
 

 سوخته دامانم
 یتعالباسمه 

 
نیمي از صورتش سوخته بود ..سوخته که نه مچاله بود ..پوست تیره وسبزه اش 

 مثل یه تیکه چرم بهم پیچیده بود ودل اشوبه ام رو بیشتر میکرد ..
سناک که  سناک بود ...تر ست محکم گردنش ..تر گونه اش... فکش ..حتي پو

 نه ..عذاب اور بود ..
..به شود  شوبیه به دیهوراا  ده اا  شوونه اا  پهن ..ددبنند بود ودرشوت 

 چهل وپنجاه ...
 من برم پیش زینال ننه ..؟؟؟!!!-»
حال وروزوم - که داني  ُدم ..خود   بِ جت  چه کنم دختر...؟نمیتونم خر

 ...خودوم سرباروم ننه ..
سه ومیتانه خرجت بده ...عبید باش  ستش به دانش میر ست ..د ولي اون دارا

 ه ...حرف زده ..حاضر شده دبولت کن
 ولي زینال اخالق نداره ننه ...ترسناکه صورتش ...-
نه ؟...زیور از خونه پرتت کرده بیرون ..یه  - به صووورتش چي کار دار  ن تو 

صورتش  سرو سحر کني ..بعد به فکر  شب( رو  شو) سر ندار  که  سقف باال 
 استي ...؟

سئول ست م ت تو یبرو ننه... نترس ظاارش اینه ..ولي دلش بزرگه ..کم بار  نی
.. 
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به خاطِر من گیس سفید دبولت کرده ..وگرنه کي تو این دوره زمونه راضي میشه 
 یه زن بي سروسامون رو که انوز اسم شوارش روشه پناه بده ..

 میترسم ازش امه میگن دیوونه است ..-
وا سوومن ..؟؟این حرفها چیه ننه ..؟اگه دیونه بود میتونسوووت این امه مال -

سامون  سرو سربه راه ومنال رو  بده ..؟اگه یه ودتهایي ام تند  میکنه به خاطر 
 کردن زیردستهاشه ..

 ننه من نمیخوام برم ..بذار پیشت بمونم ..-
 اخمي کرد ووشگوني ازبازوم گرفت ..

خود  داني سمن ...تنها کسي که تو خونه اش را  میده امین زیناله ...اگه -
 ادر تا این دفعه شوار  ام بامیترسي وبهونه جور میکني پس برگرد خونه   د

 یه تیپا بیرونت کنه ..
 ننه ..؟؟!!!-
 «مرگ وننه... برو دیگه االن عبید میاد غر میزنه به جانوم ... -

دوباره نگاام رو  نیمه   سوخته   صورتش نشست ...جمع شدم تو خودم 
 ...اینه دسمتم خدا ..؟که اواره بشم ؟..که بیام زیر دست این دیو وَدد؟

 دستم رو بند پرچادر عربیم کردم ..
 خانم باجي میگفت مادر شوار  از خونه پرتت کرده بیرون؟-

تنم مینرزید ...حتي از صووالبت صوودا  نکره وپوسووت چروکیده اش مینرزید 
 ...صدا  محکمش رعشه مینداخت به این دل بي درار ..

 میگفت یه جا  خواب میخوا  تا ودتي که شوار  بیاد؟-
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شرم ود سي نیومد تا عرق  سنگین بي پنااي چنان بیخ گنوم رو گرفت که نف رد 
 جواب سوال واضحش رو بدم ..

وادعا حرفي نداشووتم ..امه   درد وغم من بي کسووي بود وَانت بخَتن مانند 
 اجاق کور  ...

َرِحم ِبکر وبایر  که حاال بعد از چهار سال کارم رو کشونده بود به این صور  
 ورعشه افکن ...چشمها  سربي ... چروکیده ...صدا  سنگي

)کجایي پس دادر؟ ...زنت داره این گوشووه   دنیا زیر بار حرف وسووخن اا له 
 میشه ..زیر بار منت یه سقف باال  سر .. (

چي شوود پس جوابم ؟...زبونت َنم کشوویده یا الل شوود  ..؟.خانم باجي که -
 حرفي از کرو الل بودنت نگفت ..

...اونقدر باال وباال که نفسووم رو برد ..چقدر بي مرو  بود بغضووم باالتر اومد 
 این مرد ابنیس چهره ..

 چونه ام که لرزید حس کردم که چقدر متنفرم از این مرد ..
تو ذان خسووته ام... مرتبه اش رو گذاشووتم ام راز زیور... مادر شوووار دیو 

 سیرتم ..امون جور  تنخ ..زار وانظل ..
بغوره بگیر  ...من چشم وگوشم پراز اشن تمساِح خیل خب نمیخواد واسم ا-
.. 

 به خانم باجي ام گفتم ..این جا یتیم خونه نیست ..این خونه درار دانون داره ..
 راه ورسم داره ..خبط وخ ا کني جریمه وتاوون داره ...ادا  این خونه منم ..

 نم ...حرف اول واخر این خونه منم ..ین کالم ختم کالم ..دانون این خونه م
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ثل  کار میکني ..م که میخور   مه ا   جا بموني برا  ارلق گه میخوا  این  ا
 زینت و صابر ..

سیر میکني  شکمت رو  این جا مفت خور  وتن پرور  غدغنه ..کار میکني و
.. 

خاله زنن باز  مودوف ..مفت خور  مودوف ..ین کالغ چهل کالغ مودوف 
... 

 دراز  ام مودوف .. خوش ندارم رو حرفم حرف بشنوم ..پس زبون
اا   یاد دعوا فت معنوم بشوووه ..درضوومن خوشووم نم تا تکنی جا میموني  این
یاره ...پس دعوا  خونوادگي ام  خونوادگي تون سووراز خونه وزندگي من درب

 مودوف ...
 اینجا میموني تا شوار  بیاد سراغت ...(

چقدر کمر شووکن بود سووربار کسووي مثل زینال بندر  بودن ..چقدر نفس گیر 
ود شوونیدن دراردانوني که امه چیز رو مودوف کرده بود حتي زندگي زناشووویي ب

 ام رو ...
 دلم کز کرد یه گوشه ..بي مروتي نبود ا  دانون اا ..؟

کاش یه نفر بود ..یه ادم عادل ..که بهش میگفت اخه مرد شووی ان چهره ..این 
 زني که جنو  رو  مینرزه از بي پنااي

 ..خانم خونه اش بود ..اختیار دار بود ..یه زماني سروساموني داشت 
ولي حاال به ل ف پرده در  اا  دوِم ظالمین شوار ...شده یه بي پناه ...یه بي 

 خونه ...یه بي سقف ...اواره ...بي کس ..
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 شده بنده   تنها  خدا ...که ایچ کس یاورش نیست جز خدا ..
سنگت ام مث سوخته (چ ور دلت میاد زینال بندر  ؟...نکنه دِل  صورتت  ل 

 وتاریکه ..؟
که نه رحمي به تنهایي وبي کسیم میکني ....نه شفقتي به این دل کز کرده کنج 

 دفس ... )
 از کنارم که رد شد بو  خاک وچوب سوخته تو بینیم پیچید ...

ضمن دختر عمو ...وا  به حالت اگه پا کج بذار  ..اونودته که تو میموني - در
 ..ومن ...حواست رو جمع کن 

 دوباره برگشت وبه رااش ادامه داد وامزمان فریاد زد ..
 زینت ..ااا  زینت کجا موند  ..؟-

که  تدار سوورد وسووربي ش ...ازمرد   مه اد ندش ..ازاین ا یدم از اوا  بن لرز
 دراربود تمام زندگیم رو تو مشتش بگیره

 امینکه اطاق خالي وتهي شد از حضورش ...
 مسافر برجا  مانده ..خم شدم مثل یه سرو شکسته ..یه 

خرد شووودم تو خودم .. خدا! عذاب الیمي برا  اجاق کور  تو فالم نوشووتي 
 ...حق نیست ..وادعا که حق نیست

 اینکه صالح دونستي وبارَورم نکرد  دست من نبود ...از اراده ام خارج بود ..
ه دخدا !!!....بي رحمیه که به خاطر یه ناتواني این جور  تحقیر بشووم ...درمون

 بشم وخاکستر بشم ..
شتي ..زیاد  شونیم نو ستم حکمتت چي بود که بي فرزند  رو تو پی کاش میدون

 نیست این درد ..؟
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 خودم رو ب*غ*ل کردم وتاب دادم ...
َمن؟ ..ببین چقدر خار شوود  که برا  یه جا  خواب  ببین به کجا رسووید  سووَ

 ... ویه سقف م مئن... کني دراردانون مودوف وممنوع رو میشنو 
شن  شها  پرشده از ا سقف کوتاه اطاق وبا امون چ سمت  سر بنند کردم به 

 نالیدم ..
 بد امتحانیه خدا ...سخت امتحانیه ...بعد از چهار سال رسما کم اوردم ...-

جایي  فت ...ک بار این خ که زنت داره میمیره زیر  جایي  دادر؟ ...ک جایي  (ک
 شوار من ..؟ )

بریزه ..درسووت مثل یه ظرف اب که از  صوودا  باز شوودن در باع  شوود دنبم
 دست میوفته ومیشکنه ..

 اینجایي خانم جان ..؟پاشو بیا زینال خان گفته اطادت رو نشونت بدم ..-
جنوتر که اومد صووور  خیس از اشووکم رو تو پرچادر عربیم دارم کردم ..ولي 

 مگه میشد این شونه اا  سنگین از درد بي کسي رو مخفي کرد ..؟
 ني خانم جان ..؟گریه میک-

 چي میگفتم؟ ...که کارم از گریه گذشته ...؟که دردم یکي دو تا نیست ...؟
 با کف دست اشکهام رو پاک کردم ..

پاشو خانم جان ..پاشو درد وبال  به سرم ..خدا کریمه ..ایشاال امین روزاا -
 مرد  ام از سفر برمي گرده ..

شت دادر از ومن به ارومي دل دادم به این اندک کورسور   شاید با برگ امید که 
 سفر... دوباره بتونم برگردم به اون خونه
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واززیر یوغ این مرد ااریمن باطن وااریمن چهره دربیام ..از زیر بار منت زینال 
 بندر  ..

ارچند که خاطرا  نچندان دوِر گذشووته بهم بابت کرده بود که حرف زیور.. 
حرف شوارم ...حرف اول واخر زندگِي مادر فوالد زره ِ  دادر ...حرف دادِر...

 سمن بیچاره ..
**** 

اطادي که زینال تن پسوورعموِ  دوِر من تو دار دنیا ..ل ف کرد وبهم حبه کرد 
 ..یه اطاق شیش متر  با یه فرش نخ نما شده   دستباف ددیمي بود

 که موکت ل*خ*  وعور خونه   زیور شرف داشت بهش ...
و به افتاب... نور میداد به فضوا  تارین اطاق... یه کمد وارینه   بي داب که ر

 ولي !یه پنجره داشت دلگشا ...تمام حیاط وباغ جنو  چشمها  میدرخشید
چمدون دستي کوچیکم رو که ننه برام مهیا کرده بود گذاشتم تنت کمد دربسته 

 وچادر عربیم رو تا زدم ...
ورمه ا  بنندم شال مشکي نخیم رو دور سرم محکم کردم ونگااي به لباس س

 با استین اا  گشادو سر استین اا  دکمه دار انداختم ...
 نواراا  طالیي رنت لباسم میدرخشید ودان کجي میکرد به بخت سیاام ..
 نگااي به دختر سبزه   در ارینه وستاره   حن شده رو  چونه ام انداختم ..

شوني نوشتم مثل  ستم پی ستم ...فقط میدون سوخته پوزیبا بودم ..؟نمیدون ست 
   زینال ...بدجور  سوخته است ...

نفسم رو دور  دادم تا شاید این اشکها  صف بسته پشت پنن چشمهام رو 
 دبل از بارش بخشکونم ..
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 خدایا حکمتت رو شکر ..ولي بدجور  آفت زده ام ..
راه نجاتي باش برام ...حدادل ..حدادل دادر رو برسووون ..که از این یه بوم دو 

   پیدا کنم ..اوایي نجا
به خدا که اگه باشووه کنفتي خونه اش برام ارزش داره تا این زندگي بي دروپیکر 

 زیر یوق زینال بندر  ..
**** 

نگاام رو  ظرف غذا خشون شوده بود ..حتي یه جرعه اب ام از گنوم پارین 
 نمیرفت ..

صور  سوخته وپوست چرم مانند وچروکیده   دست چپ زینال که مدام تو 
 راز میشد ولقمه برمیچید ..سفره د

تهوع اور بود وچندشووناک .....وامین نمیذاشووت تا بي دغدغه لقمه ام رو فرو 
 بدم ..

چیه دختر عمو ..؟دیدن دسووت وباِل ادم سوووخته اشووتها  رو کور کرده یا -
 عار  میاد دست تو سفره   فقیر بي چاره اا ببر  ...؟

 وزن سوزن میشد ..سر بنند کردم ...رد نگااش رو  پوست صورتم س
شد ...زینال بندر  بي رحم که  شتر عوض می شت نظرم بی اربانیه ا  که میگذ

 نه ..دسي القنب بود وتنخ زبان ..
 پوزخند  رو  نیمه   سوخته   صورتش نشست ...دلم بدتر اشوب شد ...

 دسي القنب بود... نبود ..؟بي رحم بود... نبود ..؟سنگدل بود ...نبووووووود؟؟
 وابي نشنید ..حرفي یا سخني از این درمانده زن ...دوباره مشغول شدودتي ج
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 ومن بازام خیره شدم به درص نون اا  محني که دست پخت زینت بود ..
)دادر !..دادر! ...اي دادر! ...پس کجایي ...؟کي دراره این سووفِر بي سوورانجام 

 ...؟ سر بیاد ..؟تا کي دراره این شکنجه   ین طرفه ادامه داشته باشه
من این سوور دنیا دارم تموم میشووم وتو.... نمیدونم کجا  دنیا دار  سوویاحت 

 میکني ..زندگي میکني ...
تو که میگفتي جونتم ...عمرتم ...چي شوود که بعد از چهار سووال حتي اوا  

 جونت وعمر  واغوشش رو نمیکني ..؟
ي ؟پس کدلت تنگم نشووده دادر ..؟دلت بهانه   ام بالینت رو نمیگیره دادر ..

 میایي دنبالم ؟..
کي میفهمي که مادر ... زنت رو با فضاحت از خونه پر  کرده بیرون ؟..کي 

 دراره بیایي سراغم دادر وجنو  زینال وبقیه سربنندم کني ...؟
من که این گوشووه   دنیا ُمرَدم تو چشووم انتظار  ...کي میخوا  ارج ودربم رو 

 به امه نشون بد  ...
به رااته دادر ..باز آ  باز آ  ..که این دل دیگه طادت حتي  خیني ودته که نگام

 یه لحظه خفت بیشتر رو نداره .(
 شکر-

 بي اوا چشم گرفتم از درص اا  نون محني ...
چنان شوونیدن این کنمه از زبون زینال بندر  عجیب وبقیل بود که گیج وما  

 خیره شدم به چهره   نیم سوخته اش ..
 خدا رو میشناخت که شکر خدا روبه جا بیاره ..؟مگه زینال بندر  ام 

 یا لنعجب ..چقدر عجیب بود این مرد ..چقدر مجهول ...
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اونقدر فکر وخیال کردم که ودتي به خودم اومدم سوور سووفره خالي شووده بود از 
پیکر مچاله ونیم سوخته اش ...از چشمها  سربي وسایه   سنگینش که نفس 

 مي برید ..
 ...؟خانم جان نمیخور  -

 بشقاب روبا کف دست پس زدم وعقب نشستم ..
 مینم نمیکشه زینت ...-
هه - صبح که اومد  لب به ایچي نزد  ..اینقدر غ شد ..از  ولي اخه این که ن

نخور خدا بزرگه ..باالخره سووفر کرده ا  ام از راه میرسوووه ...با خود خور  
 وغهه خوردن که چیز  درست نمیشه ..

م ..یه افته اسوووت که وینون وسوورگردونم ...یه افته نمیتونم زینت ..نمیتون-
 است که اون از خدا بي خبر اواره ام کرده وایچ خبر  از َمرَدم ندارم ..

ته ..؟یعني  یه خبر کوچولو ام از من نگرف دادر حتي  نت ...یعني  نمیفهمم زی
 انوز نفهمیده که دیگه تو خونه اش نیستم ...؟

 زینت اه سنگیني کشید
ر این امه سال از خدا عمر گرفتم ..نفهمیدم مرد جماعت ذاتش چي بگم ماد-

 چیه ..
امین صابر کاکو  مو ..معنوم نیست اوا  عشق کدوم شیر پاک خورده ا  تو 

 سرشه که دل به کاروزندگي نمیده ...
یدونم چه ایزم تر  بهش  نال خان ..نم اصووال چرا راه دور بریم؟ ...امین زی

 .فروختي که داره نیش میزنه .
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انوز که انوزه بعد از این امه سوووال کنفتي ونوکر  نفهمیدم چي تو سوورش 
 میگذره ..

 زینت؟ ..زینال چند سالشه ..؟-
 فکر کنم سي سال ...-
 پس سه سال از دادر بزرگتره ...چجور  صورتش سوخته ... ؟-

 زینت نفس خسته ا  کشید ..
ج زینال خان اي خانم جان چند سوووال پیش بود ...یه روز زنت زدن که لن-

 اتیش گرفته واز بخت بد روزگار ..زینال خان ام تو اتیش سوخته ...
 به ارومي سرش رو با تاسف تکون داد وبا کف دست رو  زانوش کشید ...

چه روز شومي بود ..دکتراا میگفتن زنده موندنش کار خداست ..معنوم نبود -
 کدوم شیر پاک خورده ا  این بال رو سرش اورده ..

ز اون ادا از این رو به اون رو شد ..کني طول کشید تا تونست دوباره سرپا بعد ا
 بشه ...

 فهمیدین کي اینکاروکرده ..؟-
اا ام نگفت ..تو - به آژان  دا ایچکس نمیدونه ..حتي  تا االن جز ا نه واال ..

 بیمارستان گفت یه دشمني بوده ..واز کسي ام شکایتي نداره ..
نست به جرم اددام به دتل عمد طرف رو بندازه زندون چرا اینکارو کرد ؟..میتو-
.. 
نمیدونم خانم جان ..ما که ارچي گفتیم حرف به گوشووش نرفت که نرفت -

 ..بعد از چند تا عمل وپیوند ونمیدونم چي چي ..شد ایني که میبیني ..
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طبیب اا میگفتن ..پوسووتش دیگه عمل جدید رو دبول نمیکنه ...چي بگم واال 
واخالق خوش ادا رو مید  خانم جان ..یه لب داشوووت ازار تا ..کاش بود  

لبخند ..خنده از لبهاش پاک نمیشوود ..ولي بعد از اون دیگه صوودا  خنده اش 
 رو نشنیدیم ..

 بیچاره زینال ...-
سالش بود - شیده ..از ودتي ایفده  سختي ک اره خانم جان ..زینال خان خیني 

میشوودم بچه ام امسوون زینال خان  زیر پروبال خودم بزرگ شوود ..من اگه مادر
 بود ولي چه کنم خدا نخواست بچه ام بشه ...

اون مودع اا زینال خان از دیوار راسووت ام باال میرفت ..یه محل از کارااش 
 عاصي بودن ..حاال کجاست اون روزاا ..اون سرتق بازیها ...؟

که انگار که تو اون اتیش سوووز  زینال خان رو ام چال کردن ..این کسووي 
 میبیني یه ذره ام شبیه به اون پسر شر وشی ون نیست ... (

تو حین گفتن این جمنه اا از میون دیِس وسووط سووفره یه لقمه داز  کرد وبه 
 سمتم گرفت ..

سنت رو ام اب - ستان بدبختي زینال خان دل  بخور خانم جان ..بخور که دا
 میکنه ...

 وادبالش ... اون از بچگي که یتیم بزرگ شد ...این ام از بخت
بیچاره دو روز دبل از اتیش سوووز  بهم گفت ..زینت عاشووق یه دختر  شوودم 

 گیسو کمند ...پنجه   افتاب ..
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سم دخترم  ستگاریش ..ولي یه ردیب دارم که خیني ددِر...میتر میخوام برم خوا
 رو ببره ...

دلداریش دادم که خدا بزرگه ..چه میدونستم حکمت خدا این بوده که صورتش 
 وزه ...بس

زینال خان بعد از اون دیگه حرفي از دختره نزد ...چند ودت بعدش که ارومتر 
شود وازش پرسویدم با اخم وتخم توپید )کدوم دخترِ  که حاضور باشوه با این 

 صور  وبدن سوخته   من بسوزه وکنار بیاد ..؟(
بخت ادا ام با صووورتش سوووخت ..حاال این جور  تنها وبي کس ..بي اوالد 

 مدم ..داره روزگار میگذرونه ..وبي ا
 با گوشه   شالش اشن چکیده شده رو  صورتش رو پاک کرد ...

به خدا ودتي اه وناله اش رو سر سجاده میشنوم دلم براش کباب میشه ...حق -
 زینال خان این نبود ...

 خدا از باع  وبانیش نگذره که جیگر این مرد رو این طور سوزونده ...
هه  ستم با دلي پراز غ شدم به لقمه   در د سوخته خیره    زینال ....مرد تنخ و

.. 
سر درد ودلم - صال نباید حرفي از زینال خان میزدم .. بخور خانم جان ..من ا

 که باز میشه دیگه حواسم به بقیه نیست .. اشتها  کور شد ...
 نه زینت ..از اول ام میل نداشتم ..-

شوب  ستن بدبختي پوست چروکیده   زینال انوز دلم رو ا میکرد ..ولي با دون
 ااش دلم براش میسوخت ..الحق که حقش نبود ...
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سفره بنند  شنیدن فریاد بنند زینال از کنار  صرار  نکرد وبا  زینت بیش از این ا
 شد ..
**** 

دوروز دیگه گذشته بود ومن مثل یه روح سرگردون تو  اطادها میگردیم وکمن 
 برمیگشتم ... زینت میکردم وبازام به نق ه   اول

دادر پس تو کجایي ...؟چ ور تا حاال نفهمید  زنت دیگه زیر سووقف خونه 
شم به رااته تا  شه   دنیا چ ست ..؟پس کي میایي مرد؟ ..یه نفر این گو ا  نی

 برگرد  ...
به خدا دسووم که چشووم انتظار  خیني سووخته ..نفس گیره ..بدجور  داره از 

 عمرم کم میشه دادر ...
بیا ..این انتظار کمر من رو که شکوند ...بیا ...فقط بیا ...ارکجا   بیا ..تروخدا

 این اسمون که استي بیا ...
*** 

سادم ..جرا  نمي کردم از زینال اجازه  شت دراطاق زینال وای با پااا  لرزون پ
 بگیرم ..میترسیدم نذاره

باالجبار ..ودتي صوودا  ددم اا  محکمش رو سوونت ریزه اا  حیاط پیچید 
 شالم رو محکمتر دور صورتم چرخوندم واز پنه اا سرازیر شدم .. ...پر

 ولي امینکه دم دراطاق رسیدم ..کم اوردم ..
 اینجا اطاق زینال بود ..مرد نیم سوخته ...

 )ایچ میدوني چي کار میکني سمن؟ ..اگه بفهمه ...اگه عهباني بشه ..؟
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کنه  ...اگه بیرونتاگه پوست چروکیده وسوخته   صورتش سرخ وکبود بشه؟ 
 ...؟)

دلم نمیخواسوووت حتي یه ددم به حریمش بذارم ...ولي چاره ا  نبود ...اینجا 
 تنها یه تنفن داشت اون ام مال زینال بود ...

با صوودا  نزدین شوودن ِسووایش دمپایي اا  زینت درنت نکردم ..تو یه لحظه 
 دستگیره رو کشیدم ودروبازکردم ..

  انرژیم تو اطاق انداختم ودرو پشوووت سوورم به  خودم رو با اخرین ته مونده
 ارومي بستم ...تکیه به در ..چشم بستم ونفس گرفتم ...

سایش دمپایي اا کمترشدوتویه جا  دور ناپدید شد ...ومن تازه تونستم چشم 
 اا  جمع شده از ترسم رو به ارومي بازکنم ..

 اطاق زینال درست مثل خودش بود ....سرد ..سخت ..سربي ..
ستاد  شده بود واندک روزنه ا  نور رو به داخل میفر سته  پرده اا کیپ تا کیپ ب

 ...اطاِق نیمه تارین وادعا ترسناک جنوه میکرد ..
 دنبم مثل یه گنجشن لرزان مینرزید ..

ارلحظه واربانیه انتظار داشووتم تا زینال با امون نیمه   سوووخته   صووورتش 
ست چپ چروکیده... با امون  شه ...باامون د سرد ..از ارگو سرد  شمها   چ

   اطاق بیرون بیاد واوار بشه رو سرم ...
شم گردوندم ...تو  اطاق چند تا داب  از ترس دل دل میکردم دنبال تنفن ...چ
یه میز که روش یه جانماز ودران بود وکنارش یه  یه کمد و عکس به دیوار بود و

 تنفن
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م خیره به مرد  موند که از کنار دابها پاورچین پاورچین گذشووتم ..ولي نگاا
 حاضربودم دسم بخورم ایچ شبااتي به زینالي که من میشناختم نداره ...

نه لبخند رو  لبهاش ..نه نگاه گرم وروشنش ...ونه حتي چشمها  درخشنده 
 اش ..

تهووویر  که اینها سوواخته بود بیش از حد با زینال متفاو  بود ..مرِد درداب 
 ل ...؟؟میخندید وخوش بود ..ولي زینا

با صدا  افتادن تشت فنز  رو  زمین اني به خودم اومدم واز چهره   روشن 
 ونگاه ژرف مرد درداب عکس بیرون اومدم ..

نما ولي مس…شاید نیمه   جزغاله نشده   صور  زینال به این مرد شبیه بود 
با زینالي که من میشووناختم  با اون لبخند زیباش ایچ شووبااتي  مرد درداب 

 نداشت ..
سوورچرخوندم به سوومت میز با تعجب از کنار جانماز ودران ددیمي گذشووتم 

 ..امینکه تنفن ساده وددیمي رو در دسترسم دیدم دلم اندکي اروم گرفت ..
 حاال ین افته گذشته بود و ودتش بود که بتونم خبر  ازش بگیرم ..

سرگردوني تموم  ست وکي دراره این  ست فقط بدونم کجا شه مهم نی ارخبر  با
 شه ..ب

 گوشي رو تو دست گرفتم وانگشتم رو  شماره نشست ..
ولي باید به کجا زنت میزدم؟ ..به زیور مادر شوووار ظالمم ...؟یا به ناز پر  

 خواارشوار لوس وبي من قم ..
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شوواید ام به جار  اا یا برادر شووواراا  بي غیرتم که ودعي به بي پنااي زن 
 برادرشون نمیذاشتن ...

 ا حتي یه شماره ام از َمردم ندارم؟ ..خدایا اخه من چر
اخر سر ام با شنیدن تین تاک بانیه اا وبوق ازاد کشدار ..باالجبار دستم رو  

 شماره اا لغزید وشماره   خونه   مادرشوارم رو گرفتم ..
صدا  بوق خوردن تو گوشي پیچید ..با سرانگشت لبه   شالم رو صاف کردم 

.. 
 ه یه تیکه یخ نبود ..دستها  سرشدم ...بي شباات ب

دت از  که ایچ و ید ودلم میزد .. میزد ومیزد ..گویي  اام از ضووعف مینرز پا
 حرکت نمیوفته ..

 الو ..؟-
 فروریختم ..زیور بود ..مادرشوارم ...

 الو بفرما ..؟-
بند بند تنم با ارنفس مینرزید ..من این لحن حرف زدن رو میشووناختم ..چهار 

 تو انواع وادسام متنن اا وکنایه ااش ...ساله که ابدیده شده بودم 
ندک زمان ممکن رو برا   که امین ا بازکردم مبادا  لب  با َالو  بعد  بي اوا 

 پیداکردن جواب بي شمار سوال اام از دست بدم ..
شدم  سن ه   زینال... حتمي دیوونه می شوني از دادر میگرفتم وگرنه زیر  باید ن

.. 
 الو زیور خانم ؟-
 ..؟ اا ؟کي استي-
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 َس...سمن ...-
صداش درلحظه برگشت ...حتي میتونستم از پشت سیم اا  تنفن اخم اا  

 درام فرورفته وچشمها  ریز شده اش رو مجسم کنم ...
ت نگفتم دیگه نمیخوام صوودا  - چي میخوا  ..؟چرا زنت زد ؟ ..مگه ِبشووِ

 رو بشُنفم ...
 دادر ...دادر انوز نیومده ...؟-
 چرا اومده ..-

 ؟چقدر برنده بود این جواب ..اونقدر برنده که دلم رو چاک داد .. اومده
اگه اومده بود ..یعني جا  خالیم رو دیده ..یعني خونه   سووردش رو دیده 
...پس چرا سراغي ازم نگرفته ؟..چرا ..ایچ کس پیغام اور گشتن دادر به دنبالم 

 نبود ...؟
..ارلحظه واربانیه کمرنت اون لکه   نوراني تو دنبم ...اون کورسووور  امید 

 تر وما  تر میشد ...
 اومده زیور خانم ..؟-
 اره با زن وبچه اش ام اومده-

خدا بگم ُمردم ...دروغ  مد ...بگم ُمردم ... فه شووودم ...بگم نفس نیو بگم خ
 نگفتم ..

 زن وبچه ...؟زن و...-
منه چیه اي تکرار میکني ؟..اره با عروس ونوه ام اومده ...اوو  سووه ماه حا-

 است ...
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 چي ..؟-
دیگه اینجا زنت نزن سوومن ..دلم نمیخواد گنبو حرص بخوره ونوه ام ناد  -

 بشه ..
 ولي ...-
 امینکه گفتم ..من وپسرم دیگه زني به اسم سمن نمیشناسیم ..-

با ارکي که اسووتي امونجا بمون ..تو این خونه جایي برا  زن اجاق  ارجا و
دادر جونش  نداریم .. ثل تو  ته کور  م یه بي ب که برا   یاورده  رو از سوور راه ن

 زحمت بکشه
صوودا  بوق گوشووي که پیچید ..انوز منت بودم ..زن جدید ..بچه ..؟خدایا 

 ..بچه .؟بچه   دادر ...؟
 پس من چي ..؟پس من این وسط چکاره ام ..؟خدایا پس ...پس من چي ...؟

 اونقدر بغض داشتم که نفسي باال نمیومد برا  گریه ...
خدایا این بود جواب چهار سووال زحمتم ؟...این بود جواب تمام حرمت نگه 

 داشتن اا وبا امه   درد اا ساختن ...؟
این بود خدا ..؟این بود دادر ...؟زن گرفتي دادر ..؟زن دوم...؟حامنه اسوووت 

 دادر ...؟وا  دادر ..وا  ...
م زیر بار تن حامنه است ؟اون ام سه ماه ...؟یعني تو تمام مدتي که من داشت

له میشووودم تو اغوش گنبو بود  ...تو  مادر   اا   نن  اا ومت یه  نا تن ک به 
 اغوشي غیر از اغوش من ...؟

 خدایا باورم نمیشه ..مگه اصال شدنیه ...؟
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شدم از نیش زبون اا  مادر وخونواده اش  سقف خونه اش له می من اینجا زیر 
 بعد از خدا ... اونودت دادر ...مرد من ..تنها پناام تو دار دنیا

با زن دیگه ا   پدر ومادر نگون بختم ..شووبهاش رو  عد از مرگ  ها امیدم ب تن
 میگذروند ...ونقشه میکشید برا  تخم وترکه ووارث خونیش ...؟

خدا عجب امتحانیه این امتحان ...درار بود سختي ااش رو کمتر کني ...آسون 
 ش کني ...ترش کني ...نه اینکه ارلحظه واربانیه بدتر از دبن

شد تا نگاام رو  سنگیني نگااي باع   شي درجا پروندم .. سو  گو صدا  
 باال بیارم ..تا بره وبرسه به گوشه   باز پنجره ...

سربي زینال که مثل یه عقاب نظاره گرم بود  شمها   سوخته وچ صور  نیم  به 
... 

 .چنان بي اوا ترس تو دلم ریخت که جیغي کشیدم وگوشي از دستم راا شد ..
شت کردم ..دنب بي چاره ام بي امان میزد ..تپش ااش از  سینه م ستم رو تو  د

 شماره خارج بود ...
شاید فرار کنم  سربي ...عقب عقب رفتم تا  شد تو اون دوتا گو   نگاام خیره 

 از سنگیني نگااش ..
 ولي نتونستم خودم رو نگه دارم واز پشت رو زمین افتادم ..

رد روشن درداب عکس ...سربرگردوندم به سمت نگاام چرخید وگیر کرد به م
 زینال ...ولي داب پنجره ..!!

یا پنج تن...داب پنجره خالي بود ...دنبم وایسوواد ...چشوومها  گشوواد شووده از 
 ترسم دوباره رو  داب عکس چرخید ..
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 دیوونه شدم نه ..؟خودم زینال رو دیدم پس کو ..؟
شد ..درجا دنبم دوباره به  شد  باز  سمت دردرکه با   گردش افتاد ..برگشتم به 

 که زینال غرید ..
 تو اینجا چه غن ي میکني ..؟-

 پس دیوونه نشده بودم خود زینال تو داب پنجره داشت نگاام میکرد ..
قب رفتم ..ترس  ته بودم رو  زمین ع که از ترس الل موني گرف امون جور 

 انوزام لبهام رو بهم دوخته بود ..
 بهت اجازه داد بیایي تو اطاق من ..؟نشنید  چي گفتم ..؟کي -

عقب رفتم ...بازام عقب تر ..بدن بي جونم رو کشوووندم وچسووبوندم به دیوار 
 پشت سرم ..توخودم گوله شدم از ترس این منعون ...

شیدم وزار زدم به حال  شیون ک ستهام وبي اوا ...بي اراده .. سرم رو گرفتم تو د
 وبدبختي خودم ..

دلم تنمبار شده بود که دیگه گنجایشي نداشتم ..زار زدم اونقدر ترس وغهه تو 
 به بدبختي اام ..به دادر  که سه ماِه زنش حامنه است ..

سرم ..به ترس در  سوخته   باال   به حکمتي که خدا برام مقدر کرده ..به مرِد 
دلم ...به بخت سوووخته ام ...به حال واحوال این دل بیچاره که روزااوماه اا 

 که رنت ارامش رو ندیده ...وسالهاست 
شنده   تن پیران یشمي ام رو تو مشت  شیون کردم وزواراا  درخ زار زدم ..

 گرفتم ..
چت شوود ..؟اا  دختر عمو ...چرا جیم میکشووي ...؟اروم ...اي ...یواش -

 ..زینت ..زینت ..؟
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 چي شده زینال خان چرا سمن جیم میکشه ..؟-
اومده تو اطادم حاال داره با کولي باز  نمیدونم ببین چه دردشووه ..بي اجازه -

 اززیر حرف درمیره ...
اصووال مگه من به تو نگفته بودم نذار  بیاد تو اطادم ...چرا حواسووت رو جمع 

 نمیکني اان ...؟
کنمه   اخر رو به ددر  بنند گفت که بند بند تنم لرزید وصوودا  شوویونم بنند 

 ترشد ..
 ت ..دستها  پینه بسته   زینت دورم رو گرف

 ارومتر خانم جان ..چرا این جور  شیون میکني ..؟-
چنت انداختم به پیران زینت ..بو  پیاز داغ ومااي تو بینیم پیچید وحالم رو 

 خراب تر کرد ...
 تنم به لرزش افتاده بود ودندون اام بهم میخورد ..

 وا  خانم جان ..چته چرا مینرز  ..؟-
 زینت ...؟دادر ...؟-
شد  ..؟زینال خان دادر خان چي .- سردته خانم جان ...؟چرا این جور   .؟

... 
 زن گرفته زینت ..مادرش میگفت زن گرفته ...-

 صدا  عهبي زینال دستهام رو از بند لباس زینت راا کرد ...
پوف ..پس امه   این ِزر زراا ..برا  اون بي غیرته ؟..معنومه که زن گرفته -

 ن کرد  زیر برف ....تو چقدر پپه ا  که سر  رو مثل کب
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با شوونیدن این حرف ماتم برد ..زینال ام میدونسووت ؟..خدایا زینال ام خبر 
 داشت ؟...یعني خبر رسوایي وبي غیرتي دادر رو میدونست ...؟

 امون جور نشسته ...روزانو جنو اومدم ..چهار دست وپا ...
 تو میدونستي اره ..؟-

 به ام بیشتر ...پوست چروکیده   صور  زینال جمع شد ودل اشو
معنومه که میدونسوتم ..فکر میکردم خود  ام میدوني ..نگو تنها کسوي که -

 نمیدونه خودتي وخواجه حافظ شیراز  ...ین ساله که زن گرفته ..
 دست انداختم به پاچه   شنوارش ...

 دروغ میگي نه ..؟-
 با نفر  پاش رو از بند دستم راا کرد ..

وادم میدونن دادر زن گرفته ..بعد تو مثل بچه  دروغ چیه زن ..؟امه   عالم-
 اا منتظر اومدنش بود  ..

حال بود ...جونش بودم ..عمرش بودم ...عمرم بود  نداشوووت ..م کان  نه ام
 ...نفس اامون بهم بند بود ..

دستها  لرزونم رو بنند کردم ودست چروکیده اش رو ..دست سوخته اش رو 
 تو دست گرفتم ..

ن عزیز  دسووم میدم بگو که دروغه ..تروخدا اینکارو با من زینال تورو به جو-
 نکن ..

شمهاش فراتر از  ستم ..حقیقت چ شک ست .. ش سربیش که تو نگاام ن نگاه 
 اروادعیتي بود ..
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لبها  زینال به ارومي رو  ام خورد .. با ارنفس بو  خاک تن زینال تو بینیم 
 پیچید ومنقنبم کرد ...

ا  محکم وبنند نبود ..انگار که زینال بندر  دیگه حتي خبر  ام از اون صوود
 ام دلش به رحم اومده بود از این امه بي تابي ..

ساله که عقدش - سر  اوو اورده ین  شوار   ست دختر عمو .. نه دروغ نی
 کرده ..تو این مد  ام به اوا  سفر میرفته سراغش ...

میدونن که کبالیي با جفت چشمهاش زنش رودیده ..حاال ام با اوردنش امه 
 دادرزن دوم گرفته ...

شل شدم ..ل*خ*  ..بو  خاک نفسم رو بند اورد ...پوست چرم مانند گرفته 
 شده تو دستم ...نگاه سربي وپوست سوخته ...توانم رو گرفت

شدن عزیزم  سرد زینال وخبر تموم  شمها   صدادت چ صال اینها به کنار...  ا
 وعمرم وجونم گفتن اا انرژیم رو گرفت ...

شنیدم ..ارچي ر ستم ..دیگه بس بود ارچي  شم ب ستم وچ ستش از د شد د اا 
 درد که تنمبار کردم تو این دلم... دیگه بسم بود ..

**** 
سرد بود ..سرد سرد ..انگار که بند بند تنم تو یه دالب یخ بود ...زیر لب زمزمه 

 کردم ..
 سرده ..-

شد از او سم حبس  شد ..نف شیده  سنگین رو  تنم ک سم  سنگینیه ج  ن حجم 
... 
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 حالت خوبه خانم جان ..؟-
 ال  پنکهام رو به زور بازکردم واولین حرفي که زدم دادر بود ..

 دادر ...؟دادر کجاست ..؟-
 استراحت کن خانم جان ..-
 زینت ..؟-
 اروم خانم جان تازه یه ذره حالت خوب شده ...-
 زینال راست میگفت نه ..؟-

 ...چشمها  ناراحتش رو ازم گرفت 
دادر زن بگیره ..؟اون دوسووتم داره ..یه زماني - زینت تو بگو... مگه میشوووه 

 عاشقم بود ..پاشنه   درخونه رو کند تا زنش بشم ...
شه ..گفت حرف مادرم حرف منه ..گفتم  گفت پول ندارم خونه بگیرم ..گفتم با

 چشم ..
 گفت دوره   سووفراام بننده گفتم عیب نداره ...دوسووتش داشووتم ..ارچي

میگفت بي چن وچونه دبول داشتم ...حاال ..حاال این شد مزد اون امه چشم 
 گفتن؟ ...اون امه امرااي ؟

 دستش رو با تمام توانم تو دست گرفتم ...
 زینت توروخدا حرف بزن ..بگو که حرفها  زینال دروغه ...-
 چي بگم خانم جان ..من که ندیدم... ولي زینال خان محاله که دروغ بگه ..-

بنداا  دستم دونه به دونه شل شد ...پس راست بود ..زن دوم شوارم حقیقت 
 محض بود ...

 سرچوندم به سمت پنجره   باز اطادم ...
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 غهه نخور خانم جان ..خدا کریمه-
شوون داشووتم تو کریم بودن خدا ..کدوم کرمي میگفت که بعد ازچهار سووال 

م به خاطر امین کرِم خون جگر ...زندگي ا  رو که با چنت ودندون حفظ کرد
 خدا دو دستي ببخشم به زن دوم شوارم وبچه   در ب نش ...

اخه این حق بود ..؟ انهاف بود ..؟ناجوانمرد  بود ..میشنو  خدا ..؟نامرد  
بود این کرم ..من کني زحمت کشیدم... تمام وجودم رو گذاشتم برا  خوشِي 

ش باشووه ...تا دادر راضووي دل دادر ..از خودم وزندگیم ونفسووم زدم تا دادر خو
 باشه... تا دادر خوشحال باشه ...حاال چي شد ..؟

بعد از چهار سووال ..به خاطر اجاق کور  مزد دسووتم شوود زن دوم ...اخه بي 
انهووواف حدادل خود  بهم میگفتي ..حدادل تو این دم دما  اخر ..خود  

ن بدتریسوورو سووامونم میداد  ویه سووقف برام میگرفتي ..نه اینکه مادر  با 
حرفها وکنایه اا جنو  چشووم امه از درخونه پرتم کنه بیرون ومن مثل یه بچه 

 یتیم وابمونم تو کار خدا وبنده   خدا ..
دسووتها  زمخت ومهربون زینت شووونه اام رو مالید ..پشووت کردم به محبتش 

 ورو به دیواز زار زدم به بخت وادبال شومم ..
 زینت ؟؟ا  زینت .؟؟-
 اا صابر..؟-
 یمه خانم اومده ِسُرم رو بازکنه ..فه-
 اا بفرما تو فهمیه خانم ...-

 زن خوش رو ومهربوني با مانتو وارد اطاق شد ...
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 حال مریض ما چ وره ..؟-
 صدا  اق اقم جواب فهمیه خانم بود ..

 اخ اخ تو که باز دار  خود  رو االک میکني ...تازه سرمت تموم شده ...-
 میون اق اق نالیدم ..

 م کنید تروخدا بذرید به درد خودم بمیرم ..ول-
 خدا نکه گنم ..تو که جووني ...سالمي ..شکر خدا رو کن ..-

دستم رو که باال اورده بودم رو تخت خوابوند وبه ارومي انژوکت رو از تو دستم 
 بیرون کشید ..جا  سوزن رو بست وچسب زد ..

 ..دیگه ام گریه نکن مرادب خود  باش عزیز دلم ..فشار  خیني پارین بود-
 ...م مئنم که اراتفادي یه حکمتي پشت سرشه ..تو کار خدا شن نکن ..

صور  خیس از اشکم رو پاک کرد وب*و*سه ا  رو  گونه ام گذاشت ورفت 
... 

نمیدونم این حکمت چیه که عالم وادم ازش دم میزنن ..کدوم حکمتي میگه 
رو بساز بعد دو دستي تقدیم زن جون بکن ..دونه به دونه وآجر به آجر زندگیت 

 جدید وبچه   در شکمش کن ..
این حکمت نبود ...خیانت بود ..تاوان بود ..تقاص من بود ..ولي تقاص کدوم 
اشووتباه ؟...کدوم دل شووکسووته ؟من که جون کندم ..من که از خودم بریدم 

 ودربوني ددم به ددم گام اا  دادر کردم ...
 آه وناله اام پیچید...صدا  چرخش داشق تو لیوان وسط 

بیا بخور خانم جان ..بخور فشووار  انوز پارینه خانم دکتر گفت باید تقویت -
 بشي ...
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 خواست بنندم کنه که دستش رو پس زدم ..
 تروخدا ولم کن زینت ..حال وروزم رو نمیبیني؟ ..دارم دق میکنم ..-
 .بهتر میشه . خدا نیاره اون روز رو ..بنند شو یکم از این شربت بخور حالت-

به اجبار نیم خیز شوودم وچند جرعه از معجون دسووت سوواز زینت رو با کني 
 بغض وحب پارین فرستادم ...

پاره پوسوووت  حاال جز دو یده بود و ته کشوو اام  ید مام ام حالم خراب بود ..ت
 واستخون ویه جفت چشم خالي از امید چیز  بادي نمونده بود ..

نتظر تموم شدن سوگوار  اا  من میموند ولي ...زندگي انوز ادامه داشت نه م
ست  ونه منتظر مردم دنیا ...زندگي میچرخید ومیگردید وارروز واربانیه ..یه د

 جدید رو میکرد... یه باز  جدید ..
ومن... وما ..درمونده میشووودیم از این باز  اا  ناجوانمردانه   چرخونه   

 روزگار
**** 

میخوا  یه گوشوووه بشوویني وغمبرک باالخره میخوا  چي کار کني ...تا کي -
بزني ؟از امون اول ام بهت گفتم اینجا خونه   خاله نیست که مفت بخور  

 بخوابي ...
صدا  محکم وبي رحم زینال بود که مثل یه جالد ....یه دژخیم وسط ایااو  

 ذان ودنبم استنتاخ میکرد ..
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هت ادم مفت خور وتن پرور - م تو خونه اتا کي میخوا  زار بزني؟ ...گفتم ب
نگه نمیدارم ..اگه میخوا  تو این خونه بموني باید کار کني ...میشوونو  یا نه 

 ..؟
 امون جور ما  به نخل گوشه   حیاط نگاه میکردم ...

 اي با توام ...-
 با شنیدن فریادش دستهام رو رو  گوشم گذاشتم ونالیدم ..

 بهم مهنت بده زینال ...-
..؟اصووال مگه چي شووده که مهنت میخوا  ؟تن مهنت ..؟مهنت برا  چي -

 وبدنت زخمیه ..؟ یا مشاعر  از کار افتاده ..؟
 برگشتم به سمتش وبا غیض جوشیدم ...

 تو عمرم از تو سنگدل تر ندیدم ..-
خب که چي ..؟انتظار دار  با این حرفت دلم به رحم بیاد ..؟پاشو جمع کن -

  نیستم که ناز  رو بکشم ..از این کاسه کوزه   اشن وآات رو ..من لنوووه ا
 امشب اگه کار کرد  غذا ام میخور  اگه نه شام بي شام ...

یه لقمه نونت رو ببرن ...اخه تو چقدر بي - مرده شووور خود  واون غذا  و
 رحمي مرد ..؟

 پوزخند  رو  لبش نشست ..
س- صد برابر بدتر از توِا...یاد بگیر که خوا ه تفعال که این ادم بي رحم زندگیش 

تا این حد بچه گانه نباشوووه ..تو اگه جا  من بود  چي کار میکرد ؟  اا  
 ..حتما خود  رو دار میزد  ..

 دستهام رو مشت کردم ..
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 درد من ام کم درد  نیست ..-
کدوم درد ..اا ؟کدوم درد ..؟اگه اون دادر دله ..اجاق کوریت رو چماغ کرده -

 .. تو سر  ..به خاطر اینه که به زن دومش برسه
شدن وانوز که انوزه خوش وخرم با  سراغ دارم که بچه دار ام ن وگرنه کني ادم 
ام زندگي میکنن ..باید ببیني اشووکال از کجاسووت ..اصووال شوواید زن زندگي 

 نبود  که امچین بالیي به سر  اومده ..
 از جا پریدم وبا مشت گره کرده جوشیدم ..

ندگي کوفتي من نمیدوني خفه شووو...فقط خفه خون بگیر ...تو ایچي از ز-
..چهار سال با مادر شوار تو سه تا اطاق تو درتو زندگي کردم ..میفهمي چهار 

 سال ...؟
چهار سووال متنن شوونیدم ..ُکُنفت بارم کرد ..بعد تو میگي زن زندگي نبودم؟ 
..دیگه باید چي کار میکردم که زن زندگي میشودم ؟اصوال اصوال من چرا با تو 

تمام حرفها  یه مشووت چرند بوده ..تا بتوني مثل یه بح  میکنم ..؟شوواید 
 کنفت ازم بیگار  بکشي ..؟

 دست به سینه شد
صال چ وره خود  - شه ..ا شاید امه اش دروغ با ست میگي .. شاید را اره 

زنت بزني به شوووار جونت تا بیاد سووراغ زینِب سووتم کشوویده اش وتا ما رو از 
 شر  راحت کنه ....

 راورد وپر  کرد تو ب*غ*لم ..موباینش رواز تو جیبش د
 بیا شماره اش رو بگیر تا بیاد نجاتت بده از دست این شی ان رجیم ..-
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 گیج وگنت خیره شدم به گوشي دردستم ..
که  نه  به وال ندارم ... دادر ..؟جراتش رو دارم ..؟ به  زنت بزنم ...؟زنت بزنم 

شتبا صد ام حرفها  زینال ا شه ..یا حتيندارم ...ولي اگه ..اگه حتي یه در  ه با
 کبالیي خبر غنط رسونده باشه ..؟؟

تا حاال ددرتش رو نداشتم حتي به دادر زنت بزنم ...ولي حاال؟؟ اره باید زنت 
بزنم ..باید برا  اولین واخرین بار از دان خودش بشنوم ...مرگ یه بار ..شیون 

 ام یه بار ..
 گرفتم ..بي توجه به نگاه یخي زینال گوشي رو تو دستم محکمتر 

 ولي من که شماره   موباینش رو نداشتم ...؟
 چیه ..؟چرا دو به شکي ..؟-

 سربنند کردم وبا عجز نالیدم ..
 شماره اش رو ندارم زینال ...-

اخم ااش دوباره تو ام رفت ..چنان با غضووب بهم نگاه کرد که یه ددم عقب 
 گذاشتم ..

 با حرص نفسش رو فو  کرد وددمي به سمتم اومد ..
وادعا که ....به دول خود  بعد از چهار سال زندگي انوز یه شماره موبایل از -

 شوار  ندار  ...
ست از  شتم که بگم ..حرفش حق بود ..اون چه میدون حرفي نزدم ..چیز  ندا
شماره نداد که  شتم ولي دادر  هیبت اا  من ...چه میفهمید که خودم رو ک م

 نداد ...
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کشید ...نگاه حسر  زده ام با گوشي امراه  گوشي رو از تو دستها  بي جونم
شوود ...پیش خودم فکر کردم بعد از این امه دسووت دسووت کردن ...خواِب 

 تماس با دادر رو باید ببینم ولي بعد ..
سپیکر گذاشت  شماره اا چرخید ودرنهایت گوشیو رو حالت ا انگشتش رو  

 وبه سمتم گرفت ..
د تا ازخودم بپرسم زینال شماره   صدا  بوق ازاد تو گوشي پیچید ومجالي ندا

 موبایل دادرو...که حتي زنش ام نداره از کجا اورده ..
 الو ؟-

صوودا  دادر بود ..مرد گذشووته   من ...زینال بي توجه به حال خراب من لب 
 بازکرد ...

 الو دادرخان ..؟-
 خودمم فرمایش ..؟-

بدجور نگاه لرزانم تو نگاه سوورد زینال گره خورد ...پوزخند گوشوووه    لبش 
 ناجور  دل میسوزوند ..

 یه نفر اینجاست که میخواد بااا  حرف بزنه ..-
 کي ؟اصال تو کي استي ..؟-

 دیگه صبر نکردم ..ددمي به سمت زینال وگوشي دردستش نزدین شدم ..
 الو دادر ؟منم سمن-
 سمن ؟-

 صداش دور شد ..زمزمه وار شد ...
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 برا  چي زنت زد  ...؟-
افته اسووت که مادر  ازخونه پرتم کرده بیرون ..بعد میگي چرا دادر ..؟دو  -

 زنت زدم ؟
خب که چي ..؟لیادتت امین بوده ..عقنش رسوویده که بیرونت کرده ...زن -

 اجاق کور  مثل تو به چه درد زندگي من میخوره ..؟
 نفسم ازاون امه بي مروتي تنت شد

 بي انهاف من انوز زنتم ..-
سمم رو بزرگ کنه ...واال خینیه من زن میخوام که بچه - سم ور برام بیاره ..که ا

 که تا امین االن ام تحمنت کردم ..
 بغض کرده پریدم وسط حرفش

 مادر  میگفت زن گرفتي ...-
 نفسم یار  نمیکرد حتي ادامه   حرفهام رو بگم ...

سرم - ست ...اره دادر ؟زن گرفتي ..؟ سه ماه حامنه ا میگفت ...میگفت زنت 
   دادر ..؟اوو اورد

اره اوردم ..خوب کردم که اوردم ... گوشووها  رو خوب وا کن سوومن ..چون -
ته ..من زن  مادرم زده درسوو که  بار بهت میگم ...تمام حرفهایي  برا  اخرین 
گرفتم ..زنم ام سووه ماه حامنه اسووت ..پس دیگه احتیاج به نون خور اضووافه 

تا حاال شوور  رو کم کر ده بود  ..بعد از این ندارم ..بهتره امون جور  که 
امه دورو ور من افتابي نشووي ...خوش ندارم سووروکنه ا  تو زندگي من وزن 

 وبچه ام پیدا بشه ...
 چقدر بي انهاف بود ومن نمیدانستم .
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 نگو دادر ..توروخدا نگو ..من انوز زنتم لعنتي ...اسمم تو شناسنامه اته ...-
 و زنمه ...زنم بود  ..دیگه نیستي ..از این به بعد گنب-

 زار زدم ..
سرم اوو اورد  - شتم ..؟کجا کوتااي کردم که  حدادل بگو چي برا  کم گذا

 ..؟
امینکه بچه ا  نمیشووه ازار تا عیب ..نمیخوام دوروز دیگه عهووا کش سوور -

 پیر  نداشته باشم ..
چرا اینقدر بي رحمي دادر؟...یاد  نیسووت؟ ..یه زماني عاشووق ام بودیم  -

 بودیم ... ...تمام زندگي ام
شته ...بهتره - سال گذ سمن ..چهار  شمها  رو واکن  شت ..چ اون زمان گذ

 اون خاطرا  رو از کنه ا  بریز  دور ..
 من که تا حاال کنفتیت رو کرده بودم ..چرا نذاشتي که ..؟؟-

یه دفعه ا  گوشووي کشوویده شوود وزینال دکمه   د ع تماس رو زد ..اونقدر 
 م رو سر زینال فریاد کشیدم ..عهباني بودم که تمام ناراحتی

 چي کار کرد  ..؟چرا د ع میکني ...؟-
شدم کف اطاق..امون  صورتم خوابید پر   سیني ا  که تو  ضربه    ولي با 

 جور شوک زده دستموگذاشتم رو صورتم ...این سیني به خاطر چي بود ..؟
 زینال مثل عزراریل خروشید ..

میخوا  بیشووتر از این خود  رو  بسووه ا  نبود این امه خفت وخار  ..بازم-
 ذلیل کني ..؟
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 دست به کمر شد وبا حرص غرید ..
تا حاال شوون داشووتم ولي حاال میبینم دادر حق داره که محل سووت ام بهت -

نمیذاره ..تو اینقدر ذلیل وبدبخت شوود  که حاضوور  با وجود اوو  حامنه 
 ا  بازام تو خونه اش کنفتي کني ..

ض ونفر  فریاد کشووید که از ترس بند بند وجودم کنما  اخر رو چنان با غی
 لرزید ...

موبایل دردسووتش رو رو  میز پر  کرد وفاصوونمون رو تو عرض چشووم بهم 
شتها  دویش دور بازوم پیچید وناله ام رو بنند کرد ...من رو  زدني پرکرد ...انگ

 باال کشید ونعره زد ...
چه اش رو ک- تا اخر عمر کنفتي زن شوووار  وب حد میخوا   تا این  ني ..؟

 پست شد  دختر عمو ..؟
شد ...ناله وار میون اق اق  جوابم فقط اق اق بود ..از درد بازواام زانوم خم 

 گفتم
تو چي میفهمي ..؟تو چي میدوني از زندگیم ..؟من ایچ کس رو ندارم ..نه -

 مادر  نه پدر  ...تو نمیفهمي زینال ..نمیفهمي ...
 ا  خیسم خیره شدکه ادامه دادم ...با امون نگاه خشمگین تو چشمه

 بي پناه ووینون نبود  زینال ..نیستي زینال ..نمیفهمي زینال ..-
دستهاش که از دستم جدا شد بي اراده اوار شدم رو کف زمین ..واق اقم کل 

 اطاق رو برداشت ...
 ایچ کس دردم رو نمیفهمه ..نه ننه ..نه تو ..نه حتي شوارم ....تنها کسم-

 از کنارتن شکسته ام گذشت ولي وسط اطاق ایستاد..زینال 
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شوواید درد  رو ندونم ...شوواید ایچ ودت نفهمم که درد خیانت چیه ..ولي -
اونقدر میفهمم که بدونم با اشوون والبه ایچي عوض نمیشووه ..این گذشووته   
بدرد نخور  رو بریز دور وامین جا بمون ...کار کن وخانم خود  باش ..نه 

 ن ..نه کنفتي طایفه   دادر و اوو  رو ..کنفتي من رو ک
اگه دبول کرد  که امین اطاق میشه سقف باال  سر  ...بي مزد ومنت ...اگه 
نه ...که خیر پیش ...فکرا  رو کن دخترعمو ..اگه موندني شووود  دیگه  ام 

 حق ندار  اسم دادر وزندگي دبنیت رو بیار  ...
 بي رحمي زینال ...بي رحم ...-

 قط یه پوزخند صدا دار بود وبسته شدن درجواب حرفم ف
سوخت ..ولي یه چیز  ته وجودم فریاد  سیني دردناک زینال بدجور  می جا  

 میزد که شاید این سیني حقم بود ...حق این امه خفت وذلیل بودن
**** 

تمام شووب اشوون ریختم ..اشوون ریختم به حال دل نازک وبخت سوووخته 
بي دغدغه   گذشته ومجهول موندم تو  ام...تمام شب غب ه خوردم به روزاا 

 جواب این سوال
شم  شتم براش ...؟یعني درد بي فرزند  اونقدر پررنت وبي چ که چي کم گذا
سر   سر  ببنده و.... سال ام بالیني وام  شم روچهار  وروش کرده بود که چ

 جدا برا  خودش انتخاب کنه ...؟
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تا نبود ..دردم خیانت واضووح مردم بو که یکي دو  با من دردم  که ام زمان  د 
امسووردیگه ا  اختیار کرده بود ...اینکه تو امون زموني که تو اغوشووم خوش 

 بود ..اغوش زن دیگر  رو ام مز مزه میکرد ...
 خدا! کمرشکن بود این درداا ...پس چرا صبر  نمید  برا  تحمنشون ..؟

سرخم بدجور  خبر از بي خوابي میدا شم اا  پف الود ونگاه   دصبح فردا چ
..ولي حدادل دلم روصاف کرده بودم ..بخت جدیدم این بود ...دست بردن تو 
سووفره   زینال بندر  مرد نیم سوووخته ...حدادل درد ونیش دیدن اوو وشووکم 

 برامده اش خار تو چشمم نمیشد ودنبم رو چاک دار تر از این نمیکرد ..
شته رو مثل ی سال گذ شد که چهار  شروع  سمن بندر  درحالي  ه زار زندگي 

 سرکشیدم وسعي کردم امه چیز رو فراموش کنم ..
 تمام نامروتي اا وخیانت اا  شوارم وخاندانش رو ...

**** 
شه مینداخت به  شپزخونه ام میومد ورع صدا  فریاد اا  بنندزینال حتي تو آ
تن وبدن لرزانم ...دوباره نگااي به تویوتا کمر  وسووانتافه   برادراا  زینال 

 حیر  گزیدم از این امه تفاو  انداختم وانگشت
وضووع مالي جالل وفتاح برادراا  زینال عالي بود ..وحاال نمیفهمیدم دلیل 

 اینکه دستشون جنو  زینال دراز بود وادعا  حق وحقوق میکردن چیه ..؟
 از خونه   من گم شید بیرون ..ارچي حقتون بود بهتون دادم ...-

م ..نمیفهمیدم ..نه زینال رو صوودا به ددر  واضووح بودکه جمع شوودم تو خود
به برادرااش کمن نمیکرد؟  ..ونه خونواده اش رو ...اگه زینال دارا بود ..چرا 
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..اگه برادرااش بي پول بودن ..پس این ماشووین اا واین بو  ادکنني که تو تن 
 تن اطادها پیچیده چیه ..؟

 زینت ..؟؟-
 اا خانم جان ..؟؟-
 چرا زینال ...؟-

 دش که تمام تنم رو لرزوند ..دوباره صدا  فریا
 نترس خانم جان بیا بشین ..این کار اردفعه شونه ..-

 دستم رو گرفت ورو  صندلي نهار خور  نشوند..با تعجب پرسیدم ..
 کار اردفعه شون ..؟-
اره خانم جان ارسر  میان وزینال خان رو آتیشي میکنن ..آخر سر ام حرف -

 عاد  کردیم به این سرو صدا اا ...حرف خودشون میشه ..واال ما دیگه 
 آخه چرا ؟حرف حسابشون چیه ..؟-
شنیدم ..زینال خان امون اوایل - ستش خانم جان اون جور  که من یادمه و را

 فو  پدرومادرش سهم اربشون رو خرید وپولشون رو کامل داد ..
فتاح خان وجالل خان ام خوش وخندان پول رو گذاشووتن تو جیبشووون ورفتن 

 وپشت سرشون رو ام نگاه نکردن .. که رفتن
 یه دنب از شربت دست ساز زینت نوشیدم ودوباره با تعجب پرسیدم ..

 مگه میشه زینت ..؟زینال برادرشونه...-
 زینت با بي خیالي شونه ا  باال انداخت ...

 آره چرا که نشه خانم جان؟ .فتاح وجالل برادراا  ناتني زینال خان استن ..-
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 چي ؟-
یکي واز پدر سوووا ...زینال مال شوووار اول خانم بوده ..خب چي  از مادر-

میگفتم؟ ...ااا .. بعد از چند سووال که پولشووون ته کشووید ..وضووع مالي زینال 
سترده  سهمي از این خال گ شت که اونها ام یه  خان رو که دیدن اوا برشون دا

ان یببرن ..سرامون ارودت که کیسه اشون خالي میشه به اوا  ارث ومیراث م
سووراغ زینال خان ..زینال خان ام بعد از کني حرف وداد ودال ..مجبور میشووه 

 یه پولي بهشون بده تا دست از سرش بردارن ..
 ….بیچاره زینال -

 زینت با افسوس سر  تکون داد
خاطر خودش - به  یا  که ایچ کس تو دن خان  نال  چاره زی جان... بی خانم  اره 

ل واموالشن ..به خاطر امینه که امیشه ورفتارش دوستش نداره امه به فکر ما
بداخالق واخموِا...چون تا رو  خوش نشوون میده امه میخوان ازش سووار  

 بگیرن وسرکیسه اش کنن ..
صدا  نزدین شدن ددم اا وبو  ادکنن برادراا  زینال وکوبیدن درباع  شد 

 درجا بپرم ..
گفتم کار نترس خانم جان ..ماشووواال به شووما چقدر ترسووویي ..دید  که -

 اردفعه اشون امینه ..
شین  سوار ما شتن  شبااتي بهش ندا بعد از چند ددیقه برادراا  زینال که ایچ 
شت ایچ  سوخت ..زینت حق دا شدن وراه افتادن ..دلم به حال زینال  شون  اا
کس به فکر خودش نبود ..تنها کسووي که خالهووانه دوسووتش داشووت واز جون 

 ..براش مایه میذاشت امین زینت بود .
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زینتي که دریا  محبت بود ..چه راج به زینال ..چه راجع به من ..یه ودتهایي 
 فکر میکردم چون من ام مثل زینت نازابودم محبتش نسبت بهم بیشتر بود ...

نگاام رواز جا  خالي ماشووین اا گرفتم وبه زینت که فرزو چاالک کاراا رو 
 راست وریست میکرد دوختم ...

 رو خورد میکنم .. زینت بذار من پیازاا-
 نمیخواد خانم جان دستها  بو میگیره ..-
چرا اینقدر بااام مهربوني زینت ...؟منم مثل تو چهار سووواله که تو خونه   -

 شوارم کار کردم ..دختر افتاب مهتاب ندیده که نیستم ...
با یاد اور  زن دوم شوووارم وبچه اش بغض گنوم رو گرفت ..این درد فراموش 

 . زینت تا چشمها  پراز شبنم وچونه   لرزونم رو دید گفت ..نشدني بود..
یا بیا - بااا  حرف میزنم.. میر  تو لب ...ب ا  وا  خانم جان ..تا دو کنوم 

سردرد داره زمین وزمان رو  این گل گاو زبون رو ببر برا  زینال خان که االن از 
 گاز میگیره ...

دم رو مرتب کردم وسوویني رو از یه نفس گرفتم واز جا بنند شوودم ...پیران آزا
 دست زینت گرفتم ..

دلم میسوووخت برا  زینال ودوسووت داشووتم یه جور  به جبران ل في که بهم 
 کرده وپناام داده کار  براش انجام بدم ..

 یه تقه به در زدم ..
 بیا تو زینت... دربازه ..-
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صوودا  امیشووه محکمش....کم از ناله نداشووت ..انگار  حق با زینت بود 
 ..برادراا  ناتنیش بدجور  لهش کرده بودن ..

درو که بازکردم ..اطاق به ددر  تارین بود که حتي نمیتونسووتم تشووخی  بدم 
 زینال کجا پناه گرفته

 منم پسرعمو ..برا  گل گاو زبون اوردم ..-
 دستم به سمت پریز برق رفت که صداش بنند شد ...

 کنار  وبرو بیرون ...نمیخواد روشنش کني ..سیني رو بذار رو میز -
 بهم برخورد ..من برا  دلدار  دادن اومده بودم نه فوضولي ...

سیني رو با غیظ رو  میز کنارم گذاشتم وبدون اینکه بخوام تنخ شدم .درست 
 مثل خودش ..درست مثل انظل ..

شن ..تنها - ارروز که میگذره میبینم دیگران حق دارن تا از  بترسن وفرار  با
 وجود  نیست اخالده .. چیز  که تو

 تو کار من دخالت نکن دختر عمو ..تو ایچي از من وزندگیم نمیدوني ..-
اره حق با تو ِا ...من وتو ایچي از ام نمیدونیم ..ولي حدادل میتوني اگه دیافه -

 ندار  اخالق درست داشته باشي ..
که  بوددرجا لب گزیدم .. چي گفته بودم؟طعنه زده بودم ..؟ حقش نبود .حق ن

 صور  سوخته اش رو چماق کنم وتوفرق سرش بکوبم ...
مگه اون چه گ*ن*ا*اي داشت؟ اون ام یه نفر بود شبیه به من ..کاستي اا  

 بدنش به خواست خودش نبود ..
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نگاه م*س*تاصنم رو تو نگاه رنجیده اش دوختم ..اینبار حتم داشتم که تو اون 
سربي شنا  اطادش ..نگااش دیگه  ست ..بنکه پراز گالیه ودل  تارین ورو نی

 خوریه ..
 زینال ببخشید ..من ..-
بسووه دخترعمو ..حرفت رو زد  ..تا یه کار  نکرد  دسووت از حرمت دار  -

 بردارم ..برو بیرون ...
 بازام التماس کردم ..

 زینال من وادعا متاسفم ..-
 برو بیرون دختر عمو ..فقط برو-

شه ..حق دا هباني با شت دلگیر وع شت ...تودلم خودم رو لعنت کردم حق دا
 ..لعنت بردااني که بي مودع بازمیشه ..

ودتي به خودم اومدم که در پشووت سوورم بسووته شووده بود ومن مونده بودم وکني 
 شرمندگي واستیهالکاش میشد حدادل جبران کنم ..یا ..؟؟

 لب به دندون گرفتم ..بدجور  خراب کرده بودم ..بدجور  ..
*** 

سرام شت  سنگیني زینال وع وفت اا  ذاتي  روزاا پ سر درمیون دلخور  و
ومن فارغ از درد جان سوزم عمر میگذروندم وسعي …صابر وزینت میگذشت 

ماه ا  در ب ن  ند  چه   چ دادر  بوده ..اوویي بوده وب میکردم فراموش کنم 
اون اوو بوده ...سعي میکردم وسعي میکردم وسعي میکردم تا این درد که بدتر 

 ود فراموشم بشهاز مردن ب
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ولي حیف... حیف که ایچ کدوم ازدرداام ...رنجهام پاک نمیشوود ...فراموش 
شته بود  شت ین ماه نگاام به گذ شد ..انوز ام بعد از گذ شد ...کهنه نمی نمی
سرگردوني ..بي  ست وافت روز از اون وینوني و شت بی ...انوز ام بعد از گذ

 ..نفس گیر بود ..پنااي ونابود  ..دردش تازه بود ...سخت بود 
هایي ام میتونه  یه ودت خدا  یدونسووتم  که نم ندم درحالي  گذرو روزاام رو می
معجزه کنه ..به اشاره ا  زندگیت رو از این رو به اون رو کنه وتو حتي نمیفهمي 
..نمیدوني که چه جور  وین دفعه ا ... بي بهانه تمام زندگیت باین اشوواره 

 تغیر کرده ..
*** 

رنج تو بشووقابم خالي کردم که نگاام به نگاه شوووخ وشوونت یه کفگیر دیگه ب
زینت افتاد ...دستم امراه کفگیر تو اوا موند ...زیر زیرکي دور سفره رو از نظر 

 گذروندم زینال وصابر ام نگااشون به کفگیر وبشقاب پراز برنجم بود ..
 زیر لبي از زینت پرسیدم ..

 چیه ..؟-
 لبخند زینت باز شد ...

سبت به روزاا  اول خیني خوش ایچي - شاال بزنم به تخته ..ن خانم جان ما
اشوتها شود  ...بکش راحت باش ..غذا اسوت ...میخوا  باز ام برا  بیارم 

 ..؟
مه داد  غذا خوردنش ادا به  فاو   نال بي ت نده اش رو فروخورد وزی صوووابر خ
صا هو شده ام تو این روزاا ....مخ شتها  باز  شیدم از جمع ..ا  ...خجالت ک
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اا   نده  نداشووتم سوووژه   خ غذا  به  که روزاا  اول ایچ میني  برا  مني 
 صابروزینت شده بود ...

با امون اخم لم  که  نال رو ام حس میکردم  گااي نگاه متعجب زی گه  حتي 
 داده گوشه   ابروااش ..بهم نگاه میکنه ...

با خجالت کفگیر رو تو دیس برنج راا کردم ..زینت که این  یه نفس گرفتم و
 حرکتم رو دید به حرف اومد .

 وا.. چي شد خانم جان ..؟بکش.. گفتم که بازام است ..-
 با اینکه ولع بي حد وحهر  داشتم لب ولوچه   اویزونم رو جمع کردم ...

 نه ممنون ..امین کافیه ..-
با امون حس مادرانه اش یه کفگیر برام ریخت  ولي زینت به حرفم بها نداد و

 دستش رو جنوم گذاشت ...وبشقاب خورشت کنار 
بخور خانم جان ..بخور نوش جانت ...این چند ودته گوشووت به اسووتخوانت -

 نمانده ...بخور دو  بگیر  ..
شنود از کارزینت  سر به زیر انداخت ..خو صابر ام  صابر کرد ..که  اخمي به 
عام بهشووتي ..الحق  غذا وط به دسوووت گرفتم ول*ذ*  بردم از این  داشووق 

ت پخت زینت عالي بود ..حتي بهتر از مادرشوووار بداخم واالنهوواف که دسوو
 وظالمم ..

**** 
 وا  زینت ...اونجا رو ...لواشن میفروشن ...-

 زینت یه نگاه عادل اندر سفیه بهم انداخت ...



 47 سوخته دامانم

نه اوله - یه سووره دار  ا بازار  مدیم  جان ..از ودتي او هت خانم  ماشووواال ب
 میخور  ...

 میخوام زینت ...برام بگیر ...-
 حالت بد میشه خانم جان ...-
 نه حالم بد نمیشه ..-
 گفتم نمیشه... بیا بریم االن زینال خان میرسه نااارم مونده ...-
 زینت ...!!-
نمیشه خانم جان ..دست من امانتي ...یه مو از سر  کم بشه ...جواب زینال -

 خان رو کي میده .؟
ه ه افتادم .که نگاام ببا دلخور  چشم از بساط مرد گرفتم وپشت سر زینت را

زنبیل سوونگین زینت افتاد ...بي اراده چند ددم بنند برداشووتم وسوور زنبیل درمز 
 رنت زینت رو گرفتم ...

 نمیخواد خانم جان ..-
 با ام میبریم .. سنگینه ....-

امون جور  شووونه به شووونه   زنیت ..چشووم میگردوندم ..نگاام رو  مردم 
ایي که دسووتهاشووون رو حارل زن ااشووون میچرخید ومیگردید ...رو  مردا

 میکردن ..یا زن اایي که اشاره وار با مردااشون حرف میزدن ...
دلم گرفت ...تو چهار سال زندگي من ودادر شاید تنها شیش ماه عاشق وادعیم 
بود ...بقیه اش خسووتگي ودور  وزخم زبون اا  زیور بود ...انگار از امون 

دگیمون ...دلم تنت شووده بود برا  یه امرااي اول ام طنسووم افتاده بود به زن
 معمولي ...برا  یه دوستي وصمیمیت عاد  ...
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شد  ستاده بودن موندگار  سبز  فروش ای ساط  نگاام رو زن ومرد  که کنار ب
سخت  هانه ا  ... سر  به دلم مونده بود برا  یه امچین امرااي خال ...ح

شه دریم می…نبود ..ودت گیر ام نبود شت ولي دادر امی کرد ..برام ودت نمیذا
 وحاال میفهمیدم که نمیخواست ودت بذاره ..

ومن ار بار بیشووتر از دبل میفهمیدم که اون عالده   اولیه زندگیمون شوواید از 
رو  عشووق نبوده ...بنکه یه او.س بود که بعد از چند ماه فروکش کرد وچیز  

 جز خاکستر ازش بادي نموند ...
 تازه جمع شد ...با کشیده شدن دستم حواسم 

 حالت خوبه خانم جان ..؟-
 پرده ا  اشن رو با پنن زدن کنار زدم ..

