش را نزد شیموها انيرا م دستم

 و در آخر زمزمه کردم. دميصورتش را بدون خجالت و با آرامش بوس یاجزا یهمه

 مردِ حسودِ من!-

 .ديسبو قيعم یو کف دستانم را با عشق دیخند

 تنم بود! ی. مردِ باشعور و محبوبِ من، عاشق بوديدار کشعمق یهارا در گردنم فرو کرد و پشت سر هم نفس سرش

! یدیم یتازگ ی! بویدیرو م شهيکلیمهربون و ب یمامان کوچولوها یآسمانِ من! بو یدیم یزندگ یبو" گفتیم

 ."کنهیعطر تنت بِکره آسمانم! من رو مست و مدهوش م

 را نوازش کردم. شیزدم و موها لبخند

 زنِ عاشق؟ کی یبرا نیبهتر از ا یزي. چه چکردیتنم آرامش م یبو
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 رد؟يتنش آرام بگ یزن عاشق که مردش با بو کی یبرا نیبهتر از ا یزيچ چه

ه بود، نشست. در ذوقش خورد شیزد و صاف در جا میبه گلو یاکه به درد اتاق خورد، با حرص بوسه یاتقه یصدا با

 وارد اتاق شد. زيآملبخند محبت کیزد و مادرم با  یلبخند محجوب شهياما مثل هم

 دورتون بگردم! یاله-

 .ستادیزمزمه کرد و به احترام مادرم ا "یاخدا نکنه"با لبخند  آذرخش

 پسرم، راحت باش! نيبش-

 .ديکش ريت و لواشک با ذوق نشستم که کمرم ناجور یظرفِ ترش دنینشست و من با د آذرخش

 گفتم و آذرخش با خشم گفت: یآخ

 چه وضعه بلند شدنه؟ نیآسمان؟ ا-

را بچگانه کردم و انگشتم را به سمت مادرم  میحالت ممکن صدا نیترناراحت نشدم. فقط لبخند زدم و با مظلوم اصال

 گرفتم.

 به راه افتاده بود. دیدهانم شد آب

 !خوامیخو من لواشک م-

 مانده بود با انگشت باال داد. زانیرا که آو امینیيو لب پا ديرا بوس انگشتم

 کم. یليخ ی! ولزمیچشم عز-

 تکان خوردم. یقراریرا با زبانم تر کردم و با ب لبم

 بخورمش، دلم رفت! اريمامان ب یوا-

 تخت نشست. یام رفت و کنارم روصدقهقربان  مادرم

 .کردیهم منگا رهيخ رهيخ نهيهم با لذت و دست به س آذرخش



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
397 

 

 

 مَلَچ، ملوچم تمام اتاق را پر کرده بود. یرا با لذت مک زدم. صدا انگشتم

 !ديچسب بيکه عج یوا

 .دميبَلعیم جاکیها را لواشک یبخورم، وگرنه همه شتريکه آذرخش نگذاشت ب في. حدمیکردم و خند یبَه بَه

 و گفت: ديو مادرم با عشق صورتم را بوس دیخند آذرخش

 .ريباشه مامان جان! شب بخ ريشبتون بخ-

 تخت وِلو شدم. یو بعد از رفتنش رو میدو جوابش را داد هر

 !خواستیو راحت م قيخواب عم کی دلم

 و مرا در آغوشش گرفت. دیتخت خز یکنارم رو راهنش،يهم بلند شد و بعد از درآوردن پ آذرخش

 ها شده بودم.دلقک هيجلو آمده بود و شب یادیز شکمم

 گفتم: یشدم و با ناراحت ناراحت

 آذرخش من زشت شدم؟-

 زد. مهيخ میرو بایسرش کرد و تقر گاههي. دستش را تکدیکرد و مردانه خند نگاهم

 تن و بدنم را رَصَد کرد. یاجزا یو با لذت همه ديدماغم را بوس نوک

 خانم! یقلب و ذهن من ی! ملکهیمن ی! خانم خونهیتاج سرِ من یباش یقربونت برم من! شما هر چ-

 زدم و گفتم: لبخند

 گِرد و قُلُمبه شدم. یادیز کنمیها حس موقت یآخه بعض-

 ادامه دادم: یو خودم با نگران دیبگو یزينگذاشتم آذرخش چ بعد

 ؟یبش رينکنه ازم س-
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 بهت نگاهم کرد و متعجب نامم را صدا زد. با

 انداختم و گفتم: نیيرا با خجالت پا سرم

 به سر آدم. زنهی! مگهیفکره د ه؟يخوب چ-

 .ديلبم را محکم و پر صدا بوس یکرد و با بدخُلق اخم

 گوشم را محکم گاز گرفت و من با درد ناله کردم. یالله

 .کردیهم کبودم م شهيداشت و هم یزيت یليخ یهادندان انصافیب

 را به گوشم چسباند و با خشم گفت: لبش

 با تو! دونمیبه سرت بزنه من م ییجایفکر ب نيهمچ کی گهیبار د کی-

 .دمیو با ناز خند دمیگز لب

 .دادمیجان از کف م ارياختیب د،يکشیتعصب و قدرتش را وسط م یوقت

 شما؟ یبود یجـان! آسمان ک-

 .دميکش یفرض یهااش گذاشتم و با ناز خطبرهنه ینهيس یرا رو انگشتم

 آذرخش!-

 هم کِرمم گرفته بودها! باز

 نوچ!! نوچ

 .دمیگردنم را گاز گرفت و من با درد خند بارنیا

 .شودیتا فردا کبود م شیهادندان یجا مطمئنا

 شما؟ یبود یعمرِ ک-

 .دميکش اشنهيس یو دستم را کامل رو ختمیر یشتريب ناز
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 آذرخش!-

 خمار و بم شده گفت: ییناب و صدا یچسباند و با حس امیشانيبه پ یشانيپ

 جان! قربونت بره آذرخش؟ یا-

 گفتم. "ینوچ"بامزه  یليکردم و تخس سرم را باال انداختم و همزمان ابرو هم تکان دادم و خ اخم

 فدات بشه آذرخش؟-

 .دمياش را محکم بوسستبر و مردانه ینهيرا تکرار کردم و س امیهم کار قبل باز

 !سازهیم یآذرخش با بودنش برام زندگ-

 زد. اشنهيتنگ کرد و کف دستش را محکم به س اشیشگيهم را به سبک چشمانش

 خودت! یو دربست فدا جاکیآذرخش -

 ام شده بود.و کرشمه کار هر روزه عشوه

 و... دمياش را محکم بوسپهن و کارشده یبازو

 و من با حرفش سرخ شدم. دیگلو خند در

 که! شدمینم آدم

 !ميزندگ یمن! انقدر دلِ من رو به تب و تاب ننداز همه یموقوف خانم کوچولو یتا اطالع ثانو یطونيش-

 .دیو او بلندتر خند دمیگز لب

 ! باز هم گند زدم!اه

 !میهاطنتياز دست ش امان

 

 رو به آذرخش گفت: حيلبخند مل کینسخه زد و با  یرا پا شیامضا یعزت دکتر
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 نداره جناب دکتر باستان! ینگران ی. اصال جاهیها عادحالت تهوع نیانقدر نگرانش نباش، ا-

 داد و گفت: رونينفسش را آهسته ب آذرخش

حالت  نیکمتر شه ا کمی نيسیبنو یزيچ ،ییدارو کی. حداقل یخانم عزت شهیم حالیزنم ب یوقت رهيگیدلم درد م-

 !گاهشیگاه و ب یهاتهوع

 دکتر نسخه را به دستش داد و گفت: خانم

 چشم پسرم، کم حرص بخور!-

 گرفت و ادامه داد: ینفس

 !شيآخ م،یدیآذرخش خان باستان رو هم د یِو دل نگرون میآرزو به دل نموند-

 نبود. ریاخم کرده بود که با صد مَن عسل هم خوردنش امکان پذ یدوختم. جور میزدم و نگاهم را به مرد اخمو لبخند

 چرا خانم دکتر؟-

 زد و گفت: یچشمک

 گل پسر رو تصور کنم! نیا یاشقع تونستمیهم نم ایخوب آخه تو رو-

. چشم به مَردَم دوختم و شدیم یمرد عالم هست نیباتریز د،یخندیبا اخم م یخنده به آذرخش نگاه کردم. وقت با

 گفتم:

 شد؟یم دیمگه نبا-

 داد. نیيپا یرا با انگشت اشاره کم اشیطب نکيچپش را باال انداخت و ع یدکتر با غرور و اعتماد به نفس ابرو خانم

 آدم عاشق احمقه! حاال من در تعجبم که چطور خودش عاشق شده؟ گفتیم شهيآخه هم-

 !یاعشق اسطوره کی! هاینه معمول اونم

 زدم و گفتم: قهقهه
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 حرف رو زده؟ نیآذرخش ا-

 دکتر آذرخش باستان. یآقا نيبله، هم-

 خاص نگاهم را به آذرخش دوختم. یغرور و عشق کیکردم و با  یاوم

 دل و جان آذرخش! یبودم که شده بودم همه ینبود که! من زن یکم زيچ

 !غروریب منت،یب

 !شهيبودم شکننده، درست مثل ش یمن، زن و

 !شمیو ابر ریدرست مثل حر ف،يلط

 بودم از تبار عشق و لطافت! یزن

 که با ذِلت وارد شد و با لذت، سربلند خارج شد. یزن

 کردم و عاشق شدم. عاشق

 و خمِ عشق! چياِسارت در راه پر پ تباسیچه ز و

 اتاق بود قدم برداشت. یکه گوشه یبلند شد و به سمت تخت شیاز جا یعزت دکتر

 دراز بکش خانم خانما. جانیا ايبفرما ب-

 خجالت لباسم را باال زدم. یو با کل دميتخت دراز کش یکمک آذرخش رو به

 .ديشکمم مال یرا رو یرنگ و لزِج یآب عیبستم دکتر، ما چشم

کوچکش گذاشته  بيرا در ج یشمال یآالسکا یهاخینبود که،  عیشکمم را منقبض کردم. ما یهاچهيماه ارياختیب

 بود، از بس که سرد بود.

 آذرخش را فشردم و دکتر گفت: دست

 !طونمونياز دختر خانم خوشگل و ش نمیا دیيبفرما-
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 .زدیبودم که قلبم در دهانم م زدهجانيم. آنقدر هدوخت توريمان اهيس یزده نگاهم را به صفحه ذوق

 .دمیو پر از شور و لذت خند ديچشمم چک یشوقم از گوشه اشک

 در بطنم رشد کرده بود و کَرَم خدا را شکر! امیبخش زندگ اتيکوچک و ح موجود

 .ديبخشیکوچکش همه و همه جان تازه به جانم م یو پاها دست

 تپش قلب کوچولومون مامان کوچولو! یصدا نمیا-

شدم که ماه غمبرک  یام درخشان و نوراندخترم، چونان آسمان پر ستاره یقلبِ کوچک و تپنده یصدا دنيشن با

را در چشمان  اهميفرا گرفت. برقِ چشمان س یو سر زندگ ديرا ام شیکرد و جا یقلبم مثل بادکنک هوا خال یزده

 بر زبان آوردم. ريگو نامش را نفسشب رنگ آذرخش منعکس کردم 

 آذرخــش؟-

 خودم! یبغض گرد شده انيخش انداخت م شیو بغض صدا ديرا پر حرارت بوس دستم

 جـــان؟-

 کردم. هیو بلند بلند گر ديخنده اشکم چک انيم

 همه کسِ آذرخش! جــان!-

 چسباند و گفت: امیشانيبه چ یشانيپ

 !ميزندگ ديکه از وجودته! قربونت برم من ام یخودت و دختر یفدا-

 با خنده سرش را تکان داد و گفت: یعزت دکتر

 .ذارمیتنهاتون م-

 دادم. رونينگاهم دنبالش کردم و نفسم را ب با

 آرام بود! بيعج دلم
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 کرده بود! بمانيلبخندش را نص یزندگ

 !فرستادیبوسه م مانیخدا برا و

 

 .دمينفس راحت کش کی یمنیرا محکم بستم و بعد از بستن کمربند ا نيماش درِ

 .آمدیباال م یشده بودم و نفسم به سخت نيسنگ یليخ

 خانومِ من چطوره؟-

 زدم و گفتم: شیبه رو یلبخند

 خوبه الحمداهلل!-

 خدا رو شکر!-

 گفت: یرانندگ نيت و در حرا به راه انداخ نيماش "یعل ای"و آذرخش با گفتن  میهم لبخند زد یدو به رو هر

 طوفان زنگ زده بود.-

 گفت؟یم یچ-

 سالم رسوند! زنگ زده بود حال برادر زادش رو بپرسه.-

 دوست داره، نه؟ یليبچه خ-

 هيکه! االن فقط کاف کنهیم یچه ذوق نهيبیبچه م کی یوقت یدونی. نمکهيکوچ یهاآره! عاشق نوزاد و بچه-

 و زبون دراز هم هست. طونيمحاله دست از سرش برداره. مخصوصا که باران ش گهید نهيخواهرت، باران رو بب

 زدم و گفتم: لبخند

 بنداز باران رو نشونش بدم. ادمیکه اومد تهران  بارنیشاءاهلل اان-

 .ديبوس یدستم را طوالن پشت
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 حتما!-

 دادم و گفتم: لشیام را تحوو دخترانه حيمل لبخند

 . مینتخاب نکرددخترمون اسم ا یآذرخش برا-

 گفت: کردیم یکه داشت با دقت و تمرکز رانندگ یرا تکان داد و در حال سرش

 دلم! زیعز تهینظر تو برام در اولو ی. ولمیذاریم یدر نظر دارم که اگر قبول کن لياسمِ اص کی-

 و گفتم: دميبه سمتش چرخ اطيوافر با احت یذوق با

 بگو! ؟یچه اسم-

 گفت: یآرام یبود، فشرد و با خنده شیران پا یرا که رو دستم

هم  یکه اگر آسمان نباشه آذرخش یدونیرو خودت م نیو ا یوجود من یآسمان من و وجود من! همه ،یتو آسمان-

دخترم ابر باشه. ابر  خوامیآسمانم رو کامل کنم. تو آسمان باش! من آذرخش! دخترمون ابر! م خوامیوجود نداره. م

دخترم بولوت باشه.  خوادیبرامون بباره! دلم م خوامیممامانش قلبِ آسمان باشه.  یباشه. براباباش  یباشه و برا

 ... ابر!یعنی

 بولوت؟

 !شکیبود ب ینيو دلنش بایز نام

 را فشردم و با آرامش گفتم: دستش

 من. ی. ابر آسمانِ من و وجود صاعقهشهیدلِ من! دخترمون بولوت م زیعز رهينظیب شهيمثل هم-

 !گذردیم هایو چه زود خوب میدیندخ

 و رحم کننده است! ميخودش رح خدا

 رحم کنندگان! نِیبهتر و
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 .دميکتِ آذرخش را کش نِيکه اشکم را درآورده بود، آست یزرد رنگ را برداشتم و با ذوق یکوچک و بامزه جوراب

 را به دستم دوخت و با لبخند غرق در لذت شد. نگاهش

 چه نازه! نيآذرخش بب یوا-

 !یليخ-

 سِت باشه. میريدست لباس زرد هم بگ کی م،یرو بخر نيهم-

 نگاهم کرد و گفت: گرفتینَشأت م ادشیکه از خواستنِ ز یلذت و حرص با

 چشم عمر بنده! شما فقط امر بفرما.-

 سر دادم. یزیر یناز لب به دندان گرفتم و خنده با

 سرور من! بالیچشمت ب-

 شلوارش پنهان کرد. بينش را در جتنگ کرد و دستا چشم

 چشمانش از صد فرسخ هم مشخص بود. یکور کورانه تعصب

 که در چشمانِ عاشقش نهفته بود! یتعصب

 !یدونیرو م نیو خودتم ا یکنیم وونمید یدار-

 کنم. تابشیو ب قراریتا توان دارم ب خواستیکردم. دلم م شتريام را بو کرشمه ناز

 وجودم کنم. یهمسرم را تشنه خواستیم دلم

 .دميلبم کش یناز، چند بار پلک زدم و زبانم را آرام رو با

 بود. ازين ایاز هوس  یو نگاهش عار کردیم داديعشق در چشمانش ب اوج

 بود! یجنون من در آن لحظه کاف یبرا قايلبش جا خوش کرده بود، دق یکه گوشه یلبخند

 و گفت: دیخند



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
406 

 

جاش  جانیاالن، ا ی! تو خونه هر چقدر دلت خواست برام ناز کن تا منم دل از کف بدم. ولگهیخوب بسه د لهيخ-

 من! زیعز ستين

 را تکان دادم و او جوراب را از دستم گرفت و گفت: سرم

 زرد رنگ هست بردار. راهنيپ نيلباسا هم نگاه کن. بب یهيبه بق-

 چشم!-

 !بالیب-

 جهت دادم تا لباس مورد نظرم را انتخاب کنم. رييزدم و تغ لبخند

 نازتر! یکیاز  یکی یوا

 را انتخاب کنم؟ کدام

 

 .میآمد رونياز پاساژ ب اشنهیو بعد از پرداخت هز میدخترم انتخاب کرد یدست لباس ستِ و رنگارنگ برا چند

هم در دست  فميک ی. حتکردمیرا به دست آذرخش سپرده بودم و خودم فقط فرزندم را در شکم، حمل م هالکسینا

 را بر عهده دارم! ییبروم! چه کار سخت و طاقت فرسا تميآذرخشم بود. قربان خودم و وجود با خاص

 هوس آب انار کرده بود. بيدادم. دلم عج رونيام را بخسته نفس

 !چسبدیترش، عجب م یآب دهانم به راه افتاد. آب انار با آن مزه یوا

 قورت دادم. یدهانم را به سخت آب

 زدم. شیصدا داشتمیفشردم و همانطور که در کنارش قدم برم شتريآذرخش را ب یبازو

 آذرخش جونم!-

 گفت: یکرد و لبخند به لب، با نرمش خاص نگاهم
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 جانِ آذرخش؟-

 !یليمن دلم هوس آب انار کرده، اونم خ-

 و گفت: دیبا اخم خند یخاص جورِ

 . چشم! اونم به چشم! کنهیمضر رو هوس م یزايمن قربون دلت برم که فقط چ-

 زدم و او گفت: یمحو لبخند

 ؟ییجا میامشب نر-

 حوصله هم ندارم. کنه،ینه! کمرم درد م-

 گفت: یو ترس مشهود یگرد کرد و با نگران چشم

 ؟یدرد دار یليخونه؟ هان؟ خ میدل من؟ بر زیعز یکمرت؟ پس چرا زودتر نگفت-

 !اشینگران نیا یمن فدا یآ

 آرامش پلک زدم تا آرام شود. با

 آقا دکترِ من! هيعيدردا طب نی. استين ادینه فدات شم! دردم ز-

 !دیو خند دیخند

 بود! امییتنها یروزها یرهيکه ج ییهاخنده یفدا شدم برا من

 آذرخشم! بخند

 !خواستمیو آب انار نم شدمیکاش الل م یکه ا بخند

 کاش! یا
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 یپارچه با خط کی یکوچک قرار داشت که از قضا رو یفروش وهيآب م کی ابانيتر، درست آن طرف خآن طرف یکم

 ."هزار تومن ستیدو یوانيآب انار، ل"درشت نوشته شده بود 

 را نشانش دادم. یفروش وهيآذرخش را تکان دادم و با انگشت اشاره نوشته و آب م یذوق بازو با

 .فروشنیاونجا آب انار م ی! وانيبب ن،يآذرخش بب-

 قورت دادم و آذرخش با عشق گفت: یمضاعف یدهانم را با شاد آب

 کنم که انقدر عاشقتم؟ کارتیآخه چ-

 گفتم: یغرور چشم در کاسه چرخاندم و با لودگ با

 شن؟یکه همه عاشقمون م مي! چه کنگهید مينیما ا-

و او با تحکم  دميعقب کش یاراد ريضربه زد. سرم را غ امینياخم کرد و با انگشت اشاره به نوک ب یترفند جالب کی با