 خوبم زینت ...خوبم ..-
 ناراحتي که برا  نگرفتم؟ ..به خدا میترسم معده ا  تاب نیاره ...-
 نه زینت ..درد من این چیزاا نیست ...-

 یش نشد ...زینت رد نگاام رو گرفت ولي چون مرد وزن رفته بودن چیز  حال
 بریم زینت ...بریم االن زینال سر میرسه ..غر میزنه به جونمون ...-

ست این حال خراب از  سرم راه افتاد ..انگار میدون شت  زینت ام بي حرف پ
 اون ناله اا  ودت وبي ودته که تن وبدنم رو بدجور  ضعیف کرده

*** 
 زینت ...؟-
 بنه خانم جان ..؟-
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 ون محني (میپز  ...؟خودم بند نیستم ...برام نون جیکه ا  )نوعي ن-
 زینت با چشمها  ریز شده خیره شد بهم ...

 نون محني خانم جان ..؟-
 با خجالت انگشتم رو رو  سنت کابینت کشیدم ...

آره امروز داشووتم از خرید برمیگشووتم بو  نون کل کوچه رو برداشووته بود -
 ...میپز  برام ..؟اصال خودم ام کمکت میکنم ...

نت سوورخم کرد ولي امچنان نگاه تیزش رو من بود ...کم کم لبخند محو  زی
 رو لبش نشست ...

چرا درست نکنم خانم جان؟ ..عهر  مایه میگیرم ..فردا خروس خون برا  -
 میپزم ...

 برا  اولین بار با مهر دست انداختم دور گردنش ...
 وا  دستت درد نکنه ...چقدر تو خوبي زینت ...-

 ولین درص نون که تو دستهام نشست ..با شد  بو کشیدم ...صبح فردا ا
 وا  چه بو  خوبي میده زینت ...چقدر او.س کرده بودم ...-

با ولع یه تیکه رو به دندون گرفتم ..لذ.  خوردن اون یه تیکه نون بیش از اندازه 
بود ... ولي به لقمه   سوم وچهارم نرسیده بودم که با حس حالت تهوع دست 

...زینت که با لبخند نگام میکرد با تعجب چشوومهاش رو ریز کرد  کشوویدم
 ...دستم رو جنو  دانم گرفتم واز زینت وبو  کنوچه اا فاصنه گرفتم ...

ولي حالت تهوع ارلحظه بیشوتر مي شود ...ددمي عقب گذاشوتم که زینت به 
 حرف اومد

 چي شد خانم جان ..؟چرا نمیخور  ...؟-
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 تو دلم آشوبه .. دلم پیج میرفت ..انگار که
 نمیتونم زینت ..حالت تهوع گرفتم ...-
 وا خدامرگم بده ..اینها که تازن..امین صبحي درستشون کردم ...-

ولي من دیگه نمیشنیدم ...یا شاید ام میشنیدم ونمیفهمیدم ...با حس طغیاني 
دروجودم به سوومت شوویر اب گوشووه   حیاط دویدم ..وعق زدم ...سوورشوودم 

 و...بازام عق زدم ...ول*خ*  
 خاک به سرم چي شد خانم جان ...زینال خان ...صابر ..؟-

ستش رو چنت زدم  شوب زده ام ...د سوااني بود بر دل ا صدا  فریاد زینت 
..وامون طور که با دسووت دیگه ام معده   مچاله ام رو میفشووردم با کمترین 

 توان نالیدم ...
 نمیخواد زینت حالم خوبه ...-

 دروغ بود ..چون دوباره عق زدم ... ولي حرفم
 چیه زینت ...چه خبره صبح اول صبحي؟-

 زیبنت بي توجه به حرف من ..ازامونجاداد زد ...
 خانم جان حالش بده ...-

صدا  شق شق دمپایي تو گوشم پیچید ومن بازام با بو  بدن ودستها  زینت 
 که اطرافم رو احاطه کرده بود عق زدم ...

 ت شد اخه ...یا پنج تن ..چ-
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امینکه صووابر به کنارم رسووید ..از بو  بد بدن ولباسووهاش بینیم رو چین دادم 
ضعم  شیدگي میداد..زینال که و سر  بود که امه چیز بو  نا وتر ...خدایا چه 

 رو وخیم دید رو کرد به صابر..
 یاال صابر ماشین رو روشن کن ببریمش دکتر ...-

 دم ...دوباره با ناتواني دست زینت رو فشر
 نمیخواد ...-
 اا ..؟چي میگي خانم جان ..؟-

 صدا  زینال از بیخ گوشم بنند شد ..
 چي میگه زینت ..؟-
 نمیخواد زینت خوبم ...-
 میگه خوبم زینال خان ...-
 چته سمن ..؟-

 خسته از اون امه انقباض وانبساط معده ام امونجا کنار شیر اب ولو شدم ...
نظره   بد  به وجود اورده بود ودردم رو بیشتر تیکه اا  اضم نشده   نون م

شار بدنم  شمم چکید ...از اون امه ف شه   چ شکي از گو میکرد ..بي اختیار ا
 به لرزه افتاده بود ..

 یا خدا داره غش میکنه ادا ...-
شتن این پنن اا   شد ...نایي برا  باز نگه دا سته می شمهام خود به خود ب چ

 خسته نداشتم ...
 زینت ...بنندش کن -
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زینت دسووت انداخت زیر بازوم ولي با حس بو  نون محني ..دوباره دسووت 
 زینت رو با اخرین توانم عقب زدم وعق زدم ..

 ادا یه کار  کنید .. جون به تنش نموند ...-
 میگي چي کار کنم؟ ..اینکه یه سره عق میزنه ...-

گذشوووت نار دل وروده   منتهبم  ید ...از ک خار  تو دلم پیچ ودنبم رو  درد 
 سوزوند ..زینت خواست بازوم رو بگیره که با کف دست مانعش شدم ...

 نیا جنو حالم ...اوغ ...-
 زینت م*س*تاصل نالید ..-
 چي کار کنم پس ...؟-
 َاه پاشو ببینم زینت ...-

دسووت سوووخته   زینال بازوم رو گرفت وتو یه حرکت بنندم کرد ...ولي پااا  
 م ...تواني نداشت ..بي جونم ...دستها  لرزون

که  ین ..؟من  قدر نزد قدر زود ..چرا این نه ...؟پس چرا این مه  یا روز مرگ خدا
شتم  شدم ...کودکي ندا شده ...من که انوز مادر ن سالمم ن ست ودو  انوز بی
هیب ایچ نوزاد  نکردم ...رحم بکرم انوز ام وظیفه  ...اغوش پرمحبتم رو ن

 اش رو انجام نداده ...
 ...راه بیا سمن -

 نالیدم ...
 نمیتونم زینال ...-
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شکم ازاین امه ناتواني چکید ...بو  خوشي زیر بینیم پیچید ...بو  دود بود  ا
وخاک نم خورده ...بویي که از البه ال  اسووتین اا  گشوواد زینال ودکمه اا  
شد ولي دیگه تواني نبود  شامم میرسید ...حالت تهوعم کمتر  ریز پیرانش به م

شد وامونجا رو زمین موندگار شد ..دیگه توان نداشتم ..به خدا ...زانواام خم 
 که توان نداشتم ..

تو یه لحظه با حس بازویي زیر زانوم به خودم لرزیدم وبه فاصوونه   چند بانیه 
برا  اولین بار اغوش مرد  رو تجربه کردم که میدونستم نیمیش سوخته است 

 ...چروکیده ومشمئز کننده ..
ودم با امون بو  نم خاک ودود ...بو کشوویدم تا این جوشووش تو اغوش زینال ب

 وچرخش رو کمي اروم کنم ...
 حالم خوش نیست زینال ...-
 خوب میشي ...-

چقدر سوورد ...چقدر سوونگي ...انگار فردي نداشوووت من رو به موتم یا مرد 
 گوژپشت محل

 اشن دیگه ا  چکید که امونجا تو کاسه   چشمهام موندگار شد ...
 دارم میمیرم .نکنه -
 خفه شو سمن ..ایج کس درار نیست بمیره ...-
 دروبازکن صابریاال ..-

شدن  سوار  ست کردوجنو   صندلي عقب خوابوندم..دد را با بي حالي رو  
 زینت رو گرفت ...

 تو کجا زینت؟ ...مگه نمیبیني کنارش که باشي حالش بد میشه ...-
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 اخه ادا ..-
 دکتر ...برو زینت تا تنف نشده ببریمش -

 پنن اام ناخواسته رو  ام میوفتاد ...
 سمن سمن ..دختر عمو بیدار شو ...-

چشم بازکردم ...سرم رو  زانو  زینال بود وصابر با سرعتي سرسام اور میروند 
 ومیروند ...

 دارم میمیرم زینال ...-
 تو غنط میکني وافت جدو اباد  ...خود  رو جمع وجورکن ...-

 افتاد ...که با حس ضربه ا  رو  صورتم چشم بازکردم ...پنکهام رو  ام 
 پاشو نخواب ...بهم بگو چته ..چي شد حالت بد شد ..؟-
 نمیدونم نون خوردم بعد حالم بد شد ...-
 حتما مسموم شد  ...-

پنن اا  خسته ام یار  نمیکرد ومدام ومدام بي اراده   من ..رو ام مینغزید 
 نند زینال زاره ام رو ترکوند ..وبسته میشد که صدا  نعره ما

 میگم نخواب ..-
 زمزمه کردم .

 بیدارم ..نمیخوام ..-
 خوبه ...بجنب صابر ..نکنه میخوا  جنازه اش رو برسوني بیمارستان ..-
 خدا نکنه ادا دارم با باالترین سرعت میرم ...-
 سمن نخواب ...-
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 پنکهام رو باز نگه داشتم ونجوا کردم ..
 نزن .. بیدارم ..داد-
 دار  میخوابي احمق ...به من نگاه کن-

به زور از ال  پنن اا  بهم چسووبیده ام بهش نگاه کردم ...از این فاصوونه 
پوست سوخته   گردنش تو  ذوق میزد ..ولي دیگه برام مهم نبود امینکه بو  
خاک نم خورده نمیذاشت عق بزنم ...حاضر بودم تا اخر دنیا ام کنارش باشم 

.. 
 شنو  صدامو؟ ..نخواب ..سمن می-

 بازوش رو لمس کردم ..
 داد نزن زینال ..تروخدا ...داد ...نزن ...نمي...خوابم ...نمي ...-

شتن این چشمها کار من  ست خودم نبود ...ددر  باز نگه دا ولي خوابیدم ...د
 نبود ..

دیگه حتي صوودا  فریاد زینال ام نمیتونسووت ال  این پنن اا رو به اندازه   
 ي بازنگه داره ...ارزن

 سمن سمن صدامو میشنو  ...-
یاد نکن ...این گوش واین تن  دلم میخواسوووت بگم ..میشوونوم ..داد نزن .فر
..دیگه تواني برا  شوونیدن فریاد اا  از ته انجره ا  ندارن ..ولي حیف که نه 

 ددرتي برا  کالم داشتم ونه انرژ  ا  برا  چشم گشودن ...
 ...بجنب صابر از حال رفت -

 از حال رفتم؟من ...من که بودم ومیشنیدم فقط خسته بودم ..خیني خسته بودم
*** 
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سرده خدایا  سرده .. سرد ..لبهام بهم میخورد تو اون گرما ... سرد  سرد بودم ..
 سرده ...

 سمن چشمهاتو واکن ..-
حتي تو این شوورایط ام ضووربه اا  رو  گونه ام بي تابیر بود ...صوودا  ترمز 

 جنو ناله ام رو بنند کرد ...دستي من رو کشید تو اغوشي گرم ...وحرکت روبه 
 سمن سمن باتوام ..صبر کن رسیدیم ..-

رسیدیم ...رسیده بودیم ...باالخره به اون بهشت موعود  که میخواست رسیده 
نال نبودم  اا  زی یاد  گه نگران صووودا  گوش خراش وفر بودیم ..ولي من دی

م ..رسوویده بودم به این سووکو  م نق واین ..دیگه حتي نگران خودم ام نبود
 ارامش تموم نشدني ...

*** 
 دستم که سوخت اخ ارومي گفتم ..

 بیدار شد  خانم جان ..الهي دردو بال  به جونم چي شد  اخه ...-
پنکها  چسووبناکم به زور باز شوود ...از امونجا ام دامت بنند زینال رو کنار 

سو صور  نیم  شده بود به پنجره میدیدم ...با امون  سرد خیره  سخت و خته ..
 من ...مني که امه چیز رو ده تا میدیدم ...زینال رو ..زینت رو ...اطاق رو ..

چشمها  زینال دوباره سربي شده بود ...سرد وسخت ..ترسناک تر از پوست 
 چروکیده اش ..تو دلم نجوا کردم

 شد  چت شده زینال ...دوباره که سنگي شد  ...سربي شد  ...ترسناک-
 ؟ ...
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کم کم داشووتم فکر میکردم تو اون دفسووه   سووینه   پهن یه دلي ام میتپه که 
میتونه مهربون بشووه ..میتونه نگران بشووه ...ولي حاال ..بازام که شوود  امون 

 زینال سابق ...؟
صور  این مرد... که من  شدن به  ست خیره  نگاه ازش گرفتم ...ددر  میخوا

 نداشتم ..
 ...؟خانم جان بهتر  -
 سرم گیج میره زینت ...-
شي - شه خوب می سرمت که تموم  شار  افتاده بود پارین ... ست ..ف چیز  نی

... 
 چم شده بود زینت؟-

 زینت نگااش رو دزدید ...
 دکتر به زینال خان گفته مسموم شد  ...-

شم اا  زینال گیر کرد ولي  بي اعتماد به حرف زینت دوباره نگاام به کنون چ
 ص پشت به من کرد ...زینال با حر

 ولي تو ام از اون نون اا خورد  چرا حال تو بد نشد ...-
 زینت کالفه شد ..

نمیدونم خانم جان ..شوواید معده ا  ضووعیف شووده ...یه چند تا دوا و امپول -
 داد که حالت بهتر بشه ...

با سستي چشم بستم ...باور نداشتم این حرفها رو ..اون حالت تهوع ناگهایي 
ون امه عق زدن ومعده خالي کردن ...الکي نبود ...ولي دلیني ام برا  رو..ا
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پیگیر  نداشتم ...شاید مریض بودم ..شاید ام رو به مو  ..چه فردي داشت؟ 
 ..اسمون زندگیم تیره تر از وضعیت االنم نمیشد ..

تو این اوضوواع وانفسووا ..به ددر  درد تو دلم تنمبار شووده بود که درد جسوومي 
مثل یه وزرش باد بهار  بي اامیت بود ...چه فردي میکرد که دراره درمقابنش 

 بمیرم یا دراره زنده بمونم ولحظه به لحظه زیر بار تحقیراا جون بدم؟ ...
بي دادر ...بي سرپناه ..بي عشق ومحبت ...با این درد کمر شکِن خیانت ..زیر 

 بار این امه منت ...نبودنم بهتر از است بودنم بود ...
ست شه وامین  س شته با ترو بي حال تر از اون بودم که حتي پنن اام پرش دا

 ام باع  شد که صدا  زینت به گوشم برسه ...
 خانم جان خوابید  ..؟-

جوابي ندادم ...اونقدر بي حال بودم که نایي برا  لب بازکردن نداشتم ..صدا  
 گریه   زینت اما ...گوشهام رو تیز کرد ...

 خدامنو ببخشه ...-
 زینال تشر رفت

 ایس زینت ممکنه بیدار بشه ...-
صوودا  ناله مانندش دلم رو ریش کرد ..یعني دردم اینقدر بده که زینت رو به 

 ناله انداخته ..؟
 بعد از این امه سال دروغ گفتم زینال خان ...-
 به صالح خودشه ..-
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یشووه چه صووالحي ادا ...؟میدونید اگه بفهمه داره بعد از چهار سووال مادر م-
 چقدر ذوق میکنه ..؟

 گفتم ساکت زینت ...-
شدم ...؟احمقانه بود ...یه دروغ  سوخت ...مادر می ساس کردم تا ته جگرم  اح
شوویرین وتنخ ...مني که چهار سوووال زیر سووقف خونه   دادر زندگي کردم 
شدم ...حاال چه جور  بعد از این امه جدایي تحفه  شدم مادر ن سترش  وامب

 ه ...  مادر شدن نهیبم شد
 آدا بذارید بهش بگم ...-
 َاه زینت بسه دیگه ...ودتي گفتم نه یعني نه ..-
به خدا خوشحال میشه ادا ..امه   زجرش تو این چند ودت از اجاق کوریش -

 بود ...من دردش دونوم...به خدا که کمر خم میکنه ...
یرون بپاشو زینت ..اینقدر درگوشش میگي که بیدار بشه وبفهمه ...پاشو برو -

... 
 ادا خوااش میکنم ...-
 گفتم که نه ...پاشو برو بیرون-

شت ..حتي به خوبي  شون دا شون از رفتن اردو شدن در ن سته  صدا  باز وب
 میتونستم حس کنم اطاق از بو  دود ونم خاک خالي شده ...

یه د ره اشوون بي اجازه ...بي حرف ...بدون وسووواس از گوشووه   چشوومهام 
 ...سرخورد تا بناگوشم 

مادر میشوودم ...؟محال بود ..ولي اگه میشوود ...اگه خدا دراا  رحمتش رو به 
باور کنم گوشوووه    باور کنم نظرکرد  ..؟ نه ...یعني  یا ال باز میکرد .. روم 
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چشوومت این بنده   حقیر رو ام گرفته ...این سوومن بي حس مادر  رو ام 
 دیده ..؟

جار  .. عد   ها  ب باز شووود واشووک بازم  مه  نن نی حال بودم ال  پ .خوشوو
..؟نمیدونسووتم ..ذوق زده ..؟نمیدونسووتم ...فقط سووسووت بودم ..شوویریني 
وحالو  خبر مادر شوودنم ...کرختم کرده بود ...درسووت مثل یه ش*ر*ا*ب 
نه  تت میک که اروم اروم تو وجود  پخش میشوووه ...کرخ له  تاد سوووا اف

 ...م*س*تت میکنه ...نئشه ا  میکنه ...
شکم ستم رو به ارو  رو   شیدم ... باید باور میکردم که ن فه  کف د تختم ک

ا  تو این رحم شووکل گرفته ...؟مهمتر از اون بچه ا  از جنس من ودادر تو 
شده ...؟خدایا معجزه یعني امین نه ..؟امین که تو  شده ...بارور  ب نم بزرگ 
عرض بانیه اا وددیقه اا بفهمي مادر شوود  ..بفهمي بعد از چهار سووال والد 

ا  از پوست وگوشت خود  تو وجود  زندگیش رو اغاز کرده؟  نشدن ...بچه
...پس تمام اون عق زدن اا ...حالت تهوع اا ...؟چه شوویرین بود که بدوني 

 اون حال خراب نتیجه   این خبر خوشه ...
 یه لبخند نرم اومد ونشست کنج لبم ...

ند مني ...جزري از ذا  من ماه   من ...تو فرز ند  چه   من ..کودک چ  ب
 ومرحمت خدا ...فرزند  از وجود من ودادر ...

 دادر ..؟دادر ..!
بعد از چهار سووال که مادر  از خونه پرتم کرد بیرون وتو با نامرد  تموم دم از 
چه   تو  بازکرده ...ب یه راه جنوم  خدا  حاال  نه ا  زد  .. حام وارث وزن دوم 
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با حاال میخوام ببینم  چه میکني  ...فرزند تو ...جزري از وجود تو ... چه  این ب
..با این بهانه ا  که چهار سال به رخم میکشید  ...بازام میتوني بالم نشدنم 

 رو ..اجاق کوریم رو ..رحم خالیم رو پتن کني و رو فرق سرم بکوبي ...؟
امید تو دلم درخشید ..با این بچه شاید میتونستم دوباره خونه   خالیم رو گرم 

میشد ..شاید میشد بشه امون مرد واله وشیدا   کنم ..شاید دادر دوباره ااني
گذشووته ...اگه میشوود ..اگه این بچه با حرفها  زینت وادعا وجود داشووته باشووه 
...دیگه میتونم برگردم سوور زندگیم وشوواید دادر ام از خر شووی ون پیاده میشود 

 وزن دومش رو طالق بده ...
نکنه ذا  سنگي طالق بده ..؟زن حامنه رو سمن ...؟چقدر سنگدل شد  ...

شین تو رگ وپي بدنت جار   شته؟ ..نکنه کمال امن زینال رو تو ام تابیر گذا
شده ؟...مگه نشنید  که حامنه است ..اون ام بچه   دادر رو به شکم میکشه 

... 
خار حسوواد  تو وجودم پیچید.. دوباره نامرد  اا  دادر جنو  چشوومهاش 

 د ار شد ...
دلت اومد ...؟چه جور  تمام اون عشووق  )چ ور دلت اومد دادر ...؟چ ور

 باز  اا رو فراموش کرد  ..؟(
به پهنو چرخیدم وسوورم رو تو سووینه ام فرو کردم ..شووونه اام لرزید از اون امه 
سترش ..ام بالینش  شه که امب سنت ب شي جور   شق درد ..اینکه مرد  که عا

 وزندگیش رو از  سوا کنه ...بد درد  بود این درد ..
 حتي تکون ام نخوردم ... با صدا  در

 وا  خانم جان بازام دار  گریه میکني ..؟-
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 کف دست زینت رو شونه ام نشست ..
 چته درد دار  ...؟-
 تنهام زینت ...خیني تنهام ...دادر! پس دادر کجاست ...؟-
 الهي من بگردم ...بسه مادر تو که خود  رو کشتي ...-

 دوباره صدا  در وصدا  محکم زینال ...
 چي شده زینت ...؟-

 صدا  زینت دستپاچه شد ..
 ایچي ..شما برید ...من بعدا میگم-

 زینال با دندر  دوباره پرسید ...
 میگم چشه؟ چرا گریه میکنه ..؟-
 دل تنگه ادا ...-

 صدا  ددم ااش بهم نزدین شد ...
 دل تنت کي ...؟ دادر بي غیر  ....؟؟!!-

 این دنب پاره پاره رو ... دوباره داشت دهاب میشد وسالخي میکرد
اره سمن ..؟دل تنت اون بي شرفي که ین ساله سر  اوو اورده ؟..که زنش -

 حامنه است؟ ..که االن داره تو خونه   تو خانمي میکنه؟ ...
 با نفر  از جا بنند شدم وبا بغض فریاد زدم ..

 بسه ..بس کن ..چي ازجونم میخوا  ..؟-
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ي عقب گذاشت ولي خشم وعهبانیت انوز زینال با دیدن صور  اشکیم ددم
ام تو چهره اش موج میزد ...واون پوسوت چروکیده وسووخته رو بیشوتر به رخ 

 میکشید ...
مگه دروغ میگم ..؟ تقي به تودي میخوره ناله میکني ..زارمیزني ...واسووه   -

دادر مرد  هت میگم دختر عمو..  بار ب یه میکني ..برا  اخرین  نامرد گر اون 
 اک بریز وتمومش کن ......روش خ

 ِدنمیتونم ..میفهمي چي میگم ؟..نمیشه ..اون شوارمه ..مردمه ...-
 اون ام مثل من صداش رو بنند کرد ..انگار اردو برا  نبرد اومده بودیم ...

چه مرد ؟ ...چه شوار  ...؟چه کشکي ...؟غیر  به زن ومرد نیست دختر -
حاضوور  زیر پا  اوو  خم بشووي عمو ..تو ام بي غیرتي ...لنگه   دادر ..

 ولي سایه   باال سر داشته باشي ...
با ارحرفش میشکستم ...بي رحمانه بود این کنایه اا ..برا  مني که دیگه ایچ 

 تواني برا  مقابنه نداشتم ..
سامون - سرو  شتي ... تو چه میفهمي زنیال؟ ...چه میفهمي ..تویي که زن ندا

.؟فکر میکني برام راحته رو تخت بیمارستان نداشتي ...چه میدوني دردم چیه .
 باشم وشوارم حتي براش مهم نباشه که مردم یا زنده ...

 برگشتم به سمت زینت ودوباره پرسیدم ..
 تو بگو زینت ...راحته..؟-

 اشِن کاسه   چشمها  زینت.. خالي شد رو گونه ااش ...
 نه نیست خانم جان ...-
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نمیفهمي ..عاشق نبود  ...محبت نکرد  ..دنب میبیني ...؟نیست ..ولي تو -
نداشووتي که بدوني چهار سووال محبت کردن ومحبت دیدن وابسووتگي میاره 

 ..عاد  میاره ...
نفس اا  زینال طوفاني به راه انداخت تو امون اطاق کوچین بیمارسووتان 
...عهووباني بود ؟...دلخور بود ؟..نمیدونسووتم ...ولي نگاه دلگیرش رو دیگه 

 شناختم ...ازم دلخور بود ...خوب می
سخته زینال.... به خداکه سخته ازعرش به فرش بیام ...چه میفهمي؟ ...تو  -

 بي رحم چي میدوني؟ ....
صدا  اق اقم ادامه   حرفم شد وسکو  زینال جواب اق اق اام ...زینت 
ب*غ*لم کرد وپا به پام اشوون ریخت ..امان از دسووت بي وفاریت دادر که دل 

 و ام اب میکنه برام ...چه برسه به جگر سوخته   خودم ..غریبه ر
 میرم بگم سرمت تموم شده ...خود  رو جمع وجور کن دختر عمو ...-

امین ..؟جواب تمام اون درداا  ریخته شوووده امین بود ....؟ا  تف به دل 
 سنگت زینال ...که حتي برا  ام خونت ام غهه نمیخوره ...

..کاش میمردم ..کاش به جا  خبر مادر شوودنم اا  اا  گریه ام بنند شوود .
شنیدم تااز زیر بار این مرد دربیام ...عذاب الیمي بود زندگي  ..خبر مرگم رو می

 زیر سایه اش ...
**** 

شدم به داب پنجره وباغ پراز نخل  ستم کنج اطادم وخیره  ش تمام بادي روز رو ن
منونم که لبهاش رو وخرما ...زینال دیگه بااام ام کالم نشوود ...ومن چقدر م
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شنوم ...لب به ایچي نمیزدم وفقط فکر  بهم دوخت تا اون امه زخم زبون رو ن
میکردم ..فکر میکردم وفکر میکردم واخر سر تهمیم گرفتم باید میرفتم ...باید 
به دادر میگفتم ...ولي نه پشت تنفن ...این خبر... چیز  نبود که از این فاصنه 

بهش بگم ...ناسالمتي چهار سال چشم به دانم واز پشت یه مشت سیم تنفن 
باااش رودرو حرف میزدم  دوخته بود تا این خبر رو بشوونوه ...باید میرفتم ..و
..تا رفتار وعکس العمل ااش رو ببینم ..تا شوواید ذره ا  از اون کوه عشووق رو 
ضر بودم  کنج چشمهاش پیدا کنم ..که اگه پیدا میکردم ...که اگه میدیدم ...حا

ایه   اوو وشکم حامنه اش تو امون نیم اطاق زندگي کنم وخفت بکشم با س
وبچه   دادر رو بزرگ کنم ...حدادل اون جور  یه درد داشتم ..نه االن که مثل 
شي پیچ وتاب  صل نبودم و با ار وز شته   جدا مونده از دنیا ...به جایي و یه ر

 میخوردم وسر از سفره اا  مردم درمیاوردم ....
 ن چرا چیز  نمیخور  ...؟خانم جا-
 اشتها ندارم زینت ...-
 بخور تروخدا خانم جان بذار جون بگیر  ...-

 از دهد وبرا  جبران دروغي که گفته پراز زار جوشیدم ...
برا  چي زینت ..؟برا  کي ..؟برا  شوارم ...؟ برا  بچه اام ..؟ نکنه برا  -

زینت...؟که بعد از این زینال که به خونم تشوونه اسووت ؟برا  چي جون بگیرم 
ام ...زیر حرفها  تنخ زینال دووم بیارم ..؟نترس زینت ..این زني که میبیني 
شده ...بي درد وعار ..با چهار تا  ست کنفت  شنیده پو ساله زخم زبون  چهار 

 حرف ومتنن زینال عمرش تموم نمیشه ...
 با غهه سرچرخوندم به سمت باغ ...
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وحرف مفت جون به لب شووده وغمباد گرفته  اصووال کي تا حاال با زخم زبون-
 که من دومیش باشم ..؟

زینت لب بازکرد ...انگار که میخواست حرف بزنه ولي چیز  نگفت ..من ام 
 حرفي نزدم ...تو  رختخوابم دراز کشیدم ...

اون سوویني غذا رو ام ببر زینت ..بوش حالم روبد میکنه ...دیگه ام چیز  -
 ام بشه میام میخورم ...برام نیار ..خودم گرسنه 

 خانم جان ..؟؟-
 برو تروخدا زینت... به خدا خسته ام دیگه جوني برام نمونده ...-

 سرگذاشتم رو بالشتم وپشت به زینت چشم بستم ..
زینال بي مرو  بد بااام تا کرد  ...نه گذاشتي خبر مادر شدنم رو بشنوم ..ونه 

ب سنگدلي نثارش کردم وچشم گذاشتي یه دل سیر عقده گشایي کنم ...زیر ل
به خونه  دادر  که  تاب  تا فردا عهوور صووبرمیکردم ..غروب اف ید  با بسووتم ..
شید  ستاره   امید کوچیکي ته دلم درخ سراغش ... ستم برم  شت میتون برمیگ

 ..ا  خدا میشه دادر دوباره سایه   سرم بشه ..؟
و ولي این نور کوچین روشوون نشووده خاموش شوود ...میدونسووتم که این ارز

نشوودنیه ...نه با وجود زن حامنه   دادر ...خفت وخار  جا  امید رو تو دلم 
شه ..نه از  شتم بود این امه تحقیر ...که نه تموم می شوني نو پرکرد ..انگار تو پی

 بارتنخیش کم ...
با  چه جور  تحقیرم کنن ..و ند بودن  دادر اردوخوب ب چه  نال و چه زی

 ارخفت.. خار  به دنبم فرو کنن ..



 67 سوخته دامانم

 انگار  از ازل برا  خون کردن جگر مِن بیچاره افریده شدن ...
چشمهام گرم شد ولي تو لحظه   اخر کف دستم دوباره رو  شکمم چرخید 

.. 
شته باشه کوچولو  من ..وگرنه من با تو  بالم نشده چي  )خدا کنه دوستت دا

 کار باید کنم ..؟)
*** 

تن ارینه   بي داب اطاق دسووتم رو تو دسووتن اا  چادر عربیم فروکردم وبه 
سستي اویز بود نگاه کردم ..از اخرین بار  که دادرو  ...که مثل من به تکیه گاه 

 دیده بودم دو ماه گذشته بود وچقدر سخت گذشته بود ...
 با این حالت کجا دار  میر  خانم جان..؟ -
 میرم دیدن دادر ...-
 تو که انوز حالت خوب نشده ...-
رو میدونم ...میدونم که حامنه ام ..که زینال گفته بهم  زینت ..من امه چیز-

 نگي ...
 زینت شرمنده سر به زیر انداخت ...

 روم سیاه خانم جان ...زینال خان ..-
 با سستي چشم اام رو باز وبسته کردم ...انوز ام حال ندار بودم ...

 مهم نیست زینت ولي باید به دادر بگم شاید اگه بدونه ..؟؟-
 حرفمپرید تو 

 نرو خانم جان .. دلم رضا نیست به رفتنت ...-
 چي کار کنم زینت ...؟خونه   من اونجاست ..-
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 پنن زد ..اشن مي ریخت برا  دردم ...
 زینال خان میگفت دیگه خونه ا  نیست ...اوو  ...-

 لب گزید ...
 الهي بمیرم برا  بخت سوخته ا  مادر ...-
شده ولي چه کنم ؟...بمونم زیر خدا نکنه زینت ..میدونم که اووم ج- شینم  ان

بار حرفها  تنخ زینال خرد بشووم ...؟داره ددم میده زینت ...اونجور  حدادل 
 فقط زخم زبون اوو رو تحمل مي کنم ...

 پس بذار زینال خان بااا  بیاد ..انوز حالت خوش ني ...-
بفهمه نمیتونم زینت ..زینال نمیذاره .سووروامسوور نداشووته که حال وروزم رو -

..باید خودم تنهایي برم .دادر از امون اول ام بد دل بود ..اگه ببینه با یه مرد 
 رفتم درخونه اش ..شاکي میشه ...

 کیفم رو چنت زدم که زینت بازوم رو کشید ..
 نرو خانم جان به دلم بد اومده ..-

اشن تو چشمهام نشست ...به دل من ام بد اومده بود ..میترسیدم از عادبت 
ر ولي چاره چي بود ..باید میرفتم واخرین چنت رو به این ریسومان پوسویده کا

 میزدم ..شاید فرجي میشد واز این )سرگروني (خالص میشدم ..
 بزار برم زینت ..این اخرین رااه ..امیدم رو ناامید نکن ..-

سه  شن اا  چکیده ام رو پاک کرد وب*و* صور  خیس... ا زینت با امون 
..دلم اوا  اغوش مادر  رو کرد که سووالها پیش از دسووت زد رو  پیشووونیم .

 داده بودم ..



 69 سوخته دامانم

 خدا پشت وپناات مادر ..خدا به امراات ..-
 برام دعا کن زینت ...این اخرین درِ  که میزنم ...-
 دعام بدرده   راات ...-

زیر لب ذکر گفت وبه سوومتم فو  کرد ومن بي تاب تر از لحظا  دبل چشووم 
 افتادم ..گرفتم از زینت وراه 

 )خدایا به امید تو ..)
**** 

جار  بود ...وتنم بي  اام  پا که زیر  به خون لزج وتیره رنگي  گاام خیره بود  ن
حس تر از امیشه گوشه   دیوار لمیده بود ...انوز ام صدا  فریاد اا  دادر 

 توگوشم زنت میزد ..وچهره   اووم جنو  چشمهام ..
ار سوواله که شوووارتم ..چه طور تا (اشووغال ارجایي فکر میکني خرم ؟..چه-

باور کنم از من  ماه رفتي انتظار دار   حاال حامنه نشووود  ..؟حاال که چند 
حامنه ا  ...؟این تخم حرومیه کدوم بي شوورفیه سوومن ...؟میخوا  بي ابروم 

 کني ..؟به خیالت که اگه حامنه بشي دبولت میکنم ...؟
کشووون کشووون با خودش شووال رو  سوورم رو به امراه مواام تو چنت گرفت و

 کشید ..
ازخونه   من گمشو بیرون پت....ه ...بعد از چهار سال برا  خبر بي غیرتیم -

 وزنا  زنم باید بهت مشتولوق بدم ..؟
 ولش کن دادر خونت رو کثیف نکن ..-

امون جور که از درد تیر کشوویدن اا  پوسووت سوورم چشوومهام ریز شووده بود 
 حامنه اش رو ام دیدم ...باالخره اووم رو دیدم ...شکم 
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 خدایا ..درد بیشتر از این؟ ..خفت بیشتر از این ...؟
دادر  نه  خانم تر وخوددارتر از م دادر ...؟ نه  ندتراز م دادر ..؟لو نه  خوشووگ

 ...؟چیش به من سره که اغوشم رو راا کرد  وچسبید  بهش ...؟
اد یرون انم ددادر درچوبي وبارین حیاط رو بازکرد وبا فشار رو  مواام ..به ب

 ..کمرم خورد به تیرک ونفسم سوخت ...
 اق زدم ..

 دروغ نمیگم دادر به خدا دروغ ...-
 تو داني دادر خفه ام کرد ...

 خدا رو دسم نخور کثافت ...گشمو بیرون ار...ه ...-
 التماسش کردم ..

 تروخدا دادر ..رحم کن ....این بچه خودته...-
اومده ...؟خبر  رو دارم سوومن که ور دل  چهار سووال نبوده ...حاال از کجا-

پسرعمو  نشستي ...؟از کجا معنوم تخم وترکه   اون نسناس نباشه ...گور  
 رو از تو خونه   من گم کن ...

با لگد کوبید به پهنوم که نفسووم رفت ..ناله زدم وامونجا دم در ویرون شوودم 
ش زوم رو تو مشووت..که دادر با پسووتي... با دناریت ...با کني خو  حیواني با

گرفت واز درگااي خونه بنندم کرد وپرتم کرد سوومت دیوار مقابل ...که بازام 
 درد تو کمرم پیچید ..

سم ..این حیوون رو ..دادر من  شنا سه نه ..؟من این مرد رو نمی خدایا کاب*و*
 مهربون بود ..دل رحم بود ...دِل شنیدن یه آخم رو نداشت ..
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.کفاره   کدوم گ*ن*ا*امه ..؟تقاص کدوم پرده ولي این نانجیب !!یا خدا ..
 دریم ...؟

 برو گمشو پیش اموني که تخم حرومش تو شکمته ..-
 اق زدم ..

 بچه   خودته دادر ...-
سرش نگاه  شب باز  اا  پ سرد  به خیمه  مادِر دادر که از امون اول با خون

 میکرد غرید ..
  گل ...تو  ول خفه شووو سووني...ه خانم ..پسوورم زن گرفته مثل دسووته -

شکمت  شتي که  ست با کدوم .....گ وارجایي رو میخواد چیکار؟ ..معنوم نی
 باال اومده ...

در رو که پشوووت سوورشووون کوبیدن امونجا بي حال وبي جون بادي موندم 
 ...حتي نایي برا  بنند شدن نداشتم ...

 دتیرکشیدن اا  کمرم ..پهنوم ...نمیذاشت نفس بکشم چه برسه که از جا بنن
 شدم ...

با حس مایع گرمي زیر پااام که درسووت مثل خون اا  عاد  ماایانه ام بود 
 ناله ام بنند شد

 بچه ام ...آ  النه ..بچه ام ...(-
خون تیره حاال ل*خ*ته ل*خ*ته شده بود وتو تاریکي شب دلم رو خون میکرد 

اام ر ..انگار که از امون اول که زینت گفت نرو ..میدونستم عزراریل چشم به
 نشسته ..انگار که این جا! میون این ا  واشغال اا  متعفن اخر دنیام بود ...
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شیدم  شکمم ک ست زخمیم رو به ارومي وبا اخرین توان بادي مونده ام رو   د
.. 

زنده ا  نازک بدن من ..؟استي طفنن من ..؟مامان داره میمیره از درد... ولي 
 دوني مال مني ..بذار فکر کنه نیستيتو باش ...امینکه استي خوبه .. تو که می

..بذار امه بگن تخم حرومي ..خدا که میدونه نیسووتي ..خدا که میدونه مال 
ست  سوخته ا خود امین مرد  ..مادربزرگت میگفت نازام ...میگفت اجادت 
..میگفت بچه ا  نمیشوه ..حاال چرا باور نمیکنن که میشوه؟ ..اگه خدا بخواد 

 شه ...وشد ..تقهیر من چیه ..تقهیر تو چیه ...؟امه چیز میشه...معجزه می
صوودا  ترمز ماشووین وپشووت بندش ددم اایي تو سوورم پیچید ...چقدر بي 
ند ام رحم  مادر وفرز نه    قا عاشوو به خنو   ظه بودن مردم ...حتي  مالح
نمیکردن ...چرا نمیفهمیدن این گوشووه   دنیا اخر کار منه ...بذارید بي سوورو 

 نم ...صدااین باز  رو تموم ک
شت یه خروار  شت نبینه ...پ شد ومن رو ندید ..حق دا ددم اا از جنو  من رد 

 اشغال مدفون شده بودم تو دردخودم
شمم  شد تو چ سوخته   زینال خار   صور   شم اام بي اراده باال اومد .. چ
...زینال بود ..اومده بود دنبالم ...با امه   ُدد  ااش ..با امه   بي رحمي 

 زبون نیش مارش... بازام اومده بود دنبالم ..ااش ..با اون 
دلم ریش شووود به حال خودم.. زینال غریبه بود ولي برا  ناموسووش به اینجا 
اومده بوداما دادر ...شوووار چهار سووواله   من ..حتي اامیت نمیداد که زن 
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حامنه اش ...امبسووتر بارور شووده اش ..نفس میکشووه یا نه ..انوز جوني تو 
 ...انوز زنده اسوووووت یا نه .. بدنش مونده یا نه

دوباره چشم دوختم به ل*خ*ته اا ...این خوِن کجاست که امین جور  چکه 
 چکه داره میره؟ ...نکنه ذره ذره   ن فه   دررحمم باشه ..؟

اشووکم چکید ..نکنه داشووت از دسووتم میرفت ؟..نیومده میرفت ؟...خدا نداده 
 میگرفت ...؟

 .بازام یه د ره اشن دیگه ..
ست طفنکم ..مادر   ارچند اگه بر  ام بهت حق میدم ..دنیا جا  خوبي نی
ر  رو ببین ..با کني خونابه محهووور شووده تو این زباله اا ...تو که از مادر  سووَ

 نمینداز  عزیزک من .
درد نفس گیر  که امدم ددایقم شده بود دوباره تو کمرم پیچید وناله ام رو اوا 

 خره زینال فهمید ...برد ..وبا این ناله ..باال
 سمن ...؟سمن تویي ...؟-

میبیني عزیزک من چقدر دنیا  بدیه؟ ...پدر  بالیي به سوورمادر  اورده که 
 حتي زینال بندر  ام دلش به حالم سوخته ...

 یا حسین ..چي شده ..؟ کي این بال رو سر  اورده ..؟-
انش داختم به پیردست برد پشت کمر تا بنندم کنه که ناله زدم واز درد چنت ان

... 
 نمیخواد زینال ..دارم میمیرم ..-

 پوست سوخته   زینال منقبض شد ...
 چي میگي ..؟کي این بال رو سر  اورده ..؟-
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یا از درد این پیچ وتاب اا  دردناک کمر  اشووکم چکید ..از درِد دل بود ..؟ 
 وپهنوم ...

شووغالم ...که دادر زینال ...دادر ...گفت بچه اش نیسوووت ..گفت که من ا-
ارجاییم ...زینال میگفت بچه خودش تخم حرومه ...آ  خدا ...زینال...دنبم 

 ...تنم داره اتیش میگیره ...دبول نکرد زینال ..بچه   خودش رو دبول نکرد ...
زینال بي اوا دستش رو برداشت وبنند شد ...با خشم یه تیکه اجر رو برداشت 

 وبا فریاد به سمت خونه پرتاب کرد ..
 صدا  شکستن شیشه تو گوشهام اکو شد ...زینال نعره کشید ..

یا بین سوورزنت چي اومده بي غیر  ...کجا رفتي - پاشووو ب دادر .. یا بیرون  ب
ست رو زن حامنه ا  بنند  شون مید  که د سو؟ ...مردیت رو این جور  ن تر

 کني؟ ...تو که از یه ست ام کمتر 
 لرزوند ...صدا  کوبیده شدن لنگه اا  در تنم رو 

 چته صدا  رو انداختي سر  ...؟-
 ببین زنت رو ..داره میمیره ...-
سال نتونسته توله پس بندازه چه جور  تو عرض - به جهنم ...زني که تو چهار 

 چند ماه حامنه شده ..از کي حامنه شده ؟
زینال که دست به یقه شد ..کم کم سست شدم ...یه ل*خ*ته   دیگه از بدنم 

 ...انگار مخدر بهم زدن ..داشتم م*س*  میشدم ...بیرون رفت 
 اشغال نفهم این زنته ..-
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زنم بود ...میرم سه طالدش میکنم وخالص ...اصال از کجا معنوم توله ست -
 خود  نباشه...؟

 خفه شو اشغال ...خفه شو ..-
دادر ام نمیتونسوووت  به خون  نال وصووور  غرق  ها  گره کرده   زی مشووت

 رونه ...داشتم سبن میشدم وچه چیز  بهتر از این ..م*س*تي رو از سرم بپ
 با فریاد زینال ال  پنن نیمه خسته ام رو بازکردم ..

 سمن ..سمن پاشو ...-
نمیخواستم ..از ته دل نمیخواستم حتي یه ددم ام از اون امه کرختي وسستي 

 فاصنه بگیرم ...
 سمن ..سمن ...؟-

ستهایي که سردمه؟ ...د سرد بود یا من  دورم پیچید بو  زام خون میداد  اوا 
 ..خون کي بود ..؟ دادر ؟..زینال ؟...شاید ام طفنن کوچن من ...؟

 سمن به من گوش کن ...-
با این امه  ته مرد ..ارچي میخوا  بگو ..من  بااا میخواسووتم بگم: گوشووم 

 سستي از االن تا خود دیامت به حرفها  گوش میدم ...
 یه ل*خ*ته خون دیگه ناله زدم ..از جا بنندم کرد که با درد وحس 

 دو  باش میبرمت بیمارستان ..-
نمیخواستم برم ..بردنم درد داشت ..دوست داشتم امین جور  تو حال خودم 

 باشم ..با این حس سستي وکرختي واین م*س*تي ریخته شده دررگهام ...
گذاشتم رو  صندلي ماشین.. صدا  بسته شدن پي در پي دراا رو میشنیدم 

 مه چیز رو میشنیدم ..ایچ رو مي بنعیدم .....ا
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 سمن ..سمن گوش کن ...حالت خوب میشه ..ایچیت نیست ..-
ولي من که میدونستم یه چیزیم است .. این امه خون ل*خ*ته ل*خ*ته شده 
جار میزد که یه چیزیم اسوووت ..بازام ناله زدم از درد ...کمر  که دیگه توان 

 مرادبت ازفرزندم رو نداشت ...
شد  اومد  اینجا ..؟کي بهت گفت - سرخود پا سمن ..اخه چرا  لعنت به تو 

شد  ..؟نگفتم حق ندار  بدون اجازه   من اب ام  سرخود  بیایي ..؟اینقدر 
 بخور  ..؟چرا به خودم نگفتي ..؟

میخواستم جیم بکشم وفریاد از دست فریاد ااش ...از دست حرفهاش ..ولي 
 کو توان ..؟

 ..؟االن میرسیم بیمارستان ..حالت خوب میشه ...سمن صدامو میشنو  -
سود  برام  شم ...من که مال باخته وجان باخته بودم ..چه  ستم خوب ب نمیخوا

 داشت نجا  پیدا کردن از دست این خون اا  ل*خ*ته ل*خ*ته شده ...
 سمن جوابم رو بده ...-

ونالووووووووووووه زدم ترمزکه کرد ناله زدم ..دروبازکرد وناله زدم ..دراغوشم گرفت 
گه  مد ودی مد ..میو که میرفت ومیو اا  یداد از این درد جاتم م کاش یکي ن ...
ست  ست ارومم کنه ...دو نمیرفت ...حتي اغوش وبوِ  خاک زینال ام نمیتون

 داشتم بخوابم ...اردومون بخوابیم ..ام من وام طفل در ب نم ...
م ثل  بره ..م ب تا خوابش  بخونم .. براش الال   که دوسوووت داشوووتم  ني 

 چشمهاموچسبونده بهم و....درد... گرم کرده پنن اام رو ...
**** 
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 گفتم که نمیخواد زینت ..نهفه شبي کجا پاشي بیایي ...؟-
 خودم استم-
چرا پول دادم گذاشووتن بمونم ...من که کار  نمیکنم پرسووتار کارااش رو -

 میکنه ..
 ا  وا  زینت ول کن دیگه ...صبح مرخهه میارمش خونه ...-
 باشه کار  ندار ؟ خداحافظ ...-

ضا  دورم به حد  تارین بود که یه لحظه ترسیدم ...اینجا چرا  پنن که زدم ف
 اینقدر ترسناکه؟ ...درد تو  کمرم پیچید که ناله زدم ..

 بیدار شد  ...؟-
 تاریکه زینال ...-

صدا  ددم اا رو  سرامین بنند شد ...وبعد ام یه نور ضعیف مثل نور چراغ 
 اب اطاق رو روشن کرد ...خو

 بهتر شد ..؟-
 نگاام به لن رو  پیرانش خشن شد ...لن خون بود ...

 لباست چرا خونیه ..؟-
 نفس تند  کشید وحرفي نزد ...

 زینال ...؟-
زینال ودرد ومرض ..حقشه با پشت دست چنان بزنم تو دانت که نفست بره -

... 
امین جور  ام جون از تنم  یه پوزخند رو لبم نشست ..زینال نمیدونست که

 رفته ونفسي نیست ...نیست ..؟نیست ..بچه ام؟ ..
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 زینال بچه ام ..؟-
 زینال با حرص غرید ..

بچه ا  ..؟ رفتي خرابکار  اا  رو کرد  حاال میگي بچه ام ..؟کي به تو -
 اجازه داد تنها وسرخود پاشي بر  درخونه   دادر ..؟

 اونجا خونمه زینال ..-
 نیست ..چرا نیمفهمي بیرونت کرده ..زن جدیدش رو اورده ...ِد دیگه -

 گوشهام رو گرفتم ونیمه جون داد زدم
نال چرا میخوا  دق مرگم کني؟ ...ین کالم بهم بگو بچه ام زنده - بسوووه زی

 است یا نه ...
 یه نگاه به چشمها  خیسم انداخت ...

 بدبختانه زنده است ..-
 که با دیدن لبخند من منفجر شدلبخند اسوده ا  رو  لبهام نشست 

 بایدم بخند  ..من موندم این بچه جون ست داره ...-
 با غیض صداش زدم ..

 زینال...؟؟-
چیه ..؟میدوني چقدر از  خون رفته بود ؟..نرسوویده بودم باید جنازه ا  رو -

 تحویل سردخونه میدادم ...
شنیده بود ست از من قش ....دبال ام این حرف رو ازش  شک م ...وچقدر دلم 

 راحت از جنازه ام حرف میزد ..
 کسي زور  نکرده بود بیایي دنبالم ...-
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فکر میکني به امین راحتیه؟ ...ودتي چمدون به دست اومد  تو خونه   من -
یعني مسووئول تو منم ..دوروز دیگه که بالیي سوور  اومد امین خانم باجي 

 ... میشه مو  دماغم که بند نبود  از نوه ام مواظبت کني
 کالفه دستي تو موااش کشید ...

 خدایا... یاد خریتت که میوفتم میخوام بزنم لهت کنم ...-
 باید بهش میگفتم زینال ...-
حاال گفتي ..؟چي شوود ..؟اان چي شوود ...؟فقط اون شوووار بي شوورفت با -

 پرویي امه رو انداخت گردن من ..
 ذاشتي ...لب گزیدم ...مرده شور  رو ببرن دادر که آبرو برام ن

قال - که امین ُچس مث که ابرو  بره .. نه ..؟ گه  امین رو میخواسووتي دی
 احترامت ام بپره ..؟

 بسه تروخدا... نمن رو زخمم نپاش ...این تنها رااي بود که داشتم ...-
 با تحقیر بهم نگاه کرد ولب زد ...

 ارچي فکر میکنم نمیفهمم چه جور  این ددر ذلیل شد  سمن ..؟-
 این حرفش ترکیدو با اق اق گفتمبغضم از 

چقدر تو سنگدلي زینال ..فکر میکني برام راحته زیر دستت باشم و امه اش -
سنامه میخواد یا نه ..؟اویت  شنا شنوم؟ ..این بچه پدر میخواد یا نه ..؟ حرف ب
که خودم نون خور تو   نه بزرگش کنم ...من  یه ت چه جور   نه ..؟ یا  میخواد 

 دهابم ...؟
 ت شناسنامه   کوفتیشه حنش میکنم ...اگه مشکن-
 چه جور ؟ دادر حتي دبول نمیکرد بچه اشه ...-



wWw.Roman4u.iR  80 

 

 تو به اونش کار  نداشته باش ..میدونم چي کار کنم ...-
 با سراشاره کرد ...

 حاال ام بگیر بکپ که خانم دکتربراتون استراحت م نق تجویز کردن ...-
شت به من کرد ودیگه حرفي نزد ..من ا سته با حرص پ شک م با کني خرده دل 

 ...مالفه رو رو سرم کشیدم وچشم بستم ...
*** 

شمئاز به ظرف میگو که زینت موادش رو درست کرده بود نگاه کردم ..بو   با ا
که    حال خرابم رو خراب تر میکرد ...نفسووم رو حبس کردم وتی ند میگو  ت

 بعد  رو ام سرخ کردم ...
 چي کار میکني خانم جان ..؟-

 سرچرخوندم ونفس گرفتم
 دارم میگواا رو سرخ میکنم ...-

 با دست به پهنوم اشاره کرد ...
 مگه نگفتي حالت بد میشه ..؟-
شه که امین جور  ول بگردم ..؟امش میگي دکتر - چي کار کنم زینت ؟نمی

ساله از خروس خون تا  شدم ...من چهار  سته  ستراحت کن ...خب خ گفته ا
 وشه نشستن حالم رو بدتر خراب میکنه ...بوق ست جون کندم ..یه گ

 بو  میگو دوباره تو بینیم پیچید وناخواسته عق زدم ..
یا برو من خودم درسووتش - گه مجبور  دختر؟ ...ب خه م بده ..ا خدامرگم  وا 

 میکنم ...
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 نه دستها  رو کثیف نکن ..از صبح خسته شد  ...-
ام وایسوواد ؟ ..بیا ا  وا  خانم جان ...خیني حالت خوشووه حاال دم گاز -

 برو مادر ..بیا برو ..گوشت به استخونت نمونده ...
ستهام  صنه گرفتم وزینت با مهار  کارم رو ادامه داد ...د بي میل از کنار گازفا

 رو شستم وبرا  یه نفس بدون بو  ُزام میگو از اشپزخونه زدم بیرون ...
سکو  کوچین دم خونه  ساختمون بي اراده دِراال رو بازکردم ورو   شت به  پ

شیدم و بو  خاک خیس  ستم ..نفس اا  نیمه ام رو عمیق ک ش ورو به حیاط ن
خورده   حیاط خونه   زینال رو به ریه اام کشیدم ...چشمهام رو اروم بستم 

 ودستم رو رو  شکمم کشیدم ..
چه ددر بي خبر اومد  نازک بدن من؟ ...چهار سووال چشووم انتظار بودم که -

اا  رو تموم کني ...که این باِر سوونگین اجاق کور بودن رو بیایي وزخم زبون 
از شووونه اام بردار  ...که یه لبخند کوچین رو لبها  دادر  که سووالهاسووت 
لبخند رو فراموش کرده بیار  ..ولي دیر اومد  مادر ...خیني دیر ...حاال زیر 

و ر سقف خونه زینال دارم میگو سرخ میکنم وعق میزنم ودادر  نیست که نازم
 بکشه وبه خاطر حس مادرشدنم ب*و*سه رو  پیشونیم بزنه ..

 یه نفس عمیق دیگه کشیدم
چرا اینقدر دیر اومد  عزیزک من؟ ..چرا اینقدر دیر؟ ...چرا صووبر کرد  تا -

شیدم پس  سر  خوردم وآه ک شم ..بعد بیایي ؟..من که یه عمر ح شیون ب بي ا
شوودم اومد  ...؟بمیرم برا  بي  چرا حاال که در به دِر خونه اا  غریبه واشوونا

 کسیت طفنن من ..بمیرم برا  این امه غریبیت ...
 اشن چشمهام رو گرفت ..
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شي - سي که از وجود ست ..حتي بابا  ...حتي ک اینجا ایچ کس منتظر  نی
به  بد مادر  ..ودتي یه پدر   به دل بگیر  ...ادمها بدن ..خیني  ..حق دار  

 گوشت وخون خودش ...تهمت حرومي بزنه ..بچه اش ..به پاره   تنش ...به 
 به اق اق افتادم ودستم رو  شکمم مشت شد ...

دیگه چه تودعي از غیر دارم؟ ..که از زینال وتنخي ااش دارم؟ ..کاش زودتر -
دل دلم خوش بود  دل انت تخم حرومي بهت نمیزدن ...حدا تا حدا میومد  

شیده ...ودور انداخته  بابا  دبولت داره ...نه حاال که دندون من وتورو با ام ک
... 
 چي شده باز دختر عمو؟ ...ابغوره گیر  به رااه ...-

دلگیر از حرفهاش بدون نگاه کردن بهش اشووکام رو اروم پاک کردم وبعد از 
 کني اق اق نفس گرفتم ..

 واال به خدا خینیه ...خانم !تو خونه   خودم بهم کم محني میکنه ...-
 نالیدم ..با بي حوصنگي زیر لب 

دست از سرم وردار پسرعمو ..چي کار کردم که خار تو چشمت شدم ومدام -
 دار  بهم نیش میزني ..؟

غال بي - یه آشوو کار نکرد  ..؟نیش میزنم چون ودتي میبینم برا   بگو چي 
سووروپا خود  رو به لجن میکشووي حرص میخورم ...چون یه انگل بي غیر  

که به درد ال  جرز دیوار ام نمیخوره  مثل دادر رو بت کرد  ومیپرستي ..کسي
 چه برسه برا  سایه اش خود  رو به این درو اون در بزني ...
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ولم کن زینال ..تروجون عزیز  دسوووت از سوورم بردار ...تو که درد من رو -
 نمیدوني ..چرا زخم زبون میزني ..؟

فت - نه   من م اان ..؟خوش وخرم دار  تو خو یه  درد تو ..؟ درد تو چ
گه میخور یذار  ...دی نه بهم احترام م نه حرفم رو میخوني..    ومیخوابي ...

 چي از این بهتر ..؟
اینقدر اون یه لقمه نونت رو چماغ نکن تو سوورم ...اگه خیني ناراحتي امین -

 فردا میرم ..
 ابرواا  زینال از عهبانیت باال رفت ..

ر با این شووکم پُ  چرا فردا؟ ...امین حاال اسووباب ابابیه ا  رو جمع کن ببینم-
 کي تو خونه اش راات میده ..؟

اونقدر این حرف برام سوونگین بود که بي اوا اا  اا  به حال ودرد خودم زار 
 زدم ...

 خیني بي رحمي زینال ...من مثال فامینتم ...ام خونتم ..بعد تو ..-
شه ..دل وجیگر ما رو َام میار  - ستي یه گو ش شب ن صبح تا  من چي ..؟از 

ن ست پدر زار  میکني ..مگه بهت نگفتم اگه مشکنت شناسنامه   وبرا  او
بچه اته من حنش میکنم ؟...مگه نگفتم اگه درد  پدر بچه اته درستش میکنم 

 ..دیگه چه مرگته اعهاب برامون نذاشتي ...؟
 خدا از  نگذره زینال .. روز  ازار دفعه اه میکشم از دست حرفها  ...-

 دست به کمر شد
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حرفم ناحقه ؟..دارم میگم زندگیت رو کن ..کسي منتي رو سر   چرا؟ کدوم-
نداره ...خودتي که اینجا رو با خونه   خاله اشتباه گرفتي ..اي ناز ونوز میکني 

.. 
 میون گریه نالیدم ..

 من ...ناز... میکنم ...من ؟ناز میکنم ...بي وجدان ..-
ناز کش دار  خود- نه .. ناز میک یامرز من  خداب مه      رو اي لوس نه ع

 میکني ...
 زینال خان اومد  ؟...سفره رو بندازم ...-
 بنداز زینت ..-

 ازکنارم گذشت وغر زد ...
 اگه به تریج دباتون برنمیخوره ..تشریف بیارید نااار-
 نمیخورم ..-

 زینال رسما داطي کرد ..
تو به گور اون سووت پدر فالن فالن شووده خندید  ...مثل بچه   ادم میایي -

سر  حالت ناا شي ندارم ..ار صنه   نعش ک ار  رو کوفت میکني ..من حو
 بد میشه ما رو از کار وزندگي مینداز  ...عاد  کرد  به لوس باز  نه ....؟

 برا  خالصي از شر زخم زبون ااش نالیدم ..
بسووه... بسووه تروخدا ...باشووه میام ...ایشوواال اون زبونت رو مار بگذره که از -

 ...دستت زندگي ندارم 
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باالجبار پشت سرش راه افتادم زینت ام که شااد دعوامون بود حرفي نزد وتو 
سووکو  سووفره رو انداخت ...ولي امینکه دیس تزرین شووده   پراز میگو رو 
وسط سفره گذاشت تمام معده ام کش اومد ...با ازار مکافا  نفسم رو حبس 

 رم کردم ..کردم وبدون نگاه به دیس غذا خودم رو با تیکه اا  نون سرگ
بدار کرد ؟ ...بکش - تن ا تا من هار  نه ه*و*س چ ته دخترعمو؟ ...نک باز چ

 دیگه ...
سعي  سفره بردم و سط  ست به و نگاام به نگاه نگران زینت افتاد ...باالجبار د
یه  با  گه دیر شوووده بود .. عده ام رو بگیرم ..ولي دی یان م کردم جنو  این طغ

 والت دوییدم ...حرکت بشقاب غذار رو پس زدم وبه سمت ت
 صدا  زینال رو حتي میون عق زدن اام ام میشنیدم ...

 باز چي شد ..؟-
 حالش بد بود ادا ...نباید بي خود  اصرار میکردید ....-
چي چي وحالش بد بود ..؟امین االن داشووت تو حیاط من و درسووته دور  -

 میداد ..
نداره ...نباید زور زینال خان زن حامنه بد ویاره ..دل ودماغ درسووت ودرمون -

 بگید ...
 فعال که اون داره زور میگیره وامه   ما رو رو انگشتش میچرخونه ...-

ضعف رفت از اون  شقاب اومد ودل من دوباره  شق تو ب صدا  پر  کردن دا
 امه بي رحمي ودساو  ..

َاه حالم بهم خورد ...دخترعمو انگار خوشت میاد این یه لقمه غذاروکوفتمون -
 ...نه ..؟کني 
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صورتم رو شستم ود ره اا  اشن رو پاک کردم ..بو  بد استفراغ تمام توالت 
 رو گرفته بود ...

 صدا  زینال زار شد تو بن وجودم ...
از این به بعد از شازده خانم بپرس چي میل دارن وطبعشون به کدوم غذا میره -

 تا دیگه نااار رو کوفتمون نکنن ...
شدم ..داشتم میسوختم وراه به جایي نداشتم ...لعنت امونجا کنار در اویزون 

به اتیش  چه جور  ادم رو  یدوني  ندر  ...خوب م نال ب ند  زی به اخالق گ
 بکشوني ...

با صوودا  تقه به در از جا بنند شوودم ...باید لباسووهام رو عوض میکردم ..دیگه 
 حتي از خودم ام بدم میومد ...

 خانم جان خوبي ..؟-
 جواب دادم .. بي حال وحال ندار

 خوبم زینت ..-
بیا بیرون زینال خان نااار نخورده رفت ..بیا یه لقمه نون وپنیر بخور حدادل -

 ضعف نکني ...
 زیر بازوم رو گرفت وکمکم کرد ..

جان  - کافي زخم زبون نوش  حد  به  ید برم حموم ...  با نت ... ندارم زی یل  م
 کردم ..سیر سیرم ..

 ادزینت با ناراحتي سر  تکون د
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نمیدونم به خدا ...زینال خان این امه گوشووت تنخ نبود فکر کنم از دسووت -
 شوار  دلچرکینه ...

 بار اضافیم زینت ...حرفي نمیشه زد ..-
شکالي داره - سي رو نداره ..چه ا این چه حرفیه خانم جان؟ ..زینال خان که ک

 از مال وامواش به یه زن بي کس کمن کنه ...؟
شووااده حاضوورم با این بچه بمیرم ولي این امه منت نیمخوام زینت ..خدا -

 زینال رو سرم نباشه ...
 زینت با غهه سرخم کرد ..

 خدا نکنه خانم جان زبونت رو گاز بگیر ..این بچه موابت خداست ...-
 ولم کن زینت ...کمکم میکني برم حموم؟ ...بو  گند میدم ..-
 بریم خانم جان ..دیگه نمیدونم چي بگم ...-

دیگه حرفي نزد ..خوب میدونسووت نیش وکنایه اا  زینال جگرسوووزه  زینت
 ..زیرلب زمزمه کردم ...

 (نیش دوست از نیش عقرب بدتر است/پس بزن عقرب که دردش کمتر است(
 الهي بمیرم برا  جگرسوخته ا  مادر ..خودم با زینال خان حرف میزنم ..-
م دردم یه چیز دیگه الزم نیسوووت زینت ..عاد  کرم به حرفهاش ...امروز ا-

 بود ..وگرنه مثل دبننا ..خفه میشدم ...
شتیا ) سط کتابخانه ی مجازی نودا ساخته و wWw.98iA.Comاین کتاب تو  )

 منتشر شده است
*** 

 زینت میگن کشمش بخورم برا  بچه خوبه اره ..؟-
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 زینت دستي رو  چشمش کشید
 ...مویز بهتره مادر ..خودم دارم بذار برم برا  بیارم -

زینت لخ لخ کنان از جا بنند شوود که با سوونگیني نگااي سوور بنند کردم اما با 
دیدن نگاه عهووباني زینال لبخند رو لبهام خشوون شوود ...زینال چند ددم به 
هباني بود  شد ..اونقدر ع شت  شکمم م ستم رو   سمتم اومد که بي اختیار د

 م ...که به خوبي میتونستم االه   درمز رنت اطرافش رو تشخی  بد
نفس گرفت ودسووت به کمر برد ولي مثل اینکه عهووبانیتش بیش از حد بود که 

 بي اوا جوشید
حاشوا به غیرتت دختر عمو ...دادر یه سواله که سور  اوو اورده واوو  ام -

حامنه است... بدون اینکه حق وحقودت رو بده با یه اردنگي پرتت کرده بیرون 
شي ؟من جا  تو بودم ست زینت رو میگرفتم  ..بعد تو به فکر بچ امین االن د

 ومي رفتم پیش دابنه وتمومش میکردم ..
شده  ساد ...چي میگفت ...؟تمومش کنم ...بچه ام رو ...؟امیني که  دنبم وای

 مایه   حیا  من ..؟چقدر بي انهاف بود ونمیدونستم ..
 چي میگي زینال ...بچمه...چه رب ي به کاراا  دادر داره ...؟-

سرخ زی شمها   شد چ شت تر  ست من م شت د شتر کرد وم سم رو بی نال تر
..میترسوویدم از عادبت این خشوومي که تو رگها  گردنش بیداد میکنه ...نکنه 

 حرفش راست باشه ...؟نکنه بخواد مجبورم کنه بالیي سر بچه ام بیارم ...؟
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ست میکني ...یا با این - سربه نی بذار اخرین حرفم رو ام بزنم .یا این بچه رو 
ایچ جایي تو این خونه ندار  ...حاال بدو برو اببا  کن که بچه   دادره بچه 

.. 
 نفسم رفت ...این مرد ین دهاب تمام عیار بود ...

چي میگي زینال ...بچه ام رو بکشووم؟ ...چشووم ببندم رو چهار سووال چشووم -
انتظاریم وگوشت وپوستم رو بکشم پارین وبندازم دور ...؟شرمت نمیشه زینال 

 ..؟
 به کمر شددست 

به ریش مِن فنن زده ...چرا - به دیقه میبندتش  باباش دبولش نداره ودم  ودتي 
 باید شرمم بشه ..؟شرش رو بکن دختر عمو وخود  رو خالص کن ..

 با پوزخند حرفش رو ادامه داد ...
دادر نشوود یکي دیگه ..کم خاطرخواه ندار  ..امین آسووید بادر ..صووبحي -

 جدا بشه خودم نوکریش رو میکنم ...پیغوم فرستاد که اگه سمن 
صور  زینال خوابید ودلم!  شد ورو  بند بند چروکیده    ستم بي اوا بنند  د

 اندکي خنن شد
شرم کن زینال ..حیا کن ...امه   دنیا  رو درست کرد  حاال چسبید  به -

 این یه ذره پوست وگوشت؟ ...
 ودم دستم نبود ..دستهام از شد  ضربه به لرزش افتاده بود ..دیگه حال خ

خدا از  نگذره ...دار  چه بالیي سوور من میار ؟ ..میخوا  دق مرگم کني -
 ...تو که اینقدر سختته چرا از اول دبولم کرد  ....؟
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چروک اا  صور  زینال ازغضب کبود شد.. جا  انگشتها  دستم ام کبود 
 شد .....

ه   سوور نداره چون خانم باجي به دسووت وپام افتاد که سوومن یتیمه ...سووای-
ست دادر  ستم خانم ووتوله  شه ...چه میدون شن ب ...نگهش دار تا تکنیفش رو

 کنگر میخورن ولنگر میندازن ...
 دیونه شده بودم وبا تن به تن کنایه اا  زینال به زوال میرسیدم

دادر ..تمام این خار  ومزلت برا  بي وفایي ااته  به زمین گرم بزننت  )خدا 
 احمقانه   من ..) ..برا  این وابستگي

بسه دیگه بي ناموس... میخوا  از شرم راحت بشي ؟باشه ....میرم خودم رو -
شن که جا  رو تنت  سمن ونه توله   دادر نبا ست میکنم که دیگه نه  سر به نی

 کنن ...
 درجا نیم خیز شدم که صدا  نعره   زینال بابتم کرد ..

 ز  وتموم ...بتمرگ سرجا  ..تو غنط میکني ...بچه رو میندا-
 غیض کردم ...بغض کردم ...ناله کردم ...

 نمیذارم ..جون من به جون این بچه وصنه-
ساده .این بچه فقط - شاد جنوش وای شم شاخ  امچین بچه بچه میکنه انگار 

 شره ...حتي باباش ام دبولش نداره ...
 من که دارم ...خدا که داره ...به جهنم که بقیه دبولش ندارن-

 حرص دستي رو  صورتش کشید ..زینال با 
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اصووال از کجا میخوا  بیار  شووکمش رو سوویر کني ...فکر میکني تا ابد تو -
 شکمت میمونه ...؟

 با لجباز  گفتم ..
 اوني که بعد از چهار سال دادتش ..خودش روزیش رو میرسونه ...-

 با دست اشاره   بي ادبانه ا  به سمت درکرد ..
یابون اا پیدا کن ..اینجا روز  برا  توله سووت پس بفرما روزیش رو از تو خ-

 دادر دسمت نمیکنن ...
 تو یه لحظه جنون وعقنم رو زارل کرد ...

 تف تو ذاتت زینال ...-
 بي اراده به سمتش خیز برداشتم ویقه اش رو چنت زدم ...

نه - مار  رو بخشووکو خدا کي دراره این زبون نیش  یدونم  از  متنفرم ..نم
 ش امین امروز راحتت میکنم ......ولي نگران نبا

شتم تا بگذرم از دنیا ...دیگه بریده  شتم ..گذ یقه اش رو پس زدم وازکنارش گذ
 بودم ...من واین بچه دیگه تابي برا  تحمل نداشتیم ..

شه ا   ستش گو سته   مویزاا  درد از کنار نگاه نگران زینت که بي حرف با ب
سیِم اخر دن وایساده بود گذشتم وبه سنگیني از پنه اا یا باال رفتم ..زده بودم به 

...بس بود این در به در  اا ..من واین بچه که جایي تو دنیا نداشووتیم ..پس 
برا  چي نفس میکشیدم؟ ..خود خدا ام میدونست که دیگه تحمل ندارم ..با 
اینکه گ*ن*ا*ه بود ولي میدونسووتم که دبولم میکنه .. خوب میدونسووت جز 

 رام نمونده ...خودش کس دیگه ا  ب
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شیدم بیرون وتو یه حرکت امه رو خالي  سیاه رنت ددیمیم رو از کمد ک کیف 
شمهام چرخید  ستامینوفن جنو  چ سرماخوردگي وا سته   درصها   کردم ..ب

شونزده تا درص امه چي تموم  -...امین اا ام کافي بود ..شاید با این پونزده 
سرحوصنه ودو شد ونفس من راحت تر میومد ... نه به دونه درص اا رواز تو می

بسته دراوردم ..درص اا  سفید خط دار اخرین راه نجاتم بود از دست شی ان 
اایي مثل زینال ودادر که حتي شووی ان رجیم ام دربرابر ذا  ناخنفشووون کم 

 مي اورد ..
درصووها رو مشووت کردم ..حاال فقط یه لیوان اب میخواسووتم ..بعدش ام مرگ 

دادر  ن گه  مام ...دی که وت نالي  یا زی به رخم بکشوووه ... قارتم رو  که ح بود 
 بازبونش.. نیش بزنه به دل چاک چاکم ...

یه لیوان اب از  نار درگذاشووتم وبرا  اوردن  ین ک اا رو رو  میز کوچ درص 
 اطاق بیرون اومدم

 از باال  پنه اا صدا  زمزمه   زینت رو شنیدم وپا سست کردم ..
؟ ...چ ور میتوني بگي بچه اش رو چرا اینقدر سوونت دل شوود  زینال خان-

بکشووه ...؟مادر نیسووتي که بدوني امین که حس مادر  دار  جونت به جون 
 بچه ا  وصل میشه ...

 صدا  بي حوصنه   زینال بنند شد
بسووه دیگه زینت ..امچین میگي انگار سوومن زل زده به دان من ..تا حرف -

 میکنه ... بزنم واون عمل کنه !..میبیني که سرخودارکار  بخواد
 نگرانم زینال خان ..اگه بخواد بالیي سرخودش بیاره ...-
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 غنط کرده ..عرضه اش رو نداره ...-
 کاسه   چشمهام تیر کشید ...خیني بي انهاف بود ...خیني ...

صندلي وددم اا  محکم زینال دنبم رو لرزوند  شدن پایه اا   شیده  صدا  ک
 بي عرضگي اام رو به رخم بکشه ... ...داشت میومد تا دوباره خارم کنه ...تا

سر ددم اا  زینال رو دنبال کردم  شت  سنگر گرفتم واز پ ستوِن کنار در  شت  پ
 که به سمت طبقه   باال میرفت ...

شپزخونه رفتم ودبل از اینکه حتي زینت  نمیدونم با کدوم انرژ  بادي مونده به ا
بود  باال رفتم ...تهمیمم جد بتونه حرفي بزنه یه لیوان اب برداشتم واز پنه اا 

 ...دلزده بودم از باید اا  بیمارگونه   زینال که راه نفسم رو بسته بود ...
من َمرِد کشووتن بچه ام نبودم ...کشووتن بچه اا کار نامرداایي مثل دادر وزینال 
بود که بچه درست کردن براشون مثل اب خوردن بود ...اگه مرگي ام بود مرگ 

 یم ..من بود وختم زندگ
دروبازکردم ..ولي تو یه لحظه دستهام لرزیدو... لیوان از دستم راا شد از دیدن 

 چیز  که دنبم رو چنت انداخت ...
وتو  مشت دستش درص اا  سفید وخط …زینال بود ...اون ام تو اطاق من 

 دار استامینوفن وسرماخوردگي ...
 ...از سرخشمدلم ترسید از رنت خوني چشمهاش وپوست تیره   سوخته اش 

 مشت پراز درص رو پر  کرد تو صورتم ...
 میخواستي چه غن ي کني ...؟-

 برخورد دونه اا  درص پوست صورتم رو خش داد ...
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تو یه لحظه زینال فاصنه   بینمون رو پرکرد وبازواام رو حبس کرد تو سرپنجه 
 اا  آانیش ..

 میخواستي ...خود  رو ...بکشي... اره ...؟-
 کنمه ...مساو  بود با یه ضربه ..یه تکون ...یه نگاه رنجیده ...ارحرف ..ار

 میخوا  به خاطر توله ست اون بي شرف خودکشي کني ...؟-
 زیر لب از درد ناله زدم ..