 که با حرص همراه بود گفت: یو تعصب

 همه غلط کردن که عاشق زن من بشن.-

 کم مانده بود ذوق مرگ شوم! یخوشحال از

 مانم؟یدستت م یو رو افتمیپس مات و عاشقانه نیريش یهااز ذوقِ حرف ییگویمن! نم یِمرد حصاب آخر

 ام رفت.قربان صدقه شهيو او مثل هم دمیخند زیر زیر

 خدا را شکر کرد که سالم و سرحالم! شهيهم مثل

 !شهيمثل هم قاي! دقشهيهم مثل

 از من جدا شد. "گردمیزود برم"را فشردم و او با گفتنِ  دستش

 دلم ننشست! اصال به "گردمیزود برم" یجمله نیچرا ا دانمینم

 ها دارد.زود برگشتن داستان نیچرا احساس کردم ا دانمینم
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 !شهي! مثل همستدیایحرفش م یمرد من رو گردد،یبرم زود

 !ديچيهم از جهت خوشش پ یاحساس کردم با جدا شدن دستانمان زندگ کهویچرا  دانمینم

 فاصله انداخت! انمانيتر مهر چه تمام یبا قدرت سابقه،یب یاکردم صاعقه احساس

 .ديکش ريت یآن قلبم به طرز وحشتناک کیو مزخرفم را پس بزنم که  یکردم افکار منف یکردم و سع اخم

 خون، عرق سرد پمپاژ کرد! یو به جا ستادیکه احساس کردم از تپش ا یجور

 .ديکشیم ريقلبش ت شهيداشت و هم یقلب یماريمادرِ پدرم ب دیآیم ادمی

 شده باشم؟ یماريمن هم دچار همان ب نکند

 هم بود! یارث یماريآن ب خوب

 دهيام؟ هان؟ سرم را بلند کردم و نگاهم را به قامت کشقلبم مشت کردم. چه مرگت شده قلبِ درمانده یرا رو دستم

رد و ک یقراریب شتري. قلبم بآمدیبه دست و آهسته آهسته به سمتم م ینيآذرخشم دوختم که س یو چهارشانه

 ا؟یبه شماره افتاد. خدا ارياختیب میهانفس

 مرگم شده بود؟ چه

 و من فقط نگاه کردم. ديچيدر گوشم پ ینيبوق ماش یصدا

 مَردَم نگاه کردم! به

 بلند و محکمش چشم دوختم. یهاقدم به

 نبود. یکار آسان دشيکَندن از قامت رش دل

 بود. قابلِ هضم ريبزرگ و غ یادینازل شده بر سرم ز یبال

 ا؟یخدا

و  ختیر یبغض کردم. دلم هُر د،يچيکه در گوشم پ ابانيبا آسفالت خ نيماش یهاکيشدن الست دهیيسا یصدا

 شد. لیتبد یرانیوجودم به و
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 !ی! وایوا

 .ديکش ريدادم و شکمم وحشتناک ت رونينفسم را ب یسخت به

 هم شاهد بود! فرزندم

 !شاهد

 چرخ خوردن پدرش و عشقِ من که در هوا معلق مانده بود. شاهد

 افتاده بود! نيزم یکه رو یاچپه شده ینيس شاهد

 بود! زيشاهد همه چ فرزندم

 هم! خودم

 دختر من! چارهيمن! ب چارهيب

 .کردیم یقراریپدر غرق در خونش ب یآوردم و با درد ناله سر دادم. دخترم هم برا دهیبه د اشک

 جانم بود! یرا که همه یغرق در خون مرد بتِيه دمیدیو نم شدمی! کور مشدمیکور م کاش

 دردناک خودم را! غيج یصدا دميشنیو نم شدمیکر م کاش

 !کاش

 

 چشم باز کردم. د،يچيدلم پ ریکه ز ییدردِ طاقت فرسا با

 و آرام آرام چشم گشودم. اطيبا احت بارنیهم گذاشتم. ا یچراغ چشمم را زد و دوباره چشم رو نور

 .دمیسرم د یدور و اطراف نگاه کردم و مادر جان و مادرم را باال به

 .کردندیدو با اشک و ناله نگاهم م هر

 درد ناله کردم و درخواست آب کردم. با
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 !دميفهمینم زيچ چيبودم! منگ بودم! هنوز ه جيگ

 .نميآب آورد و کمک کرد تا بنش میصدقه برابا قربان مادرم

 .دمیشکم تختم را د یبود! مثل زهر به کامم نشست، وقت یآب خوردن چه

 دخترم! ی! وادخترم

 گفتم: هیو با گر دميکش غيج

 بچم کو؟ دخترم کو؟-

 در آرام کردنم داشتند. یمادر جان و مادرم را که سع یهاهیگر یحت دم،يفهمینم زيچ چيه

اومده تحت نظره. آروم باش مامان  ايزودتر از حد معمول به دنآسمان جان! دخترم به خدا حالش خوبه. فقط چون -

 ! آروم!سيجان! ه

 نگرفتم! آرام

 آمده بود؟ ايشش ماهه به دن زمیهمسرم، عشقم کنارم نبود و دختر عز یوقت گرفتمیآرام م چگونه

 !دمیدیرا نم یروز نحس و شوم نيو چن مُردمیکاش م یکه ا یوا

 !کاش

 ر جان پنهان کردم و بلند بلند زار زدم.ماد ینهيرا در س سرم

 اتاق را ترک کرد. هیسر دادم و مادرم با گر وَنيش اهميبختِ بد و س یبرا

 بار نداشت!اَسَف تيوضع نیدخترش را در ا دنید طاقت

 را نوازش کرد. میصدقه موهابارم دنبالش کردم و مادر جان با ناله و قربانو اشک سينگاه خ با

 خوب و آرامم برگشت؟ یچه شد که ورقِ زندگ ایخدا

 شد؟ چه
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 .دميرا پوش میهادرد، به کمک طوفان کفش با

 به تهران رسانده بود. وقفهیتصادف خودش را ب انِیجر دنيبعد از فهم برادرم

لبخند زدم و لبخندم آنقدر تلخ بود که احساس کردم  شی. به رومیايب نیيبغلم را گرفت و کمک کرد تا از تخت پا ریز

 جانم را سوزاند. یمثل زهرِ مار همه

 .ديو سوزناک کش قيآه عم کیغم و اندوه نگاهم کرد و  با

 . آن هم با زور و التماس!نمياز سه روز قرار بود همسر و فرزندم را بب بعد

 کردم که باالخره دلشان به رحم آمد. یو زار هیاز اتاق خارج شوم. آن قدر گر گذاشتندیکدام نم چيه

 . پوزخند زدم! مرا احمق فرض کرده بودند؟ستيخوب ن تیراه رفتن برا گفتندیم

 بود! جانیانداختم. دخترم ا ینگاه ژهیو یهابخش مراقبت "ورود ممنوع" یکردم و به تابلو بغض

 گفت: آمدیز ته چاه درمکه از انگار ا ییقلبم مشت کردم و طوفان با صدا یرا رو دستم

 !جاستنیکه عشقِ عموش ا ايداداش! بزن ايب-

 و من ساَلنه سَالنه قدم برداشتم. میبخش شد وارد

 .شدیهر قدم کوبش قلبم کُندتر م با

 ام را فشرد.دادم و طوفان شانه رونيام را با خِس خِس بخسته نغس

 با عشق نگاهش را به سمت مخالفم دوخت. و طوفان دی. پلکم پرستادیکردم و او از حرکت ا نگاهش

 رفت! نمیدنبال کردم و دل و د طاقتینگاهش را ب 

 .ديکوب امنهيس یسرکِش شد و محکم به قفسه بارهکیماندم! قلبم به  مات
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 یفرشته کیوصل بود، مثل  فشیو ظر فيکه به تن نح یو تاب هزاران دم و دستگاه چيام، در پشش ماهه کودک

 .شدیم نیيتند تند باال پا اشنهيبود و س دهيخواب یکوچک و نوران

 اش!دستان کوچک و مشت شده یدلم ضعف رفت برا ش،یبرا ديپر کش دلم

 من! دخترِ

 من! بولوتِ

 جانت دخترِ نازم! یمادر به فدا آخ

 و... دياشکم چک قطره

 ها، گفته باشم!قِ عمو طوفانشهدخترت چه خوشگله! عش نيبب ؟یگنیم هیداداش! چرا گرآروم زن-

 بلند شد و با درد و التماس دست طوفان را گرفتم. هقمهق

 نخورده هنوز. طوفان! ريبغلش کنم، دخترم گرسنشه، ش نمش،يطوفان تو رو خدا! بگو بذارن بب-

 شده بودم! زيچقدر ترحم برانگ یبه حال خودم سوخت! وا دلم

 داشت با آب دهان قورتش دهد. یسعرا که به زور  یبغض و اشک طوفان دمید

 گفت: یلرزان یبود، لب به سخن باز کرد و با صدا ترنيسنگ زدیکه اگر نم یو با لبخند دينوازش به سرم کش دست

 .شهیمن! نم یِآبج شهینم-

 را در مشت فشردم و با داد گفتم: راهنشيپ یقهیبه لحن مهربانش، با خشم  توجهیب

 هان؟ چرا؟ شه؟یچرا نم-

 دهانم گذاشت و با بغض گفت: یرا رو دستش

 ! داد نزن دختر!سيه-

 را پس زدم و گفتم: دستش
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 پس بگو چرا؟ بگو!-

 دلم! زیعز ستيدخترت... عشقِ عموش... هنوز کامل ن-

 شد و مستاصل گفتم: شتريب بغضم

 چرا؟-

 را محسوس قورت داد و با لکنت گفت: بغضش

 !یوي. کلکُ.. یین... نار... نارسا-

 !دمیخند هاوانهید مثل

 بودم. دهیرا از خودم ند رشيشد که تا کنون نظ لیتبد یاهیدردناکم به گر یو خنده دمیخند

 دادم و آرام آرام سقوط کردم. هيتک شهيرا به ش سرم

 شدم! رانیو

 جانم! آخ خدا! ی! وصلهدخترم

 کنم؟ چه

 کنم؟ چه

 کنم. هیتر گرتا بهتر و راحت دمشيصورتم کش یکردم و محکم رو امیرا بند روسر دستم

 .نديعجزم را نب یکار را کردم تا کس نیا

 مقابلم زانو زده بود! هیکه با گر یهم نکردم به طوفان توجه

 من! نوايمن! ب چارهيب

 

 به زور و زحمت بلندم کرد و گفت: طوفان
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 یبه خاطر داداشم و دخترت قو کنمیخواهش مباش!  یداداش. بلند شو! قو شيپ میداداش، بلند شو بربلند شو زن-

 باش!

 دهانم را قورت دادم و نگاه آخرم را به دختر غرق در خوابم انداختم. آب

 باشم؟ یقو

 باشم؟ یقو تيوضع نیدر ا توانمیم چگونه

 سر دادم و آرام و با لبخند دخترم را مخاطب قرار دادم. هیگر یهم نوا باز

 گذاشتم. شهيش یقطور و مزاحم مقابلم کردم و کف دستانم را رو یشهيرا بند ش امیشانيپ

ی. دخترم گرسنشه؛ مدمیم ريبهت ش اميم نم،يفعال راحت بخواب. من بابا رو بب اما،يدخترِ قشنگِ مامان! من بازم م-

 ! مگه نه؟دونم

 تکان خورد. دستش

 نگاهش کردم. خنده با

 کرده بود. ديحرفم را تأئ دخترم

 دش!وجو قربانِ

 شدم. دهيهم لبخند زد و من به دنبالش کش طوفان

 بخش بود؟ نیجلوتر رفت. عشقم هم در ا بارنیا

 بلند نشود. امهیگر یدهانم گذاشتم تا صدا یرا رو دستم

 و با ناله دستانش را مشت کرد و رو به من گفت: ستادیا یمقابل اتاق طوفان

 که داداشم منتظرته. ايداداش. بزن ايب-

 داشتم!ن جرأت
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 عشقم را نداشتم. دنی! من جرأت دنه

 .دميکش وارید یدادم و دستم را رو رونيام را بحبس شده نفس

 .دمشیبودم که د دهياول را برداشتم و هنوز به قدم سوم نرس قدم

 منجمد شد. میهاشدم! نفسم رفت! خون در رگ خورد

 عشق من بود؟ او

 محکم من؟ مرد

 من؟ وريغ مرد

 گذاشتم. شهيش یرا رو امیشانيگرد کردم و پ چشم

 نه بغض داشتم! نه اشک! بارنیا

 شده بودم! شوکه

 که پر از درد و رنج بود! ینگاه کردم. نگاه فقط

 لبخند زدم. ارياختیب

 مزخرف بود. مگر نه؟ بيعج یزندگ

 رقم خورده بود! میو ظالم برا رحمیچه ب سرنوشت؛

 

 .دينشستم و اشکم چک یصندل یرو

 چه گفته بود؟ دکتر

 .دیآیاز دستشان برنم یکار چيه گرید د،یايبهوش ن گریو چهار ساعته د ستيآمد! گفته بود اگر عشقم تا ب ادمی! آها

 !شودیکه مشخص نبود آخرش چه م ی! زندگینبات یزندگ یعنی د،یايبهوش ن اگر
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 سرم گذاشتم. یزدم و دست لرزانم را رو یآرام هقِ

 که او نباشد! ی. وحشت داشتم از روزدميترسیپُر بود. پُر از دلهره و ترس! م دلم

 ود؟. اما، مگر مهم بدنديکش ريت میهاهيهق زدم. بخ شتريب د،يچيخون که در دهانم پ یرا محکم گاز گرفتم. شور زبانم

 میهاگذاشتم و اشک میشکَکِ زانوکَ یام را روحلقه کردم. چانه میجمع کردم و دستم را دور پاها نهيرا در س میپاها

 سُر خوردند. میهاگونه یدانه دانه رو

 دخترم چه گفته بود؟ دکتر

 آمد! ادمی! باز هم آه

ده به زن یديام نديبب یجزئ بيآس کی یحت شیهاهي. گفته بود اگر کلستيدخترم هنوز کامل ن یهاهيبود کل گفته

 !ستيبودنش ن

 .آورمیدَوام نم گری! من دایخدا نه

 گذاشتم. هیگر یبود بنا دهیرا در امنهيکه س یو با غم دميرا باال کش امینيب

 شود؟یدل پر م یکرد وقت شودیچه م ی! ولدانمیدرمان دردم نبود! م هیگر

 .ختمیمردِ عالم داشتم اشک ر نیزتریکه همراه عز ینیريخوب و ش یروزها ادیو به  دميکش یسوزناک آه

 را ندانستم؟ قَدرش

 .ديدو زانو نشست و دستانم را بوس یرو میمقابل پا یکس

 کردم. نگاهش

 !بایجان بود! مامان ز مادر

 شد؟ رانيو ح رانیات چگونه وعروسِ بخت برگشته یدیجان د مادر

 ! مگر نه؟یدید
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و پر  فيکه قطعا کث مارستانيب یو خاکستر ديسف یهایاست. توجه نکردم به کاش فيکث نيزم کهنینکردم به ا توجه

 مادر جان گذاشتم. ینهيس یبودند. سُر خوردم و سرم را رو کروبياز م

 .ميختیریاشک م مهابایدو در آغوش هم ب هر

 و آرام گفت: ديرا بوس سرم

 .میاياستراحت کن فردا بازم م کمی می! برستيخونه عروس قشنگم. حالت خوب ن میبر-

 گفتم: یرَمَقیرا به چپ و راست تکان دادم و با ب سرم

 ام؟يمن کجا ب جاست،نی! عشق من اجاستنی! دختر من اجاستنی. نفسِ من اامينم ییمن جا-

 بودم گفت: دهیکه تا به حال از مادر جان ند یشد و با تحکم یجد بارنیا

 .میگردیخونه؛ فردا بازم برم میرینه! گفتم م ای یايکه م دميازت سوال نپرس-

 دوباره به راه افتادند. میهااشک ليس

 شده بودم! کسیب چقدر

 ؟یهست ایخدا

 باش! کمکم کن! اورمی! باش

 !کنمیکن! التماست م امیاریهم  بارنی! ادانمیم یبزرگ

 

 نشستم و رو به مادر جان، با التماس گفتم: یکاناپه تک نفر یرو یتابیب با

 تو رو خدا! مارستان؟يب می. برارميمادر جون من تا صبح طاقت نم-

 بغضش را قورت بدهد گفت: کردیم یکه سع یغم نگاهم کرد و در حال با

 .نميحال و روز نب نیو تو رو تو ا رميبرات مادر! بم رميبم-
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 خدا نکنه مادرم.-

 مار بود انگار! شِيزد، لبخندش مثل ن لبخند

 سرم گذاشت و به حالت نوازش تکانش داد. یآمد و دستش را رو کمینزد

 .ديرا بوس امیشانيدقت نگاهم کرد و بعد با محبت پ با یکم

 خواهش و تمنا نگاهش کردم و او با بغض گفت: با

 رو نشونت بدم دخترم. یزيچ کی دیامشب با-

 مهم نبود. االن، مهم فقط عشقم بود و دخترم! میو متعجب نگاهش کردم. اما برا کنجکاو

 دستش را فشردم را گفتم: یقراریب با

 ...شِيپ می! برمیمادر جون. االن بر یديبعدا... بعدا نشونم م-

 نجوا بود گفت: هيشب شتريکه ب ییو با صدا دیحرفم پر انيم به

 .یدفتر خاطرات آذرخشت رو بخون دیدختر نازم. با شيبخون دیامشب با-

 نگاهش کردم. رتيبسته شد و با ح دهانم

 خاطرات آذرخش؟ دفترچه

 شدم و گفتم: بلند

 فردا بخونم؟ شهینم-

 باال به راه افتاد. یتکان داد و پشت به من کرد و به طرف طبقه ینف یرا به نشانه سرش

 آسمانِ آذرخش! ايدنبالم آسمانم! ب ايب-

دَرَش قفل  شهيرفت که هم یبه سمت اتاق قايدق م،یديدوم رس یبه طبقه یو مبهوت مانده همراهش شدم و وقت مات

 بود.
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 سوال بود! میبرا شهيکه قفل بودنش هم یاتاق

که  نیکه در دستش بود در اتاق را باز کرد و قبل از ا یديچشمم را پاک کردم و مادر جان با کل یخشک شده اشک

 کامل در را باز کند گفت:

 .یفهمیرو م یبخون. تعجب نکن! همه چ-

 رفت. نیيها را پاشکست و با عجله پله بغضش

 گذاشتم. رهيدستگ یو دستم را روباال انداختم  شانه

 .دميکش وارید یبرق دستم را رو ديشدم و به دنبال کل وارد

 باز جلوتر رفتم. یلحظه بعد همه جا روشن شد و منِ مبهوت، با دهان چند

 !ديگنجیدر باورم هم نم یحت دمیدیرا که م یزيچ

 

 من بود. یهاو همه جا پر از عکس واریسقف، د ز،يم یمختلف! رو یایمن. از زوا یهااتاق پر بود از عکس تمام

 ام.شده شیکامل از چشمانِ آرا یبهت به سقف اتاق نگاه کردم. عکس با

 ها از کجا آمده بودند؟عکس نیا

که  یتخت قرار داشت. با دستان یرنگ بود، رو یکه جلدش آب یکوچک یتخت نشستم. دفترچه یرفتم و رو جلوتر

 ود بود دفترچه را برداشتم و شروع به خواندنش کردم.از اندازه مشه شيلرزشش ب

 شده بود. نیَ مُزَ یاجمله نياولش با چن یصفحه

 "آذرخشِ آسمانِ کوچکم... کاش مالِ من باشد!"