 ولم کن ...-
 فریاد زد

ولت کنم که بازام نقشوووه بکشووي خود  رو بکشووي ؟...اینبار دیگه ولت -
تا  کار کنم  ید چي  با یدونم  تو  احمق دسوووت از حمادت اا  نمیکنم ...م

 بردار  ...
به تغیر موضووعش نگاه کردم... نمیفهمیدم چي تو فکرشوووه ..ولي  اراسووون 

 ناخوداگاه میترسیدم
 ولم کن نامرد ...دست از سرم بردار ...به تو رب ي نداره این زندگي خودمه ..-

یه لحظه راام کرد ...چادر عرب نداد حتي نفس بگیرم از ترس ...تو  م یمهنت 
 رواز میخ کنار دیوار چنت زد وبه سمتم پر  کرد ..

 سر  کن بریم ...-
 زینال ...-
 سوووووور  کووون ...-
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فریادش حتي مواا  تنم رو ام سیخ کرد ...مشخ  بود این تو بمیر  از اون 
 تو بمیر  اا نیست ...زینال شیرشده بود برا  دریدن حمادت اا  من ...

سرم کردم ..امینکه در باز شد ..چهره   ترسان  با دست وپا  لرزون چادر رو
 ورنت پریده   زینت رو پشت در دیدم ...

 ادا چي شده ..؟-
 برو کنار زینت ...من امین امروز تکنیفم رو مشخ  میکنم ...-

 بازوم رو کشید ...
 بجنب دختر عمو ..-

شدن با زینالي که کم از گرگ سیدم از امراه  ستاد ..میتر یابون ب پااام به زور ای
 نبود ...اماده   دریدن وپاره کردن ...

 نمیام ...-
 کجا زینال خان ؟..کجا میبریش ؟...حالش بده ....-

 با کف دست بازو  زینت رو کنار زد ...ولي زینت امچنان ایستاده بود ..
 به تو رب ي نداره ..-
 رنت به روش نمونده ادا ....یه ودت از حال میره ..-

 بي اوا برگشت ونعره کشید ...زینال وسط پنه اا 
 به جهنم ..نرسیده بودم تا حاال خودش رو کشته بود ...-

 زینت با سرپنجه به صورتش چنت زد
 یا پنج تن.. اره سمن ..؟-
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سرش از  شت  شید ووادارم کرد پ زینال حتي مهنت نداد حرف بزنم بازوم رو ک
تر    مرگ برام راحت پنه اا پارین برم ...ناخواسته واکنش نشون دادم ...اندیشه

 از امراه شدن با زینال بود
 نمیام زینال ..من وکجا میبر  ...؟-
 نبرش زینال خان ...االن عهباني استي ...-
 بوووسه ..زینوووت ...برو ..دم گوش من وز وز نکن ...-
 زینال خان ...-
 زینال ...-
 تروجون عزیز  ...-
 زیوووونوووت-

 ساکت کرد ..ازامون درگااي در نعره کشیدفریاد زینال زینت رو تو لحظه 
 صابر کنید ماشین رو بیار ..-

صووابر از بین درختها بیرون اومد ..نمیدونسووتم ادف زینال از این کاراا چیه 
..اصال میخواد چه بالیي به سرم بیاره ...ولي میدونستم یه اتفاق بد درانتظارمه 

ه...درک نمیکردم ..ارچي فکر میکردم این امه خشووم وعهووبانیت برا  چی
..اگه میذاشوت اون درصوها  سوفید وخط دار رو بخورم راحت میشود ..دیگه 

 سمني نبود که توله ست دادر رو به شکم بکشه ومو  دماغش بشه ..
 صابر خواست پشت رول بشینه که زینال اشاره کرد ..

 نمیخواد خودم میشینم ..-
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ي که بودن با زینال ..زینال دستن چادرم رو تو مشتم فشردم ...میترسیدم از تنها
کم از ببر غران آماده   نبرد نداشت ...صابر کنار کشید که زینت ان ان کنان 

 خودش رو رسوند ...التماس رو ریختم تو نگاام
 زینت از امونجا با نفس نفس گفت ..

 نذار برن صابر ...آدا عهبانیه ...-
شت ...زین شدن ام دا شد ...نگران  صابر ام نگران  شده بود صور   ال کبود 

 از زور وفشار ...
 آدا میخواید من برونم ...؟-
ست زینت رو ام بگیر ببرش تو ..یه لیوان آب خنن بهش - صابر ..د برو کنار 

 بده حالش جا بیاد ...
 ولي زینال خان ..-
 برو زینت ..توروارواح خاک یونس خدابیامرز برو ...-

گذاشووته بود رو تنها نق ه  زینت رسووما خفه شوود ..زینال ناجوانمردانه دسووت
ضووعف زینت ..زینال انم داد رو صووندلي جنو ودروکوبوند ومن ناخواسووته 
تسوونیم مرد  شوودم که حتي از امرااي باااش ام میترسوویدم ...از دلشوووره 
ید...بو  ترس رو خوب  دادر ام مي پیچ چه    ید ..ب وترس زیر دلم مي پیچ

 دستم شد .. میشناخت طفنن من ...دستم بند زواراا  رو  مچ
شین  شیده ما شت رول وبه محض بازشدن درحیاط به بانیه نک ست پ ش زینال ن
رو راه اندخت ومن با ترس نگاام به مسیر  دوخته شد که ماشین مثل یه شي 

 پرنده تو اوا پیش میرفت ..
 زینال ..؟-
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 خفه ..-
 کجا ..؟-
 ... گفتم خفه شو تا نزدم لهت کنم وخودم رو از شر اون بچه راحت کنم-
 آخه این بچه چي کار  کرده ..که به خوِنش تشنه ا  ..؟-

 با غضب برگشتم به سمتم ...از ترس چشمها  سرخش نفسم بند اومد ..
بگو چي کار نکرده ..؟اون بابا  بي شوورف وافت پشووت این ورو اون ورش -

بچه رو نسووبت میدن به من ..دادر نامرد میگه تخم حرومه خودته ...میفهمي 
شنوم ...بعد سمن ..؟آ سي دارم حرف می برومو امه جا برده ...از ارکس وناک

 تودع دار  چشم دیدنش رو داشته باشم ..؟
 پنن زد وبه بانیه نکشیده تن صداش برگشت ..

دادر - چه تو دل  کار  میکنم حسوور  این ب کار کنم .. یدونم چي  ولي من م
 ... بمونه ...یه کار  میکنم که مرغها  اسمون به حالش زار بزنن

 چي کار میخوا  بکني ...؟-
 میخوام تمومش کنم ..-

 ترس تو بن وجودم نشست ..
 نه میذارم ..نگه دار نمیذارم بچه ام روبکشي ...-

 دست به دستگیره بردم که فریاد زینال زاره ام رو آب کرد ..
 دستت رو دنم کن ...بشین سرجا  ...-

سیر  ک سرجام ونگام چرخید رو م ستم  ش شد با فریادش ن شتاب طي می ه با 
 ...از ترس دستم و رو  شکمم گذاشتم وناله زدم ..
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 یواش تر زینال ...-
 ولي زینال اامیتي نداد ..

 توروجون عزیز  یواش تر االن تهادف مي کنیم ..-
 به درک مگه نمیخواستي بمیر ؟ ..دیگه از چي میترسي ..؟-
 مون بد  ...؟زینال ...آرومتر ..اخه چي تو سرته ..میخوا  به کشتن-
 نه انوز زوده بمیرم ....-

 بچه   درب نم بهم پیچید که زیر لب نالیدم ..
 آخ زینال آرومتر ..بچه ام ...-
سي که حتي براش دد یه - شده بچه   ک بچه ا  ..بچه ا  ..امه   زندگیت 

ارزش ارزش ندار  ..فکر کرد  با نگه داشووتنش عزیز میشووي ..؟فکر کرد  
 بي شرف رو نگه دار  ...؟میذارم بچه   اون 

دنبم از ترس وایساد ..میخواست بچه ام رو بکشه ..میدونستم که میخواد بکشه 
.. 
 میخوا  چي کار کني زینال ...؟-
دادر - تمومش میکنم ..امه   حرف وحدی  اا و..امه   بي آبروگي اا  

 رو ...نمیذارم دیگه کسي بهم انت بچسبونه ..تمومش میکنم امین امروز ...
 از بیخ وبن انجره ام فریاد زدم ..

 نگه دار نمیذارم بچه ام رو بکشي ..-
 اونقدر صدام بنند بود که خود زینال ام جا خورد از این ددر  انجره ...

 نگه دار نامرد ..نمیذارم یه مو از سر بچه ام کم بشه ..-
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ست به  ستگیره بردم که زودتر از من زینال د ست به د ساد د شین که وای ار کما
 شد ودفل مرکز  رو زد ..

 دروبازکن ..-
 نمیذارم سمن ..امین امروز شر این بچه رو کم میکنم ...-

شم از بند افکار مخرب زینال ...بازوم که  ستگیره   در افتادم تا ازاد ب به جون د
 کشیده شد بي اراده جیم زدم

 دستم رو ول کن نمیذارم ..-
 منم نمیذارم تو باید با من بایي ...-

بي اراده سعي داشتم دستم رو ازچنگال اا  محکمش خالص کنم ...واز این 
امه تقال زیر شکمم پیچید ونفسم رو برد ...تو یه لحظه اوا کم اوردم ...انگار 
که یه تخت سنت بزرگ رو  دفسه   سینه ام گذاشتن که نمیذاره نفس بکشم 

 ... ...دستم کم کم شل شد وبي حس وحال سرم رو  شونه ام افتاد
 صدا  تمسخر امیز زینال رو به زور میشنیدم ...

چي شوود سوومن ...؟با کولي باز  کار  از پیش نبرد  ..خود  رو زد  به -
 موش مردگي ..؟

لبهام رو از ام بازکردم تا حرف بزنم ..تا بگم دردم رو ..ولي مثل مااي بیرون 
 مونده از تنت فقط لب زدم ...

 پنجه اا  زینال ام شل شد ...
 چي شد دختر عمو ...؟-
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دسووت بردم به یقه   پیرانم ..نفسووم درنمیومد ..تو این حالت خفه شوودنم 
 حتمي بود ..

 میگم چت شد ..؟-
 اشاره کردم به سینه ام ..تن صداش لرزان شد ...

 نفس بکش ..-
ولي نمیتونسووتم ... اون تکه سوونت بزرگ اجازه   نفس کشوویدن بهم نمیداد 

 شت بندش بازشدن درسمت من اومد .....صدا  کوبیده شدن دروپ
 سمن! ...نفس بکش ..کبود شد  ..؟-

نمیتونسووتم ..خود خدا ام میدونسووت که نمیتونم ..از ترس بود یا شوود  تقال 
 ...به ارحال نمیتونستم

 میگم نفس بکش ...-
شین پارین اورد ...با حس اوا   شید وبدن ل*خ*تم رو از ما بازوم رو به زور ک

شدم تازه ..از بن  شد وخم  شل  وجودم نفس گرفتم ..زانواام از اون امه تقال 
 به سمت پارین که زینال زیر بازوم رو گرفت ..

 افرین نفس بکش ...نفس بکش ...-
 به ارومي کشوندم کنار جدول ...

 حالت بهتره ..؟-
 فقط سرتکون دادم که من رو کنار ماشین رو  جدول نشوند ..

 میتوني مرادب خود  باشي ..؟-
سمت دیگه   خیابون  شونه اام رو راا کرد وبه  سرتکون دادم ..زینال  بازام 
دورید ...با رفتن زینال تازه بغض شووکسووته ام طغیان کرد ..امونجا گوشووه   
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خیابون پرچادرم رو کشوویدم رو صووورتم وبه حال زارم... زار زدم ...با ارد ره 
 الطم راا بشم ...اشن یه درد رو بیرون ریختم ..تا تونستم کمي از اون ت

سر بنند کردم ...زینال نفس نفس زنان تو یه  سایش کفش اا ودویدن یه نفر  با 
 لیوان یه بار مهرف اب ریخت و به سمتم گرفت ..

 بیا دختر عمو ..برا  اب اوردم ..-
لیوان رو گرفتم وجرعه جرعه نوشوویدم ..حالم بهتر از دبل بود ..ولي درد کشووته 

 رو مینرزوند ... شدن فرزندم تمام وجودم
 زینال ...؟-
 چیه بازام اب میخوا  ..؟-

 سرم رو به معني نه باال بردم ..
 بچه ام زینال ...-

ستم بازام  شد ...خوب میدون سته  شوني زینال به لحظه ا  برج مویرگها  پی
 دارم وارد محدوده   ممنوعه   زینال میشم ..

خودم رو میکشم ..نمیذارم به بچه ام رحم کن زینال ..اگه بالیي سرش بیار  -
 تا ودتي من زنده ام یه مو ازسرش کم بشه ...

زینال با اخم فقط بهم خیره شد ..که دست دراز کردم ودست چروکیده اش رو 
 تو دستم گرفتم ..

به خدا دسووم که جون من به این بچه وصوونه ..نذار بعد از چهار سووال بازام -
به دوش بکشووم ..ز نال کمکم کن ..تو اگه حسوور  لمس کردن بچه ام رو  ی
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بخوا  ...اگه بذار  برام بمونه ..از صووبح تا شووب کنیزیت رو میکنم ..دیگه 
 بدون ِاذِنت آب ام نمیخورم دول میدم ..

 نگاه زینال رو  دستها  بهم چسبیده امون بود ...
 میخوا  باااش چي کار کني ...؟-

 نور امید تو دلم نشست ...
ضاعم رو به راه فقط میخوام زنده بمونه ..خو- شاید او دم که چیز  ندارم ولي 

 شد وتونستم اینده اش رو تامین کنم ..
 پوزخند  کنج لب سوخته اش نشست ..

 فکر میکني میتوني ..؟تو که چیز  ندار  ...-
 دلم بازام کزکرد کنج دفس سینه ام

 نداریم رو به روم نیار زینال ..من با این بچه امه   دنیا رو دارم ...-
 فکر شناسنامه اش رو ام کرد  ...؟-

جیگرم سوخت وخاکستر شد ..بغض دوباره تو  گنوم فریاد زد ...چي میکردم 
با بي پدر  این بچه؟ ..بچه ام به یه مرد برا  اویت داشتن نیاز داشت ..مرد  

 که امه چي بود الي مرد ...
 ..؟ میگن با یه ازمایش ساده میشه پدر وفرزند رو مشخ  کرد ...شاید-
 محاله ..-

 سر بنند کردم وگنت منتظر ادامه   حرفش شدم ..
دادر نخواسووت پدر این بچه باشووه ..امه جا چو انداخته که زینال بندر  زنم -

ستم که امچین گند   رو از راه به در کرده وتوله پس انداخته ..من ام آدمي نی
 .رو زیر سیبیني رد کنم ...اگه میخوا  زنده بمونه شرط داره ..
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 نگااش دوباره رو  دستم نشست که شرطش رو نشنیده گفتم ..
 ارچي باشه دبوله ..فقط بذار زنده بمونه ..-

پنجه اا  زینال تو دستم مشت شد ..به اجبار دستش رو راا کردم وخیره شدم 
به لبها  نیمه سوخته   زینال ..زینالي که حاال مرگ وزندگي بچه ام به دستش 

تم که اگه زینال اراده کنه ایچ احدالناسووي نمیتونه بود ..به خوبي میدونسوو
شد دوباره  سکوتش باع   شه ..پس باید باااش کنار میومدم ... جنودارش با

 بپرسم ..
شوورطتت چیه زینال؟ ..باید کار کنم تو خونه ا  ...؟باشووه ..دبوله ..تا عمر -

م ...تو دارم کار میکنم برا  ... اصووال من که جز خونه   تو جایي رو ندارم بر
 ام که اونقدر دارا استي که یه نفر کمتر یا بیشتر فردي برا  نداره ...

شینها  گذر  که میومدن ومیرفتن و من  صدا  ما سرد زینال و سکو   بازام 
امچنان درمرکز تمام دنیا خیره به لبها  سوووخته ا  بودم که شوویشووه   عمِر 

 )نازک بدن من (به تهمیمش بند بود ..
 زینال ...؟-

که بازکرد لرزیدم به خودم ..حاال ودت شوونیدن شوورایط بود ...ودت اتمام لب 
 حجت زینال ...

این بچه زنده میمونه به شوورطه اا وشووروطه اا ...اول اینکه دیگه سووراغ دادر -
نمیر  ..حتي اگه خبر اوردن دادر رو به موته وداره نفس اا  اخرش رو میکشه 

زدین شوودن بهش رو ندار  ...فکر ویه نوک پا بیا حاللش کن... بازام حق ن
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یه  میکني مرده وتموم ..نمیخوام حرفش رو بشوونوم ..نمیخوام ببینم براش گر
 میکني ...اصال نمیخوام اسمش تو خونه ام بیاد

 با اشتیاق ودستپاچگي سرم رو به معني باشه پارین اوردم ...
ذارم رو میگ باشه باشه ..تو فقط بذار این بچه زنده بمونه ..من امه   زندگیم-

 کنار ...
 وشرط دوم ...-

 لب بستم ...نیم نگاه زینال ...پرچادرم رو تو مشت گرفت
از این به بعد ارحرفي ...میشوونو  سوومن ...؟ارحرفي ...ار کار  که گفتم -

یه وگریه وزار  گوش مید  ...حتي اگه گفتم بمیر ام میمیر   بي بح  وکنا
س سمون  شي ..گفتم آ شي ...می شم ...گفتم خفه  سفید میگي چ شب  ست و یا

.....خوب گوش کن سوومن ..ایچ حرفي ..ایچ دلیني ..ایچ گریه ا  ..من یه 
زن م یع میخوام ...نشه مثل اون دفعه ا  که سرخودرفتي سراغ دادر واعهاب 
من رو بهم ریختي ...مسئولیت توِ  خیره سر با منه ...اصال حوصنه   جواب 

ندارم ..ا به این واون رو  یار  پس دادن  باز  درب گه میخوا  از االن چموش 
 وحرفم رو دو تا کني بگو تکنیفم رو مشخ  کنم..

 نه نه حرفي نمیزنم باشه ...ارچي تو بگي ..ولي درمورد بچه ...-
که - ند  ندارم ...ارچ کار   دادر  چه    به ب چه ا  ..من  یدوني وب خود  م

 درمورد اون ام بعدا بااا  حرف میزنم ..
 بگي ...دبوله ارچي تو -
 ارچي سمن ...؟-

 با اشتیاق وتارید وار جواب دادم ..
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 آره ..آره ..ارچي ...
 پس امروز رو یاد  باشه ...نمیخوام ارسر  بهت یاد اور  کنم-

سربیش ..ولي چاره چي  شمها   سیدم از لحن داطع وچ ستش رو بخوا  تر را
 بود ..مگه راه دیگه ا  ام داشتم ...

 ع وجور کن ..زشته کنار خیابون ولو شد  ...حاال ام پاشو خود  رو جم-
از جا بنند شوودم ...ذوق وشوووق وجود بچه ام وخیال راحت برا  سووالمتیش 
خون گرم رو تو رگهام جار  کرد ...ولي با یاد بي شناسنامه موندن بچه ام پااام 

 سست شد ...
 بازچیه دختر عمو ..نکنه پشیمون شد  ...؟-

بنوراا  شووفاف اشووون نگاام رو ترکرد وزینال رو سوور بنند کردم ...بازام 
 عهباني تر از دبل ...

 ِدحرف میزني یا نه ...؟-
سم - شه ؟...بي ا سنامه   بچه ام چي زینال ..؟میخوا  بچه ام بي پدر با شنا

سنامه  شنا سم پدر که بهش  سه رفتنش چي زینال ؟...بدون ا سم ؟...مدر ور
 نمیدن

 زینال به سادگي گفت ..
 کر اونجاش رو ام کردم ..نترس ...ف-
 تو که میگي محاله به دادر بگي ..؟-
 سمن بس میکني یا نه ...؟میگم اونش با من ...دیگه درد  چیه ...؟-
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راسوووت میگي زینال؟ ...بگو جون زینت .؟نمیخوا  پشوووت گوش بنداز  -
 ..؟زینال نکنه بچه ام به دنیا بیاد وشناسنامه نداشته باشه .

 غرید .. اونقدر عهباني شد که
 تو اول ببین به دنیا میاد بعد به فکر شناسنامه اش باش ...-

 شماتت بار اسمش رو بردم ..
 زینال ..؟؟!!-
مرگ وزینال ...بیا برو بشووین امروز منو از کار وزندگي انداختي.... نفهمیدم -

 لنج اا راه افتادن یا نه ...
ش شروع به  ستم... زینال ام  ش صندلي می ماره گیر  کرد امون جور که رو  

وتا خود خونه امر کرد ودسووتور داد ودل اشوووبه اا  من رو ام زد ...امینکه 
 ماشین رو پارک کرد زینت رو مثل یه مادِر چشم به راه پشت در حیاط دیدم ...

خانم جان اومد  ؟..من که تا بیایي مردم وزنده شوودم ..حالت خوبه ...بچه -
 ..؟

کشید ..با خوشحالي دستهاش رو تو دستم لبخندم رو که دید نفس اسوده ا  
 گرفتم

 خوبم زینت ..یعني خوبیم ..ام من ...ام بچه ام ..-
صادر کردن بود  ستور  ست درحال د شي به د نیم نگااي به زینال که انوز گو

 انداختم وبه ارومي زمزمه کردم ..
 زینال از خر شی ون پیاده شد ..بچه ام زنده میمونه زینت ..-

 رد وکني مهر تزریق کرد به این دستهایي کم تواندستهام رو فش
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به خدا میدونسووتم خانم جان ..زینال خان ازارش به یه مورچه ام نمیرسووه -
..چه برسووه به بچه   تو ...بیا بریم تو ... شووام اماده اسووت ...اینقدر از صووبح 

 حرص خورد  که جون به تنت نمونده ..
 .. دستم رو کشید ولي بازام وسط راه تودف کرد

 میگم خانم جان ...؟-
 چیه زینت ...؟-
 نکنه یه بار دیگه بخوا  بالیي سرخود  بیار  ...؟-

 لبخند غمگیني زدم ...
نه دیگه زینت ...تا ودتي بچه ام رو دارم کار  به کار دنیا ندارم ..امین بچه -

 میشه امه   زندگیم ..
 خدارو شکر ..خدارو صدازار مرتبه شکر ...-

ب*و*سه ا  به پیشونیم زد ودوباره دستم رو کشید ...لحظه   اخر نگاام رو 
نگاه مشووکوک زینال بادي موند ...آخ زینال ...کاش میدونسووتم تو دلت چي 
میگذره ...اون ودت این جور  مدام دست وپام نمي لرزید وخوشي این لحظه 

 اا به دانم زار نمیشد ...
نت دلم رو  عام بهشووتي زی بل ع ر خوِش ط مالش داد وبرخالف روزاا  د

اشووتهام رو تحرین کرد ..مثل اینکه کوچولو  در ب نم ام میل به زندگي پیدا 
 کرده بود ...

**** 
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کودک در ب نم به ل ف شرط وشروط زینال موندني شد تو دنیا ومن یاد گرفتم 
پا گرفته بود امه  که به خاطر جزءکوچکي از بدنم که حاال ریشووه دونده بود و

 رو فراموش کنم ...دادر رو ...درد خیانتش رو ..بي پنااي اام رو ..چیز 
حتي حق وحقوق نادابنم رو... امون پنج تا گوني برنج وده تا گوسووفند رو که 
حاال  قد خودش در اورد ... به ع خت کرد ومن رو  دام پردا به آ امون مودع 

سینون خونه   زینال ...در به د  ر دیواراایيعقدکرده   دادر بودم ولي وینون و
که ایچ تعنق خاطر  بهشووون نداشووتم ...سووعي میکردم امه چیز رو فراموش 
کنم ...زینال ام تو این راه کمن دسووتم شوود ...حدادل اینکه کمتر نیش میزد 
ست  شروطش موافقت کردم دیگه د شرط و شت ..از ودتي با  سرم میذا سر به  و

ادر ونامرد  ااش اویز  برا  نیش زدن نداشوووت ......ودتي دیگه حرفي از د
نبود ..ودتي امه   توان من صوورف کمن اا  دم دسووتي به زینت میشووود 
...ودتي حدم رو میدونسووتم ودیگه بیش از اون بهش نزدین نمیشوودم ..حرفي 

 نداشت ...
فقط بي صدا از کنارش رد میشدم تا مبادا پردباش به پاچه ام بگیره ونیش ااش 

شه ... من واین بچه باام خوش ب ودیم چه احتیاجي بود به دادر؟ ...یا شروع ب
حتي دنیا ؟...خدا ام حتي ما رو برا  ام کنار گذاشته بود ...تا حدادل بعد از 
شم وبا چرخیدن حباب اا  درشکمم  شیریني مادر  رو بچ سال طعم  چهار 

 ریسه برم از شاد  ...
 شبا بزرگتر شوودن عزیزک من ...یه چیز  تو زینال تغیر میکرد که نمیفهمیدم

ست  شد وتمام ا شدن جنین در ب نم کمرنت وکمرنت تر می ...دادر با بزرگتر 
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ونیسووت من تو دنیا.. وصوول به حرکتها  حباب مانند طفنکم مودع خواب بود 
... 

شتم  ست دا سم رو میبرید... دو شرجي بندر عباس ..یه ودتهایي نف اوا  گرم و
ست وپا گیر وتیره رو کنار بزنم وبي اوا تو  شیرجه باون پیران د زنم اب خنیح 

 ..شاید که این گرگرفتگي اا دست از سرم بردارن ..
ساخت ومثل یه مادر کنارم  شه مهربون بود ..با ویاراام می زینت اما...مثل امی
که  مادر  یه  ثل  نت جزري از وجودم شوووده ..م که زی یدونسووتم  گه م بود ..دی

دمه روز کمبودش رو تو این روزاا با جسووم وروحم لمس میکردم ...خوب یا
رفتنشوون رو ..امون روز  که دلشووره یه لحظه ام راام نکرد ...اره رفتن آدام 

 ومادرم رو خوب به یاد داشتم ...
دادر خشوون وسوورد بدون ذره ا  ناراحتي خبر اورد که تو راه بوشووهر تهووادف 
سمون به زمین اومده بود برام ..زمیني  کردن ...چه روز  بود اون روز نحس ..ا

 ردم از اون امه زجه ودردم ترک ترک میشه ...که فکر میک
تنها شووده بودم ..تنها کسووایي که برام موندن امین ننه یا مادربزرگم وعمو عبید 
سر عارنه   دد ونیم دد  ضعیت عمو عبید که معنوم بود ...با پنج  ودادر بود ...و
 فقط میتونست دل به کار برده که مبادا تو خرج شکم زن وبچه اش ومادر پیرش

 کم بیاره ..
دادر ام که؟؟ ...آخ خدا ...حکمتت رو شووکر ...رحمتت رو ام شووکر ..ولي 
خیني دوسووت دارم یه روز  ...یه جایي ...از اون عرش کبریاریت بیایي پارین 
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...بیایي نزدین ...نزدیِن نزدین ...ودرسووت بشووي ام دد من ..ام دل وام 
 وزن من ...

رازبا من ببین بدبختي اام رو ...حاال اونودت بهت میگفتم ببین خدا ...ام ط
 دونه به دونه جواب سوالهام رو بده ..

دادر رو  نه ...؟چرا اصووال  به دلم بشووی مده  دادر نیو که مهر  کار  کرد   چرا 
سرراام گذاشتي که چشم بسته عاشق بشم وپا به پاش بیام وبرسم به اینجایي 

ست دار  مثل که ایچي برام نمونده جز این بچه   بي پدر ...ببین خ دا ...دو
 من این امه بي پناه باشي ...؟

ولي میدونم نمیاد ...نمیاد ومن به تنهایي باید گوشووه ا  بشووینم وجوابهام رو 
لیسووت کنم به امید اون روز  که شوواید خدا جواب بینهایت سوووالهام رو بده 

..... 
گه .دیکفر میگم خدا نه؟ ...ولي باور کن کافر نشدم ...دلم کوچین شده خدا .

 حتي تاب وتحمل دنیا  رو ام نداره ..
*** 

زیر لب داشووتم زمزمه میکردم ودونه به دونه   سووبز  اا  خوش ع ر رو از 
 ساده جدا میکردم ...

 اگه برم اگه برم»
 رنت گریه با صدامه

 اگه نرم اگه نرم
 روز مرگ خنده اامه

 نمیتونم راا کنم خودمو از این اسیر 
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 کجا برم کجا برم
 «غمت به پااامهزنجیر 

تو حال واوا  گذشووته بودم واین اانت ددیمي من رو میبرد به امون روزاایي 
که فکر میکردم خوشووبخت ترین دختر رو  زمینم ...امون روزاایي که دادر 
ستن میتنید تاراا  تنهایي رو به دور من ...ومن ..ودتي به خودم  پراز تمنا وخوا

 ویت اسیرم ..اومدم که تو این پینه با جنیني بي ا
 به من بگو بگو به من»

 دیروز برا  چي بودم
 عروس حجنه بسته

 امروز برا  چي استم
 عروسن شکسته

دسووتا  تودیگه دسووت یه مهربون نیسووت حرفا  تو دیگه حرف یه امزبون 
 «نیست

 )عروسن شکسته خواننده نني ...ورژن جدید از روشا (
پا میگیره..ریشوووه  چه ا  داره کم کم جون میگیره ... که ببیني ب جایي  دادر ک
صبور  هیت من رو زیر و رو میکنه ... ؟حاال دیگه  شخ میدونه وتمام زندگي و
شده دادر ...حاال دیگه  شن میریزم ..داغ خیانتت ام کم رنت  شدم ...کمتر ا

ون اشوون به چشووم میتونم با زمزمه   اانت اا  دوران طالیِي اوایل ازدواجم
 نیارم ودنبم از غهه نترکه ...
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چشوم بسوتم ونفس گرفتم تو اوا  نیمه شورجي صوبح ...اگرچه گرم بود ولي 
 بازام برا  من پراز ل*ذ*  بود ...

به جوجه - نه ...؟حالت خو ببین کوچولو  من ..بو بکش ..بو  زندگي میاد 
   من ؟...از این شهر خوشت میاد ...؟

غنه راه انداختن ومن بازام زیر لب زمزمه کردم ...خوندم حبابها تو  دلم غن
مام دار  که ت مل کردن ...برا  نوزاد   از رفتن ونرفتن ونگفتن ..از موندن وتح

 وندارناچیزم تو دار دنیا شده بود ...
 زینال خان چرا اینجا وایساد  ..؟-

 دبا شنیدن صدا  بي مقدمه   زینت ..دست کثیف وگنیم تو سینه ام جمع ش
...نفس اام به شماره افتاده بود زینال پشت ستون رو به زینت ایستاده بود ومن 

 چهره اش رو نمیدیدم ..
 داشتم میرفتم ..-

ددم  با  گااي  بدون نیم ن که بي حرف وحتي  گااش میکردم  جب فقط ن با تع
 اا  پرشتاب از کنارم رد شدو سوار ماشینش شد ..

 سمن مادر بیام کمن ..؟-
 موم شد دیگه ..زینال چي کار داشت ..؟نه زینت ..ت-
 نمیدونم دیدم وایساده پشت ستون ...اول فکر کردم با تو داره حرف میزنه ...-

نگاام رو به ماشین زینال دوختم که با سرعت سنت ریزه اا رو به اطراف پر  
 کرد ورفت ..

)حرفت چیه زینال که تو دل سنگیت اسیر شده ورااش نمیکني ؟...شونه اا  
 اره له میشه مرد ...بگو درد  وخالص کن خود  رو ...(د
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 بي اختیار پوزخند  رو  لبهام نشست ولحنم تنخ شد ...
نه زینت ..زینال خانتون عارشووون میاد با زن حامنه حرف بزنن ..مثل اینکه -

 ایشون ام به نجس بودن زن باردار اعتقاد داره ..
 زینت صورتش رو چنت انداخت ...

 م بده کي امچین حرفي بهت زده مادر ...؟وا  خدا مرگ-
امین مردم ..امین امسایه اا که تا من رو مي بینن پچ وپچ درگوش ام ویز -

 ویز میکنن ..
 نفس گرفتم وبا غهه ادامه دادم ...

سن - سوخته اش میتر صور   شکرش بادیه از زینال ودبدبه وکبکبه و باز جا  
شمهام وبهم میگفت صاف زل میزدن تو چ سد وار.زه وبه بچه ام ام وگرنه  ن فا

 میگفتن تخم حروم ...
 زینت دوباره صورتش رو چنت زد که با ناراحتي گفتم ..

 نکن زینت ..اینکه حرف تو نیست.. چرا خود  رو ناراحت میکني ...؟-
زینت با غهووه سوور به زیر انداخت ..خودش بهتر از ارکسووي میدونسووت که 

 حرفهام امه حقیقته ...
 کنه که پشت سر ارکس و ناکسي حرف میزنن ...خدا ذلینشون -
گوشووم پرزینت ..نترس َخش به دل نازکم ننداختن ...من که خودم میدونم از -

گل پاکترم واین بچه ام بچه   دادره ..برا  چي اعهووابم رو به خاطر چهار تا 
 خاله زنن خراب کنم ...

 خانم جان راست میگي ...؟ به دل نمیگیر  ...؟-
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 خیالت تخت ..پوستم کنفت شده..عارم نمیاد ...نه زینت ..-
چشوومها  زینت پراز اشوون شوود ودل من خون ..آ  النه ..کي دراره این خون 

 نامه تموم بشه؟ ..من که ُمردم واین درد کم نشد ..
سم ا...تا من رو با اون  شده بود جن ومن ب شت وزینال  شت ام میگذ روزاا پ

ران گشووادم ام معنوم بود میدید از جا شووکم نیمه برامده ام که حتي از زیر پی
میپرید ..نمیخواست یا نمیتونست بچه   دادر رو ببینه ...عهبي میشد ..کالفه 

 میشد ..ومن پیش خودم اربار یه جور  توجیه میکردم این رفتار رو ..
بود  ک یده اش  ک چرو میشووود وصوووور   اش سووورخ  گا ن که  بار  ار

 تا این حد عهبانیه .. ..دوزمیکردم..نمیفهمیدم زینال چرا وبرا  چي
ني نظرم عوض میشد ...نمیفهمیدم... ایچي از Hبه ودتهایي شن میکردم وبه 

 رفتار متغیر زینال ونگاه اا  سربیش که بهشون عاد  کرده بودم نمیفهمیدم ..
*** 

اوا گرم بود ومن واین بار شیشه نفس نداشتیم ...زینت رفته بود خرید..ومن به 
شده جبران تمام کم کار  ا ست به کمر  ام وکمن اا  زیر زیرکي زینت ...د

 بودم برا  تمیز کردن اشپزخونه   دم کرده ...
وسووارل رو با تفریح جا به جا میکردم ...ازخودم طرح میدادم ..خم شوودم رو 

 زمین که نگاام به لکه   تیره رنت زیر دفسه افتاد ...
 .نگاام از دفسه باال اومد وبه وسارل رو  دفسه رسید ..

شفته  شپزخونه از این حالت ا شتم تا ا سرجاش میذا به نظرم باید امه چیز رو 
سال با اینکه  صنه ...تو این چهار  شده بود وبي حو درمیومد ...زینت دیگه پیر 
کني متنن وطعنه شوونیده بودم ...ولي وسووواس وغرغر اا  زیور ازم ین زن 
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سارل رو ب ساخته بود ...نفس گرفتم وامون جور که و شدابل  ست برمیدا تم ا د
 با طفل در ب نم نجوا کردم ...

نترس خسته نمیشي مامان ...یه چند تا جعبه و وسینه است ...زود جمعشون -
 میکنیم که اگه خاله زینت اومد ..خوشش بیاد وخستگیش در بره ...

 ریز ریز پیش خودم خندیدم ..
 باشه حبیبتي ...؟-
باید آبارین اال عزیز مامان ...نبینم از این - بچه اا  تخس بشووي اا ...تو 

کمن دسووت مامانت بشووي ..اخه من که جز تو کسووي رو ندارم ...ببین من 
و...دارم به خاله زینت کمن میکنم؟.. تو ام زود  بزرگ شو بیا پیش من ..که 

 ام دلم بشي مادر  ...
 ااان حاال این برنج اا رو ام بذاریم تو دفسه ...اشپزخونمون مرتب بشه ...-
 دار  چه غن ي میکني برا  خودتت ...؟-

 دانم تو یه لحظه خشن شد ...
یا خدا!! زینال!! ...مثل جن بوداده ظاار میشووي ...نکنه عزم کرد  سووکته ام -

 بد  ...
زینال بدون نگاه کردن به چشوومهام م*س*تقیما به کیسووه   برنج کوچیکي که 

 تو دستهام بود نگاه میکرد ...
 ..کي گفته وسارل سنگین بنند کني ..؟میگم چي کار میکني .-

شتو  سه کینو توش برنج ندا شتر از دو  سه   کوچین برنج که بی نگااي به کی
 انداختم ...
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امچنان گنت داشتم با دان باز بهش نگاه میکردم که تو یه لحظه فاصنمون رو 
 پرکرد وکیسه رو با خشونت از دستهام کشید ...

 .؟چته زینال ...مگه چي کار کردم .-
شتي که دوباره برامون کار - سنگین بردا ست میکني ..حاال بار  سر در کم درد

 بتراشي؟
 ولي اینکه سنگین نیست ...-

 با خشونت غرید ..
 سنگین یا سبن با من بح  نکن سمن ..-
 باشه باشه عهباني نشو ...-
مگه اصال برا  مهمه که عهباني میشم یا نه ؟...تمام زندگیت شده اون بچه -

 ...نگاه نمیکني ببیني دور ورو  چه خبره ...
 مگه چه خبره ...؟-
 ایچي بابا ولش کن ..من روباش که ودتم رو با تو تنف میکنم ..-

 دلخور اسمش رو بردم ..
 زیووونال ...؟!!-

سه   برنج بود که  ستي به معني برو بابا تکون داد ورفت ...نگاام انوز به کی د
 صداش از راه دور اومد ..

صابر میگم س- سارل نزني اا ..وگرنه من میدونم وتو ..به  ست به اون و من د
 بیاد وردستت به اون بگو جا به جا کنه
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لب ولوچه   اویزونم رو جمع کردم وسووعي کردم بازام مثل امیشوووه رفتار 
زینال رو برا  خودم ترجمه نکنم ..چون اخر سوور گیج میشوودم ومثل یه کالف 

 .. سردرگم تو خودم پیچ میخوردم
شپزخونه رو مرتب  شیدم وبا یه لبخند مالیم با ام ا سي ک صابر که اومد ..نف

 کردیم ..ارچند که حتي اجازه   حرکت دادن یه پرکاه رو ام به من نمیداد ...
 نه خانم من خودم میبرمش ..-
 اخه صابر اینکه وزني نداره ..-
 خانم من مامورم ومعذور زینال خان بفهمه دلخور میشه ..-

کشوویدم وتا لحظه   اخر دسووت به کمر رو  صووندلي نشووسووتم وصووابِر  نفس
بیچاره امه جا رو تمیز کرد واشپزخونه رو مثل دسته   گل کرد ...صدا  خش 
به پیشوووازش رفتم  ند  با لبخ ید ...  یاط پیچ که تو ح نت  اا  زی خش کفش 
 ..ارچند که زینال حال واحوالم رو ناخوش کرده بود ..ولي به یه لبخند زیبا 

 زینت مي ارزید
*** 

شه ومن میفهمم که موجود درب نم دختره یا  سته می شک سم  امروز باالخره طن
پسر ...کاکل به سره یا گیس گالبتون ..ارچند که به دلم برا  شده دختره ...یه 

 دختر خوشگل وماماني
دسوووت زینت رو محکم گرفتم ونگاام به لبها  زنِي که انگار حکم ابدیم رو 

 ابقا میکنه ..
 خب خود  چي دوست دار  ..؟-
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 لب میزنم ..
 دختر ..یه دختر خوشگل ...-

 از شوق وذوق من میخنده
 پس مبارکه ..یه دختِر ...صحیح وسالمت ..-

 نگاام آني پراز اشن میشه ..میچرخم سمت زینت ..
 شنید  زنیت؟ ..دختر ..دید  گفتم دختره .؟-
 ر باشه ..آره مادر ..دختره ...زنده باشه ...عادبت بخی-

چشمها  زینت ام میباره ...شاید از درِد نچشیدن این لذ.  ...ولي چه فردي 
شي یا نه؟.امینکه اینجا کنارمه مثل یه مادر وتو لذ.   شته با میکنه فرزند  دا

 دیدن این صحنه امراه منه ..میشه مادر بزرگ دخترم ..
پا بند نیسووتم  اونقدر خوشووحالم که دلم میخواد تمام دنیا رو صووور بدم ..رو 

..به زینت میگم شیریني بخریم ..جعبه   شیرني به دست که وارد حیاط میشم 
چشمم به زینال میوفته ..اونقدر خوشحالم که از فرط شاد  حتي دوست دارم 

 صور  سوخته وچروکیده اش رو بو.سه بزنم ..
 سالم زینال ...-

 زینال نگااي به جعبه   شیریني در دستم میندازه ..
 ین وخیر باشه ...شیریني برا  چیه ..؟عن-
 دختره زینال ..بچه ام دختره ..-

ابرواا  زینال ..تو یه لحظه به ام گره میخوره ..جعبه   شوویریني تو دسووتم 
 مینرزه ...با دست کنارم میزنه ..

 زینال .!-
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شدن از من واین جعبه واین  شتاب میکنه برا  دور  ولي زینال ددم تند میکنه و
...دلم میشکنه ...دختر بي پناه من! ..زینال وانوز ام از تو خوشش طفل دختر 

 نمیاد ...
**** 

بارز  اولین ابراز وجود طفنم رو خوب بخاطر دارم ..اولین لگد واولین نشوووان 
شب بود واوا تارین تر از دیر ..به اوا  تشنگي  هفه  وجود جنین در ب نم ..ن

چین پاورچین پارین رفتم ..المپ از جا بنند شوودم وپنه اا رو آروم آروم وپاور
 کم نوِر اشپزخونه رو زدم ولیوان آبي خنن برا  خودم ریختم ..

 ع ش زیاد  داشتم ...که صدا  زینال ..لیوان رو تو دستم لرزوند ..
 بیدار  سمن ..؟-
 ایع ...-

از ترس برگشتم به سمتش که با مواا  اشفته وریخته شده رو  نیمه   سوخته 
 خ تو درگااي در وایساده بود ...اش وچشمها  سر

 وا  زینال ..ترسوند  منو ..چرا مثل جن میایي ومیر ...؟-
 تنخ خند  زد وچشمهاش رو درشت کرد ..

 شاید چون خود جنم ..-
 اخم کردم وبا حرص توپیدم ..

 چشمها  رو اونجور  نکن ادم میگرخه ..-
صاف ست .. ش ست  یه لبخند محو از اون لبخند اا  نادررو لبش ن ساد ود وای

 به چهار چوب درگرفت ..
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 خب چرا نخوابید  .؟-
 اومدم اب بخورم ..تو چرا نخوابید  ..؟-

 با خستگي دستي رو چشمهاش کشید ..
 خوابم نمیبره ..فکرم خیني مشغوله ..-
 مشغول چي ..؟-
 ولش کن ..بیا برو بخواب تا مثل من زابراه نشد  ..-

ن ددم رو برداشتم که با حس فشار شدید  لیوان رو تو  سینن راا کردم واولی
 تو  ب نم آخي گفتم وخم شدم ..

 چي شد ..؟-
 لب گزیدم از درد .. بازام یه ضربه   دیگه ...ضربه اا  دو  وتکان دانده ..
ضربه اا  طفنم  شد .. شمهام از ذوِق اولین حرکت فرزندم خیس  سه   چ کا

 به من .. شیرین ترین اتفاق زندگیم بود ..اولین اببا  ااش
شحالي ..نازک بدن من اونقدر  شد  خو شکم بي اوا رو  گونه ام چکید از  ا

 دو  شده بود که پا بکوبه ومشت بزنه به دل وجگر مادر تنهاش ...
 میگم چت شد سمن ..؟درد  گرفته .؟-

سربنند کردم با امون صور  پرازاشن ...که با دیدن نگاه خیسم زیر بازوم رو 
 فهاش رود ار کرد ..کشید وپشت سر ام حر

یدار میکنم بریم - نت رو ب که ..االن زی ید بریم دکتر ..این وضووع نشووود  با
 ..امینجا بشین تا بیام ..

 آستین لباسش رو کشیدم ..
 نمیخواد زینال ...-
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 گیج نگاام کرد ..
 نمیخواد ..؟پس چرا گریه ؟-

 صورتم باز شد از ام ..
 لگد زد زینال ..بچه ام لگد زد ..-

 چند بانیه فقط نگام کرد وبه سرد  گفت ..زینال 
 پس مشکني ندار  ..؟-

 با دیدن عکس العمل زینال با غم گفتم
 نه ..نگران نباش ..االن میرم میخوابم تا مزاحمت نشم .. -

 صندلي رو عقب کشید وپشتش نشست ..
 بیدار بودن یا خوابیدنت فردي به حالم نداره ...-

م ولي با حرفها  زینال نمیدونم چرا احسوواس دسووت به میز گرفتم تا راه بیفت
 کردم حال وروزش زیاد خوش نیست ..

 صندلي مقابنش رو بیرون کشیدم ونشستم ...
زینال ..؟چته ..؟این شووبها امه اش بیدار  ..زینت میگفت تا خروس خون -

 صبح برق اطادت روشنه ...
ستش تکیه داد ... سرش رو به کف د ستگي مالید و شمهاش رو با خ ن تو ایچ

حالت نیمه   سووالم صووورتش به خوبي مشووخ  بود واین دلم رو به درد مي 
شکي...  شمها  م شت ..ابرواا  کماني ..چ صور  خوبي دا آورد ..زینال 
گونه اا  مردونه ..ولي به خاطر اون اتیش سوووز  نیمي از صووور  وبدنش 

 سوخته بود ..
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 به پوست صورتم نگاه میکني ..؟-
ستي فقط  سر  به معني آره پارین اوردم ..این اولین بار  بود که بدون رودربای

 راجع به صورتش بااام حرف میزد ..
 چرا عمل نکرد  زینال ..؟-

 به تنخي گفت ..
شه - ست ب برا  کي ..؟برا  چي ..؟اون اوایل خیني این درو اون در زدم تا در

ردم ک..میبیني که پیشونیم تا یه حد  درست شده ...ولي بعدش ..بهش عاد  
..کسووي رو ام نداشووتم که اونقدر برام عزیز باشووه تا به خاطرش صووورتم رو 

 دوباره بسازم ..
شن ..م مئنم - شون با شق خود پس خود  چي ..؟ادمها اول از امه باید عا

 خود  ام رنج میبر  ...
اون اوایل اره سووختم بود ..آینه اا رو از خونه جمع کرده بودم ..حتي جرا  -

نداشتم خودم رو تو شیشه   ماشین ومغازه اا ببینم ..کني دوا درمون کردم ..تا 
حدادل پوست صورتم برگرده ولي نشد ..خدا نخواست ..بعد از اون ام رااش 

 کردم ..خرج بي خود بود ..
شرفت- صورتت رو عمل کن  االن چي ..؟عنم پی ست  کرده ..ممکنه بتونن پو
.. 
گفتم که دیگه برام مهم نیست ..به این وضع عاد  کردم .اطرافیانم ام عاد  -

 کردن ..مثل خود تو ..دیگه با چندش به صورتم نگاه نمیکني ..
 شرمنده شدم ...

 میخوا  تا اخر عمر  امین وضع رو داشته باشي .؟-
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 سکو  کرد ...
شوواید یه روز  یه دلیل محکم پیدا کردم که بازام زیر تیم دکتراا نمیدونم ..-

 برم ...
 نفس خسته ا  کشید وبا بي حسي سرش رو گذاشت رو میز

 زینال ..؟اخر سر نگفتي چته .؟-
 گفتن از مشکال  من ایچ درد  ازم دوا نمیکنه ..بهتره پیش خودم بمونن ..-
دوني که من آدم فوضووولي میخوا  بگي تو کار  دخالت نکنم ؟..خود  می-

 نیستم ..دهدم کمن کردنه ..شاید اگه حرف بزني سبن بشي ..
 من حرف نمیزنم ولي اگه وادعا میخوا  کمکم کني تو بگو ...-

 چونه ام رو تو سینه ام فرو کردم .
 چي بگم ..؟-
صال - شان میکني ..ا شته اا  که اینقدر دار  براش خودک از خود  ..از گذ

 ر ازدواج کرد  ..؟چه جور  با داد
سووینه ام سوونگین شوود ..حرف زدن از دادر ..آخرین چیز  بود که میخواسووتم 
..ولي زینال ..برا  اولین بار یه خواسووته ازم داشووت ..شوورط مردونگي نبود که 

 اجابت نکنم ..
به بچه اا  سوورتق  نگاام رو بهش دوختم که تو این حالت بیشووتر شووبیه 

نایي برا  حرف  که  نداشووتن ...سوورش رو  میز بود وشووی وني بود  زدن 
وچشوومهاش بسووته ..حدس میزدم که برا  خوابیدن احتیاج به یه مسووکن داره 
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با تن صووودا  من به خواب  مثل روزاایي اولي که با دادر ازدواج کرده بودم و
 میرفت ...

پس لب بازکردم وگفتم از روزاایي که یاد اوریشون دلم رو میسوزند وجگرم رو 
 خون میکرد ...

سر بودن که - سه تا پ شت .. ضع مالي خوبي دا سایه   بابام بود ..و دادر ام
دادر دومین پسوور بود .ارودت تو محل میدیدمش دسووت وپام رو گم میکردم 
..دادر رو که دید ؟ صووور  خوبي داره ..ولي حیف که سوویر  نداشووت .کم 

 کم عاشقش شدم واومد خواستگاریم ..
 با چشم بسته گفت ..

 ار  بود ..؟اولین خواستگ-
 آه کشیدم ..

نه یه نفر دیگه ام من ومیخواست اما نمیشناختمش ..ادام دلش با اون بود اما -
دل من با دادر ..اخر سوور ام یه روز تو رو  ادام وایسووادم که میخوام زن دادر 
بشووم ..خدابیامرزتشووون..اردوشووون گفتن گول ظاار موجه دادر رو نخور . 

شت که یکم  صبر کن ..تو دخترمي ...خوااان زیاد دار  مامانم خودش رو ک
 ولي من دیگه طادت نداشتم ..باالخره ام زنش شدم ..

 ارزون زنش شد  ...؟-
به تنخي ااش ...خند   از زار کالمش دلم نرنجید ..دیگه عاد  کرده بودم 

 تنخي زدم ..
 اره ارزون بودم ..ارزون ام دلم رو باختم ..حاال که به گذشووته اا فکر میکنم-

صور  وچهار تا خنده ..دادر از  ساده بودم ..دل خوش به  میبینم چقدر خام و
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اولش ام اال نبود ..ولي دِل ساده و دخترونه   من که این چیزاا حالیش نبود 
..زنش که شووودم ..ماه اا  اول خوب بود ولي شوویش افت ماه بعد کم کم 

 شروع به تغیر کرد ..تارسید به اینجا ..
 نفس گرفتم ..

 ل تو سکو  چشمهاش رو بسته بود ...وبي حرکت بود ..زینا
 خوابت برد زینال .؟-
 اوم ...-

 یه لبخند به این امه خستگیش زدم ..
 بنند شو سرجا  بخواب خرس گنده ..-

ازجاش تکون نخورد ..خنده ام پررنت تر شوود ..حاال چه جور  میخواسووتم 
 کشیدم ..ببرمش تو رختخوابش ..؟از جا بنند شدم وبازوش رو 

 بنند شو زینال ..کمر  تا صبح درد میگیره ...-
 بیدارم سمن ..ولم کن ...-
 بیا ..خواِب خوابي ...کمکت میکنم ..-

شه  ست نبا س سعي میکرد زیاد از حد  شیدم وزینال ..درحالي که  بازوش رو ک
شد ..تو این  شیده  سته دنبالم ک سر به زیر.. خواب الود وخ سر رام و مثل یه پ

 شبااتي به اون ببر بنگال اماده   نبرد نداشت .. حالت ایچ
 در اطادش رو بازکردم که با خستگي چشمهاش رو مالید ..

 شبت بخیر زینال ..خوب بخوابي ...-
 شب تو ام بخیر ..-
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شپزخونه رفتم ویه لیوان دیگه اب برا   سمت ا ست که به  سرش ب شت  دروپ
ند  زدم ولیوان اب رو خودم ریختم .ولي با یه ضووربه   دیگه به رحمم لبخ

 سرکشیدم ..
**** 

ست که از خودم بدم میاد ...ازاین ویاراا  عجیب وغریِب دوران  چند ودتي ا
اا   لت تهوع  حا نه  کدومش دسوووت خودم نیسوووت ... که ایچ  حامنگي 
متغیرم...ونه او .س اا  شووگفت انگیز  که حتي فکر کردن بهشووون ازارم 

شوورایط ..معتاد بو  دود وخاک نم خورده شوودم میده ...از اینکه حاال وتو این 
 ...معتاد بو  بدن زینالي که داتل جونم بود ...

از درکه تو میاد حس میکنم اوا بهشتي میشه ...یه ودتهایي چشم میبندم وبدون 
 اینکه بخوام ..یا حتي اراده ا  داشته باشم ...بو میکشم از ته سینه ام ...

له ...عاشووقه اینه که ودتي میاد مادرش رو به نازدونه   من عاشووق بو  تن زینا
دردسوور بندازه وع ر خوش زینال رو بو بکشوووه ...تو این جور ودتها ...تو این 
لحظه اا بدجور  دلم میخواد دست بندازم البه ال  دکمه اا  پیرانش واز ته 

 دل نفس بکشم ...
به خارن بودن رو  که  دادر   ته درحق  یان یدونم خ یدونم گ*ن*ا*ه ..م من  م

اموخت .ولي چه کنم؟ ...بدجور  محتاج این بو شووودم ..محتاج اینکه کنار 
زینال سر یه سفره بشینم واز بین ع راا  رنت ووارنت... بو  بدنش رو حس 

 کنم ولذ.  ببرم ...
یه ودتهایي عذاب وجدان میچسووبه بیخ گنوم... تو این لحظه اا دو تا پا دارم 

 میکنم از وسوسه   شیرین این بو ..ودوپا  دیگه ام درض میکنم وفرار 
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میخوام ازش دور باشووم تا نکنه گ*ن*ا*ه کنم ..خیانت کنم درحق مرد خارنم 
..ولي ارچي چشووم میبندم رو این حس ..که شوووده تمام لذ.  زندگیم ولي 
شته  شاني از به شدم ...درگیر این بو  خوش که برام ن بازام نمیتونم ...معتاد 

شده  سرخ حوا ...که من رو با خودش ...بووع ر تن زینال  سیب  سه    سو و
 میبره به سرزمین گ*ن*ا*ه و وس.وسه و...او.س اا  دل چسب ...

اما امینکه از پیشووم میره ...امینکه تنها میشووم با وجدان نیمه خفته   خودم 
بار این  به خودم میپیچم از  خالي میشوووه از ع ر تنش ... که دورم  ..امین

 د که ارلحظه میخواد ترک کنه ونمیتونه ...گ*ن*ا*ه ..شدم مثل یه معتا
با خودم میجنگم ..خط ونشون میکشم ...تهدید میکنم ...زار میزنم ...التماس 
میکنم که آ  النه ...اخه این چه امتحانیه؟ ...من بنده   ضووعیفیم ..دسووت 
خودم نیست ..تا میاد... تا ع رش رو به سینه میکشم وا میدم ...یه رحمي کن 

گ*ن*ا*ه کنم ...دادر اگه خ ا کرد پا  من نیسووت ...ولي من حق  ..نمیخوام
دادر رو  لذ.  بردن از ع ِر تن مرد  غیر از  ندارم ..حق  ندارم ..حق خیانت 
ندارم ... امه   اینها رو میدونم ...ولي بازام با اومدنش خط ب الن میکشووه 

 .. رو امه   التماس اا وعذاب وجدان اام ...وا دادم خدا ..وا دادم
شالم رو میگیرم جنو  دانم ...اخرین توانم رو به کار میبرم که  سفره ..پر سر 
این نفس اا  کامل رو از ته سووینه نکشووم ...اینبار میخوام خودم رو تنبیه کنم 
...نفس نمیکشووم ..یا نیمه میکشووم ...نمیتونم ودتي کنار زینال.. اون ام به 

م رو بگیرم ...دست زینال به فاصنه   کم ...دور یه سفره نشستیم جنو  خود
شم بي جهت ...به اني خودم  شه ومن م*س*  می سمت پارچ کنارم دراز میک
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ستها  بي اراده چنت بندازن البه  شم مبادا که پاکج بذارم واین د رو عقب میک
 ال  دکمه اا  پیرانش ...

اخم اا  زینال با دیدن حرکت من تو ام میره ..زینت این وسوط چیز  نمیگه 
یار  اا  من زینال اما ...انوز به جوش وخروش میوفته عاد   کرده به بد و

... 
به واز کنارم بنند میشوووه ...میدونم  پارج اب رو با حرص وسووط سووفره میکو
عهبانیش کردم ولي به نفع منه ..نمیخوام گ*ن*ا*ه کنم ..میشنو  خدا ..نذار 

 پا کج بذارم ...
**** 

اط خونه   زینال ...ددم میزنم اوا  منس شووبانگااي من رو کشوووند به حی
وشوووال ازاد  رو که زینت به اجبار زینال برام خریده رو دورم میپیچم ...دارم 
سم ...یه ودتهایي مثل  شنا شن میکنم تو کار خدا ..زینال رو ایچ جور  نمی
حامي میمونه و مثل یه مرد اوام رو داره ..یه ودتهایي ام ...امان از اون ودتهایي 

 ل سوخته ونیش میزنه مثل اند جگرخوار ...که میشه زینا
با نوک پنجه سوونت اا  رو  زمین رو جا به جا میکنم ..باد میوزه وبو  خاک 
نم خورده ودود رو با خودش میاره ...چشووم میبندم ...بو  ع ر زینال تو  باد 
غوغا میکنه ...دلم میگه زینال اینجاسووت ...بي اوا دبل از ار فکر  برمیگردم 

.. 
 زینال ..؟ تویي-

سه  سو. ساده ...با دیدنش از ترس و سرم وای شت  صنه پ زینال با چند تا ددم فا
صدا   شده در وجودم بدون حرف دوباره به راام ادامه میدم ..که  اا  ریخته 
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سه به من ...نگاام که  شن جنو میاد ..تا اینکه میر ددم اا  زینال رو  خاک و
خوشووي از این اخم اا  درام  به اخم ااش میرسووه ..دلم مینرزه ..خاطره  

 فرو رفته ندارم ..با شن میپرسه
 از کجا فهمید  منم ..؟-

شالم رو دورم میپیچم وسر خم میکنم ..م مئنا نمیتونم حقیقت رو بگم ..پس 
 به اجبار سکو  میکنم ...

 دخترعمو ..؟چته ..؟-
نه کنگاه به ماه میکنم وآه میکشووم از ته دل ...بو  نفس اا  زینال سووسووتم می

 ...سست وم*س*  ...ش*ر*ا*ب ناب در رگهام جار  شده ...
 با تمسخر ادامه میده ...

 نکنه دوباره درگیر دل تنگي برا  دادر شد  ...؟-
باز ام آه میکشم به این ساده دلي زینال وپوزخند  رو  لبهام میشینه ...زینال 

 ت کردم ...فراموش کرده که من خیني ودته حتي تو رویااام ام دادر رو کمرن
 ِدحرف بزن دیگه ...مگه آزار دار  ..؟-

 خودم رو جمع میکنم ..
 چي بگم ...؟-
که من جزام دارم - گار  مدلي میشووي ...؟ ان یه  ته ..؟چرا منو میبیني  میگم چ

 ...من رو میبني دماغت رو چین مید  ..انگار بو  گند میدم؟...
وبو  تن تو که داره  چیز  نداشتم بگم جز اینکه من االن سحرم ...سحر ع ر

 من رو م*س*تقیم به خود جهنم میفرسته ...



 131 سوخته دامانم

 ببخشید ...-
زینال ددم جنو میذاره ومن مسخ وم*س*  حتي نایي برا  ددم عقب گذاشتن 

 ندارم ...کاش یکي بود... یکي بود و بهش میگفت
با این  نه  گه تواني برا  مقاب نه بگیر ...این زن دی فاصوو خدا از این زن  که ترو

 ي نداره ...برو زینال بندر  ..اینقدر حریهش نکن ...م*س*ت
 ببخشم ..؟چي رو ...؟-

یاییم  چشوومهام رو  ام میوفته ..حس میکنم بو  خوش خاک تمام منافذ بو
رو پرکرده ...بي اراده ددم جنو میذارم ...بو  زینال مثل یه مخدر مداوشووم 

 هکرده ..صدا  زمزمه اش ام نمیتونه م*س*تي رو ازسرم بپرون
 دار  چي کار میکني ...؟-

 ناتوان ددم دیگه ا  جنو میذارم ...مسخ شدم ...مداوش وبي اوش ...
 چته سمن ...؟-

باز میکنم تو نگاه متعجبش و بي اراده  م*س*  از بو  خوش بدنش چشووم 
 لب میزنم ...

 بو  خوبي مید  .. -
سرش رو کمي به عقب میبره تا بهتر بتونه من رو ببینه ...ب ستش ا مزینال  ک  د

 رو بنند میکنه ولبه   یقه اش رو با سرانگشت به بینیش نزدین میکنه ...
 بو  خوب ..؟جوک میگي سمن ..؟منکه ع ر نزدم ..-

ستم که دارم  شم ...انگار که این من نی شم میبندم واز ته دل نفس میک دوباره چ
 واله وشیدا   ع ر خوش زینال بهش نزدین میشم ...لب میزنم

 ..ع ر نه -
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چشووم میبندم وسوورم رو به سوومت سووینه اش جنو میبرم ...بازام بو میکشووم 
 ...وسوسه   شی ان ریخته شده در پیکرم ...

 نفس اا  زینال که تند میشه ..بو  خوش خاک وبدنش ام بیشتر میشه
 چي کار میکني سمن ...برو کنار ...چرا چسبید  به من ..؟-

 نفس میگیرم وزمزمه میکنم ...
 ...بو  ..؟تو بو  خیني خوبي مید  ..نمیتونم -
 نکن سمن ...-

ولي دیگه ایچي به اختیار من نیست ..رویا  چند روزه ام جنو  چشمهام دد 
میکشووه ودسووتم بي اذن من ...چنت میزنه به پیرانش وسوورم رو میگذارم رو  

 سینه اش ...
 آه از این بو  خوش ...

 بو  بدنت م*س*تم میکنه ...-
شووم از ته سووینه ..انگار که تو  وامم ...خیالم ...رویام صوود باره نفس میک

...اصووال زمین نیسووتم ودراسوومانم ...نمیفهمم چرا تا این حد م*س*  شوودم 
 فقط میدونم من واین بو  خوش در دنیا بس ...

 پیشم بمون ..بذار نفس بکشم ...-
 سمن ...!!-

 ... صدا  زینال مینرزید یا من حس میکردم مینرزه ؟..حتي سینه اش
 نکن سمن ...-
 نمیتونم ..بذار فقط نفس بکشم ..-
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 پس به خاطر امینه که ازم فرار میکني ...؟-
 بو  بدنت رو دوست دارم ...نمیتونم جنو  خودم رو بگیرم-
 سمن ... برو کنار ...-

زینال ددمي عقب گذاشت که م*س*  ع ر خوش تنش... ددم عقب رفته رو 
 ش ..جنو رفتم وچنت انداختم به بازو

 نرو ..بمون ..بذار بو  کنم ...-
دسووتها  گرم ...گرم که نه ..داغ وجوشووان زینال درلحظه ا  دورم پیچید... 

 سوختم از این م*س*تي ...
 بااام اینکار ونکن سمن ..-
 نمیتونم .تنهام ..تنها  تنها ...-

 صدا  زمزمه اش از خود بي خودم کرد ...
 نیستي ..من اینجام ...-
 رو نمیخواد ..کاش میمردم ..کاش نبودم ... ایچ کس من-

شم گرفته  سي که دراغو ست ..دیگه نمیفهمیدم ک ش شالم ن شتهاش رو   انگ
دادره یا زینال ..من فقط امنیت میخواستم واندکي ع ر خوش ...من مدتها دور 

 بودم از امچین اغوش بکر  ...از این محبت ولمس اغوش ...
 تنها نیستي سمن ..من باااتم ...-

 اشکم جوشید واق زدم ..
 من و....تنها نذار.... دادر ...-

 اغوش گرم وداغش به آني سرد شد ...سرد که نه منجمد شد ...
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سي که م*س*تي به آني از  شد ولرزتموم وجودم رو گرفت ...مثل ک ستها باز د
شکیم مرد درپس پنکم رو  شم اا  ا شاید از میون چ سرش پریده پنن زدم تا 

 ببینم ..
که به نگاه زینال افتاد ..از ترس ددمي عقب گذاشووتم ...اه کشوویدم از نگاام 

 اشتباه فاجعه بارم ...ترسیدم از گ*ن*ا*اي که مرتکب شدم ...
زینال ام عقب نشست ...انگار تازه چشمهامون به حقیقت باز شده بود ...من 

 واغوش گرم زینال؟ ..من وحرفها  زیباش ...؟
ر مرد  رو سرکشیدم که بیگانه تر از ار بیگانه یا خدا من چي کار کردم؟ ..ع 

 ا  بود ...؟م*س*  بو  مداوش کننده   تن زینال شدم خدا ..؟
عرق شرم تمام تیره   پشتم رو پوشوند ..نگاه زینال بازام سربي شد ...رگها  
برجسته   رو  پیشونیش ..رو  گردنش ...دست وپااام رو لرزند ...زینال تو 

با ددمها  تند به سوومت خونه رفت ...خراب کرده بودم  یه لحظه برگشوووت و
با  ...خیانت در حق شوووارم ...خیانت درحق زینالي که میدونم ممکن بود 
تننگر من اوایي بشووه ...ازخودم متنفر شوودم ...از این او.س اا  احمقانه ام 

 ..از شی اني که تو جندم رخنه کرده بود ...
بس نبود ..حاال ..؟از بچه   در چي کار کرد  سوومن ..؟اون امه خرابکار  

 شکمت شرم نکرد  ..؟از خود  ووجود  حیا نکرد  ...؟
خدایا ..خدایا ..دیگه با چه رویي دسووت به دعا بشووم ؟..خدایا العفو ..دراا  

 توبه ا  رو باز کن که مِن گنه کرده امین حاال محتاج بخشایشت استم ...
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شتي خونه وارد م*س*تي ع ر وبو  زینال که پرید ...ددم به د دم واروم از در پ
ست بردم به دعا ...به  سجاده ام خیمه زدم ود سر ضو گرفتم و شدم ...و اطادم 

 امید بخشایش ...
شدم ..که زینال  سون  شیدم واف خدایا ببخش ...ببخش که مرد دیگه ا  رو بو ک
شدم تو جند  شی ون  شب  شوندم ...خدایا ببخش که ام رو ام به گ*ن*ا*ه ک

ساده ... شت سمن  هیراین دلم بود ..کم دا خدایا رحم کن به این بنده ا  ..تق
از محبت ...از عشق ...از یه نازکش وادعي ..زینال شده بود دم دستي ترین مرد 
زندگیم ..چه میدونستم تو فکرم میشه تکیه گاه منو وسینه   ستبر وسوخته اش 

 میشه دبنه گاه امشب من ...
   ندارم ولي تو ببخش ..تو بزرگوار  کن ..خدایا عفو کن ..به دادر خارن کار

**** 
شتم ...ایچ  سایه وار از کنارش میگذ شید ومن  شد خور روزاا  بعد  زینال 
کدوم رو  دیدن امدیگه رو نداشووتیم ...شووبها سوورسووجاده پیشوووني به مهر 
میسوواریدم که یا خدا رحمي کن ...گ*ن*ا*اکارم ..عقد کرده   مرد  بودم 

 ي رو جایگزین اغوشش کردم ..وخیانت کردم ...اغوش
اگرچه اون مرد پنید بود ..کثیف وخارن... ولي من حق نداشووتم ...به خدا که 
شدم... وگرنه من آدمي نبودم که پا کج  سه   ع ر تنش  سو. سحر وجادو  و

 بذارم ...اون ام با وجود بچه   در ب نم ...
ه وجودم ریش شبها از شد  اق اق از افسردگي اایي که مثل اختاپوس تو بن

سیدم از عادبت  شن میریختم تا خوابم ببره ...میتر هال ..ا ستی دونده بود واز ا
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سر بچه ام بیاد  شي بالیي به  گ*ن*ا*ام ...از اینکه نکنه به خاطر این ام آغو
... 
سوومن جان ...مادر چرا ارشووب گریه میکني ...؟صوودا  ناله ا  تا تو اطاق -

 بنداز ...دور از جونت مثل میت شد  ... من ام میاد ...یه نگاه به رنت ورو 
 بغض گنوم رو چنت زد ...

 کار بد  کردم زینت ..یه خ ا  بزرگ ..خدا خودش من رو ببخشه ...-
خدا الرحمن الراحمینه ...نترس مادر ارکار  ام که کرده باشووي کافیه توبه -

 کني ...دراا  رحمت خدا واسه   امه بازه ...
 امه درد زیر سایه   این امیدوار  اا  اندک ... ومن پناه میگرفتم از اون

ارجا که زینال میرفت ...من پا نمیذاشووتم ...ازش دور  میکردم ...نفس اام 
رو حبس میکردم ونیمه میکشیدم مبادا که دوباره سحر بشم ...شب اشتم بود 

 یا نهم ...نمیدونم ...که زینال باالخره به حرف اومد ..
ش ...زینت رفته بود پیش صوووابر ومن تنها بودم تو داشووتم چایي میریختم برا

 اشپزخونه   کوچین ونقني خونه   زینال ...
 سمن ..؟-

باره  لب گزیدم ونفس اام رو به عاد  این مد  نیمه کردم ..نباید ...نباید دو
خبط میکردم ...اسووتکان چایي و رو  میز گذاشووتم وخواسووتم از اشووپزخونه 

 بیرون برم که به حرف اومد ..
 دوباره میخوا  فرار کني ..؟-
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شتم وبا چونه ا  که از بغض مینرزید از ته دل  شد ...برگ شن  شمهام پراز ا چ
 زمزمه کردم .

 حاللم کن زینال ..دست خودم نبود ...-
 دستش رو دور استکان چایي حنقه کرد ...

مهم نیسووت ..من سووعي میکنم زیاد بهت نزدین نشووم ..این مد  که بگذره -
 یاد  میره ...امه چیز 

 ببخشید ...تروخدا ببخش ...-
 بي حوصنه استکان رو پس زد ...

تمومش کن دیگه دخترعمو ..ارچي بوده تموم شده رفته ..بهتره کسي چیز  -
 نفهمه ...

 لب گزیدم ...مزه   اان وخون تو دانم پیچید ...
 رممن گ*ن*ا*ه کردم زینال ...خدا منو نمیبخشووه ..میترسووم به خاطر این کا-

 بالیي سر بچه ام بیاد ..
 با غیض بهم نگاه کرد ...

حرف مفت نزن ..ایچ بالیي سرش نمیاد ..این بچه ا  که من میبینم عمرش -
 به دنیاست ...خدا ام میبخشه ...

 ولي من خیانت کردم ..-
 درحق کي ..؟دادر ه*ر*ز*ه !!-

 سرم رو تکون دادم ...
شتم ولي خدا خودش میدونه دل ارکي باشه مهم نیست.. من حق خیانت ندا-

 تنگي داره مثل خوره من رو میخوره ...دارم دیوونه میشم زینال ...
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شته - ست از گذ ستم به تو حالي کنم د سرنتون سمن ..من ُمردم واخر  بس کن 
 بکشي ...

کشیدم زینال ...دیگه نه دادر ونه زن حامنه اش برام مهم نیستن ...دیگه حتي -
است یا مرده ...من از دار دنیا امین یه بچه رو میخوام  برام مهم نیست که زنده

...تو شوواید تو امه   این سووالها به تنهایي عاد  کرده باشووي ولي من نمیتونم 
... 

 صندلي رو عقب کشیدم وبا سستي روبه رو  زینال نشستم ...
شه ...بچه ا  که بدنیا بیاد ..این حالت اا  ام عوض - ست می امه چیز در

 میشه ...
 عني سالم به دنیا میاد ..؟ی-

 زینال پوزخند  زد ...
 این بچه عمرنوح داره ...نگران نباش از من وتو سالم تره ...-

 از جا بنند شدم که زینال زیر لب گفت ..
 از این به بعد ام شبها گریه نکن ...صدا  میاد تو اطادم نمیذاره بخوابم ...-

 با بغض لب زدم ..
 .چشم اروم گریه میکنم ..-
اصووال تو غنط میکني که گریه میکني ...ابت کمه یا نونت ...؟بشووین سوور -

 زندگیت ..دیگه نشنوم گریه کني اا ...
 باشه ...-
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حاال ام به جا  لوس وننر باز  پاشووو یه چایي به من بده ..این که یخ کرد -
 واز دان افتاد ...

 خوبي بودلبخند محو  رو  لبم نشووسووت ..زینال اگرچه تنخ بود ..ولي مرد 
 ...خوب تر از اون که فکرش رو میکردم ...

**** 
تو داب ارینه   بي داب نگاام رو شووکمم بابت بود واخم اام درام ...بچه   
شکم تخت چیز  بادي نمونده  شه دونده بود که حاال از اون  کوچکم چنان ری

تم شبود ...با دست چین اا  پیران ددیمیم رو بازکردم از این لباس ازاد تر ندا
 وبدبختانه بازام شکم کوچکم مثل یه تیر تو چشم بیننده فرو میرفت ..

با حرص فو  کردم ..نه نمیشووود امین جور   به پهنو چرخیدم ونفسووم رو 
شتم ولي با کدوم پول  ست لباس حامنگي دا سرکرد ..احتیاج مبرمي به چند د

ستم تو جیب این واون بود حاال حتي یه ریال ام  شه د شت..؟مني که امی م ندا
تا برا  این شکم بزرگ شده حریمي بخرم ...لب گزیدم وبه اطاق محقرم خیره 
شد ..تو  شتم ...نه بازام نمی شتم ودور خودم نگه دا شدم ...پتو  بهاره رو بردا
دت محض بود  ما یه پتو دور خودم ح ما  وانفسوووا ونفس گیر گرفتن  این گر

شتم ...امین جور  ام به زور ن شي که ندا هد خودک سم میومد ومیرفت ..د ف
... 

گه  ندم ..ا طاق چرخو گاام رو دور ا باره ن تازدم ودو با بي حواسووي  پتو رو 
شد پیرانم رو ازاد تر  شاید می ستم یه تیکه پارچه امرنت پیرانم پیدا کنم  میتون
شد به زینت رو بندازم ..زینال  شتم ..روم نمی کنم ..ولي بازام احتیاج به پول دا

 ام که محال بود ..
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سفیدم رو دورکمرم جمع کردم  نگاام ست ..باالجبار چادر  ش رو چادر نمازم ن
 تا این بچه   بارورشده کمتر خار تو چشم زینال بشه ...

شانس بد  شد ...بر  هیبم  از اطاق که بیرون اومدم اولین نگاه عجیب زینال ون
لعنت ...چرا باید امین امروز که امچین تهوومیمي گرفتم زینال خونه باشووه 

 ..؟
ن باریزبیني به چادر دور شووکمم نگاه میکرد که بیشووتر خجالت کشوویدم چنا

سپارم نه اینکه با  شي بقیه ب شده ام رو به بوته   فرامو شکم گرد  ستم  ...میخوا
چادر بسووتن نگاه کنجکاو بقیه رو ام به خودم جنب کنم ...با حس دونه اا  

بار ن تا از زیر  ند کردم  پا ت ر گاه اا  نفس بعرق رو  تیره   پشووتم بي اراده 
 زینال وچشمها  ریز شده اش بگذرم ...

خودم رو به اشووپزخونه رسوووندم ولي تا خواسووتم نفسووي تازه کنم زینت سوووال 
 جواب رو شروع کرد ...

 وا خانم جان !این چادر نماز چیه پیچید  دور کمر  ...؟-
 باالجبار لبه   چادر رو رو  دوشم باال اوردم ...

 ..مجبور شدم .. کمرم درد میکرد زینت-
 امونجور که داشت مالده رو تو دابنمه میچرخوند گفت

شونه ا ؟ ...بذار میرم کمربند - خب چه کاریه تو این گرما چادر بنداز  دور 
 طبي صابر رو میارم ..نترس گشاده به شکمت فشار نمیاره ...

 نه نه ..الزم نیست امین خوبه ..-
 ..؟نکنه چون مال صابره دلت ور نمیداره -
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 نه زینت جان گفتم که امین خوبه ..-
 خب این جور  که سختته ...مدام جنو  دست وپا  رو میگیره ...-
 گفتم که زینت جان این جور  خوبه ...-

با تعجب  زینت که از این امه اصوورارم فهمید راضووي نیسووتم لب بسوووت و
 ابروااش رو باال برد ..

که صووالح میدوني اگه میبني کمر  خیني - ند ارجور  درد میکنه بگو کمرب
 صابر رو بیارم ..خودم شستمش مادر ..تمیزه تمیزه ...

 نه زینت نقل این حرفها نیست ..-
یه لیوان آب برا  خودم ریختم ...ولي امینکه لیوان رو بنند کردم زینال رو تو 

 چهار چوب در با امون نگاه خیره وچشمها  سربي ریز شده دیدم ...
مقدار  آب رو  زمین ریخت ...زیر نگاه زینال آب  لیوان تو دسووتم لرزید و

شوودم از خجالت ...این نگاه اا ذله میکرد من رو ...مخهوووصووا که نگااش 
نداختم که  به زیر ا مدام رو  من وچادر دور شووکمم میچرخید ...سوورم رو 
ازامون گوشوووه   چشووم متوجه شووودم زینال بعد از چند لحظه ایسووتادنو 

رف بیرون رفت ..با شوونیدن صوودا  چرخش اشووپزخونه رو ترک کرد وبي ح
الستین اا  ماشینش رو  سنت ریزه اا  حیاط نفس راحتي کشیدم وچادر 
رو کمي باز کردم ...االن که صووابر وزینال نبودن میتونسووتم راحت چادرم رو 

 بازکنم ..
 کمر  خوب شد خانم جان ..چقدرزود ؟-
 اا؟...آره آره گفتم که امین چادر خوبه ..-
 ن که سردرنمیارم ..این مریضي اا  جدید رو دیگه نمیشناسم ..واال م-
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شب مودع  شتم ..ولي  شب به ار ترفند  بود از زیر بار نگاه اا  زینت گذ تا 
سم بند اومد ..زینال  شد ..نف ستو به من خیره  شق به د شام ..امینکه زینال دا
اگر چه صووور  نیم سوووخته ا  داشووت ولي تا ودتي عاد  بود ترسووي ازش 

داشووتم ..بعد از چند ماه عاد  کرده بودم به این ظاار... به این دسووتها ..وبه ن
این پوسووت چروکیده ...این ام تقدیر زینال بیچاره بود ..برخالف تمام اار  
وپور  ااش ...یا برخالف تمام بدخنقي اا  وزبون تنخش مرد خوبي بود 

به زن حامنه ا  مثل من  که  باطن خوبي ام داشوووت ...کسووي  ناه میده .. پ
ست وازم  شده اش کار زیاد  از من نمیخوا صادر  ستوراا   وبرخالف تمام د
ست ..نه مثل دادر یه مرِد به  شون میداد که مردتر از بقیه ا شید .ن بیگار  نمیک

 ظاار نر ..
سرم رو تا بیخ چونه ام تو بشقابم فرو کردم مبادا که نگاام به چشمها  پرسوال 

سوال حبس شده پشت لبهاش رو ازم بپرسه ...ولي  زینال بیفته وزینال اخر سر
صدا  محکم زینال  شد .. سته  ش شق اا  شقاب اا ودا شام ..امینکه ب بعد از 

 دلم رو آب کرد ..
 سمن کار  که تموم شد بیا اطادم ...-

زینت انگار که نه انگار امچین حرف عجیبي شنیده اسکاج رو از دستم کشید 
.. 
 ن ...فقط سرراات دو تا چایي ام بریزبرو خانم جان بقیه اش با م-

نت  که زی یب بود  نت ..برام عج مه ریز  ددیق زی نا ند از این بر بازمو دانم 
 امچین ام متعجب نشده ..
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 نه زینت خودم میشورم ..-
 برو دیگه خانم جان ..حتما زینال خان کار واجبي داره ..-

 تو دلم پوزخند  زدم ..
 ولي نمیتونه جنو  خودش روبگیره )(چه کار واجبي زینت ..؟فقط از فوض

به اجبار چادر رو رو  دوشم مرتب کردم وبا سیني حاو  یه لیوان چایي پشت 
دراطاق زینال این پا و اون پا کردم ..وادعا نمیدونسووتم اگه زینال راجع به چادر 

 سرکردنم بپرسه چه جوابي باید بهش بدم ...
 ي مقدمه باز شد ...دستم امچنان دسته   سیني رو میفشرد که در ب

شد ...زینال  شکرلیوان چپه ن ستم از این حرکت لرزید ولي خدارو سیني تو د
 نگااي از باال بهم انداخت ..

 دار  استخاره میکني دخترعمو ..؟خب بیا تو دیگه ...-
با استرس ددم به اطادش گذاشتم ..امون اطاق نیمه تارین با امون مردروشِن 

 د غوغا میکرد ودل مینرزونددرداب عکس بو  نم خاک ودو
سوویني چایي ورو  امون میز کنار تنفن راا کردم ...ولي به محض برگشووت 
وبسته شدن در بهم بابت شد که زینال اخر سر تهمیمش رو گرفته ...ولي چرا 
اینقدر زود؟ ...چرا یکم بهم مهنت نمیده تا حرفهام رو پیش خودم پس وپیش 

 کنم ...؟
 بشین دختر عمو ...-

دسووت به کاناپه   تن نفره اشوواره کرد که با دسووت رد کردم کافي بود که با 
 کنارش بشینم ودوباره زابراه بشم از بو  خوش ع ر تنش .. .

 نه راحتم کارم داشتي ؟-
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 آره ..ولي چرا اینقدر معذبي ..؟-
با دستپاچگي دستي به لبه   شالم زدم .. خاطرا  اون شب سراسر گ*ن*ا*ه 

 برام تازه شد ..
 من معذبم ..؟نه ..من فقط ...فقط خسته ام ..میخوام برم بخوابم ...-
شیني ..مثل اینکه بچه   دادر - شه ..به نظرم بهتره ب شه کارم زیاد طول نمیک با

شد  که آدم فکر میکنه داره  شیده ..امچین بي حال  سته از  ک ارچي که تون
 جونت در میره

 نفسي گرفتم وبه خودم دلدار  دادم
ست ..انگار که (عیب ندار سمن ...خود  میدوني که حرف وعمنش یکي نی ه 

ست ..زبونش کال تنخ  ست خودش نی شه نیش بزنه ...د زینال عاد  داره امی
 وتند(

 بشین دیگه ...-
بي اختیار رو  مبل راحتي اطادش معذب نشووسووتم نه به خاطر حرف زینال 

به خاطر اینکه دیگه تواني برا  سوورپا نگه داشووتن خو نداشووتم...بنکه   دم 
ست وپاااش رو رو  ام  ش صنه ن ست رو به روم با حفظ فا .....زینال ام در

 انداخت ..
شت اا  زینال رو   تو این نور نیمه تارین اطاق وتو این لحظه که بند بند انگ
ام جفت شووده بود ..درسووت شووبیه به سووایه ا  از یه مرد مودر وتمام عیار بود 

تش سوز  واون خدا نشناسي که این بال ..دلم سوخت به حال زینالي که اون آ
 رو سرش آورده وتمام اویتش رو ام ازش گرفته بود ..
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 خب تعریف کن ..؟-
 چي رو ..؟-
 اینکه چرا از صبح چادر چادچور  شد  ..؟-

سبابه  شت  ستم لب بازکنم که انگ شت ...خوا ضربه کار  بود وین جواب دا
 اش رو به معني صبرکن باال آورد

من زینت نیسووتم که با داسووتان کمردرد خرم کني ..دوم اینکه اول بهت بگم -
 دروغ نمیگي ..میخوام عین حقیقت رو بشنوم ..خب حاال منتظر جوابم ...

دستهام تو ام گره خورد .چه جوابي داشتم ..؟مگه میشد حقیت رو بگم ..اون 
شده ام رو مقابنش به نمایش  شکم بزرگ  شد  شرمم می ام به زینالي که حتي 

 م .؟.بذار
 دختر عمو؟؟ ..نشنیدم جوابت رو ..-
 من جوابي ندارم ...-
پس ل ف کن پاشو اون چادر رو از سر  وردار ..من حالم از این ادا اطواراا -

 بهم میخوره ...
 فقط نگااش کردم ...

 خود  خوب میدوني اینجا خونه   منه وتو ام مجبور  اطاعت کني ...-
 اام ..سربنند کردم والتماس ریختم تو نگ

 ولي زینال ...-
 سرد وسربي منتظر عکس العمل من بود ...

 چي شد سمن ..؟جوابم رو مید  یا چادر رو ورمیدار  ..؟-
 زینال چرا زور میگي ..؟-
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 ابروااش رو باال برد ..
زور میگم ..؟منظور  اینه که از ددرتم سووواسووتفاده میکنم ..؟خب چون تو -

 ...وگرنه من مثل شوووار عقده ایت مثل بچه   آدم به سوووالم جواب نمید
 نیستم که زور وددرتم رو به رخ یه ضعیفه بکشم ...

من نمیتونم این چادر رو بازکنم ...اصووال دلم میخواد جنو  تو وصووابر چادر -
 سرم کنم ..

رو  دسووته اا  مبل خم شوود به جنو...بو  خاک بیشووتر از دبل شوود ودل من 
 دلواپس تراز دبل ...

ضیه جال- شکل آاا ..د ست ..م شکل درد کمر واین چیزاا نی شد ..پس م ب 
 جنسیت من وصابره ...

 با تفریح لبخند  کنج لبش نشست ...
ستي چادر - سوال بعد  ...چرا تو این چند ودت نخوا سراغ  خب حاال میریم 

 سرکني؟ ..یه دفعه ا  حزب الهي شد  ..؟
 نالیدم .

؟ ..اصال چادر من چه دخني بسه زینال ..چرا نمیذار  تو انتخابم ازاد باشم -
 به تو داره ..؟

سمن دار  کم کم حوصه ام رو سر میبر  اا ..یه سوال کردم جواب میخوام -
... 

 با پررویي تو نگااش خیره شدم ..
 جوابي ندارم بهت بدم ...-
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 یه کار  نکن عهباني بشم ..-
چشمهام رو از حرص رو  ام فشردم ...دیگه طادت دخالت ااش رو نداشتم 

 ..نه به زینال ونه به ایچ کس دیگه ا  مربوط نبود ..
مثال عهووباني بشووي چي کار میکني ..؟میخوا  دوباره تهدیدم کني بیرونم -

میکني ..؟چقدر بچه ا  که اربار این جریان رو به رخم میکشووي. ...من رو 
ستم چي  شت درص میخوا سون زینال ...چون دفعه   دبل دید  که با یه م نتر

 .کار کنم ..
رگ اا  پیشونیش به آني برجسته شد وزبون من بند اومد از این تورم نابهنگام 

... 
یه دولي دادم ..زیر حرفم ام نمیزنم ولي کار  - نه بیرونت نمیکنم ...مردم و

 میکنم که از حاضر جوابي اا  پشیمون بشي ...
یه لحظه ترسوویدم.. این لحن حرف زدن رو خوب میشووناختم ..زینال تبحر 

 تو دلشوره انداختن به دل وروده ام داشت ..خاصي 
 خب تهمیمت رو گرفتي ؟-

دسووتم رو مشووت کردم... تکه اا  غرورم بعد از سووالها از زیر خرواراا حس 
به لجن نکش  منفي بیرون اومده بود وفریاد میزد که خود  رو بیشووتر از این 

 داد .....ولي نگاه تیز وم*س*تقیم زینال اجازه ا  به این غرور زخمي نمی
 سمن ...؟-
 باشه باشه میگم ..-
 خب گوش میدم ...-
 من ..من لباس مناسب ندارم ..-



wWw.Roman4u.iR  148 

 

 چشمها  زینال ریز شد وسرش رو برا  بهتر شنیدن کمي خم کرد ..
 منظور  چیه ..؟من که ارروز تو رو با یه دست لباس میبینم ..-

 نفس گرفتم ..
 زینال خوااش میکنم ...-
 جوابم رو بده ..-

 یض جوشیدم ..با غ
 منظورم اینه که لباس مناسب ندارم ..نمیفهمي ..؟-

 زیر لب تکرار کرد ..
 لباس مناسب؟؟ ...-

تو عرض چند بانیه ..مثل برق گرفته اا خیره شد به شکمم ...از خجالت چادر 
 رو فاصنه دادم از شکمم ..ودیده دوختم به زمین ...

 مشکل فقط امینه ..؟-
سرد  سرتکون دادم صداش به ددر  خون سربنند کردم وفقط  بود که با تعجب 

... 
 خیني خب به زینت میگم فردا ببرتت بازار ...-

دوباره عهووبي شوودم ..انگار منتظر دسووتورش بودم ...بدم اومد از خودم واین 
مه ام رو پرکرده ونفس …حس مزخرف وابسووتگي مام شوووا که ت از این بویي 

 کشیدن رو سخت .. ...
بذل- به  یاجي  گه  من احت چادر ام راحتم ..ا با امین  ندارم .. وبخشووش تو 

 اصرار بي خود نمیکرد  ایچ ودت بهت نمیگفتم ...
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 کي خواست بذل وبخشش کنه ..که تو دار  ناز میکني ..؟-
 پس اسم اینکار  که میکني چیه ..؟من احتیاجي به پول تو ندارم ...-
و دبول مسووئولیتت ر مثل اینکه یاد  رفته تو خیني ودته محتاج مني ...ودتي-

صابون این چیزاا رو به تنم مالیدم ..دیگه چهار تا دونه لباس برا  یه زن  کردم 
 بي کس وکار که زحمتي نیست ...فکر میکنم دادم به برا  )رد مظالم)

( رد مظالم :آن چه در ذّمه ی انسانو از اموالی باشد که نمی تواند به صاحبانش 
مکّنف و مسوولولّیت او انجام داده می برسوواندو صوودده آن اا با تشووخی  

 شود.نوعي صدده )
سینه  شیدم از ته  شد لب گزیدم ونفس ک ضب لبهام روام چفت  از حرص وغ
..تا شوواید اندکي ...ذره ا .. لحظه ا  آروم شووم ..ارچند که این نفس اا با 
خودشووون بو  نم خاک ودود رو به ارمغان میاورد ..ولي تو این بانیه اا اونقدر 

 ني بودم که بو  ع ر تنش ام عاصیم میکرد ..عهبا
بهتره این صوودده اا  رو ببر  بد  به امون فقیر فقرا ...من احتیاجي بهش -

ندارم ...امین چادر برام کافیه تا بیشتر از این زیر بار منت تو نرم ...درار نیست 
 که تا آخر عمرم این بچه تو شکمم بادي بمونه ...

 ه زینال زیر لب گفت ..با غیض از جا بنند شدم ک
 بشین دختر عمو ...-

نفسووهام از بغض وحرص تا به تا شووده بود ..نه باال میومد ونه پارین ..درسووت 
گیرکرده بود وسووط سووینه ام ..چنت انداختم به یقه   پیرانم ...داشووتم کبود 

 میشدم از این امه بغض ...
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ارم کني نه بمونم که بیشووتر از این خردم کني ...؟عاد  کرد  ارسوور  خ-
..؟من که چیز  از  نخواسووتم ...چرا این امه من وجز مید  ..؟اگه میبیني 
انوز مثل یه احمق اینجا موندنیم .به خاطر بي کسوویمه ...به خاطر دسوومتمه 
شینم ولقمه   با منت  سفره ا  ب سر  ضر نبودم  ..وگرنه حتي یه لحظه ام حا

 کوفت کنم ...
 سر  به تاسف تکون دادم ..

برا  متاسووفم زینال ..چه جور  اینقدر بد شوود  ..؟به من ام بگو تا وادعا -
 یاد بگیرم ..چه جور  میشه خیني راحت دل این واون رو خون کرد ...

 چرخیدم که به حرف اومد ...
 گفتم بشین دختر عمو ..بابت حرفي که زدم...-

 نفسي گرفت وادامه داد ..
 عذر میخوام .. -

شم . ستي انوز ام مینرزیدم از خ شکار زینال ..از این امه پ .از ااانت اا  ا
 خودم ...از عادبت نابسامون طفل درشکمم ..

دسووت خودم نیسووت سوومن ..باورم نمیشووه این زني که داره این جور  جنوم -
 زبون دراز  میکنه امون زن ساده وبدبخت دادر باشه

سوال زندگیش رو م شد تو نگاام ..وانگار مهمترین  سه یپسربنند کرد وخیره  ر
 لب زد ...

یه موش ترسووو - دادر کمتر از چرا جنو  من شوویر  ومحکم ..ولي پیش 
؟...شووایداگه این رو  رو ام به دادر نشووون داده بود  ایچ ودت به خودش 



 151 سوخته دامانم

بازار ارچي  ید  نت میگم فردا بر به زی نه ... نت ک یداد این جور  ذلی جازه نم ا
 احتیاج داشتي بخر ..

 رو مالید ..خسته با سرانگشتهاش پشت پنکش 
 کم کار  من رو ام ببخش ..باید زودتر از اینها به فکر میوفتادم ...-

 به سرد  نگاش کردم ..
 گفتم که الزم نیست ..-
تنخ نشو دختر عمو ..خود  میدوني که چه جور ادمي استم ..ودتي با تمام -

پالم عذر میخوام تودع دارم تو ام دبول کني ..دیگه ام نمیخوام حرف  يیال وکو
 بشنوم ...شب خوش ..

با تاسف سرتکون دادم ..زینال امین بود ..نهایت کوتاه اومدنش یه عذرخوااي 
سن  شت من بود واین مرد اخمو ...ح سرنو زیر لبي بود ...خب چه میکردم .؟
سمت در بود...انوز مینرزیدم ولي  شاره اش به  ختام تمام حرفها  زینال ام ا

شتم ..ام محتاج بودم وام شار  بي جا  حرفي ندا صرار وپاف ستم با ا نمیخوا
مه دبدبه  با اون ا نال  یدونسووتم ودتي زی نال رو بي ارج کنم ..خوب م کار زی
وکبکبه عذر میخواد باید دبول کني ..چون اصوووال زینال کسووي نیسووت که به 

 اشتباااتش اعتراف کنه ..
طادم رو در پیش گرف مد وراه ا طاق بیرون او م تشوووب بخیِر زیر لبي گفتم وازا

..دلم میخواست اونقدر دو  بودم که محتاج زینال نباشم وصدده ااش رو تف 
ضعیف بودم ..یه مادر بي پول وبي پناه  صورتش ..ولي من انوز ام  کنم تو  
...پس غرور  بادي نمونده تا به اتکا بهش ..پوزه   زینال رو به خاک بمالونم 

.. 
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ستم ش شب پهن کرده بود ن شکم که زینت مثل ار شدم به داب  رو  ت وخیره 
پنجره ...آسوومون تیره   تیره بود ..تیره تر از زندگي سوویاِه من ...خیر شوودم به 
ست که بعد از چند  سموني که میدونستم درپس تاریکیش خورشید  نهفته ا ا
ساعت بازام از بین امین تیرگي اا بیرون میاد ..ولي پس خورشید زندگي من 

وشن شدن زندگیم ..اسمون دلم تارین کو ...؟چرا ارچي میگذره ..به جا  ر
 وتارین تر میشه ..؟

 نمیدونم چقدر تو حال واوا  خودم بودم که تقه ا  به درخورد ...
 بیدار  دختر عمو ..؟-

ستن تیر  ش شب ..؟از جا پریدم که کمرم از ین جا ن زینال بود ..ولي این ودت 
 کشید ..بي اختیار دوباره نشستم وازامونجا گفتم

 بیا تو ..در بازه -
زینال نیم نگااي بهم انداخت ..دسووتم رو به کمرم گرفتم وسووعي کردم از جا 

 بنند شم که زینال زودتر متوجه دردم شد ..
 بشین دختر عمو ..برا  عز  واحترام نیومدم ..این رو یادم رفت-

ساده  شد از تعجب وخیني  شمهام گرد  سته تراول دراورد ..چ از تو جیبش یه ب
 درگذاشت ..رو  میز کنار 

 پیشت باشه الزمت میشه ..-
 ولي ..-
َاه دختر عمو ..بسووه دیگه ارکار  میکنم ولي واما میار  ..دوروز دیگه بچه -

ا  به دنیا میاد.. میخوا  ل*خ*  بگرده یا باد اوا بخوره ..این پول پیشوووت 
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باشووه ارچي ام خواسووتي بگیرخودم فردا یه حسوواب به اسوومت باز میکنم که 
 ...راحت باشي 

 به خدا الزم نیست زینال ..وادعا میگم من حتي با این چادر ام راحتم ...-
 ابروااش در ام شد ..

ولي من ناراحتم ..نه فقط تو ..درمورد زینت وصووابر ام امین طور ..تا ودتي -
ست .پس  سر میکني ...این پول ام جزو دانون اا تو این خونه ا  با دانون من 

 ن ..شبت بخیر ...تو کاردانون اام دخالت نک
 چند ددم برداشت که تو درگااي در امون جور پشت به من گفت ..

اگه میبییني کمر  درد میکنه زینت رو صوودا بزن ..خوابش سووبکه از جونش -
ام که بیشتر دوستت داره پس تعارف بي خود نکن که دودش اخر سر به چشم 

 خود  میره ..
به حس کردم کالم زینال پراز طعن وحسووواد  بود  ..خنده ام گرفت ..زینال 

شد نگاه  سته  سر زینال ب شت  ساد  میکرد ..درکه پ محبت اا  زینت ام ح
صد  چرخید ...تو عمرم اینقدر پول ندیده  من بازام رو  بسته   تراول اا  

 بودم ..شاید بیست تا یا شاید ام بیشتر بود ..
 سرچرخوندم ...حس تحقیر نیش زد به جونم ..

ببیني به جا  تو ..زیناِل گوش تنخ ...بهم خرج ع ینا میده  آخ دادر کجایي که
به رخم میکشوووه  ااش رو  دانون  نه و یدو نت وصوووابر م ..ومن رو ام راز زی

 ..کجایي ببیني که زینال به جا  تو مرد  رو داره درحقم تموم میکنه ...
 سرم رو به سمت سقف اطادم بنند کردم ..
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شب شکر ولي بدجور  ام سته ام ..یکم بیا نزدین  خدایا خداریت رو  شک دل 
 تر ...دلم ذره ا  محبت خداریت رو میخواد ...

**** 
 پیران دو بنده   لیمویي رو بوریدم ورو سرانگشتهام بنندش کردم ...

ببین کوچولو  من ..ببین دوسووتش دار  ؟...برا  تو خریدم تا بپوشوویش ودر -
نده ا گاز گ تا  نت کنم ودو  خدا کي بشوووه ت اا  بگیرم بد  بر  ..ا   بازو ز 

 ..امچین جیگرم حال بیاد ..
 دوباره لباس رو بوریدم

 باشه بابا ..از لپا  گاز میگیرم دلخور نشو .-
وغش غش به شوخي مسخره ام خندیدم ..دیونه شدم نه ..باور کن نشدم ..من 
فقط دوباره عاشووق شوودم ..عاشووق بچه   در ب نم که جا  امه رو برام پرکرده 

شناور دراب ..دنیام این روز شده من واین بچه    شده ... اا بدجور  کوچین 
 ...امین وامین ...تمام دنیا  من امینه ...

سواس رو  زمین باز کردم ..حتي دلم نمیومد جمعش کنم یه تقه  لباس رو با و
 به درخورد که امون جور پشت به در گفتم ..

ي چرا پیران ..غرنزنبیا تو زینت ..ببا ببین چه لباس خوشگني از بازار گرفتم .-
گرفتم اا ...من که گفتم عاشووق پیران ودامن چین چیني اسووتم ...اخ خدا 

 فداش بشم من ...
 دخترعمو ..-

 نفسم تو بانیه حبس شد ..درجا چرخیدم به سمت در باز اطاق ..
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 بسم النه ...ترسوندیم زینال ...-
 نگاه سرد  به پیران رو  زمین انداخت وبه طعنه گفت ..

 اینقدرکه تو حال واوا  بچه ا  بود ... معنومه که متوجه ام نمیشي ...-
راسوووت میگفت ..بو  خاک نم خورده   زینال ..اموني که این روزاا کمي 
کمرنت شده برام ..امیشه جنوتر از خودش میومد ..ومن چقدر دوست داشتم 

 این بورو
با اام حرف بزني چیز  میخواسووتي؟ ..اخه تازگي اا دابل نمیدوني دو کنوم -

 ..فکر کردم عار  میاد با زن باردار ام کالم بشي ..
دلم اندکي خنن شوود ...این ام جا  متنکش ..اخم ااش درجا تو ام رفت 

 وبراق شد به سمتم ...نفسم جمع شد ...
 شناسنامه ا  رو میخوام ..-
 شناسنامه ام ..؟شناسنامه ام چه کارته ..؟-

 ید ..با بي حوصنگي چشمهاش رو مال
درارمون چي بود سمن ..؟درامون نبود ارچي بگم بگي چشم؟ ..نگفتم سمن -

 ؟..دوباره میخوا  بااام یکي به دو کني ..؟
 باشه باشه .. چرا اینقدر عهباني استي ؟...االن میارم ...-

شیدم بیرون وبا دلهره به زینالي که امون جور خیره  سنامه رو ک شنا از تو کیفم 
سنامه نگاام به به پیران لیمویي  شنا شدم ...مودع دادن  کف اطاق بود نزدین 

 دستها  لرزن زینال افتاد ...
 چته پسرعمو مریضي؟ ..دستها  مینرزن ...-
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شور افتاد  شید ..دلم  ستم ک سنامه رو از د شنا شت کرد وبه اني  ستش رو م د
..حالت اا  عهووبي ونگراني رو به راحتي تو رفتار زینال میدیدم ...بعد از 

ماه خوب میدونسووتم کي عهووبانیه وکي نگران وتو این لحظه زینال نگران  چند
بود ..اما نگران چي ..؟با شناسنامه   من چي کار داشت که دستهاش مینرزید 
شن بارون خورده رو   ..ونگااش ..نگااي که میپرید ودم به دیقه مثل یه گنج

 پیران لیمویي پخش شده رو  زمین میگردید ...
 مه میخوا  چي کار؟ ...زینال شناسنا-
 تو که احتیاجي بهش ندار  فعال پیشم میمونه ..-

تا این حد  یه لحظه غیب شووود ورفت ..ومن حتي نتونسووتم بفهمم چي  وتو 
 نگرانش کرده ..

**** 
افت ماه از حامنگیم گذشووته ودسووت وپااام مثل وزنه اا  زور خانه ا  باد 

جا نمیگیره ودمپایي اا  زینال کرده پااا  ورم کرده ام دیگه حتي تو کفش ام 
شووده کفش این پااا  ورم کرده ...یه ودتها  شووبها از زور درد خوابم نمیبره 
نازک شووودم ..پي  بدجور  دل  اا  کمرنت! .. مادرانگي  ...تو این روزاا  
دست اا  نوازشگر َمردم ...شبیه به یه بادکنن سرگردان تو مسیر باد میچرخم 

... 
خواد از جنس گذشووته اا  دور ..ولي کو امدم؟ ..کو دِل نازکم ..نازکشووي می

امراام؟ ..سخته ....درده که بدوني ایچ عادبتي برا  نیست ..زوج اا  شاد 
بدوني ایچ مرد  برا  بچه ا  پدر  نمیکنه ..داغ دلم ارروز تازه  رو ببیني و
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سعي میکنم به این بي  شبها پااا  ورم کرده ام رو دراز میکنم و شه .. وکهنه می
شه ..ولي فرزند پ سمون تیره   زندگیم تیره تر از این نمی نااي اا فکر نکنم ...آ

بي پدرم خوب رشوود کرده ..بدجور  پا گرفته... انگار اون ام مثل من بي درد 
وعاره ..فردي براش نداره پدر  داره یا نه .فقط داره ریشووه میدونه وجون میگیره 

.. 
شت سط کتابخانه ی مجازی نودا ساخته و wWw.98iA.Comیا )این کتاب تو  )

 منتشر شده است
*** 

چشووم که رو ام گذاشووتیم خبر رسووید که مال محمد حالش بده ...مال محمد 
برادر بزرگه   صووابر وزینت ...زینت از ودتي این خبر رو شوونیده یه چشوومش 

 اشکه ویه چشمش خون ...
 خود  رو االک کرد  زینت جان ..ایشالنه که چیز  نیست ...-
سرانگشت اشن رو  گونه اش رو پاک کرد وپیران تا زده رو از دستم گرفت با 
.. 
مال محمد فقط کاکو  مو نیسووت ...جا  امه کسوومو ..اگه یه مو از سوورش -

 کم بشه ..؟؟
 اق اق جا  ادامه   حرفش رو پرکرد

 نمیشه زینت جان توکل کن به خدا ...-
ابر با رفتن زینت وص زینت زیر لب ذکر گفت ومن سعي کردم فراموش کنم که

شیم ..ترسي به دل ندارم اما میترسم از غریبي  شه می من و زینال تنها تر از امی
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به جونم میریزه  با رفتن زینت وصوووابر  که  بت سوورد این خونه  خودم ..از غر
 ...شاید ام از این ویاراا  بي انگام واو.س اا  شی اني خودم

 زینت ...اا  زینت ..؟-
 اا صابر ...-
 شد  ..؟ آماده-
 اا بریم ..-

سي  سوخت برا  بي ک ستم جا به جا کردم ..دلم  سه   آب ودران رو تو  د کا
خودم ..صووابر وزینت برادر  داشووتن که حتي از خبر بدحالیش ام اشوون 
یا بودم ..؟یا حتي زینال بیچاره ..با  میریختن ...ولي من چي ..؟من کجا  دن

به تر از خود  ...که فقط  تا چپاول اون برادراا  غری منتظر خبر مرگش بودن 
 کنن ارچي رو که تو این سالها اندوخته ...

 زینت دستهاش رو دورم حنقه کرد ..
خانم جان اگه کار  داشووتي به زینال خان بگو ...نکنه درد  بگیره ونگي اا -
.. 

 صورتم رو ب*و*سید
 مادر خ رناکه ..تروخدا مواظب خود  باش ...-
 خت ..نترس زینت ..برو خیالت ت-

 چشمهاش دوباره خیس شد ..
 دل نگرونم خانم جان ..نکنه برم اتفادي برا  بیفته ..؟-
 برو زینت جان ..بد به دلت راه نده ..-
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 زینت حنقه   دستهاش رو بازکرد و رو کرد به زینال ..
 زینال خان تو روخدا دیگه اصرار نکنم ..جون خانم جان وجون شما-

داد ..کاسه   آِب تو دستم که خالي شد ..دل  زینال سرد وسربي فقط سرتکون
 من ام خالي شد ...حاال دیگه فقط من مونده بودم وزینال ..

شون خیني خالي بود  ستم به غذا  زینت نمیرفت ..جا سفره   نااار ..د سر 
 ..نگاام به بشقاب زینال افتاد ...دل تنگي اا  زینال ام کمتر از من نبود ..

 ..آه ناخواسته ا  کشیدم .
 جا  زینت وصابر خیني خالیه ..-

 زینال داشقش رو تو بشقاب راا کرد ...وازجا بنند شد ..
 میرم یه زنت بزنم ببینم رسیدن یا نه ..؟-
 پس غذا  ..؟-

 امون جور که میرفت گفت ..
 نمیخورم ..اشتها ندارم ..-

لبخند  رو  لبم نشووسووت ...زینال برخالف ظاارش دل کوچیکي داشووت 
سفره ..بدتر از  شروع به جمع کردن  صابر بود ...به آرومي  من دل تنت زینت و

 کردم ..از جا که بنند شدم ..زینال تو چهار چوب دربود ..
 زنت زد  ...؟-

 دست دراز کرد به سمت سیني دردستم ..
 بدش به من اینو ...-

 سیني رو از دستم کشید وبه سمت اشپزخونه رفت ..
 زیاد خوب نیست ..اره رسیدن ولي میگفت حالش -
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 کنارش وایسادم وپارچ اب و رو  کابینت گذاشتم ...
 خدا خودش شفا بده ..-

 اخم اا  زینال انوز تو ام بود ..
 چیه زینال ..؟حالش اینقدر بده ...؟-
 دکتراا د ع امید کردن ...-

 چنت زدم به صورتم ..
 خدا مرگم بده ..تا این حد ..؟-

 صورتش جمع شد ...
ست ..عمر َاه نکن - سالش باال سن و شه ...اره تا این حد .. ..دل ادم ریش می

 خودش رو کرده ..
 تو دیدیش ..؟-
یه چند بار  اومده بود دیدن داداش وخواارش ...مرد با خدایه ..خدا خودش -

 نگه دارش باشه ...
زیر لب ایه الکرسي خوندم وفو  کردم به سمت پنجره   باز اشپزخونه که باد 

 دش ببره این ایه اا  الهي روبیاد وبا خو
 شاید برسونه به مال محمد که خدامواظبش باشه ...

*** 
ارروز که میگذره دل نازک تر از امیشووه با باد  مینرزم وبا نور خورشووید گرم 
میشووم وداغ ودرنهایت با دیدن جا  خالي زینت اشووکهام روون میشووه ..ین 

ست که زینت رفته ومن ارروز دل تنت تر از  هوصا که افته ا شم ..مخ دبل می
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زینال ام شده سایه .. ددیقا مثل امون سایه غذاش رو میخوره ومیره ..نه حالي 
ازم میپرسووه ..نه احوالي ...انگار نه انگار که زن حامنه ا  تو این خونه اسووت 
که تنهاسووت ..که احتیاج به یه ام زبون داره ..که داره از تنهایي دق میکنه ودم 

عد نه ...ومن ب اا  خودم ..تو  نمیز هایي  ااش .. غرق میشووم تو تن از رفتن 
 افسردگي اا  ناشي از خیانت دادر واست بودن خودم ..

شب میاد  هفه  شه ون شب طول میک شب زینال زنت زد وگفت که کارش تا  ام
 ...گفت چشم انتظارش نباشم ...

م تومن دل مرده تر از امیشه بدون لب زدن به غذا ..دابنمه رو تو یخچال گذاش
 ولخ لخ کنان با امون درد پااام از پنه اا باال رفتم ...

تو این نفس نفس اا بدجور  حس مرگ رو بو میکشوویدم حتي شوواد  فرزند 
کوچین در ب نم ام نمیتونه لبخند  به لبهام بیاره ...خونه   تارین شووبیه به 

 سیااي دبر شده ودل من کوچین ..دد یه ارزن ..
پااا به دیوار و به تکیه میدم    ورم کرده ام رو دراز میکنم ...سوور بنند میکنم 

 سمت سقف تارین اطادم ..
خدا  هام  ها ...خیني تن اا .درد این دل تن پا یدوني ..؟درد این  خدا م درد دارم 

 ...خیني ...
سرم رو تکیه دادم به دیوار واشن صورتم رو پوشوند ..کاش یه مادر داشتم مثل 

 ر ...زینت ..یا یه برادر صبور مثل صاب
میدوني خدا ؟حسووود شوودم..به مهربوني اا  بقیه حسوواد  میکنم ..به اینکه 

 امدیگه رو دارن ومن اینقدر تنهام حسودیم میشه ..
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اونقدر اشوون ریختم که صوودا  سووایش سوونت اا  کف حیاط باع  شوود با 
 تعجب خیره بشم به درص ماه ..مگه ساعت چند بود ..؟

 زده بغض کردم تو خودمامون جور کنج دیوار رو  زمین تکیه 
شن از  ستن به فغان اومده بودن ...ا ش پااا  ورم کرده ام از این امه ین جا ن

 چشمهام ریخت ودلم بیشتر گرفت برا  درداا  بي درمانم ..
باال اومد ...برام حتي مهم نبود که بفهمم کي داره  نه اا  ددم اا از پ صووودا  

فقط میخواسووتم سوور بذارم رو عرض وطول خونه رو گز میکنه ..تو این حالت 
 زمین وبمیرم ...

شپزخونه  شد ..نور کمرنت چراغ ا ستگیره   در به ارومي پارین رفت ودر باز د
 بي صدا سرک کشید تو اطادم ...

 انوز بیدار  دختر عمو ..؟-
ودعي نذاشتم به این سوال ..مگه اون اامیتي میداد به تنهایي من ...به بي کسي 

باید ارزش میذاشووتم براش ...؟فعال اونقدر تو درداا اا  من ..پس چرا من 
 وتنهایي اام غرق بودم که حتي حوصنه   جواب دادن رو ام نداشتم ..

زیناِل نامرد میدونسووت که یه زن حامنه تو خونه تنهاسووت ..میدونسووت که یه 
افته است که تنها وبي امزبون شدم ...پس چرا زودتر نیومد؟ ..چرا من رو تو 

ته تا این حد منزو  کرده که حتي با مورچه اا  خونه ام کالم میشم این یه اف
 ..؟

 دار  گریه میکني سمن ..؟-
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بینیم رو باال کشوویدم وبازام حرف نزدم ..زینال ددم به داخل اطاق گذاشووت 
 وخسته زمزمه کرد ...

 ترسید  ..؟-
  بین امه   اون اشکها یه پوزخند اومد ونشست کنج لبم وتاب خورد از لبها

 اشن الودم ..
من وترس ..؟ازچي باید میترسیدم ...؟از تنهاییم که مثل تنهایي اا  شب اول 

 دبر بود ..؟یا از اینده   فرزند بي خیال در ب نم ...؟
 چرا حرف نمیزني ..؟-

شد  ست روبه روم وتو تاریکي نیمه تارین اطادم خیره  ش ستي رو  دوپا ن س با 
وباره بهار  شوود ...شوود مثل امون دم به صووورتم ..اوا با نزدین اومدنش د

 مسیحایي ..
 صورتم رو چرخوندم که دوباره پرسید ..

 نکنه دوباره پااا  درد میکنه ...؟-
 نگاام به دستم که رو  زانوم باال وپارین میرفت نشست ...

 آره سمن ..؟-
بازام سووکو  ...میخواسووتم بهش نشووون بدم که ندیده انگار  ااش چقدر 

 نده باشه ...میتونه ازار دا
 میخوا  بریم دکتر ...؟-

اا   که دلم اوا  نوازش  بازام ایچي نگفتم ...اصووال چي میگفتم ..؟این
دستهایي رو کرده که یه ودتي نه چندان دور وجب به وجب بدنم رو لمس کرده 

 ...؟
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 چي کار کنم سمن؟ ..توروخدا یه حرفي بزن ..یه چیز  بگو ..-
ام ..صوودا  ناالن زینال دلم رو چنت انداخت چونه ام رو فرو کردم تو سووینه 

..مخهوووصوووا که حاال با این فاصوونه ع ر خوش خاک نم خورده زیر بینیم 
 پیچیده بود ودوباره اواریم میکرد ..

 بسه دیگه سمن ...حرف بزن بااام ..حالم اصال خوش نیست ...-
 .. ناخواسته لب بازکردم ...دروغ چرا ..دلم طادت این امه دردش رو نداشت

 دلم اوا  زینت رو کرده ...-
 میان... صابر میگفت دوروز دیگه راه میوفتن ..-

 دوباره بغض کردم ..
 من تا اون مودع از تنهایي دق میکنم ...-
 پس من اینجا چي کاره ام ...؟-

 نالیدم ..
تو..؟ تو اسووتخون ال  زخمي ...مرام که نمیشووي ایچ ...دردم رو ام زیاد -

 میکني ...
 با زینال بود ..یا درد نهفته تو رگ وپي ام که زبونم رو تنخ کرد ؟.. امنشیني

سته بودیم  ش صنه ن ست کنارم وتکیه داد به دیوار ..حاال اردو کنار ام با فا ش ن
 ...وع ر خوش تنش تو مشامم ...

 پاااش رو جمع کرد ...
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ست خودم - شد ..تو که میدوني د هاف  شد  دختر عمو...چقدر بي ان تنخ 
یدونم اخالدم بده ..یه ودتهایي ام بي خود  بهت گیر میدم ..ولي نیسووت ..م

 باور کن که نمیخوام بد باشم ...
گان  به دل شووکسووت هاش  نال ابر کرده بود ..حرف ماه رو  زی جادو   گار  ان
شده  شته بود و سنگین بود که حاال زبونش برگ شاید ام درد من  ست ... میمان

 بود یه ادم دیگه ...
سوومن ..مردم بهم بد کردن که زبونم تا این حد تنخ شووده  من اینجور  نبودم-

... 
 پااام رو دوباره جابه جا کردم واز درد ابرو تو ام کشیدم ...

 چرا امشب اینقدر عوض شد  ..؟انگار یه ادم دیگه شد  ..-
 بي مقدمه گفت ..

 یکي از لنجهام اتیش گرفت ...-
 بهت زده چرخیدم به سمتش ...

 چي ..؟چرا ..؟-
 نفر از دهد اتیشش زده .. یه-

شدن رگها  گردنش تو  تاریکي شب  سته  شده اش وحس برج شت  ست م د
 دستهام رو لرزوند ...

 کي ..؟آخه چرا ..؟چه دشمني ا  بااا  دارن ..؟-
شون - چراش رو نپرس ...کي بودنش رو ام نپرس ...ادمها بدجور  زار خود

 رو میریزن ..
 تو که به کسي بد  نکرد  ..؟-
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 ه بازکرد دلم گرفت ازاون امه بغض ...لب ک
 وادعا نکردم ..ولي امه درحقم بد  میکنن ...-
 ازشون شکایت کن ..-
 نمیشه دودش تو چشم خودم میره ...با شکایت من جر  تر میشن ..-
 مگه کین ...میشناسیشون ...؟-
سوزوندن ..میخوان بابت - شون ..دبال ام زندگي من رو  سم شنا اره خوب می

 بازام میتونن ...کنن که 
 دستهاش تو یه لحظه مشت شد ..

 ولي من دیگه نمیذارم ..اینبار این منم که زندگیشون رو به آتیش میکشونم ...-
 تیره   پشتم لرزید ..

 میخوا  چي کار کني زینال ..؟-
 آتیشش میزنم ..-

 ترس دورید تو بن وجودم ..
 ...نه یه ودت اینکارو نکني اا ...ازشون شکایت کن -
 باید خودم تقاص آتیش اایي که به زندگیم ریختن بگیرم ..-
 نه زینال خود  رو درگیر نکن ..-

 پوزخند  نشست کنج لبش ...
 چي شده ..برا  عزیز شدم ..؟-

 نگاه کردم تو نگااش ولب زدم ..
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درسووته که از دسووت زبونت اسووایش ندارم ولي خدا خودش میدونه نمیخوام -
د  کرد  درحقم ..ایچ کس یه سقف باال سر بهم نداد خم به ابرو بیار  ..مر

شید ..نه حتي اون دادر  ..نه ننه ...نه عمو عبیدکه حتي خونه   پدریم رو باال ک
شناختي بهم پناه داد  ..فکر نکن حالیم  شرف ..ولي تو با اینکه من رو نمی بي 

م کرد  ني ...درسته که دردم زیاده ولي خدا به سرشااده وددر کار  رو که برا
میدونم ..سر امین ...با اینکه حرفها  بدجور  میسوزونتم ..نه ناله میکنم نه 

 نفرین ..
 پوزخندش پررنت ترشد ..

 خود من ازار بار از دانت شنیدم که نفرینم کرد  ..-
تاب خورد ..چقدر سووواده وکوچن دل بود این مرد ..انوز  لبخند  کنج لبم 

 م که نفرینمون دامن کسي رو بگیره ..نمیدونست ما زنها دل نازک ترازاونی
ندیده - دادر خیر  ته دل نفرینت کردم ..؟من حتي نمیتونم اون  فکر میکني از 

 رو نفرین کنم چه برسه به تو که مرد  کرد 
 مکثي کردم وادامه دادم ..

 زینال ...؟بگذر ازشون .. -
 اخم کرد ..

 نمیتونم ..دارن زندگیم رو جهنم میکنن ..-
 نیفت ..یه بالیي سر  میاد اا ...خود  جنو -

 دوباره خیره شد تو نگاام ...
 نگرانمي ..؟-
 معنومه ..تو مرد خوبي استي ..فقط زبونت تنخه ..-
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 وصورتم سوخته ...-
 بي اختیار دستش رو گرفتم ...

سوخته ا  چیز  از مردونگیت کم نمیکنه ..فقط زبونت رو درست - صور  
 کن ...

شوود که حس کردم تو جاذبه   نگااش حل شوودم  اونقدر نگاه سووربیش ژرف
 ...اما تو یه لحظه دستش رو پس کشید واز جا بنند شد ...

 درست نمیشه دخترعمو ...-
کجا میر  زینال ؟..نکن ..بالیي سوور  میارن اا ...کسووي که به این راحتي -

 لنجت رو اتیش زده ..کاراا  بدتر  ام میتونه بکنه ...
 عدد  نیستن ...-
 میترسم زینال ..عادبت خوبي نداره ..-
 مهم نیست من راه خودم رو میرم ..-

شم ولي با درد پااا  ورم کرده ام ناله  ستم نیم خیز ب شت که خوا چند ددم بردا
 ام بنند شد ...درجا چرخید وچمباتمه زد کنارم

 پا  انوز درد میکنه ...؟-
سرتایید کردم  شده بود ..فقط با  شمهام جمع  شن تو چ شت اا  ا سرانگ ..

زینال که رو  ساق پام نشست تنم سر شد ..اونقدر بي مقدمه بود این نوازش 
... این محبت ...که ما  موندم ...پنجه اا  زینال از رو  پارچه   شوونوار 

 وپیراني که تنم بود رو  عضنه   ساق پام چرخید ...
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م متودف تو یه لحظه به خودم اومدم وخواستم عقب بکشم که صدا  زمزمه اش
 کرد ..

شکني - شرعا م ست پس  شیده ا ست پو سمن ..تو لبا بذار کارم رو انجام بدم 
 نداره ..

 بازام سعي کردم زانوم رو خم کنم ..
 نکن زینال ...من انوز عقد کرده   دادرم ..اینکارم خیانته ...-
 د نیست ..درمقابل کسي که خودش ختم اینکارااست ...-
 شه ..من که عقد کرده اش استم ...باشه.. اصال خود شی ان با-

خواسووتم از جا بنند شووم که با پیچیدن درد دوباره ناله کردم واشووکام بي دلیل 
 چکید ..

 میبیني وضع وحالت رو؟.. کالس میذار  برا  من ..-
شکام میچکید از درد  ساژ داد... دو  ومحکم ..ا ساق پام رو ما شت  سرانگ با 

سرپنجه اا  دو   ورنج ..بدنم به ددر  درد میکرد که ستم به این  حتي نمیتون
شوندم تو رختخواب  شد ..زیر ب*غ*لم رو گرفت ون نه بگم ..کارش که تموم 

 پهن شدم
سه   اب گرم بیارم ..بذار زیر - ضالتت میگیره ..میرم کی شین ع مدام یه جا ن

 عضال  پا .. یکم باز بشه ...
عضووال  منقبض  زینال رفت وبا کیسووه   اب گرم برگشووت ..ازحرار  وگرما

 شده ام از ام باز شد ..
 مرسي زینال بهتر شد ..-
 خوبه پس من دیگه میرم ..شب بخیر ..-
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 زینال ...-
 برگشت ...

 دستت درد نکنه ...-
 سر  تکون داد وددمي برداشت که دوباره صداش کردم ..

 زینال ..؟-
 دیگه چیه ..؟-
 اشته باشي ..؟دول مید  به اون کسي که لنجت رو اتیش زده کار  ند-

 فقط نگام کرد ..
 زینال تمومش کن ..خ رناکه ..امیچین ادمهایي خ رناکن ..-
 باشه ولي این اخرین فرصتشه ..دفعه   بعد  درکار نیست ..-

حرف اخرش رو گفت ورفت ونفهمید چه دلشوووره ا  انداخت به این دل بي 
 درار ...

*** 
 ب*غ*ل کردم ...دستهام رو از ام بازکردم وایکل تپل زینت رو 

 اومد  زینت؟ ..من که مردم از تنهایي ...-
 سرم روب*و*سید ..

 خدا نکنه خانم جان ..به خدا که فقط به خاطر شما اومدیم ...-
 راستي حال مال محمد چ وره ..؟-

 چمدونش رو بنند کرد که دستگیره   دیگه اش رو گرفتم ..
 نکن خانم جان سنگینه ..-
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 نگفتي ..؟با ام میبریم ..خب -
 غهه از چشمهاش ریخت ...

چي بگم خانم جان ..؟حالش امون طوره ..نه خدا شووفاش میده نه میبرتش -
 ...کاکو  مو مرد خداست ..نمیدونم این چه امتحانیه ...؟

 غضه نخور زینت جان درست میشه ..عمر امگیمون دست خداست ...-
 چمدونو رو زمین گذاشتم ..

 دیگه نمیر  ..؟-
اسووتم ..دلم شووور شووما رو میزد ..گفتم نکنه زینال خان باز بدخنقي  نه فعال-

 کنه ..دلت ام که مثل گنجیشن کوچیکه ..بگیره ...
ساک چند مدل ترشي  ساک رو بازکرد .از تو  صندلي وزیپ  ست رو  ش زینت ن

 ومربا وخوراکي بیرون کشید ..
 بیا خانم جان ارجا رفتم به یاد  بودم ..-

 د پررنگي رو لبم نشست ..با دیدن مربااا لبخن
 وا  مرسي زینت ...دستت درد نکنه ...-
 خب تعریف کن خانم جان من نبودم چي کاراا کرد  ..؟-

 درظرف مربا رو بستم وبا غهه گفتم ..
اامو شوووب میکردم - هایي فقط روز ها بودم ...از تن نه تن ایچي دو دو تو خو

 وشبهامو صبح ..
 وا مگه زینال خان پیشت نبود ..؟-

 اخمي گوشه   ابروم نشست ..
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حالم داره - به  گه بود ونبودنش فردي ام  نال م نت ...زی فا میزني زی حر
 ؟...بودنش عین نبودنشه ..انگار نه انگار من بیچاره تو این خونه تنها بودم ...

 الهي بگردم ..-
 بعد بي اوا یه دفعه ا  گفت ..

 راستي خانم جان دیروز عمو  رو دیدم ..-
 ..عبید ..؟عموم -
یه فکر  برا  این دختر نمیکني - اره سووراغت رو میگرفت ..بهش گفتم چرا 

شوار میدم ..کني ام  سودا ..دارم دختر  سر دارم ازار  ؟..گفت من خودم یه 
 برا  زینال خان دعا کرد که بهت سامون داده ..

 با غهه اه کشیدم ..
 ه ایچي ..میبني زینت این از عموم اون از ننه ..خاله زر  ام ک-
عیب نداره مادر خدا بزرگه ..بازام برو شووکر کن که زینال خان جا بهت داده -

 وگرنه میخواستي چي کار کني ..؟
 حرفي نزدم که شونه ام رو مالید .

 غهه نخور  اا مادر ..امه چي درست میشه ..توکل به خدا ..-
بد یا آه کشوویدم ودیده دوختم به ظرف ترشووي اا ..این ام دسوومت من بود ..

 خوب باید باااش مدارا میکردم ..مگه کار دیگه ا  ام از دستم برمیومد ..
**** 

روزاا میگذره وتو این ددیقه اا  نود ..بدجور  سوونگین شوودم ..صووورتم پف 
کرده وشده ام یه بوم غنتان که گه گدار  تو خونه میچرخم وکمن زینت میکنم 
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پارین کردن پنه اا نفس ب...دیگه مثل سوووابق حتي نمیتونم کار کنم ...باال ر  و
شده ودستهام مثل دو تا بالشت پف کرده حاال ودتي میخوام انگشتهام رو ببندم 
سم نکنه به خاطر این  شدم که یه ودتهایي میتر شه ..اونقدر چاق  سته می نیمه ب
چادي بالیي سر بچه ام بیاد ..ولي جرا  لب بازکردن ندارم ..نمیخوام به خاطر 

به زی با دکتر رفتن  مدارا میکنم  مدارا میکنم وحرفي نمیزنم .. ندازم .. نال رو ب
 تنهایي اا ..با اخالق اا  سرد وگاه نیمه مهربان زینال

*** 
چندودته که دلم مثل سیر وسرکه میجوشه ...یه اتفادي افتاده ومن خوب میدونم 

 اون اتفاق ارچي که است وارچي که نیست ..بد و ناگواره ...
ل یاا...گویان تو اومد ونگااش تو نگاام گیر کرد چشم ازم ظهر  امینکه زینا

گرفت ...باور میکني ...؟زینالي که از زخم زبونش دندون رو جگر میسوواریدم 
شت ..ازامون لحظه بود  شمهام رو ندا ولب باز نمیکردم تاب نگاه کردن به چ

شد به کل وجودم ..دلم رو لرزو شوره خیني بد پیچن  شوره ...یه دل د نکه یه دل
شکمم  شده بود کنج  شده ام رو حس میکردم که گوله  از ترس ...فرزند بالم ن
...چندودت پیش که شووناسوونامه ام رو خواسووت ..این دلشوووره بود تا حاال 
کت کرده ..خموده کرده  نال روسوووا که زی یدونم چي شوووده  که نم حاالیي  ...

ن وبچه م..میترسم از این سکو  نشکسته ...میترسم که نکنه یه خبر بد برا  
شه وترس تو   شه ...آژیر میک سم دادر تو ذانم روش وخاموش می شه ..ا ام با

 وجودم میپیچه ...
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شوارم ...یا مرد باالسرم  سر  سر پدر بچه ام ...نه  سر دادر اومده ... نکه بالیي 
...بنکه فقط پدر بچه ام ...تو این چند ودت اونقدر درد کشوویدم ونیش وزخم 

 ال دل بریدم از عشق پوچش ...زبون نوش جان کردم که عم
دادر دیگه مرد من نبود ..مرد زن حامنه ا  بود به اسووم گنبو ...که از دضووا مثل 

 من یه تورااي داشت از یه مرد مشترک ...
نگاام به پرده   کنار رفته   اطاق زینال گیر میکنه ..صووور  نیم سوووخته 

بر بد درراه ...ولي وچشمها  سربیش چهار ستونم رو مینرزونه ...میدونم یه خ
شه  شنیدِن جواب درحد وتوان من نبا میترسم ...میترسم از پرسیدن ..مبادا که 

... 
اب گنوم رو به سستي دور  میدم ...پرده راا میشه وبند نگاه من از نگاه زینال 
سوا ..ولي دلشوره   تو دنبم انوز ام است ..انوز ام میپیچه وانوز نوید یه 

 خبر بد رو میده ...
شاید ز صد تا ... شاید  ستم ...نه یکي ..نه دو تا ... صنوا  میفر یر لب مدام 

ازار تا ..نمیدونم ..تعداد مهم نیست ..مهم این دلشوره است وسکو  سنگین 
 زینال که حتي صدا  زینت رو ام دراورده ...

ید بپرسووم وتمومش کنم  با یدورم جنو ... یاد م طادش بیرون م که از ا نال  زی
این امه دلشوره وچشم انتظار  ...ارچي که است میخوام  ...خسته شدم از

ست ...فقط بگه وتمومش  شنوم ...مرگ یه بار ...!؟؟؟بد وبدترش برام مهم نی ب
 کنه

 زینال ..!-
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 برمیگرده ونگاه سربیش رو میدوزه بهم ...لرز میگیره تنم از این امه سرد  ...
 چي شده زینال ...؟-

 ...بازام سکو  ...بازام نگاه سرد 
 برا  ...برا  ...-

میترسووم ..دوبه شووکم از اوردن نام دادر ...دادر  که میدونم زینال تشوونه به 
 خونشه ...

 برا  دادر اتفادي افتاده ...؟-
تو یه لحظه نفس اا  زینال داغ میشوون وسوونگین ..میفهمم ..حسووش میکنم 

شیده  صنه ام میفهمم که طوفاني تو وجود زینال جو ر ...انگا...حتي از این فا
 پتن کوبید  تو دفسه   سینه اش ...زیر لب مي غره ...

 دادر ...؟امه   زندگیت امینه نه ...؟-
 از این ُتن اروم وپر از انزجار عاصي میشم ...

سوند  با این - شده که تو چند روزه جونم رو به لبم ر حرف بزن زینال ...چي 
 سکوتت ...

 ي ..؟میخوا  بدوني ...؟دلش رو دار  که بدون-
دستهام مینرزه ..معنومه که ندارم ..اصال من دلي ندارم که شهامتي توش مونده 
شه ...ولي برعکس جواب میدم ..میخوام برا  اولین بار جنو  زینال بندر   با

 کم نیارم .
 دلش رو دارم ..بگو وخالص ...-

خیره میشوووه تو نگاام ..انگار ترس تو چشوومهام فریاد میزنه که زینال مردد 
 مونه بین گفتن ونگفتن ...می
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 زینال ...؟-
شت  سوخت ...برا  دلي که دیگه تحمني ندا سوخت ...میدونم که  دلش برام 

 سوخت وبدون خاموش کردن اتیش خشمش از کنارم گذشت ..
 م*س*تاصل ودرمونده نالیدم ..

 بگو زینال ..-
 خود  میفهمي ..نترس خبراا زود به گوِشت میرسه ...-

ز اون که فکرش رو میکردم خبر گردباد زندگیم به گوشم رسید ورسید ..زودتر ا
.. 

*** 
سراومد وتمام دنیا  من  سر اومد .. شوره اا  صبحي دم نونوایي باالخره این دل

 رو با اومدنش خراب کرد ..
تو صف نونوایي بود که یکي از امسایه اا  خونه   زیور رو دیدم ..با دیدنش 

 ایي که زد بیشتر از اون سیل خرابم کرد ..سیل خاطرا  سرازیر شد ولي حرفه
 گفت که بچه   دادر به دنیا اومد وبچه   اوو  من یه پسره ...

دلم آتیش گرفت صوود باره ..بعد از این امه ودت این درداا کم نشووده بود که 
 ایچ ..سنگین تر ام شده بود ..نفس گیرتر ...

 صد من برگشتم ..صف نون رو راا کردم وبرگشتم خونه ...یه َمن رفتم و
)پس دار  خوش میگذروني دادر ...؟دار  با پسوور جدید  عشووق دنیا رو 
دادر ؟..پسوور  از جنس  باالخره عمني شووود  نه ا   میکني ..؟آرزو  دیری

 خود .. وارث تاج وتخت نداشته ا  ..(
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 وا پس نون اا کو ..؟-
 گیج فقط سر بنند کردم ..

صابرو - صال از اول ام نباید باپخت نمیکرد ..؟عیب نداره بیا تو   میفرستم ..ا
ستم با  ضي نی صرار میکني وگرنه من که را ضعت میرفتي ..خود  اي ا این و

 این دست وپا  بادکرده کار کني ..
دسووتم رو گرفت ومن مثل یه طفل نوپا دنبالش رااي شوودم ...لبهام از ام باز 

داشووت  نمیشوود که اگه میشوود دل زینت ام از غم پر میشوود ...وادعا که درد
..خوشووي دیدن اا  دادر... درد داشوووت ..دادر نامرد  کرده بود درحق من 
..درحق این بچه ..ولي حاال کیفش کوک بود وسوواز دلش خوش ..که خدا یه 

 کاکل به سر داده برا  یدک کشیدن اسم ورسمش ..
اونقدر تو خودم ریختم وپیچ خودم که نفهمیدم کي نشستم سر سفره ودستم به 

 ..سفره نرفت 
 زینت پرسید ..

 چته خانم جان ..؟-
لب بازنکردم که اگه باز میکردم از این امه بغض غذا روبهشووون زار میکردم 
..زینال با اون نگاه تیزش خیره شده بود به بشقاب خالیم ...ولي من نگاه گرفتم 
وآه کشیدم ..اخرسرام طادت نیاوردم وبدون خوردن حتي یه لقمه برا  فرزندم 

 بنند شدم ..از سرسفره 
 پنه اا رو با زحمت باال رفتم ونشستم تو اطادم وبازام خیره شدم به داب پنجره

 سمن ..بیدار  دخترعمو ...؟-
 بي اذن من دروبازکرد واومد تو ..
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 چرا جواب نمید  ..؟-
 دلگیر از اون امه بي انهافي دادر وزیر لب زمزمه کردم ..

 برو زینال حالم خوب نیست ..-
 ز ...؟چت شده با-

 سرم رو تکیه دادم به دیوار ..
 ایچي فقط برو ..-
 دخترعمو ..!!میگم چت شده ...-

 با غیض گفتم ..
تو مفتشووي ...وکیني ...؟اصووال به تو چه رب ي داره که من چمه ؟...فقط برو -

 تنهام بذار امین ..خواسته   زیادیه ..؟
شه اگه این جور میخوا  میرم ..اخه برا  خبر از دادر- اورده بودم مثل اینکه  با

 نمیخوا  بشنو  ...
 دستم رو مشت کردم وگذاشتم رو  سرم ...

 نمیخواد بگي خودم میدونم ...-
 چي رو ..؟من که انوز حرفي نزدم ..نکنه عنم غیب پیدا کرد  ...-
 میدونم بچه اش به دنیا اومده ..میدونم خدا یه پسر بهش داده ...-

 ...واخمهاش تو ام رفت ..لبها  زینال از ام بازموند 
 ازکجا فهمید  ..؟-

 بغضم رو دور  دادم ولي چونه ام امچنان مینرزید .
 صبحي ...امسایه   مادرشوارم رو ..تو نونوایي دیدم ..اون گفت ...-
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 تکیه زد به دیوار ودست به سینه شد ...
 حاال به خاطر امین زانو  غم ب*غ*ل کرد ... ؟-
م خیانت کرد ..من رو مثل یه سووت از تو خونش پس چي ؟دادر اون امه به-

که  که انوز  نان زد  چه اش گفت تخم حروم ومن رو چ به ب خت بیرون .. ندا ا
انوزه حال ندار ومریض احوالم ..پیش امه ابرو وحیثیتم رو برد ویه زن ایچي 
ندار رو نشوند جا  من ...حاال خدا به جبران تمام بد  اایي که کرده یه کاکل 

داده که کیفش کوک باشوووه ولبش خندون ...این انهوووافه زینال  به سوور بهش
؟...اخه این عدالته ...؟من این امه حرف بشوونوم ..این امه درد بکشووم ..بعد 

 ادا خوش بگذرونه وبه سادگي من بخنده ...
 زینال بي تفاو  گفت ..

 فکر نمیکنم بچه   مونگول داشتن این امه حرص خوردن داشته باشه ..-
یه لحظ ید ودردم گرفت ...ما  تو  که بچه تو شووکمم پیچ ه نیم خیز شووودم 

 ومبهو  زمزمه کردم ...
 مونگوله ..؟؟-

 با کف دست رو  چشمهام رو پوشوندم ..
 وا  ..وا  ..خدا وا  ..-

نفس اام تا به تا شوود ..تهووویر  از بچه   مهناز که دختر  با چشوومها  
 جون گرفت ..بادومي وانگشتها  پهن کوتاه داشت بود تو ذانم 

 زینال میون ایااو  ذاني من دوباره لب زد ..
 ام مونگوله ..ام یه پاش کوتاه تر از اون یکي ...-
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وارفتم تو جام وبي حال سوورم رو تکیه دادم به دیوار ...کنمه اا ..نقش اا ..آدم 
اا تو سورم میچرخید ...دوباره داشوتم تنفگي نفس میگرفتم ..یا خدا ..من این 

تم ..بیمار  ین طفل بي گ*ن*ا*ه رو ..مني که داشووتم مادر رو نمیخواسوو
میشدم ..مني که طفل درب نم ارروز بزرگتر از گذشته میشد ومن وابسته تر از 

 دبل... درد اون مادر رو میفهمیدم ..
ترسیدم ونفس اام دوباره مثل امون روز تو  ماشین رفت..امون لحظاتي که 

دم گالویز بودم ..یه تخت سنت نشست رو  با زینال سر مرده وزنده بودن فرزن
 سینه ام ونفسم رو به کل برد ...

 سمن ...چت شد ..؟-
 نشست کنارم که بازوش رو گرفتم ..

 من ..نمیخوا...ستم ..زینال ..نمي..خواس..تم ..بچه ..اش ..-
 چي میگي ..؟توچرا این جور  شد  ...؟-
 ..زینال ..نفسم .. زینال ..نکنه به خاطر ...نفرین اا  منه؟ ..وا -
 سمن بسه! دار  کبود میشي ...-

 با دست دیگه ام سینه ام رو چنت زدم ...نفسم بریده بود ...
 سمن نفس بکش ..نفس بکش احمق ...دار  خفه میشي ...-

ولي من نمیتونسووتم ...این نفس نکشوویدن اا دسووت من نبود ..زینال که کامال 
شخ  بود ..چنت انداخ صورتش م سرم ..وتو یه نگراني تو  شال رو   ت به 

 لحظه شال رو ازمواام بازکرد ...
 به دکمه پیرانم که دست برد مچش رو با ناتواني گرفتم ..
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 نترس ..فقط نفس بکش ..-
 چشمهام داشت بسته میشد که داد زد ..

 منو بببین سمن ..-
دکمه اا  رو  سووینه ام رو بازکرد ودو طرف صووورتم رو با کف دسووت گرفت 

 م از شد  تقال به نفس نفس افتاده بود ....اون ا
 منو ببین سمن ...منو ..نفس بکش ...اوا رو بکش توسینه ا  ..-

سینه زینال  وخودش کار  که میگفت رو انجام داد ...باااش نفس گرفتم از ته 
 لبخند محو  زد ...

آفرین دختر ...به فکربچه ا  باش ..اموني که چهار سوووال منتظرش بود  -
 س نکشي میمیره ....اگه نف

سوخت از اون  سینه ام می شمهام رو تا اخرین درجه بازکردم ونفس گرفتم .. چ
 امه تقال ..

ست رو بده بیرون ...یواش وآروم ..نفس بکش وبگو - آفرین ..آفرین ..حاال نف
 میخوا  اسم دختر  رو چي بذار  ..؟

چه جور   بده  یاد  تا بهم  بازدم میگرفت  هاش دم و با حرف نفس خودش ام 
 بگیرم ..

 آاان ..حاال دوباره از ته شکمت نفست رو بکش تو ...-
 پشتم رو با کف دست مالید ودوباره پرسید ...

 نگفتي اسم بچه ا  رو چي میخوا  بذار  ...؟-
 میون نفس نفس اا ...زمزمه کردم ..

 یاسمن ..-



wWw.Roman4u.iR  182 

 

 لبخند زینال بازتر شد ..وادرار میکنم که این لبخند نادر بود ...
 خوبه ..یاسمن دشنگه ..مثل اسم خودته ..-

دسووتش رو زیر گردنم برد که سوورم رو با بي حالي از اون امه تقال بهش تکیه 
 دادم ...

 بهتر  ...؟-
 نفس اام اروم شده بود ولي خودم بي حال از اون امه تقال ...

 باید بریم دکتر ..این تنگي نفس اا طبیعي نیست ..میتوني بشیني ..؟-
بدون اینکه به  فقط سوورم رو به معني نه باال بردم ..من رو خوابودند رو زمین و

سینه ام  سر و هفه نیمه رو   سرم رو ن شال رو   سینه   بازم نگااي بندازه 
 انداخت ..

 میرم زینت رو صدا کنم ...-
 داشت بنند میشد که استینش رو کشیدم ..

 چیه ..؟-
 بي رمق وبي حال نالیدم ..

 منه ..؟ به خاطر نفرین اا -
 اشکم چیکد از بي حسي ...دوباره دو زانو نشست کنارم ومتفکر گفت ..

 نه نیست ..حتي اگه ام باشه حق دادر واون زنه ..-
 گنوم میسوخت ..با صدا  خش دار  گفتم ..

 ولي اون بچه ..-
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سال انوز حکمت کاراا  خدا رو نفهمیدم - سمن ..بعد از این امه  میدوني 
یه بنده از بچه اش ..فقط این رو میدون به خاطر خ ا   م که خدا ایچ ودت 

تقاص نمیگیره ..نترس سومن ..این رب ي به تو نداره ..حکمت خداسوت برا  
نشووون دادن عظمتش به بنده ااش ...من وتو ام از درک وفهمیدنش عاجزیم 

... 
 دستم شل شد ...

 من میرم زینت رو صدا کنم ..نخوابي اا ...-
بسووته شوود ..خسووته بودم از اون امه تالش برا  نفس چشووم اام خود به خود 

کشوویدن ..دوسووت داشووتم بخوابم وفراموش کنم چه بالیي به سوور بچه   دادر 
 اومده ..

*** 
شنیدم که با زینت وزینال حرف میزد ...ال  پنکهام  ضح می صدا  دکتر رو وا

 رو نیمه بازکردم وبي حال خیره شدم به لبهاش دکتر ..
ن نیسووتید ..؟حتما باید از تنگي نفس ومشووکال  حامنگي چرا به فکر این ز-

بالیي سوور خودش یا بچه اش بیاد که یادتون بیفته این زن ام احتیاج به دکتر 
 ودوا درمون داره ..؟

 صدا  زینت میون حرفها  دکتر پارازیت انداخت ...
 خانم دکتر تهددت برم مگه چي شده ..؟-

 صدا  پرعتاب خانم دکتر جواب داد ..
چي شوووده ..؟اونقدر چکش نکردین که اگه تا یکي دو افته   دیگه به این -

 وضعیت ادامه میدادید بچه رو از دست میداد ...
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اخه من نمیدونم شوومااا چرا اینقدر سووهل انگارید ؟..زمونه االن با دبل فرق 
کرده .زن حامنه ارماه باید چن بشووه ..معاینه بشووه ..فشووارش ..دند خونش 

امه امکانا  اومده... بازام شوومااا سوورخود برا  خودتون  ..وزنش ...این
طبابت میکنید ...؟ممکنه دفع پروتئین داشته باشه ..باید حتما تحت نظر باشه 

 ..باید بارژیم خوراکي ودارو از شرایط بحراني درش بیاریم ...
 کمي مک  کرد ونگااي به چشمها  نیمه باز من انداخت ..

 طبیعیه که ایچ کدومتون به فکرش نبودید ..؟به نظر شما این امه ورم -
ستم که االن داره  سش رو فو  کرد ..خوب میدون شد ونف ست به کمر  زینال د

 خون خونش رو میخوره ..
 حاال باید چي کارکنیم ..؟-
اسووتراحت م نق ..مرادبت شوودید ..این ماه اا  اخرباید خیني مرادب مادر -

ددغنه ..باال و با تنگي وبچه بود ..کاراا  سووخت  ددغنه .. نه  پارین کردن پ
شه ..یه  هبیه ...محیط اطرافش باید اروم با سي ام که پیدا کرده احتماال ع نف

 سر  ازمایش است که باید امین امروز انجام بدید ..
 سرخودکارش رو به سمت زینال گرفت ..

سي - شما ادا راب ه با خانمتون ممنوعه ..تو این ماه اا  اخر ایچ راب ه   جن
 نباید داشته باشید .چون ممکنه باع  سقط جنین بشه .. ا 

 زینال کبود شد
 اما من که ..-
 گوش کنید به حرفم ادا ..-
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 زینال به اجبار لب بست ومن اب شدم زیر بار این خجالت ..
 یه ماه ونیم دیگه تا فارغ شدن خانم شما بادي مونده ...-

 زینال دیگه تحمل نکرد ..
 م زن من نیست ..خانم محترم! این خان-

 دکتر لحظه ا  سکو  کرد ..
 پس شوارش کجاست ..؟-

 زینال کالفه دستي تو موااش کشید ...
 نیست ..مرده ..-
پس امونه که ایچ کس بهش اامیت نمیده ..میخواید این یکي رو ام سوور -

 به نیست کنید ..
 زینال سرخ شد وخانم دکتر دوباره حرفهاش رو پي گرفت ..

پایان ماه اشووتم دو بار دیگه میاریدیش برا  معاینه ...پشووت به ارحال تا -
گوش نمیندازید ..شوورایط این خانم بحرانیه وحتما باید باام درتماس باشوویم 
..ماه اخر ام ...ارافته چکاب میشووه ...شووما ادا با من بیاید تا داروااش رو 

 براش بنویسم ..راستي تاریخ اخرین سونوش کي بوده ...؟
 انیت به زینت خیره شد ..که زینت با حواس پرتي زمزمه کردزینال با عهب

 یادم ني خانم جان ..پیر شدم ..-
به  یه نگاه  با  تاد ..زینال ام  خانم دکتر چشووم غره   خ رناکي رفت و راه اف

 چشمها  نیمه باز من ..پشت سرشون راه افتاد ..
*** 
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من که از بیمارسووتان مرخ  که شوودم ..زینت شوود مادر دسووت به سووینه   
ارکار  رو از جون ودل میکرد ..اولین کار ام سووروسووامون دادن به اطادم بود 

.. 
شه   اطاق کنار راارو عنم کردن واطاق  صابر یه تخت جمع وجور گو زینال و

 من رو از باال منتقل کردن به پارین دم در راارو ...
صابر رو ام  شتم .. ستادن تحاال دیگه عزا  باال رفتن از اون پنه اا رو ندا و فر

 اطاق من ..تا شبها راحت بتونم رفت وامد کنم ..
 دستتون درد نکنه ...زحمتت شد زینال ..تخت که الزمم نبود ..-
اتفادا الزم بود ..یه نگاه به خود  بنداز! ..شووود  عین وردنه ..دل میخور  -

سرپا  ستراحت م نق ...پس دیگه نیام ببینم  میر  ومیایي ...دکترتون فرمودن ا
 یساد  و یه لنگه پا دار  کیسه برنج جا به جا میکني ..وا

 اشاره میکرد به دفعه   دبل که درنبود زینت اشپزخونه رو مرتب میکردم ..
 معنوم بود از دست حرفها  دکتر خیني عهباني وکالفه است ..