 دفترچه را ورق زدم. عیام کند، تند و سرکه کم مانده بود خفه یکرده و با تعجب بغض

 بردم! یروزگار پ یرحمیبه ب شتريب ش،یهاو با خواندن سطر به سطر جمله خواندم
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موهبت  نیمرد باالتر کی یکردن برا یعاشق شدن است! عاشق شدن و عاشق یهر مرد یاتفاق برا نیترنیريش"

 است! یاله

خودم اعتراف  ینزدِ خودم و خدا خواهمیام مکه از خدا گرفته یسال عمر باعزت یآذرخش باستان؛ بعد از س من،

ماه عاشقم کرده است! مدهوشش  کیکه فقط در عرض  یپاک و ناب نسبت به دختر یکنم. اعتراف به عشق! عشق

 یهامن باشد. آسمانم باشد! آسمان شب الم خواهدیاست! دلم م دنيپرست یکه الهه یمثل بت پرستمشیام. مشده

خودش! اما آن  ییبایبه ز باست؛یو نامش هم ز دميتازه فهم! ییباشد. نامش آسمان است. آسمانِ آسرا اهميتار و س

 سال از منِ مرد کوچکتر است. هه! مرد؟ زدهيس اهيدخترک چشم س

 مَردَم؟ من

 دخترم است؟ یام که جاشده یو عاشق دختر مَردَم

 که فقط شانزده سال دارد؟ یدختر عاشق

غنج  گاهشیگاه و ب یهاو خجالت هایبچه باز نيهم یمن برا یکه هنوز بچه است و دلِ صاحاب مُرده یدختر عاشق

 رفته است.

 است! دهیسال سر یمن بعد از س امانِیدلِ ب نیچه کنم که ا اما

 "کنم؟ چه

 شده دفترچه را ورق زدم. ديلرزان و سف یدست با

 !دیلرزیجان و تنم م یسِر شده همه گونه،نیافتاده بود که ا فشارم

همه سال عاشق شده  نیرا گفتم. پدرم، مَحرمِ اسرارم بود. حق داشت بداند پسرش بعد از ا زيامروز به پدرم همه چ"

 "از عشق، حاال با تمام جان، دل باخته است! یاست. حق داشت بداند آذرخشِ فرار

 دفترچه کردم. یصفحه خيخراب بغضم را قورت دادم و دوباره چشمانم را م یحال با

. اما... میرا نزدت بگو یزيچ نيشرم دارم که چن ای! آخ خدادمیرا امروز د امیخجالت . دخترکِ آرام ودمشیامروز د"

با آن اندام  داندیکه نم یام را بچالنمش! آجُثه زی. دخترک ررمشيبتوانم در آغوش بگ کهنیا یبرا رودیاما دلم م
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داده و رامِ خودش  یرا باز احساسمی! چگونه قلب سنگ و بستچگونه هوش از سرم برده ا اشزهيم زهیکوچک و ر

 "شود؟یمال من باشد؟ م یروز شودی... مایکرده است. آه! خدا

 را خواندم. نمیزتریخاطراتِ عز یجمله و صفحه نیآخر تا

 !دميفهم د،یچه را که با. آندميفهم

 کرده بود. رشیز نيمن با ماش ینوايکه پدرِ ب یمن آمده بود. درست آن روز نحس یخواستگار یروز پدرش برا آن

 !رميعشقم بم یبرا یاله یدلم سوخت! وا آخ

 بود؟ دهيکش چه

 کردم نفس بکشم. یباز، سع یگذاشتم و با دهان میگلو یرا رو دستم

 حاال چرا؟ ایکم آورده بودم. خدا نفس

 شکست. یام به تلخرا ناباور به چپ و راست تکان دادم و بغضِ قلمبه شده سرم

 .دميکش غيج زيپرت کردم و جنون آم یارا به گوشه دفترچه

 من! نوايمن! آخ ب چارهي! بیوا یوا

 آذرخشِ من! چارهيب

 من! نفسِ

 مرگش شوم! شيپ یاله یوا

 

 .دميکش غيج هیو باز هم با گر دميوار و محکم کشو جنون دميچيرا دور دستم پ میحرص موها با

 است؟ نیبه درگاهت کردم که حال وضعم ا یچه گناه ایخدا

 اتاق به سرعت باز شد و مادر جان به همراه طوفان وارد شدند. در
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که خودش هم  یمَن اخم، در حال مينشست و طوفان با ن نيزم یو کنار در، رو ديبه صورتش کوب هیجان با گر مادر

 .ديبغض کرده بود به سمتم آمد و دستانم را گرفت و مرا محکم در آغوش کش

 چسباند. نهيسرم گذاشت و با دستِ آزادش سرم را به س یرا رو اشچانه

 من. زی! آروم، آروم عزسيه-

 را چنگ زدم. راهنشيهق زدم و پ 

 کردم و مظلوم گفتم: نگاهش

 .یدونستیتو م-

 بگذارد. مانیهم فشار داد و با اشاره از مادر جان خواست تا تنها یرا با درد رو چشمانش

 ده بود.ش خيطوفان م یاما نگاهم رو من

 داد و بعد از قورت دادن آب دهانش لب باز کرد و گفت: رونيرا با آه ب نفسش

. ی. تو تموم لحظاتش! فکر و ذهنش فقط تو بودیبود شهيبه کل عوض شده بود. هم اشيعاشق شد... انگار دن یوقت-

جونم رو که  یهي... مسخرش کردم. داداشم رو، نمدميفهم یدنبالت بود و مراقبت. وقت شهيمثل مرغ سرکنده هم

داداشم اهل  دونستمی. مشناختمیرو م اشم. چون دادهيمثل کوه پشتم بود مسخره کردم. فکر کردم شوخ شهيهم

دمِ مدرسه و  یوقت دمت،ید کیاز نزد ی. وقتدميفهم ری. من، داداشم رو ددمشي... بَد فهمی. ولستين یعشق و عاشق

من  یابگم. تو هم ج یزيبود که نتونم چ یزدن! بهتم به قدر شميانگار آت دمتید رستانيرنگ دب یاسرمه فُرميونیبا 

شونزده،  یِرستانيدب یدختر بچه هیمن، عاشق  یساله ی( داداشِ سدی. )آرام و با بغض خندیکردیمتعجب  یبود

تو دل  یادیز تيبا اون معصوم اهتيس یما. چشیمعصوم بود یادی! تو زدادمیبهش حق م یهفده ساله شده بود. ول

 برو بودن.

 فرو برد. میموها انيکرد و دستش را م مکث

روزه؛  کیشده بود. آن هم نه  ريشده بودم انگار! نه از نظر ظاهر. دل و جانم پ ريبود انگار! پ دهيمن! من دلم پوس اما

 ساعت! کیفقط در عرض 

 !کاش
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 چه؟ کاش

 

 حرفش را از سر گرفت. یو با بغض ادامه ديسرم را با محبت و برادرانه بوس طوفان

ال شد خوشح یليکنه. بابا اولش خ یرو به بابا گفت. از بابا خواست که تو رو خواستگار زيهمه چ ،یشبه بارون هیتو -

 شد انگار! هوونید د،يسنتو فهم ی. اما... اما وقترهيسر و سامون بگ خوادیکه باالخره پسر بزرگش م

به  شهيکه هم یآذرخش، پسر یبار رو نياول یبود که برا یبودم. اونقدر عصب دهیند یبه اون شب بابا رو انقدر عصب تا

آذرخش افتاده بود به گِز  یتو گوشمه. صورت من بجا یلياون س یدست بلند کرد. هنوز صدا خوردیسرش قسم م

نتونست آروم باشه چون عشق  یبذاره. ول گونشنبرد که رو  دستشم باال یداداشم آخ هم نگفت. حت یگِز! ول

اش به راه بود. نماز و روزه شهياز من! هم شتريمؤمن بود. ب ادیز یليسوال رفته بود. آذرخش خ ریخالصانش به تو ز

 . خوندیسه، چهار بار قرآن رو کامل م یسال

 .دميچسب اشنهيبه س شتريبا غم و غصه ب انیو منِ گر ديکش یآه

 .رفتمیکه پر از غم و اندوه بود فرو م یدر بُهت و مَنجالب شتريب دم،يفهمیم شتريب هرچه

که عشقش  ییبابا افتاد. خودش رو بخاطر تو یتا به اون شب! قسم خورد. به پا خورد،یقسم نم وقتچيداداشم ه-

 ؟یکنیکرد. باور م هیکرد. غرورش رو شکست و گر کيبابا کوچ یجلو یبود

بابا من بدون " گفتیم یکرد؟ هنوز صداش تو گوشمه وقت هیداداشِ مغرور و محکمِ من اون شب گر یکنیم باور

یآدم ب شهیبچس شده نفسم. مگه م یگیکه م یوجودم. بابا اون دختر ی. اون دختر شده همهارميآسمان دوام نم

عدِ شد. ب ی. باالخره راضدیتو اون وضع و حال د را دشيپسر رش یآخ که بابا از پا افتاد وقت "نفس بکشه؟ ژنياکس

 اديکه خودش ب ینکنه تا موقع یشد و به آذرخش گفت کار اشتباه ی. راضتیبه خواستگار اديشد ب یچهار سال راض

 عيکوالک کرد( آذرخش، اون روزا انقدر مط بارنیو بغضش ا دیمشهود خند یکنه. )با غم یو تو رو از بابات خواستگار

طوفان دلم را به ضجه  یآروم! )هق مردانه یلي. آروم شده بود. خشدیمامان هم باورش نم یشده بود که حت و مظلوم

 !یدونیداداش. مزن یدونیرو خودت م شيانداخت( بق

 .ميختیدر آغوش هم اشک ر یغرور و خجالت چيهیهر دو ب بارنیا

 عشقم! یبخاطر عشقم و ثمره من
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 اش!بخاطر برادر و برادر زاده طوفان

 ! مگر نه؟گذردیم زين نیا

                                                                 **** 

 به اتاق آذرخش رساندم. یتحملِ حمل وزنم را نداشتند خودم را به سخت ایکه گو ییپاها با

 بود! دهيآرام و راحت خواب چه

 کند؟یدست و پنجه نرم م یبا چه مشکالت جانیعشقش ا دانستینم

 !کردیبا من بودن تعلل نم یلحظه هم برا کی دانستی! اگر مدانستینم

 قطور و مزاحم مقابلم ضربه زدم. یشهيبه ش جانمیزدم و با دستِ ب هق

 آذرخشم؟ آذرخشِ من؟-

 لب نشاندم. یچسباندم و لبخند تلخم را رو شهيرا به ش امیشانيپ

 بفهمم؟ دیچرا حاال با ؟ی! رعدِ من؟ چرا خودت بهم نگفتدهيلت برم من که انقدر درد کشقربون د-

 را با پشت دستم پاک کردم. میهادادم و اشک رونيرا با آه ب نفسم

! یبود شمي! کاش االن پیوجود آرامش بخشت تنگ شده. کاش کنارم بود یصدات تنگ شده! دلم برا یدلم برا-

یافتضاحه! نم یليجا. خدخترمون اون جا،نی. تو اپوسمیتحمل کنم. دارم م تونمینم گهیآذرخش من توان ندارم. د

 .دمیمن، دارم جون م یول یحس رو تجربه کن نیتو هم ا خوام

 و مظلوم گفتم: دميبرچ لب

نازت رو  ییناز کن. من خودم تنها . مگه نه؟ باشه مرد من! باشه.یناز کن یخوایم ؟یچشمات رو باز کن یخواینم-

 !یروز بخاطر داشتنش همه کار کرد کیکه  یبه جون آسمان دمی. فقط چشمات رو باز کن. قسمت مخرمیم

 کردم. هیبلند گر یو با صدا امییتنها اریشد  هیهم گر باز

 شدم؟ینم یپس چرا خال کردم،یم هیهمه گر نیا
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 چرا؟

 

 وصل بودند. نمیزتریکه به تن و بدن عز ییهاتمام دستگاه یبا بلند شدن صدا دنديسوت کش میهاگوش کهوی

چشمانم  یجلو توريمان یرو یبيعج یِنگاه کردم که با دهن کج یاشکم خشک شد و با بهت به خط صاف یچشمه

 .کردیم ییخودنما

 مشغول شدند. یو هر کدام به کاررا که با عجله و هول داخل شدند  ییدکترها و پرستارها دمیلبخند زدم و د ناباور

 !ستين یشدن گرید نی! انه

 .ديرا کش میاز پشت بازو یبغض خواستم وارد اتاق شوم که کس با

 !زمیبود! پدر عز پدرم

در آرام کردنم  یو سع کردینگاهم م سيکه با چشمان خ یقدر حالم بد بود که توجه نکنم به پدردر آن لحظه آن اما

 داشت.

 .دميداد کش هیو با گر دميکش غيج

 بابا! کنمیبرم. آذرخش؟ نـه! خواهش م خوامیولم کــن! ولم کن م-

 بند آمده بود! نفسم

 !شومیو نابود م ستيمن ن یآذرخشم اگر بِرو آخ

 ؟یستيفکر من ن به

 به فکر دخترت باش. حداقل

 شود؟ ميتیدخترت  یشویم یراض

 "ميتی"
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 را بچشد! یپدریو ب یسرپرستیکه طعمِ تلخ ب یآن دختر یمان از دل تنهاا ی! وایو دردناک گانهيب یواژه چه

 !یوا

 .دميکش یبلند غيدر گوشم ج ییغمایدادِ دکتر  دنيچيپ با

 ! نه!نه

 ! شوک، شوک.یقلب ستی: ادکتر

 نه! گرید یکی نیا

 خدا؟

 اما عشقم را نه! ري! جان مرا بگکنمیالتماست م ایخدا

 

و دست پدر را به  دمی. دديبر سرش کوب هیمادرم را که با گر دمیمادر جان را که در آغوشِ طوفان از حال رفت. د دمید

 پس زدم و با سرعت وارد اتاق شدم. یتند

 !دی! باگشتیبرم دیبا

 . فقط برگردد!شدمیرا هول دادم و نگذاشتم شوک سوم را وارد کنند. خودم شوکش م دکتر

 .دميکش غيج هیو با گر دمياش کوببرهنه ینهيس یو من با دو دستم محکم رو کس مانعم نشد چيه

 ! آذرخش به جون آسمانت قسمت دادم. تو رو جونِ من! آذرخش!یکشیمن رو م یآذرخش؟ لعنت بهت دار-

 آوار شدم. جانشیتن ب یزدم و رو هق

 .ختمیاشک ر صدایآرام گرفتم و ب کهویپر پشتش چنگ زدم و  یموها به

به گوشش چسباندم و با چشمِ بسته از ته دل آرزو کردم قلبِ عشقم دوباره صدا دهد و گوشم را کر کند. از ته  لب

 خودم در مقابل مردِ پرصالبتم! ارزشیجانِ ب متيبه ق یدل از خدا خواستم او را برگرداند حت
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 م.شروع به خواندن کرد یسوزناک یو دم گوشش با صدا ديچک صدایاشکم ب قطره

تخت! چند روزه که، حالِ من بده. به قلب عاشقم  الِيسخت! من و تنهام گذاشت با خ ینموند و رفت... تو روزا-

 !ومدهين یخوش

 قلبش گذاشتم و نوازشش کردم. یزدم و دستم را رو هق

 !کنمی! التماست مبرگرد

 و بغض نگاهم کردند. یديستارها با ناامتأسف تکان داد و پر یعقب رفت و سرش را به نشانه یبا ناراحت ییغمای دکتر

 خواندم. یشتريبا غم و سوز ب بارنیرا. باز هم هق زدم و ا زشانيبار و ترحم انگغم یهانگاه نميبستم تا نب چشم

یدوسم داره. همون که م گفتیکه، م یچند تا عکسش افتاده پَلوم. رفت اون هیشکسته بازم، بغضِ تو گلوم. آخه -

 !ذارهی! تنهام نمذارهیتنهام نم گفت

 )آهنگ نموند و رفت از اِمو بند(

 تر کرد.سوخت و طعم گس خون کامم را تلخ میداد زدم که گلو یرا جور "ذارهیتنهام نم" یجمله

 در گوشم اِکو شد. زد،یم ادیکه با بهت فر ییغمایدکتر  یزدم و صدا هق

 برگشت! برگشت!-

 ! برگشته بود.یآر

 !کردمیاحساس م یدستم به خوب ریقلبش را ز زیر یهاه بود. تپشکسِ من برگشت همه

 قلبش گذاشتم. یو گوشم را رو دمیخند هیگر انيم

 آرام شدم. بارنیا

 !ديپر کش بغض

 اش خشک شد!در النه اشک
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 پا به فرار گذاشت! ییتنها

 بود! میصدا، مَرهَم تمام دردها نیآرام بودم. ا بيمن عج و

 

 کند. یدگيبه وضعش رس ییغمایتا دکتر  دميو کنار کش دميرا با عطش بوس سرش

 خراب اتاق را ترک کردم. یو با حال دميچشمانم کش یرا محکم رو دستانم

 فرود آمدم. مارستانيب فيسرد و کث نيزم یزدم و آرام آرام رو هيتک وارید به

 سرم گذاشتم. یجمع کردم و دستم را رو یچارگيرا با ب میپاها

 من رحم کرده بود! ممنونش بودم.امروز به  خدا

 کرده بود. دواريبه رحمتش ام یادیمرا ز امروز

اش مردانه ینهيرا در س میرا گرفت. به آغوش امنش پناه بردم و تمام دردها میبازو ریکنارم آمد و ز یبا ناراحت پدرم

 کردم. یخال

 !شکیرا متحمل شده بود ب یادیغم ز پدرم

 بار شکسته بود. نيدوم یسال برا کیکمرش را خم کرده بود. پدر محکم من در  تيوضع نیدخترش در ا دنید

 را بلند کرد. جانیو منِ ب ديرا بوس سرم

 و مادرم به کمک مادر جان شتافت. دميچسب اشنهيچسب، به س نيع

 پدرم را صدا زدم. یبستم و به آرام چشم

 بابا؟-

 جون بابا؟-
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 موندن یبرا یمردش چطور ريش یبراش بگم امروز بابا میذره شده، بر هیش . دلم برانميدخترم رو بب میبابا بر-

 بابا؟ می. برديجنگ

 با بغض سر تکان داد و گفت: پدرم

 .کشهینَوَم پر م یکه منم دلم برا میبر زم،یعز میبر-

 .داشتمیدوش پدرم انداخته بودم و به زور و ساَلنه سالنه قدم برم یوزنم را رو ینيسنگ

 آرام بودم. یخوب نبود ول حالم

 آرام! آرام

                                                 **** 

 گفتم: تيبه دکتر کردم و با مظلوم رو

 بغلش کنم؟ تونمینم یعنی-

 زد و گفت: میبه رو یمحبت لبخند با

هش و ب یبغلش کن یه راحتب یکه بتون ستيبه وقتش. االن حال دختر خوشگلت خوب ن یول یتونیچرا دخترم! م-

 .شينيبب کیاز نزد قهيبه مدت چند دق یتونیم ی. ولیبد ريش

 که بهتر بود. نه؟ یچيه از

 وارد اتاق شدم. اقيشوق لبخند زدم و با اشت با

 .نميبب کیدخترم را از نزد توانستمیبود که م یبار نياول امروز

 !تیجان مادر به فدا آخ

 نشستم و با بهت نگاهش کردم. کنارش

 دختر من بود؟ یو نوران بایدختر ز نیا
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 به من بود! هيشب چقدر

و براقش چشمم را  یمشک یساخته بود. موها یو خواستن بایموجود ز کیاز او  فشیظر یکوچک و دست و پاها تن

 .کردینوازش م

 زدم. شیذوق لبخند زدم و صدا با

 بولوت؟ دختر قشنگ مامان؟-

 ام را به مشت کوچکش سپردم.و با بغض، انگشتِ اشاره دمير هم کشد ابرو

 مادرش را حس کرده بود که چشمان درشتش را از هم باز کرد. نه؟ یبو

 لبم چکه کرد. یرا گاز گرفتم و اشک شورم رو لبم

 من! یخدا

 رنگ چشمانش را از خاله بارانش به ارث برده بود! قطعا

 !نيو دلنش بایز چقدر

تر و ه! تشنچيکه نشدم ه رابيشوم. اما س رابيتا بلکه س دميچکش چمبره زدم و شکمش را تند تند بوستن کو یرو

 هم شدم. قرارتریب

 آزرده از اتاق خارج شدم. یخسته و دل یو با تن دميرا باال کش امینيب آب

 فکر نکنم. یزيبه چ قهيکردم، فقط چند دق یسع میهاهم در آغوش پدر رها شدم و با بستن چشم باز

 بود. میهاتمام غم یرایگشاده پذ ییبا رو پدرم

 و در آغوشِ پر مهرش به خواب فرو رفتم. دميکش یقيعم نفس

 !یو ناراحت یپر از دل نگران یخواب

 شدم. اريگنگ و آرام اطراف هوش یصداها با
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 طوفان و پدرم بود. یصدا

 .گمیبعد خودم بهش م اديبه هوش ب نیفعال بذار-

 شکسته و خسته بود؟ قدرنیم چرا اپدر یصدا

 بود؟ ختهیبود که پدرم را به هم ر یمهم زيچه چ یراست

 و تشنه چشم گشودم و با ناله پدرم را صدا زدم. حالیب

 جوابم را داد. اشیشگيبه سمتم آمد و با مَنِش و محبت هم عیسر

 جانم بابا؟-

 .خوامیتشنمه، آب م-

 آب آورد. میتکان داد و با عجله برا سر

 نگاه کردم که به رگم وصل شده بود. یو من با حرص به سوزنِ سِرُم نميکرد بنش کمکم

 حوصله دارد؟ یزهر مار نیآخر ا یتا تمام شدن قطره ی! چه کساَه

 و نگاهم را به طوفان دوختم. دميرا جرعه جرعه نوش آب

 زدم و گفتم: لبخند

 .یطوفان جان. تو هم عالفِ ما شد ديببخش-

 کرد و گفت: ماخ

 .شمیو ناراحت م خورهیحرفا نشنوم آسمان. بهم برم نیاز ا گهیلطفا د-

پدرم  یشانه یتکان دادم و دوباره سرم را رو "باشه" یرا هر چند محو، حفظ کردم و سرم را به نشانه لبخندم

 گذاشتم.