به صابر میگم روزاایي که بي کاره کمن دست زینت باشه ..تو ام استراحت -
 کن ..

 این جور  سختمه ..ولي من -
بسووه دیگه سوومن ..چند سوواعت ام.. از حرفها  گوار بار خانم دکترتون -

سر من وزینت رو با ام میکنه ..فردا  شته ..بخوا  کار کني دفعه   بعد   نگذ
 صبح ودت ازمایش دار  ..میام با زینت میبرمت ..

 دست به کمر شد وادامه داد
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 دیگه ..؟-
 برس ..مزاحمت نمیشم ..دیگه سالمتي ..برو به کار  -

 زینال چند ددم به سمت دررفت که دوباره برگشت ..
سوومن گفته باشووم بهت ..نیام ببینم سوورپایي یا زینت بگه کار کرد  و که من -

 میدونم وتو ..
**** 

ستان وزینت از پا درد ..نا  راه رفتن  سونوگرافي از بچه میرفتم بیمار باید برا  
ضع وحال من ام که  شت ..و سال رو برا  ندا معنوم بود ..زینال یه خانم میان

 کار اورده بود که صبح تا عهر کمن زینت میکرد ..
 زینت جان تو بخواب من خودم میرم ..-
 نه خانم جان تنها که نمیشه بر  ...باید بااا  بیام ..-
 آخه با این وضع پا  ..؟-
 من خوبم خانم جان کار شما واجب تره ..-

ص شد که  شکم گنده زیر بازوش رو از جا بنند  دا  ناله اش اوا رفت ..با اون 
 گرفتم ونشوندمش رو تخت ..

 تروخدا بخواب زینت جان... به خدا راضي نیستم به دردسر  ..-
 اخه پس شما ...؟-
 نگران نباش ..من یه کاریش میکنم ..تو حرص نخور ..-
 زینت ..زینت ..؟-

 صدا  زینال بود ..
 اینجاست زینال ...-
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 زینال تو چهار چوب دروایساد ..
 شما که انوز نرفتید ..؟-

 زینت تو جا تکون خورد ..
 االناست که بریم زینال خان ..-
 وا  زینت بس کن دیگه ..با این پا  کجا میخوا  بیایي ..؟-

 برگشتم سمت زینال ..
حالش خوب نیسووت.. از پادرد نفسووش میره ..کجا پاشووه بیاد دنبالم؟ ..من -

 م ..چالق که نیستم ..خودم میر
 زینال به مسخره گفت ..

تان - مارسوو لن راه بیفتي بر  بی لن و عت!!  با این وضوو آره امین مونده تو 
 ..نمیخواد الزم نکرده خودم میبرمت ..

 تو کجا ...؟میخوام برم برا  سونوگرافي ..نه سیزده به در ...-
 چنان اخمي بهم کرد که دست وپام رو جمع کردم ..

دنبالت راه نمیوفتم بیام بین اون امه زِن پا به ماه ...میرسونمت ومنتظر من که -
میشووم تا بیایي ...به دول خود  چالق که نیسووتي .میتوني چهار تا دونه پنه رو 

 باال بر  ...
 زینال خان مگه شما کار نداشتید ..؟-
ر فعال که این خانم زده تو امه   کاسوووه کوزه اا  ما ..واال اگه یه روز خب-

 بیارن که زینال چه نشستي که امه   زندگیت رفت زیر اب عجب نمیکنم ..
 من زینال ..؟؟-
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پس نه ننه ام ..بجنب دیگه دختر عمو تا شووب که ودت ندارم بااا  اره بدم -
 تیشه بگیرم ..

سر زینال مثال اردکان چاق وچنه  شت  شیدم ..وپ سر ک با دلخور  چادرم رو 
 ...انن انن راه افتادم ..

 ماشین که نشستم به نفس نفس افتاده بودم .. تو
 ماشاال بهت دختر عمو ..ارروز سایز  بزرگتر میشه ..-

 با ناراحتي غر زدم ..
بسه دیگه زینال... حاال من ایچي نمیگم تو ول نمیکني ..بعد ام نوش جون -

 بچه ام بخوره تپل بشه ..مپل بشه ...
خود م ب ..اانت بگذر زمن از زینال اخمي کرد وماشووین رو راه انداخت وتا 

 عارف رو گذاشت ومخ من رو پیاده کرد ..
 (ار عشقي میمیرد خاموشي میگیرد عشق تو نمیمیرد

 باور کن بعوود از تو دیگووور  در دنبوووم جایوووت را نمیگیووورد)
*** 

سالم بود .وزن خوب وایده الش لبهام رو به لبخند  صحیح و شکر خدا  دخترم 
 ربان دنبش چشمهام رو خیس از اشن ..بازکرد وصدا  ض

 با خوشحالي برگه   سونوگرافي رو گرفتم واروم از پنه اا سرازیر شدم ..
دم درم ب چشووم چرخوندم دنبال ماشووین زینال ..اما ارجا رو که نگاه کردم 
شاید  سقف مغازه   کنار  .. شتم زیر  ایچ ابر  از ابار زینال نبود ..ددم بردا

ست این  سایز که از د سها   شم ..ولي با دیدن لبا سرما  نفس گیر خالص 
ستاره بارون  شمهام  شوق اومدم که چ سموني ..چنان به  سی سارل  کوچین وو
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شد .از فکر خریدن اون لباسها  نیم وجبي برا  فرزند در ب نم ذوق زده چشم 
 گردوندم تو مغازه ..

تم حتي کیفم رو بسووکیف پولم رو بازکردم ولي پول زیاد  امراام نبود ..با نارا
بازام خیره شوودم به کالسووکه اا وکریراا وجغجغه اا   رنگارنت ..کاش  و

 اونقدر داشتم تا حسر  خرید وسایل برا  این بچه رو نداشتم ..
سرویس نوزاد  بود نگاه کردم وآه  شغول انتخاب  سر  زده به مادر  که م ح

 کشیدم ..
شکر خدا ..چرا بچه   من نباید مثل بچ ه   این زن تو نازو نعمت )کرمت رو 

 بزرگ بشه ..؟(
 دختر عمو ..؟-

ترسوویدم وکیف از دسووتم راا شوود ..خواسووتم خم شووم که زینال زودتر از من 
 جنو  پام خم شد وکیف رو به دستم داد ..

 حواست کجاست؟ ..کني صدا  کردم ..-
 بدون حرفي نگاام و رو  ویترین مغازه چرخوندم وبا غهه گفتم ..

 ریم ..ایچ جا ..ب-
 چشم اا  زینال ریز شد ..

 لباس میخواستي ...؟-
ازفکر صوودده دادن زینال خونم دوباره به جوش اومد ...امون دسووته پولي که 

 بهم داده بود برام بس بود ..بیشتر از این نمیخواستم زیر دینش برم ..
 نه نه بریم ..-
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 صبر کن ..برا  این ..-
 مک  کرد ..نفس گرفت ..لب زد ..

 این بچه لباس خرید  ...؟ برا -
سوخت وبراش گرفتم امون لباس دو  سي که دلم  فقط نگااش کردم ..تنها لبا
شش میکردم ومیبویدمش  شب کف اطادم پخ شب به  بنده   لیمویي بود که 

 ...والسالم ..
 باید براش چند دست لباس بخر  ..-

 پشت کردم بهش ..
 نمیخوام .-

 م به سمتش ..صدا  پوزخندش باع  شد دوباره بچرخ
 نمیخوا  ..؟پس میخوا  بعد از بدنیا اومدنش با چي بپوشونیش ..؟-
 تا اون مودع خدا کریمه ..-
تو کریم بودن خدا که شووکي نیسووت ...خودم مخنهووش اسووتم ...ولي فکر -

 نمیکنم درار باشه از آسمون لباس بباره ..
ستم ..ترجیح میدم بچه ام رو با نیم - صدده بگیر نی بزرگ  متر چنوارزینال من 

 کنم ..تا زیر دین این واون برم ..
 کي خواست بهت صدده بده ..؟-
 خود  ..-

 بي حوصنه شد ...
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ا  بابا من اون مودع یه حرفي زدم .عذرخوااي ام کردم...تموم شوود ورفت -
..االن ام عوض دسووتمزد کاراایي که تو خونه کرد  میخوام برا  لباس بچه 

 بخرم .
 که تو این یه ماه استراحت م نق بودم ..کدوم کار ..؟من -
 دبل ازاون که کار  میکرد  ..-
 نمیخوام زینال ..بیا بریم ..سرده ..-

 گوشه   چادرم رو کشید وغر زد ..
با - تا امین االن داشووتي  ناز میکني برا  من؟ .. قدر  یدونم تو چرا این من نم

سید  سها رو میخورد  حاال به من که ر شمها  تن به تن لبا  بریم بریم چ
 راه انداختي ..

 صبر کن زینال نمیخوام زیر دینت باشم ..-
 فعال که استي ..یه ریزه کمتر وبیشتر تابیر  نداره ..-

ودبل از اینکه بتونم عکس العمني نشون بدم درمغازه رو بازکرد ومن رو کشوند 
تو ..دروغ چرا با پا گذاشووتن به اون محیط گرم ودلچسوووب وبو  تازگي بچه 

 هام درخشید ..چشم
به سوومت فروشوونده رفت واز  با دیدن لبخند رو  لبم پوزخند  زد و زینال 
فروشنده بهترین ست لباس بچه رو خواست ...فروشنده سر  به سر  لباسها 
رو به سوورعت رو  پیشووخون چید ...ولي تو لحظه ا  که دیمت اا رو گفت 

 ن رو ازار میداد ...دانم بازموند ...دیمت اا بیش از حد انتظارم بود واین م
 زینال ...؟زینال با توام ...-
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 چیه ..؟ببین ازکدومش بیشتر خوشت میاد ..-
 ایچ کدوم ..اینها خیني گرونن ..-

 زینال اخم کرد ولب بازکرد که صدا  فروشنده لبهاش رو بهم دوخت ...
 خانمتون مدل اا رو پسند نکردن ..؟-

ه جا  امسوور زینال ...ولي زینال زیاد ام عجیب نبود اشووتباه گرفتن من .. ب
 سرخ شد ودستش رو بنند کرد

 یه لحظه اجازه بدید ... -
بازوم رو کشید وکمي از پیشخون فاصنه گرفت ..دم کالسکه اا وایساد جور  

 که انگار داریم از بین اونها انتخاب میکنیم ...
 چي میگي تو ..؟-
ار چند دسووت لباس معمولي نمیخوام زینال ..بیا بریم ..به زینت میگم از باز-

 بگیره ...
میشه دست از این ادا اطواراا  بردار ؟ ...پنج تومن ...ده تومن باال وپارین -

 توفیر  به حال من نداره ...
 با خودسر  جواب دادم

 ولي برا  من داره ..نمیخوام بچه ام این جور  بزرگ بشه ...-
 منظور  چیه ...؟-
به دلم نم- نال .. ندارم زی به ...اگه میخوا  ل ف کني دیمت دوسوووت  یچسوو

 مناسب تر بگیر ..
 بسه سمن ..این اراجیف چیه ...؟-
 زینال ..؟؟-
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بذار ببینم چي کار میکنم ...حاال که من یه بار خر شووودم وخودم میخوام یه -
 کار  رو انجام بدم تو مانعم میشي ...؟

 زینال ...؟!-
هیت - شخ سمن ..اگه نمیتوني مثل یه خانم با   بیایي واز بین مدل اایي کهَاه 

 گذاشته یکیش رو انتخاب کني حدادل ساکت باش تا من به کارم برسم ...
 با حرص نفسم رو فو  کردم ...

شم ..من - هیت! ..اینجا وکنار تو نبا شخ شه ترجیح میدم مثل یه خانم بي  با
 میرم تو ماشین ..

 سمن ..؟؟-
 ازحرف خودم شرمنده شدم وسر به زیر انداختم ..

میدونم که دار  بهم ل ف میکني ...ارزو  من اینه که یکي از اون سووت اا -
ته  اا رو داشوو چه اش بهترین  که نخواد ب یه  کدوم ادم چه ام بخرم .. رو برا  ب

 باشه؟ ..ولي نمیتونم .وجدانم دبول نمیکنه ..
 چرا ..؟مگه نگفتم درمقابل کاریه که کرد  ...؟-
سقف باال  خود  میدوني که اگه تا اخر عمر ام- تو خونه ا  کار کنم جبران 

 سرم وامنیتي که بهم داد  نمیشه ..بچه نیستم زینال ..بگذر ...
که برا  - کار   مه  عد از اون ا به دول تو ب یذار  ...؟ نه م دار  من وتو منگ

 کردم تودع دارم یه امروز رو به حرفم گوش بد  ...
 نه ...-
 تو دول داد  سمن... حرفت یاد  رفته ...؟-
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با بغض نگاش کردم ..زینال خوب میدونسووت نق ه ضووعف من چیه واربار 
 برا  بستن دان من ..دول ودرارومون رو پتن میکرد وتو فرق سرم میکوبید ...

نفس اا  زینال تند شوود وبو  نم خاک دوباره مشووامم رو پرکرد ...زینال نگاه 
 ...کالفه ا  بهم کرد ..ولي من با اون ام بغض فقط نگاش میکردم 

 خیل خب ...ارچي میخوا  برو بخر ...-
 مردد پرسیدم

 ارچي زینال ..؟-
 برو ارکار  میخوا  بکن ..منکه از پس تو برنمیام ..-

لبخند محو  گوشووه   لبم نشووسووت ولي بغض امچنان پابرجا بود ..بیچاره 
طفل درب نم زینال بي حرف با امون نگاه سووربي واخم اا  گره زده ..منتظر 

از ارتیکه ا ... ارزون دیمت ترینش رو انتخاب کردم ..ارچند که موند ومن 
بازام مبنم دابل توجهي شد ولي حدادل وجدانم راحت بود که خرج اضافه رو 
سته  شتم ..زینال بي حرف پرداخت کرد وبدون توجه به من ..ب ست زینال نذا د

ادم اا رو برداشووت واز مغازه بیرون رفت ..میدونسووتم ناراحته وبهش حق مید
شتر از این زیر بار دینش برم ..که اگه برم ..دیگه  ستم اجازه بدم بی ..ولي نمیتون

 نمیتونستم جبران کنم ..
ست  صال دو شرد ..ا شین ولي اخم اا  درام زینال ..دلم رو ف ستم تو ما ش ن
نداشتم اذیتش کنم ...من که ازارم به یه مورچه ام نمیرسید شکستن دل زینال 

 برام سنگین بود ..
 زینال ...؟-
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زینال حتي چشووم نگردوند ...م*س*تقیم وسوورد به جنوش خیره شوود وجوابي 
 نداد ..

 خوااش میکنم به حرفهام گوش بده زینال .... -
هام - به من وحرف که  بدون این که ارکار  میخوا  میکني .. چه حرفي ..؟تو 

 اامیت بد  ..
تر از این من رو به خدا که این طور نیسووت ...من چند ماه مدیون توام ..بیشوو-

 مدیون خود  نکن ...
 زینال بازام حرفي نزد ...زمزمه کنان ادامه دادم ..

ماه اا  اخر که کار  از - ندارم ...تو این  من وببین زینال ..ایچي از خودم 
 دستم برنمیومد ..فقط سربار بودم ..من نمیتونم جبران کنم ...

 کي از  خواسته جبران کني ..؟-
 ..؟تا کي باید مدیونت باشم ..؟باالخره که چي -
 تا ودتي من استم ایچ کس ایچ منتي رو سر  نداره ..-
 خب این نظرتوِا ...نظر من فرق میکنه ...-
 سمن بسه ...دیگه نمیخوام چیز  بشنوم ...-
بذار راحت باشووم زینال ...ببین من امین جور  ام معذبم ..چه برسووه به -

 ... اینکه اون ست اا  لباس رو میگرفتي
 خودم خواسته بودم ...-
باور کن برام - نال ... بده زی یت  به نظرم اام ته   دل من نبود ... ولي خواسوو

 سخته ..از طرفي نمیخوام از دستم ناراحت باشي ...
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 به خاطر اینکه مدیونمي نمیخوا  ناراحت باشم .. ...؟-
 احساس کردم پشت سوالش حرف دیگه ا  دارم شده ..

 منظور  چیه ..؟-
 یچي اصال ولش کن ...ا-
 زینال ...؟-
 گفتم ولش کن ...اون خریداا  رو نشون بده ببینم چي خرید  ..-
 دیگه ناراحت نیستي ..؟-
 ا  بابا تو از کي به ناراحتي من اامیت مید  ..؟رو کن خریداا  رو ..-

اجبارًا لب بسووتم وبه خاطر احترام به حرفش ..دونه به دونه خریداا رو بیرون 
 ..کشیدم 

سته بود حدادل بهم  ش سیدن به خونه رو لبها  زینال ن لبخند محو  که مودع ر
 میگفت که زیاد ام دل گیر نیست ...

***** 
صابر وزینت ...باالخره رفت ...میگذرم  مالمحمد برادر نمونه وعزیزتر ازجان 
از اا  اا  گریه اا  زینت وشووونه اا  لرزون صووابر که دلم رو صوود پاره 

ش ون ...از اق اق اا  زینت که جا  مادرم بود ..به ددر  تو این میکنه از غم
که حس میکردم یکي از  مد تعریف کرده بود  اا  مالمح اا از خوبي  روز

 نزدیکانم رو ازدست دادم ...
اا  پرازغم  ظه  فت..وتو این لح ید میر با مادِر دوم من  نت  حاال ...زی ولي 

سفارشم رو به زینال ..بیشتر از درد خودش به فکر من بود واین بچه . ..اونقدر 
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کرد که خون زینال به جوش اومد ...بنده   خدا دل نگرانم بود ..مثال مادر  
 نگران اوالد ..

شده  ضعیف  من ام نگران بودم ..نگران تنهایي خودم واین بچه ...نگران دنب 
نه  که نک گه نبینمش ...این نه بره ودی که نک ندکش ...این مل ا نت وتح   زی

 شه به دیامت ..از کجا معنوم؟ ..شاید من رفتني بودم ..دیدارمون بک
شدم ..تنها  صابر ام رفت ومن تو این روزاا  اخر ..دوباره تنها  زینت رفت ..
صابر  شمرد ..با رفتن زینت و شه با بار  که بانیه اا  معکوس رو می تر از امی

باره سوورد شووود ..من وزینال دیگه دل ودماغي برامون نمونده ب ود ...خونه دو
..انگار ما ام عزادار مالمحمد بودیم ..عزادار مالمحمد  که اگر چه درسووت 
نمیشناختیمش ...ولي وصف خوبي ااش ودل خداریش باع  میشد با اوردن 
اسوومش... زیر لب خواسووته وناخواسووته خدابیامرز  بگیم وفاتحه نثارروحش 

 کنیم ...
یدم درودیوار خونه داره ددیق یادم نیست ...سه روز گذشته بود یا چهارروز که د

هاتر از  مه نون ..ومن تن یه لق کار بود و نال طبق معمول پي  من رو میخوره .زی
شت میکوبید ولگد میزدو حس خفقان مرگ رو  شه ...با بچه ا  که فقط م امی
مزمزه میکردم ...از بي امدمي ازخونه زدم بیرون ...لخ لخ کنان وان ان کنان 

گرفتم ...حدادل ودتي بین مردم بودم حس تازگي از کنارخونه اا رد شدم ونفس 
داشووتم ...حس زنده بودن ..بهتر از این بود که تو  خونه بشووینم ولحظه اا رو 

 برا  برگشتن صابر وزینت واومدن طفل تو راایم بشمارم ...
 تو راه برگشت ..کنید رو از تو جیبم کشیدم بیرون که یه نفر صدام کرد ..
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 سمن خانم ..؟-
برگشووتم ونگااي به مرداا انداختم ..چشوومهام ریز شوود ..برادراا   با تعجب

زینال بودن ..؟دلشوره دستهام رو مشت کرد چند ددم به سمتشون رفتم وتو این 
 بین ازاران ازار سوال تو سرم چرخ خورد ...

)بالیي سوور زینال اومده ..؟نکنه کسووي که لنجش رو به اتیش کشووونده دوباره 
 اذیتش کرده ..؟(

 مض رب وبا لبها  خشن شده پرسیدم ..
 سالم ..خیر باشه ..-

برادراا با اخم اا  درام به من و)بار درشکمم !(..نگاه میکردن ومن ارلحظه 
 معذب تر از دبل ..کنید در رو تو دستم میفشردم ونیمه نفس میگرفتم ...

 چیز  شده ادا جالل ..؟اتفادي ...-
دانم حبس شووده بود کم اوردم ..ولي اب کم اوردم ...برا  گفتن حرفي که تو 

 دانم رو دور  دادم وبه زور پرسیدم ..
 اتفادي برا  زینال افتاده ..؟-

 فاتح به سرد  گفت ..
 نه زینال خوبه ..بفرما تو ماشین بااا  حرف داریم ...-

دلشوره ام بیشتر شد وبچه   کوچکم ...نازک بدن من ...گوله شد سمت چپ 
به سوومت ماشووین میرفتم حرکت دوراني بچه رو ام  شووکمم ..امون جور که

سمتي به  شده به جونم ..از  شوره اا  انداخته  حس میکردم که از مرحمتي دل
 سمت دیگه میچرخید ودست وپا میزد ..
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شد ...مگه  ضا  خفه گرفته تر  سم از ف شد ..نف سته  سرم ب شت  شین که پ درما
 یکردن ..؟این سینه چقدر نفس داشت که امون رو ام ازم دریم م

برادراا نشستن جنو واردو برگشتن به سمتم ..گوشه   چادرم رو مشت کردم 
 ...نگاام رو  برادراا دو دو میزد ومیپرید ...

 دل نگرون پرسیدم ..
 تروخدا حرف بزنید ...اگه چیز  نشده این کاراا برا  چیه ..؟-
 این تویي که باید حرف بزني ...-
 گم ..؟حرف؟.. چه حرفي ..؟چي باید ب-
 از کي صیغه   زینال شد  ..؟-

نگاام چرخید رو  برادر بزرگتر ...چشوومهام گشوواد موند...کنمه   صوویغه تو 
 ذانم نوشته شد ..)صیغه ..؟من صیغه   زینال شدم ...؟(

 چند ودته صیغه اش شد  ..؟-
 نگاام از برادر بزرگ کنده شد ونشست رو برادر کوچکتر ...

 دراره عقد  کنه ...؟-
 اره چرخیدم سمت برادر بزرگتر ..دوب

لبها  خشن شده ام بازمونده بود ونگاام بین برادراا درتالطم ...که مسنسل 
 وار سوال اا  بي امانشون رو میباریدن ومجال نفس گرفتن نمیدادن ..

ِدحرف بزن ..به اوا  مال واموالش زنش شوود ؟ ...فکر کرد  اگه توله پس -
 بند  ...؟بنداز  میتوني پشت خود  رو ب
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تو یه لحظه به خودم اومدم ...انگار که خون تو  مغزم دوید وفکرم به کار افتاد 
 ...تازه معني حرفهاشون رو درک کردم ...

 لب زدم ..
 صبرکنید ..-

شوره  ستم اب دانم رو که از بار تعجب ودل سکو  کردن ومن تازه تون برادراا 
 جمع شده بود دور  بدم ..

ید که من ..من نمیدونم کي - یا ازکجا فکر میکن این حرفها رو بهتون زده؟ ...
 من زن صیغه ا  زینال شدم ...

 فتاح پرید تو حرفم ..
 معنومه ...امه میدونن زن زینال شد  ...-
 خب امه اشتباه میکنن ..-

 جالل یا امون برادر کوچیکه پوزخند زد ..
 اه ..اشتباه ..؟تو فکر کرد  ما دوتا خریم ..؟-
به دور از - چه ام ایچ رب ي  دا ...ولي من خودم شوووار دارم . این ب جون ا

 زینال ومال واموالش نداره ...
 حاال این نگاه برادراا بود که گیچ وما  رو  صورتم میچرخید ...

شتم ولي - شتم برم ..یعني دا شکل خوردیم ..جایي ندا شوارم به م ببینید من و
 عمو  نامردم خونه   پدریم رو باال کشید ..

به خاطر امین زینال بهم پناه داد ..آدایي کرد ..مرد  کرد ..به خدا من نه چشم 
 به مال واموالش دارم ..نه به این زندگي ...
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امینکه یه سوورپناه به من داده تا اواره ودربه در خونه   این واون نشووم کني به 
 گردنم حق داره ..

 فتاح پرسید ...
 اتاحاال ندیدمت ...؟چه جور  زینال رو میشناسي ..چرا ماا-
پسوورعمو  بابامه ...من ام نمیشووناختمش ..اصووال فکر نمیکردم امچین -

کسي وجود داشته باشه ...مادر بزرگم ...)خانم باجي (باااش حرف زد ..دبول 
 کرد یه مد  بمونم ..

 جالل کنایه زد .
 ولي مثل اینکه جنابعالي کنگر خورد  ولنگر انداختي ...-

  غم ...این روزاا مثل اینکه امه زخم میزدن ..اشوونا چشوومهام شوود دریاچه 
وغریبه ام نداشت ..دلسوز  اصال معنایي نداشت ...کاش میتونستم حرمت 

 برادربودنش رو کنار بزارم ولب بازکنم وبگم :
ست ..ولي  ضي به این خفت نی سته حتي یه تار موش ام را ش )ایني که اینجا ن

شده ...که خدا دامان سوخته اش رو بارور کرده ...که خدا تو  چه کنه که مادر 
 این روزاا مهنحت دونسته بي کس تر از ددیمش کنه ..(

لب بازکردم که با صدا  ضربه ا  که به شیشه   ماشین خورد بند دلم پاره شد 
...شد  ضربه به حد  بود که صداش تو ماشین پیچید با ترس برگشتم سمت 

ینال رو رو  شیشه   کنارم صدا که چشمها  خوني وکف دست سوخته   ز
دیدم ...با امون چشوومها  گشوواد شووده از ترس نگاام به زینال بود که به اني 

 دروبازکرد وغرید ..
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 تو اینجا چه غن ي میکني ..؟-
از اون ودت اایي بود که صور  سوخته اش به کبود  میزد ونفیر فریادش لرزه 

 به جونم مینداخت و مو به تنم سیخ ..
 من من ...؟؟-

 بازوم رو کشید وفریاد زد ..
 برو تو خونه ...-
 زینال من ..-
 بیا برو تا حسابتت رو بعدا کف دستت بذارم ..-

شون  شین پیاده ام کرد ...امون جور ک شید وبه زور از ما شه   چادرم رو ک گو
 کشون درحیاط رو بازکرد وفرستادم تو ..

 زینال ..؟-
رسیده که راپور  منو وکاراام رو خفه شوسمن ..؟حاال دیگه کار  به جایي -

 به اون دو تا بي غیر  مید  ..؟
 نه ...نه به خدا اشتباه میکني ..بذار توضیح بدم ..-
 خفوووه ..-

درومحکم بهم کوبید که در بسووته نشوود ودوباره باز شوود ...از ال  درنیمه باز 
سمت برادرااش رفت  شیر نر غران به  شم دوختم به زینالي که بدتر از  .تو .چ

عرض چشووم بهم زدني ..با جالل دسووت به یخه شوود ..که فتاح وسوواطت کرد 
..ازامونجا ام میتونسووتم شوود  تنش بینشووون رو حس کنم وبنرزم از ترس 

 عقوبت کار  که ایچ گ*ن*ا*اي درش نداشتم ..
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با غرغر  زینال یقه   برادرش رو راا کرد وانش داد تو ماشووین ..برادراا ام 
شن کردن شین رو رو شین کوبید ..برادراا  ما که زینال لگد محکمي به تایر ما

که رفتنو نگاه خون چکان زینال تو عرض چند بانیه به سوومتم چرخید ...دنبم 
 ار  ریخت ومثل یه لیوان اب تهي شد ...

نگاه خونیش فریاد میزد که اینبار سووکو  نمیکنه ..بچه ام پیچید ومن از ترس 
سرعت  سعي کردم با  شم عقب گرد کردم و شده دور ب از زینال واون در نفرین 

ضعیتم درحال دویدن بودم که  شده وبا اون و ...بدون اینکه بخوام ددم اام تند 
سط  سکو  و شت  سم پ سم کم بیارم ..از تر شد نف صدا  فریاد زینال باع  

 حیاط پناه گرفتم ..
شد ..حاال دیگه کار  به جایي - سمن ..بیا بیرون که خونت حالل  بیا بیرون 
 سیده خبرچین من شد  ..؟ر
 نه به خدا ...-
 چي میگفتن بهت ..اان ..؟-
 ایچ..چ ..  ...-

 نعره کشید وبغض من ترکید از ترس ...اشکام مثل ابشار روان شد
شو بهم بگو ...چي - ست شتمت ...را سمن ..دروغ نگو که امینجا ک دروغ نگو 

 میگفتي بهشون ...؟خبر منو میداد  ..؟اره سمن ..؟
به کنار ...دنبم  درد بچه ته حنقم باال میومد  ام که پیچ میخورد ومیگردید وتا 

داشت از تو سینه ام درمي اومد ...اشکام جنو  چشمهام رو گرفته بود وچهره 
   کبود شده   زینال رو کج ومعوج میدیدم ..
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 نه به خدا ..به جون بچه ام نه ..-
اموال من رو باال بهم بگو سوومن ..باااشووون دسووت به یکي کرد  که مال و-

 بکشي ..؟
 نه به جون عزیز  نه ..این جور  نکن زینال من میترسم ..-

پارین  زینال میون نفس نفس اایي که سووینه اش رو مثل دریا  طوفاني باال و
میفرستاد ..میون اون ام غیضي که از چشمهاش میچکید ..بابت موند...ومن 

 م اومده بود ...موندم از تابیر این دسمي که ناخواسته رو لبها
حتي از امون فاصوونه ام میتونسووتم االه   عهووبانیت اطرافش رو حس کنم 

 ...میون نفس نفس اا  عهبیش نعره زد ..
راسووتش رو بگو سوومن وگرنه به جون امون عزیزم... با یه تیپا ازخونه پرتت -

 میکنم بیرون ..گور بابا  تو وبچه   دادر ..
 مونجا پشت سکوه پناه گرفته گفتم ..با پشت دست صورتم رو پاک کردم وا

فکر میکردن صوویغه ا  شووودم ..اونم به خاطر مال ومنالت ..فکر میکردن -
نال  نداختم که پشوووت خودم رو ببندم ..به خدا زی ....فکر میکردن توله پس ا
بهشون گفتم من شوار دارم ..گفتم بچه ام دخني به زینال نداره ..گفتم! ..گفتم! 

سرعمو  با صال اولش که اومدن فکر کردم اتفادي برا  افتاده ..زینال پ بامه ..ا
 وگرنه سوار ماشینشون نمیشدم ..

 زینال با حرص نفسش رو بیرون داد ..
 پس اصال چرا اومدن سراغ تو ..؟-
شین کار  داریم ..به خدا که - نمیدونم فقط اومدن دم در خونه گفتن بیا تو ما

 دلم شور تو رو میزد ..
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سمن... وا  به حالت اگه یه بار دیگه... فقط تو غنط کرد ..- . وا  به حالت 
 یه بار دیگه

 پریدم وسط حرفش ..خودم پیش پیش جنو  حرفش رو گرفتم ..
نه...نه اصووال دیگه باااشووون حرف نمیزنم ..حتي اگه دیدمشووون خودم رو -

میزنم به کرواللي ..به خدا که من حرف از خونه ا  بیرون نمیبرم ..گربه کوره 
نیسووتم که بعد از این امه مردونگي وخوردن نون ونمکت پنجول بکشووم به 
باال  نال نگران پولشووون بودن ..فکر میکردن میخوام پولت رو  صووورتت ..زی

 بکشم ..
 غنط کردن بي غیر  اا ...-

از صوودا  بنندش بچه دوباره لگد  زد که نفسووم رفت ودرد تا تیره   پشووتم 
 کشیده شد ..

 آخ ..!!-
چرخید به سوومتم ..که دوباره درد ..بدون اینکه بخوام صوودا  جیغم رو زینال 

 بنند کرد ونفس اام رو تا به تا ..
 سمن ؟..چي شد ..؟ -

باترس سرم رو باال اوردم ..حتي از فکر کردن به اینکه بچه تو امچین شرای ي 
 به دنیا بیاد دل وروده ام بهم میپیچید ..زینال انگار حرف نگاام رو خوند که

 بدون اینکه حرفي ازمن بشنوه زمزمه کرد ..
 انوز ودتش نشده سمن ..-
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درد پیچید وپیچید ونفسووم رو به آني برد ...دوباره جیم زدم وچنت انداختم به 
 لبه   سکویي که پناه گرفته بودم ..تا شدم از درد ..

 زینال ...بچه-
تو ه جیم بکشووم ...از درد دوباره به خودم پیچیدم ولبم رو گزیدم مبادا که دوبار

شتم  شده بود من از خجالت زینال دا این لحظه اایي که امه چي باام داطي 
 میمردم ..

 زینال بچه ام ..-
سون  سپرده بود ...ارا شي  ضبش رو به باد فرامو شم وغ زینال که انگار تمام خ

 جنو اومد ..
 نترس .من اینجام ...االن میبرمت بیمارستان ...-

که با ددم اول یه چیز  تو وجودم فرو ریخت ...با  دسوووت انداخت زیر بازوم
شدم ..زینال با تعجب به آبي  سرخ  شنوارم ..از خجالت  حس خیسي پاچه   
که از پااام شووره میکرد نگاه میکرد ..ولي موج درد بعد  امون نداد ..نه به من 

 ونه به زینال ..جیم کشیدم واز درد به بازو  زینال چنت انداختم ...
شدم زینال دی ستم ددم بردارم ..تا  شید که نتون گه درنت نکرد ..زیر بازوم رو ک

 تو خودم ..
 بیا سمن ...بجنب ..-
 نم ..نمي..تونم ..-

 نفس اام کم کم از اون امه فشار میرفت ...
 بیا دیگه -
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با سوور اشوواره کردم نمیتونم ...تو این لحظه اا امون تخت سوونت لعنتي رو  
رو میبرد زینال ام لمس مي کرد این تنگي نفس دنبم سوونگیني میکرد ونفسووم 

 رو ...
 سمن نفس بکش ...-

 با چشمها  گشاد شده سر باال بردم ...
سمن ..منو ببین ..بچه ا  داره به دنیا میاد ..خب؟ ...باید اروم باشي ..وگرنه -

به  بدبختي داغ بچه ا   از دسووتش مید  ...تو که نمیخوا  بعد از این امه 
باشوووه اان  بده واروم نفس بگیر ..کار  دلت  به حرفها  من گوش  ..؟حاال 

 نداره ...خیني اسونه ..
ولي مگه من میتونسووتم با اون درد  که میومد ومیپیچید ودل وروده ام رو بهم 

 پیوند میزد به حرفهاش گوش بدم ...؟
 با درد جیم کشیدم که بازام کبود شدم ...

ه حرفهام گوش نمید ؟ ...نفست سمن دار  خفه میشه ..ببین من و ...چرا ب-
 رو بده تو ..

 زیر لب اسمش رو با خفقان بردم ..
 زینال ..دارم خفه میشم ...-
 مگه دست توِا ...بنند شو ..ودت موندن نیست ..-

 خودم رو اویزون بازوش کردم ولي بازام نتونستم ...
خجالت زینال بي اوا دسوت انداخت زیر زانو  خیس از ابم.. نفسوم رفت از 

بار شوورمندکي  دل اینهمه زیر  ودرد ...کاش تو این لحظا  زینت بود ..حدا



 209 سوخته دامانم

ندکي  تا ا تا نفس بگیرم .. بازکردم  هام رو ازام  لت اب نمیشووودم ..لب جا وخ
 اکسیژن به ریه اام بفرستم ..

شي ..خب؟.. راحت نفس بکش - سمن به من گوش بده ...االن باید نفس بک
 ..فکر ایچي رو ام نکن ..

 تر ازگذشته لب زدم ..خفقان 
 نمیشه ..-
که اون روز تو - ندیه رو کن ..اموني  باس ب چرا میشوووه ..ببین مثال فکر اون ل

اطادت پهن کرده بود  ..گفتي میخوا  تن دختر  کني دربده بره ..یادته سمن 
 ..؟

شد  صحنه ا   شد ...دلم گرم  با یاد اور  پیران کوچولو  لیمویي ..دلم گرم 
گفت ...لبخند محو  رو لبم نشووسووت ...زینال لب باز کرد که زینال ازش می

 ونفس ااش رو اا کرد رو صورتم ..
نه؟ ...پوشووکش میکني ودسووتش رو - قدر خوشووگ افرین دختر ..میبیني چ

میگیر  ومیبریش سوار تاب وسرسره میکني ...گفتي اسمش رو چي میخوا  
 بذار  ؟صفورا ...صنوبر ...درخت ..چنار ..؟

رد ..اون ام تو این ددایقي که نفس اام کم شده بود ورویا  داشت شوخي میک
 زیبا  دختر  با پیران لیمویي تو سرم میچرخید ..

 زیر لب با نفس اا  بنند زمزمه کردم ..
 یاسمن ...اخرش ..اسم خودمه ..-
ااان اره ....اون کفش درمزاا رو که اون روز خرید  پاش میکني ...امونها -

 راه میره سو  میزنه ویاسمن ریسه میره از خنده ...که سو  داشت ..ودتي 
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سست شده بودم ..درداا رفته بود ورویا پررنت وواضح جنو  چشمهام جون 
 میگرفت ..

دست سستم رو دور گردنش گره زدم وخیره شدم به لبها  نیمه سوخته   زینال 
 که از رویااا  دشنگم برام میگفت ومن رو به خنسه میبرد

سنامه- شنا سم پدر بزرگ  براش  سمن ...خیالت تخت ..بچه ا  بي ا میگیرم 
 نمیشه ..تو فقط نفس بکش باشه ..؟نفس بکش سمن ..

 ومن نفس گرفتم برا  دیدن رویا  یاسمنم که پیران لیمویي پوشیده بود ..
 افرین ...ببین چقدر راحته ..-

درماشووین رو بازکرد ونشوووندم رو صووندلي عقب ...حتي روم نشوود بگم که 
ش شدن از اغوش ما شد که بگم ...انگار با جدا  صتي ام ن شه فر ینت کثیف می

زینال .. بازام درد برگشووته بود .. میپیچید و نمي رفت ومهنت نمیداد که لب 
بازکنم ..فاصوونه   درداا حاال اونقدر کم شوووده بود که حس میکردم توخود 

 جهنمم ...داغ وپراز درد ...
ص شده رو   شکام با عرق اا  چکیده  شده بود ..یاد مرگ ..یاد ا ورتم عجین 

 رفتن تو ذانم دو  گرفت ...انگار که این لحظه اا لحظه اا  مردنمه ...
 زینال من اگه ُمردم ..-

 زینال امونجور که دنده عقب میگرفت غرید ..
 نمیمیر  ..-
 بچه ام زینال ...دخترم ...زینال ...-

 فریاد زد..
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 گفتم که نمیمیر  ...-
 ا  بنندش ...لرزیدم از آو

نداره ...اخر سوور از این درد میمیرم - دت  طا گه  نال ..این دنبم دی میمیرم زی
 ...پدر  میکني براش ..؟

 نوووه ...!-
 ما  زمزمه کردم ..

 زینال ...!!-
بچه   من نیسوووت که بخوام محبت براش خرج کنم ...خود  میموني باال -

 سرش بزرگش میکني ...
 که پدر  میکني .... زینال ..دارم میمیرم ..بگو-

ولي زینال حواسش به من نبود ..به ماشین اا  گذر  وخیابون اا  شنوغ بود 
.. 
 زینال من به امید کي باشم ..؟-
 بسه سمن ..زن که اینقدر نازک نارنجي نمیشه ...-
 من امشب میمیرم زینال ...میمیرم ..ا  خدا میمیرم ...-
..نه تو.. نه بچه   اون دادر بي پدر بسووه ..بسووه ...کسووي درار نیسووت بمیره -

 ...پس ساکت باش ..
 اخ زینال ..اخ ..اخ ...خووووووووووودا ...!-

 نفس گرفتم ودوباره نالیدم ..
 بگو زینال ...تروخدا خیالم رو راحت کن ...-
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سعي کن زنده بموني چون اگه بمیر  بچه ا  - سمن ...  ستم  سئولش نی من م
ست دار  ام مثل خود  اواره میشي ..د سمن ..؟..دو ست دار  اواره بشه  و

 مثل بچه یتیم اا رااي بهزیستي بشه ..؟
 نگو ...خدا... نگو ...اصال ...اصال زینت نگهش میداره ..-
زینت غنط میکنه بدون اجازه   من یه مورچه رو به خونه ام بیاره ...به فکر -

مادر  کن براش ..سووم باش ...خود  زنده بمون و من این واون ن گه ک ن ا
 بمیر  بچه ا  ام بدبخت میشه ..پس زنده بمون ..

 نمیتونم ...نم ...  ..تو ...-
 وا  بسه سمن ..بذار ببینم چي کار میکنم ...-
 زینال ..ین کالم بگو وخالصم کن ..-
خالصت کنم که سر  رو راحت بذار  زمین وبمیر  ..؟کورخوند  سمن -

 ..من سایه ِ  باال سر دختر دادر نمیشم ..
 دلت میاد زینال ..؟دختر منه ...نوردو دیده   منه ...-
 سمن بسووووووووه ..-
 زینال خالصم کن ...-

 زینال از تو ارینه اخم کرد بهم ..که من دوباره از درد جیم کشیدم
 زینووووال ...-
 باشه... باشه ...-
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یه لبخند راحت رو  لبم نشوسوت ...زینال اونقدر مرد بود که زیر حرفش نزده 
...حاالخیالم راحت شووده بود ..راحت برا  رفتن به جنت این درد ..اروم اروم 

 عضنه اا  دردناکم شل شد وسرم رو  سینه ام افتاد ...
 سموووون ...؟سمن حرف بزن بااام ...-

 زیر لب وبا اخرین جوني که برام مونده بود زمزمه کردم ..
 دول داد  زینال ...یاد  باشه که دول داد  ...-
 سمن ..؟سمن نخواب ...سمن به من گوش بده ...-

 اونقدر سست بودم که حتي دیگه نمیتونستم جوابش رو بدم ..
 باید بموني سمن ...بچه   بي مادر بدبخته سمن ...باید بموني ...-

صوودا  بغض الود زینال ام نتونسووت چشوومهام رو بازنگه داره ...حاال دیگه 
گه بقیه اش مهم نبود ..زینال مرد نیمه خیالم راحت بود وچشوومهام بسووته ..دی

 سوخته   زندگیم ...منجي من ..م مئنا به دولش عمل میکرد ..
*** 

شم ..لباس  شنت ..من بودم ودختر  دراغو خواب میدیدم ..یه خواب خیني د
لیمویي تنش بود ..یه لباس لیمویي بند  که بازواا  تپنش رو نشووون میداد 

 شونه ااش...مواا  بنندش ریخته بود رو 
 مامان بنند نمیشي ..؟-

 چشمهام انوز سنگین بود ..
 خوابم میاد مادر  ...-
 عمو زینال میگه میخوا  از پیشم بر  ...-
 نمیرم عزیزم ..کجا برم غیر از اینجا ؟..تازه پیدا  کردم-
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نشووسووت تو ب*غ*لم ومواا  نرمش نوازش کرد گونه اام رو ...بو  بهشووت 
 میداد وزینال ...

 ا بیدار نمیشي؟ ...من خسته شدم ..پس چر-
 پا میشم حبیبتي ...پا میشم ..بذار خستگیم دربره ..-

دستهام رو از دو طرف دور موااش پیچیدم وزمزمه کنان شروع به بافتن خرمن 
 گیسوااش کردم ..ب*و*سه ا  رو  گونه ام زد ..گرم ومهربون ...

 بنند شو مامان ..باشه ؟-
 باشه مادر ..باشه ...-
**** 

شم بازکنم  صدا  امهمه   اطرافم چ شتم از  ست دا سته بود ..دو پنکهام خ
ولي نمیتونستم ...با سستي پنن زدم که نور چشمهام رو زد ..دوباره پنن زدم 
شخی  بدم ..بیمارستان بود ..یاد خوابم  ضا  اطرافم رو ت ستم ف .که اینبار تون

 دایا ...یاسمنم ..؟افتادم ..دختر گیسو کمند تو رویااام ..یاسمن؟ ...خ
ضعف  ستهام رو کرخت کرد ...با  شکمم بردم ولي حس تهي بودن د ست به  د

 وسستي سعي کردم نیم خیز بشم
 بخواب سرجا  ...انوز حالت رو به راه نشده ..-

چرخیدم سمت صدا ..زینال بود ..اونقدر صورتش سرد وسخت بود که اشن 
 کاسه   چشمهام رو پرکرد ...

 ...؟دخترم ..؟دختر...زینال -
 نفسم بازام کم شد ...نیمه شد ...
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چت شده باز ..؟تو چرا این جور  میکني ..دختر  خوبه ..االن ام میارنش -
...چقدر باید بگم به ایچي فکر نکن ..بابا اسووترس برا  مثل سوومه ..یه مودع 

 نفست میره ودیگه برنمیگیرده ...
و باز کردن ...اشکام از گوشه   چشمم انگار با خبر سالمتي دخترم راه نفسم ر

 سرخورد ..نه از تنخي بنکه از شاد  وجود دخترم ...
 حالش خوبه زینال ..؟-

شت که  پوزخند گوشه   لب زینال بازام جگرم رو خون کرد ..انگار عاد  دا
 امیشه به یادم بیاره که پدر این بچه کیه ..

وتو سوووالم تره ..ارچند که  بهت که گفتم این بچه عمر نوح رو داره ..از من-
 مادرش رو تا دم مرگ برد وبرگردوند

لبخندم باز شوود ..اگرچه طعنه دار بود حرفهاش ..اگرچه سووخت بود تحمل 
سالمت بود کفایت میکرد به این  صحیح و کنایه ااش ...ولي امینکه دخترکم 

 امه تنخي ...
شم اا  خودم معجزه   زیبا صدا داد ومن به چ   زندگیم رو دِرنیمه بازاطاق 

شدم  شم  سر چ دیدم ...پرستار تخت روان رو به کنار تختم اورد ومن ..پا تا به 
سال ...تا لمس کنم ل*ذ*   شدم ..تا ببینم رحمت خدا رو بعد از پنج  ..نگاه 

 مادر شدني رو که عمر  درحسرتش بودم ..
یزد م لبها  پرسووتار بهم میخورد ..حرفهایي از زایمان وبچه   تازه بدنیا اومده

ولي من چیز  نمیشوونیدم ..تمام نگاام به گهواره   روان بود وبچه   دنداق 
شت  شم گذا ستار پتو وبچه رو بنند کرد وبه ارومي تو اغو شده دراون ..پر پیچ 

 ..گفتني نیست ..است ..؟
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سرازیر  سش تو  رگ ودانیزاا  دنبم  سره ا  که م*س*تقیما از لم محبت یک
محبت در دنبم ...سووتودني بود ...این موجود  شوود ..گفتني نبود ...این حجم

کوچن وسووراپا نیاز معجزه بود ..نبود ..؟مرحمت ول ف الرحم الراحمین بود 
 به این بنده   تنهاش ...

سیدم ...مادرانه اام رو  شتم وبوریدم وب*و* سرخش گذا ست  لبهام ورو  پو
 ره  طبق طبق خرج وجود نازنیش کردم ..زینال تنهامون گذاشووت ومن از شووی

یا  من در  مام رو ندگیم بود ...ت مام ارزو  ز که ت جانم خرج کودکي کردم 
 بیدار 

 پرستار رفت ومن موندم وشیریني وحالو  مادرانه اایم ...
 زینال با چند تا کمپو  واب میوه سررسید ..بي حرف خم شد تو یخچال اطاق

 لبخند  به صور  فرزندم پاشیدم
 زینال ببینش ..-

 زینال غر زد ..
چي رو ببینم ؟..صور  پف کرده   سرخش رو ؟!..دیدن نداره که تحفه ا  -
.. 
 نگو زینال ..این بچه تمام داروندار منه ..-

اخم اا  زینال درام میره ...بدون توجه به سوورد  زینال گونه ام ورو  گونه 
اش گذاشوتم ولبخند زدم ..آسومون ودنیا ام بهم لبخند زد ..حتي درد  که تو 

پیچید ام خندید ...َکم شد ...ُگم شد ...انگار امه   دنیا کنار رفتن وجودم می
به عظمت این معجزه   الهي ...چرا ما ادمها فراموش میکنیم که اگه طفني به 
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دنیا میاد به خاطر اینه که خدا انوز ام ایمان داره به پاک بودن بنده ااش ...با 
رو ب*و*سیدم وچرخیدم  یاد اور  بي پدر  فرزندم دنبم گرفت ..زیر گردنش

 سمت زینال ..
 زینال ..شناسنامه اش ..؟-

گااش رو  که حرف ن بار بود  گاام ..برا  اولین  هاش خیره شووود تو ن چشووم
 نمیخوندم ..حرف نگاه سربیش رو ..

 نگران نباش درستش میکنم ..-
 دادر ..؟!-

 به بانیه نکشیده واکنش نشون داد ..
   ..اسم اون مرتیکه رو جنو  من نمیار-

سوورکوچولو  دلبندم رو تکیه دادم به سووینه ام ...بغض دوباره نشووسووته بود بیخ 
 گنوم ..انگار که دهد رفتن نداشت ..

 خب پس ..؟-
 با کالفگي دستي تو موااش کشید ..

 گفتم که نگران نباش ..-
 غیض کردم ..

 مگه میتونم ..اصال میخوا  چه جور  حنش کني ..؟-
 رفته ...؟سمن ..؟!درامون رو یاد  -

با دلخور  لبهام رو جمع کردم ..اربار که میخواسوووت جواب نده دول ودرار 
 نانوشته امون رو به رخ میکشید ..
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مثل اینکه فردا مرخهووي من دیدم مشووکني ندار  فقط به زینت گفتم بچه -
 بدنیا اومده ..گفت خودش رو میرسونه ..

 نباید مزاحمش میشد  ..زینت االن درگیر مراسمه ..-
شد ...پرستاراا کاراا  رو انجام میدن اگه چیز  - اگه نمیگفتم ازم دلخور می

یان  ندار  خودشووون م تت رو بزن ...چون امراه  باال  تخ خواسووتي زنت 
 وکاراا  بچه رو انجام میدن ...

 دوباره عهباني شدم..
 بچه نه ..یاسمن ..-

 زینال با ُدد  وخیره سر  سینه جنو داد ..
 بچه ..-

 ده اسمش رو بردم ..شماتت کنن
 زینال ..؟؟-
 برا  من اون فقط بچه است-

 دیگه طادت نیاوردم ..مادرانه اام از امین االن ام پررنت شده بود ..
زینال خدا شووااده اگه بخوا  دق ودلیت رو سوور این بچه خالي کني دیگه -

 اسمت رو نمیارم ..این بچه گ*ن*ا*اي نداره که باباش دادره ...
 نزد که توپیدم ..زینال حرفي 

 زینال ..؟؟-
 خیني خب بابا ..یاسمن ..حاال خیالت راحت شد ...؟-

 لبخند زدم ..
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 بنه که راحت شد ..یاسمني مامان ..به عمو سالم کن ببینه تو چقدر ناز  ...-
یاسوومن پتو پیچ شوووده رو بنند کردم که زینال با دیدن کارم لبخند محو  زد 

ن رو دوباره رو  دسووتم خوابوندم وبا خنده ...لبخندم پررنت تر شوود ..یاسووم
 ب*و*سیدمش ...

دید  عمو اخمالو باالخره خندید ؟...آفرین به تو دختر گل مامان که عمو رو -
 خندوند  ..

زیر چشوومي نگااي به زینال انداختم که با امون لبخند محو ایسووتاده بود وما 
 رو نگاه میکرد...نفسي تازه کرد ..

 ؟کار  بااام ندار  .-
 نه به سالمت ...-

 ددم برداشت که لب زدم ..
 اخ راستي ..؟-

شدم تو نگااش  سمن حنقه کردم وخیره  ستم رو دور  سمتم ..که د چرخید به 
... 
که - یدوني  مدیون توام ..م چه رو  نال ..من جون خودم واین ب از  ممنونم زی

باعثش تو  که  مادر   به حق امین محبت  ایچ ودت نمیتونم جبران کنم ولي 
 بود  برا  دعا میکنم تا خدا ارچیز  رو که به صالحته دسمتت کنه ..

نگااش پراز غم شووود ...نگاه من ام ..این غم زینال انگار جزري از وجودش 
 شده بود که نه بي رنت میشد ونه از خاطرش میرفت ..

 استراحت کن میگم پرستار بیاد کمکت ...-
 گذاشتم وبو کشیدم ...زینال که رفت لبهام ورو  پیشوني یاسمن 



wWw.Roman4u.iR  220 

 

نال - دادر ...بچه   زی به جا   چرا بو  زینال رو مید  دلبرکم ؟...انگار که 
 باشي...!!

**** 
روز  رو که زینت یاسوومنم رو دید ایچ ودت فراموش نمیکنم ...چشوومها  

 مادر  ندیده   زینت مثل ابر بهار مي بارید ..
..وادعا که این اونقدر شوووق تو چشوومهاش میدرخشوود که دلم روشوون شوود 

خوشحالي حق زینت بود ..بعد از اون امه زحمت ودل نگراني برا  من وبچه 
دررحمم ..حق بود که زینت رو مادر بزرگ بچه ام بنامم واز ته دل یاسوومنم رو 

 تو اغوش امنش بزارم ..
َه ِاال ِبالنه َالَعِنِيّ الَعظیِم   ال َحْوَل َوال ُدَوّ

صنوا  فرستاد وام سمنم زینت زیر لب  ست وچپ یا ون لحظه تو  گوش را
اذان وادامه گفت ومن چقدر خوشووحال بودم از سووایه   زینت رو  سوورخودم 

 ویاسمن ..
سمن نگاه میکرد که  شیرین بود ..چنان با بهت وتعجب به یا صابر ام  لبخند 

 انگار با موجود  غیر وادعي سروکار داره ..
سوخت به حال دلش ...معنوم نبود به دول زی شق تو دلم  سودا  کدامین ع نت 

 سرش ومحبت کدامین زن تو دلشه که تارک دنیاش کرده بود وعزلت نشین ..
 خانم جان ..شناسنامه اش رو گرفتین ..؟-

 غم صورتم رو گرفت ..
 نه انوز نگرفته ..-
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 وا بچه دوروزشه چرا زینال خان دست دست میکنه ..؟-
یه - که میپرسووم  بار ام  نت ..ار یدونم واال زی قدر ام نم یده ...اون جوابي م

 بداخالق شده که آدم جرا  نمیکنه تا ته ماجرا رو بپرسه ..
 خب حاال میخوا  چي کار کني .؟-
نه - مایش ...ولي  ید ببرمش برا  از با فت روز سوووم  یدونم دکترش میگ نم

 دفترچه بیمه داره نه شناسنامه ..
هت دول داد- که ب یه فکر  کرده  خان  نال  ما زی خان خدا بزرگه حت نال  ه ..زی

 سرش بره زیر دولش نمیزنه ...
شه ودیگه - سمن بزرگتر ب سم یا خدا کنه زینت ..نمیدوني چقدر نگرانم ..میتر

 نشه براش شناسنامه گرفت ..
 نترس خانم جان خدا بزرگه ..بي خود  شیرخود  رو جوشي نکن ..-

**** 
اغوش امون جور که با شووتاب چادرم رو به سوور میکشوویدم ..یاسوومن رو به 

 کشیدم ..
 نرو خانم جان ...-
نمیشه زینت ..اینکه نشد دست رو دست گذاشتم ..بچه ام چهار روزش شد -

سخره کرده... دول داده ...مونده  سنامه نداره ...زینال من وم شنا انوز که انوزه 
 تو حرفش ...

 زینت دستهاش رو رو  یاسمن پتو پیچ شده گذاشت ..
اون بار رفتي جنازه برگشووتي ...به خدا انوز تن نروخانم جان من نمیذارم ... -

 وبدنم مینرزه ..
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 با بي حوصنگي گفتم
 برو کنار زینت ..-
 میر  دوباره یه بالیي سر خود  ویاسمن میاد ...-
به جهنم ..دیگه به اینجام رسوویده زینت ..اگه دراره ُبکشوووه ..خوب بکشوووه -

شم ...دادر بابا  این بچه ست ..نفقه نمیده ..از  وخالص ..به خدا دیگه نمیک ا
خونه بیرونم میکنه ..بچه اش رو حرومي میکنه به جهنم ..ولي باید پا  بچه 

 اش بمونه ...باید شناسنامه به اسمش بگیره ..
نمیشوووه خانم جان بر  ..زینال خان بیاد ببینه رفتي از حرص سووکته میکنه -

ست ..بمون تروخدا ...امروز دو نفر  باااش حرف میزنیم کار  سمن رو در یا
 کنه ..

ست کار  کنه تا حاال انجام داده بود معنومه که نمیتونه.. - نه زینت اگه میخوا
مگه شووهر ارته ..ممنکت دانون داره ..میرم درخونه   دادر .شووده با جیم وداد 
وبي ابروگي مجبورش میکنم برا  بچه ام شووناسوونامه بگیره ...دیگه دسووت از 

 م ..جونم شستم زینت ..فقط بچه ا
یاسمن رو به سینه فشردم ولبه   چادرم رو گرفتم که زینال بي اوا جنو  راام 

 تو درگااي در دد کشید ..
 اوغور به خیر ... کجا به سالمتي ..؟-

 ابرو تو ام کشیدم ..
 از سر رام برو کنار زینال ..برو که دیگه زدم به سیم اخر ...-

 زینال بي حوصنه رو کرد به سمت زینت ..
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 خبر شده باز ؟این امه داد ودال برا  چیه ..؟چه -
 به جا  زینت لب بازکردم ..

 اه برا  چیه ..؟بعد از چهار روز تازه ادا میگه لیني زن بود یا مرد ..-
 یاسمن رو تو دستهام بنند کردم ..

برا  اینه ادا ...ازخواب خرگوشووي بیا بیرون جناب زینال خان ..بچه ام چهار -
 شناسنامه   پیزور  نداره .. روزش شده انوز یه

 عهبي شد ودندون رو ام سارید ..
 مگه نگفتم بسپرش دست من ..دیگه درد  چیه ..؟-

 با خیرگي زل زدم تو چشمهاش
شتم - سنامه   بچه ام تو م شنا ستش کني تا حاال  دردم اینه که اگه درار بود در

اا  حر چه  ثل ب گذره ودور از جونش م هار روز ب که چ نه این یه بود .. ومي از 
 شناسنامه محروم باشه ...

 با کالفگي چشمهاش رو مالید ...دست رو  بند بند چروکیده کشید ..
 بسه سمن دوباره اتیش نشو بیفت به جون من ..-

 چشمهام گشاد شد
من زینال ..؟من اتیش نشووم ..؟من اگه اتیش بودم ..که اول میوفتادم به جون -

نار از مه چیز ..برو ک دادر بي ا ندون رو جیگر  اون  سوورراام بسوووه ارچي د
گذاشووتم ...تو که نمیتونسووتي از امون اول به خودم میگفتي یه خاکي به سوورم 

 کنم ...نه حاال که بدنیا اومده ودستم مونده ال  پوست گردو ...
 سموون ..؟-

 با دد  زل زدم به چشمهاش
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اال که خون ب کوتاه نمیام زینال شووده تا پا  داداگاه برم.... شووده اونقدر بزنتم-
 بیارم وتا پا  مرگ برم ..شناسنامه   این بچه رو درست میکنم ..

 از جاش تکون نخورد وبازام کالفه خیره شد بهم ...
 زینال میگم برو کنار ..-
 نمیرم ونمیذارم بر  ...-
 زینال ..-

 زینال فریاد کشید سرم
 بر  ..گفتم نه سمن ..برو تو ..نمیذارم با این بچه از خونه بیرون -

 فریاد زدم رو فریادااش ...
 منم نمیذارم با دولدر  بچه ام رو بي اویت کني ...-

 بازوم رو کشید
اصووال تو کجا میخوا  بر  ؟.. میدوني چه بالیي سوور  اومده که مثل خر -

 سر  رو انداختي دار  میر  تو دان شیر ..
 (نیومده باشه ..؟ )بال ...؟بال ..؟کدوم بال ..؟مگه بالیي ام مونده بود که سرم

 چه بالیي ..؟-
 دست دراز کرد ویاسمن رو از تو ب*غ*لم بیرون کشید ..

 چي میگي زینال ..؟نقشه   جدیده؟-
 کدوم نقشه ؟-

 یاسمن رو به زینت داد وپرچادرم رو کشید تا از درگااي در فاصنه بگیرم ...
 زینال حرف بزن ..-
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هبي بود .. شد ...کالفه بود ..ع سینه  ست به  سخت بودحرف زدن... د براش 
 این رو بعد از چند ماه خوب میفهمیدم که نمیدونه چه جور  لب بازکنه ...

 زینال ...؟؟-
 ولش کن سمن ودت گفتنش نیست ...-
 پس کي ودتشه ؟؟-
تو حالت انوز رو به راه نیسووت ..برو بشووین سوور بچه داریت ..کار  ام به -

 کاراا  من نداشته باشد ...
 ام فریاد زدم ..از بیخ انجره 

 زینال حرف بزن ..-
 مک  کرد ودنب من حتي برا  شنیدن اندک کالمي از تپیدن دست برداشت ..

 دادر طالدت داره ...-
زمان درلحظه ایسووتاد ودنبم سوووخت ...بدجور  وجودم رو به اتیش کشووید 

 ...تنم گر گرفت از این جمنه   رک وصریح ...
 طالدم داده ..؟دادر ..؟-

مثل مااي بیرون افتاده از ُتنت ...خونه اش کوچیکه ...ُتنِت ....َتنِت  لب میزنم
...ولي خونشووه ..دادر ام تنخه ...بي وفاسووت وخارن ...اما شوووارمه ...که 

 زینال میگه دیگه نیست ..
 دروغ میگي نه ...؟-

 فوران میکنه مثل اتشفشان ..
گفتن بهت  دروغ میگم ...؟بچه شوود  سوومن ..؟طالدت داده ...حتي بدون-

 طالدت داده ..تا خودش رو از شر تو وبچه اش راحت کنه ..
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 نمیتونه ...نمیشه ..دروغ میگي بي شرف ...-
 زینال تو لحظه میجوشه ...کنمه   بیشرف بیش تر از ار حرفي ازارش داده ...

من بي شوورفم یا اون شوووار بي امه چیز ؟ ..چشوومها  رو باز کن سوومن -
 ... ..امه   زندگیت تموم شد

 مبهوتم ..گیجم ...ماتم ..گنگم ...
سه بار اخ اریه میاد - شه ..میگن  شه؟ ..میگن زن باید تو دادگااش با مگه می

...من که اخ اریه ا  ندیدم ...چه جور  بدون من صیغه   طالق رو خوندن 
... 
سوواده ا  سوومن..سوواده ...یه نگاه به دورو ور  بنداز ببین کجا دار  زندگي -

 ل داده امه   مراحنش رو خریده ...میکني ...پو
نمیشووه امکان نداره من ازش بچه دارم ...دروغ میگي بي وجدان ...میخوا  -

خارم کني نه؟ ..میخوا  به دسووت وپا  بیفتم اره؟ ...اره زینال؟ ...اصووال من 
یاد  کردم ...بگو که دروغه ...بگو  غنط کردم اذیتت کردم ..من گوه خور  ز

 زونیم ...که الکي گفتي تا بج
 جنو رفتم وگوشه   یقه اش رو چنت زدم ...

که - مادر  ...بگو  پدرو خاک  به ارواح  نال تروجون امون عزیز  ..تورو زی
 حرفها  دروغه ..

ست چروکیده  شد از تماس با اون پو ستهام رو که حبس کرد ..دلم ریش  مچ د
... 
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دت داده دروغ نیسووت سوومن ...دادر نامرد طالدت داده ...خیني ودته که طال-
 ...امه چي تموم شده سمن ...

پااام ددر  نگه داشووتن بدنم رو نداشووت ..زانو اام خم شوود ...واویزون مچ 
 دستم شدم که تو دستها  زینال بود ..

 زینال غرغر کرد ...
که بشوونو  - نه اش؟ ... نت میخواسووتي بر  دم خو یه   داغو با این روح

 وامونجا با این بچه   بدبخت وا بد  ..؟
 ر لب زمزمه کردم ..زی
 به یاسمن من نگو بدبخت ..-

 من رو کشون ونشوند لب مبل ...خم شد کنارم رو زانو ..
 حالت خوبه ...؟-

سوورم رو با بي حالي بنند کردم ..حاال فاصوونه   نگاام تا نگااش چیز زیاد  
 نبود وبو  خاک غوغا میکرد ..

 زینال ...راست گفتي ..؟-
تر از امیشووه تو ني ني چشوومهاش.. ل*خ*  حرفي نزد ... حقیقت واضووح 

 وعور نشسته بود ...
 بي انهاف ..دادر نامرد ...بي انهاف ...بي مرو  ...-

لبهام ترک خورد ...چشوومهام بارید ونفس بازام تو  سووینه ام گم شوود ..زینال 
 حالم رو فهمید وغرید ..
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یدونم وتو ...بسوووه دیگه ..سوورارچیز-  به خداوند  خدا نفسوووت بره من م
شته رو بگیر  ...؟تا  شه ...تا کي میخوا  عزا  گذ کوچیکي حالت خراب می

 کي میخوا  با ارکاردادر نفست بره وبه زور برگرده ...؟
 زیر لب ناله زدم ..

ارچیز کوچیکي زینال ..؟طالق دادنم اونقدر از نظر  بي اامیته که میگي -
رو  ..بفهم ارچیز کوچیکي ..؟طالدم داده بي شوورف ...طالدم داده بي م

 حالم رو ...
سي که نخواد بااا  بمونه - من نمیفهمم ..تا عمر ام دارم نمیخوام بفهم ...ک

حتي اگه وسووط ادیانوس ام باشووي خودش رو میزنه به اب واز دسووتت لیز 
 میخوره ...ولش کن سمن ..ارزشش رو نداره ..

 نداره ..میدونم نداره ..ولي بچه ام زینال ...-
 با غیض تو کاسه چرخوند ..زینال چشمهاش رو 

باز رسیدیم سر جا  اولمون... بچه ام بچه ام ..دیوونه شدم سمن ...اخر سر -
 از دست کاراا  سر میذارم به کوه وبیابون ...

 تو دول داد  ..-
ندادم ؟..مگه نگفتم درسووتش میکنم؟ .. پس دیگه چه مرگته - مگه من دول 

 ...؟به من اطمینان ندار  ...؟
میداد به حرفهام ...به چیزاایي که میشنیدم ...فکرم دنبال بازیگوشي ذانم دد ن

 اا  دوران اول عقدم بود ..
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بعد ازچهار روز دیگه نه ...دیگه ...دیگه به ایچي ..اطمینان ندارم ...ندارم -
 زینال ...ندارم ..

نگاام خیره موند به فرش ...حس میکردم ته جهنم اسویر شودم ...با این بخت 
با این پیشوني نوشت نا خنف ...با این بچه   بي پدر ...دیگه زندگي سوخته ..

 رو میخواستم برا  چي ..؟
 سمن ...سمن ..رفتي تو اپرو  ...؟-

 ازجا بنند شدم که زینال ام بااام دیام کرد ..
چادر از البه ال  دستم دررفت ...امون جور ما  ...امون جور خسته از درد 

سوومن گفتن اا  زینال ..حتي بي توجه به نق نق دنبم ..بدون توجه به سوومن 
 اا  یاسمن دراطادم رو بازکردم وخزیدم تو تنهاییم ...

خدا بسه ...باشه؟ ..بیا باام یه توافق کنیم ..من اونقدر درد میریزم تو خودم که 
نفس اام بره ..تو ام یه کار  کن که برنگرده ...امین ...خیني راحته ...برا  

 ه ...تو مثل اب خوردن
 صدا  پچ پچ اا  زینال وزینت میومد ...

 زینال خان راست گفتي ...؟-
 اره زینت دروغم چیه ..-
 بیچاره سمن ...خدا به فریادش برسه ...-

صوودا  نق نق یاسوومن بنندتر شوود ولي من خیره به جرز دیوار تو خودم درد 
 میریختم ..تا باالخره کم بیارم وتموم کنم این زندگي رو ..

فعال یه جور  یاسوومن رو سوواکت کن ..االن وضووع وحالش خوب زینت -
 نیست ..حواست بهش باشه ..خبر  شد زنت بزن ..
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 باشه ادا به سالمت ...-
زینال ام رفت ..دید  خداچقدر راحت رفت ..انگار که از اول نبوده ..براش 
مهم نیسووت که سوومن بدبخت االن چي داره میکشووه ..فقط مهم اینه که غرور 

 ده اش ترمیم بشه ...زخم خور
شید ..درد  سینه ام رگ کرد ..تیر ک شد و سمن به گریه تبدیل  صدا  نق نق یا

 گرفت ...
ولي من بازام خیره موندم به جرز رو  دیوار ...لباسم کم کم خیس شد از اون 

 حجم شیر وچسبید به تنم ومن ...بازام خیره موندم ..به جرز دیوار ..
 یه تقه به درخورد

 مادر ..این بچه گرسنه است ...سمن جان -
بار میکردم  نده ...داشووتم درد رو  درد تنم گاه نگرفتم از اون جرز خیره کن ن

 ...بریده بودم ..دست شسته بودم از زندگي ...
سوومن جان ...ببین لباسووت خیس شووده مادر ...پاشووو به این بچه شوویر بده -

 ..خود  ام یه دوش بگیر حالت خوب بشه ...
شدم ..تکو سه پا ن شت کردم به در و رو کردم به  شیر ام ندادم ...پ ن نخوردم ..

ید  به حال خودم راا کن گوش دیوار ...من وامین نیمه   دیوار بس ...من رو 
 آ  آدمها ...

 سمن جان ...؟!-
صدا  یاسمن دنبم رو فشرد ..دست گذاشتم رو گوشهام که نشنوم ...که کمتر 

 یم ...بشنوم ..که کمتر زجر بکشم از حس مادر
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حاال دیگه د ره اا  شوویر چکه چکه مي بارید ...غذا  یاسوومنم بود که بي 
رحمانه ازش دریم میکردم وصووودا  گریه اش رو با سوونگدلي ارزوني خودم 

 میکردم ..
شت ...حاال  سمن کمي دور ...چن چن اا ادامه دا صدا  یا شد و سته  درب

بود ..سورم رو تکیه  دیگه نیمي از لباسوم خیس از اون مایع مغذ  برا  فرزندم
شتباااتم رو ...زیر لب غر  شته اا تا پیداکنم جاپا  ا دادم به دیوار ورفتم به گذ
زدم به خدا ..شووکوایه نوشووتم براش ...بنند وباال ...اشوون اام رو دونه به دونه 
ریختم وبازام خیره شدم به سه کنج دیوار ...شب شد ...حرف نزدم ...یاسمن 

شکل رو ب*غ*ل نکردم ...لب ب ازنکردم ...لکه   بزرگ شویر رو  لباسوم به 
 زننده ا  خشن شده بود ..

ید ودلم اوا   خاک پیچ نارم ...بو   بازکرد ...خم شووود ک مد ودرو نال او زی
 یاسمنم رو کرد ... زینال بو  بچه ام رو میداد ..شاید ام بچه ام بو  زینال ...!

 دار  چي کار میکني با خود  سمن ؟...بنند شو ...-
ند نشدم ...زور که نبود بریده بودم ...وبا ایچ ریسماني دیگه وصل نمیشدم بن

 به دنیا ..حتي با گریه اا  بي ودفه   یاسمنم ...
میشوونو  صوودا  یاسوومن رو ...؟داره گریه میکنه ..داره بهانه   مادرش رو -

 میگیره ...خود  رو جمع وجور کن سمن ...دنیا که به اخر نیومده ..
دم ..تکیه به دیوار ...با پااا  خواب رفته ام ...بازام حرفي نزدم بازام حرف نز

 ...تمرین میکردم برا  خالص شدن از دنیا ...
سمن بسه دیگه ...یاسمن گرسنه است ...ترسیده ...یا عني بگو وبه بچه ا  -

 برس ...
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 بازوم رو لمس کرد که با غیض از دستش عقب کشیدم ...
 سمن ..؟-

ج ااش رو ام مبهو  بود ...متع یا چه   رو که حتي ب ب بود ..از این زني 
شدم  شد ورفت ومن بازام تنها  شگفت زده بود ..زینال بنند  فراموش کرده بود 

 با جرز رو  دیوار ...
چه ام ام دسوووت - گه حتي از ب حال وروزم رو ...دی خدا؟...میبیني  میبیني 

شی ست ...حتي مادرانه اام ام ته ک شیدم ...دیگه برام مهم نی شده ک ده ...کم 
... 

آدِم بد  شووودم نه؟ ...مادر بد  شووودم نه ؟...اصووال به من ام میگن مادر 
...؟خدا به من ام میگن مادر ...؟تو بهشتت رو ارزوني مادر  مثل من میکني 
..؟نه نمیکني ..بهشووتت رو مید  به کسووي که با گریه اا  بچه اش پرواز کنه 

ست رو سمت دخترش ...نه مني که اینجا با این پا ستم ود ش شده ن سر اا  
 دست گذاشتم ..

شده ...دیگه  شده ...لبریز  ولي باور کن خدا نمیتونم ...پیمونه ام خیني ودته پر
سنت ...اان  ساختي ..؟از  شتر رو نداره ..مگه من رو از چي  گنجایش درد بی
شتم ...رگ وپي ام ...که به باد  َبندم ..مگه این رگ  ست وگو ...؟به خدا که پو

قدر میتونه دووم بیاره ؟..تو که من رو تموم کرد  خدا ...اي ضربه زد  وپي چ
شتر لهش کنم  ستش کنفته بذار محکمتر بزنم ...بذار بی سمن پو ...اي گفتي 
بازکن خدا ..ایچي ازم نمونده ..حتي امون حس  ...ببین!... چشوومها  رو 
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بادي نمونده ...ول نمی که عمر  حسوورتش رو میخوردم ام  نه ا   کني مادرا
 خدا؟ ..خسته نمیشي خدا ...؟

شکمم بنند .. خونه  شده بود وغاروغور  صبح  شمهام رو بازکردم  با بدن درد چ
ساکت بود ومن امونجور نشسته خوابم برده بود ...پتو  باال کشیده روم نشون 

 از اومدن ورفتن زینت میداد ...
ینت که ز سالنه سالنه بنند شدم وسمت دستشویي رفتم وچشم گرفتم از اطاق

میدونستم دردانه ام... تن دانه ام دراون به خواب رفته ..شاید ام گرسنه است 
 واز بي کسي داره تمام دستش رو تو حنقش میکنه ...

ازگرسوونگي بیش از حد یه تیکه نون خشوون شووده رو به دندون گرفتم وبازام 
ر وخیره رااي اطادم شوودم ...رااي زندان کوچکم ... و بازام تکیه دادم به دیوا

 شدم به جرز وبازام شکوایه کردم از خدا ..
زینت بازام در زد ...غر زد ..التماس کردم ..ودعي نذاشتم ..یاسمن رو نشونم 
یا حتي از  مه   دن نده بودم از ا داد ومن چشووم نگرفتم از جرز دیوار ..دل ک
فرزندم ...زینت تا عهوور ارجور  بود سوورکرد ..غدا نخوردنم رو تاب اورد 

 ه   گرسنه وگریانم رو به اغوش کشید..بچ
شونه اام رو تکون داد  سرم ...داد زد .. شب انگام ...زینال اومد ...فریاد زد  تا
وغرید که به فکر بچه ام باشووم ...نبودم ..نخواسووتم که باشووم ...مگه از پدرش 
که از بچه اش ببینم...این بچه ام تخم وترکه   امون  چه خیر  دیده بودم 

 ن بي وجدان ..امون رذل...نامرد ..امو
طاق زد بیرون ..فکر کنم پیش خودش فکر  با حرص از ا اام کرد و نال ر زی
شاید ام  شدم .. شاید ام  شدم .. سرده  شدم ..که اف شیرین عقل  میکرد که 
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مشوواعرم رو از دسووت دادم که حس مادرانه ام رو ب*و*سوویدم وگذاشووتم لب 
 طادچه ...

 شب سحر شد ..ومن بازام ...
 ت اا  مادرانه   زینت دیگه طادت نیاورد ..با عهبانیت دروبازکرداما محب

شیرش نمید  تو - شت ..حدادل اگه  سمن ..این بچه خودش رو ک سه دیگه  ب
 ب*غ*لت بگیرش ...

شد واغوش امني  شوده ن شد ...گ شده دور زانواام از ام باز ن ستها  پیچیده  د
ره نامرد  به پدرش ب نشوود برا  طفنکم ...برا  بچه   دادر که میترسوویدم تو

شت واز  صي که تاحاال ندیده بودم ..بچه رو کنارم گذا ضب با حر ..زینت با غ
 اطاق بیرون رفت ...من وطفنکم رو تنها گذاشت ورفت ...

نگاام رو با جدیت دوختم به امون جرز اشوونا ..یاسوومنم ...پاره   تنم دان 
میدونسووتم داره با اون دوني کرد ...لبهاش صوودا میداد ...دیگه بعد ازچند روز 

چشومها  تینه ا  امه جا رو میکاوه ...بازام خیره شودم به جرزم ...دسوتهام 
رو مشوووت کردم ونگاه نکردم به کودک دلبندم ..که اگه نگاش میکردم که اگه 
باره  باره تو وجودم رسوووخ میکرد دل میکندم از جرز دیوار ودو شوویرینیش دو

نمیخواسووتم باشووم ..دیگه  میشوودم امون سوومن پوسووت کنفت ..که دیگه
 میخواستم تموم کنم ...بزنم به سیم اخر دنیا وتمام ..

شده  سمن حاال تبدیل به فریاد  صدا  زمزمه از بیرون درمیومد ونق نق اا  یا
شکهام رو ول  شنگي ...ومن ا سه میرفت از گرسنگي وت شت ری بود ..بچه ام دا

 داده بودم تا بشوره مادرانه اام رو ...
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ست  غنط کرده- ...این امه میگفت بچه ام بچه ام حاال ولش کرده؟ ...مگه د
خودشوووه ..اون مودع که میگفتم بچه رو بنداز میگفت میخوا  بهم زور بگي 

 ..میخوا  گ*ن*ا*ه کنم ..حسر  مادر  رو دلم بذار  ...
شمها   شد جور  که برا  لحظه ا  ازجا پریدم ...زینال با چ شد  باز دربه 

 مني که چشم گرفتم ودیده دوختم به امون جرزدیوار ... خوني خیره شدم به
ددم اا  محکمش که به سوومتم اومد ..دلم لرزید ...مچ دسووتم رو تو دسوتش 

 گرفت وحشت تو تنم پیچید ...
 بنند شو ...-

 چشمهام گشاد شد ونفس اام تنت ...این دیگه چه صیغه ا  بود .....؟
شدم  شیده  شید که ک ضرب ک ستم رو با  سمت در مچ د باال... کشان کشان به 

 بردم وازامونجا چادرم رو چنت زد وانداخت تو اغوشم ..
 سر  کن ...-

مچ دستم باز نشد از بند دستش... تنم لرزید از صالبتش ...من رو کجا میبرد 
 ...؟

تا  یاسوومنم رو ب*غ*ل کرده بود .. ها  که بي حرف تن تاد  نت اف به زی گاام  ن
گوشووت وپوسووت تشووکیل شووده از من ودادر بود ارومش کنه ...دلم پیش اون 

 ...پیش یاسمنم ...
 منو کجا میبر  زینال ..؟-
 جایي که دیگه نتوني خیره سر  کني .. ...-
 چي میگي ..؟-

 فریاد کشید
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 گفتم چادر  رو سرکن ...-
با دست ازادم چادر رو به سختي رو سرم انداختم ..دوباره برگشتم عقب زینت 

 حرفي نمیزد ..
 ..؟تو بگو چه خبره ..؟ زینت-

 ولي زینت برخالف امیشه فقط رو برگردوند ویاسمنم رو برد ..
 زینال ..یاسمن ...-
شته ..؟اون که برا  اامیتي نداره - سمن ؟..منظور  اون نیم مثقال گو اه ..یا

 ..؟
 زینال ...؟-
 بجنب دیگه سمن ودت گرفتم ..-
 ودت ..؟ودت چي ..؟-

شین ...حتي  شین رو راه اولم داد تو ما شم ..ما شین پیاده ب جرا  نکردم از ما
انداخت واز کنار چشمها  نگران صابر گذشت ..چشم اام رو از سرعت زیاد 
ماشین بستم ..مگه نه اینکه دهد کرده بودم تمومش کنم ...پس دیگه ترسم از 
ست انجام بده ...پس  شبیه به این میخوا چي بود؟ ...زینال ام احتماال کار  

سکان  بهتر بود شکننه به ارطرفي که میخواد  شاخه   طرد و اجازه بدم مثل یه 
 زندگیم رو بچرخونه ..

زینال گاز میداد ومن تو سووکو  خیره شووده بودم به کوچه اا ...پس کوچه اا 
 ..خیابون اا ..ادم اا   نامرد و...اندک مرداا  مانده ...

 کجا میریم زینال ..؟-
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 محضر ...-
 محضربرا  چي ..؟-
   عقد کردن ...برا-

بي اراده سوال اا رو میپرسیدم ...انگار که راجع به دختر امسایه میپرسم ...از 
 سر کنجکاو  وودت گذروني ...

 عقد کي ..؟-
 عقد من وتو ...-

تو سرم نوشته شد ..من وتو ..؟من ..یعني سمن ...تو یعني زینال ..؟من وزینال 
 ..؟سمن وزینال ..؟سمن ..؟زینال ..؟!!

 چووووووي ...؟-
 صدا  رو بیار پارین انوز زاده نشده کسي که سر من داد بزنه ..-
 تو تو ..چ...چي...گفت..تي ...؟-
 یه بار گفتم تو ام خوب شنید  ..داریم میریم محضر که عقد  کنم ...-

 لبهام خشن شده بود ..سق دانم خشن ..زبانم خشن ..بدنم خشن ..
 عقد ...عقدم کني ..؟منو؟-
 ه پس فکر کرد  میخوام زینت روعقد کنم ..؟آر-
 زینال ...!!-

سر  شي و سوار چرخ وفنن می مبهو  بودم ..گیِج گیج ..گیج تر از ودتهایي که 
بنند میکني به سوومت آسوومون ودسووتي ددرتمند میچرخونه ومیچرخونه چرخ 

 وفنن رو ..وتو نمیدوني کجایي ...اصال استي یا نیستي ...
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ست ..ابرواام رو با بي حواسي باال بردم ..تا شاید این لبخند گیجي رو لبم نش
 دوه   تمیز از کار افتاده رو دوباره راه بندازم وبفهمم حرف نافهم زینال رو ..

 من نمیفهمم .؟نکنه دیوونه شدم یا گوشهام مشکل پیدا کرده ..؟-
 خونسرد بود وخونسرد تر گفت ..

..دادر که طالدت داده .. نه ایچ مشکني ندار  گوشها  ام درست شنیدن -
سنامه رو  شنا ست طالدت بده ..  ازامون مودع که فهمیده بود حامنه ا  میخوا

 ام به خاطر امون گرفتم ... حاال ام دارم میبرمت محضر تا عقد  کنم ...
شد وباالخره من  شته می سرنو شد ..از  شد ..تحنیل می سرم تجزیه می حرفها تو 

زینال رو ..خون تو رگهام باالخره به دل دل گرفتم ُلپ حرفها  صوود من یه غاز 
سابي  ست وح افتاد ...عقدم میکرد ؟..من رو ..؟مني که ازانوز از بند دادر در

 راا نشده بودم ...مني رو که از ارچي مرد بود بیزار بودم ..؟
غنط میکرد با افت جد وابادش؟ ...مگه زمان دنقنن میرزابود یا زمان عهد 

 ن یا شاید ام میکشتن مثل من ..؟دجر که دختر میفروشید
 نگه دار ...-

فریاد کشوویدم از بیخ انجره ...زنانگي اایم فعال شوووده بود ..آن ام شووودید 
 ..ادرنالین درخونم میجوشید وتا حنقم باال مي اومد ..

 میگم بهت نگه دار بي شرف ..-
 زینال اما ..نمیشنید ..؟نمیفهمید ..؟کر شده بود ..؟نگه نمیداشت ...

یام زنت ب- ناه داد  م ماه بهم پ ند  ا توام عوضووي حیوون فکر میکني چون چ
 میشم ..؟
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میشووي سوومن ..خیني راحت ام میشووي ...اصووال احتیاجي به خرج کردن -
 انرژیم نیست ..

فاو  بود؟ ...فحشووش داده بودم ..حیوون  قدر خونسوورد بود؟ ..بي ت چرا این
 لقبش داده بودم ..ولي اون بازام خونسرد بود ..

 تو غنط کرد  امچین ایده ا  دار  ..نگه دار میخوام پیاده بشم ..-
سنامه میخوا  - شنا مگه دادر نگفته بچه مال منه ؟..مگه نگفتي برا  بچه ا  

 ؟...خب دارم مشکنت رو حل میکنم ...
 چي میگي زینال ..دادر پدر این بچه است ...-
دون اینکه بهت نه نیسوووت ..نمیخوادش میفهمي ..؟طالدت داده احمق ...ب-

نداز  ...؟اینقدر  پاش ب به دسوووت و بازام میخوا  خود  رو  حرفي بزنه ...
 دوستش دار  که به خاطرش امه چیز  رو فدا کني ...؟

 دادر دبولش میکنه ...اگه ببینتش ...-
احمقي سمن ..احمق ...اگه میخواست دبولش کنه تا حاال اومده بود سراغش -

بچه   مونگولش بازام طالدت داده وداره زندگیش ..نمیبیني ...حتي با وجود 
 رو میکنه وبه تو اامیتي نمیده ..

 باالخره یه روز  میاد ..من میدونم که میاد ...-
 پوزخند  زد ..

اه ..انقدر شوووار داشووتن برا  مهمه که از این بچه دار  میگذر ؟.. یعني -
ش سنگین بود؟ دادر که چند مااه بیخیالت  ده.. امون مودع طالق انقدر برا  

با طالق تو رو آزاد  دل  که حدا ید ازش تشووکر ام کني  با تازه  که زن گرفت..
گه  که حتي ا ال میموند   تا یه زن م ید  با تا اخر عمر   گذاشوووت.. وگرنه 
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آپاندیسوووت ام میترکید باید با اجازه اون میرفتي تو اتاق عمل...از دادر بعیده 
که  دت داد  یه جوراایي مردونگي کرد طال ند  تهوومیم ولي  بتوني برا  ای

 بگیر ...
سنامه برا  مهمه واین امه خود  رو به درو  شنا شوار تو  سم  اما اگه وادعا ا
دیوار میزني ..باشووه حرفي نیسووت من عقد  میکنم تا بي شوووار نموني... 

 حدادل بچت بي بابا بزرگ نمیشه ..
 میشکنم ...ترک میخوردم وخرد خرد از تو میپاشم ...

 تي ...نگه دار لعن-
 بسه سمن اینقدر داد نزن پرده   گوشم پاره شد ...-

بي حوصوونه ماشووین رو گوشووه ا  پارک کرد که به سوورعت دسووتم به سوومت 
دسووتگیره   در رفت فکرم دنبال یاسوومنم بود ..که برم دنبالش وبردارمش واز 
شوور مردان رذل زندگیم نجا  پیدا کنم ..ولي صووداش .. حرفش ..حرف تنخ 

 نگهم داشت ..تنخش تو جام 
 پس شناسنامه برا  بچه ا  نمیخوا  ..؟-

ماندم ..واماندم از دافنه   دنیا ..بازام شووناسوونامه   بچه ام ..اویت تن دانه 
شه  ام ..ما  شودم دوباره ..دسوتم بابت موند رو دسوتگیره   در ..ونگاام گو

 .. گوشه میچرخید ...رگها  سینه ام ام... با یاد اور  یاسمنم ر  کرده بود
 دوباره لباسم خیس میشد ..زیر شر شر بي امان خوراک اوالدم ..

 چي ..؟چي گفتي ..؟-
 بازام با امون خونسرد  اعهاب خرد کن گفت
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مگه نمیگي شووناسوونامه میخوا ؟ ..مگه نگفتي بچه ام پدر میخواد؟ ..خب -
 من پدرش ...

 با حقار  نالیدم ..
 نه این انهاف نیست ..میرم پیش دادر ..-
یه خودم می- ته ..اصووال نظر  چ خب برو ..کسووي جنو  رو نگرف ر  ..؟

 برسونمت؟ ...
شه  سربي ...بي تفاو  تر از امی سرد و شت وزل زد تو نگاام .امون جور  برگ

.. 
ولي اگه رفتي ..اگه به پا  دادر افتاد  وباز ام بچه ا  رو دبول نکرد اونودته -

 که باید خواِب دیدن یاسمن رو ببیني ..
 از زور فشار بازتر از این نمیشد ..زینال دیوونه شده بود ..چشمهام 

 چي میگي ..؟-
ببین سوومن بذار برا  اخرین بار حرفم رو تکرار کنم ..دادر بي غیرته... ار.زه -

شاید ام ول تر ...که به خاطر ب*غ*ل  ست ولي تو از اون بي غیر  تر  ... ا
به اب واتیش میزني ... یایي وعقدم خوابیدن کنارش ...خود  رو  بااام ن اگه 

نشي وترجیح بد  بر  پیش دادر تا جنوش مثل ست پاسوخته عو عو کني ودم 
تکون بد  من دیگه نمیذارم رنت یاسمن رو بیني ...تو با من درار گذاشتي دادر 
هت داشووتم  لت نگ رو فراموش کني ..دول داد  بهم ..منم رو حسووواب دو

بهم دول نمیداد  محال بود بذارم این وگذاشووتم بچه بدنیا بیاد که اگه اون روز 
با  یدم  جازه نم هت ا مده ..ب یا او بدن که  حاال  جا جون بگیره ..ولي  تا این چه  ب
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سوورنوشووت این بچه باز  کني ..مادر بي غیر  وبي بته ا  مثل تو... نبودنش 
 بهتر از بودنشه ..

شي که به خود  اجازه   اظهار - سمن می صال تو کي یا تو تو حق ندار  ...ا
 نظر مید  ..؟

اره خب انهووافا ام حق ندارم یه بچه رو از آغوش مادرش محروم کنم ..ولي -
 خب ادمها که امیشه منهف نیستن ..استن ..؟

 تو.. تو ..-
شت به جونش افتادم ولي زینال فقط مهارم میکرد  سمتش وبا م حمنه کردم به 

 ..مشت اام رو... دستها  بي جونم رو ..
 شرف ..کثافت ..اشغال ..بي -
 امه اش لیادت خود  واون دادر بي امه چیزه ...-

دستهام از توان افتاد وبا مشت اایي که دیگه جون نداشت میکوفتم رو  شونه 
 اش ...تا جایي که از رمق افتادم واشن ریزان سرم رو تکیه دادم به بازوش...

 نکن زینال ...اذیتم نکن ..-
 تهمیمت چي شد ..؟بریم محضر ...؟-

شیده بود وزینال از  شت اام ته ک شن به اق اق افتاده بودم ..حاال که توان م ا
 اخ ام نگفته بود.. اشکهام سبقت میگرفتن از ام ...

چي میگي زینال؟ ..به خدا دیونه شووود  ..من عقد  بشووم زینال ..؟یعني -
 زنت بشم ؟.

 سربنند کردم به سمت سقف ماشین ..
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همیدم دادر نامرد طالدم داده ...بعد چي میگه خدا ..؟من دوروز نیسووت که ف-
 بیام زنش بشم ..؟

سند د عي ازدواج من وتو - سمن ..چاره   دیگه ا  ندار  ...بدون  مجبور  
شه ...یا دبول میکني یا بچه ا  بي اویت بزرگ  صادر نمی سنامه ا   شنا ایچ 

 میشه
 دار  چه بالیي سرم میار  زینال .؟میخوا  ازم انتقام بگیر  ..؟-
با جور نه ا- با چه ا   ندارم ..فقط میخوام برا  ب دا االن ایچ حس نفرتي  فا ت

 کنم ..
 شیون کردم ..

 نکن زینال ..تروجون عزیز  نکن ...-
دستهاش دور فرمون چفت شد ولي نگااش امون بود ..خودم رو جنو کشیدم 

 وبازوش رو چنت زدم و نالیدم ..
ون خدایي که میپرسووتي ...این زینال ..تروخدا ..ترو به دین وارینت ..تروبه ا-

 چه بالریه که دار  سرم میار  ؟..
 نفسم رو فرو دادم وادامه دادم ..

سمن رو ب*غ*ل نکردم؟ - ست نه؟ ...چون یا شته ا به خاطر این دو روزه گذ
..چون شیرش ندادم ..؟اشتباه کردم ..غنط کردم ..تو ببخش ..بزرگي کن زینال 

 جان ..
 بي حوصنه شد ..

سه - همیم ایچ رب ي به االن سمن ب دیگه... چقدر عز وجز میکني؟ ..این ت
ساکت باش ومثل یه زن عادل وبالم بیا  شده ...تو ام  نداره ..خیني ودته گرفته 
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حت ازدواج  که را گه  اا  دی ثل خیني  بریم محضوور تمومش کنیم ...م
به خاطر  میکنن...اگه میبیني این مد  رو ام دسوووت رو دسوووت گذاشووتم 

 ..وگرنه زودتر از اینها عقد  کرده بودمشرای تت بود 
 زینال ..-
گفتم بسه ..امه   حرفها  رو زد  من ام شنیدم ..تکرار نکن... تهمیمت -

 رو ام امین االن بگیر ..کجا برم ؟پیش دادر یا محضر ..؟
 نگو ...نخواه ..نکن زینال ..دار  دق مرگم میکني ..-
 نترس پوستت کنفت شده ... ایچیت نمیشه ..-
 زینال ..!!!-
 زینال ومرض دیرم شد زودباش ...-

 سرم رو تو دستهام گرفتم ..
مادر - نت ..صوووابر .. نال تروجون زی کار کنم ..زی یا چي  خدا چي بگم ..

 خدابیامرز  ..زینال جان ..نکن اینکارو ..
 زینال ماشین رو راه انداخت ..

  نداشته  بچهخب مثل اینکه تهمیمت رو گرفتي .میریم پیش دادر وتو برا  -
 ا  به دست وپاش بیفت وطنب شناسنامه کن ...

 نه نه ..زینال یاسمن جون منه ..چي کار میخوا  بکني ..؟-
 ایچ کار ... فقط نمیذارم زیر دست تو  بي غیر  بزرگ بشه ..-

 فریاد زدم ..
 من بي غیر  نیستم ..من مجبورم ..-
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شي ولي زن من نشي دنیستي ...حاضر  زیر دست وپا  اون بي شرف له ب-
سي که چند ماه  شه ولي زن ک شرف رو  با سم یه ادم بي  ..برا  راحت تره ا

 اوا  رو داشته نشي ..
 گوشیش رو با غیض از تو جیبش بیرون کشید ..

 چي کار میکني زینال ...؟-
 زنت میزنم به زینت بچه رو ببره خونه ام ...-
 چي کار دار  ...؟خونه ؟کدوم خونه ...؟زینال ..نکن ..با یاسمن -
تو که تهوومیت رو گرفتي ..دیگه مشووکنت چیه ؟..برو با دادر... زیر پا  -

 اوو  دوال راست شو شاید فرجي بشه ..
 به سمتش خیز برداشتم ..حتي فکِر بردن یاسمن ودور کردنش ازارم میداد ..

شوره  ستهام رو تو ام گره زدم از دل سبوند ..د شش چ شي رو به گو اما زینال گو
 .نفس اام تا به تا ....

تو این لحظه اا  که باید نفس اام میرفت وزینال رو از صوورافت مینداخت 
حاِل ششهام روبه راه بود وکارشون درست ..سخت بود تهمیم گیر ... اینکه 
ندوني کدوم راه درسته ..ته دلم میگفت برو پیش دادر جریان رو بگو شاید دبول 

گ حاال فرزند دی که  له ولي از طرفي کرد .. مخهوووصوووا  ه اش مریض احوا
میدونستم دادر محاله که بعد از اون امه حرف وحدی  وحرفها  ناحق پشت 
هب کردن  هد غ سرم ..بچه ام رو دبول کنه اونودت من میموندم وزینالي که د

 یاسمنم رو داشت ..
 الو زینت ...-

 تو بانیه به خودم اومد ...
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 باشه باشه ...-
 رو از گوشش فاصنه داد ...زینال با خونسرد  گوشي 

 باشه چي ..؟-
 میام ...باشه .-

 با حوصنه مثل یه کودک کودن ازم پرسید ..
 کجا میایي سمن ..؟-

 شیون کردم ..
محضوور ..محضوور میام ..ارجا تو بخوا  میام ...ارچي تو بخوا  ...فقط -

 تروخدا رو دولت بمون ...
من گرفت ...زنت نزده گوشي رو از گوشش دور کرد وصفحه اش رو به سمت 

 بود ...لغز خونده بود ..دستم انداخته بود ..سرم روشیره مالیده بود ..
 اشکهام چکید ...مجبورم خدا ..دیگه چاره ا  ندارم ...

شید بیرون  سنامه ک شنا شبورد دوتا  شد واز تو دا شت خم  ضرکه نگه دا دم مح
م ..اموني که ...شووناسوونامه ام با امون جند دهوه ا  کهنه خار شوود تو چشووم

 االن اسم دادر نامرد توش خط خورده بود واسم زینال بهش اضافه میشد ..
 پیاده شو ..-

 نالیدم
 زینال ..-
میگم پیاده شووو ...باید برا  این بچه یه بابا پیدا کني یا نه ؟..ببین سوومن ..به -

 زور ام که شده عقد  میکنم حاال خود داني ...



 247 سوخته دامانم

ضر  شتمون به اون مح شید رفت وبرگ ساعت ام نک شاید به ین  شده  نفرین 
ستها   سکناس که تو د شااد پولکي ...وکني ا سي نبود جز من واو وچند  ..ک
شوارم رو پر  سم  شت جا  ا شد ..من واویي که حاال دا شي عادد موندني  من

 میکرد ..من وزینال رفتیم ومن وشوارم پا از محضر بیرون گذاشتیم ..
..اشووکام تمام مد  خوندن خ به   عقد چشوومهام از زور گریه باز نمیشوود 

روون بود ...مهریه ام یه خونه   نقني بود که امون مودع زینال سند به نام شده 
ستم چیکار ...؟من فقط یه  شت ..خدا !من خونه میخوا اش رو جنو  روم گذا

 شناسنامه میخواستم برا  پاره   تنم ...که امه دریم میکردن ...
بنه گفتم ..نه رفتم برا  چیدن گل ونه رفتم برا  اوردن با اولین وکینم گفتن .. 

گالب ...نه حنقه ا  دسووت کردم ونه کسووي کل کشووید ..مگه اون مودعي که 
که حاال  نامرد گل وگالب اوردم وامگي انهنه کردن بهم وفا کرد  دادر  برا  
تودع وفادار  از زینال داشوته باشوم ..؟مگه اصوال این عقد واین ازدواج عاد  

 که طبق روال گل وگالب بیارم ..؟ بود
 اه بسه سمن ..یه سره دار  گریه میکني ...-
تو ازم سووواسووتفاده کرد  ..دید  محتاجتم به زور عقدم کرد  ....از  بدم -

 میاد ..
 صدا  نفس اا  تند زینال بنند شد ..

من از  سواستفاده کردم ..؟چي دار  که ارزش استفاده داشته باشه ..؟جز -
شیرخوره دار  اینکه ی سر  خور بود  ..جز اینکه یه بچه    شه تو  ه زن امی

 که حتي از پس خرج رخت ولباسش ام برنمایي ...
 نامرد ..من بهت پناه اوردم ..-
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 منم پناات دادم ..نه یه روز ..نه دوروز ...بنکه چند ماه ..-
 درارمون این نبود ..-

 خونسرد جواب داد ..
 درار  نذاشتیم-
 یاد ..متنفرم ...از  بدم م-

 نفس ااش تند شد وصورتش گداخته ..پوست سوخته اش مثل چرم وراومد ..
متنفر باش ..به جهنم ..من فقط به دولم عمل کردم ..گفته بودم شووناسوونامه -

 میگیرم براش ..حاال ام سردولم استم ...
 با برندگي گفتم ..

 چجور  میتوني اینقدر پست باشي ...؟-
 میرفت ..صدام کم کم تحنیل 

 چرا زورم کرد  ..؟-
 زینال سرش رو با تاسف تکون داد ..

 نمیدونم خدا چي درتو دیده که بچه ا  مثل یاسمن نهیبت کرده ..-
 بي شرف ..بي شرف ..بي شرف ...نمیخوامت ..من..زنت نمیشم ...-
 فعال که شد  ...-
 ذله ا  میکنم زینال ..نمیذارم یه اب خوش از گنو  پارین بره ..-

 لبخنده تمسخر امیز  زد ..
 تالش خوبیه سمن ..ارکار  میخوا  انجام بده ..-
 بي غیر  من ام خواب تو نمیشم ...-
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 چنان بي اوا به سمتم چرخید که از سرخي چشمهاش ترسیدم ..
 خفه شو ..فقط خفه شو ..تو االن زن مني ..-
ستم ..اون بنه   زور  فقط به درد خود  میخوره ..تو به من- ست نی ي محرم نی
.. 

 تهدید وار ازبین دندون اا  چفت شده اش غرید ..
 نیستم ..؟اره سمن ؟...نیستم ..؟باشه ..-

 تو عرض بانیه اا فرمون ماشین رو چرخوند ومسیر رو برگشت ..
از این باشه   لعنتي که اخر جمنه اش چسبیده بود میترسیدم ..مثل باشه اا  

به مامان بود که بعدا میفهمیدم از صووو بدتره ..چون مامان  تا فحش وکتن  د 
شکهایي  شن ریختم ..ا سکو  فقط ا مودعش جبران میکرد ..حرفي نزدم وتو 

 که جامونده بود وبي رمق ..
سیدم به اون اپارتماني که  شت وچقدر زینال گاز داد وکي ر نمیدونم چقدر گذ

 دم درش نگه داشت ..
 پیاده شو ..-
 نمیام ..-
 به حد کافي از دستت لبریزم .. بیا پارین سمن ..امروز-
 به درک... باش ..-
 میگم بیا پارین بگو چشم-
 نمیگم ...من کنفتت نیستم که بهت چشم بگم ..-
شانس اورد  که - صد دفعه با تیپا بیرونت کرده بودم .. ِد اگه بود  که تا حاال 

 صاحاب ندار  ..
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 اشغال ..امه اش بي کسیم رو به رخم میکشي ..-
 رف گوش بده تا بدبختیت رو به رخت نکشم ..مثل ادم ح-

 به اجبار از ماشین پیاده شدم ..کنید انداخت وچند تا پنه ویه در رو رد کرد ..
ساد ..وبازام کنید انداخت یه خونه   معمولي بود  سر دم در یه خونه وای اخر 
..ظاار خونه زیاد گرون دیمت نبود ..شووونه ام رو ال داد ...بي اختیار کشوویده 

 دم تو خونه ..خونه ا  که نیمه ل*خ*  جنو  چشمهام دد کشیده بود ..ش
 اینجا کجاست ..؟-

دروکه بسووت وتکیه زد به در ..ترس پیچن شوود به دور دنبم ..عقد کرده بودیم 
وحاال زنش بودم ..شوورعا ..عرفا ..دانونا ..حتي خدا ام لمس کردنم رو حالل 

 کرده بود ..
 زینال میگم اینجا کجاست ..؟-
 خونه   من-
 خونه ..؟مگه تو چند تاخونه دار  ..؟-
سرانگشتي حساب کني شیش تا ...غیر از اوني که توش زندگي میکنیم واین -

 خونه که مهر  شده بقیه رو دادم دست م*س*تاجر ..چ وره خوشت میاد ..؟
 با نفر  بینیم رو چین دادم ..

میکردم وزار میزدم که  خوشووم بیاد ..؟مگه اون مودع که مثل ابر بهار  گریه-
نمیخوام زنت بشم ازم نظر خواستي که حاال میخوا  ..؟من زنت نیستم زینال 

 ..مهریه ا  ام به درد خود  میخوره ..
 سمن مثل اینکه تو امه چي رو به باز  گرفتي ..نه ..؟-



 251 سوخته دامانم

 با غیض انگشتم سبابه ام رو تهدید وار به سمتش گرفتم ..
 بهم دست بزني ..؟؟زنت نیستم زینال ..به خدا -

 غیض کرد ...صاف وایساد وبا چشمها  خوني خیره شد بهم ...
 دست بزنم چي کار میکني ..؟-

ددم جنو گذاشوووت ..ترسوویدم از این جنو اومدن ..با صووودا  اروم ولي پراز 
 حرصش جوشید ..

 گفتم چي کار میکني ..؟-
اون نگاه ددم ااش تند تر شووود وتو عرض بانیه اا جنو  چشوومهام بود ..با 

 سربي ..اون صور  نیمه سوخته .اون فن منقبض شده ..
 چي کار میکني زینال...؟ -

 دستش به سمت چادرم دراز شد وتو یه حرکت از سرم کشید ...
 لبهام ازام بازموند ..

 چي ..چي ..چیکار ..میکني ..؟-
اشووکم دوباره چکید ...میخواسووت چي کار کنه خدا ؟...میخواسووت چي کار 

 بس نبود این امه زجر برا  امروز ...؟ کنه ..؟
 تو به من بگو ..اگه دست بهت بزنم چي کار میکني ..؟-
 زینال ..!!-
چرا گریه میکني ...چون زن من شوود  ..؟مگه نگفتي بچه ام شووناسوونامه -

 میخواد ؟..مگه نمیدوني دادر دبولش نداره ..دیگه درد  چیووووه ...؟
یدم از این نزدیکي ..گذشووت اون زموني که بازواام رو گرفت ..مثل بید مینرز

 برا  یه لحظه نفس کشیدن تو اوا  ع ر تنش میمردم ..
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االن و ..تو این لحظه.. فقط میخواستم ازم دور بشه ..دوِر دور ...مثل فاصنه   
شهام رو ..زنّیت اام  سوزونه من رو ..اعتقاداتم رو ..ارز شید وزمین ..تا ن خور

 رو .....
سمن؟ .. من که امه   فکرم کمن به چرا دار  مینر- سي  ز  ..؟از من میتر

 تواِ 
 اق زدم ..

اینجور ؟بدون اینکه نظرم رو بدوني ...من دوسوووت ندارم شوووارم یه ادم -
 نهفه سوخته باشه ..

سفت شدن عضالتش رو حس کردم ...برخورده بود به غرورش ..شخهیتش 
م ..حق زینال نبود که ..ادمیتش ...لب گزیدم ..خودم ام از حرفم پیشمون شد

 سوخته بودنش رو به رخش بکشم
 زینال تو لحظه گرگرفت ...درست نبود حرفم ...درست نبود خدا ..

 اره تو یه شوار  مثل دادر میخواستي که ارددیقه تو ب*غ*ل یه زن باشه ...-
 با بغض زمزمه کردم ..

 سرکوفتم نزن .. بهم تواین نکن ....-
 خود  بنداز ..اصال لیادت فکر کردن ام ندار تواین ..؟.یه نگاه به -
 خفه شو .. تو حق ندار -
تاوان ادم ضووعیفي مثل تو - حق دارم ..چون شوووارتم ..چون بنه رو گفتي . 

 امینه ..سمن تو دیگه مال مني ..بهتره با این صور  سوخته کنار بیایي .
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شت رو   سم رفت واز پ شت که نف سینه ام گذا سه    ستش و رو  دف ن زمید
 افتادم ..

ست  شد...با د شید .مواام که بازم  شالم رو ک شت و  سمتم خیز بردا زینال به 
 مواام روپوشوندم وزجه زدم ...

 ولم کن... دست از سرم بردار ..-
 صدا  فریاد زینال تیره   پشتم رو لرزوند ..

 دار  چه غن ي میکني ؟مواا  رو از من میپوشوني ..؟من شوارتم نفهم ..-
 انجره ام داد میزنم ..از ته 

 نیستي ..-
 استم سمن ..باید باور کني ..-

دسووتش به سوومت دکمه اا  پیرانم میره که تقال میکنم برا  ذره ا  اوا ..با 
 کف دست به شونه اش میزنم ..

 من شوارتم سمن ..بفهم ..ازم نترس ..نباید بترسي ...-
 تقال میکنم که زینال میگه ..

چه ا  دول داد  .. تو دول داد  ..دول دا- ندگي ب خاطر ز به  نه نگي .. د  
صنه دار  ..بچه ا   سنامه   بچه ا  یه ددم فا شنا میخوا  حاال که با گرفتن 

 بي شناسنامه باشه ..میخوا  بي پدر باشه ..؟ میخوا  زیر دولت بزني ...؟
 دلم میخواد فریاد بکشم وبگم
 )اره میخوام زیر دولم بزنم...(

سکو  ستهام از تقال میوفته ..زینال رو  ولي نمیزنم .. شن میریزم ..د میکنم وا
 صورتم خم میشه ..که اق میزنم ..
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 من تازه زایمان کردم زینال... انوز خونریز  دارم ..-
 به سرد  گفت ..

نترس زیاد اذیت نمیشووي ...م مئنم میتوني از پس راب ه با مرد سوووخته ا  -
 مثل من بربیایي ...

ستهام ر صورتم نزدین مثل یه بچه د سرش رو به  سینه ام جمع میکنم ... و تو 
شت وجهنم باام ..لبهاش ...امون لبها   میکنه ..بو  خاک میپیچه ..بو  به
نیمه سوووخته اش رو  پوسووت گونه ام میشووینه ...د ره اا تند وتند میبارن از 
چشمهام ...حاال تو وضعیتیم که کامال تسنیمم ...تسنیم مرد سوخته   چمبره 

رو زنانگي اام ...چونه ام رو میب.وسووه اروم وبي صوودا ...نوازش ااش زده 
رو  مواام میشینه ..ومن با وجود تمام نفرتي که تو تنم نشسته ازته دل اعتراف 

 میکنم که از سرپنجه اا  سوخته اش نوازش میچکه ..
ل.ب از صووورتم میگیره وتو چشوومهام خیره میشووه ...از چونه   لرزونم ..از 

 یخ چشمهام ..از نگاه زخم خورده ام ..بغض الود نفس تازه میکنه ..اشکها  ب
 ازمن میترسي سمن ..؟از صور  سوخته ام ..؟-

شمم میباره ..بعد از اون امه تقال ایچ  شه   چ شن از گو فقط نگاه میکنم وا
 انرژ  ا  نمونده ..

 نترس سمن ...پوست من ام مثل امه است ..-
 ..دستم رومیگیره و باال میاره 

 ببین ..لمسم کن ..-
 سرانگشتهام رو  صورتش میشینه وپوستش رو لمس میکنه ..
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 میبیني؟؟ فقط چروکیده است ..-
 امون جور که با اشن سوخته اا رو لمس میکنم ناله میکنم

 زینال ...-
 نگام میکنه ..غمگین ودل گیر ..

 ازم نخواه ..به خدا نمیتونم ...-
 از دردم ..شاید از دردش .. پوست گردنش منقبض میشه ...شاید

از  نمیخوام ..فقط خواسووتم بهت بابت کنم که میتونم ..میتونم ونمیخوام -
 ازار  بدم ..چون من رو نمیخوا  ..

 ازم فاصنه میگیره ..
 یه ادم سوخته رو نمیخوا  ..-
 زینال ..-

با سرانگشت گوشه   چشمش رو پاک میکنه ...عجیبیه ..عجیب تر از عجیب 
 وخته وسربي اشن بریزه ..؟..مرد س

 بي اوا دیام کرد ..
 چادر  رو سرکن ..دیرودته باید بریم ..-

 نیم خیز میشم وبازوش رو میگیرم ...
 ببخشید زینال ..اون حرفم ...-

 بنند میشم که سد رااش بشم ..
 زینال باور کن اون حرفم از عهبانیت بود ..-

 مچاله میشه ..چنان لبخند تنخي رو لبهاش میشنه که دلم 
 حرف حق امین مودع اا گفته میشه ..-
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 زینال ..-
 بریم سمن ..ازار تا کار دارم ..-

شالم رو  شدم و سرش رو ام نگاه نمیکنه ...با ل*خ*تي خم  شت  میره وحتي پ
سر زینال  شت  ست پ س شیدم وبا ددم اا   سر ک سر کردم ..چادر به  دوباره 

 ازخونه بیرون اومدم ...
ستها   سرم رو با امون د شدم وبدون نگاه کردن به زینال  شین  سوار ما لرزون 

ستهام مثل دو د عه یخ بود ..حتي فکر کردن به چیز   شه تکیه دادم ...د شی به 
 که زینال ازم میخواست حالم رو خراب میکرد ...

لرزکردم از سوورما وخودم رو ب*غ*ل کردم ..دندون اام بدون اینکه بخوام بهم 
شنیدن خبر طالدم ...عقد میخورد ..کم چیز  نبو شته از  د ..انور دو روز نگذ

شیدن تو اوا  نفس  شده بودم ..بنه داده بودم بهش.. حاال دیگه نفس ک زینال 
ااش ام گ*ن*ا*ه نبود ولي دنب من ..دل پاره پاره   من ..حتي دستها  من 
نداره  گه شوووار  که دی مه  گه میشوووه ادم دوروزه بفه حالیشووون نبود ...م که 

نه به عقد مرد  دربیاد که تمام این مد  به چشووم یه پناه بهش نگاه وبالفاصوو
میکرده ...به چشووم یه مرد ..اما حاال با اتفادااایي که افتاده بود نمیدونسووتم 

 زینال جونمرده یا نامرد ...
گیج بودم ..ارچند که امروز بعد از چند ماه اون رو  دیگه   زینال رو دیده 

ده بود جمنه ااش تو سوورم میچرخید ودلم رو بودم وذانیتم به کل عوض شوو
شم ..امروز چه روزیه که  شتر میکرد خدایا دارم دیوونه می شرد ولرزم رو بی میف

 انوز به عهر نرسیده ازار بار مردم وزنده شدم ..؟
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تیره   پشووتم مینرزید ...دسووتهام سوورخ ویخ شووده بود ..انگار که از میون یه 
شاید ام واد شیدن .. سرک ک شت برف  سرما  م شتم از  عیت یخ بود ومن دا

 حقیقت منجمد میشدم ..
با کتي که رو  دفسووه   سووینه ام افتاد سووربنند کردم ..انگار که از وسووط یه 
جزیره...درسووت پر  شوودم رو صووندلي جنو  ماشووین زینال ...بدون اینکه 
بخوام ..چنت زدم به کت وکشوویدم رو خودم ...حاال بهتر شوووده بود ...بو  

شي وحاال خاک زیر بین شق این بو با سخت بود که عا شده بود .. شتر  یم ام بی
 بعد از اون امه حرِف بي پرده ..متنفر بشي ازخود  واین بو ..

شد  سر از گریبان کت بنند کردم ...زینال بدون کت پیاده  شد  شین که پارک  ما
..دلم لرزید ..کاش کتش رو ام با خودش میبرد که سوورما نخوره ...دوباره از 

شدم وچونه ام رو فرو کردم تو بو  خاک ونفس گرفتم ...ذانم به  سرما جمع 
کل فنج شوووده بود .وتو بي حسووي بعد از ودایع بودم ..انوز ام نمیتونسووتم 

 اتفادا  افتاده رو حالجي کنم ..
 بنه دادنم رو ..محرم شدنم رو ...دوباره امسر شدنم رو ..

ز ي توش داره؟ ..نکنه خسته اخدایا تقدیر من رو کي نوشتي که این امه بدبخت
شش شبانه روز کارو ساخت عرش وزمین واسمان ..تازه یاد  افتاده موجود  
شتي برام؟ ..امین  سمن رو ام به وجود بیار  ..؟چرا این امه رنج نو سم  به ا
فرزند بي پدر کافي نبود ؟..امین بي کسي بسم نبود که حاال مجبورم کرد  به 

به زینال بنه بگم ودوباره زیر بار بنه ونه گفتن  خاطر امون رویا  چهارسوواله
 ااش خم بشم ..؟
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دربازوبسووته شوود وبو  لیوان ین بار مهوورف چایي ریه اام رو سووبن کرد 
..الحق که زینال مرد بااوشووي بود ..جز جز بدنم محتاج این لیوان چایي بود 

 ..با دستها  یخ زده ام لیوان رو گرفتم ..دستهام به گزگز افتاد ..
شت دست سوخته شده اش رو به سمتم گرفت وباز کرد ...یه بسته دند کف م

دسووتش لونه کرده بود ...بي اراده وکرخت از گرما  مرطوب چایي یه لبخند 
سر  سرا شاید اون چایي داغ زیباترین بخش این روز  تنخ زدم ودند رو گرفتم ..

 نحس بود ..
به زینال ...حاال دیگه مردم از بین بخاراا  بنند شده از لبه   چایي خیره شدم 

بود  نال  ی نده   ز براز مرد   که  حق  ل خب ا مرد ..؟ مردم ..؟ بود ..؟
...جوانمردبودن تو  خونش بود ..میشد گفت از این جهت بهم ل ف کرده که 

 مرِد زن ضعیف ووابسته ا  مثل من شده
سخت بود  ضربه اا  صال گنت بودم .. ولي از طرف دیگه ..دلم چرکین بود ...ا

 س گیر بود واضم کردنشون سخت تر ...نف
 چاریت سرد نشه ..؟-

 به خودم اومدم ونگاه از مردم !!؟گرفتم ...
 سمن ..؟-

 چاریم رو مزمزه کردم وزیر لب زمزمه کردم ..
 اوم ..؟-
 انوزعهباني استي ..؟-

 خیره شدم به خیابون خنو  ..
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گیج  ودم... گیجبودم ..؟نبودم ..؟نمیدونستم ..؟فقط حالم خوش نبود ..گیج ب
به  نداشووتم بزنم ...طوفان کارااش من رو زیر ورو کرده بود وحاال  ...حرفي 

 سادگي میپرسید عهباني استي ..؟
 سمن ...؟-
 بریم زینال ..باید به یاسمن شیر بدم ...-

 بدون توجه به حرف من گفت ..
صبرکردم ...خیني ..به ازار تا راه فکرکردم ولي این از امه م مئن - ود تر بمن 

 .. مجبور بودم سمن ...
 برنده گفتم ..

 میدوني که نبود  ..-
 یاسمن به یه پدر احتیاج داره ..-
 خیني اا بي پدر بزرگ میشن ...-

 صدا  فریادش تو ماشین پیچید ..
 آره... ویکي میشن مثل من ...سخت ومحکم ولي ازام پاشیده ...-

ست  شتم ..دلم میخوا شهام گذا ست ازادم ورو  گو من ام فریاد بزنم وبگم د
.. 

صنه  سرم داد نکش ..حریر نازک دلم ..خیني ودته که و سته ام زینال ... )من خ
 پینه شده وجایي برا  وصنه زدن نداره ...(

 سرم داد نزن ..برو زینال ..فقط برو دیگه برا  امروز نمیکشم ...-
ستگي تکیه دادم به  سرم رو با خ شید ومن  ستم ک شده رو از د سرد  لیوان چایي 
شم گرم بشه  شاید که بازام گرم ب شردم  شتر به خودم ف شه وکت زینال رو بی شی
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دستهام ..زندگیم ..دلم ..ولي بازام سرد بودم ..سردتر از امیشه ..واینبار گرم 
 نمیشدم ..ایچ جور  گرم نمیشدم ..

خونه وایساد تمام وجودم دراغوش گرفتن یاسمنم رو فریاد میزد ماشین که دم در
... سووینه اا  دردناکم به فغان اومده بود ..نفهمیدم چه جور  ولي از من به 

 سر دویدن ...فاصنه   ماشین تا خونه رو تو عرض چشم بهم زدني پرکردم ...
مه اتفاق دوروز بود که یاسوومنم رو تو اغوش نگرفته بودم وحاال بعد از این ا

...شاید ام بال ..؟شاید مهیبت ؟...عقد ومحرم شدن و...محرم بودن ...فقط 
 یه چیز میخواستم ...دراغوش کشیدن یاسمنم ..

امینکه دروبازکردم صوودا  ناله   خفیف یاسوومن چنت انداخت به بند دلم 
..چشمهام اراسون میچرخید ...نفهمیدم چه جور  کفش اام رو کندم وصدا 

 زدم ..
 سمن؟ ..یاسمنم ؟...کجایي مادر ..؟یا-

صوودا  ناله اا پررنت تر شوود وسووینه اا  من سوونگین تر ...داشووتم زیر بار 
 مادرانگي اام ..پرپر میشدم ..

دِراطاق زینت رو که بازکردم ..زینت رو یاسوومن به ب*غ*ل دیدم ..بچه ام از 
 زور گریه بي حال شده بود ...

ر بازکرد ..دسووت دراز کردم وبدون اشووکا  سوونگینم ..بغض اا  نهفته ام سوو
شکام  ستهام مینرید وا سمن رو تو ب*غ*لم گرفتم ..د گفتن حتي ین کالم ..یا
رو  صور  کوچیکش میبارید ..ب*و*سه بارون میکردم صور  برگ گنم رو 
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..نازک بدنم رو ...کنج دیوار پناه گرفتم وگوشه   لباسم رو باال دادم ..از اجوم 
 خیس ولزج شده بود ... اون حجم از شیر لباسم

 اشن میریختم ومیبوریدم ونوازش میکردم پاره   تنم رو ...زیر لب نجوا کردم
ببخش مامان رو ...ببخش حبیبتي ...خر شوودم ..نفهم شوودم ..راا  کردم -

 ..دیگه نمیرم ..دیگه بهت پشت نمیکنم ...بمیرم ام تنها  نمیذارم ..
...چه طفني ؟..بي پدرو بي سایه  اشکام گوله گوله میبارید رو  صور  طفنم

   سر ...
شیر دادم ...که  شق گرفتم و شق دادم وع شت که بوریدم وع نمیدونم چقدر گذ
ست ...لبخند اروم رو  لبش دلم رو رام  ش ستش کنارم ن سیني تو د زینت با یه 

 کرد ...
یاسوومن روبده به من یکم غذا بخور ...این چند روزه یه لقمه از گنو  پارین -

 ... نرفته
 انوز بغض داشتم ...

 نمیتونم زینت ...غذا از گنوم پارین نمیره ...-
 اخه این جور  که نشد تا کي میخوا  غهه بخور  ؟...-
شو ریختم - ست زینت ..تو که از امه چي خبر ندار  ..امه ا ست خودم نی د

 تو دلم ..دارم غمباد میگیرم ...
 ... چشمها  زینت مهربونم مثل امیشه کاسه   اشن شد

 میدونم مادر ... حق دار  ولي به خاطر یاسمن ام که شده باید سرپاشي ...-
شید ..امون جور  شمهام دوباره جو شن چ شد ..ا سمن بنند  صدا  نق نق یا

 اشن ریزان به یاسمن نگاه کردم ...
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 نکن سمن جان ...مریض میشي اا ...-
 غ*لم بگیرمسوورم رو تکیه دادم به دیوار حتي حس نداشووتم یاسوومن رو تو ب*

 ..انگاربعد از اون امه اتفاق شیره   جونم رو کشیده بودن ..
 دوباره چي شده ..؟چرا دار  گریه میکني ..؟-

 زینت با گوشه   شالش اشن چشمهاش رو گرفت ...وبا یاسمن بنند شد ..
 غذا نمیخوره زینال خان ...-

 صدا  برنده   زینال گوشهام رو کرکرد ..
 وره ...غنط کرده غذا نمیخ-

 پوزخند  گوشه   لبهام نشست ...زینال امین بود ...م*س*تبد وپراز زور ...
 زینت بچه رو ببر من با سمن کار دارم ..-

 صدا  بسته شدن در که اومد ..دستهام رو پیچیدم تو ام ...
 چرا بازغذا نمیخور  ؟اعتهاب کرد  ..؟-

 سیني غذا رو کنار زد وروبه روم دو زانو نشست ..
 توام ...گوشها  کر شده ...؟ با-

 فقط بهش نگاه کردم ..که رگ رو  پیشونیش برجسته شد ...رگ گردنش ام ..
حقشووه اونقدر بزنمت که خون باال بیار  ..تو چقدر لجباز  سوومن؟ ...من -

مجبور بودم وگرنه صد سال سیاه... آدم دد ویه دنده ا  مثل تو رو عقد نمیکردم 
... 

 ه کردم ..امون جور بي حال زمزم
 کسي زور  نکرده بود ...نامه   فدایت شوم که برا  نفرستادم ...-
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شب جیگر من وَام مي اورد  که بچه - صبح تا  ست میگي ..ولي ودتي از  را
ام بي شناسنامه است ..بي پدره ...یه کار  کن ..میخواستي چه برنامه   دیگه 

شال وکاله کرده بود  بر  سي اون  ا  پیاده کنم ؟یاد  رفته ..؟ ست ب*و* د
 نامرد ...

 اون نامرد پدر این بچه ست ...-
 دوباره صداش اوج گرفت ..

چه پدر  سوومن ..؟بهت میگم دبل از اینکه بهت بگه طالدت داده ...تو به -
 این آدم میگي پدر ؟

شق  شید ودا ستم رو ک ست رو به روم ..د ش شید وچهار زانو ن سیني رو جنوتر ک
 ..رو با ضرب کوبید کف دستم .

حاال ام به جا  غمبادگرفتن وآه وناله کردن یه لقمه غذا بخور که جون داشته -
 باشي اعهاب وروان منو بهم بریز  ...

 داشق رو راا کردم ودستهام رو دوباره ب*غ*ل گرفتم ...
 زینال با عهبانیت چشمهاش رو مالید ..

ه نمیفهممت سوومن ...اصووال نمیفهممت ..یه عمر خدا خدا کرد  ودسووت ب-
دامنش شد  که چرا بچه دار نمیشم ؟..که چرا حسر  مادرشدن تو دلم مونده 
...حاال که خد ا بهت نظر کرده وبعد از اون امه بدبختي این بچه رو تو دامنت 
با این لجباز  اا  احمقانه  گذاشووته چپید  این گوشوووه وآه وفغان میکني و

  بیا ..اصووال غذا  بچه ا  رو حروم میکني ...بسووه دیگه سوومن ..به خود
 خود  ومن وزینت به درک ..اگه شیر نداشته باشي یاسمن گرسنه میمونه ...
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من که چشووم دیدن این بچه رو نداشووتم دلم به حالش میسوووزه ..تو با این امه 
اک وناله درد  درمقابل این بچه ایچه ...که نه پدر داره ونه یه مادر مسئول که 

 ا که ...حدادل جا  محبت باباشو پرکنه ..وادع
 درد من این نیست ..-
پس چیه ..؟اون چند تا کنمه   عربي ..؟من که کاریت ندارم ..َبِد برا  بچه -

شي ..؟بِد  سنامه جور کردم ؟..که دیگه خار وذلیل اون بي امه چیز ن شنا ا  
 سمن ..؟

چونه ام رو تو سووینه ام فشووردم وآه کشوویدم ...چیزاایي که زینال میگفت بد که 
صال عالي بود ...ولي این حس رونده واین امه نبود ایچ . ..خوب ام بود ...ا

 تنخي چي بود که خونم رو زار میکرد ...؟
ستم زن بگیرم - ستفاده کردم ..من اگه میخوا سوا سیت  سمن فکر نکن از بي ک

تا حاال گرفته بودم ..م مئن باش با این مال ومنالم ..حتي با امین صووور  
 ضر بشن زنم بشن ...سوخته ام کسایي بودن که حا

شکنت رو حل کنم ..نترس عقده ا  ومریض نیستم که شب  اینکار وکردم تا م
 به شب خفتت کنم ووادار  کنم ب*غ*ل خوابم بشي ...

 به آني سر بنند کردم ...وخیز برداشتم به سمتش ...حرفش وادعا زننده بود ..
 تو... تو ..؟-

 نیشخند  زد ..
 زنمي ..نباید خجالت بکشي ...من ..؟من چي ..؟تو دیگه -

 به زحمت عقب نشیني کردم ..
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 من که راضي نبودم پس عقد صحیح نیست ...-
 با بي خیالي اشکار  شونه باال انداخت ..

تو فکر کن نیسووت ..اصووال ارجور  عشووقته فکر کن ..کي به فکراا  تو -
 اامیت میده ؟..

 سرجاش صاف نشست وادامه داد
سرجا  غذا  رو کوفت کن ..بعد ام یه دوش بگیر حاال ام درست بتمرگ -

 که از بو  گند  ادم نمیتونه نفس بکشه ...
 با دد  رو حرفم پافشار  کردم ..

 نیمخوام ...-
 زینال رسما داطي کرد ...

سووومووون ..!!اون رو  سگم رو باال نیار ...امین چند ساعت پیش بود که -
 ...نشونت دادم چه کاراایي از دستم برمیاد 

سون تو نگاه  شد ..نگاام ارا سم کند  سرپنجه ااش ..نف سه ااش .. با یاد بو.
 تیزش چرخید ..بي اختیار به سمت سیني چرخیدم وداشق به دست گرفتم ...

 زینال دیام کرد وانگشتش رو تهدید وار به سمتم گرفت ...
بار آخرته سوومن که بهت میگم ...بامن درنیفت که ارچي دید  از چشووم -

 دید  ...خود  
 چند ددم به سمت در رفت که دوباره برگشت به سمتم ...

تا ته میخور  ...ناز ونوز ام نمیکني که حال وحوصوونه - امه   غذا  رو 
 ندارم دوباره داطي میکنم ...شیر فهم شد ...؟

 فقط نگااش کردم ..
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 سووومن ...؟!!-
 به تند  گفتم ..

 آره آره ..-
 آره چي ..؟-
 ناز نمیکنم ...-
 خوبه ...-

 درکه پشت سرش بسته شد داشق از بین دستها  بي جونم سرخورد ..
عجب داصبي استي زینال ..نیومده به دهد رزم اومد  ..نیومده وندیده وآشنا 

 نشده بدجور  دار  ویرون میکني ...
نفس گرفتم وبا صدا  دارودور شکمم داشق به دست گرفتم ...تو این لحظه اا 

 ه شده بودم که دیگه تواني برا  نبرد نداشتم ..اونقدر خسته وبي بین
*** 

شیر میدم  سمن  شته ومن مثل یه رباط ..فقط زندگاني میکنم ..به یا دوروز گذ
ونفس میکشووم ..ولي جسوومم ..تنم ..زخم اام ...کم کم داره خوب میشوون 
...انگار مهم نیسوووت که روحت مرده باشوووه ...جسووم تا ودتي که دنبت بتپه 

 زنده است ومن بازام نفس میکشم ...وذانت کار کنه 
شبهاییه که  شب از اون  سمن اما ..تازه داره زنده بودنش رو بابت میکنه ...ام یا
شیده وفریاد زده که  شون کنم ...به ددر  جیم ک سحر نمیدونم باید چه جور  

 گوشهام داره زنت میزنه ...
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شت گریه  سش برنمیایم ...گریه پ شت ..ناله پنه من ونه زینت ایچ کدوم از پ
 ناله ...انگار این بچه ایچ ودت درار نیست اروم بگیره ...

صدا  زینال ام دراومد ...ارچند که زودتر از  شب بود که باالخره  ساعت ده 
 اینها منتظر غرغر کردن ااش بودم ...

 َاه این بچه چشه ؟..چرا اینقدر گریه میکنه ...؟-
م تا شووواید خوابش ببره بي حوصوونه فقط سوومن رو تو ب*غ*لم تکون میداد

واندکي بهم زمان برا  اسووتراحت بده ...خسووته بودم از این امه بي خوابي 
 وشب بیدار  ...

 زینت که سکو  سنگین من رو دید ...به جا  من جواب داد ..
 ادا بچه است دیگه ...یه ودتهایي این جور  میشه ...-

 زینال عهباني تر از دبل گفت ..
ساعته یه- بند داره گریه میکنه بعد تو میگي یه ودتهایي این جور   این بچه دو 

 میشه ...؟اینکه نشد ...دراره تا کي این بچه ونت بزنه ...؟
 زینت بازام میونه دار  کرد ..

نه زینال خان ..امشووب این جور  شووده ..شوویر مادرش بهش نسوواخته ...دل -
 پیچه گرفته ...امین ..

 میگي امین ...؟امین ..؟مخ ما رو پیاده کرده بعد -
 چرخید به سمتم

 سمن ...؟َاه سمن ..باتوام ..-
 بازام ودعي به حرفش نذاشتم که جنوم دد کشید ..
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تو چه جور مادر  اسووتي که دو سوواعته نمیتوني نیم وجب بچه رو سوواکت -
 کني ...؟

از اون امه گریه ..جیم وداد وشوووب بیدار  اا ...درحال انفجار بودم وزینال 
 بارو  وجودم .. کبریت کشید به

 با غیض سینه به سینه اش وایسادم ...
آره راست میگي ..من چون بند نیستم ارومش کنم پس مادر نیستم ...شما که -

 ادعا  میشه بفرما بچه رو ساکت کن ...
وبا حرص یاسوومن رو تو ب*غ*ل زینال راا کردم ...چشوومها  زینال از این 

مچین برخورد تند  رو ازم نداشوت حرکت من بازمونده بود ...اصووال انتظار ا
... 

ولي من خسووته بودم ...دلگیر ..تنها وبي کس وحاالو احتیاج داشووتم به کمي 
 سکو  ...کمي اسایش که به مرحمت یاسمن به کل ازم سنب شده بود ...

یاسمن تو ب*غ*ل زینال نق نقي کرد وبعد کم کم میون دان بازمونده   زینال 
 ومن وزینت .. آروم شد ...

من وزینت ..ما  ومتحیر )به زینالي که نیمه عهووباني چشوومهاش بین من 
 ویاسمن میچرخید(... ویاسمن ..خیره مونده بودیم ...

 زینت زیر لب زمزمه کرد ...
 ساکت شد ..؟!!-

 برگشتم به سمتش وبا بهت گفتم
 ساکت شد زینت ...-
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تاد  به خودش داد واخر سوور سوورش رو  گردنش اف یاسوومن کش ودوسووي 
شمهاش بسته شد ...دانم بیشتر از این باز نمیشد ...بعد از اون امه گریه وچ

وازار وین جور مداوا  خونگي تنها کافي بود تو ب*غ*ل زینال رااش کنم تا 
 اروم بشه ...خدایا اون فقط یه اغوش دیگه میخواست ...

 زینال با تعجب ابروااش رو باال برد
 اینکه ساکت شد ...؟!!-

ام باورش نمیشوود به این اسوووني یاسوومن سوواکت بشووه ...یه  حتي خود زینال
 لبخند محو کنج لبم نشست که زینال حق به جانب گفت

پس چرا دوسوواعته داره یه بند گریه میکنه؟ ...بیا بگیرش سوومن ..دید  بچه -
 دار  روباید از من یاد بگیر  ...

 ردم..کهپوزخند  به ژست مغرورانه اش زدم ودستم رو به سمت یاسمن دراز ک
ستم رو  شد ...از ترس گریه   مجددش ..د سمن باز شمها  یا تو یه لحظه چ

 عقب کشیدم ..واروم پچ پچ کردم ..
 بذار خوابش که سنگین شد بعد ...میترسم دوباره گریه کنه ..-

بازکرد که دسووتم رو جنو  دانم  با حرص نفسووش رو فو  کرد ولب  زینال 
 گرفت وناله وار التماس کردم ..

شم ایس - شه ..دیگه نیمک ساعته داره یه بند جیم میک تروخدا بذار بخوابه دو
 زینال ...

 زینال چشم غره ا  رفت وزیر لب زمزمه وار اسمم رو غرید ..
 سووومووون ...!!-
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به  بدون توجه  بدم ..دسوووت زینت رو گرفتم و به حرفش  بدون اینکه اامیتي 
 بیرون اومدم ..صدا  خفه   زینال که اسممون رو صدا میزد از اطاق 

 زینت با نگراني دستم رو کشید ..
 زینال خان عهباني میشه اا .. -

 نیشخند  زدم ..
فعال که مجبوره عهووبانیتش رو دور  بده مبادا که یاسوومن بیدار بشووه ..تا -

 بعدش ام خدا بزرگه ...ابها از اسیاب میوفته وعهبانیتش میخوابه ...
 دوباره دستش رو کشیدم ..

 یه چر  بزنیم ..من که دیگه رو پااام بند نیستم ..بیا بریم -
 نه تو برو بخواب خانم جان... من استم باال سرش ..-
 تو ام خسته ا  زینت ...-
 نه خوبم ..شما برو از دیشب نخوابید  ..-

 چشمها  خسته ام رو مالیدم وگفتم ...
 باشه یاسمن بیدار شد صدام کن ..دستت درد نکنه ...-
 جان ؟..دست زینال خان درد نکنه ... من چرا خانم-

 صابر با خنده از اطاق بیرون اومد ..
 پس این بچه   جیم جیغو کجاست ...؟-

 زینت لب ورچید وخنده اش رو مهار کرد ...
 ب*غ*ل زینال خاِن ...باور  نمیشه تا گذاشتیم ب*غ*لش خوابش برد ...-
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صوودا یکسووره رااي صووابر خنده ا  کرد ومن خسووته از این امه بیدار  وسوورو
 تختم شدم ...فقط یکم خواب میتونست این بدن خسته رو رمق بده ..

**** 
گذرونم ... میون  ظا  رو می گذرن ...من ام لح گذره ...روزاا می زندگي می
محبت اا  زینت وصوووابر وگه گااي اغوش امن زینال برا  دخترکم ...نازک 

روزاا  من ...آروم میشوود بدني که با گرما  آغوش نیمه سوووخته   مرد این 
سوزونه ...با  شده ...دیگه حدادل کمتر نیش میزنه ودلم رو می ...زینال اروم تر 
همانه بهش نگاه نمیکنه ...منم راحت تر کنار  سمن ام کنار اومده ودیگه خ یا
میام ...دیگه عاد  کردم به سووایه   سوورم ...دیگه یاد گرفتم دادر رو از ذانم 

جاش بنشووونم ...زیاد ام سووخت نیسووت ...ازار دانده  خط بزنم وزینال رو به
ام نیست ...زینال ارچي که است ونیست حدادل میدونم جونمرده وزندگي 
با یه مرد ...صوود پنه بهتر از یه نامرد مثل دادره ...اونقدر از دادر تنخي وبد  

 دیدم که بتونم خیني راحت زینال رو جانشینش کنم ..
ینال شدم ..راب مون امونه ..کار  به کار ام نداریم تو این مد  با اینکه زن ز

وارکدوم شب به شب به کنج تنهایي خودمون پناه میبریم ..انوزبعد از ین ماه 
ایچ حرفي از این محرمیت به احد والناسووي نگفتیم ...نه به زینت نه به صووابر 
ندارم ...جرا  گفتن که رو  گفتن  نال ...من  ناتني زی نه حتي برادراا   ... 
وتحمل نگاه اا  زینت وصووابر ودروامسووایه رو ندارم ...زینال ام فعال روزه 

   سکو  گرفته ولب از لب بازنکرده
 روزاا میگذرن ولي با یه تفاو  !
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تو این روزاا مدام دارم فرار میکنم ...ازخودم ..زندگیم ...از زینال وعقد  که 
 ...سووعي میکنم از مثل یه رشووته   بارین ونامرري من وبه زینال وصوول میکنه

زینال فاصوونه بگیرم ...میترسووم از خواسووته ااش ..از تودعاتي که ممکنه بعد 
سایه اش در  شه فرار کنم واز زیر  شه ...وامین باع  می شته با ازخوندن عقد دا

 برم ...
شده عاد   شته ..ومن با این عقد واون کنما  عربي خونده  با اینکه روزاا گذ

...ارجا که زینال باشوووه من پا نمیذارم ...خودم رو با کردم ولي بازام فراریم 
بچه   نورسوویده ام سوورگرم میکنم وسووعي میکنم زینال وعقد ومحرمیتم رو به 

 بوته   فراموشي بسپارم ...ولي مگه میشه ...اصال مگه شدنیه ..؟
ارجا که زینال رو میبینم ...دسووت سوووخته اش رو ..یا حتي نگااش رو ...تو 

...من اون رو  دیگه   زینال رو دیدم وترس تو  جونم  خودم جمع میشووم
سینه ام بذاره  سه    ستش ورو  دف سته از اینکه نکنه... یه بار دیگه کف د ش ن
ووادارم کنه به خاطر یاسمنم ..به خاطر محرمیتمون ..به خاطر بنه ا  که بهش 

 گفتم خودم رو تسنیمش کنم ...
باالخره صوودا  زینت رو دراورد فاصوونه گرفتن اا  من تا جایي پیش رفت که 

ولي من ودعي نذاشتم ..نمیتونستم ..خود خدا ام میدونست که انوز نمیتونم 
زن شوورعي وم یعي برا  زینال باشووم ...تو این روزاا احمقانه فکر میکردم که 
زینال حواسش نیست ..که متوجه دور  کردن اام نیست ولي ودتي یه شب تو 

رو زد فهمیدم که مثل امیشه اشتباه میکنم ..که  میون سکو  شبانه.. در اطادم
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نه  مه چیز رو میبی نال ا که زی که من فکر میکردم ... نه  بااوش تر از او نال  زی
 وحس میکنه ..

شتیا ) سط کتابخانه ی مجازی نودا ساخته و wWw.98iA.Comاین کتاب تو  )
 منتشر شده است

*** 
تا این- قدر ازم دور  میکني ..؟ ته سوومن ..؟چرا این که  چ ندش اورم  حد چ

 نمیتوني تحمنم کني ..؟
آه کشیدم از ته دل ...مرد نیمه   سوخته   این روزاا  من ...بهتر از ارکسي 
فراراام رو درک میکرد ...وچقدر دل نازک شووده بود این مرد ومن نمیدونسووتم 
..چه تابیر بد  داشووت این سوووختگي اا رو  روحش ومن احمق نمیفهمیدم 

یاسوومنم بودم نمیدونسووتم با این دور  ...مني که فقط وف قط به فکر خودم و
 کردن اا ..با این فاصنه گرفتن اا چه بالیي سر زینال سوخته میارم ...

 نه به خدا این جور  نیست ...-
سي - شتم از چي میتر پس چته ..؟من که تو این چند ودت کار  به کار  ندا

 ...؟
م رو تو ام گره زدم ...زینال یاسمن خواب رفته رو تو  تختش گذاشتم ودستها

 دست به جیب منتظر جوابم بود ...
 من ...؟خب من ..؟-

 زینال زل زد تو چشمهام
سوومن من جالد نیسووتم که بیفتم به جونت ..ودتي این جور  ازم فرار میکني -

 ازخودم بدم میاد ..اینکه به زور عقد  کردم ..؟؟
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شید ..کالفه بود سوخته   لبش ک ستي رو  نیمه    ي که ..گرفته بود ...حرف د
میخواسووت بزنه براش سووخت بود ومن این رو از نفس اا  عمیق وباال رفتن 

 سینه اش میفهمیدم ...
سرکه به زیر انداخت فهمیدم گفتن ادامه   حرفش وادعا سخته ..حتي با امون 

 سرافتاده به زیر ام میتونستم فن منقبض شده اش رو به خوبي ببینم ...
 نامه دار  ..مهریه ا  رو ام که دادم ..اگه نخوا  ..حاال که شناس-

نفس گرفت ...ازته سووینه ...اخم اام تو ام رفت ..چي میخواسوووت بگه که 
 گفتنش اینقدر سخته ...؟

 اگه نخوا  میتوني ازم جدا بشي ..به زور نمیخوام کنارم بموني ...-
شم ..؟ازمرد  که امه  شم ..؟از زینال جدا ب جوره درحقم ما  موندم ..جدا ب

شم ؟..از این پینه ا  که این روزاا به دور تنهایي اام  مردونگي کرده بود جدا ب
ستم ...؟زینال که میگفت اگه  صال میخوا ستم ؟ا شم ..؟میتون تنیده بودم راا ب

 بخوام شدنیه ولي وادعا میخوام ..؟
 محاال که تقریبا ین ماه ازشنیدن اون کنما  عربي گذشته بود ودل رنج دیده ا

همیم بگیرم ...دیگه مثل  شته نگاه کنم وت ستم به گذ شده بود ...میتون اروم تر 
اون روز  که زنش شوودم ازش متنفر نبودم ..حتي دلگیر ام نبودم ...زینال به 
عهدش وفا کرده بود ...به دولي که داده بود ..این نهایت جوانمرد  زینال بود 

... 
د ..رو  تن به تن چین اا  نگاام رو  فن منقبض شووده   زینال بابت بو

سته  شده اش ...حتي رو  رگ برج شت  ست م صورتش ...رو  د سوخته   
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شووده   شووقیقه اش ...تمام این مد  مدیون این مرد بودم ..مدیون ذره ذره   
محبت ااش ..ل ف اایي که به من داشووت ..ومِن احمق حتي از پس امسوور 

 بودنش ام برنمي اومدم ...
شدم ..ازاینکه جواب تمام محبت اا  زینال رو این تو یه لحظه ازخودم مت نفر 

جور  پس میدادم ...م مئنا با جداییم از زینال ..ضووربه   بد  بهش میزدم 
...اینکه به خاطر صور  سوخته اش.. که دیگه ایچ اامیتي برام نداشت ازش 
جدا شووده ام ..بدترین ضووربه برا  روح شووکننده   زینال بود ...نمیتونسووتم 

اینکار ومیکردم ..شوواید این ام دسوومت من بود ..اینکه به جبران تمام  ونباید
کاراا  زینال امسوورش بشووم ...چیز  که این روزاا بیشووتر باورش کردم 

 وتونستم درک کنم ..
شه ..؟مگه این مرد چه ازار  به  شدم که چي ب شدم ..جدا می نه ازش جدا نمی

سرجنت د شه باااش  سته که امی سونده بود ؟..در سته که به من ر شتم ...در ا
به نفع خودم بود ..دادر خیني  زور عقدم کرده بود ..ولي ارچي بود درنهایت 

 ودته که برام مرده بود وحاال تنها مرد زندگي من امین مرد نیمه سوخته بود ...
 لبهام که بهم خورد فن منقبض شده   زینال ازام باز شد ...

 کي حرف از جدایي زد ..؟-
 وگیج بهم نگاه کرد وبا مک  پرسیدسر بنند کرد 

 پس... چته ..؟-
 ایچي ..-

 بهم نزدین تر شد ومن نفس گرفتم از اوا  تنش ...
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سالم بودم - سمن ..میفهمم دار  ازم فرار میکني ..اگه  شعورم تواین نکن  به 
شاید میتونستم تحمل کنم ...شاید میگفتم به خاطر اینه که به اجبار زنم شد  

 ور  سوخته .....ولي با این ص
سوخته  صور   ستم که تمام درد زینال به خاطر  سط حرفش پریدم ..میدون و

 اشه ...
 به خاطر صورتت نیست ..-
 است ..اگه نبود تو این ددر ازم دور  نمیکرد  ..-

 با لجاجت گفتم ..
 میگم برا  صورتت نیست ..مشکل از منه ...-
 چه مشکني ...؟-
 ..خب من انوز امادگیش رو ندارم -

 پوزخند  زد ..
امادگي چي رو ..؟مگه تو این مد  از  چیز  خواسووتم؟ ..یا کار  کردم -

 که فکر میکني مثل بقیه   مرداا تودعي از  دارم ...؟
 نه ...-
 پس چي ..؟-

 کالفه شده بودم ..جواب واضحي برا  تمام سوال اا  من قیش نداشتم ..
 خب ..خب ...-
سمن ..من ارکار  کني - صنه   این موش وگربه ببین  تحمل میکنم ولي حو

 باز  رو ندارم ...بهت دول میدم ایچ خواسته ا  از  نداشته باشم ..
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 ددم جنوتر گذاشت وتو چند وجبیم وایساد وخم شد رو صورتم ..
تو کنار من جا  امنه سوومن ......خود  تو این مد  فهمید  چه جور  -

ستم ..نمیذارم ازکنار من بودن ازا ستم ..یا ارمرد ادمي ا ر ببیني ... من دادر نی
 دیگه ا 

نفس گرفتم ..حرفها  زینال رو دبول داشووتم ...زینال! دادر نفهم واحمق نبود 
 ..زینال! حتي صابر اروم وسربه زیر ام نبود ..زینال ..زینال بود ...

منم تو این مد  از این امه فرار خسووته شووده بودم ..ترجیح میدادم به امون 
یخبر  سوابق برگردم ..امون روزاایي که بدون دونسوتن خبر طالدم روزاا  ب

 با دنیا  کودک دررحمم خوش بودم ...
سوومن ..ازمن نترس ..من گرگ نیسووتم که برا  تیکه پاره کردنت دندون تیز -

 کرده باشم ..یا یه ادم مریض که فقط به فکر نیازااشه ...
 سربه زیر انداخت وبه سنگیني ادامه داد ...