 !خواستیهم دلم خواب م باز
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 کرده بود. حالمیسُست و ب گونهنید، که اکه به خوردم داده بودند بو ییاثر داروها حتما

 

 را بستم. راهنشيپ یهارا با حوصله شانه زدم و دکمه شیموها

 شدم. رهيجذابش خ یو به چهره دميرا محکم بوس شیهاچشم

 داشت. ازين یاصالح اساس کیبه  صورتش

 گفتم: کردمیرا نوازش م شیکه موها یزدم و در حال لبخند

ی. میکن یروز کامل برام سخنران کی خوادیو مردونت تنگ شده! اصال دلم م رايگ یصدا یچقدر دلم برا یدونینم-

 .یاز خودت نشون بد یالعملعکس یتونینم یول یبشنو یتونیم گهیم ییغمای. دکتر یشنویصدام رو م دونم

 را تر کردم و دوباره با ذوق شروع به حرف زدن کردم. لبم

خوشگل و تو دل برو هستش. معلومه  یلي. خیشیبرگشت عاشقش م برویب ینيآذرخش اگه دخترمون رو بب یوا-

 رميش تونهیخوب شده. خدا رو شکر م یليحالش خ گهیخوشگل باشه. دکترش م دمی! دختر مامانشه، اصال باگهید

 رو هم بخوره.

 ام گذاشتم.چانه ریو مشتم را ز دمیخند

 .کردیم ريدلم را اس اهشيبلند و س یهاژهنگاهش کردم. مُ یکم

 .دميچشمانش را بوس گریشدم و بار د خم

 لحظه. نی. االن، تو ایخوب! کاش تو هم کنارم بود یليدارم! خ ی. حس خوبرهينظیآذرخش! مادر بودن واقعا ب-

 هم غم به سراغم آمده بود. باز

 .ستادمیو با بغض ا دميکش یآه

 .بردیاز جانم در کما به سر م زتریسه ماه بود که مردِ عز بایتقر

 دهانم چِفت کردم. یهم فشردم و دستم را رو یرا با درد رو چشمانم
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 و بس! ني. همکردیم ادیام را زخوب نبود. فقط غم و غصه میبرا هیگر

 گشودم و آذرخشِ غرق در خواب را مخاطب قرار دادم. چشم

 !شينيبب دی. باشتيپ ارميا دخترت رو بت رميگیاز دکتر اجازه م-

 گفتم: یکردم و با دلخور اخم

 .یتر از من باشه و حداقل بخاطر اون هم که شده چشمات رو باز کندخترت مهم دیشا-

 !یبود. نه عالمت ینه حرکت شهيکردم. مثل هم نگاهش

 

 .دميبه سرم کش یاز اتاق خارج شدم و دست کالفه

 را نداشتم. یانجام کار یاصال حال و حوصله یو به عبارت شدمیزود خسته م یليروزها خ نیا

 . خوب حق هم داشتم!شدمیم یهم زود عصب یليخ

و  یقرار گرفته بودند، عصب میرو شِيکم و پشت سر هم پ یليکه در مدت خ یاتفاقاتِ مُهلِک و زجرآور نیا با

 تعجب داشت! یجا شدمیپرخاشگر نم

 بود. هاسَر پرستار بخش با حوصله مشغول مرتب کردن پرونده ییرفتم. خانم موال رشیتند کردم و به سمت پذ قدم

 ؟ییخانم موال-

 گفت: دادیکه کارش را هم انجام م یلبخند، در حال کیبلند کرد و با  سر

 جانم خانم باستان؟-

 . اومدن؟دمیرو ند ییغمایمن امروز دکتر -

 دهید مارستانيب یتو راهروها ادیهم ز نيحالشون خوب نبود، بخاطر هم ادیبله! فکر کنم تو اتاقشون باشن. امروز ز-

 .شنینم
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 را تکان دادم و با زور لبخند زدم. سرم

 !یمرس-

 !کنمیخواهش م-

 پا تند کردم. ییغمایدادم و به سمت اتاق دکتر  رونيرا ب نفسم

 .دادندیبا ادب و احترام سالم م یليخ مارستانيب یهااز پرسنل یتعداد داشتم،یکه برم یقدم هر

 شد؟یخوش برخورد باشم. اما مگر م کردمیم یو سع کردمیم میهالب یِچاشن یلبخند یهم زورک من

هستم، کم  مارستانيب سيهمسر رئ دانستندیکه نم روزی. تا دشانیکارها نیبا ا رفتندیام رژه ماعصاب نداشته یرو

 حاال!مانده بود درسته قورتم دهند. اما 

 !شودیم شترياحترامت هم ب ،یاند که هر چه پولدارتر باشگفته راست

 از اتاق کارش. ییغمایهمزمان شد با خروج دکتر  امیو قدم بعد دميکش یهوف

جوابم را داد و من  کرد،یپدرم م هِياو را شب قايکه دق یامؤدبانه سالم دادم. با محبت پدرانه یليکردم و خ نگاهش

 گفتم:

 خواهش داشته باشم؟ هی تونمیم-

 حتما دخترم.-

 نداشته باشه. یباباش؟ البته اگر اشکال شيدخترم رو ببرم پ دیدیاجازه م-

 رنگش پنهان کرد. ديروپوش سف بِيزد و دستش را در ج لبخند

 داشته باشه؟ تونهیم یالبته که نه دخترم! چه اشکال-

بهتر هم باشه. فقط قبلش با پزشک دخترت هم  کنمیر مفک یجورنیباباش. ا شيراحت دخترت رو ببر پ شما

 اون کوچولو ضرر داشته باشه. یبرا دیمشورت کن. شا

 گفتم: شهيرا تکان دادم و به رسم هم سرم



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
436 

 

 جبران کنم. یچطور دونمی. نمنیديزحمت کش یليمدت خ نیممنونم دکتر! تو ا یليخ-

 یکم و کاست چيهیب اديکه از دستم برب یهر کار مارا،يب زیدختر جان! من قسم خوردم در قبال جون عز فمهيمن وظ-

 خود داره. یکه جا زیانجام بدم. حاال آذرخش عز

 به هر حال بازم ممنون.-

 زد و از کنارم گذشت. لبخند

 رَسِ نگاهم خارج شد سرم را چرخاندم. دیاز د یاش کردم و وقتنگاهم بدرقه با

 .گرفتمیاو هم اجازه م و از دمیدیدکتر پور عرب را هم م دیبا

 

 پدرش ببرم. داریاو را به د توانستمیم نميصادر شده بود و با توجه به حال بولوتِ نازن اجازه

 ته دل لبخند زدم و دَوان دَوان به بخش کودکان رفتم. از

 گذاشتم. میزانوها یتازه کرده باشم. خم شدم و دستانم را رو یتا نفس ستادمیبه درِ اتاق ا دهيرس

 حالت خوبه؟-

 گفتم: دهیبر دهیطوفان، متعجب سر بلند کردم و بر یصدا دنيشن با

 ؟یاومد یکِ... ک ؟یکنیم کاری... چنجایتُ... تو ا-

 را به در داد. اشهيتک نهيزد و دست به س یلبخند

. میبا مامان و مامانت و خواهر زبون درازت اومد شيپ قهيچند دق نينفس بکش، بعد حرف بزن. ما هم هم کیاول -

 .کنهیم یراحت داره با خالش باز التيعشقِ عموش بودم. خ شيپ ،یکنیم تیرؤ یاالن هم که دار

 زدم و گفتم: لبخند

 مگه من گفتم شرح حال بده؟ ؟یسینویدهنت کف کرد. چرا تومار م-
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 له کرد.را به چپ و راست تکان داد و دهانش را کج و کؤ سرش

 باشه. ازين دیگفتم شا-

 چپ نگاهش کردم و گفتم: چپ

 ! انقدر هم شر و ور نگو.ی. سَدِ معبر کردنميبرم دخترم رو بب خوامیبرو کنار م ايب-

 تنگ کرد و به طرف چپِ خودش اشاره کرد. چشم

 جانِ تو اصال حوصله تکون خوردن ندارم آسمان. ؟یرد بش جانیکه درست از ا یداد ريهمه جا! گ نیا-

 ؟یخوریچرا جون من رو قسم م-

 داد و گفت: لمیتحو یژِکوند لبخند

 ه؟يمشکل-

سرش را تکان داد  یو مجلس کيش یليرا بر زبان آوردم. طوفان هم خ "آره" یکلمه زيرا تکان دادم و تند و ت سرم

 گفت: یو با خونسرد

 .گمینم گهیباشه د-

 .یکنیم ی! کار خوبنیآفر-

 اش کردم و از کنارش گذشتم.حواله یاغره چشم

 زن طوفان! چارهيب

 پسر! نیا یهاطنتيبِکِشد از دست ش چه

 

 آرام در را پشت سرم بستم. یلياتاق شدم و خ وارد

 دادم. یسالمِ کل کیهر سه نفرشان به سمتم جلب شد و من با لبخند،  توجه
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 خودش را در آغوشم پرت کرد. با دو به سمتم آمد و باران

 و دستانم را دور کمرش حلقه کردم. دمیخند

 و گفت: ديرا با ذوق بوس صورتم

 عالمه تنگ شده بود. هیدلم برات  یآج-

 .دميو صورتش را محکم بوس ختمیرا به هم ر شیموها

 دلم! زیدل منم برات تنگ شده بود عز ،یقربون دلت بره آج-

 گذاشتم. نيزم یاش او را روگونه یدوباره دنِيلبخند دستانش را دور گردنم حلقه کرد و من بعد از بوس با

 تخت نشستم. یکنارش، رو قايسمت دخترم قدم برداشتم و دق به

 را صد هزار مرتبه شکر! خدا

 .شدیدختر نازم روز به زور بهتر و بهتر م حال

 اشیکوچک و گوشت یهالب یرو ییبایلبخندِ ز یو گاه دادیوا تکان مدر ه شهيکوچکش را مثل هم یو پاها دست

 .نشاندیم

 قورت دهم. جاکی بشیخوش فرمش را با لبخند دلفر یهاو دلنواز بود که دوست داشتم لب بایز یبه قدر لبخندش

 خم شدم. شیبه دندان گرفتم و رو لب

 فشرد. شمشیدستان کوچک و مثل ابر انيرا به دستش دادم و او با ولع انگشتم را م انگشتم

 لبخند زدم و با عشق گفتم: شیرو به

 سالم عشقِ مامان! قربونت برم من بولوتم.-

کرد انگشتم را وارد دهانش  یدست و پا زد و سع شتريکارم ب نیچسباندم. با ا اشیشانيرا به پ میهازدم و لب لبخند

 کند.
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 هم حفظ کردم. لبخندم را ن،یرياخم ش کیکردم و با  ممانعت

 .دميفندق، کوچک و سر باال بود هدف قرار دادم و بوس کیرا که مثل  اشینينوک ب بارنیا

 و دلم را با خودش بُرد! دیخند نيشوم نمک قربانش

 قلم را مطمئنم! کی نیخوار مادرش خواهد شد. اغم دخترم،

 .دميصورت آذرخش کش یمش را رودست کوچک و نر اط،يرا در آغوش بلند کردم و با احت انمیگر دخترِ

 غرق در خواب پدرش زل زد. یو درشتش به چهره سيآرام گرفت و با چشمان خ یایبه طرز باور نکردن کهوی

 کردم بغضم را پشت لبخندم پنهان کنم. یزدم و سع لبخند

 .دمیرعدِ کامل. اصال مردتر از بابات به عمرم ند کیها، مامان! بابا آذرخشه نيبب-

 از بغضِ بزرگم بود گفتم: یکه ناش یآرام و لرزان یبا صدا دميرا باال کش امینيب

بابا آذرخش به رسمِ اسمت  ی. برایبولوتِ آسمانش باش ،یدوست داره ابرش باش گفتیاسمت رو بابا گذاشته... م-

 بِبار. ابر باش و براش ببار!

 ار دادم و با ناله گفتم:آذرخش را مخاطب قر بارنیو ا ديچک امینيب یغهيت یرو اشکم

 ابرت اومده، برات بباره آذرخشم. بخاطر بولوتِت چشمات رو باز کن. انقدر خون به دلم نکن!-

که طعم مزخرف خون که مثل آهن زنگ  ی. جوردميام کشو بُرنده زيت یهادندان ریهم فشردم و لبم را ز یرو چشم

 .ديچيدر دهانم پ ماندیزده م

 دوختم که با لبخند مشغول نوازش صورت پدرش بود. یم را به بولوتباز کردم و نگاه چشم

 یدَواند که احساس کردم اگر سر باز کند تا لحظات شهیر میچنان در گلومقابلم، بغض سرکِشَم آن یصحنه دنید با

 شور و تلخم مواجه خواهد شد. یهااشک لياتاق با س نیا گر،ید

 خدا! آخ



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
440 

 

 !یزيانگو غم بایز یصحنه چه

 

 کردم. هیبلند گر یبا صدا شهيخودم را کنترل کنم و مثل هم نتوانستم

 از اتاق خارج شدم. تيچسباندم و با عصبان امنهيرا به س بولوت

 مرا دق مرگ کند. خواهدیم دانم،یم

 !اورديآن چهار سال را سرم درب یتالف خواهدیم

 اشکم را پاک کردم و با حرص دم گوش دخترم گفتم: یعصب

 برگشتن! یکرده که انگار دو دلِ برا ريگ یبهشت یایحور شيبابات باهامون لج کرده. دلش پ-

 زدم و دوباره گفتم: هق

یم یچرا با روح و روان من باز کنه؟یشده حتما. نه؟ اگه نه، پس چرا چشماش رو باز نم دشیسرش گرم عشق جد-

 ره؟يگیم دهیچرا قسمِ جونم رو ناد کنه؟

 راهرو قرار داشت، نشستم و بولوت را از خودم جدا کردم. یکه گوشه مارستانيرنگ ب یآب یصندل یرو

 نگاهم کردم و لب کوچکش را جمع کرد. گنگ

 .دميکه در جان و دلم رسوخ کرده بود، لبش را پر سر و صدا بوس یازدم و با مهر مادرانه یتلخ لبخند

 براق پُر شدند. یِاشهيش یدهایرنگش از مروار یشد و چشمانِ آب زانیاش آوکارم لب و لوچه نیا با

 اش زدم و گفتم:درهم شده و بغض کرده یبه چهره یلبخند

 قلب مامان؟ یکنیقربونت بره مامان! چرا بغض م-

 و سرم را در گردنش فرو کردم. دميصورت مثل ماهش را بوس دوباره

 را مهر زدم. شیو گلو دميکش یقيعم نفس
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 !یوا

 !دادیم یزندگ یبو دخترکم

 !یتازگ یبو

 مامانم. یروز خوش نداشت کیسه ماه تو هم  نیفدات بشم که تو ا-

 ام را پاک کردم.خشک شده یهااشک قيآهِ عم کیکردم و با  ینيف نيف

 کنارم نشست. یکه خواستم بلند شوم، مرد نيهم

 !نميپور عرب بود. پزشک معالج دختر نازن دکتر

 زد و منِ کنجکاو با تعجب گفتم: میبه رو یلبخند

 افتاده دکتر؟ یاتفاق-

 گفت: کردیرا جابجا م نکشيکه ع یتکان داد و در حال ینف یآرامش سرش را به نشانه با

 خوب برات دارم. یليخبر خ کی-

 خبر خوب؟-

 گفتم: دیرا با لبخند تکان داد و من با ترد سرش

 دکتر؟ جون به لب شدم! یچه خبر-

 کرد. زانشیتُپُلش گرفت و برعکس آو یخونسرد از پاها یليآورد و خ رونيآرامش بولوت را از آغوشم بو با  دیخند

 کرد. هیگر ريگو نفس ديکش غيزده جکارش، بولوت وحشت نیا با

 گفتم: یبلند یو با ترس و صدا دميکش یفيخف غيج

 دکتر؟ یکنیم کاریخدا مرگم بده! چ یوا-

 نترس مامانش.-
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 ام چنگ انداخت و گفتم:زخم شده یهم بغض به گلو باز

 !رونيب ختیبچم ر یبه من. دل و روده نِشیدکتر تو رو خدا بِد-

 و دوباره با آرامش بولوت را به آغوشم سپرد. دیخند

 گوشش گفتم: دنيرا بغل کردم و بعد از بوس انمیترس و لرز دختر گر با

 من! یدردونه ديدورت بگردم، ببخش یاله-

 و گفت: دیخند نهيدست به س کترد

 اتاقم خبر خوب رو بهت بدم. ايب-

 دکتر؟ ديبگ شهینم جانیا-

 بلند شد. شیکرد و از جا یبامزه نوچ یليرا تکان داد و خ سرش

 راهرو به راه افتاد. یپشت به من به سمت انتها "تو اتاق منتظرتم" یبا گفتن جمله همزمان

 برخاستم. میتعلل از جا یدادم و من هم با کم رونيرا ب نفسم

 

 دکتر پور عرب، وارد اتاق شدم. یتقه به در زدم و بعد از کسب اجازه دو

 زدم و او گفت: یلبخند

 دخترم. نيبش-

 با انگشتانم شدم. ینشستم و با استرس مشغول باز زشيکنار م یچرم و راحت یصندل یرو

 د؟یخبر خوبتون رو بد شهیدکتر م-

 را تکان داد و با لبخند گفت: شسر

 صبر داشته باش!-
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 نداشتم صبر بوده. وقتچيکه ه یزيمن تنها چ-

 و گفت: دیخند بلند

 .گمیباشه دخترم! االن م-

 جابجا شد و با محبت ادامه داد: اشیصندل یرو

 دخترت امروز مرخصه.-

 گفتم: یو ذوق زده بلند شدم و با شگفت ناباور

 !ديکنیم یدکتر شوخ-

 که کامال از شوق بود گفتم: یاهیو من با گر دیخند فقط

 .ارميبال درم یچطور ازتون تشکر کنم! االن دارم از خوشحال دونمیممنون دکتر، واقعا نم یليخ-

 را تکان داد و گفت: سرش

 بزرگت ممنون باش. ینکردم من گل دختر! از خدا یکار-

 چشمم را پاک کردم. اشک

 با او بود! حق

 باز هم لطفش را شامل حال من کرده بود! زمیعز یخدا

 خانم باستان. گهید زيچ کیفقط -

 دکتر؟ یچ-

 .یو خودت رو نگران نکن یباش نيخوشب دیبا یبگم ممکنه ناراحتت کنه. ول خوامیکه م یزيچ-

 به لبش شدم و گفتم: رهيترس خ با

 ؟یچ-
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 و با آرامش لب به سخن باز کرد. ديکش یقيعم نفس

و  یِعيمسئله کامال طب نیاحساس کنه، که ا اشهيکل یهيدر ناح یدور درد یليخ یهاندهیدخترت در آ امکان داره-

 نداره. ینگران گونهچيه یجا

 بد و بدتر، بد بهتر از بدتر بود. نه؟ انيم از

 تسلطم را به دست آوردم. قيانداختم و با چند نفس عم نیيرا پا سرم

 من! یدردانه زیعز دختر

 به جانِ من! دردت

 !فهممیم فهمم،یم-

 دوباره تشکر کردم و از اتاق خارج شدم. ،یلبخند زد و من سَرسَر میرو به

 خانه نور باران شود. دیبا امشب

 !گرددیاش برمبعد از سه ماه، به خانه دخترم

 بهتر؟ نیاز ا زيچ چه

 

 و به شاهکارم نگاه کردم. دميکش عقب

 یکوتاه غيج شد،یفشرده م میهادندان انيکه م ی! لبخند زدم و با لبديرخشدیمثل ماه شب چهادهم م دخترم

 و بلند مادر جان را صدا زدم. دميکش

 بعد در اتاق با عجله باز شد و مادر جان با ترس داخل شد. یکم

 اخم کرد و با تشر نامم را بر زبان آورد. د،یمنِ خندان را د یکرد و وقت نگاهم

 آسمان؟-
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 نگاهش کردم و مظلوم گفتم: شرمنده

 بولوت خانم خوشگل رو به مامان بزرگش نشون بدم. خواستمی! مديخوب ببخش-

 زد و با چشم تنگ شده به سمتم آمد. لبخند

ت تخ یو رو ديکش غيچشمش به بولوت افتاد بدتر از من با ذوق ج یگذاشت و کنارم زد. وقت میپهلو یرا رو دستش

 نشست.