ندار  ..تودعي ام خو- به این عقد ومحرمیت  ب میدونم که ایچ عقیده ا  
ندارم که مثل بادي زنها که کنار شوووارشووون اسووتن رفتار کني ...ولي حدادل 
حالم ازخودم بهم میخوره ..حس میکنم  قدرازم دور  نکن ..این جور   این

 اونقدر ازم بد  دید  که امیشه   خدا فرار  باشي ...
به نیمه   سوخته   صورتش ..بعد از تقریبا ین سال ..دیگه  نگاام رو دوختم

میدونسووتم ایچ ترسووي از این بنداا  چروکیده ندارم ..اونقدر روح این مرد 
بزرگ بود که ناخواسووته به احترامش سوور تعظیم فرود بیارم ..من با تمام دنبم به 

ر میکردم ه فرااین مرد اطمینان داشتم ..اونقدر که چشم بسته به دنبالش برم ..اگ
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از حمادتم بود ..از ترس اا  بیخود  که تو جونم ریشووه دونده بود ..امه   
 مشکل.. من بودم نه صور  سوخته   زینال ومردانگي ااش

 ازم فرار نکن ...باشه سمن ..؟-
بي اختیار )باور کن (بي اختیاِر بي اختیار ازاون امه دین ..از اون امه بزرگي 

 گذاشتم ...این اولین لمس از طرف من بود..دستم ورو  بازوش 
زینال که متعجب سوور بنند کرد تمام حس ددرداني ومحبتم وریختم تو نگاام 

... 
تو ترسووناک نیسووتي زینال ...تو مرد  اسووتي که زندگي خودم وبچه ام رو -

مدیونشووم ..اگه اون اوایل تند  کردم .بدون امه اش به خاطر عهووبانیتم بوده 
ه بین ما خونده شده صحیحه ..ومن امه جوره امسر توام ..صیغه   عقد  ک

..باور کن اونقدر نسبت بهت احساس دین میکنم که حتي اگه تمام تودعا  یه 
همیم  سنیم ت شي بازام حرفي نمیزنم ..من ت شته با سرش رو ام دا مرد از ام

 توام ..
فکش بازام منقبض شوود ورگ رو  پیشووونیش برجسووته ...درد داشووت زینال 

 ...مرد من .. سوخته
نمیخوام سمن ..راب ه ا  که این جور  بخواد باشه ازبیخ وبن اشتباه ..بهت -

حق میدم نخوا  امراام باشي ..میدونم به خاطر ظاار ترسناک من وشرای ي 
 که مجبور به ازدواج شد  دور  میکني ..ولي فرار  ..
 پریدم وسط حرفش ...این امه درِد زینال ازارم میداد ..

 ید ..دست خودم نبود ..ببخش-
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نگفتم که ازم عذرخوااي کني ..گفتم تا خود  وخودم روبیشووتر از این زجر -
 ند  ...

سوخته اش  شت اا   سرانگ سیدم به  ستم ورو  بازوش پارین تر اوردم ..تا ر د
... 
میدوني نظرم خیني ودته راجع بهت عوض شووده ..ازودتي نامردیها  پشووت -

تون رو حس کردم ..میبینم که دادر درمقابل تو سوورام دادر رو دیدم تفاو  اا
ایچه ..میدونم که برا  کم گذاشتم ..میدونم تمام این مد  به خاطر حرفهام 
...عقده اام ..نفرتي که از دادر داشووتم ازار دید  ..ولي خدا میدونه که ایچ 
کدوم ازته دلم نبوده ..سووعي میکنم امون جور  باشووم که تو میخوا  ..یه زن 

 کامل ..ولي کمي مهنت بده ..خوب و
 سکو  کرد ودرنهایت به سرد  گفت ..

اجبار  نیست سمن ..خود  رو اذیت نکن ..من عاد  کردم به دور  مردم -
یده ..ایچي از   قدر ازارم م اا این یدونم چرا این فرار ..ولي درمورد تو ..نم

 نمیخوام ..ایچي ..فقط ازم فرار نکن ..
ت وندید سرپنجه   دستم انوز ازگرما  سرپنجه دستم رو راا کرد ورفت ..رف

اا  سوووخته اش گرمه واین گرمي برام عجیب بود ..عجیب ترین چیز  که تا 
 حاال حس کردم ...

*** 
صغیر  صبح مثل طفل  شده وتب کرده...بچه ام از  سمن ین مااه ام مریض  یا
یه گوشوووه افتاده وبي حاله ...اسووتامینوفن بهش دادم ..ولي ارچي به شوووب 
وتاریکي نزدین تر میشوویم ..تن داغ دخترکم ودلم رو بیشووتر کباب میکنه ...تو 
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سمنم تا این حد  شم ..ولي یا ضرم ارچي درد داره به جون بک این لحظه اا حا
 بي حال وبي درار نباشه ...

سوواعت دوازده   شووب بود که به زورو زینت ِخسووته رو روونه   اطادش کردم 
شه ودیگه جون وبنیه   ...ارچي میگذره ..زینت پیرتر  سابق می سته تر از  وخ

گذشووته اا رو نداره ...دل نگران وبي تاب باال  سووریاسوومن چر  میزنم وگه 
 گااي با دستمال نم داردستها وپااا  داغ وکوچولوش رو خنن میکنم ...

گونه اا  سرخ یاسمنم دلم رو خون میکرد ...فقط دوست داشتم این شب بي 
خترک کوچکم دوباره با امون چشمها  دشنگش بي سحر زودتر تموم بشه ود

 بهانه بهم خیره بشه
نمیدونم چقدر گذشووته بود که با برخورد دسووتي ازجا پریدم ...صوودا  نجوا 

 مانند زینال باع  شد ضربان تند شده   دنبم دوباره عاد  بشه ...
 نترس سمن ..منم زینال ...چرا این جور  خوابید  ..؟-

 ور بازکردم وچشمهام رو مالیدم ..ال  پنن اام رو به ز
 یاسمن مریض شده تب داره ...-

 با سرانگشت پیشوني نیمه داغ یاسمن رو لمس کرد ...
 مگه بهش تب بر نداد  ..؟-
 چرا دادم ..ولي انوز تنش داغه ...میترسم تبش باال بره ...-
 باشه ..توبرو بخواب من استم باال سرش ...-

 و  چشمهام رو گرفته بود کنار زدم ...گیج از خواب ومواایي که جن
 نمیخواد خودم استم ..تو خسته ا  ...-
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سوورانگشووتها  زینال ..مواا  آشووفته ام رو دوباره از جنو  چشوومهام کنار زد 
شدم از حرار   ...دروغ چرا ..تو این لحظه اا  خمار  وخواب ...م*س*  

 سرانگشتهاش وچشمهام نیمه بسته شد ..
جور  میخوا  حواست بهش باشه ؟...میگم برو بخواب تو که خوابي ..چه -

 من استم ...
امون جور نیمه خواب وبیدار فقط بهش نگاه میکردم ..ذان خواب الودم ..دد 

 نمیداد تا جوابش رو بدم ...
 زینال نگااي به چشمهام انداخت وزمزمه وار گفت ..

 بهم اطمینان ندار  سمن ..؟-
 ردم وروراست جواب دادم ...چشمها  خسته ام رو باز وبسته ک

 ازجفت چشمهام بیشتر بهت اطمینان دارم ...-
 پس برو بخواب ...-

 زیر بازوم رو گرفت که زمزمه کنان گفتم ...
 تبش باال نره زینال ...؟-

 من رو با خودش به سمت اطاق دیگه کشوند وکنار گوشم نجوا کرد ...
 زینت رو صدا میکنم ...نمیره نترس ...حواسم است ..اگه کار  داشتم -

 چرخیدم به سمتش ..
 نه زینت نه ..مریض احواله ..بذار بخوابه ..خودم رو بیدار کن ...-
 ولي تو که خود  گیج خوابي ...میدوني چند شبه درست نخوابید  ...؟-
 مهم نیست زینال به خودم بگو ..-

 .  گفت .زینال مثل پدر  که تنها میخواد نق نق بچه اش رو اروم کنه سرسر
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 باشه بیدار  میکنم ..حاال برو بخواب ...-
 من رورو  تختم نشوند ..که سرم رو با سستي رو  بالشت گذاشتم ..

 تو ام خسته ا  زینال ...یه ودت خوابت نبره تبش باال بره ...-
 سووووومووون! بخواب ..مثل چشمهام مواظبشم ...-

 دوباره حرصي شده بود از این امه تکرارم ..
مها  نیمه بازم خود به خود رو  ام افتاد ...ولي حتي تو امون لحظه چشوو

اا  خواب ورویا ام سوورپنجه اا  محبت چکان زینال رو حس میکردم که 
سرپنجه مرتب کرد  شفته ام رو با  شید ومواا  ا شونه اام باال ک پتو رو تا رو  

... 
 بازام با نگراني زمزمه کردم ..

 زینال یاسمن ..-
 ..فقط بخواب ... حواسم به امانتیت است ..بخواب سمن -

**** 
با سستي چشمهام رو بازکردم ..نور خورشید درست وسط اطاق بود وچشم رو 
 میزد ..برا  اولین بار بود که خسته   خواب نبودم وسیرخوابم رو کرده بودم ..

سمن  صدا  زمزمه   زینت ازجا پریدم ..)یا سي به بدنم دادم که با  کش ودو
 ..؟زینال ..؟شب وخستگي ..؟امانتوووویووووم ..؟(..؟تب 

نفهمیدم چه جور  از رو تخت پایین پریدم ...تخت یاسوومن خالي بود ...با 
 نگراني از اطاق بیرون اومدم که زینت رو یاسمن به ب*غ*ل دیدم ...

 با آسودگي نفس گرفتم ..مرد این روزاا  من چه خوب امانتدار  کرده بود ...
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 سمن جان ..؟ خوب خوابید -
شیدم  سمن رو بو ک سیدم ..ویا شت الود زینت رو ب*و* با محبت گونه   گو
..یاسوومنم سوورومرو گنده بهم خیره شووده بود ودیگه خبر  از اون امه بي تابي 

 وبي حالي نبود ...
 آره زینت جان شرمنده ..خوابم سنگین شد دیربیدار شدم ..-
شدم ..بیچاره- شرمنده ؟منم تازه بیدار  سر  چرا  زینال خان تا امین االن باال 

 یاسمن بیدار بود ..تازه خوابیده ..
شرمنده تر از امیشه ..به اطاق مرد  که امیشه مدیونش بودم سر زدم ..دررو 
بازکردم ..صووودا  نفس اا  زینال وبو  خاک نم خورده تو اطاق  به ارومي 

ته وبي اراده نفس  ناخواسوو یده بود وادم رو م*س*  میکرد ... یدم پیچ کشوو
 ...کاش میشد به زینال بگم که من چقدر عاشق ع ر تنشم ...

نال درجا  که صووودا  خواب الود زی ین شووودم  پاورچین بهش نزد پاورچین 
 سنگکوبم کرد ..

 چي شده سمن ..؟-
 لبخند خجني زدم ومتعجب از حس ششم وگوشها  تیزش زمزمه کردم ..

 ایچي ..فقط اومدم بابت دیشب از  تشکر کنم ...-
 اب الود زمزمه کرد...خو

 بیدارم کرد  که تشکر کني ..؟-
سوخت ..بي اراده زانو زدم کنار تختش  سته وخواب الود بود که دلم  اونقدر خ

 وبا محبت خیره شدم به چشمها  خوني وخسته اش ...
 چه جور  از  تشکر کنم زینال ...؟-
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سمتم چرخید وخمار خواب بهم نگاه کرد ...تو این حالت  نگااش با کامل به 
 نگاام فاصنه ا  نداشت ..نفس اامون بهم بند میشد

 پچ پچ کرد ..
 خوب خوابید  ..؟-

 لبخند خجنم وسعت گرفت ...
 به ل ف تو اره ..-

 مواا  بهم ریخته اش رو با سرانگشت مرتب کردم که زمزمه وار گفت ..
 میخوا  کار دیشبم رو جبران کني ...؟-

 از ته دل گفتم ...
 ..آره حتما .-

 چشمهاش دوباره رو  ام میوفتاد ...
پس مواام ونوازش کن ...کوچین که بودم مامانم امین جور  دسوووت تو -

 مواام میبرد
دلم گرفت چقدر دنب این مرد کوچین بود ...بدون حرف تکیه دادم به دیوار 
وسرم رو به دستم تکیه دادم و سرانگشتهام رو نوازش گونه رو  موااش کشیدم 

 نیمه بسته   زینال بسته شد ولبخند محو  رو  لبش نشست ......چشمها  
 تو دلم نجوا کردم ...

که سوویر بشووي از حرکت  قدر نوازشوووت میکنم  نال ..اون )خوب بخوابي زی
 انگشتهام ...(



 285 سوخته دامانم

نمیدونم چقدر گذشت ولي با حرکت مالیم سینه   زینال ..سرانگشهام از تار 
بدون کوچکترین تار مواا  زینال جدا شووود ...به ارومي از  جا بنند شووودم و

صووودایي از اطاق بیرون اومدم ..این حق زینال بود که بعد از ین شوووب پراز 
 خستگي کمي استراحت کنه ...

******* 
یاسوومنم دوماه شوووده ...دومااي که به ددر عمر  گذشووت  روزاا میگذره و
...بزرگ شوودن یاسوومن یکي از سووخت ترین کاراایي بود که تا به حال انجام 

شت داد شت ولي میگذ شت زحمت زیاد  دا ست وگو شتي پو م ...پاگرفتن م
واربار شیریني وطعم خوش مادر شدن رو به یادم مي اورد ...دوماه از ازدواجم 
به این  ما امچنان امونه ...اردوعاد  کردیم  با زینال میگذره ولي راب ه   

ست ...ولي من انوز ام نتو شته فرار  درکار نی ستزندگي .دیگه مثل گذ م این ن
خاموش  یه اتش بس  مد   به تمکین کنم ... تو این  دل زخم خورده رو وادار 
بین من وزینال نوشته شده بود ...دیگه حدادل با زبونش نیش نمیزد وازارم نمي 
مده بودم ...تو این  نار او با شوورای م ک حد   تا  داد ..من ام حرفي نمیزدم ..

د که حاال دیگه خیالم راحت لحظا  مهمترین چیز ..شووناسوونامه   بچه ام بو
 شده بود ..

باااش کنار  به ارحال اردومون این وضووعیت تثبیت شوووده رو دبول کردیم و
میایم .....به جز من وزینال ..ایچ کدوم از اال خونه خبر از این ازدواج ندارن 
به زینت بگم ...بگم که زن زینالم ولي  ...یه ودتهایي دلم میخواد لب بازکنم و

دارم ...نمیدونم زینت بعد از شوونیدن اینکه مخفیانه ..اون ام ین رو  گفتن ن



wWw.Roman4u.iR  286 

 

افته بعد از زایمانم ...امسوور زینال شوودم چیه ..میترسووم که حرمتم از بین بره 
 ودیگه زینت به چشم گذشته بهم نگاه نکنه

باال  سوور یاسوومن نشووسووته بودم وانگشووتهام رو اروم آروم ...رو  مواا  پرز 
شدم ...تو تمام لحظاتي مانندش میچرخوندم ...ن سمنم خیره  فس گرفتم وبه یا

 که از وجود یاسمنم ل*ذ*  میبردم ..امیشه یه چیز  ته دلم ازارم میداد ...
بچه   دادر ..برادر یاسمنم ..پسر اوو  من ..تهور بچه ا  با شمایل بچه   
مهناز خار دلم شده بود ...مخل اسایشم ...حتي تهور داشتن امچین بچه ا  

 م رو اشفته میکرد ..ذان
حاال به مرحنه ا  رسوویده بودم که دلم به حال دادر وحمادت ااش میسوووخت 
...برا  دادر امین بس بود که بعد از چهار سوووال به امون ارزو  دیرینه اش 
رسیده ..امون شاه پسر  که عمر  درحسرتش بودو بهش مرحمت شدهو ولي 

 با بدترین شرایط ...
.آیا زیور زن تنخ زبان چهار سال از زندگیم انوز ام بر نمیدونستم چه میکنه ..

مسووند ددرتش تکیه میزنه وخدا رو بندگي نمیکنه ؟...یا حاال با وجود امچین 
 نوه ا  افتاده حال شده وبه خودش اومده ..؟

 سخت بود فکر کردن به این شرایط که تیره پشتم رو مینزوند ...
 سمن ..؟-

سر ب شتهام لرزید وبا ترس  شده بودم انگ نند کردم ..چرا متوجه اومدن زینال ن
 ...؟

 بسم ا.... ترسوندیم زینال ...-



 287 سوخته دامانم

 زینال چیني به پیشونیش انداخت وچشمهاش رو به عاد  امیشه ریز کرد ...
باز به چي فکر میکرد  که ترسید ؟ ...اصوال تجربه بهم بابته کرده ارودتي -

 کني ...که میر  تو اپرو  دار  به دادر نامرد فکر می
ازکنار تخت سمن بنند شدم وکمي ازش فاصنه گرفتم تا با صدا  ما بیدار نشه 

 ...وصاددانه اعتراف کردم ..
 به برادر یاسمن ...-

شد ...به تند   سته  شونیش برج اخم اا  زینال ..آنا تو ام رفت ورگ رو  پی
 گفت ..

 پس بهتره با خاطرا  خوشت تنها  بذارم ..-
 گره زدم ..دستم رو دور بازوش 

نرو زینال ..دلگیر نشو ...دادر جزري از گذشته   منه ..نمیتونم دورش بندازم -
... 
کي خواسووت دورش بنداز ؟ ..بچسووب بهش ...تو که عادته... امیشووه تو -

 گذشته زندگي میکني ...
عهباني بود ..خوب میدونستم که عهبانیه ..این رو عضال  منقبض شده   

خور نگاام رو بهش دوختم وبازام بازوش رو کشوویدم بدنش فریاد میزد ...دل
.. 
نکن زینال ..چرا اینقدر دوسوووت دار  نیش بزني وازارم بد  ...؟من نگفتم -

 دادر ..حتي نگفتم اووم ...گفتم داداش یاسمن ..
 دستم روپس زد ..

 چه فردي میکنه ...؟-
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 با طمانینه واروم جواب دادم ..
بفهمي اربار که یاسمن رو ب*غ*ل میکنم چهره فردش اینه که مادر نیستي تا -

  بچه   عقب افتاده   امسایمون جنو  چشمهام میاد ...ارودت پوشکش 
به  نال ..عمر   مادرم زی پا  کوتاه بچه اش میوفتم ..من  یاد  رو عوض میکنم 
دول تو... خدا خداکردم برا  این بچه... ولي حتي فکرشم نمیتوم بکنم که بچه 

ادر یاسوومن چقدر زجرو درد به امرااش داره ...ته دلم عذاب ا  با شوورایط بر
 وجدان دارم زینال ...

 سرانگشت دست ازارم رودوباره بند بازوش کردم ..
میترسم اونقدر از ته دل نفرین کرده باشم که دامن این بچه رو ام گرفته باشه -
.. 

 عضال  زینال کم کم شل شد وارامش به صور  سرخش برگشت ...
ز آه مظنوم نمیگذره سومن ..ولي نه ..به خاطر این نیسوت ..غم به دلت خدا ا-

 راه نده ...
دسووتش رو دور کمر پیچید که سوورخ شوودم وسوور به زیر انداختم ...دیگه باید 
عاد  میکردم به این دست اا  نیمه سوخته ...به این سینه   سوخته ..به این 

 مرِد مردستان تنها ..
با امچین چیز- باش چرا فکر  رو  به فکر خود   اایي خراب میکني ؟..

سوومن ...به فکر یاسوومن ..تو بهش شوویر مید  خوب نیسووت این امه حرص 
 وجوش بخور  ..
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دلم ضووعف رفت ...پیچید ...دروغ چرا ..ل*ذ*  بردم از این محبت پنهانش 
...چقدر با فکر بود ...چقدر محبت پشوووت تن به تن کنماتش بود ..چقدر 

سمنم شته ام  ارزش برا  من ویا دارل بود ...وچقدر فرق بود بین دادرو مرد گذ
پا  این واون  مدام زیر دسوووت و رل نبود ومن رو  دا که پشوویز  برام ارزش 
مینداخت وزینالي که حسوواب وکتاب امه چیز رو داشووت ...سوورم*س*  از 

 این محبت ...از این امه دیني که بهش داشتم ..کف دستم وجمع کردم ..
ن بچه مدام جنو  چشووممه ..خدا خودش میدونه که به نظر  میتونم ؟او-

 راضي به زجر ایچ بچه ا  نیستم ...
لب گزیدم از غهه ..درد اووم رو حتي از این فاصنه ام حس میکردم ...اشن 

 چکید از کنج چشمم ...زینال دست برد زیر چونه ام ..
ضافه کني - ست ..درد اوو  رو ام میخوا  ا سمن ...دردخود  کم نی سه  ب
 ش ..؟به
چیکار کنم؟ ...انگار مادر که شوودم حس اام ام ردیق شووده ..دلم به حال -

 مورچه اا ام میسوزه ...
لبخند  کنج لبش نشست ..وبا سرانگشت اشن گوشه   چشمم رو پاک کرد 

 ..از خدا که پنهون نیست ..دلم پیچید از محبت سرانگشتش ...
اسووتراحتته ..ودت غهووه نخور سوومن ..به حد کافي کشووید  ...االن ودت -

به بمر  مت برا   ته کني زح که نرف یاد   یاسوومن .. ل*ذ*  بردن از وجود 
 رسیدنش کشید  ... حتي تن وتنها جنو  من وایساد  ...

 اردو به یاد ددباز  اا  گذشته ام نیم لبخند زدیم ...
 وادعا بهتر نیست امه   اینها رو فراموش کني وبه زندگیت برسي ...؟-
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ونگاام گیر کرد تو نگااش ...نگااش مهربون تر از امیشوووه سوور بنند کردم 
 ..اب میکرد دندیل اا  یخ بسته   گوشه گوشه   دلم رو ...

شتهام ورو  چروک اا  نیمه  سرانگ سینه اش باال بردم و ستم رو از بي اراده د
سوووخته اش کشوویدم ...این چین وچروک اا ..اگرچه ظاار خوبي نداشووت 

 کرد ..ولي کني مردانگي پشتش خوابیده بود ......اگرچه گااي منزجرم می
شي که اون - سنگدلي با شه تو امون مرد  تو خیني مهربوني زینال ...باورم نمی

شیدن روام مودوف  اوایل برام از درار دانون اا  خونه اش حرف میزد ونفس ک
 میکرد ...

ستهام بند  ست ومن حس کردم که از گرما  د شمهاش رو به آرومي ب زینال چ
   چروکیده اش منقبض شده ...اا
امیشه مهربون باش زینال ...زبون تل*خ*  چیز  از مهربونیت کم نمیکنه -

... 
 زمزمه کرد ...

 نمیذارن سمن ..نمیذارن خودم باشم ...-
 سرانگشتم رو  چروکهاش پارین اومد ورسید به کنج لبش ...

 پیش ما که استي خود  باشي ...چیز  از ددرتت کم نمیشه ..-
 دستم رو تو دست گرفت ...

 جنو  توددر  نمیخوام ..-
 چشمهاش رو که بازکرد ..حل شدم تو نگااش شفافش ...

 سمن جان ..یاسمن بیدار ...؟؟-
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به سوورعت از آغوش زینال فاصوونه گرفتم ولي زینت اون چیز  رو که نباید 
 ...دید ...نگااش تیره شد ودنب من مثل طبل کوبید ...

افتاده بود ..چشوومها  ما  وتیره   زینت بین من وزینال نفسووهام به شووماره 
 میچرخید ..انگار باور نداشت چیز  رو که دیده ...

 پااا  یخ زده ام رو به حرکت دراوردم ولي زینت دبل از حرکت من رفته بود ...
 زینت زینت صبرکن ..-

 زینال بازوم رو کشید که چرخیدم به سمتش
 چیه ..؟-
 بذار بره-
 یدوني چه فکر  راجع به من وتو میکنه ..؟بره ..؟م-
اره خوب میدونم ...ولي اگه االن باااش حرف بزني اونقدر ذانش منحرف -

 شده که حرفها  رو باور نکنه ...
 ولي من ...-
 یکم بهش مهنت بده ..خودم امه چیز رو براش توضیح میدم ..-

 بي حس وحال سرجام موندگار شدم ...
 از دستمون دلخور میشه ...اگه باور ام کنه باز -
 بهش حق نمید  ..؟اون جا  مادر من وتو رو پرکرده ...-

 شرم زده گفتم ..
 نمیتونستم بگم خجالت میکشیدم ...-

 زینال از ته سینه آه کشید ..
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کاریه که شووده ...باید خودم زودتر بهش میگفتم ...یکم صووبرکن بذار ببینم -
 چي میشه ...

 رو زمزمه کردم ..به سمتم برگشت ..ازم فاصنه گرفت که اسمش 
 تروخدا از دلش دربیار ..من طادت ناراحتي زینت رو ندارم ...-
ستم بربیاد انجام میدم ..ولي تو فعال دخالت نکن ..ودتش برسه - ارکار  از د

 خودم میام سراغت ..
تمام عهر زینت تو  اطادش موندگار شد ومن مثل یه کالف سردرگم تو خودم 

ام بازنشودم ...نگران رفتار وعکس العمل اا  زینت بودم ..اینکه  پیچیدم واز
ستم ..ازارم میداد  ش ستفاده کردم یا زیر پا  زینال ن سوا فکر کنه از اعتمادش 
..دوست نداشتم وجه ام به این شد  خراب بشه ...ترجیح میدادم به جا  این 

صورتم بزنه یا لیچار بارم کنه ..ولي این جور سیني به  سسکو  .. کو    با 
 تنخش ازارم نده ...

دم غروب بود که صووابر اومد وبازام زینت از اطادش بیرون نیومد ..زینال که 
 برگشت ...خونه تو سکو  غرق بود ویاسمن خواب ...

شت دراطاق  سترس ونگراني پ شد ومن با ا زینال تقه ا  به در زد وداخل اطاق 
م تا زینال زودتر از اطاق بیرون زینت... لحظه اا رو شمردم وبانیه اا رو رد کرد

 بیاد ..
با صدا  بازشدن در ازجا پریدم ...زینال پیش چشمها  بهت زده ام مچ دستم 
رو کشید وپشت سرش وارد اطاق شدم ..نمیدونستم حرفهاشون به کجا رسیده 
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که اخم اا  زینال این جور  تو ام رفته ..زینت با اخم به مچ دسووتم که تو 
 ر بود نگاه میکرد ..دستها  زینال اسی

حاال باور  شد زینت ..؟خود  خوب میدوني که من مجبور نیستم کاراام -
سمن دار   ضیح بدم ولي چون حق مادر  به گردن من و صابر تو رو برا  تو و

 بهت میگم ..من مجبور شدم به خاطر شناسنامه   یاسمن عقدش کنم ...
 زینت نفسش رو فو  کرد ...

نذاشووتي شوووارش براش مجبور بود  ..؟کي - مجبور  کرده بود ..؟چرا 
 شناسنامه بگیره ..؟

یه بار میگم زینت ..فقط یه بار دیگه میگم ..پس خوب گوش کن ...شوووار -
سمن منم ..نه دادر ونه ایچ مرد دیگه ا  ...نمیذاشتم زینت ...حتي اگه سمن 

هیب  شیرین ن شتم این بچه مثل انگور  ست وپام ام میوفتاد نمیذا غال شبه د
 بشه ...

 صداش رو پارین تر اورد وادامه داد ..
زینت تو وضووعیت من وسوومن رو دید  ..دادر حتي به بچه   خودش ام -

ستي که دادر انوز  صال متوجه ا سمن رحم کنه ..؟ا ستي به  رحم نکرد میخوا
روکارااش پافشووار  میکنه که حتي با وجود بچه   نادهووش بازام سوومن رو 

میخوا  سوومن خفت بکشووه ..من که مثل شوویر پشووتش طالق داده ...؟تا کي 
باشووم کسووي جرا  نمیکنه ازگل باالتر بهش بگه ...سوومن به من احتیاج داره 
زینت ..اگه میبیني تا حاال حرفي نزدیم به خاطر شرایط بود ..من تنها به فاصنه 
  یه افته از طالدش عقدش کردم ..اگه این خبر رو میشوونید  چي با خود  

 ...؟که سمن برا  شوار له له میزنه ...؟ فکر میکرد 
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 زینت با ناراحتي دست رو  زوانوش کشید ..
 نه این چه حرفیه ...؟-

 زینال ارومتر از دبل ادامه داد ...
زینت دِر دروازه رو میشوووه بسوووت ولي دِردان مردم رو نه ..امین مردم اگه -

ه ریگي ب میفهمیدن میگفتن شوووارش حق داشووته طالدش بده ..زَنن حتما یه
سمن نداره ...درکمون کن زینت  شش بوده ..ایچ کس خبر از زندگي من و کف
ما  نت مردم  دانون ..ولي فرا یا خالف  مجبور بودیم ...خالف شوورع نکردیم 
شواریم  سما زن و سمن ر ضمن من و امچین برنامه ا  رو دبول نمیکنه ...در

...من تو این  ..فقط وفقط برا  شووناسوونامه   یاسوومن ...ولي درمورد راب مون
 مد  دست ام به سمن نزدم ..

 با خجالت سر به زیر انداختم
 اینااا ازخودش بپرس ...-

 زینت با شرمندگي گفت ..
زینال خان من چي کار به زن وشووار  شوما دارم ...من فقط دلگیرم که چرا -

 باید اینقدر دیر بفهمم ..؟
ودسووتهام رو دورش با لحن صوواددانه وپراز محبت زینت فاصوونمون رو پرکردم 

 حنقه کرده ام وگونه اش رو ب*و*سیدم ...
 منو ببخش زینت جان ..به خدا که شرمنده ام ..توگوشم ام بزني حق با توِا...-

 زینت گونه اش رو چنت زد ...
 دستم دنم بشه که تو گوش تو بزنم ..من که از کسي طنبي ندارم-
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 پس ماروبخشید  ..؟-
 حسر  زده اه کشید ..

نکرده بودید ..اردوتون عادل وبالغید ..من فقط دل نازک شوودم ..سوور کار  -
شد  ست  سنامه   بچه در شنا ارچیز کوچیکي به تریج دبام برمیخوره ...حاال 

 ...؟
 با ذوق ب*و*سیدمش ..

 اره درست شد ..درست درست ...زینال به اسم خودش شناسنامه گرفت ..-
 خب شکر خدا حدادل خیالم راحته ...-

صدا  سي که از راب ه    با  ست کردم ..حاال تنها ک صابر کمر را یاالنه گفتن 
 من وزینال بي خبر بود .امین صابر بود ..

 اا صابر بیا تو ...-
 صابر یاسمن به ب*غ*ل تو اومد ...

کجایي زینت؟ ..بچه رو ول کرد  به امون خدا ..داشت خودش رو میکشت -
... 

 ن شاد  گفت ..یاسمن رو از صابر گرفتم که زینت با لح
 خبر خیره کاکو ..زینال خان زن گرفته ..-

 لبها  صابر خندید وبرگشت به سمت زینال ...
 وادعا ادا ..؟حاال کي است..؟-

 زینت دستهاش رو به دور شونه ام حنقه کرد ..
 غریبه نیست خودیه ...سمن ..-
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ه ک چشمها  صابر گشاد شد ومابین من وزینال چرخید ...سر به زیر انداختم
 صدا  صابر بنند شد ...

 مبارکا باشه ...به سالمتي ودل خوش ...پس شیرینیش کو زینال خان ...؟-
 زینال نفسي گرفت ...

 به مودعش شیریني ام میدیم ...-
شکر که امه  شد از اطاق بیرون اومدم ...خدارو سمن که بنند  صدا  نق نق یا

و با اون امه چي ختم به خیر شوووده بود ..اصووال دوسوووت نداشووتم زینت ر
 مهربوني.. دل چرکین ببینم ...

 پیشوني نرم یاسمن رو ب*و*سه زدم وزمزمه کردم ...
 دید  زینال امه چیز رو درست کرد ...-

 سرم رو به سمت سقف اطادم بنند کردم وبرا  اولین بار از ته دل گفتم ..
 خدایا شکر  ...به خاطر وجود مرد  مثل زینال تو زندگیم ....-

*** 
شوون یاسوومن رو عوض کردم وکف پا  سووفید وخوشووگنش وفو  کردم پو

 ...یاسمن دست وپایي تکون داد وچشمهاش رو گشاد کرد ...
 سمن جان کمن نمیخوا  ..؟-
 نه زینت ..خودم از پسش برمیام ...-
 اخه انوز خسته   خوابي ...-
 نه خوبم ..-

 زینت من مني کرد ..
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 راستي ...سمن جان ...-
منتظر ادامه   حرفش شدم ..ولي زینت به جا  حرف زدن فقط سربنند کردم و

 من من میکرد ...
 چي شده زینت ..؟-
شدم که بدونم - ستم ..مادر ن شنا نی شده ..خب ..خب ..من زیاد آ چیز  که ن

 ..ولي میگم اگه ..اگه ..
 چي میگي زینت ...جون به سرشدم ..راجع به یاسمنه ..؟-
 نه مادر .راجع به خود  و ...-
 خودم وکي ..؟-

 زینت نفس گرفت وتو یه لحظه تند وپشت سر ام گفت ...
 راجع به تو وزینال خاِن ..-

 چشمهام ریز شد ..انوز یه افته ام ازدونستن زینت نمیگذشت ...
ببین سوومن جان ..خدا گوااه نمیخوام تو کار  دخالت کنم ...ولي تو ام -

 شده ...جا  دختر من ..اگه میبیني ...خون ریزیت د ع 
 دوباره مک  کرد ...

 با زینال خان یکم راه بیا ...-
شدم وامزمان گرگرفتم ...تازه معني من من  سر سینه ... شد تو  سم حبس  نف

 کردنها  زینت رو درک کردم ...
ها - تن وتن ید .. اا امون جور ما بازام شوو من ارچي منتظر شووودم ..دیدم 

ودم عاشق یه دختر شد ولي ...زینال خان یه عمره که تنهاست ..بهت که گفته ب
 دسمتش نبود ..
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ست ازدواج  شد ...دیگه نخوا سوختگي ام ...از این رو به اون رو  بعد از اون 
کنه ..چند سوواله که تنها امدمش شووده جانماز ولنج ااش ...میدونم به خاطر 
ست ..تو بهش محبت  شي ..ولي به خدا که دلش دریا صورتش ممکنه اذیت ب

سم شه  ضعیتتون چه جور  کن ..بنده ا  می ن جان ...من نمیدونم تا حاال و
 بوده ولي اگه میخوا  میتوني شبها پیشش بخوابي ...

 دستم مشت شد ...تمام تیره   پشتم غرق عرق بود ..
سوومن جان توروخدا چشوومها  ورو  سوووختگي اا  زینال ببند وبه دلش -

 .. دنیا نیست نگاه کن ..خود  بهتر از ارکسي میدوني مردتر از زینال خان تو
 نفس گرفتم وزمزمه کردم ..

 زینت ..؟ -
 زینت با چشمها  نگران خیره شد بهم ...

من دو ماِه که زن زینال شودم ..اون اوایل خیني سوختم بود ..مخهووصوا که -
شم .ولي بعد از اون ودتي خوب فکراام  زینال یه جوراایي مجبورم کرد زنش ب

یدم این بهترین راه بود ..ا نه رو کردم د ندنم تو این خو دل مو حدا ین جور  
مشووکل سوواز نمیشوود ...از طرف دیگه دخترم پدر  پیدا کرده که حتي از پدر 
وادعي خودش ام بهتره ...زینت من خیني ودته که از سوووختگي اا  زینال 
ست که اگه تا عمر دارم ام کنیزیش  سم ..اونقدر دل زینال بزرگه ومرد ا نمیتر

 ..رو کنم بازام کمه ..ولي .
 ولي چي مادر ...باالخره که چي ..؟-
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فعال نمیتونم زینت ..من چهار سوووال تموم به دادر اعتماد کردم ..نتیجه اش -
شوود این ..چه جور  میتونم بازام به کسووي اعتماد کنم ؟..اعتراف میکنم که 
زینال وادعا مرد خوبیه ..اصووال جدا  سوووختگي ااش امه چي تمومه ...ولي 

 ندارم ..نمیتونم فعال امسرش باشم .. من انوز امادگیش رو
 ولي خانم جان این کار اشتباه ..مرده ..تودع داره ...-

 سربه زیر انداختم ..
شم ولب - اگه زینال بخواد من حرفي ندارم ..به خاطر تمام محبت ااش مدیون

 از لب باز نمیکنم ..ولي اگه حرف دلم رو بخوا  ...؟
 زینت نفس گرفت وبا مک  گفت

شه - ست ..اما تروخدا به فکر اون بنده   خدا ام باش با خانم جان زور که نی
..بعد ازیه عمر تنهایي وحسر  کشیدن تازه یه ام بالین پیدا کرده ..نذار بیشتر 

 از این تنها بمونه ...
 کي ام بالین خواست که تو دنبالش میگرد  ..؟-

صور  کبود زینال فر شتم ... صدا  زینال برگ شنیدن  ض رب از  زد که یاد میم
 خیني سعي داره تا جنو  عهبانیتش رو بگیره ...

 رنت زینت پرید وبه تته پته افتاد ...
 من... من ..؟-
میبیني زینت به خاطر امین حرفها بود که نمیخواسووتم احد والناسووي بفهمه -

 ...اگه احترامت واجب نبود ..امین االن از این خونه پرتت میکردم بیرون ..
 ن امه تند  وبرندگي اسمش رو بردم ...بهت زده از ای

 زینال ..؟-



wWw.Roman4u.iR  300 

 

 حاال دیگه کار  به جایي رسیده ...-
 زینال بسه ..چي دار  میگي ..؟حق ندار  به زینت بي احترامي کني ...-

 زینال عهباني وکالفه دستي تو موااش کشید ..
 باراخرته زینت ..باراخریه که تو راب ه   من وسمن دخالت میکني ..-

 چشمها  زینت پراز اشن شد ...
 ولي من ..-
سمن باید ل ف - شنیدم از اینکه تنهام و شنوم به ددر کفایت  نمیخوام چیز  ب

کنه وامدم یه ادم سوووخته بشووه ...بهت گفتم زینت که تمام این کاغذباز  اا 
ستي پیش خود  فکرکرد  که من  ش سمنه ...چه جور  ن سنامه   یا شنا برا  

 محتاج سمنم ...؟
 ي کردم میونه دار  کنمسع

 دار  اشتباه میکني زینال... نیت زینت خیر بود ..-
سمن ..من به ایچ کس اجازه   دخالت تو زندگیم رو نمیدم - ساکت باش  تو 

 ..بار اخرته زینت ..دیگه نشنوم ..
سرش کوبید که با  شت  شد ...وزینال در رو پ شن  صور  تپل زینت غرق ا

 تم ..عهبانیت بنند شدم ودنبالش رف
 تو چته ..؟چرا حرمت مو  سفید زینت رو نگه نمیدار  ؟-

 زینال با غیض برگشت سمتم ..
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بارش - مد  که ارچي از دانم درمیو نت نبود  ید زی مت مو  سووف گه حر ِد ا
نه زینت ونه ایچ کس …میکردم وبعد ام بقچه اش رو میزدم زیرب*غ*لش 

 دیگه حق نداره به من ترحم کنه ...
 کنه؟ ..زینت فقط نگران من وتو بود ...کي خواست ترحم -
نه از - نه حرفي از تو بشوونوم  گه نمیخوام  ح  نکن ...ارچي بوده دی اام ب با

زینت ..یاد  نره سمن ..زندگي من وتو فقط وفقط به خودمون ربط داره ..دلیل 
 نداره پیش ارکس وناکسي جار بزني که به زور عقد  کردم ...

 دم ...؟خیني بي انهافي .. من جار ز-
 امه چي رو شنیدم سمن..دیگه نمیخوام بشنوم ...-

سنگین تر از  شت ... شد وزینال با اخرین اولتیماتوم تنهام گذا سته  لبهام بهم ب
ساکت میکنه وبا  سمن رو تو ب*غ*لش  شتم به اطاق که دیدم زینت یا دبل برگ

 گوشه   شالش داره اشکاش رو پاک میکنه ...
 زینت جان ببخشید ..-
 نداره من عاد  کردم به حرفها  زینال خان ...عیب -
 من معذر  میخوام ..-
 نگید خانم جان من نباید دخالت میکردم ..-
 ولي تو که حرفي نزد  ..؟زینال نباید عهباني میشد ..-
 حق داره مادر ..من کااني کردم ..-

نشوسوتم کنارش رو یاسومن رو از ب*غ*لش گرفتم وشوونه ااش رو به ارومي 
 ...دیگه حرفي نداشتم تا بگم ..مالیدم 

*** 
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یاسمنم ..تن دانه دخترم ...سه ماه شده ...روزاام مثل د ار سریع السیر پشت 
 سرامي میگذره ومن به ارومي شااد بزرگ شدن طنفکم استم ...

زینت انوزام یه ودتهایي زیر لبي درگوشووم نجوا میکنه و ازتنهایي زینال میگه 
وتمکین کردن من ..ولي از ترس تجربه   دبني زود لب ...از وظایف زناشویي 

 میبنده ومن وزینال رو به حال خودمون میذاره ...
ولي من تو این روزاا ارردم دودوتا چهار تا میکنم میبینم نمیتونم ...سخته برام 
..درده که مرد غریبه ا  رو دوباره به حریمم راه بدم ...با بي تفاوتي اا  زینال 

یجه رسوویدم که اون ام تودعي از من نداره واین عقد واین محرمیت ..به این نت
شده ...یه ودتهایي تو تنهایي اام  سمن انجام  سنامه   یا شنا فقط وفقط برا  
سکو  ...وجدان بیدارم فریاد میزنه که  سمن خوابه وخونه غرق  ..ودتایي که یا

 رااش ..حقاین حق زیناله تا براش امسر  کنم ..تا ام بالینش بشم وامپا  
بدون ایچ  ماه مردونگي رو درحقم تموم کرد و ند  مام این چ که ت یه  مرد

 چشمداشتي بهم سرو سامون داده ...
شته اا رو نداره ..نمیتونه  سته وتنگم ..دیگه جرا  گذ ولي این دلم ..این دل خ
..نمیخواد ..نمیشوووه ...که یه باردیگه به مرد  اعتماد کنه ...پس من بازام با 

مام از کنار مردم میگذرم وبدون توجه به خواسته اا ونیازااش شبهام پررویي ت
رو تو اطاق یاسمنم سپر  میکنم ...میدونم بي انهافیه ..ولي چه کنم که انوز 

 سختمه ...
ست بین کتف ااش کوبیدم  شت گرفتم واروم ومالیم با کف د سمن رو به پ یا

 وخواب شبم رو حروم ... ...با اینکه سیر از شیر بود ولي بازام نق نق میکرد
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ساعت دوازده  هوصا که  ساکتش کنم ..مخ دیگه وادعا نمیدونستم چ ور باید 
 شب بود ودلم نمیخواست زینت پیر وخسته ام رو زابراه کنم ...

سمنم رو مالیدم  ست بین کتف اا  یا ستم رو بنند کردم وبه ارومي با کف د د
سمن رو والالیي خوندم ...ولي تو عرض چند بانیه ..با ح سم یا سي لبا س خی

 ازخودم فاصنه دادم ونگااي به سرشونه   خیس از شیر واستفراغم انداختم ...
سمن رو عوض کردم ...بو   سفناک لباس یا ضع ا سروو با بیچارگي با امون 

 زام استفراغ حالم رو بد میکرد ...
لباس یاسمن که عوض شد ..چشمهاش کم کم گرم شد وتو عرض چند ددیقه 

سوخته ..تمام به آروم ست ...پدر  ش ي خوابش برد ...لبخند محو  رو  لبم ن
 جونم رو کثیف کرد وبعد با خیال راحت خوابید ...

نگااي به ساعت انداختم ..ین نهفه شب بود ..با سرانگشت پیران کثیفم رو 
ازخودم فاصوونه دادم وبه اجبار بنند شوودم ..با این وضووع م مئنا نمیتونسووتم 

 بخوابم ...
به یاسوومن غرق خواب انداختم وپتوروروش مرتب کردم وبا برداشووتن نگااي 

 لباسهام رااي حموم طبقه   باال شدم ..
بد  خونه   زینال این بود که فقط یه حموم تو خونه داشووت اون ام طبقه   
بال ..حموم دیگه گوشه   حیاط بود که با شرایط من نمیشد ازش استفاده کرد 

... 
ش ولرم گرفتم وبعد از چند ودت با خیال راحت تني خسته وخمار خواب یه دو

سر من اورده بود  سمن راحت بود ...با بالیي که  به اب زدم ...خیالم از بابت یا
 حتما سه چهار ساعت بعد  رو راحت میخوابید ..



wWw.Roman4u.iR  304 

 

مواام رو نیمه خیس ونیمه خشوون بازگذاشووتم وپاورچین پاورچین از فضووا  
 پراز بخار حموم بیرون اومدم ..

ونه سوواکت بود ونور کمرنت شووبخواب میون راارو  طبقه   پارین اندک خ
 روشنایي کمي به محیط اطراف میداد ...

انوزچند ددم برنداشووته بودم که دراطاق مهمون خش خشووي کرد ...تو اون 
فضووا  تارین تپش دنبم باال رفت وسوورجام میخکوب شوودم ..کي میتونه از 

 یاد ..؟اطاق مهموني که امیشه خالیه بیرون ب
 درکه کامال بازشد تازه تونستم نفس بگیرم ..

 سمن تویي ..؟-
 نفس حبس شده ام رو بیرون فرستادم

 بسم النه زینال ..من وترسوند  ...تو اطاق مهمون چي کار میکني ..؟-
 زینال شونه باال انداخت ..

یه پتو  نازک میخواسووتم که پیدا نکردم ..تو این ودت شووب اینجا چي کار -
 ي ..؟میکن

 با چند تا ددم بهم نزدین شد ودبل از اینکه حرفي بزنم ادامه داد ..
 حموم بود  .؟-

سبیده بود کنار زدم ...حدادل بعد  سم رو که به بناگوشم چ تره ا  از مواا  خی
 از محرم شدن به زینال نگران حجابم نبودم ...

شدم د- سم باال اورد ..مجبور  شیر خورده بود رو لبا سمن ارچي  وش بگیرم یا
 ..ببخشید که سروصدا کردم ..
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 نه ..فکر کردم اتفادي برا  یاسمن افتاده که صدا میاد ...-
یه حس خیني دشوونت ته دلم چرخید وچرخید ولبخند رو لبم اورد ..از حس 

 مسئولیت واامیتي که برا  یاسمنم دارل بود لبریز شوق شدم ..
 ... ممنون که به فکرشي ...مزاحمت نمیشم برو بخواب-
 دیگه خوابم نمیبره ...-

ددمي برداشتم که مچ دستم رو گرفت ضربان دنبم بنندتر شد وبي اراده از این 
 نزدیکي بي مقدمه جمع شدم ..

 چیه ..؟-
 برام چایي میذار  ..؟-

 معذب از فاصنه   نزدیکمون فقط زمزمه کردم ...
 ولي تو که میگفتي اگه چایي بخور  خوابت نمیره ...-

شد ونفس گرفت  تو امون ضا  تارین حس کردم بدن زینال بهم نزدین تر  ف
 ..بنند وکش دار

 چه بو  خوبي مید  سمن ..؟-
نفس گرفتم ..جز بو  بدن شووور وشووامپو  سوورم بو  دیگه ا  به مشووامم 

 نمیرسید ...
 بو  شامپومه ...-

صووور  نیمه تارین زینال بهم نزدین شوود وبازام نفس گرفت ...از این امه 
ي تپش دنبم لحظه به لحظه باال وباالتر میرفت ونفس اام تند شووده بود نزدیک

.. 
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صنه گرفتم  ستم از زینال فا سبوندم وتا جایي که تون شتم رو به دیوار چ تیره   پ
 ..دست زینال به دور مچم محکمتر شد ..

 چیه سمن ..؟چرا این جور  میکني ..؟-
ا حرص دسووتم رو راا کرد معذب وکالفه فقط سوور به زیر انداختم ..که زینال ب

 وبا ناراحتي ازم دور شد ..
 ناراحت از عکس العمل بي جا  خودم ودل گیر  زینال بازوش رو گرفتم ..

 ببخشید ...-
 زمزمه کرد ..

ببخشووم؟ چي رو ..؟اینکه بعد از سووه ماه انوز ام از نزدیکي من میترسووي -
شوار عاد  پیش ام  شیم ..؟اینکه ..؟اینکه حتي اجازه نمید  مثل یه زن و با

 با پررویي تمام امچنان پیش یاسمن میخوابي وبه رو  خود  نمیار  ..؟
 از تن صدا  باال  رفته   زینال دستم و رو  دانش گذاشتم ...

تروخدا ارومتر ..االن امه رو بیدار میکني ...بیا بریم پارین چایي بذارم ..با -
 ام صحبت میکنیم ...

 ص غرید ..زینال دستم رو پس زد وبا حر
 من حرفي بااا  ندارم ...-

 دوباره دستم رو بند بازوش کردم ..
 تروخدا لج نکن زینال ..بیا بریم پارین حرف میزنم ..از دلت درمیارم ...-

 با دد  غر زد ..
 الزم نکرده ...-
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 با ناراحتي اسمش رو بردم ..
 زینال ..؟-

کشووید واز پنه اا  زینال نفس گرفت ...بازام نفس گرفت ودراخر ..دسووتم رو
سماور  سمت  ستم رو راا کرد که بي مک  به  شپزونه د پارین رفت ..کنار درا
سکو  کرده بود وبي حرف  شنش کردم ..زینال  شپزخونه رفتم ورو شه   ا گو
سته بود ...بدون اینکه حرفي از  ش سینه ن ست به  صندلي نااارخور  د رو  

 رو پوسووت گرفتم وجنوش اتفاق افتاده بزنم ..تند وتند میوه اا  شووسووته شووده
 چیدم ..

شده  ستم ارجور   عذاب وجدان بدجور  بیخ گنوم رو گرفته بود فقط میخوا
 از دل زینال دربیارم ..ولي زینال امون جورپراز غیض دست به میوه اا نزد ...

 نمیخور  زینال ...؟-
 سرد وعب*و*س تنها گفت ..

 اشتها ندارم ..-
 .؟چون من پوست گرفتم خوشت نمیاد .-
 اه سمن ..چه رب ي داره ..؟-

 یه تیکه سیب زدم سر چنگال ..وبه سمتش گرفتم ..
 ازم دلخور نباش زینال ...دست خودم نیست ..انوز سختمه ..-
شد  - سختته؟ ...با این امه ادا اطوار چه جور  زن دادر  بعد ازسه ماه انوز 

ي سوواده این ..؟من که تو این مد  چیز  از  نخواسووتم ..نباید با یه نزدیک
 طور  من رو پس بزني ...
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حرفي برا  گفتن نداشووتم ..حق کامال با زینال بود ..حاال بعد از سووه ماه اون 
 دیگه د عا وحتما مرد من بود ویه سر  خواسته داشت

چایي رو دم گذاشووتم وتا دم کشوویدنش سووکو  کردم ..دو تا چایي ریختم که 
سمت اطاق شد وبه  سیني چایي رو  زینال بي مقدمه ازجا بنند  سمن رفت .. یا

رو  میز گذاشتم وپشت سرش وارد اطاق شدم ..زینال کنار رختخواب یاسمن 
 نشسته بود و با سرانگشت مواا  کرک مانند یاسمن رو نوازش میکرد ..

نشستم کنارش ومحو محبتي که به یاسمن داشت شدم که تو یه لحظه برگشت 
 خورد ..به سمتم ..جور  که نفس اامون تو ام گره 

 به خاطر اینکه صورتم سوخته اس پسم میزني ...؟-
 گیج وگنت زمزمه کردم ..

 این چه حرفیه ..؟-
 آره سمن؟ ...چون سوخته ام برا  کمم ...؟-

 زمزمه کردم
 نه ..-

شتباه میکرد ..تمام این  ازاون امه ناراحتیش بغض گنوم رو گرفته بود ...زینال ا
پاره  پاره  نب  خاطر د به  نت دیده   من بود وگرنه پوسوووت مشووکال   یا وخ

وصووور  که عاد  میشوود ..سوویر  بود که زیبایي مي افرید ..وزینال غرق 
 زیبایي بود ...

 راضیت نمیکنم سمن ..؟-
 چونه ام لرزید ...
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 این ور نیست ..به خدا که این طور نیست ..-
 اگه ..اگه بدوني ...-

 نفس گرفت ..
که سوووختم نهووف بیناریش رو از اگه بدوني چشووم چپم ام امون مودعي -

 دست داده چي ..؟
آه از ته جگرم بنند شوود ..نهووف بیناریش ..؟ چقدردرد داشووت این مرد ومن 
نمیدونسووتم ..مِن خودخواه نمیفهمیدم ..تازه درک میکردم که چرا بعضووي از 
ودتها بعضووي از چیزاا رو زینال نمیدید ...مرد سوووخته   من ..نیمي از بینایي 

 از دست داده بود .. چشم چپش رو
 اونودت دیگه تو صورتمم نگاه نمیکني ...؟-

 نجوا کردم ...
 بسه زینال ...صورتت خیني ودته برام عاد  شده ...-
 پس چته؟من که ارخواسته ا  داشتي اجابت کردم ..ارچي خواستي ..-
میدونم زینال ..به خدا خودم بهتر از ارکسي میدونم ..میفهمم با اینکه چشم -

 دیدن یاسمن رو ندار  ولي دست نوازش رو  سرش میکشي ...
 نمیخوام ادامه بد  سمن ...نمیخوام ادا  دین کني ..-

سمن  صدا  اق اقم یا شده بود از این امه درد ...برا  اینکه  نفس اام نیمه 
 رو بنند نکنه دستم رو گرفتم جنو  لبهام ...

 نمیخوام منو عاریه ا  تحمل کني ..-
 زینال ..؟-

 ازجا بنند شد ونفس گرفت ..
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شق ادم - ستم ..حق دار  ..کي عا شه دبول ..من برا  کافي نی سمن ..با شه  با
 سوخته ا  مثل من میشه ..؟

اا  رو   که درد من چروک  یدونسوووت  خدا م فت ازغمش .. دلم اتیش گر
شد ..نیم خیز  شم نیمه بیناش ..ازجا که بنند  صور  وگردنش نبود ..حتي چ

گرفتم زینال دوباره نشست ...سرانگشت خیس از اشکم رو شدم وبازوش رو 
 به ارومي بنند کردم ورو  چروک اا  صورتش کشیدم ..

 تو برام کم نیستي زینال ..من کمم ...من حقیرم ..تو مرد  ..بزرگي ..-
به سوومتش خم شوودم ولبهام ورو  بنند بنند چروکیده   گونه اش گذاشووتم 

صورتش زدم  سه رورو   صورتش رو تر کرد واولین ب*و* شمم  شن چ ...ا
 ودستها  زینال دور کمرم پیچید ..

 من وببخش اگه زن خوبي برا  نیستم ..اگه حتي نمیتونم ام بالینت ...-
 انگشت گذاشت رو لبهام ..

ام سوور و زن فقط برا  بالین واغوش نیسووت سوومن ..از  نمیخوام ..ایچي -
ته سعي کن کمي دوستم داشنمیخوام ..فقط دبولم داشته باش .سعي کن ..فقط 

 باشي ...
 دارم زینال ..-

 دل شکسته سرچرخوند ...
 چون مدیونمي ..؟-
 زینال ..-
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ستم مال توِا..وفقط از  - ست ونی سمن ...خیني ودته که ا زندگي من مال توِا 
 یه خوااش دارم ..بذارنزدین بشم سمن ..

 دستهام رو گرفت وادامه داد ..
ست- سته بذار ارودت که میخوام د ها  رو بگیرم ...بذار لم*س*  کنم ..خوا

   زیادیه ..؟
کاش  نه ...ا   ما ناتوانیم ...از این خوااش مظنو مه  ید از این ا اشووکم چک
ستم امون جور  که تو روزاا  دور ..خودم رو ..روحم رو ..زندگیم رو  میتون

 تسنیم دستها  دادر میکردم به زینال میسپردم ..
 مه   وجود من مال توِا ...خواسته ا  زیاد نیست ..ا-
نه سوومن ..خود  میدوني که نیسووت ..که اگه بود تا حاال کمي امرااي بهم -

شي ..من این عالده   کالمي رو  شون میداد  ...نه اینکه ارروز ازم دورتر ب ن
 نمیخوام ..

 کف دستم ورو  دسمت سوخته اش کشیدم ونوازشش کردم ..
 میکنم ..حاللم کن زینال ..فقط برا  شردرست -

 لبخند محو  زد
 تو سرتاپا خیر  ..امینکه با زبون تنخم کنار اومد  بسه ..-
 من ومیبخشي ..؟-

سوورش رو به ارومي پارین اورد ورو  مواا  خیسووم ُگِل ل.بها  نیمه سوووخته 
 اش رو کاشت ..

ستش گونه  سوخته   د شت  سرانگ شت وبا  صورتم گذا ستهاش رو دو طرف  د
 وپیشونیم رو بو.سه زد ..ام رو نوازش کرد 
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 زینال ...-
صورتم رو  سوزوند اجزا   سه اایي که می شت ...بو. سه اا تمومي ندا ولي بو.
...جال میداد حس اا  نهفته در دلم رو ...چه سوور  بود که دسووتها ول.بها  

 سوخته   زینال تا این حد محبت چکان بود ...
!امشوووب از عرشوووت نفس اا  عمیق زینال ..دسووتها  لرزونش ...خدایا ..

یه ..؟چرا  پارین ...؟چرا حس میکنم محبت بو.سوووه اا  زینال خدار اومد  
 گرما  محبتت رو تو سرپنجه اا  زینال لمس میکنم ..؟

با صدا  نق نق یاسمن وجابه جا شدنش ..بو.سه اا د ع شد ...لرزش دستها 
..جور  که ام افتاد ونفس اا حبس ...چشووم که به ام زدم ..زینال رفته بود 

انگار ارگز نبوده ومواام پرازع ر خاک وصووورتم پراز لمس سوورپنجه اا  
 سوخته ش بود ..

*** 
ساکت وخموده  شد ..دنب  شروع  شن کرد زندگي از نو  شید که اوارو رو خور
  من ام دوباره شووروع کرد ...انگار که شووب گذشووته اولین نق ه   ع ف 

 زندگیم باشه ...
زینال دو  بود که خاطرا  گذشووته ام با دادر رو  اونقدر محبِت سوورپنجه اا 

بخارمیکرد وبه اوا میبرد ..حاال دنب کوچین وساده   من ..بعد از سه ماه از 
شوونیدن النکاح سوونتي.. با یاد بو. سووه اا  زینال تام تام میتپه ودوباره جوان 

 میشه ..
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م اخورشووید سوورنزده بود که بسوواط صووبحونه رو چیدم ومنتظر اولین صووبحونه 
شون دادن عالده ام ودل زخمیش رو  ستم کم کم با ن شدم ..میخوا درکنار زینال 
نرم کنم ومرامي رو  دردااش بشووم ..این حق زینال بود که بعد از اون امه 

 محبت ..بتونم دوباره دلش رو به زندگي گرم کنم وبا محبت پیوند بزنم ...
ش ولمس دسووتهاش ددم اول رو برداشووتم ومنتظر زینالي که با محبت حرفها

 بدجور  یخ وجودم رو اب کرده بود شدم ..
شاید تا  سیدو بازام زینال نیومد ..فهمیدم که  صابر ر ولي ودتي زینت اومد ..
حد  خ ا رفتم ..اشووتباه کردم که سوووه ماه تموم پینه تنیدم به دور خودم واز 

 احساسا  مردم غافل شدم
  دیدنش ..برا  اینکه چشمهام زینال نیومد ..ومن تمام روز رو چنه نشستم برا

رو با تمام محبت نشووا  گرفته از بو.سووه ااش بدوزم به نگااش ...تا باور کنه 
اندک اندک عالده   به وجود اومده دردلم رو ..که بدونه ..این عالده دیگه از 

 دین نیست ...بنکه ازروحمه ..ازدنبمه ..
بازام مد و مد ونیو نال بي معرفت ..نیو مد ..زی مد ..ظهرشووود ولي نیو .... نیو

شد  شن  شمم به درخ شد و....نیومد ..چ شب  شد ونیومد .. هر  ونیومد ..ع
 ونیومد

 یاسمن رو تو ب*غ*لم به ارومي خوابوندم وبازام خیره شدم به درحیاط ..
بیا دیگه زینال ..مگه نمیدوني یه نفر این گوشه   خونه ..کنار جرز امین دیوار 

شون بده ...؟پس چرا  ..داره بال بال میزنه تا عالده سه ماه بهت ن اش رو بعد از 
نمیایي ؟..چرا از بین امه   روزاا  خدا فقط یه امشب رو نمیایي ...میخوا  
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پشوویموني نشووسووته در چشوومهام رو ببیني ..؟تو که این جور  نبود  زینال؟ 
 ..اوا  دل کوچین وگرفته ام رو خوب داشتي ...
شم ا شت ومِن چ شب گذ شتم ..تا ساعت از ین نیمه  نتظار دیده رو ام نذا

 شاید زینال بیاد
به    نا که امراه ارخو مد ..دل من بود  که او مد ..وودتي  مد ونیو مد ونیو نیو
سته به  شک سوخت ..زینالم زخمي و شد و صورتش خون  شده رو   شن  خ

 خونه برگشته بود ..
**** 

 ا  وا  ...ا  وا و ا  وا  ...-
خوني زینال مدام دارم تکرار  اصووال نمیفهمیدم از شوووک دیدن سووروصووور 

 میکنم ..
 وا  چي شد  ..؟-
 سمن ...-

شد ..من تا حاال  شمهام جمع  شن تو  چ شونیش ا از دیدن زخم باز رو  پی
زیناِل خسته وزخمي ندیده بودم ..زینال امیشه سر پا بود محکم ومقاوم وحاال 

 اشت .....این مرد زخمي با شونه اا  افتاده ایچ شبااتي به زینال من ند
 چرا این جور  شد  ..؟کي امچین بالیي سر  اورده ؟..وا  ...-
 ایس سمن ..اروم ..االن امه رو بیدار میکني ..-

 با نگراني نگااي به زخم ااش انداختم ..
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اروم باشووم؟ ..داره از سوور  خون میره .از دسووتت ..کي امچین کار  کرده -
 ..؟اونهایي بودن که لنجت رو اتیش زدن ..؟

ستم شد  د سرازیر  شتهام  شتم ولي خون از بین انگ شونیش گذا رو رو  زخم پی
... 
 خدا مرگم بده ..دار  امین جور  خون ریز  میکني ..باید بریم دکتر ...-
 سمن ..-

 بدون توجه به حرفش ادامه دادم ..
 میرم صابر وصدا کنم ...-
 سوومن ..-

 با حرص برگشتم سمتش ...
 چوووویه ..؟-
 چیز  نشده ..-

اخر سر یه د ره اشن از گوشه   چشمم سرازیر شد ...صورتش پرازخون بود 
 ودستش زخمي وولي میگفت چیزیش نیست ...

 چي میگي تو ..؟باید بریم دکتر ..سر  بخیه میخواد ..-
 با بي حالي لب زد ...

گفتم چیزیم نیسووت ..اینقدر کولي باز  درنیار ...برو یه مقدار باند وبتادین -
 بیار

 ل میفهمي چي میگي ..؟زخمت عمیقه ..زینا-
 سووموون ...-

 از دیدن حال زارش گریه ام بیشتر شد ...امونجا کنارش زانو زدم ونالیدم ..
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اخه این چه وضووعیه زینال؟ ...کي دلش اومده بااا  اینکارو کنه ؟..الهي -
 بمیرم ..

 به جا  گریه کمکم کن باشه ...-
شکم رو گرفتم ..ازجا ب ست ا شت د شیدم وبه با پ شدم وزیر بازوش رو ک نند 

 اطادش بردم ..امون جور که میبردم غر زدم ..
نگفتم باااشووون درنیفت ..؟نگفتم مواظب باش ..؟چرا به خود  اامیت -

نمید  ..؟از صووبح چشوومم به در خشوون شوود که بیایي ..بعد تو این جور  
 میایي خونه ..؟

 .؟من که حالم خوبه سمن تو چرا اي گریه میکني ..-
حالت خوبه ..؟تو به این میگي خوب ..؟حتما باید یه بالیي سوور  بیارن تا -

شکایت  شون  شون کن ..چند بار گفتم از به خود  بیایي ..؟چند بار گفتم ول
 کن ..بازتو کارخود  رو میکني ...

 نشوندمش رو تخت که گفت ..
 لباسم خونیه سمن ...-

 بود ..دوباره اشکم چکید ...تمام سینه اش پرازخون 
 االن برا  لباس تمیز میارم یکم صبر کن ..-

صال نمیفهمیدم دارم چي کار میکنم ..فقط دور خودم میچرخیدم وارچي که  ا
باس تو  تادین ول ند وب با با کني  رل جدا میکردم .. به نظرم میومد از بین وسوووا
ب*غ*لم دراطاق رو بازکردم که دیدم لباسش رو دراورده ورو  زخم پیشونیش 

 .. گذاشته
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یه نفس گرفتم ...تا حاال بي لباس ندیده بودم ..پوسووت چروکیده   شووونه اا 
لب  کامال مشووخ  بود ودلم رو خون میکرد ...زیر  بازوش اززیر رکابیش  و

 نفرین کردم به ادمهایي که این بال رو سر زینال من اوردن ...
سوختگي اا ..لباس رو از  تش دسبا امون بغض تو گنوم ..بدون نگاه کردن به 

سه رو گرفتم زیر چونه اش وبتادین رو خالي  ستهام اما مینرزید ..کا گرفتم ...د
 کردم رو زخمش ...

 آخ سمن ارومتر ...-
 با حرص زیر لب غریدم ..

 حقته ..تا تو باشي به حرفم گوش بد  ..-
شردم رو  زخمش ...ودتي  ستم رو ف شیدم ود ستریل رو با غیض بیرون ک گاز ا

ان بره ..چاره   دیگه ا  برا  بند اوردن خون ریزیش حاضوور نبود بیمارسووت
 نداشتم ..

شتم که  ستریل دیگه گذا شدم ...یه گاز ا سنگینش کم کم اب می زیرنگاه خیره و
 خداروشکر خون ریزیش تقریبا بند اومد ..

باند رو به ارومي دور زخمش بسووتم ولي نگاه نافذ زینال دسووتهام رو بیشووتر از 
ردم از این امه دلهره ونگراني دند خونم پارین اومده دبل مینرزوند ..حس میک

 ودارم ضعف میکنم ...با غیض توپیدم به زینال ..
 چیه ..؟چرا این جور  نگام میکني ...؟-

 لبخند  کنج لبش نشست وبا امون نگاه خیره لب زد ..
 اولین باره که این طور  نگران ودلواپسمي ..حس خیني خوبیه ...-
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با دسووتپاچگي بقیه   باند ورو  زخم بسووتم  نگاام رو به زخمش دوختم و
...خواست لباسش رو به تن کنه که دستش رو گرفتم ...نگااش که رو  دستم 

 افتاد به تند  عقب کشیدم وبا دستپاچگي گفتم ..
بذار ..بذار صووورتت رو تمیز کنم ..امه جا  خونیه لباسووت دوباره خوني -

 میشه ...
شوني وبند بند حوله رو نیمه مرطوب کردم و زیر رگباِر نگاه م*س*تقیم زینال پی

چروکیده   صووور  نیمه سوووخته اش رو تمیز کردم ..حتي شووونه و بازو  
 سوخته اش رو ...

 چندشت میشه نه ..؟-
 به لحظه ا  سر بنند کردم ..انوز منظور حرفش رو نفهمیده بودم

 چي ..؟-
 میشه نه ..؟ از اینکه دست وبدن سوخته ام رو تمیز کني حالت بد-

چشووم غره ا  بهش رفتم وجوابي ندادم ..من تو چه فکر  بودم وزینال تو چه 
 فکر  ...

 اگه این ور نیست پس چرا دستها  مینرزه ..؟-
ومن مردم وزنده شوودم تا نگم لرزش این دسووتها برا  نفس کشوویدن اوا  تنته 

ک ته سوووا که خیني ود نب پرتپش  مه نزدیکي ..برا  این د بوده  ت..برا  این ا
 وحاال به حرکت افتاده وکم مونده که از دفسه   سینه ام بیرون بزنه ..

 حوله رو از دستم کشید .
 بده خودم تمیز میکنم ..الزم نیست خود  رو اذیت کني ...-
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 شماتت بار اسمش رو بردم ..
 زینال ...!!-

حوله رو با غیض کشوویدم ونفسووي گرفتم ...اروم سوور انگشووتهام ورو  چروک 
 سمت چپ شونه اش کشیدم ...اا  

 میبیني؟ ..دستهام دیگه نمینرزه ..-
 سر به زیر انداخت ونگاه ازنگاام گرفت ...

مت کردن ..من فقط - گار طنمسوو ها  عوض شوووده سوومن ..ان قدر حرف چ
 نمیخوام اذیت بشي ...راضي به ناراحتیت نیستم ...

 کف دستم رو باز کردم ورو  پوست شونه اش کشیدم ...
ست که تمام این چروک اا رو سختم - ست زینال ..اونقدر روحت بزرگ ا نی

 محو کنه ..مردونگیت باع  میشه تو رو سوخته نبینم ...
ولي به جا  جواب تمام حرفها  من ... زینال به سرعت دستم رو پس زد ...از 
ستم  صنه رو از د شتم که زینال با حرص حو ترس کار  که کرد ددم عقب گذا

 کشید ..
 رون سمن ...برو بی-
 چي ؟چي شد ..مگه من چي گفتم ..؟-
 برو سمن ..ازار دفعه بهت نگفتم به خاطر دین برا  من کار  نکن...؟-

 ما  لب زدم ...
 زینال ..؟-
 برو بیرون تا داطي نکردم ..-
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لبهام بهم دوخته شد ...اونقدر واکنش زینال شدید وتند بود که لبهام ددر  باز 
 شدن نداشت ..

 ز وایساد ؟ ..برو ..برو بیرون تا حرفي نزدم وپیشمون نشدم ..چرا انو-
شده بود ... تمام ددرتم  سناک  اعتراف میکردم که زینال تو این حالت خیني تر

 رو جمع کردم واروم گفتم ..
 نمیرم ..-

ستم  شتم ...زینال مچ د شد که از ترس ددم دیگه ا  عقب گذا درجا نیم خیز 
بیرونم کرد ...وحسوون ختام تمام اینها دفل کردن رو کشووید ورسووما از اطادش 

 دراطاق بود ...
اشکم دوباره سرازیر شد ..مگه من چي گفتم ..؟چي گفتم که این امه دلخور 

 وعهباني بشه ..؟
اام رو تو ب*غ*لم جمع کردم  پا نار دیوار رو زمین نشووسووتم و با بغض ک

.اگه یه باز  نبود ....نمیتونسووتم برم ..نیمتونسووتم تنهاش بذارم ..االن ودت لج
حال  باره زخمش خون ریز  میکرد وبي  گه دو بد میشووود؟ ...ا حالش  مودع 

 میشد ...؟!باید کنارش میموندم ..
 یه تقه به ارومي به در زدم ..

 زینال ...؟دروبازکن ..خوااش میکنم ..-
 صدایي نبود ..لبهام رو به درز در چسبوندم وبه آرومي زمزمه کردم ..

 ت زینال ..حدادل دروبازکن بتونم بهت سر بزنم ...حالت خوب نیس-
 بازام سکو  ..
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زینال ..خوااش میکنم ..نمیدونم چي گفتم ولي ببخشووید اشووتباه کردم ..تو -
 مثل امیشه من رو ببخش ..

 اون طرف در فقط سکو  بود وسکو  ..
صال دیگه حرفي نمیزنم ..فقط تروخدا دروبازکن - شه ..؟ا شید با زینال ..ببخ
.. 
-..... 
 زینال ..دل نگرانتم ..چه جور  برم ...؟-
-.... 
 جواب نمید  زینال ..؟باشه امین جا میشینم ..اگه کار  داشتي ...-

 با صدا  چرخش کنید حرفم نیمه تموم موند وازجا بنند شدم
 الزم نکرده نگران من شي ...-

 مچ دستش رو گرفتم ونجوا کردم ..
..؟فقط بذار حواسووم بهت باشووه ..اگه یه ببخشووید دیگه حرفي نمیزنم باشووه -

 دفعه ا  حالت بد بشه ..
نمیشه ..نمیبیني سرومرو گنده ام ..انوز رو به مو  نشدم که نگران احساس -

 دینت باش ...
م*س*تاصوول وگیج فقط نگاش کردم ..زینال که حرفي ازم نشوونید با کالفگي 

 دستش رو از دستم کشید ..
 بخواب ... باشه درونمیبندم ولي تو برو-
 دول مید  درودفل نکني ..؟-
 اره برو بخواب ..-
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 نه اول تو بخواب ...-
 زینال با دست ازادش کالفه تو  موااش کشید ..

 وا  سمن دیوونه ام کرد  ..-
 با ترس پریدم وسط حرفش ..

 باشه باشه تو فقط عهباني نشو ..من میرم ..-
 ل موند ..دراطاق رو که بازکردمبه اجبار به سمت اطادم رفتم ولي دلم پیش زینا

صال به  شنیدم ...اینقدر که نگران زینال بودم ا سمن رو  صدا  نق نق اا  یا ..
 کل یاسمن رو فراموش کرده بودم ..

 شیر یاسمن رو دادم ودل نگران پاورچین پاورچین به سمت اطادش رفتم ..
 ناله اشخداروشووکر که درنیمه بازبود ددم به اطادش گذاشووتم ..که با صوودا  

ددم اام سووسووت شوود ...داشووت تو خواب ناله میکرد از درد ..با افسوووس لب 
 گزیدم ..اونقدر فکرم بهم ریخته بود که یادم رفت بهش مسکن بدم ..

با یه لیوان اب باال سوور زینال رفتم  از بین دفسووه   دارو یه ژلوفن برداشووتم و
ص شه ..ولي با  هباني ب سیدم بیدارش کنم ودوباره ع نال دا  ناله   زی...میتر

 نفس گرفتم واروم شونه اش رو تکون دادم ..
 زینال ..بیدار شو این درص رو بخور بخواب ..-

 زینال ال  چشمها  خسته اش رو بازکرد ...
 پاشو زینال دار  از درد ناله میکني ...-

 اروم زمزمه کرد ..
 گفتم که خوبم ...-
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 شي ..اره اره خوبي ..فقط این درص رو بخور بهتر ب-
به  که خورد لیوان رو  ندش کردم ..درص رو  به زور بن بازوش رو گرفتم و زیر 

 دستم داد ..
 مگه نگفتم برو بخواب ..؟-
 میرم تو نگران نباش ..-
 سمن خسته ا  برو بخواب ..-
 باشه تو بخواب من میرم ..-

 با حوله صور  خیس از عردش رو تمیز کردم ..
 سمن برو ..-
 زینال ...بخواب ..میرم ..بخواب -

دسووتم رو ال  مواا  بهم ریخته اش فرو کردم ..خوب به خاطر داشووتم که 
 زینال عاشق نوازش کردن موااشه ..