 رو به مادر جان گفتم: یتخت نشستم و با شوخ یخنده من هم رو با

 مادر جون زهرم آب شد. یوا-

 گفت: ديبوسیاش را مصورت نوه یرا در هوا تکان داد و در حال دستش

 .شنومینم یزيفعال چ-

 خنده سرم را تکان دادم و گفتم: با

 دختر من چقدر خوشگله! ینيبیمادر جون م-

رت بولوت را ببوسد، صورت مرا قاب گرفت و با دقت، وجب به وجب صورتم را صو کهنیا یبغض نگاهم کرد و بجا با

 .دیکاو

 را تکان داد و من با لبخند نگاهش کردم. سرش

 .ديبغضش شکست و با اشک صورتم را هزار بار بوس یناگهان یليخ

 دختر نازم. یخودت کرد ونیعمر مد کیقربونت برم عروس قشنگم! من رو -

 گفتم: نیرياخم ش کیو با  دمیگز لب

 !نایباز از اون حرفا زد-

 من و بولوت چرخ داد. انيلبخندِ تواَم با درد نگاهش را م کیرا تکان داد و با  سرش
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 .ديرا با عشق بوس مانیخواند و در آخر، صورت هر دو ییلب دعا ریز

 !دميپرستیزن را م نیا

 از مادر شوهر شانس آورده بودم. نه؟ واقعا

 

 غوش امن عمو طوفانش سپردم و با لبخند نگاهشان کردم.را به آ بولوت

 .ديبور و صافش را بوس یموها رفت،یاش مکه قربان صدقه یفشرد و در حال نهياش را به سبا عشق برادر زاده طوفان

رنگ طوفان را در مشت کوچکش گرفته بود و با زورِ  یطوس راهنِيشدم. پ رهيبه دندان گرفتم و به بولوتم خ لب

 .فشردیدکش آن را مان

 کردم. شیگذاشتم و به رسم مادرانه هزار بار جان فدا نهيس یام کفِ دستم را روذوق مادرانه با

رنگش سِت شده بود،  یبا آن چشمان درشت و آب بيعج یليرنگ که خ یآب یِپرنسِس راهنيقشنگم در آن پ بولوتِ

 !بُردیو چرا دل همه را از دَم م چونیب

 لب نشاند و گفت: یبا محبت لبخند رو طوفان

 .میبرو لباسات رو عوض کن بر-

 نکنه؟ تیمادر جون رو اذ-

 آروم و خانومه. یليخ شناسمیکه من م ی! بولوتزمینه عز-

 زدم و به سمت اتاق حرکت کردم. لبخند

رنگ قرار گرفت، تلفن  یاپارکتِ قهوه یرو میکه پا نيرفتم و هم نیيپا یدوباره به طبقه میهالباس ضیاز تعو بعد

 همراهم شروع به زنگ خوردن کرد.

 ییماخودن یبَک راندِ گوش یکه رو ییغماینام دکتر  دنیاِسپرتم درآوردم و با د یمانتو بيرا از ج یگوش یکنجکاو با

 اتصال را لمس کردم. یدکمه دهيترس کردیم
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 فرود آمدم. نيزم یبا شوق و ذوق رو ديچيدکتر در گوشم پ یزده جانيه یکه صدا نيهم

 !اي، زود بآسمان جان اي. بخوادیمعجزست! به هوش اومد... عشقش رو م-

 از دستم افتاد و من با هق هق سر به سجده فرود آوردم. یگوش

 را هزار بار شکر کردم! میزار زدم و خدا بلند

 و استوار من برگشته بود. یآذرخشم برگشته بود! مرد قو یوا

 تشکر کنم؟ یخ خدا! چجورآ-

 ام مشت کردم و سرم را بلند کردم.قلب تپنده یرا رو دستم

 شامل حالم شده بود. زمیعز یهم لطف بزرگ خدا امروز

 

 رساندم. ییغمایدر آسانسور کامل باز نشده بود که به سرعت خارج شدم و دوان دوان خودم را به دکتر  هنوز

 م:و با بغض گفت ستادمیزنان انفس نفس

 کجاست دکتر؟-

 گفت: یزد و با مهربان لبخند

 .خوادیوقته منتظرته. آسمانش رو م یليبرو داخل دخترم، خ-

 آرام در را باز کردم. یليکردم و خ رهيدست لرزانم را بند دستگ ن،یريلبخند ش کیکردم و با  یزده، لپ انار خجالت

 پاچه وارد شدم.دهانم را قورت دادم و دست آب

 کردم و نگاهم کرد. نگاهش

 را بر زبان آوردم. شیبایو با بغض نام پرابهت و ز ديو عشق بود! قطره اشک مزاحمم چک یپر از دلتنگ نگاهمان

 آذرخش!-
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 داد. رونيبست و نفسش را با آه ب چشم

 !ديبخش یو آرام، به جانم زندگ رمقیهر چند ب ش،یصدا

 جانِ آذرخش؟-

 من! یسالمت مرد باوفا جانت

ه دلم را ب نیبود و ا شیريگچِ س ريشدم. دست چپش درگ اشرهيبغض وحشتناک خ کیدادم و با  واریرا به د امهيتک

 !کردیم رانمیچشمانش و ریز یو کبود بردیم غمای

 دورت بگردم آذرخشم! یاله

 گفت: قيحس عم کیسالمش را باز کرد و با  دست

 آذرخش! زیعز ايتا آروم بشم، ب ايعمرِ آذرخش! ب ايب-

 تلنگر بودم تا به آغوشش پر بکشم. کیمنتظر  انگار

 اش مچاله شدم.و در آغوش امن و مردانه دمیخند هیگر انيم

 از جدا شدنمان هراس داشت! ییچنان تنم را در حصار گرفته بود که گودست سالمش آن با

 آذرخشم! مردِ من!-

مرد محکم و  نیبشرِ جهان بدانند ا ،یبن یکنم تا همه ديتأک تيمالک "م" نیا یدوست داشتم هزار بار رو چقدر

 عاشق، معشوقِ جذاب و پر جبروت من است!

 زدم و او سرم را از تنش جدا کرد. لبخند

 خاص چشمانم را بوسه باران کرد. یغم و حس کینگاهش کردم و او با  انمیچشم گر با

 .دمينفس کش قيعم

 من بوده و هست! زيمرد همه چ نیا یوا
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 من بوده و هست! ريمرد، مرد شجاع و دَل نیا

 او دوام آوردم؟ یسه ماه را ب نیا چگونه

صورتم  یرا رو اشیو بهار زیر یهاام گذاشت و چند بار پشت سرِ هم شکوفهگونه یاش را روترک خورده یهالب

 نشاند.

 .شدیم نیيشد که تند تند باال پا شیگلو بَکيبندِ س نگاهم

 عشقش غرور بِشکند. یجلو خواستیدلش نم ییک کرده بود اما،گومَردَم هم کوال بغض

 و گفتم: دمشيو محکم بوس قيچسباندم. عم شیگلو بکيس یرا رو میهامن بودم که لب بارنیزدم و ا لبخند

 .شمیهات متک به تک غم یتنه فدا کیکن خودم  هیبغضت رو بشکن عشقِ آسمان. گر-

 اش دلم را بلرزاند.تا بغضش رسوا شود و هق مردانه بود یبخشم کافآرامش یجمله نيهم

 دوختم. شیهاقاب گرفتم و نگاهم را به اشک فمیرا با دستان ظر صورتش

 .کردمیوجودش م یِو جانم را قربان دميبوسیصورتش را م یجا یو من با آرامش جا کردیم هیگر او

 !شدیم یخال دی. اما باکردیم شیدلم را ر اشهیگر

 شیهاهیتنم را به ر یبو یو دوست داشتن پناهیب یگربه کیو سرش را در گردنم فرو کرد و مثل  اوردين طاقت

 فرستاد.

 آسمانم! قربونت برم خانمِ من! همه کسِ من.-

 تنم را تنفس کرد. یبو ق،يو باز هم عم ديرا بوس گردنم

 بهت بگم؟ یآسمان. چجور یمن یِزندگ-

 کند. ميرا با من تقس شیمحکم باشم تا عشقم تمام غم و دردها خواستیگرفته بود اما دلم م امهیگر

 گفتم: کردیم رانشيکه عاشق و ح امیشگيرا نوازش کردم و با آرامش هم شیموها
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 ؟یبگم که تو قلب من یمن چجور-

 

 نشسته بودم. یحرکت چيهیکه کنارش ب شدیم یسه ساعت بایتقر

 از کنارش دور شوم! یاذره خواستیقلبش گذاشته بود. انگار دلش نم یرا محکم گرفته و رو دستم

 کج کردم. یدرهمش زدم و سرم را کم یهابه اخم یلبخند

 .یاسوال و حرف اضافه گونهچيام رفته بود و نوازشم کرده بود، بدونِ هسه ساعت فقط قربان صدقه نیا در

 داشت! یدیبشنود هراسِ شد یخبر ناگوار کهنیاز ا ایبداند. گو یزينخواسته بود در مورد دخترش چ یحت

 آذرخشم؟-

 چشمانش غرق شدم. یِاهيباز گرد و من در س چشم

 جان؟-

 بازگو کردم. شیاصل مطلب را برا هيحاشیو ب دميبوس یرا به آرام اشیشانيپ

 و تند! عیسر یليخ

 ؟ینيبولوتت رو بب یخواینم ؟ینيابرِ آسمانت رو بب یخواینم-

کرده بود که با  ليو تحل ريبعد، انگار تازه حرفم را تفس هيپنهان کرد و چند ثان دمیلرزان چشمانش را از د مردمک

 لرزانش گفت: یبهت و صدا

 بولوتِ من؟ دخترِ من؟-

 فشردم. میهادندان انيرا م نمیيرا تکان دادم و لب پا سرم

 بولوتِ تو؛ دختر تو!-

 گفت: زيانگد شوقلبخن کیرا ناباور تکان داد و با  سرش
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 !نمشيبب نمش،يبب-

 هم فشردم. یزدم و سرم را تکان دادم و چشم رو لبخند

 گفت: یشگيبا همان صالبت هم بارنیو ا ديدستم را بوس کف

 . امروز فقط آسمانم باشه و بولوتِ آسمانم!شميپ ادين یآسمانم مراقب باش امروز رو کس-

 قلبش گذاشت و با بغض گفت: یگفتم و او سرم را رو یخنده چَشم با

 از بولوتم بگو آسمانم، بگو برام!-

 کردم. ديو تمج فیرا نوازش کرد و من با آب و تاب از دخترش تعر میموها

 گهی. طوفان بهش میِاالن تپل یبود، ول زهيم زهیکوچولو و ر یليخوشگله! مثل ماهه دخترمون. اولش خ یليخ-

بکنم  تونمیهم نم یکار ی. ولکنهیصداش م یجورنیا یوقت رهيگیو ادامه دادم( حرصم م دمیبولوت تپل! )خند

بازم کوتاه  یو چهار سالشه. ول ی. انگار نه انگار که سرهيگیو رو ازم م کنهیها قهر محرف بزنم مثل بچه اميچون تا م

 "بولوت، عمر عموشه! نیحسوده. عشقِ عموشه ا یدخالت نکن آس" گهیم یو هِ ادينم

 ینهيملوس سر به س یبچه گربه کیو من، درست همانند  ديچيدارش در گوشم پو بغض زیر یخنده یصدا

 !کردمیم لیتبد أسیَفرزندم به  یماريرا با گفتن ب یخوش نینداشت که ا ی. لزومدمياش سابمردانه

 حرفم را از سر گرفتم و گفتم: یادامه

دخترمون  م،ياهيمن و تو چشم و ابرو س یوقت شهیآذرخش! باورت م یارانش به ارث برده. واچشماش رو از خاله ب-

 ؟یِبور و چشم آب

 وافر گفت: یفشرد و با ذوق شتريرا ب دستم

 ؟یِچشم آب-

 گفتم: ینگاهش کردم و با شگفت "سيتو فِ سيفِ" یرا بلند کردم و به قول نوجوانان امروز سرم

 !شينيبب دیبا یآره آذرخش! وا-
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ام را من هنوز همان شرم دخترانه یو باز هم مرا سرخ و شرمزده کرد. شوهرم بود، ول ديبوس قيرا کوتاه و عم لبم

 داشتم و خواهم داشت!

 بود! میهاسرخ شدن نيعاشق هم آذرخش

گذاشت و با  امچانه ریدست سالمش را ز یاش گرفتم. انگشت اشارهانداختم و چشم از نگاه ذوب کننده نیيرا پا سرم

 عشق و بغض سر تکان داد و گفت:

شدم عمرِ  اهتيمعصوم و س یچشما ني. من مست همريرو از من نگ باتیافسونگرت آسمانم! نگاهِ ز یچشما یفدا-

 .یديبخش دينور و ام ميمن. ممنون آسمانم! ممنون که به زندگ

 لبم را گاز گرفتم. یرا باال دادم و گوشه امشانه

 تنگ شده بود! میهاردنناز ک یبرا دلم

 هم تنگ شده بود! شیهادنیناز خر یمن برا دلِ

 امان از دلِ من! آخ

 .کردیبا عشق و محبت نگاهم م گونهنیزد و انگار باز هم دل از کف داده بود که ا لبخند

 را نوازش کردم و کنار گوشم لب زد: امگونه

 .دارمیناز کردنات! ناز کن. شما ناز کن، همش رو خر یهمه یجان! فدا یا-

 جانم کرد. یو او باز هم جان فدا دمیخند زیر

 شکرت! ایخدا

 

 گفت: هیو مادر جان با گر دميرا به آغوش کش دخترم

 حالش خوبه؟-

 را ماساژ داد تا آرام شود. شیهاو مادرم شانه دميبه لب صورتش را بوس لبخند
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 خوبه!بله مادر جونم، خوبه -

 پاک کرد و گفت: یرا با دستمال کاغذ شیهاچشم اشک

 منتظرش نذار! شش،يخوب! برو پ لهيخ-

 گفت: کردیکه صورتم را نوازش م یو در حال ديآمد و فرق سرم را با محبت بوس کمیگفتم و پدرم نزد یاباشه

 کردم. یسال در حقت کوتاه کی نیدخترِ نازم! من رو ببخش اگر در ا تيخوشحالم از خوشال-

 گفتم: یکردم و با ناراحت اخم

 ؟یزنیم هيحرفا چ نی. اايکنیناراحتم م یبابا دار-

 و گفتم: دميزد و من با عشق صورت پدرم را بوس یجوابم لبخند در

 بابا! ا،يحرفا نزن نیاز ا گهید-

                                                             **** 

 وارد اتاق شدم. نیريلبخند ش کیتقه به در زدم و با  دو

 .شدیم دهیاش کامال واضح دبود و لرزش دستانِ مردانه دهيصورتش کش یمالفه را رو آذرخش

 با هم در وجودش رخنه کرده بودند! جانياسترس و ه انگار

 تخت نشاندم. یمتش رفتم و بولوتم را روس به

 نزدم و فقط تماشا کردم. یتا کام حرف الم

 دخترم گل کرده بود! طنتيش ایگو

 کُند شده بودند انگار! هاهي. ثاندشيآرام کش یليرا در مشتش گرفت و خ مالفه

 و سر انگشتانم از استرس سِر شده بودند. ديرسیواضح به گوش م یليتند قلبم خ یهاکوبش یصدا
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 یرا رو فشيحبس کردم و دخترم دست نرم و لط نهيشد. نفس در س دهيآذرخش کش یو مالفه کامل از رو دمیگز لب

 .ديصورت پدر کش

 را از هم باز کرد. اشیاشک یهاو آذرخش چشم دمیبغض خند با

 بود! ییبایجالب و ز یصحنه

 .کردیبار پدرش را مالقات م نياول یکه برا یو دختر دیدیچند ماه م که دخترش را بعد از یپدر

 دخترش شد. یرهيلرزان خ یاو با چانه دیلب گز آذرخش

 .کردیبخش دخترش شده بود و مات نگاهش م اتيچشمان ح یرهي! خزدیپلک هم نم یو حت کردینگاه م فقط

 دختر او باشد! ن،يو دلنش بایدختر ز نیکه ا شدیباورش نم ایگو

 !ديدوباره بخش یپدر و مادرش جان یاز جنس ابر که برا یدختر

 .کردیکه چگونه با لذت و بغض زُل زُل به دخترش نگاه م دمیدیم

 نکند. میحافظ بغضم باشم تا رسوا کردمیم یو سع دمیدیم

 لرزان نگاهم کرد و گفت: یاو با چانه متعجب

 بولوت منِ؟ دخترِ من؟-

 باال آمد. شتريبغضم ب و دمیخند

 بغضِ نابه هنگام! نیبر ا لعنت

 بله! دختر من و تو!-

ضعف رفت. حال، پدرش  شیو دلِ من مادر برا ديصورت پدرش کش یو بولوت، کف دستش را رو ديکش یقيعم نفس

 خود دارد! یکه جا

 پدر و دختر همه دار و ندار من بودند. نیا
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 تپشِ آن! یگریقلب و د یکی

 

دخترش را در جانش حل  خوادیدلش م کردمیکه احساس م فشردیم نهيچنان دخترش را به سدست سالمش آن با

 کند.

 گفت: قيحس عم کیبه مشامش فرستاد و با  قيتن دخترش را عم یبو

 من! یِدختر من! زندگ-

 یرمان با تعجب و گاهو دخت میکردیم هیآذرخش گذاشتم. پدر و مادر گر یشانيپ یو سرم را رو دمیخند هیگر با

 .کردیرا پاک م مانیهالبخند اشک

 .ديصورت آذرخش کش یدستش را رو قهيبه پدرش نگاه کرد و بعد از چند دق یبا حالت خاص بارنیا بولوت،

 چشمش گذاشت. یشد و دستِ کوچک بولوت را رو شتريآذرخش ب یهیگر یکارش صدا نیا با

 من و آذرخش بود! اتِيح عیدخترِ کوچک، ما نیا

 اصال نداشتم! شیدختر کوچولو یدار شدن غرورش را آن هم جلومَردَم را نداشتم. طاقت خَدشه ريش یهیگر طاقت

 هم فشردم و با ناله گفتم: یرو چشم

 نکن. هیآذرخش جونِ آسمان گر-

 گفت: یدردمند یوحشت نگاهم کرد و با صدا با

 جونت رو قسم نده همه کسِ من!-

 نکن. هیپس گر-

 را چند بار تکرار کرد. "چَشم" یواژه کردیرا بوسه باران م میهاکه چشم یتند سرش را تکان داد و در حال تند

                                                             **** 
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 مرخصه؟ یعنی-

 .ختمیبا لبخند سرش را تکان داد و من اشک شوق ر ییغمای دکتر

 . آذرخشم حالش خوب شده بود.دشینم باورم

 ممنون دکتر! ممنون!-

 و من با دو به سمت طوفان رفتم. ديچيدر گوشم پ نشيدلنش یخنده یصدا

 هق گفتم:نگاهم کرد و من با هق متعجب

 آ... آذرخش!-

 .ستادیگرفت و تند مقابلم ا واریرا از د اشهيتک دهيو ترس نگران

 ؟یآذرخش چ-

 گفت: یبلند یگذاشتم و طوفان با صدا میهاچشم یرا رو دستم

 انقدر زِر زِر نکن. جون به لب شدم! شده،یدِ بگو چ-

 اش دوختم.و نگاهم را به صورت نگران و چشمانِ سرخ شده دمیطوفان هم رو شد! خند گرید یرو

 مرخصه.-

 دادم و گفتم: ونديرا به هم پ میابروها طنتينگاهم کرد و من با ش ناباور

 !نِيالکاتِبوقتِ که حسابت با کراماون گمیمن داد نزنا طوفان خان. وگرنه به داداشت م درضمن، سرِ-

 

 را تکان داد و آب دهانش را پر سر و صدا قورت داد. سرش

 ؟یذاریسر به سرم م یدار-

 گفتم: کردمیهق هق م زیر زیکه ر ینگاهش کردم و با چشمان تنگ شده، در حال هياندر سف عاقل
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 بکنم؟ یشوخ تونمیم طیشرا نیمن تو ابه نظرت -

 نه را زمزمه کرد. یو آرام کلمه دیخند مات

 پس حرف اضافه نزن داداشم.-

 گفتم: ییبلند و رَسا یرا تکان داد و من مثل باد از کنارش گذشتم و در همان حال، با صدا سرش

 به مادر جون زنگ بزن بهش خبر بده.-

 گفت و من در اتاق آذرخش را باز کردم. یابلند باشه یخودم با صدا مثل

 و او متعجب نگاهم کرد. دمیخند شیرو به

 شدم و بعد از بستن در، دست زدم و گفتم: وارد

 !االی. خوامیمُشتُلُق م-

 و گفت: دیخند

 دل من رو انقدر خوشحال و سرخوش کرده؟ زیعز یچ-

 ور گردنش حلقه کردم.و به سمتش رفتم. کنارش نشستم و دستانم را د دمیزده خند ذوق

 صورتش شدم. دنيکمرم گذاشت و من تند تند مشغول بوس یرا رو دستش

 .خوامیجون، من مُشتُلُق م یآذ ،یآذ-

 ضربه زد. امینياش به نوک بخودش اخم کرد و با انگشت اشاره یِبه روش خاص و خواستن شهيهم مثل

 اسمم رو مخفف نکن؟ یمدل نیصد دفعه بهت نگفتم ا-

 .دمیخند طنتيباال انداختم و با ش ابرو

. چه کار کنم؟ حرص خوردنش را کردمیدوباره تکرارش م ییاما من با پُر رو د،یآیاز مخفف اسمش بدش م دانستمیم

 دوست داشتم.
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 بزرگم، بر وِفقِ مراد بود! یشاد و شنگول بودم. امروز هم به خواست خدا یادیهم ز امروز

 و با عشق زمزمه کرد: ديرا بوس امینيب نوک

 من! یکوچولو طونيش-

 و با اخم گفتم: دميلبم کش یرا رو زبانم

 مثال؟ یکنیخرم م یدار-

 گفت و با انگشتش آرام به لبم ضربه زد. یو با تشر اِ بلند دیاخم لب گز با

 نشنوما! گهید-

 ییهاواژه نياز چن دانستمیم مخود یبود زدم، وقت یچه حرف نیانداختم و بر خودم لعنت فرستادم. ا ریبه ز سر

 !دیآیبدش م

 بلند کرد. یام نشست و سرم را به آرامچانه ریاش زاشاره انگشت

 !ديبخشیم اتيح میبرا شهيخندان و اخمِ درهَمش، مثل هم لب

 گفت: کردیم ترکیکه سرش را لحظه به لحظه نزد یام را نوازش کرد و در حالانگشت شست چانه با

 ننداز خانمم! باشه؟ نیيسرت رو پا وقتچيه-

لحظه برق چشمانم مثل نوراَفکن اتاق را روشن  کیرا به اسارت درآورد.  میهاشده سرم را تکان داد و او لب مسخ

 را بچشم. شیهاطعم لب دغدغهیب توانستمیها مکردند. دوباره، بعد از مدت

 .میديرا بوس گریچشمِ بسته همراهش شدم. با عشق و آرام آرام همد با

 .دمیخند ینیريگرفتم و در همان حال به ش جان

 سرم بود! یهیوجودِ سا یِنیريش ،یاز زندگ ترنیريش
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 در اتاق باز شد. یناگهان یليکه خ میخودمان بود یحال و هوا در

 .کردیدوختم که مات و متعجب نگاهمان م یو نگاهم را به طوفان دميعقب کش دهيترس

 .دمیشست و سرخ شده لب گزشرم در وجودم ن عرق

 کار ممکن بود! نیترسخت طیحالم در آن شرا فيتوص

 دهانم را قورت دادم و آذرخش با حرص گفت: آب

 ؟یستيمگه؟ در زدن بلد ن یگاو-

 و چند بار ابرو باال انداخت. دیخند طنتيبا ش طوفان

 ن؟ی! تو کدوم مرحله بودی. راستاميمن بعدا م نيکه بد موقع مزاحم شدم داداش، شما به کارتون برس ديببخش-

 !دیگرفته بود، آن هم شد امهیگر

 به باد فنا رفت. ،یبرادر شوهر نرفته بود که آن هم به سالمت یجلو میبود آخر! آبرو یبتيچه مص نیا

 گر!طوفانِ سوءاستفاده نیدست ا یسوژه میشد ،یوا

 .دیکه چهارستون اتاق لرز ديکش یچنان دادسوال طوفان، آن دنيبا شن آذرخش

 .رونيبـرو ب-

 باال برد. ميقهقهه زد و دستانش را به حالت تسل بلند

 .رمینزن بابا، نزن! دارم م-

 چشمکِ معنادار گفت: کیدوخت که با  یفشرد و نگاه منتظرش را به طوفان اشنهيزده را به سسرِ منِ شرم آذرخش،

 خوش بگذره!-

نثار طوفان کرد و  یلب فحش ریهم فشرد. ز یرو تيرا پشت سرش بست و آذرخش چشمانش را با حرص و عصبان در

 از خجالتم بود گفتم: یکه حاک یمن با بغض
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 آبروم رفت آذرخش!-

 نشاند. امیشانيپ یرو یامحبت نگاهم کرد و بوسه با

 عمر من؟ یمگه خالف شرع کرد-

 گفتم: دميکشیم یاش خطوط فرضبرهنه ینهيس یکه بر رو یکردم و در حالحالت ممکن نگاهش  نیترمظلوم با

 بد نشد؟ یگیم یعنی-

 را نوازش کرد و گفت: صورتم

 نه قربونت برم!-

 گفتم: یزبان نیريو با ش دميکش یاآسوده نفس

 راحت شد. المي! خشيآخِ-

 گفت: ديبوسیرا م میهاکه گونه یعشق نگاهم کرد و در حال با

 .دهیم نوايسرخ شدنات آخر کار دستِ منِ ب نیا-

 ناز گفتم: یسمت راستم نگه داشت و من با تعجب و کم یگونه یرا رو لبش

 چرا؟-

 ام گذاشت و در همان حالت لب زد.گونه یبوسه رو دوباره

 شدناتم المصب! یلپ گل نیچون عاشق ا-

 شد. دهيکش شیهادندان انيبعد گوشت صورتم م یاهيو ثان دمیگز لب

 کرده باشم. یريجلوگ امیاحتمال غيج یدهانم گذاشتم تا از صدا یو دستم را رو دميکش یبلند نيه

 داشت! یزيت یهاعجب دندان آخ

 کرد. یحرص شتريرا ب یزد و من حرص یینماشاهکارش شد. لبخند دندان یرهيو با لذت خ ديکش عقب
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 گفتم: زانیآو یمند و با لبو گِله دميکوب اشنهيمشت کوچکم به س با

 دردم گرفت نامرد.-

 و گفت: ديصورتم را بوس محکم

 که. چسبهیچقدر م یدونیقربونت برم من! آخه نم-

 و گفتم: دميدرهم کش اخم

 .دمیباشه، باشه! نشونت م-

 و من با قهر رو برگرداندم. دیخند

 عاشقم است! گفتیبعد م کرد،یو کبودم م اهيس

 رد؟يانصاف است که منِ مظلوم را گاز بگ نیا آخر

 من! ی! مرد زورگوهوف

 

 تُف بارانش کرد. یسر و صورتش شد. به عبارت دنيجان دست دور گردن آذرخش انداخت و مشغول بوس مادر

 .دنديکردند و آذرخش را بوس یاِبراز خوشحال کیبه  کیو پدر و مادرم هم  دمیخند

 از کنارشان رد شدم و ساک در دستم را به اتاق بردم. ديببخش کی با

 یرو یمیمال شیسارافن کوتاه عوض کردم و آرا کیروشن و  یتنگِ آب نِيج کیبا  عیسر یليرا هم خ میهالباس

 .دميسوت آرام کش کیخودم  دنیو با د ستادمیا نهیيآ یروصورتم نشاندم. روبه

ده تر شپوستم رفته بود انگار! خانوم ریآمدن بولوت هم آب ز ايبعد از به دن باز شده بود و میها رنگ و رواز مدت بعد

و  کیپرتر شده بودم. هنوز هم همان کمر بار ی. فقط کمفتميب افهيو ق ختیبودم. البته آنقدر چاق نشده بودم که از ر

که آن  م،يگرفتیبود فاکتور م مانیرا که آن هم از عوارض زا امدقَوارهرو فُرمم را داشتم، اگر شکم ب یهایبرجستگ

 معلوم نبود. ادیهم شکر خدا ز
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 ها را گذراندم.اتاق خارج شدم و پله از

 یدر حال بار،کی قهيمبل دو نفره نشسته بود و بولوتش را در آغوش گرفته بود و هر چند دق یکنار پدرم رو آذرخش

 .گذاشتیسر و صورتش م یبوسه رو کردیکه با پدرم خوش و بش م

آن دو نفر گوش کند، حواسش را شش دانگ بر  یهابه حرف کهنیا ینشسته بود و به جا شانیروهم روبه طوفان

 معطوف کرده بود. گوشیو باز طانيبولوت ش

 .بردندیجان و مادرم هم طبق معمول در آشپزخانه به سر م مادر

 زدم و گفتم: شانیبه رو یلبخند

 به خنده! شهيهم-

د و لبخن کیبرگشت و با  یکم به حالت عادکم یمات شد. ول دنمیجلب شد. آذرخش ابتدا با د هر سه به سمتم توجه

 نگاهم کرد. زدندیکه از عشق برق م یچشمان

 شده بودند. رمييو طوفان هم متوجه تغ پدرم

 بابا جان! نيهمچن-

ما را در حال و  شيکه چند ساعت پ یپدرم و طوفان یآن هم جلو اشرهيبه نگاه خ توجهیسمت آذرخش رفتم و ب به

 و گفتم: دميبود، بولوت را در آغوش کش دهید مانیهاعاشقانه یهوا

 !یشیخسته م-

 نبود انگار! جانیهوش و حواسش ا اصال

 که فقط من بشنوم گفت: یلب، طور ریبه وجب صورتم را از نظر گذراند و ز وجب

 من! یِبه پرستار دیايعشق، اگر با تو ب-

 من! یِآزارهِجران نکند قصد دل شبِ

 و تند خودم را داخل آشپزخانه انداختم. دميباشد عقب کش دهينکند پدرم شن کهنیپاچه از اگل انداخت و دست لُپم
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 لبم را گاز گرفتم. نیريش یخنده کیقلبم گذاشتم و با  یرا رو دستم

 آذرخش! یوا

 

 .کردیم یدگيشام رس یبود و مادم هم به غذا یچا ختنیجان مشغول ر مادر

 آشپزخانه نشسته بود و کتاب داستانش در دستانش داشت. یِدر ورود یروروبه یصندل یهم رو باران

 هم که متوجه ورودم شد خود باران بود. یکس نياول

 گفت: یبلند یو صدا جانيبا ه هينگاهم کرد و بعد از چند ثان متعجب

 !یآج یچه خوشگل شد ،یوا-

 .ديباران، سر هر دو مادر به سمتم چرخ یصدا با

 گذاشت. امنهيس یزدم و بولوت سرش را رو شانیبه رو یلبخند

 اسپند دود کرد و مادرم با اشک نگاهم کرد. میجان با قربان صدقه برا مادر

 .ختیریزود هم اشک م یليو خ کردیبغض م شد،یم یاحساسات یادیز یمادرم را ازبَر بودم. وقت اخالق

 سر دخترکم گذاشتم. یزدم و سرم را رو یخجول ندلبخ

 !شکیزن جهان بودم ب نیترمن خوشبخت و

                                                               **** 

 اتاق مادر جان را باز کردم و بولوت را در آغوشم جابجا کردم. در

 بودم که گرسنه است. دهيفهم امنهيسر و صورتش به س دنيو از مال کردیم یقراریب

 .دميبا عشق صورتش را بوس نشستم،یتخت م یکه رو یزدم و در حال شیبه رو یپر محبت لبخند

 جانم! گرسنته خوشگلم؟ یا-
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 ضعف رفت. شیگنگ نگاهم کرد و دل من برا اشیآن چشمان درشت و خوردن با

 کردم! شیو جان فدا دمشيهم بوس باز

 را باال دادم. راهنميدم و پدا هيتاج تخت تک به

 .دادیچشمان دخترم دلم را نوازش م برق

 و گفتم: دمیخند

 بخوره، چاق بشه! چله بشه! ريجان مامان! دخترم ش-

 فشار داد. امنهيبه س شتريرا در مشتش فشرد و سرش را ب راهنميپ یقهی

 .بردیدلم را م شياز پ شيب شیهایکار نیريش نیا

 چپش کنم. یلقمه کیکه دوست داشتم  یطور

 ناز من! دخترک

 

 ام را بپوشانم، نگاهم را به طرف در چرخاندم.برهنه ینهيس کهنیا یباز شد و منِ هُل شده بجا یناگهان یلياتاق خ در

 !میاهایبود. مردِ رو آذرخشم

 !یبود. پر از لذت و شاد یجور خاص کی نگاهش

 انداختم. نیيو سرم را پا دمیلب گز تميان آمد. خجالت زده از وضعآرام در را بست و به سمتم یليخ

 حکمِ مرگِ من! یعنی نیو ا زدیچپش لَنگ م ینگاهش کردم. موقع راه رفتن پا یچشم ریز

 اش کم نکرده بود.از اقتدار و صالبت مردانه یزيلنگ زدن چ نیا یول

 بود. رشيدوخت که با ولع مشغول خوردن ش اشیتخت نشست و نگاه نور بارانش را به دخترِ چشم آب یرو کنارم

 .کردیم داديحس خواستن و عشق هم ب اشینگاه چراغان در
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 اش برطرف شود.مردانه ازيتا ن زمیهزار جور ناز بر شیبرا دیامشب با فهماندیکه به من م یحس

 بندازم که مچ دستم را گرفت و کنار گوشم گفت: امنهيس یقفسه یخواستم شالم را رو جانياز ه پر

وجود مادرش، موهبت  یرهيخوردنش از ش ريش ی. لحظهنميخوردن تک دخترمون رو بب رينه عشق من! بذار ش-

 من آسمانِ شبم! یبرا یزندگ یعنی نیبزرگمه. ا یاز طرف خدا یبزرگ

 لبم نشست. یرو یملس لبخند

 کند! زمیچطور از عشق و خواستن لبر دانستیبَلَد بود. م یادیمرد، مرا ز نیا

 اش را به دست دخترش سپرد.ام گذاشت و انگشت اشارهشانه یرا رو سرش

 با تعجب انگشت پدرش را گرفت و نگاهش کرد. بولوت

 جان؟-

 بابا! عمر بابا! دخترِ

 کرده نگاهم را به آذرخش دوختم.ام نسبت به دخترم جوانه زد و اخم حسادت در وجود مادرانه یشهیر

 با تعجب گفت: دیام را که ددرهم شده یهااخم

 جانم خانم؟-

 چرا؟ اخم

 گفتم: یساختگ یدادم و با بغض رونيرا ب نمیریز لب

 توام؟ یاگه دخترت عمرته، پس من چ-

 کند. یرياش جلوگآشکار و واضح لبش را گاز گرفت تا از خنده یليخ

 چشمانم کرد. خيو جذابش را م بایصورتم خم شد و چشمانِ ز یرو

 ماهرانه و با ناز گردنم را کج کردم. یليچشم از نگاهش گرفتم و خ قهرآلود
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 ام نشست و سرم را بلند کرد.چانه ریز انگشتش

 ر؟يازم نگ وقتچيبخشت رو ه اتيمگه نگفتم نگاه ح-

 .ديصورتم را بوس ینگفتم و او تک تک اجزا یزيچ

 صورت و در آخر؟... ،ینيچشم، نوک ب ،یشانيپ اول

 نشاند. شیرو یاام گذاشت و بوسهچانه یرا رو لبش

 سرخم بود. یهالب ش،یهاهدف لب بارنیقورت دادم و ا جانيدهانم را با ه آب

 .ديبوسیو با لذت م گرفتیکام م قيعم

 میهارا ببوسد و شهد لب میهاقط و فقط خودش لبدوست دارد ف یمواقع نيدر چن انستمدینکردم، چون م یهمراه

 .رديتازه بگ یجانش بفرستد تا جان یشهیرا به ر

 و عاشقانه نگاهم کرد. قيو عم ديکه کم آورد عقب کش نفس

 را فشردم. میهادندان انيلبم را م یو با عشوه گوشه ختمیر ناز

 !ایطاق شده بود گو طاقتش

م گرفت و من چشم بستم و گذاشت یزیرا گاز ر نمیي. لب پاديتر از قبل بوسمحکم بارنیلب به لبم چسباند و ا دوباره

 همسرم از وجودم لذت ببرد.

 .ديعقب کش ليمیو ب ديلبم کش یرا با اکراه رو زبانش

 بود. امیزندگ یهاسال کِیموز نیدارش بهتربم و خش یو او لب به گوشم چسباند. صدا دمیشرم خند با

 ،یخودت رو با کس وقتچيتن و جون من! ه ی! اول و آخر من! همهیربونت برم آسمانم. تو بود و نبود منجان! ق یاِ-

 من! یسهینکن قِد سهیدخترت مقا یحت

 نبود! یحالم شدن فيتوص

 اش چه کرده بود با من؟و اندازه حدیمردِ عاشق، با عشق ب نیا
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 گذاشتم و خودم هم کنار آذرخش نشستم. زيم یبرنج را رو سید

یم یدگينگاه کردم. پدرم با عشق مشغول غذا دادن به دخترکم بود و مادرم هم به باران رس امانیجمع خانوادگ به

 .کرد

 .خوردیو طوفان با ولع خاص خودش برنج م ختیریخودش دوغ م یجان هم برا مادر

 را شکر کردم! میته دل لبخند زدم و خدا از

 بود. وستهيپ تيبود و حال به واقع میایدر رو شهيهم یزندگ نیا

برنجش گذاشتم. آذرخش  یو رانِ مرغ را رو دميبرنج کش شیرا تکان دادم و بشقاب آذرخش را برداشتم. برا سرم

 دوست داشت. درست مثل خودم! شتريران مرغ را ب

 شام، پدر و مادرم قصد رفتن کردند. زياز جمع کردن م بعد

 فردا مدرسه دارد. زمیاند و بارانِ عزهر دو خسته دانستمیاصرار به ماندنشان نکردم. چون م ادیز

از رفتنشان هم بولوت را به طوفان سپردم و خانه را جمع و جور کردم. هر چه هم مادر جان گفت که جمع کردن  بعد

 ! نه؟شدیده مبه فردا سپر دیخانه را به فردا موکول کنم، قبول نکردم. کار امروز نبا

 و خوابش برده بود. دهيکاناپه دراز کش یرفتم. مادر جان رو ییرایاز اتمام کارها هم به پذ بعد

 .شدیکمرش تا صبح خشک م د،يخوابیم جانیزدم و به سمتش پا تند کردم. اگر ا یلبخند

 اتاقش کردم. یزدم و او را راه شیصدا آرام

 برگردم. نیيو به پا رميباال را رفتم تا بولوت را از طوفان بگ یهم به طبقه خودم

 .میمستقر شده بود نیيها را باال برود، در اتاق پاپله توانستیآذرخش که نم یدرد پا ليبه دل آخر

باز کردم. بولوتم چنان در آغوش عمو جانش به خواب رفته  یدر را به آرام دمينشن یجواب یتقه به در زدم و وقت دو

 با بلند کردنش، بد خوابش کنم. امديبود که دلم ن
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 ونشی. مدکردیم یدگياش رسکرده بود و به من و برادرزاده ليمدت واقعا ممنون طوفان بودم. کارش را تعط نیا در

 جبران خواهم کرد! شیبرا یروز دانستمیبودم و م

روشن را خاموش کردم و  یهاچراغ یزدم و چراغ روشن اتاق را خاموش کردم. در آخر هم همه شانیبه رو یلبخند

 فرو نرود. یکیرا روشن گذاشتم تا خانه در تار یفقط آباژور کنار در ورود

 و کوفته در اتاق را باز کردم و وارد شدم. خسته

 ه بود.چشمانش گذاشت یبود و دست سالمش را رو دهيطاق باز دراز کش آذرخش

 اشتباه بود. یهيفرض کی نیباشد. البته ا دهيکه خواب دادمیآرام و منظمش احتمال م یهانفس از

 .ديچيدر گوشم پ شیرايگ یرا باز کنم، صدا میکه خواستم کِش موها نيهم

 وجود من؟ یاومد-

 و گفتم: دميسمتش چرخ به

 ؟یبود دهينخواب-

 نگاهم کرد.چشمانش برداشت و چند لحظه  یرا از رو دستش

 تنش راحت بخوابم؟ یبدون عشقم و بو شهیمگه م-

 چراغ را خانوش کردم. یحرف چيهیعمد خمار کردم و ب یزده چشمانم را از رو ذوق

 نداشت که! مگر نه؟ یمرد عاشق کار نیکردن ا وانهید

 را باز کردم. میکرشمه قدم به سمتش برداشتم و در همات حالت کش موها با

 .ديکش یقيو آذرخش چشم بسته، نفس عم ختندیکمرم ر یحالت و بلندم مثل آبشار روخوش یموها

 خانم؟ یکن وونمید نیاز ا شتريب یخوایم-

 .دميگردنش کش یگونه روو نوازش طنتينشستم و انگشتم را با ش کنارش
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 قورت دادن آب دهانش به وضوح مشخص بود. یصدا

 گفتم: یاعشوه پر یرا کنترل کردم و با صدا امخنده

 داشته باشم. یقصد و غرض نيخدا من رو مرگ بده اگر چن-

 یفيخف غيبود با ترس ج ی. چون ناگهانديرا گرفت و مرا به سمت خودش کش میباز کرد و با خشونت بازو چشم

 افتادم. اشنهيس یو رو دميکش

 گفت: یدادم و او کنار گوشم با لحن خشن رونيرا ب نفسم

 .دوزمیلبات رو بهم م یحرف بزن جورنیا گهید بارکی-

 .دميرا بوس اشیقلم ینيخنده و لذت نگاهش کردم و نوک ب با

 .کردیوجودم را کامل م یهاتعصباتش، نقص یمرد و همه نیا

 جانم بود. یکه همه یمرد دنيبوس یشدم، برا قدمشيمن پ بارنیو ا دمیخند مستانه

 کردم. رابيباشد، خودم را س دهيکه به آب رس یارا کنار گذاشتم و مثل تشنه خجالت

 !شیهاو قربان صدقه رفتن هادنی! آذرخش بود و ناز خرمیهاآخر، من بودم و ناز و کرشمه در

 بود! نبود؟ یرسم عشق و عاشق نیا

 کند! اری یو عاشق جان از کف دهد و هزار بار جان فدا زدیمعشوق ناز بر که

 بود! یعشق، همان موهبت بزرگ اله و

 

 .میباز کرد ییغمایهفته بعد، گچ دست آذرخش را به دستور دکتر  دو

 دست و صورتش هم محو شده بودند. یِسطح یهاهم خوب بود و خراش شیرا شکر پا خدا

 هم به محل کارش برگشته بود. طوفان
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 !کردیو سرنوشت هم خوب تا م رفتیم شيخوب پ یخدا زندگ شکرِ

 نشاندم. میپاها یکردم و بولوت را رو شعر را باز کتاب

 فی. الحق هم که به خودم رفته بود! مثل خودم کنجکاو و فضول تشرشدیم ترگوشیتر و بازروز به روز شلوغ دخترم

 داشت.

 باز کردم. یاز صفحات را شانس یکیو با تکان دادن سرم،  دمیخند

 بود. میهاچشم یجلو یدلنواز مولو یاز شعرها یکی

 سر بولوت زدم و گفتم: یرو یابوسه

 دخترِ مامان؟ ميشعر بخون-

 کتاب داد و من با خنده گفتم: یرا با زدن محکمِ کف دستش رو جوابم

 .اريدرن یباز ی)دختر( مامان! وحش یِباشه دُخ-

 گرفتم و با آرامش شروع به خواندن شعر کردم. ینفس

 بُدَم خنده شدم هیمُرده بُدَم زنده شدم، گر-

 شدم ندهیعشق آمد و من، دولتِ پا دولتِ

 است مرا رياست مرا، جانِ دل ريس یدهید

 تابنده شدم یاست مرا، زُهره ريش یزَهره

 یانهدست نیرو که از ا ،یانهکه سرمست گفت

 آکنده شدمو سرمست شدم، وز طرب رفتم

 یجمع شد نیا یقبله ،یکه تو شمع شد گفت

 دودِ پراکنده شدم م،يَشمع نِ ميَنِ جمع
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 یو راهبر شرويپ ،یو سر یخيکه ش گفت

 امرِ تو را بنده شدم م،يَ نِ شيپ ميَنِ خيش

 فلک، از مَلِک و مُلک و مَلَککند چرخ شُکر

 کَرَم و بخشش او روشن و بخشنده شدم! کَز

 (یشمس، مولو اتي)غزل

 گرم شاعر جان! دمت

 ! روحم تازه و سرزنده شد!یاگفته ییشعرها عجب

 .ديچيدست زدن در خانه پ یبخوانم، صدا گریشعر د کیکه خواستم کتاب را ورق بزنم و  نيهم

 .دمیسرم را بلند کردم و مادر جان را مقابلم د متعجب

 .زدندیو افتخار برق م نياز تحس چشمانش

 بود! یکردنت. واقعا عال انيعروس قشنگم! هم صدات خوبه، هم فنِ ب نیآفر-

 به احترامش از جا برخاستم. زدم و یخِجِل لبخند

 مادر جون؟ یبود جانیا-

 را باز و بسته کرد و با مهر گفت: چشمش

 بودم! جانیدخترم. بله ا نيبش-

 لب حفظ کردم. یمحجبوب و آرام نشستم و لبخندم را رو یليخ

 مامان جان. میببر ضيبخون فِ گهید یکی-

 که شروع کنم گفتم:و قبل از آن ديبه ذهنم رس یلحظه فکر کیمَدِ نظر دوختم.  یگفتم و نگاهم را به صفحه یچشم

 مادر جون؟-
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 جانم؟-

 ست؟يبهتر ن ميبه نظرتون مشاعره کن-

 زد و با ذوق گفت: یلبخند

 که عاشق مشاعره هستش! یدونی. ماديتا آذرخش هم ب ميچند ساعت صبر کن دی. فقط باهيچرا، چرا! فکر خوب-

 !یوا یا

 .ستيرفته بود که آذرخش خانه ن ادمیکل  به

گچ دستش را باز  شيپنج روز پ ني! همکندی. اصال مراعات حالش را نمکنمیمرد دق م نی! نچ! آخر من از دست انچ

 و آقا امروز به شرکت رفته بود! میکرده بود

هم استراحت کند، گوشش بدهکار نبود که  گرید یهفته کیکردم منصرفش کنم تا حداقل  یقدر هم سعچه هر

 نبود!

 را به زبان آوردم. "باشه" یآرامم کلمه شهيرا تکان دادم و با لحن هم سرم

 !دادیفقط با آذرخش جان م مشاعره

 بودها! یگرید زيچ اصال

 

 .دميساعت بعد که آمد، به استقبالش رفتم و مثل پروانه دورش چرخ دو

 !یخسته نباش-

 و گفت: ديکش یقيجا نگه داشت. نفس عملبش را همان هيو چند ثان ديبوس را امیشانيپ

 وجود آذرخش! یباش شميپ یوقت شمیخسته نم-

 .دميتراشَش را بوسخوش یچانه یزدم و بدون گفتن کلمه لبخند
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 رنگش را از دستش گرفتم و گفتم: اهيسامسونت س فيک

 خونه. یدست و صورتت رو بشور، منم شام بکشم آقا-

 داد. لمیاش را تحوکننده وانهیکرد و همان لبخند مخصوص و د نگاهم

 چشم خانم خونم!-

 !بردیم غمایرا با هم به  نمیدل و د ت،يمالک "م" نیا

 !بالیب-

                                                               **** 

 یچ" یکرد و با گفتن جمله یدیمشاعره را به آذرخش گفتم. استقبال شد یاز صرف شام با شوق و ذوق، ماجرا بعد

 نشستم و بولوت را هم در آغوش گرفتم. شانیروکنار مادر جان نشست. من هم روبه "ن؟یبهتر از ا

 به مادر جان انداختم و گفتم: ینگاه

 اول شما شروع کن مادر جون.-

 حتما!-

 ظه مکث، لب به سخن باز کرد و با آرامش گفت:و او بعد از چند لح مینگاهش کرد منتظر

 هامُهر تو بر لب یها، ومِهر تو در دل یا-

 هاسِرّ تو در جان یشور تو در سرها، و یو

 در دامن ختهیخوارِ غمِ عشقت، آو تا

 هاباشد، رفتن به گلستان ینظر کوتَه

 دیما را برسد شا یدر طلبت رنج گر

 هاابانيعشقِ حرم باشد، سَهل است ب چون
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 سخن از عشقش نیچند ،یمگو سعد ندیگو

 ها!به دوران ندیو بعد از من، گو میگویم

 نشست و گفتم: میهالب یرو ینيدلنش لبخند

 بود! یعال-

 داد. لمیمهربانش را تحو شهيآرامش پلک زد و در جوابم لبخند هم با

از مادربزرگش با خنده دست زد و دلِ هر  قیگرفته بود؛ با دست زدنِ من، به تشو ادیهم که تازه دست زدن را  بولوت

 بُرد. زشيانگو دل نیريکار ش نیسه نفرمان را با ا

 وجود پر برکتش کردم! یِشدم و هزار بار جانم را قربان شیقد و باال یام، فدارسمِ مادرانه به

 دخترش گفت:نگاه به من و  کیشد و با  قدمشيآذرخش پ بارنیا

 از الف بگم؟-

 بله!-

 گفت: عیسر یليرا تکان داد و خ سرش

 نَفَسِ خرمِ بادِ صبا یا-

 مرحبا ،یاآمده اریبرِ  از

 ز صبح یديشب، چه شن یقافله

 چه خبر از سبا؟ مان،يسل مرغ

 فیسرِ خشم است هنوز آن حر بر

 اندر رضا؟ رودیم یسخن ای

 (ی)سعد
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 نگاهش کردم و بدون تعلل جواب دادم: نيتحس با

 رودیساربان آهسته ران کارامِ جانم م یا-

 رودیدل که با خود داشتم با دلسِتانم م وان

 مکن با کاروان یساربان، تند یبدار ا مَحمِل

 رودیروانم م ییعشقِ آن سَروِ روان، گو کز

 (ی)سعد

 

 باخت؟ یچه خودم را خسته کردم. برا یبرا دانمیدرد گرفته بود، از بس که شعر گفته بودم. اصال نم فَکَم

 افتاد؟یم "د"حرف  چارهيمنِ ب یبرا دیخدا! اصال چرا با آه

 هم نه! دیشا م،یدار دی! شادانمیشروع شود؟ اصال چه م "د"که با  میهم دار یمگر شعر آخر

 ضربه زد. امنهيبا دستش به سرا تکان دادم و بولوت  سرم

 گفتم: زانیآو یادادم و با لب و لوچه رونينفسم را ب کالفه

 دادم بولوت. رياالن بهت ش نيمن که هم-

 نگاهش کردم و او گفت: ی. با زاردیو بلند بلند خند ديرا شن میجان صدا مادر

 به من بخوابونمش؟ شیبد یخوایدورت بگردم! م یاله-

 به محبتش زدم و با آرامش پلک زدم. یلبخند

 ! دستت درد نکنه!ینه مادر-

 شد. رهيخ ونیزیبه تلو "!یهر طور راحت" یرا تکان داد و با گفتن جمله سرش
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 یهایبودن، سخت نیريبر شکردن عالوه یگرفته بود. مادر امهیدخترم چشم دوختم و او گنگ نگاهم کرد. من گر به

 بخصوص خودش را هم داشت!

 باال دادم. یرا به آرام زميو بل دميکش یبلند وفه

 نداشت. نه؟ یرمانيبچه س نیا

 به جانم افتاده بود. یآمازون یهایخورده بود، بعد حاال مثل وحش ريش شيپ قهيچند دق نيهم مثال

 هم شباهت دادم! یآمازون یهایو دلبرم را به وحش بایبودم من! دختر ز یگَندَم به خنده افتادم. عجب مادر هِيتشب از

م گفت یزد، احساس کردم کمرم از وسط نصف شد. آخ بلند امنهيکه بولوت به س یرا تکان دادم و با مَک محکم سرم

 و دستم را به کمرم رساندم.

 .ديکشیم ريو ت دیسوزیم یعي! پشتم به طرز فجواریگچ د نيشد ع رنگم

 دادم. نيرا تسک قرارمیدل ب قينفس عم کیکردم به خودم مسلط باشم و با  یسع

 نشد! جادیدر حالم ا یرييتغ چيه اما

 و متعجب نگاهم کرد و گفت: یجان با نگران مادر

 حالت خوبه آسمان؟-

 صورتم گذاشتم. یزدم و دستم را رو یلرزان لبخند

 خو.. خوبم!-

 نگاهم کرد و گفت: یو باز هم نگران دیترد با

 ؟یمطمئن-

 هم فشردم. یکه خواستم جوابش را بدهم، دوباره پشتم به سوزش افتاد و من با درد چشم رو نيهم

 بود؟ یچه درد مزخرف گرید نی! ایوا
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به سمتم آمد. خدا را شکر که  آذرخش به اتاق  عیسر یليبلند شد و خ شیوضعم، هُل شده از جا دنیجان با د مادر

 یام گذاشت و با صداشانه ی! مادر جان کنارم نشست و دستش را روکردیکارش رفته بود! وگرنه قِشقِرق بپا م

 گفت: یو نگران دهيترس

 ده؟یمامان جان؟ چرا رنگت پر شدهیچ-

 را گاز گرفتم و آرام گفتم: لبم

 .سوزهیپشتم م-

 را با تعجب باال انداخت و چند لحظه با دهان باز نگاهم کرد. شیابرو

 گفت: دیو او با ترد میدهانمان را همزمان قورت داد آب

 مادر؟ زِیعز یشیم یجورنیا شهيهم-

 گفتم: یآرام یرا به چپ و راست تکان دادم و با صدا سرم

 .زنهیبولوت محکم مک م ینه! فقط االن، اونم وقت-

 و با لذت و شوق نگاهم کرد. ديپر کش اشینگران

 حالش خوب است؟ وا؟

ماتم خودش لباسم را درست  یبه چهره توجهیو ب ديکش رونيآرام بولوت را از آغوشم ب یليکردم و او خ نگاهش

 کرد.

 و گفت: ديبوس قيعم یليرا خ امیشانيپ

 ؟یاالن بازم درد دار-

 گذاشت و پر از احساس گفت: اشنهيس یتکان دادم و او با ذوق، کف دستش را رو ینف یسرم را به نشانه یشگفت با

 من! دي! نور اممن زیدختر عز-
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 یاجازه نداد و خودش دَم گوشم با صدا م،یبگو یزيکه خواستم چ نيو متعجب آب دهانم را قورت دادم و هم شرمزده

 گفت: یآرام و بَشاش

 انگار! یادورت بگردم حامله-

 شده لب به دندان گرفتم و با شرم گفتم: سرخ

 نه! واقعا؟-

 و گفت: ديرا بوس سرم

 برات. خرمیچک م یبیبِ هیفردا -

 انداختم. نیيپا یرا با شوق خاص سرم

 زود نبود؟ یادیدوباره مادر شدن ز ینگاهش کردم و برا قيبه بولوتِ خندانم افتاد. عم نگاهم

 دهم! رشيش توانمینم یحت گریبچه بود. اگر باردار باشم، د یليهنوز خ بولوتم

 . ميکنیباشد سقطش م یردم، اگر آذرخش راضو با خودم فکر ک دیموضوع لرز نیا یادآوریبخاطر  امچانه

 آسمان! یفکر کن یآورشرم زيچ نياگر به چن یحت د،یآی! خدا را خوش نمرحمیمادرِ ب سقط؟

 

 خط قرمز! دو

را با وقاحتِ تمام به رخ  امیدوختم که باردار یکوچک ءیدهانم گذاشتم و گنگ و ناالن، نگاهم را به شِ یرا رو دستم

 .ديکشیم

 ! چرا اتقدر زود؟یوا

 ایو گو رفتیخارج شدم. مادر جان در سالن رژه م سیسست و لرزان از سرو ییدستم را گاز گرفتم و با پاها گوشت

 منتظرم بود!

 گفت: یآرام یبه سمتم برگشت و با ذوق و صدا د،يدر را که شن یصدا
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 آره؟-

 جانيه یاز رو یادهيبلند و کش "یوا"ادر جان آرام سرم را تکان دادم. م یليکرده به بولوت نگاه کردم و خ بغض

 رساند. انیگفت و با دو خودش را به منِ گر

 .نميرا گرفت و کمک کرد تا بنش دستم

 .ديمحبت و مهر، صورتم را با دستانش قاب گرفت و چند بار صورتم را بوس با

فرمش به من لب کوچک و خوش یهیگر دنی. بولوت هم با دکردمیهق مهِق شتريو من ب رفتیام مصدقهقربان او

 دهم. صيبغضش را تشخ توانستمیم یلرزه افتاده بود و من به راحت

 عروس خوشگلم؟ یکنیم هیچرا گر-

 را در دستم گرفتم و محکم فشردم. دستش

 زود بود. بولوت هنوز سه ماهشه! یليمادر جون خ-

 زد و با آرامش صورتم را نوازش کرد. یلبخند

 زم؟یعز یکنیم هیگر یدار نيفقط بخاطر هم-

 .دميرا باال کش امینيرا تکان دادم و ب سرم

 ؟یکنیم تیمسئله اذ نیدخترِ گلِ من! چرا خودت رو بخاطر ا-

 شکمم گذاشت و با عشق گفت: یرا رو دستش

 شه؟یاگه آذرخش بفهمه چقدر خوشحال م یدونیاز طرف خدا. م یِموجود کوچولو لطف بزرگ نیا-

 یلي! آذرخش بچه خدانستمیرا خوب م نی! اادیآن هم ز شد،ینشست. خوشحال م میهالب یرو یمحو لبخند

 دوست داشت.

 بخند قشنگ مادر! بخند!-

 گفتم؟یبه آذرخش م دیچگونه با یفشار دادم. وا اشنهيسر به س شتريرا تکان دادم و ب سرم
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 دوباره بادرار شده باشم! مانمیروز بعد از زا ستيسه ماه و ب یکه به فاصله شدیهم باورم نم هنوز

 !کردیم بميرا نص "لقب مادرِ هُل"ام، باردار شده یزود نیکه دوباره و به ا ديفهمیم ی! مطمئنا اگر کسدمیگز لب

 ! خدا خودش به داد برسد.یوا

 چه خواهم کرد؟ یوجب مين یدو بچه با

 

 دادم. نتیو لبانم را با رژ لب قرمز رنگ ز دميرا داخل چشمانم کش یمشک مداد

تخت نشستم و کالفه با انگشتانم،  یپرت کردم. رو یخورد شده، رژ را محکم به طرف یو با اعصاب دميکش یبلند هوف

آذرخش مطرح  یرو شِيموضوع را پ دیچگونه با دانستمیو اصال نم دميکشیرا ماساژ دادم. خجالت م میهاقهيشق

 کنم!

دور هم سر و وضعم را چِک کردم تا کم  کیپاچه بلند شدم و از اتاق خارج شدم. اِف دستاِف نگِید نگید یصدا با

 بودم! باینداشته باشم. خدا را شکر آراسته و ز یو کسر

 دهيبودند و آذرخش بولوتش را به آغوش کش ستادهیآذرخش باز کرده بود. هر دو وسط سالن ا یجان در را برا مادر

 .گذاشتیتند بوسه بر سر و صورتش مبود و تند 

 عاشق دخترش بود! قطعا

 آمدم و به سمتشان رفتم. نیيآرام پا آرام

 بود تا محوِ جمالم شود. ینگاه کاف کیو همان  دیزودتر مرا د آذرخش

 م:تبولوتم، دستم را به سمتش دراز کردم و گف یزدم و در مقابل چشمان منتظر مادر جان و نگاه آب شیبه رو یلبخند

 !یسالم! خسته نباش-

 دستان بزرگش فشرد. انياش نشاند و دستم را ممردانه یهالب یرا رو شیبایز شهيهم لبخند

 .ديو محکم سرم را بوس ديبه حضور مادر جان مرا به سمت خودش کش توجهینکرد و ب ولم
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 به سمت آشپزخانه رفت. یحرف چيهیجان با لذت و ذوق نگاهمان کرد و ب مادر

 !شکیبود ب یباشعور و بادرک زنِ

 ماهت آسمانم! یسالم به رو-

 گریمماسِ هم بود و مادر و دختر به چشمان همد قايگذاشتم. سر بولوت و من دق اشنهيس یرو یشرم چيهیرا ب سرم

 .میشده بود رهيخ

آدم بزرگ و انگار  کیکار من، مثل  دنِیآذرخش فشار دادم. با د ینهيبه س شتريکرده نگاهش کردم و سرم را ب اخم

 اشنهيبه س شتريکرده باشد، اخم کرد و با دست کوچکش کت آذرخش را فشرد و سرش را هم ب ديکه از من تقل

 فشرد.

 ما! یروز نشده، شد حَوو کیهم از دخترمان!  نی! اايب

 .ديرا با عشق بوس مانیرا به زور خوردم و آذرخش سر هر دو امخنده

 دلم! یزایادامه داد( من مال هر دوتاتون هستم عز طنتيو با ش دیجفتتون بشم من! )خند یفدا-

 تر شده بود!پخته ایاش گومردانه یرا بلند کردم و نگاهش کردم. چهره سرم

 !آوردینفسم را بند م شهيو اقتدارش مثل هم تيجذاب

 اش بود!ن و بچهمَأمَن و حافظ ز ار،يمرد تمام ع کیلب نشاندم. مثل  یرو لبخند

 وجود پر افتخارش! یفدا

 

 گفتم. یچشمم را تنگ کردم و آخِ آرام کیگرفت و من با درد  میاز بازو یجان وشگون مادر

 که گوشت تنم کَنده شد! نگاهش کردم و او آرام و با اخم گفت: آخ

 ؟یبهش بگ یخواینم-

 به سقف گفتم: ینگاهِ کل کیچپ زدم و با  یعل یرا به کوچه خودم
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 بگم مادر جون؟ ويچ-

 شد. یحرص شتريمن ب یو با خنده دمینگاهم کرد و با حرص و تشر نامم را صدا زد. خند هانهياندر سف عاقل

 ام را کنترل کردم.نگاهش را به صورتم دوخت و من به زور و زحمت خنده تیاخم و جد با

 گفتم: ییرا صاف کردم و با دلجو میچند سرفه، صدا با

 فعال نه. یول گم،ی! چشم بهش مديخوب ببخش-

 تنگ کرد و گفت: دیرا با ترد چشمانش

 ؟یکِ قايدق-

 گفتم: قينفس عم کیو با  دميرا داخل دهانم کش نمیيپا لب

 بهش بگم. میتنها شد یوقت خوامیم-

 گفت: انهیو عشق داشتند، موذ طنتياز ش یکه برق یباال رفته و چشمان ییکرد و با ابرو یآهان

 .یزنانت دلِ پسرم رو آب کن یو با ترفندها ییتو تنها یخوایکه م یگفتیرو از اول م نیخوب ا-

 و گفتم: دميکش یآرام نِيشرم ه با

  ه؟يچه حرف نیاِ، مادر جون! ا-

 و گفت: دیخند بلند

 گم؟یمگه دروغ م-

 دانستمیخوب م یليکاه، خ رِینکردم. منِ آب ز دايحرف حقش پ یبرا یو من جواب گفتینگاهش کردم. دروغ نم فقط

 !شرح دهم شیرا برا زيانگخبر شوق نیو بعد از تشنه کردنش ا زمیناز بر لويک لويک شیدر خلوت برا خواهمیکه م

 اش توجه آذرخش به سمتمان جلب شد.بلند قهقهه زد و با خنده د،یتعلل من در جوابش د دنیجان با د مادر

 رد و گفت:نگاهمان ک متعجب
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 منم بخندم. نيهستش، بگ یدارخنده زياگر چ-

 ام کرد.حواله یچشمک "پسرم! ستين یچيه" یاش را خورد و با گفتنِ جملهجان خنده مادر

 دادم و مادر جان به سمتم خم شد و دمِ گوشم گفت: رونيب یآرام یرا با خنده نفسم

 و تو هر جور که دلت خواست سر به سرش بذار. مونمی. خودم هم تو اتاق مخوابونمیمن بولوت رو م-

 .یچشم! و مرس-

که خواست بولوت را به آغوش بکشد، آذرخش اخم  نيبلند شد. هم شیاز جا قهيآرامش پلک زد و بعد از چند دق با

 کرده لب به اعتراض باز کرد:

 بمونه، دلم براش تنگ شده بود. کمیاِ؟ مامان؟ بذار -

 دنی. آذرخش با ددیکند، بلند بلند خند هیگر کهنیا یجادخترش را گاز گرفت و بولوت به اش، لپِاز اتمام جمله بعد

 دخترش کرد. یاش خودش و جانش را فدابولوت، دل و جانش با هم ضعف رفتند و به رسم پدرانه یخنده

کردم. خدا هر جفتشان  هر دو نفرشان یپدر و دختر، من هم به خنده افتادم و با عشق و لذت جانم را فدا یخنده از

 حفظ کند!  میرا برا

 گفت: یو ماهرانه بولوت را در آغوشش گرفت و با خونسرد عیسر یليبه حرف آذرخش، خ توجهیمادر جان ب اما،

 .ینيزن و بچت رو بب یبتون شتريتا ب ايزودتر ب کمیبه بعد  نیبخوابه! شما هم از ا دیوقت خوابشه، با-

ه ب نهيپشت چشم نازک کرد و با طَمَأن شیگرد شده نگاهش کرد و مادر جان برا یباز و چشمان مهين یبا دهان آذرخش

 سمت اتاقش رفت.

مادربزرگش گذاشت و  یشانه یتقال سرش را رو یابدون ذره ع،يآرام و مط شهيهم که انگار نه انگار! مثل هم بولوت

 هم گذاشت. یاش را روچشمان خمار شده

 رنگت دختر نازم! یآب چشمان یمادر فدا آخ

 خنده زدم. ریاش زمات مانده یافهيق دنیبه آذرخش دوختم و با د بارنیرا ا نگاهم
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 گفت: یمصنوع یو حرص طنتيتنگ کرد و با ش چشم

 کوچولو؟ یخندیبه من م-

 کردم. ديشد و با تکان دادن سر، حرفش را تأئ شتريب امخنده

به سمتم  "نازم یدارم برات کوچولو" ینگاهم کرد و با گفتن جملهشده باشد،  رهياش خکه به طعمه یکس مثل

فِرز  یليدستانش گرفت و خ انيکه خواستم از دستش فرار کنم، کمرم را م نيهم یفيخف غيهجوم آورد و من با ج

 دستانش بلندم کرد. یرو

 

 و خنده گفتم: غيبا ج بایرا در مشت گرفتم و تقر راهنشيپ یقهی

 آذرخش! فتميم یوا-

 فشرد و با عشق خم شد و صورت و گردنم را بوسه باران کرد. شیهادندان انيرا م لبش

 گفت: گذاشتیسر و صورتم م یو او در همان حال که بوسه رو دمیگلو خند در

 من! یِغم و ترس نداشته باش عشق ابد یقربون چشمات برم؟ شما تا با من یفتيکجا ب-

 گفتم. یادهيکش "چَشم"هم زدم و را با ناز، تند تند به  پلکم

ت که به سم یو در حال دي. چشمانم را محکم بوسدیسر میبرا شياز پ شيکارِ من دلش ب نیاحساس کردم با ا قشنگ

 گفت: رفت،یها مپله

 منَن! یايدن یخوشگلت که همه یچشما یمن فدا یآ-

 یصدا نیگوش سپردم. ا ايدن یِقيموس نیبهتر یگذاشتم و با جان و دل به صدا اشنهيس یلبخند، سرم را رو با

 !کردینواز، روح و روانم را آرام مگوش

 دستش کرد. نِیگزیرا جا شیبرداشت و پا میزانوها ریدستش را از ز م،یديدر اتاقمان که رس به

 با پا، در را کامال باز کرد. میزانو ریرا باز کرد و بعد از انداختنِ دستش ز در
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 ت و خودش هم کنارم نشست.تخت گذاش یرو مرا

 دم،یو لب خندانش را د انیپاینگاه ب یصامت نگاهش کردم و وقت قهيصورتم شد. چند دق یرهيکردم و او خ نگاهش

 گفتم: یبا کجکاو

 ؟یکنینگاهم م یجورنیچرا ا ه؟يچ-

 کج کرد. یپشت دستش صورتم را نوازش کرد و سرش را هم کم با

 ؟یدار یدوست دارم عشقم رو نگاه کنم. مشکل-

 باال انداختم و گفتم: شانه

 نه!-

 خاصش گفت: یشد و با همان نگاه و صدا ترکینزد

. شمیبند نم جاکیو  رهینم یدستم به کار یستين شميپ یعمرِ آذرخش! اصال وقت شهیدلم برات زود زود تنگ م-

 جونِ من! یممنون که هست

 و کنار گوشش لب زدم: دميبوس قيکه او عاشقش بود، صورت زِبرش را عم امیشگيشدم و با آرامشِ هم خم

 .یکه مثل کوه پشتم ،یمن آقا! از شمام مرس یِهست یهمه یشما که شد-

 .ديتر بوسو متقابال صورتم را محکم دیخند

و او خودش، دستم را  دميکش اشنهيس یه روگونکردم. دستم را نوازش ترکیگرفتم و خودم را به همسرم نزد ینفس

 قلبش گذاشت. یرو دنشيگرفت و بعد از بوس

 زدم و گفتم: لبخند

 آذرخش!-

 چسباند و از اعماق وجودش گفت: میبه موها لب

 جانِ آذرخش؟-
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 سوال بپرسم؟ هیجانت سالمت آقا! -

 شما دو تا سوال بپرس.-

 و گفتم: دمیخند نينمک

 داره؟ یبابا بودن چه حس-

 گفت: یقيکردم و او با حس و حال عم نگاهش

 !هینظریسخته برام. حس ب فشيتوص-

 !کردمیم یساز. مثال داشتم آمادهدمیگز لب

 !یرا هم ندارم! هِ ینيمقدمه چ یبر سرم که عرضه خاک

 

 گفتم: اطيدهانم را قورت دادم و با احت آب

 ؟یدوباره بابا بش یبعد... دوست دار-

 !کردیرا آب م مینوايکه دلِ ب ییهان خنده! از آدیخند

 خانمم؟ اديمقدس بدش ب یموهبتِ اله نیکه از ا یِکدوم مرد-

 و صورتم را مقابل صورتش گرفتم. دميخودم را باال کش یاسترس کم با

 فشردم و با شرم گفتم: امینیيپا یهارا با دندان میباال لب

 آذرخش... من... من... من حاملم!-

 شتريو دهان بازش، شرم و خجالتم را ب . چشمان گرد شدهديحرفم نفس نکش دنيبا شن ،یالحظه یکردم برا احساس

 .کردیم

 گفتم: یتکانش دادم و نامش را آرام صدا زدم. جواب نداد و من با نگران دهيترس



 تاوان خواهم داد اما با عشق

 
487 

 

 ؟یآذرخش! آذرخش جان! خوب-

 صورتم را قاب گرفت و گفت: جان،يخودش آمد و با بغض و ه به

 جونِ من دوباره بگو! ؟یگفت یچ-

دستش را  اندازم،یب نیيکه خواستم سرم را پا نيو هم دمیپناه ببرم. لب گز یدِنج یاز شرم به کدام جا دانستمینم

 ام گذاشت و سرم را باال نگه داشت.چانه ریز

 گفت: ینگاهم کرد و با لحن پر از عشق قيعم

 ر شدن خجالت داره؟ننداز همه کسِ من! مگه ماد نیيسرت رو پا-

 چنگ انداخت. میرا تر کردم و بغض به گلو لبانم

 !شکیمرد، قهرمان و پهلوان همسر و فرزندش بود ب نیا

 زود بود! یليخ-

 بوسه کاشت. میدو ابرو انيم ق،يعم یتکان داد و با حس سر

رو  نعمت و برکت نیکه خدا چقدر دوستمون داشته که ا نيفکر کن و بب نیو زود نداره که. به ا ریقربونت برم من! د-

 کرده! بمونيدوباره نص

 اشنهيسرم را به س دادیاش را به زور فرو مکه بغض مردانه یدر حال اط،يآرام و بااحت یليرا تکان دادم و او خ سرم

 گفت: م،یموها انِيم قينفس عم کیچسباند و با 

دو بار حس خوب پدر شدن رو تجربه  یممنون که گذاشت م،يزندگ دِيامآسمانم؟  یازت تشکر کنم؟ چطور یچطور-

! ممنون یآرامشم رو فراهم کرد شهيتا حس مقدش عشق رو تجربه کنم. ممنون که مثل هم یکنم. ممنون که بود

 !میيتنها یهاآسمانِ شب

یبدهم! نم یچه جواب قشيو عم منتیهمه احساس ب نیدر مقابل ا دانستمی. نمدميقلبش را بوس یرو هیگر با

 !دانستم

 و گفت: ديرا بوس امینيب نوک
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 !هافتهيقلبم از کار م یکنیم هیگر-

 سِتبر و محکمش فرود آوردم. ینهيس یزدم و مشتم را رو یآرام هق

 .رميخدا نکنه! زبونت رو گاز بگ-

 گاز گرفت. طنتيگفت و زبانش را با ش یچَشم یاحالت بامزه با

 ام انگار جانش تازه شد.و با خنده دمیخند

 محکم در آغوشش فشرد و مثل گهواره تکانم داد. مرا

 عمرِ من. نتیريش یهاخنده یجان! جانِ من! فدا یاِ-

 ام را باال دادم.زد. دستم را پشت گردنش انداختم و با ناز شانه خونيشب میهاصورتم خم شد و به لب یرو بارنیا

 و او گفت: میاز هم جدا شد م،یکه کم آورد نفس

 تاج سرم! کنهیهات، مثل نگاه آروم چشمات، آرومم منفس یهات، مثل صدالب یِنیريش-

 مانیهالب یرو ن،يآتش یو به همان گرما ديخورش ییِکه به روشنا یو خودش هم لبخند زد. لبخند دیرا د لبخندم

 جا خوش کرده بود!

 زد. مهيخ میو او رو دميتخت دراز کش یکمکش رو به

 .ديکرد و دوباره با عشق و عالقه صورتم را بوس سميخرج چشمان مشتاق و خ ینگاه

 دختر؟ یهمه جونم یدونیم-

 .دميکش نیيرا پا راهنشيپ یقهیرا باال دادم و با ناز  امشانه

 اوهوم!-

شکمم منقبض شدند  یهاعضله یراراديغ یليشکمم گذاشت. خ یرا داد و دستش را رو لمیاش را تحومردانه لبخند

 گفت: یو او کنار گوشم، با لحن آرامش بخش
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 جان؟ قربونت برم!-

ام دست سرخ شده یهاو او با عشق به گونه دميخجالت کش میهارا باال زد. به رسم دخترانه راهنميو او پ دمیگز لب

 .ديکش

 !یليدوست دارم. خ ادیز یلياز آرامشمه. سرخ شدنت رو خ یخجالتت هم بخش-

 

 شکمم به حرکت درآورد و با عشق گفت: یشده بود، دستش را رو رهيکه به چشمانم خ طورنهما

 !جاستنیکوچولومون ا-

 .ديرا بوس میرا با لبخند تکان دادم و او گلو سرم

 تو! یلبخندا نیا یمن فدا یآخ همه-

 خدا نکنه آذرخشم!-

. با عشق نگاهش کردم و او دوباره ديمم را بوسشک ینشست، خم شد و رو کهنیو بعد از ا ديپاش میبه رو یلبخند

 زد. مهيخ میرو

 با من؟ یآخ آسمانم! چه کرد-

 چشمانم را گرد کردم و مثال با تعجب گفتم: یتصنع

 کردم؟ کاریمن چ-

 و گفت: ديقلبش کوب یاش را چند بار رومشت شده دست

تو به قفسش  ی. پنج ساله که فقط و فقط براتَپهی! االن فقط بخاطر وجود توئه که میالمصب فرود اومد نیرو سرِ ا-

 من! یِزندگ کوبهیم

 یشاني. پدميسُر دادم و سرش را به سمت خودم کش شیموها انيام، انگشتان هر دو دستم را ممهارت و تبحرِ زنانه با

 و گفتم: دميرا بوس بشيبلند و خوش ترک
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. دهیخودت صدا م یفقط برا ؟یشنویقلبم رو م یمردِ من صدا-

 و گفت: ديقلبم را بوس یرو

 تو! یقلبِ سرخ و تپنده یقلبم فدا-

 کرده نگاهش کردم و او با لبخند گفت: اخم

 رو ازم نخواه خانم! نینرم. ا تتيوجود با اهم یقربون صدقه تونمینم-

 !کردیم امیضربه فن شهيمرد هم نیا

 !مانندشیگفتار و کِردار ب با

 و گفت: ديکش اهميس یموها انيم یقيعم نفس

 !کنهیم وونمیعطر موهات د-

 و ادامه داد: ديگوشم را بوس یالله

جونم  کردمیاحساس م دمتیدیم یداشت. وقت یخاص یبرام رنگ و بو ايعاشقت شدم دن یآسمان، وقت یدونیم-

یکه از خدا م ییهاچه شب یدونیو من پرستشت کنم. نم یمال خودم باش خواستمیبرات پر بکشه. فقط م خوادیم

 !سمانمآ یدونی! نمزمیرو به پات بر ايدن یتا همه یمن باش یبرا خواستم

 اش آرامش گرفتم و با حس آرامش نفس گرفتم.چسباند و با جمله امیشانيبه پ یشانيپ

سرمون دوستت دارم.  یآسمان باال یآسمانم، به وسعت اسم مقدست، به وسعت همون هفت آسمان، به بزرگ-

 !پرستمتیعاشقتم و م

 زدم. لبخند

 ! مگر نه؟یکنارم هست جا،ني! همییجانیا یزندگ

 طعم آغوشت را با تمام وجود حس کنم! خواهمیم ا،يب

 !ريآغوشم بگ در
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 قلبم را آرام کن! اتینیريشو... با ش نیريهم ش باز

 !گذردیم نيچن نیا و

 !رسندیو معشوق به هم م عاشق

 !شودیدلِ هر دو نفر دگرگون م حال

 !شودیم نیريش یزندگ نيچن نیا و

 را به آغوش بکش! یزندگ

 !ندينشیبه دلت م نشیريش طعم

 !رديگیو جان آرامش م گذردیم نيچن نیا و

 !گذردیم نيچن نیا

 !زانیتمام عزا یاز همراه ممنون

 .نيرو برده باش یاز خوندن رمان لذت کاف دوارميام

 .انیپا

 (۱۳۹۷/۱/۲۹)سال 