 ال  پنن خسته اش رو بازکرد وبي حال نجوا کرد ..
 سمن ..؟-
 ایس حرف نزن ..راحت بخواب ..من اینجام ..-

صور  زخمي وچین وچ شدم به  سوخته تکیه دادم به تخت وخیره  روک اا  
اش ...دنبم پراز درد شووود زینال مرد خیني خوبي بود ..حتي خوب تر از تمام 
مرداایي که میشناختم ..اما صور  سوخته اش ..ازش مرد سوخته ساخته بود 

 ..زبونش تنخ واخالدش سرد ..
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نمیدونم چقدر گذشووت ..چقدر نوازشووش کردم وزینال چند بار ناله کرد ومن 
ست گیج گ شد وبه خواب رفت اربار پو ااش رو نوازش کردم که کم کم اروم 

.. 
سته بود  شمهام از بیخوابي نیمه ب شدم ..چ ستن اروم بنند  ش سته از ین جا ن خ

 ..اروم دراطاق زینال رو چفت کردم وبه سراغ یاسمن رفتم ..
یاسمنم به عاد  شب بیدار  ااش ..تو اون تاریکي چشمهاش رو بازکرده بود 

گاه میکرد ..خسته کنارش نشستم ..انوز دل نگران زینال وساکت وبي حرف ن
بودم ولي میدونسووتم ودتي تا اینجا  شووب رو سوورکرده بادیش رو ام میتونه 
...چشوومهام کم کم رو ام افتاد ..ولي با صوودا  نق نق یاسوومن بازام چشووم 

 بازکردم ...عجب شبي بود این شب ...تموم نشدني
ن رو دادم دل نگران زینال بدون کوچکترین اوا انوز ام تارین بود ..شیر یاسم

 صدایي دراطادش رو بازکردم ...
سته ا   صدا خوابیده بود ...لبخند خ شیدم ..زینال آروم وبي  از ال  درسرک ک
به صووور  زخمیش زدم ..حاال خیالم راحت بود ددم برداشووتم که صوودا  

 خشن زینال بنند شد ..
 سمن ..؟-

 بي اختیار گفتم ..
 جانم ..-

دم ام نفهمیدم این جان کجا  لبهام نشسته بود که بي اذن من از بین لبهام خو
 بیرون پرید ..
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 چرا نخوابید  ..؟-
 میخوابم ..اومدم بهت سر بزنم ..-
 خسته ا  تمام شب رو بیدار موند  برو بخواب ...-
 تو خوبي ..؟-

سنگین ول*خ*  گوشه   تخت وگرفت وسعي کرد بنند شه ..زیر بازوش رو 
 فتم وبالشت رو پشت سرش گذاشتم ..گر
 چیز  میخوا  ..؟-
 تشنمه ..-
 االن میارم ..-
 نمیخواد ..-

 خواست بنند شه که نذاشتم ..
 میارم زینال ..-
 گفتم نمیخواد خودم میارم تو برو بخواب ..-

ولي من بدون حرف از اطاق بیرون زده بودم ..زینال امروز شووور به درش کرده 
 زخم ااش دلم نمیومد جوابش رو بدم ..بود ولي به حساب 

 لیوان اب رو به دستش دادم ..
 تموم شب وناله کرد  ..صبح برو دکتر ..میترسم زخمها  عفونت کنه ..-

 با دد  ویکدنگي دوباره گفت
 نمیخواد خوبم ...-

 با احتیاط پرسیدم
 نمیخوا  بگي کي این بال روسر  اورده ..؟-
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 جواب زینال بازام امون بود
 وست ندارم راجع بهش حرفي بزنم ...د-
 امونهایي بودن که لنجت رو اتیش زدن ..؟-

 دستها  زینال مشت شد وفکش منقبض ..ومن فهمیدم که زدم به ادف ..
 زینال ..-
بسه سمن ..اعهاب درست وحسابي ندارم عهبانیتم رو سرتو خالي میکنم -
.. 

 با دلخور  گفتم ..
وا  سرم داد بزن ولي حدادل بگو کي این بال اگه اینجوریه باشه ارچقدر میخ-

 رو سر  اورده ..
 به تو رب ي نداره سمن ..-

 نفس اام بي اوا سنگین شد از عهبانیت ..
به من رب ي نداره زینال ..؟آره؟ به من رب ي نداره ..؟از دیروز صووبح رفتي -

شدم بعد  شتي ..تا امین االن ازار دفعه مردم وزنده  ضع برگ شب با این و و تو
 میگي رب ي نداره؟ ..میدوني من االن چه حالي دارم ..؟

 چشمهاش رو با کالفگي مالید .
ستم که بتونم بااا  بح  کنم - شرای ي نی سمن ..تمومش کن ..من االن تو 
.. 

ضعیت بهتر بود بهش اجازه بدم کمي  ست میگفت تو این و سکو  کردم ..را
 ..استراحت کنه ..با ناراحتي سر به زیر انداختم 
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 باشه دیگه چیز  نمیپرسم ولي یه توضیح بهم بداکار  ..-
 زینال با خستگي چشم رو ام گذاشت که از جا بنند شدم ..

 درد ندار  ..؟-
 با امون چشمها  بسته سر باال برد ...

 میخوا  پیشت بمونم ..؟-
 نه برو بخواب االناست که زینت بیدار بشه-
 صبح نمیر  دکتر ..؟-
 گفتم که نه ..-
 باشه پس اگه کار  داشتي ..؟-
 به زینت میگم ..تو برو ..از دیشب خسته ا  ...-

سته کمي  ست خورده وزخمي د شک سوخت ..تو این حالِت  دلم به حال زینال 
سمتش خم شدم  سته وبي اراده به  شت ..ناخوا از بچه اا  مظنوم وبي پناه ندا

 وگونه   سوخته اش رو بو.سیدم ..
سووته بود ولي فن منقض شووده اش جار میزد که با چشوومها  زینال امچنان ب

 این بو.سه از این رو به اون رو شده
 خوب بخوابي زینال ...-

شفته ..نگران  سته   خواب بود وذانم ا شمهام خ از اطاق که بیرون اومدم ..چ
زینال بودم ..زینالي که نمیدونسووتم برا  چي با اون صووور  پرازخون به خونه 

 برگشته ..
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سمن رو تختم درا صدا  نق نق یا شتم ولي  شمهام وروام گذا شیدم وچ ز ک
سمن  شیردادن به یا شم بازکنم ..مودع  سته وبي حوصنه دوباره چ شد خ باع  

 رسیده بود ..
*** 

شدم ..یه دنیا آرامش  سه زدم وبازام غرق خوشي  سمن رو ب*و* زیر گنو  یا
تا  ق کرده بودریخته شده بود تو وجود نازنین دخترم ...انگار خدا یاسمن رو خن

 کمي واندکي ودل داغ دیده ام رو آروم کنه ...
یاسمن چهار ماه ام حاال دیگه میتونست به راحتي گردن بگیره ..دیگه خبر  از 
شتش  شمها  در شته نبود ...با اون چ ست وگریان گذ س اون نوزاد ل*خ*  و

 ودتي حرف میزدم به صورتم خیره میشد ودست وپا تکون میداد ...
لم تابش دادم وبازام بو.سوویدم که ارچقدر میبو.سوویدم ومیبوریدم تو  ب*غ*

سوویر نمیشوودم از این معجزه   خداوند  ...که نمیدونم النه به خاطر کدوم 
بواب ورحمت نثارم کرده بود ..پیشوووني پراز پرزش رو ب*و*سوویدم وزمزمه 

 کردم
 کوچولو  مامان .پس کي بزرگ میشووي ..؟میخوام امه چي رو بهت یاد بدم-

..نمیذارم مثل من یه زن بي سووواد ووابسووته بار بیایي ...تو باید رو پا  خود  
که  باال بر  .. قدر  مادر  ..میخوام اون وایسووي ...دو  ومحکم ..محکمتراز 
شه  سي مثل دادر به خودش اجازه نده از خونه پرتت کنه بیرون ...تو باید امی ک

 گیر ...محکم باشي ..نه مثل مادر  وابسته وامیشه دست وپا
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پنجه   کوچولوش رو که لباسووم رو تو مشووت گرفته بود بازکردم ودونه به دونه 
 رو  حفره اا  پشت دستش بو.سه کاشتم ...

 خدایا ممنون ...چه موابت زیبایي رو ارزونیم کرد  ...
نفس گرفتم وبازام یاد زینال افتادم ..زینالي که تو این روز وشووبها ..تمام فکرم 

شته بود ..انوز ام رو پرکرده بود . سته وزخمي به خونه برگ شبي که خ ..از اون 
مهر سووکو  لبهاش رو بازنکرده بود ومن نمیدونسووتم تو اون شووب کذایي چه 

 بالیي به سرش اومده بود وچرا اون طور زخمي به خونه برگشته بود ...
ارچي بود ..زینال نمیخواسووت لب از لب باز کنه ..ومن ام چاره ا  نداشووتم 

صب شکنش چیه که یه جز  صبرکنم تا خود زینال به حرف بیاد وبگه م ر کردن ..
 روز لنجش رو اتیش میزنن ویه روز خونین وزخمي رااي خونه اش میکنن ..

 نمیشه ادا جالل ..زینال خان بیاد عهباني میشه وتروخدا برید ..-
صدا  زینت بود ..؟خودم رو به پنجره نزدین کردم ونگااي به حیاط انداختم 
..زینت وجالل وفاتح تو حیاط ایسووتاده بودن وزینت داشووت باااشووون بح  

 میکرد ...یاسمن رو تو ب*غ*لم فشردم وپرشالم رو محکمتر کردم
 جالل اینجا بود وفاتح ..ودنب من ندیده ونشنیده بدجور  میتپید

پا که از درگااي دربیرون گذاشووتم ..دنبم ار  ریخت ودتي نگاه زخم خورده 
 در ناتني رو  من ویاسمنم چرخید ...  اردو برا

 زینت جان چي شده ..؟-
 جالل که امیشه بي درار تر وبي حوصنه تر بود غرید ..

 زینت برو تو ..خودش اومد ...-
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خودم ؟من ؟پس اومده بودن سووراغ من .!.مني که برخالف تمام حرفهام حاال 
 زن زینال بودم ودخترکم فرزند زینال .

 کار میکني؟.. برو تو .خانم جان اینجا چي -
 یاسمن رو بیشتر به خودم فشردم ..

 میگم چي شده زینت ...؟-
 جالل با دست زینت رو اول داد

 برو تو دیگه زینت-
 زینت با کالفگي دست جالل رو پس زد ویه ددم عقب گذاشت

 به من دست نزن جالل خان-
 میگم چي شده؟ ..چرا اولش مید -

 کشید جالل با اخم اا  توام جنوم دد
 به به زن داداش !احوال شما ؟-

دنب ترسانم درجا سکو  کرد ..پس فهمیده بودن ووا  به حال مني که تو این 
شوورایط ایچ پشووتوانه ا  نداشووتم ..دسووتش رو به سوومت یاسوومن دراز کرد که 
یاسمن رو به خودم فشردم وددمي عقب گذاشتم ..میترسیدم از رنت نگاه فتاح 

 وجالل
 سروصدا میکنید ؟زینال خونه نیست چي میخواید ؟چرا-
چي میخوایم ؟مگه اون بار که اومدیم سووراغت نگفتي من شوووار دارم ؟بچه -

ام مال کس دیگه ایه ؟پس جریان چیه که حاال زن عقد  زینال شوود  وبابا  
 بچه ا  شده ؟
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سفانه  ستن ومتا شتر ازحد میدون هباني بی شد .این مرداِن ع لبهام بهم دوخته 
 و نمیدونستنحقیقت اصني ر

آب گنوم رو به زور دور  دادم ..ولي خشوون وبایر بود این ل.بها .سووعي کردم 
فقط آرومشون کنم چرخیدم به سمت فتاح که امیشه آرومتر از جالِل جوشان 

 بود
ببینید آدا فتاح یه اتفادایي افتاده که شووما ازش بي خبرید من مجبور شووودم -

 ویعني زینال مجبور شد .
شته اا تو وجودم بیداد نفس گرفتم ...ب شنا  گذ ازام امون حس تنگي نفس ا

 میکرد ..
 پدر بچه ام ؟-

جالل تو یه لحظه با غیض ددمي به سوومتم برداشووت وبا کف دسووت زد تخت 
که حتي نتونسووتم عکس العمل  کارش  نه ام .اونقدر بي مقدمه بود این  سووی

سمن رو تو ب*غ*لم محکم گرفتم که با ستي انجام بدم ..فقط یا ش در ه   گو
 شقیقه ام خوردم به سنت اا  کف حیاط ..

 صدا  ناالن زینت بنند شد ..
صابر وزینال خان کجا موندن پس - ا  وا  آدا چي کار میکنید ...؟خدایا این 

 ..؟
 فتاح غرید ..

 مگه با تو نیستم زینت ..تو اینجا چه غن ي میکني ؟..برو تو ..-
سمن از سختي ازجا بنندم کرد ..یا شه   زینت به   ترس به گریه افتاده بود ..گو

 ابروم میسوخت ودستهام یخ زده بود ..به ارومي یاسمن رو به زینت دادم ..
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 زینت جان با یاسمن برو تو ..-
 زینت با نگراني یاسمن رو از آغوشم گرفت وزمزمه کرد ..

 میرم به زینال خان زنت بزنم ..-
که تفاو  عجیبي باااش حرفي نزدم وچرخیدم سوومن برادراا  ناتني زینال 

 داشتن ..برخالف زینال ..اینها ایچي بویي از جوانمرد  نبرده بودن
شدم - شتباه میکنید ..پدر بچه ام دبولش نکرد ..مجبور  آدا فتاح به خدا دارید ا

شااده ایچ تودعي ام  سنامه بگیره ...خدا  شنا شم تا برا  بچه ام  زن زینال ب
 ازش ندارم ...

غربتي فکر میکني با این ننه من غریبم باز  اا میتوني مال ندار  ؟...پاپتي -
ست پس چرا دیگه ازش  سنامه ا شنا شي ...؟اگه به خاطر  واموالش رو باال بک

 جدا نشد  ...؟
شته بود ..حاال  ضح ..حاال که چهار ماه گذ سوال وا ما  موندم تو جواب این 

کردم دنیا کم کم که یه عمر  از تنهایي اام دور شووده بودم ..حاال که حس می
داره بهم لبخند میزنه ورنت زندگیم عوض شده ...چرا نمیخواستم طالق بگیرم 
شت کنم  ستم پ شتیم ..خیني راحت میتون ؟..من وزینال که راب ه ا  باام ندا

 بهش وازش جدا بشم ..
شیده ..طعم  ستم که دیگه نمیتونم ..که منه محبت ندیده ونچ ولي خودم میدون

سوووخته   زینال رو دیگه با دنیا عوض نمیکردم ..طعم  محبت دسووتها  نیمه
ستم  شد نمیتون شگیش رو ..حتي اگه تمام دنیا ام جمع می مردانگي اا  امی

 ببرم این پیوند رو ..این یکي شدن رو ..
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شت وپناه این زن  سته محرم این دل و پ سته وندون زینال خیني ودت بود که دون
اون اوایل جدا بشم ..نه به خاطر دین بي کس شده بود ..دیگه نمیخواستم مثل 

...بنکه به خاطر اینکه حاال زینال مرد من شووده بود ..تنها مرد زندگي من ومن 
خاطر  به  قدر اسوووده بودم  قدر شووواد بودم از بودنش ..چ اا چ تو این روز
شکار  شت وآ جوانمرد  ااش ..چقدر دل خوش بودم به محبت اا  ریز ودر

 یکرد ..ونهانش که نثار من وطفنکم م
 فکر کرد  مااا احمقیم که با این داستان اا خر بشیم ..؟-

 زخم رو  گوشه   ابروم رو لمس کردم ونالیدم ..
ید ..من اجبارا - باور نکن ید  ید میخوا باور کن ید  من ایچ فکر  نکردم ..میخوا

زن زینال شوودم .ولي حاال خوشووحالم که زن عقدیش اسووتم ..به خدا که من 
ندارم ..من فقط مدیون زینال ومردونگي ااش شووودم  چشووم به مال ومنالش

چه ام  مه ...داره برا  ب بازام ک تا عمر دارم ام کنیزیش رو کنم  گه  ..حتي ا
شم  سال تازه دارم نفس میک سره ..بعد ازچند  سایه    پدر  میکنه ...برا  من 

 ..چرا فکر میکنید فقط پولش برام مهمه ..؟
 اگه نیست پس ازش جدا شو ..-

واموندم ..چي میگفتم ؟که دیگه نمیتونم ..؟که من اگه لمس دسووتها  بازام 
شم ؟یا اگه به این راحتي بو   شم دیوونه می شته با سوخته   زینال رو ندا نیمه 

 ع ر تنش رو به سینه نکشم میمیرم ..؟
حس اا  مونده ته دلم دونه به دونه سرک میکشید ومن تازه میفهمیدم حقیقت 

..اینکه من وابسووته   روح بزرگ این مرد شوووده بودم نیمه عریان زندگیم رو 
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شته  شم امون زورگو  م*س*تبد ومرد بد دان گذ ..اینکه دیگه به زینال به چ
 نگاه نمیکردم .من وصل بودم به ذره ذره   محبت نهفته دروجود این مرد ..

به زینال ..به زینالي که  دیگه بح  ادا  دین نبود ..بح  عالده ومحبتم بود 
شته بود وحتي کالمي راجع به عقد وازدواجمون چهار  ماه تموم بهم احترام گذا

سوخته  شم ..زینال مرد نیمه  ضي به راب ه ب حرف نزده بود ..مبادا که به اجبار را
سم به  صبر کرده بود تا من بر   من ..درکم میکرد ..بهم زمان داده بود ..ماه اا 

ي برا  یه لحظه از زیر سووایه   اینجا ..به اینجایي که بدونم دیگه نمیخوام حت
 زینال راا بشم ..

 نفس گرفتم به سختي ونالیدم ..
 نمیتونم-

فن جالل منقبض شد وبه سمتم خیز برداشت ..شد  ضربه ا  که تو صورتم 
 کوبید به ددر  محکم بود که حس کردم تمام فکم جابه جا شده ..

یچ ر ناتنیت که اخار بي کسووي تو دلم نیشووتر زد ..کجایي پس زینال ..؟براد
شبااتي به تو نداره ..داره زیر سقف خونه ا  ..زنت رو ..زن بي خرد  رو بي 

 حرمت میکنه ..
 دستت رو دنم کن جالل ..-

اگه بگم با صودا  نعره   زینال ..خورشوید برام از پشوت ابر دراومد ودنیا بهم 
 یده  لبخند زد دروغ نگفتم ..مرد من اینجا بود با امون پوسوووت نیمه چروک

صورتش ..که حاال به کبود  میزد ورگها  برجسته   پیشوني وگردنش که رگ 
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مردونگیش رو به رخ میکشید ..واومده بود تا مثل تمام این مد  پشت وپناام 
 بشه ...پشت وپناه سمن ابنه

جالل ددم عقب گذاشووت که زینال با ددم اا  تند تو عرض بانیه ولحظه اا 
رو نثار جالل کرد ..جالل ام مثل من رو   جنو  چشوومم بودواولین مشووتش

زمین اتفاد وچشمها  من پراز شبنم شد ..تا حاال مردونگي از زینال زیاد دیده 
بودم ..چشووم ودلم سوویر بود از تمام محبت اا وآداگر  ااش ..ولي تو این 
سه باران کنم که ازم محافظت کرده  ستهاش رو ب*و* ضر بودم د لحظه اا حا

ه میون این دوتا نامرد که به زن جماعت زور بازو نشون میدادن ..که تنهام نذاشت
.. 

فتاح بازو  زینال رو کشووید که زینال فریاد کشووان دسووتش رو پس زد ویقه   
 جالل رو کشید ..

 میکشمت عوضي.. دست رو زن من بنند میکني ...؟-
 جالل خون جمع شده تو دانش رو تف کرد وغرید ..

پس مونده   این واون رو که یه توله پس انداخته زن نگرفتي نگرفتي ..رفتي -
 گرفتي ..؟

 دلم سوخت ..راست میگفت ..زینال کجا ومِن دست دوم کجا ؟
مشووت زینال دوباره تو صووور  جالل نشووسووت که از ترس باال گرفتن دعوا 

 صداش کردم ..
 زینال ..-

 زینال امون جور کبود وعهباني تنها زیر لب گفت ..
 ..پاشو برو تو سمن -
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شتم ..با این  شتن زینال رو ندا شدم ولي جرا  تنها گذا ستي از جا بنند  س به 
 امه غیر  وجنم بادکرده میترسیدم کار دست خودش بده ..

 زینال یقه   جالل رو کشید وبا حرص غرید
فقط کافیه ین کالم دیگه راجع به زن من حرف بزني تا دندونا  رو تو دانت -

 خرد کنم ..
   زینال رو کشید ..فتاح بازام بازو

 بسه دیگه زینال ..ولش کن ..اگه حرفي میزنیم خوبي تو رو میخوایم ..-
 زینال با غیض جالل رو راا کرد وسینه به سینه   فتاح وایساد ..

که - تاح ...اوني  کازه کوزه ا  رو ف نال من ؟جمع کن  مال وم یا  خوبي من ؟
سه   اونجا وایسواده زن منه ..اون بچه ام بچه   من ..ا ومد  تو خونه ام ووا

صورتش میکوبین که چي ..که نگران  شین وتو  شونه میک شاخ و زن تنها  من 
منین ؟دفعه   دبل مگه بهتون نگفتم تو کار من دخالت نکنید ..نگفتم خودم 

 عقنم میرسه ..؟
 فتاح بازام میونه دار  کرد .

که- نه ..این زني  ماع  به این زن ط نت میرسوووه ..ولي راجع  به  اره عق دار  
خاطرش تو رو  داداشووها  میموني فقط برا  پولت زنت شوووده ..منتظر یه 

 فرصته تا امه شو باال بکشه ویه آبم روش ..
 زینال غرید ..

باال بکشه ..نوش جونش ..به شمااا چه؟ ..مگه مال شماست ؟...مگه ارث -
 شماست ..؟
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 زینال ..؟-
 زینال نفس نفس زنان تهدید کرد

ه دارم میگم ..پاتونو از زندگي من بکشید بیرون ..من زن گرفتم باراخره فتاح ک-
ست بنند  سرزده بیاین تو خونه ام ورو زنم د ست دارم ..خوش ندارم  ..زنمم دو

 کنید ..
یخ اا  بسووته شوووده به دور دنبم ..دنب سووردم ..دنب تنها وآفت زده ام ..با 

..دیگه اون مرد ارکنمه وارجمنه گرم میشووود ود ره د ره اب ...زینال بندر  
سوووخته و چندشووناکي که برا  نرفتن به خونه اش به ننه التماس میکردم نبود 

 ..مردانگي ااش زیبا بود ..زیباتر از ار صور  زیبایي ...
 جالل از جا بنند شد وبا پشت دست خون کنار لبش رو پاک کرد ..

 ؟ابه ..احمقي زینال ..احمق ..کدوم زني حاضر میشه کنار مرد  مثل تو بخو-
 گر گرفتم ونفسم بند اومد ..عجب بي شرفي بود این مثال برادر ...

 خفه شو عوضي ..-
شمهام ته  شن تو چ شد وفتاح بازام میونه دار ..ا ست به یخه  زینال دوباره د
نشوین شود حرف جالل با اینکه تنخ بود ..تند بود ..سوخت بود وعریان ..ولي 

ازه   نزدیکي بیش از حد به زینال رو حق بود ..مِن احمق ..تا به حال حتي اج
نداده بودم ..دلم اتیش گرفت برا  زینالي که اگر چه داشوووت نعره میکشووید 
ست حقیقته  شت ولگدااش له میکرد ولي خودش ام میدون وجالل رو زیر م
 وامین حقیقت باع  میشد مشتهاش رو سنگین تر بکوبه وبیشتر فریاد بزنه ..

بازوش رو کشوویدم ..دوسووت نداشووتم به خاطر بي اختیار ددم جنو گذاشووتم و
 ضربه اایي که از من خورده ..دق ودلیش رو سر جالل زخمي خالي کنه ..
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 زینال ..-
 برو سمن ..-
 ولش کن... تروخدا بسه ..کشتیش ...-
 میکشمت کثافت ..-
 زینال ..جون یاسمن ولش کن ..من غنط کردم ببخشید ...-

 .. زینال که بابت شد زار زار اق زدم
 امه اش تقهیر منه ..جالل رو نزن ...-

دستها  زینال شل شد وفتاح جالل رو از زیر دست زینال بیرون کشید ..نگاه 
 گیج وسردرگم زینال رو من بود

 تقهیره من بي شعوره زینال ..-
 مشت دستش رو گفتم واق زدم ..

 بیا اصال من وبزن ..-
 چي میگي سمن ..؟-

 غرش کرد .. فتاح جالل رو بنند که جالل
 لیادتت امینه زینال ..پس مونده اا  یه مرد دیگه ..-

نداختم  که خودم رو جنو  رااش ا نال  بارو  وجود زی به  انگار آتیش گرفتن 
 ..اگه زینال بازام ادامه میداد چیز  از جالل احمق بادي نمیموند ..

 نزنش زینال تقهیر منه ..نزنش ...-
 زینال بازوم رو کشید ..

 ر سمن ..دیوونه شد  ..؟برو کنا-
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 چرخیدم سمت فتاح وامون جور که اویزون بازو  زینال بودم نالیدم ..
 ببریدش ادا فتاح .ببرید تا خون به پا نشده ..-

 زینال خواست از کنارم رد بشه که با تمام ددرتم بازوش رو کشیدم ...
 نزن زینال ...-
 نودت میگي ولش کنم ..؟ولم کن ...داره تو خونه   من بي حرمتت میکنه او-

اشووکام دیگه دسووت خودم نبود سوویالب بود که میبارید ...بدم میومد از خودم 
..از این امه دور  کردن اام که حاال یه احمقي مثل جالل خنجربزنه به دنب 

 مرَدم ..
 بازوش رو با دستها  کم جونم کشیدم ..

تقهوویر منه ..حق مهم نیسوووت ..اگه حرفي میزنه حق داره .. اینها امه اش -
دارن فکر کنن به خاطر پولت زنت شوودم ..جالل راسووت میگفت اگه به خاطر 

 شناسنامه بود باید تا حاال از  جدا میشدم ..
نگاه زینال رنت نگراني گرفت ..حرفهایي که میزدم نگرانش کرده بود ..بازواام 

 رو تو دست گرفت وبه ارومي زمزمه کرد
 چت شده سمن ..؟-

شوودن در حیاط باع  شوود درجا بپرم واشووکام تند تر بباره  صوودا  کوبیده
...اونقدر اسووترس بهم وارد شووده بود که حس میکردم زانواام دیگه توان نگه 

 داشتن وزن بدنم رو نداره ..
 باید از  جدا بشم زینال ...حرف راست که جواب نداره ..ولي ..ولي ..-

 بازام سنگین ..کاسه   چشمهام دوباره پر شد ..ودفسه   سینه ام 



wWw.Roman4u.iR  340 

 

نال - هت زی عاد  کردم ب جد ا بشووم .. گه ...نمیتونم ..از  ... ولي من ..دی
..دیگه حتي تو فکرمم دادر نیسووت شووده ..االن تو فقط مرد زندگي مني ..باید 
از  ...جدا بشووم که بابت کنم...به خاطر پولت نیسووت که مثل یه زالو بهت 

 نمیتونم ..چسبیدم وانوز زنتم ..ولي چه کنم زینال ...
 زینال زیر لب گفت ..

سوومن ..این در  ور  اا چیه تحوینم مید  ..مگه بهت چي گفتن که به --
 این حال افتاد ؟ ...

 امه   اینها تقهیر منه ..مِن پست ..مِن دست دوم ..مِن احمق-
 ا  خدا ببین چه زندگي ا  درست کردن ..خودم به خدمتشون میرسم ..-

 ...تنها یه چیز تو سرم چرخ میخورد ...ولي گوشها  من نمیشنید 
 )کي حاضره زن ادم سوخته ا  مثل تو بشه ..؟(

از  جدا بشووم زینال ..؟بابت کنم که به خاطر پولت نیسووت که انوز زنتم -
..؟به خدا با اینکه دیگه بهت وابسووته شوودم ودوسووتت دارم اگه بگي جدا شووو 

 زندگیت رو سنگین کردم ....جدا میشم ..من فقط بار رو  دوشتم نه زینال ..؟
که خودم ام  ید حرفهام رو ..ارچند  نال وادعا کالفه شوووده بود ...نمیفهم زی

 نمیفهمیدم ...فقط عذاب وجدان رو  دوشم رو سبن میکردم ..
شده ؟..این حرفها چیه که میزني ..کي حرف از - سه ..تو چت  سمن ..ب سه  ب

 جدایي زد؟ ..کي خواست جدا بشي ..؟
شتم از زور عذاب بازوش رو با ا ست خودم نبود ..دا ست گرفتم حالم د ردو د

سیدم  شدم ..من باع  تمام اینها بودم .من وافکار مزخرف وپو وجدان خفه می
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...من وتمام دور  کردن اام ..من وپینه   احمقانه ا  که تنها وتنها به دور از 
 زینال به دور خودم و یاسمنم تنیده بودم ..

 ..؟ اره زینال؟ ..جدا بشم-
نگاه زینال ااج وواج شووده بود ..معني حرفهام رو نمیفهمید ..خودم ام دیگه 
شنوه ..زجر  ستم زینال دیگه به خاطرم حرف ن ایچي نمیفهمیدم ..فقط میخوا

 نکشه ..رگها  زیبا  گردنش برجسته نشه ...
 کي گفته جدا شي ؟این اراجیف چیه ..؟تو زن مني ..-

 اق زدم ..
..جالل راسوووت میگفت حتي یه بار ام زنونگي نکردم زنت نیسووتم زینال .-

 برا  ..
 زار زدم ...

 حتي یه بار ام جبران نکردم برا  ...بدم من زینال ...خیني پستم ...-
 زینال کالفه پیشونیش رو لمس کرد .

 ا  وا  دار  دیونه ام میکني ...-
دسوووت ازادش رو دورم حنقه کرد ومنو کشووید تو آغوشووش ..ولي من بازام 

 بازوش رو راا نکردم ...
سرکنده بال - شد  ..؟چرا مثل مرغ  سمن ..؟چرا این جور   چي بهت گفتن 

 بال میزني ..؟
حقیقت رو گفتن ..من خر ایچ کار  برا  نکردم ..تو زندگیم رو درسوووت -

کرد  ..بهم سوورپناه داد  ..ازم امه جا مواظبت کرد  ..به خاطر من تو رو  
 ...مِن بد ..مِن .. داداشا  وایساد  ومِن احمق
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 صدا  اا  اا  گریه ام دوباره بنند شد ...
 سمن سمن بسه ..وا  اخه چته تو ..-

 منو با خودش کشوند وامزمان زینت رو صدا کرد ..
 زینت ..زینت-

 زینت درحالي که به سختي یاسمن رو ساکت میکرد بیرون اومد ..
 رفتن زینال خان ..؟-

 ت ..اخم اا  زینال بازام تو ام رف
 یاسمن چشه ...؟-
 ترسیده ادا ...-

 دست زینال که دور شونه ام بود مشت شد ...
 ترسیده ..چرا ..؟-

 از ترس دعوا مرافعه   بیشترپریدم وسط حرف زینت ..
 به خاطر من ترسیده ..حتما صدام رو شنیده ترسیده.. چیز  نیست ..-

ست زینال رو راا  شاره کردم حرفي نزنه ...ود سمت زینت به زینت ا کردم وبه 
شده بود  سرخ وخیس از عرق  سمن دخترم اونقدر گریه کرده بود که  رفتم ..یا

 ..سرم رو فرو کردم تو گردنش ..
 گریه نکن حبیبتي ..گریه نکن ..مامان اینجاست ..مامان بد  اینجاست ..-

شردم وبي حرف از  سمن رو به خودم ف سمنم ..یا صور  یا شکام چکید رو  ا
 وزینال گذشتم ..کنار زینت 

 زینال پشت سرم گفت ..
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 زینت بیا تو اطادم ...-
ست ..زینال  شم ب چرخیدم عقب ونگاه نگراني به زینت انداختم که از ترس چ
ست زینت رو گرفتم .اونقدر تو این چند  سمت اطادش رفت که به ارومي د به 

 ودت بهم نزدین شده بودیم که بدونه ترسم ازچیه ...
 زینت ..-

 نال بود ..زینت با نگراني دستم رو فشرد ووارد اطاق شد ...صدا  زی
کنج اطادم با سستي نشستم ویاسمن رو شیر دادم ...بچه ام اونقدر گریه کرده 
بود که به زور تونسووتم بخوابونمش ...از اطاق که بیرون اومدم زینت رو تنها 

 دیدم ..
 زینت ..؟زینال کو ..؟-

 ..زینال دستهاش رو تو ام فرو کرد 
 رفت خانم جان ..-

 وارفتم ..
 رفت ..؟کجا ..؟-

 چشمها  زینت پراز اشن شد ..
 نتونستم نگم ودتي فهمید عهباني شد ورفت ..-
 وا  ...-

دستم مشت شد ونفس اام بازام نیمه ..انگار این ریه اا  نهفه ..امروز بنا  
 باز  داشتن ...گاه مي دمیدن وگاه سکو  میکردن ..

 ون دوریدم سمت تنفن ..با دست وپا  لرز
 چي کار میکني خانم جان ...؟-
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 نفس گرفتم به سختي ..
 زینال خون به پا ..میکنه ...نباید ...بهش میگفتي ...-
 خانم جان دوباره داره حالت بد میشه ..-

 دستهام مینرزید وعقنم دد نمیداد ..شماره   زینال رو به یاد نمیاوردم
 نیست ..زینت ..شماره اش ...شماره اش ..یادم -

 صدا  گریه   یاسمن بنند شد که با اندک توانم فریاد زدم ..
 زینت... شماره ...-

زینت امون جور  که به سوومت اطاق میرفت شووماره اا رو گفت انگشووتهام 
بدجور  مینرزید ..حتي از تهووور زینال زخم خورده نفس اام تنت وتنت تر 

 میشد ..
شماره اا رو گرفتم ...بوق اول صور   زود  سبوندم به  ست لرزونم رو چ ...د

 سردم ...یخ کرده بودم تو این گرما ..
 الو الو زینال ..؟-

 زینال بي مهابا پرسید ..
 زینت راست میگفت سمن..؟جالل تو ویاسمن رو پر  کرد زمین ...-

 نفس نکشیدم از ترس ..
 نه ..نه .. زینت ...اشتباه ..دید ..-
 سمن ..راستشو بگو ..-
 .نه زینال ..تروخدا برگرد ..خون به پا نکن ..میگم .-
 بگو جون یاسمن ..-
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 لبهام دوخته شد.. جون یاسمنم ..؟یاسمني که نفسم به نفسش بند بود ...
میرم سراغشون حق جالل رو کف دستش میذارم ..بسه ارچي ساکت موندم -

 واونها جولون دادم ..
 ..زینال ...ترو..خدا ...ترو..جون عزیز  ..برگرد -

 صدا  زمزمه   زینال تو گوشي پیچید ..
عزیز من تویي سوومن ..که بهت بي حرمتي کردن ومِن بي غیر  نتونسووتم -

ست بذارم اجازه نمیدم ایچ کس به زن  ست رو د حقت رو بگیرم ...نمیتونم د
 وبچه ام تواین کنه ...

یت جنو  - ماسوووت ..رو ..میکنم ..انوز صووور  ..خون جان ..الت نال .. زی
 ...برگرد ...امه   اینها تقهیر منه ..نذار برادریتون... بهم بریزه ..چشممه 

شدم ..که بچه ام بچه  صیغه ا  ن شون گفتم  شتن ..دفعه   دبل به اونها حق دا
  تو نیسووت ...حاال امه   حرفهام برعکس دراومد ..حق دارن ...عهووباني 

 بشن از دستم ..
سمن ..؟تو جز زندگي مني ..حتي اگه د- شي بازام چه حقي  روغ ام گفته با

سي اجازه بي حرمتي بهت  سمن .به احد النا شتن ... نمیذارم  حق دخالت ندا
 نمیدم ..حاال ام ودتم رو نگیر ود ع کن ..

نفس اام دوباره حبس شد ...خودم رو کشتم وبازام زینال مرغش یه پا داشت 
 ...میترسیدم از عادبت کار ..واین زینال عهباني ..

 ..ز ...نا..ل -
 یقه   لباسم رو چنت زدم و سعي کردم از ته دل نفس بگیرم ..

 نمي ..یا  ..؟-
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 سمن ..؟-
 برگ...-
 سمن ..؟چي شد  ..؟-

سعي کردم نفس بگیرم ..امون جور  که زینال میگفت ..ولي کو اوایي برا  
 نفس ..

 سمن ...نفسها  تنت شده ..؟سمن ..؟-
 بر..گر..-
 جور که گفتم بده تو .سمن نفس بکش ...نفست رو امون -
 نمي..شه ...بیا-
 سمن ...سووموون-
-.... 
 باشه باشه من االن برمیگردم .تو فقط نفس بکش ...-

 تمام سعیم رو میکردم ولي نمیومد ...نمیشد ..سینه ام دیگه یار  نمیکرد ..
شنو  حرفهام ؟..دارم میام خونه ...نفس بکش ..دیگه نمیرم ..میام - سمن می
.. 
 ..  ..؟م...یا.-
اره اره ..دور زدم ..یه ربع دیگه خونه ام ..حاال نفس بکش ..اروم نفس بگیر -

 از ته شکمت ..نفس بکش ...شنید  سمن ..؟
 سعي کردم امون جور  که زینال میگفت اروم نفس بکشم ..

 سمن شنید  ..؟سمن ..جواب بده ..-
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 ا..ره ..آره ..مي...شنوم ..-
 زینت اونجاست ...؟-
 ي..ست ..نه ...ن-
 باشه من االن میرسم ..فقط گوشي رو د ع نکن ..واي بااام حرف بزن ..-

 نفس گرفتم ..
 حالم ...خوب..ه ..زین..ال ...تند ..نیا...تو فقط دول بده ..نر  ...-
 نمیرم ..دول میدم امروز نرم ...-

 سرم رو تکیه دادم به دیوار که زینت از اطاق اومد بیرون ...به سختي میتونست
 یاسمن رو ساکت کنه ...

 با دیدن حال واحوالم صورتش رو چنت زد ..
 وا  چي شده خانم جان ..؟-

 با سر اشاره کردم چیز  نیست ..
 پس چرا اینقدر رنت ورو  پریده ..؟-

 ناتوان ول*خ*  حتي نا نداشتم یاسمن رو به اغوش بکشم ...
 سمن ..صدامو میشنو  ...؟-

..ولي این امه تقال جوني بادي نذاشته بود ..گوشي میشنیدم ..خوب میشنیدم 
رو به سمت زینت دراز کردم که امون جور بچه به ب*غ*ل گوشي رو از دستم 

 گرفت ..
 الو ..-
 نه زینال خان حالش خوب نیست ..-
 باشه حواسم است ...-
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 باشه ..باشه ..-
 گوشي رو د ع کرد وبا نگراني چرخید به سمتم ..

 باع  شد دست بنند کنم به سمتش ... صدا  نق نق یاسمن
 خانم جان میتوني راحت نفس بکشي؟ ...-

پنن زدم به معني آره ..زینت یاسوومن رو با احتیاط تو آغوشووم گذاشووت که 
 صدا  یا النه گفتن صابر باع  شد از جا بنند بشه ...

 نیا تو صابر ...-
سم ر شه   لبا شالش رو محکم کرد واز دربیرون رفت ...گو و کم جون زینت 

باال دادم وبه یاسوومنم شوویر دادم ...بچه ام انوز ترسوویده بود وبي درار  میکرد 
..نفس اام آروم شده بود ولي دیگه رمقي نداشتم ..مخهوصا که یاسمن شیره 
  جونم رو مي نوشووید ...شوویرش رو که خورد تو ب*غ*لم به ارومي خوابش 

 ..برد ...رو  زمین خوابوندمش وکنارش دراز کشیدم .
خسووته ازاون امه اسووترس وحرف وکنایه احتیاج به یکم اسووتراحت داشووتم 
..پنکها  خسووته ام که رو ام افتاد تو عرض بانیه ا  خوابم برد ..مِن خسووته 

 ..دیگه تواني برا  بیدار بودن نداشتم ...
شتیا ) سط کتابخانه ی مجازی نودا ساخته و wWw.98iA.Comاین کتاب تو  )

 منتشر شده است
*** 
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نفر رو  شقیقه ام رو نوازش میکرد ..درست جایي که میسوخت ..سرپنجه  یه
ا  رو  تن به تن مواام میچرخید ومیگردید ..خمار از خواب ال  پنکهام 

 رو نیمه باز کردم ..
 خوبي سمن ..؟-

 زینال بود ..مرد من ..
 اومد  ..؟-
 اومدم ...-
 نرفتي ..؟-
 نرفتم ..-

سته   دلم .. ستي بي اراده ورو خوا س ستش رو که رو  مواام میچرخید با  د
 گرفتم ورو  لبهام گذاشتم ..دست زینال منقبض شد

 ممنون بابت حمایتت ..-
 نگااش پرحرف شد ...پراز واژه اا  نگفته ..سنگین ودشنت ..

نمیدوني امروز چقدر خوشحالم که کنارم بود  وازم حمایت کرد  ...اولین -
فر ارزش دارم ..که شووخهوویتم مثل یه کنفت بار بود که حس میکردم برا  یه ن

 ونوکر بیچاره نیست ..
 چي میگي سمن ..؟خوابي ...؟-
 بیدارم زینال ...امروز تازه بیدار شدم ..-
 انوز نفس اا  سنگینه ..؟-

 سر باال بردم ...
 بنند شو کمکت کنم تو اطادت بخوابي ...-
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 نگاام تازه به جا  خالي یاسمن افتاد ...
 یاسمن ..؟پس کو -

 زینت بردش تو اطاق ...
سته بود  شیدم پنکهام انوز خ ست به کمن زینال تو تختم دراز ک س ل*خ*  و

.. 
یه ..دبال ام این - باردار یت برا   فردا میریم دکتر ..فکر میکردم این نفس تنگ

 جور  میشد  ..؟
 بازام سر باال بردم ..

 چیز  میخوا  برا  بیارم ...-
 ابت محبتت ...امروز من رو بنده   خود  کرد  ..نه ممنون ...ممنون ب-
 این چه حرفیه سمن ..؟تو زنمي ..-

 اشن از گوشه   چشمم سرخورد ورفت البه ال  مواام ..
دبال ام زن کسووي بودم مثل دادر ...ولي ایچ ودت اوام رو نداشووت ..ایچ -

م نودت پشتم نبود ..امیشه من بودم وحرفها  تنخ دوم ظالمین شوار ...میدو
 ایچ خیر  برا  ندارم جز ضرر اما ...

 پرید تو حرفم ..
 کي امچین حرفي زده ..؟جالل وفتاح ..؟-
 نه زینال ..اینها حرف خودمه ...فتاح وجالل فقط چشمهام رو بازکردن ..-

 دستش رو تو دستم فشردم ...
 حاللم کن زینال ..من فقط شرمنده   توام ...-
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 مگه چي کار کرد  ..؟-
 رم برا  بدبختي میارم ...مدام دا-

 زینال با سرانگشت رد اشکهام رو پاک کرد ...
تو سراپا خیر  ...مخهوصا دختر کوچولو  که کم کم داره جاش رو تو دلم -

 باز میکنه ...
 بهم ترحم میکني زینال ...؟-

 اخم اا  زینال تو ام شد ...
 دار  کم کم چر  وپر  میگي اا ...بگیر بخواب ..-

 د شه که صداش زدم ..خواست بنن
 زینال ..-

 چرخید به سمتم ..
 چه جور  جبران کنم ..؟-

 پتو رو روم کشید وبه ارومي گفت ..
تو فقط خوب باش ومرادب خود  ویاسمن ..این جور  دیگه فکرم نگرانتون -

 نیست ...من دیگه میرم تو یکم استراحت کن تا ودت شام ...
 ازجا بنند شد که دوباره صداش زدم ..

 زینال ...-
 چیه ..؟-
 نمیر  سراغشون ..؟-

 دستش مشت شد ...رگها  دستش برجسته ...
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امروز رو بهت دول دادم پام رو ازخونه بیرون نمیذارم ولي برا  بعد ..سوواکت -
ستم برمیاد  سمن ..نترس به جا  زور بازو کاراا  دیگه ا  ام از د شینم  نمی

... 
 میخوا  چیکار کني ..؟-
 هي ..تسویه حساب شخ-
 زینال ..-
 بخواب سمن ..از ایچي ام نترس ..-
 از چیز  نمیترسم ...نگران توام ..-

سته رفته بود  شه...رگها  برج شد مهربون تر از امی شمها  زینال مهربون  چ
 ومشت دستش شل شد

 به خاطر دینته .....؟-
 اخم کردم ..

ر  رو صووودل نگرانتم زینال ..به خدا حتي حاضوور نیسووتم یه بار دیگه با سوو-
 خوني ببینمت ...

 نترس حواسم است ...-
 نیست ...اگه بود این جور  نمیرفتي تو دل جالل وفتاح ..-

 دست سوخته اش رو دوباره تو دست گرفتم ..
 زینال تو دیگه تنها نیستي ..تروخدا حواست باشه ...-
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شدم زیر تیز  این نگاه شتم ذوب می  فقط با امون نگاه مهربون نگاام کرد ..دا
..سر به زیر انداختم که زینال مواام رو کنار زد وبو.سه ا  رو  زخم شقیقه ام 

 کاشت ..
به خدا که این ب*و*سوووه فرق داشوووت ..پراز مهر بود ..پراز عشووق وپراز دل 

 بستگي ..که یه راست به دلم وصل شد..
 بخواب سمن ..نگران نباش ..حواسم است ...-

 مین که م مئن بود برام کافي بود ..چشمهام از محبت درکالمش بسته شد ..ا
*** 

عهوور روز بعد بود که فهمیدم این دفعه... این تو بمیر  از اون تو بمیر  اا 
 نیست ...اینبار بایدحتما به دستور زینال به دکتر میرفتم ..

ارچند که خودم دردم رو بهتر از ارکس دیگه ا  میدونسووتم ..نباید عهووبي 
شدم ..نباید تپش اا  دنبم شت ...که  می شت که اگه میذا سمون میذا سر به آ

اگه ایجان زده وعهووبي میشوودم ..بازم امون تخته سوونت بزرگ رو  سووینه ام 
 مینشست ونفس اام رو میبرد ..

سي چیزدیگه ا  عایدم  سپر  تنف از رفتن به م ب به جز چند تا آزمایش ویه ا
ر  ع از اسووپنشوود ..جز اینکه نفس تنگي اام عهووبیه وبهتره تو این جور مواد

تنفسوي اسوتفاده کنم ...حس میکردم رفتن به دکتر بي نتیجه بوده ..من که بهتر 
 از ارکسي میدونستم نفس بریدن اام عهبیه ...

صرف کرده بودم دراال رو بازکردم که با  کالفه از اون امه ودت وانرژ  ا  که 
 چراغها  خاموش خونه مواجه شدم ...

 ...دنبم وایساد ..کسي خونه نبود 
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ض رب  شیدم م سرک ک صابر  سمن وزینت ودراخر  سب عاد  تو اطاق یا برح
 وکالفه پنه اا رودوتا یکي پارین اومدم ..

 زینال ...؟-
 زینال سویچ ماشینش رو انداخت رو میز ..

 چته ..؟یواشتر... پنه اا رو بپا ..-
 زینت ..؟یاسمن ..؟-

بد ونارا تاده بودم ...کني فکر  به نفس نفس اف باره  نده تو سوورم ميدو  حت کن
 چرخید ..اینکه نکنه بالیي سریاسمنم اومده باشه یا حتي زینت ...

 زینت ویاسمن چي ..؟چته باز ...؟-
 نیستن ...-

 زینال چشم غره ا  بهم رفت ..
اول بپرس بعد عزا بگیر ...صوووابر زنت زد که با زینت میرن خونه   عموش -

شون میبرن ..مثل اینک سمن رو ام باخود سکته کرده دارن میرن عیادتش ..یا ه 
.. 

با حرص امونجا پارین پنه اا نشستم ونفس گرفتم ..ضربان دنبم کمي ارومتر 
شده بود ..ولي با فکر اینکه زینال امچین مسئنه ا  رو بهم نگفته بود با غیض 

 توپیدم ..
 نباید بهم میگفتي ..؟-

 .. شونه ا  باال انداخت وبه سمت اشپزخونه رفت وامزمان گفت
 چه فردي میکنه ..االن گفتم ..-
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با حرص فقط نگاش کردم که با پررویي خودش رو به اون راه زد وتو درگااي 
 در گفت ..

 امونجا نشین زینت شام درست نکرده-
با کرختي ازجا بنند شوودم وبرا  عوض کردن لباسووم به اطاق رفتم ..نگااي به 

ویه دامن بنند .. زیاد ام بد خودم درارینه انداختم ..یه لباس اسووتین سووه رب 
فت  اه ور عت را ند سوووا نت چ نه   عمو  زی تا خو که  یاد اور  این با  نبود
وبرگشتشون به درازا میکشه نفس گرفتم ..این جور که معنوم بود شام رو باید به 

 تنهایي با زینال سرمیکردم ...
سید به دنبم ..کف ستم د ته دلم یه چیز  پیچ خورد وباال اومد ..تا جایي که ر

به زن درارینه خیره شووودم ...چهارماه از ازدواج من  ورو  گونه ام گذاشووتم و
وزینال میگذشووت واین اولین بار بود که باام تو  خونه تنها میشوودیم ...حتي 

 بي وجود یاسمنم ..
لب گزیدم از اجوم افکاربي سووروتهي که بي اوا به ذانم سوورازیر شووده بود 

 ا  نزدین شدنمون بود ....شاید این تنهایي اولین ددم بر
ستم ونفس گرفتم ..االن ودت فکر کردن به امچین چیز  نبود  شمهام رو ب چ
..با صوودا  زنت تنفن از اطاق بیرون اومدم ..زینال تو اال نبود ...گوشووي رو 

 که برداشتم با شنیدن صدا  زینت با ایجان سالم کردم ..
 الو سمن جان ..صدام میاد ..؟-
 کجارید شما ..؟اره صدا  میاد ..-
 ما انوز راه نیفتادیم ..-

 وارفتم ...
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 پس یاسمن ..؟-
نگرانش نباش ..دخترعموم یه بچه شیش ماه داره اون بهش شیرداد ..االن سیر -

 سیرگرفته خوابیده ...
 پس کي راه میوفتید ..؟-
ماشووین خرابه مادر ..باید صووبرکنیم درسووت بشووه ..ارمودع درسووت شوود راه -

 ..نگران یاسمن ام نباش دختر عموم اواشو داره ..میوفتیم 
 با نگراني گفتم ..

 زینت جان جون تو ویاسمنم ..-
خیالت راحت بد به دلت راه نده ..یکم اسووتراحت کن تا ما بیایم ...راسووتي -

 جواب دکتر چي شد ..؟
صابر - شید ...یه مودع  شت مرادبت خودتون با ازمایش داد تا بعد ...تو راه برگ

 شبي خوابش نبره ..؟نهفه 
 وا  سمن نگران نباش ..من دیگه د ع میکنم-
 سالم برسون واز دختر عمو  تشکر کن-
 باشه خداحافظ ...-

 گوشي رو با مک  د ع کردم ...دلم از االن تنت یاسمنم شده بود ..
 زینت بود ..؟-

با ترس برگشووتم به سوومت زینال که صووورتم به سووینه اش خورد واردو یه ددم 
سینه   پرتالطمم عقب ر سروته ..ایجان اا  فروخورده .. فتیم ..فکراا  بي 
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حه    بازام رای باره برگشوووت ...اب دانم رو دور  دادم ونفس گرفتم .. دو
 نوازش اا  زینال تو دلم پیچید ...بي حواس دستي تو موااش کشیدم ..

 ببخشید ندیدمت ...-
 نه باال انداخت ..زینال اما ..انگار ایچي اتفادي نیفتاده ..بازام شو

 نه عیب نداره ..چي میگفت ..؟-
 گیج وویج از لرزش دل ودستم با بي حواسي گفتم ..

 چي ..؟-
 چشمها  زینال به عاد  امیشه ریز شد ...

 میگم زینت چي میگفت ..؟-
 سعي کردم حس اا  تازه بیدار شده رو پس بزنم ..

 ااان ..میگفت ماشین خراب شده ودیر میان ..-
 سمن ...پس یا-

 پیشونیم رو با گیجي لمس کردم ...پس این حواس جمع کجاست ...؟
 گفت ...دختر عموش ...بهش شیر داده وسیره ..-

 زینال تنها ابروااش رو باال برد
 مثل اینکه امشب از شام خبر  نیست نه ..؟-

باامون اشووفتگي ..با امون دنب پرتپش ..با امون دسووتها  لرزون ...وحس 
 گفتم .. اا  فروخورده

 چرا چرا االن درست میکنم ...-
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سرخ کردن تیکه اا   سید  شرایط تنها چیز  که به نظرم میر شام تو این  برا  
مااي اا  بود که زینت دبال تو مواد خوابونده بود اسووتین اام رو باال زدم وتو 

 عرض نیم ساعت نهف مااي اا سرخ شده بود
از ایجان ..حس میکردم  ولي تو تمام این مد  دسووتهام رو مشوووت میکردم

سد غیر دابل  ست به یکي کردن برا  ویرون کردن این  اورمون اا  زنانه ام د
 شکست بین من وزینال ..

 سمن ..؟-
 از ترس داشق از دستم راا شد ..

 وا  زینال ..چرا یه دفعه ا  میا  ؟-
 زینال تکیه به چهارچوب در ابروااش رو با مک  باال برد ..

صدا  کردم یه دفعه ا  - سادم وده دفعه ام  ست که اینجا وای ..؟پنج ددیقه ا
 وتو از جا  تکون ام نخورد  ..چي شده باز ..؟نگران یاسمني ..؟

شه  سته کنج لبهام بي اذن من گفته ب ش نفس گرفتم ولب گزیدم تا مبادا حرف ن
..مبادا بگم که تو این لحظه اا فقط وفقط یه چیز تو ذانم جوالن میده ..لمس 

سر  به دلم سو سوخته ا  که بدجور  ح ستها   ختگي اا  گونه ونوازش د
 کرده ..

شق تمیز  شویي ...یه دا سینن ظرف شتم وانداختم تو  شق رواز رو زمین بردا دا
 برداشتم وبا سرانگشت مواا  شقیقه ام رو کنار زدم ...

 اان ..؟اره اره ..نگران یاسمنم ...-
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ونه گذاشت ومن بي اختیار چسبیدم به زینال از داب در دل کند وددم تو اشپزخ
شد ...چونه ام رو به  بدنه   گاز ..ولي با ارددم زینال دل کوچیکم اوایي تر می
سیحیایي  شم ..تا کمتر ع ر م سبوندم ..تا کمتر نفس بک سینه ام چ سه    دف
شبي رو که من  شب ..امین ین  شم ..کاش زینال امین ین  زینال رو بو بک

یب وغ اا  عج فت غرق در حس  نه میگر فاصوو نه ام بودم ازم  نا یب ز ر
...میترسیدم از این احساسا  نهفته که بعد از ین سال مثل غول اا  ازخواب 

 بیدار شده ...تمام وجودم رو به تکاپو انداخته ...
کاش زینال من رو میفهمید ..این تمنا  در دنب ودستم رو ...کاش ...میفهمید 

... 
 نه ..-

اینبار زینال رو با فاصوونه   یه ددم از خودم دیدم  با گیجي سوور بنند کردم که
 ..بي حواس پرسیدم ..

 چي ...نه ..؟-
سرخم کرد به سمتم که داشق رو تو دستم مشت کردم ...جنو نیا زینال ...دنب 

 سمن بیچاره محکمتر از این نمیتونه بتپه ...
 به خاطر یاسمن نیست درسته ..؟-

شم گرفتم ازش ..این جور  خیره ..ح ستم فکر کنم ...چون محو چ تي نمیتون
ست دلم رو بازکنه  شدم تو جادو  نگااش ...میترسیدم که این نگاه پرتمنا د می
میترسوویدم که نکنه زینال محبت نگاام رو با چیز دیگه ا  اشووتباه کنه ...نکنه 
بازام فکر کنه ترحم میکنم ...من کنار زینال یه زن پخته نبودم ..من سوومني 

 ...انوز شرم داشتم از وجودش ... بودم تازه رسته
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 فقط سر به زیر انداختم وتیکه اا  مااي رو پشت ورو کردم ..
 سمن ..؟-

اب دانم رو دور  دادم دستها  لرزانم بدتراز امیشه لو میداد راز این دنب بي 
 درار رو ..

 سمن ..منو نیگاه ...-
 امون طور که نگاام به ماایتا به بود گفتم ..

 .گوش میدم ..بگو حرفتو .-
زینال تو یه حرکت جنو  چشوومها  ااج وواج من زیر گاز رو خاموش کردو 
داشق رو با خشونت از دستم کشید ... وبا ضرب پر  کرد تو سینت ظرفشویي 

... 
 دانم بازمونده بود ...چرا این جور  میکرد ..؟با حرص غرید ..

شمهاتو از این - هب بگیرودتي بهت میگم به من نیگاه کن ..یعني چ وبه  بد م
 چشمها  من نیگاه کن ..

 مچ دستم رو کشیدو از اشپرخونه بیرون برد ...
 چته زینال ؟..چرا این جور  میکني؟ ...من که گفتم گوش میکنم ..-

من رو پر  کرد رو کاناپه   راحتي کنار راارو ومثل شوویرغران بیشووه زار باال 
 سرم دست به سینه وایساد ..

 خب بگو ..-
 ر ااج وواج تنها گفتم ..امون جو

 چي رو ..؟-
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 اینکه چرا از ودتي فهمید  زینت نمیاد رفتار  عوض شده ...؟-
خواسووتم لب بازکنم ودوباره یاسوومن رو بهانه کنم که تو عرض چندلحظه خم 

 شد به سمتم و دستهاش رو دو طرف شونه ام تکیه داد به مبل
شد شتیم ...نفس اا یکي  صنه ا  ندا صورتم زمزمه تو این حالت فا ه بود ..تو 

 کرد ..
 فقط نگو که به خاطر یاسمنه که داطي میکنم ...-

سمنمم ؟..حقیقت رو میگم  شد ...چي میگفتم غیر از یا شن  موندم ولبهام خ
شش داره ومن دارم خودم  سمتت ک سمن تو این لحظه به  ..؟اینکه تمام وجود 

 چرکین بشي ...رو میکشم مبادا که اولین ددم از سمت من باشه وتو دل 
اینکه حتي نمیدونم مرد من چه عکس العمني نشووون میده ..؟اینکه اصووال 

 میخواد با من باشه یا نه ..؟
نال  دل نگاام تو این نگاه خیره گیر نکنه ..ولي زی تا حدا سوورم رو چرخوندم 
شد  شق چونه ام رو گرفت وم*س*تقیم خیره  ..زیناِل بي رحم ..زینال دد وکنه 

 تو نگاام ..
 رف بزن سمن ..ازمن میترسي ..؟ح-

نا این ذانیت مثل سووم بود برا   یا خدا ...این دیگه چه فکر  بود؟ ..م مئ
زینال من ...تو عرض چند بانیه بدون اینکه فکر کنم ..دودوتا چهار تا ..یا حتي 
اامیتي به باید اا ونبایداا  ذانم بدم دسووتها  لرزونم رو با ددر  گره زدم 

 ش روب*و*سیدم ..دور گردنش ول.بها
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چشمهام از اون امه اشتیاق وخوااش بسته شد ولي به لحظه نکشیده ...حتي 
ست  ش سینه ام ن ست زینال رو   شیدن ...که کف د به ددیقه ...حتي به نفس ک

 وبه عقب اولم داد وبا گیجي بهم خیره شد ...
بغض نشووسووت تو گنوم ...زیناِل بي انهوواف ..حتي نذاشووت گل نارس دنبم 

 ي شکفته بشه و کمي سیراب بشم.....اندک
 با سستي نشست کنارم وزمزمه کرد ..

 دار  چي کار میکني سمن ..؟-
 چرخیدم به سمتش وتا خواستم حرف بزنم غرید ..

 دار  دانم رو این جور  میبند  که رو  طرز فکر  سرپوش بذار  ..؟-
ي یم رو ..ولوارفتم ...تمام وجود من زینال رو می نبید مرد شرعي ودانو  زندگ

زینال ..به خاطر افکار مسووموم خودش ..کاراا  من رو به چیز دیگه ا  تعبیر 
 میکرد ..

 اره سمن ..؟میخوا  خفه بشم که فکر  رو به زبون نیارم ...؟-
شده بودم برا  بهتر کردن  ست ..من برا  اولین بار درعمرم پیش ددم  شک دلم 

میخوایم ولي زینال به جا   این راب ه ..برا  چیز  که میدونسووتم اردومون
امرااي وامکار  .. امه چیز رو خراب میکرد ..با حرفهاش ..با رفتارااش 

.. 
یه د ره اشن ازگوشه   چشمم سرخورد ..مگه میشد ددم جنو بذار  ومحبت 
در دنبت رو طبق طبق ارزوني مرد  کني وبعد از شوونیدن این حرفها اشووکت 

 نچکه ..؟
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بین اون رو دید ..فکش منقبض شدو رگها  پیشونیش اشکم چکید وزیناِل ریز 
 برجسته ..به اني بنند شد که مچ دستش رو ناخوداگاه گرفتم ..

 نرو زینال ...-
 دست مشت شده اش رو کشید ..

 ولم کن ..-
 با کشش دستش بنند شدم ونالیدم ..

 دار  اشتباه میکني ...-
 چرخید به سمتم وفریاد زد ..

اه ..؟اگه اینقدر ازمن وحشووت دار و اگه از اینکه نکنه اشووتباه ..؟کدوم اشووتب-
این شوووار نهووفه سوووخته خنوتي خونه رو ببینه وبخواد خفتت کنه میترسووي 

 ..چرا با شجاعت حرفت رو نمیزني ..؟
حالت ادمي رو داشووتم که لبهاش بهم دوخته شووده ...اصووال نمیفهمیدم چه 

قط میدونسووتم تمام اینها جور  این حرفها به مخینه   زینال خ ور کرده ..ف
 سمه ..َسِد برا  راب ه   پا نگرفته   من وزینال ...

 من از  نمیترسم ..امه   اینها ..امه اش ..-
ددم جنو - با عالده   دنبي  چي سوومن؟ ..میخوا  بگي دوسووتم دار ؟ که 

 گذاشتي ..بسه سمن ..من وخرفرض نکن ...
 تاد که دوباره به حرف اومدمامونجور که دستش رو تو دست گرفته بودم راه اف

 نه به خدا دار  اشتباه میکني ...-
 نگااش تو نگاام چرخید وبا شن به ارومي لب زد ..

 دارم اشتباه میکنم ..؟-
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فقط سوورم رو به ارومي پارین اوردم ..ددمي جنو گذاشووت که بي اختیار ددمي 
 عقب گذاشتم ..

 پس از من نمیترسي ...؟-
ست تکون دا شت ومن دوباره سر  به چپ ورا دم ...که دوباره ددمي جنو گذا

عقب گرد کردم ...ناخواسته ..با وجود تمام ادعااام ..میترسیدم از این سکو  
..از این چشوومها  خون چکان که حرفم رو باور که ایچ ...دبول ام نداشووت 
...سوومن ِتنها ..میترسووید از این ارامش پس از طوفان ..از این زمزمه اا  زیر 

 لب
 وا  باور کنم که خود  میخوا  ..؟میخ-

 میترسید از رنت این نگاه ..
 ناخواسته بازام ددمي عقب گذاشتم که تیره   پشتم چسبید به دیوار

 پس اگه از  بخوام دبول میکني ..؟دبول میکني که شب وبامن باشي ..؟-
فقط نگاش کردم ..اونقدر درد تو این حرفش بود که جگرم سوخت ..زیناِل من 

 خورده تر از اون چیز  بود که فکر میکردم ...زخم 
 دبول میکني با ادمي که نهف صورتش ..نهف بدنش سوخته بموني ..؟-

نگاام رو  صووورتش چرخید ..رو  ابرو  چپش که به نعمت کاشووت ابرو 
شباات زیاد  به ابرو  سمت راستش داشت ..به تیغه   بینیش که از زیر بار 

 ود ..رو  فن وچونه اش ...سوختگي اا شونه خالي کرده ب
 کف دستم رو به آرومي رو  سینه اش گذاشتم ..سینه   سوخته   مردم ..
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نگاه زینال مردد شد..مثل یه ااو  وحشي رمیده ...انگار انوز حرف چشمهام 
شده در  شین  شتاز این امه نزدیکي ..از درد مردم ..از عالده   ته ن رو باور ندا

بود... بو  خاک بازام میپیچید ودلم رو میبرد دبنم نفس اام کم وزیاد شووده 
 ...زینال نمیدونست که من انوز ام عاشق ومداوش ع ر تنشم ..

ست ...اه  ش سوخته اش ن نگاام چرخید وچرخید ودرنهایت رو  لبها  نیمه 
 وامان از تمنا  دردنبم ...

کاش زینال دریم نمیکرداین خواسووته   شوورعي رو ..این ایجان دروجودم رو 
شق  ست دارم ع ..کاش میفهمید ودرک میکرد که من ام مثل زن اا  دیگه دو

 بدم ...عشق بکارم ...تا نوازش بشم وعشق بورزم ...
حاال دیگه صوودا  نفس اا گوش رو کرمیکرد ..نفس اا  زینال ام کم وزیاد 
به ارومي وش*ر*ا*ب ناب  شوووده بود ..بیشووتر وکمتر ...ودراخر ...با تردید و

و به رگهام ادیه داد ...تو دنبم بنوا به پا شوود ودنیا رنگین کمان افتاد سوواله ر
 رنت شد ..

کي میدونست سمِن مادر ..سمِن سوخته دامن ...تو این لحظه چه ادیه ا  رو 
 از وجود زینال گرفته ...

دسوتم بند تار تار موااش شود ..دوسوت داشوتم زمان بایسوته ومن تااخر عمر 
 غرق محبت این مرد بشم ...

ید امین جا بود که فهمیدم سوومن پیشوووني سوووخته ..تو دنیا  کوچین شووا
 خودش به جز حسر  اغوش این مرد ایچ چیز دیگه ا  نمیخواد ...

 زینال مک  کرد ومبهو  از امکار  من نجوا کرد ..
 سمن ..؟-
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این سوومن گفتن فرق داشووت ..به خدا که با تمام سوومن شوونیدن اام زمین تا 
شت ...پرا سمون فرق دا ستها  آ شق ...نگاام رو که دید ..د ز عجب بود وع

حنقه شووده دور گردنش رو... دیگه درنت نکرد ...غرق شوودیم درخواسووته اا 
 ...درنیازاا ...داشتم ذوب میشدم از حرار  وجود این مرد نیمه سوخته ..

 عجب عشقي داشت ...عجب محبتي ..دنیا دنیا دشنگي داشت این دستها ...
 میچرخید ...که صدا  زمزمه اش گیجم کرد ..نفس ااش رو  صورتم 

 میتونم ..من ...میتونم ...-
سراز نو زنده میشدم تو این دستها   محبت ادامه داشت ...عشق ورویا ..ومن 

 نیمه سوخته ...
 میتونم ..-
 زینال ..-
 میتونم سمن ...-

 ازش فاصنه گرفتم ..
 زینال ...-

 صدا  زمزمه اش بنند تر شد ..
 ..میتونم ... میتونم سمن-

نال پسووم زد  ید ...زی که نفس میبر اا   باور  من ..میون نفس  نا ولي میون 
 وعقب گرد کرد ...

 نمیتونم سمن ..من ...-
 ما  ومبهو  به زینال درام شکسته وخرد شده نگاه میکردم ...
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 زین..-
 نمیتونم سمن ..ببخش ...-

و مثل یه کشووتي وتو عرض ددیقه اا ..شووواید ام بانیه اا رفت ..رفت ومن ر
 درام شکسته تنها گذاشت ...

ساس من ..زینال رفته بود ..تنهام  شد نادوس مرگ اح شینش  صدا  ویراژ ما
گذاشووته بود میون این امه حسووي که تو وجودم ریخته بود ...بعد از تمام اون 
ها راا کرده  بد وخوب ..تنها  تنها  تن اا ...من رو میون کني حس  محبت 

 بود ..
 ا  نگاام به درگااي در بود ..به اشپزخونه   خالي ...امون جور م

شدم رو  زمین ..زینال بي معرفت  ستي تکیه دادم به دیوار واوار  س سرم رو به 
بد مودعي تالفي کرده بود ..بدمودعي من رو تنها  تنها راا کرده بود ..یه د ره 

 اشن از گوشه   چشمم چکید ...
که طعم بو.سوووه نال ..حاال  یدم وتو  بد کرد  زی اا  خداگونه ا  رو چشوو

شده ام رو  صنه پینه  شتي ...من دل و سیرکردم ..بدکرد  که تنهام گذا سمونها  ا
با کني خون دل برا  عشووق تو اماده کردم وتو به جا  تشووکر ..به جا  مهر 

 واندکي عشق تنهام گذاشتي ...
ه سچشمهام رو بستم ونفس گرفتم ..بدحسي بود این حس لعنتي چسبیده به دف

   سینه ام ..بد حسي بود این حس لعنتي ..
**** 



wWw.Roman4u.iR  368 

 

با صوودا  دِرحیاط چشوومها  خسووته ام رو بازکردم ..نمیدونم چقدر از رفتن 
صابر وینت به خودم اومدم  صدا  پچ پچ اا   شنیدن  شته بود که با  زینال گذ

 ودوباره دد راست کردم ..
صابر چیز  راجع به رفتار زینال ور به اب مون بدونن ..محال بود بذارم زینت و

 سختي از جا بنند شدم وخودم رو اماده   رویارویي با زینت وصابر کردم ...
سي کردم  سته از گالیه اا ...با زینت احوالپر سته از گریه ...خ شمها  خ با چ

 ویاسمن خواب الود رو ب*غ*ل کردم وپناه بردم به اطاق امیشگیم ...
باور بو چه خوش  عد از مِن احمق ودل سووواده ترم .. که فکر میکردیم ب دیم 

نزدیکي به زینال میتونیم تمام این دیواراا  فاصوونه رو برداریم ..که با زینالم 
 یکي بشیم ..

یاسمنم رو خوابوندم وکنارش نشستم وتکیه زدم به دیوار ...درص کامل ماه مثل 
 خورشید دم ظهر روشن کرده بود اطاق تاریکم رو ...

 وسرگذاشتم به زانو ...پااام رو تو شکمم جمع کردم 
ساده به درد  - سید  که ترک یار کرد  ..؟مِن  کجا رفتي زینال ..؟از چي تر

نمیخوردم ..؟یا بازام از رنت محبت اام ترسووید  ...نکنه بازام فکر کرد  
 که امه اش نقشه است برا  ترحم کردن بهت ..؟

 سرچرخوندم وخیره شدم به درص ماه ...
.؟چرا حاال که بعد از کني کننجار رفتن عاشووقت چرا نمیتونم بشووناسوومت .-

شقم ترس  شد  ..؟ع ستي دلم رو تقدیمت کنم فرار   شدم ..ومیخوام دو د
 داشت یا بو.سه اا  ازته دلم ..؟شاید ام خودم ..
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کجایي زینال ..؟زیر سووقف آسوومون خدا از ترس من وعشووقم کجا پناه گرفتي 
 ..؟

 لب گزیدم وبغضم دوباره سر بازکرد ...
برگرد زینال من ..دول میدم که لذ.  بو.سووه اا  ابدیت رو فراموش کنم ..تو -

فقط برگرد که دل من تاب وتحمل این خونه رو بدون تو نداره ..با اینکه دلم رو 
صد برابر بدتر از دادر بي شرف شکستي ..با اینکه محبتم رو دید  وتپش دنبم 

ادعا  عاشقیت رو دارم رو شنید  وپسم زد  ..ولي من میبخشمت ..مني که 
مه چیز  بت کنم ا با هت  تا ب مام امشوووب رو فراموش میکنم تو فقط برگرد .. ت
امون جوریه که تو میخوا  ..نه دیگه از  طنب عشووق میکنم ونه اغوش ..تو 

 فقط دست از فرار بردار وبرگرد ...
ستها  زینال رو  شت کردم وبه خودم دول دادم که حس نوازش د ستهام رو م د

کنم ..تا اجازه بدم زینال ارجور  که میخواد جنو بره ..شاید اشتباه از  فراموش
من بود ..شوواید باید رو  عالده ام سوورپوش میذاشووتم ..شوواید زینال جزو اون 
شن ..وبا اینکار خودم رو  شون پیش ددم ب شتن خود ست دا مرداایي بود که دو

 از چشمش انداخته بودم ..
 ه چرا محبتم رو نخواست وپسم زد ..؟کاش میدونستم که چرا نمیتونه ..ک

شب  نمیدونم سواعت چند شوب بود ومن چند سواعت به درص ماه وجادو  
شب ...بي اراده رو  زمین خودم  هفه  سه ن شاید  شاید دو بود .. شدم .. خیره 
ست به گوشي تنفن اطاق بردم ..باید باااش حرف میزدم ...باید  شیدم ود رو ک

 و فراموش میکردیم ..امین امشب این کاب*و*س لعنتي ر
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شووماره   زینال رو گرفتم وگوش سووپردم به بوق اا  ممتد ...نمیخواسووتم به 
خاطر من اواره بشووه ..باید بهش میگفتم که تسوونیم اراده اشووم ..وارکار  که 
به  تا چه حد وابسووته  بابت میکردم که  باید بهش  بخواد براش انجام میدم ..

 وجودشم ..
شنیدم  شدن خط رو  صل  شن صدا  و شي نبود ..د ره ا ولي جوابي تو گو

 سرخورده رو  گونه ام رو گرفتم وزمزمه کردم ..
 زینال ..؟-

نقس عمیق زینال که تو گوشي پیچید ..تا ته جگرم رو سوزوند واشکا  نهفه 
 نیمه ام رو سیالب کرد ..

 کجایي زینال. ..؟-
 خونه ا  ..-

 اق اق ام رو خفه کردم ..
 ودته که چشم برااتم .. نمیخوا  بیایي ..؟خیني-
 سمن ..من ..؟-

 پریدم وسط حرفش
نمیخواد حرفي بزني ...بهتره فعال فراموشش کنیم ..امه چي رو ..بیا فراموش -

 کنیم که امشب چي بینمون گذشته ..میتونیم ..
 بغضم رو دور  دادم ونفس گرفتم ..

 تاده ..نیف میتونیم دوباره شروع کنیم ..انگار که اصال ایچ اتفادي بینمون-
 صدا  تنخ زینال حرفهام رو د ع کرد ..
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 مشکل اینجاست که نمیتونم ..-
 لب گزیدم ودوباره تالش کردم ..

 فعال برگرد زینال..بعدا راجع بهش باام حرف میزنیم .. -
 از دستم دلخور  ..؟-

کمي مک  کردم ..عجب شبي بود امشب ...تموم نشدني وپراز حرف وتنهایي 
 ...یه نفس گرفتم ولب زدم ..ونتونستن اا 

تا حاال بهت نگفتم ..ولي به مرورارچي که میگذشووت عالده ام بهت بیشووتر -
میشد ..تا جایي که دیدم عاشقت شدم ...تمام دنبم شده مال تو ..برا  عشقت 

 ارکار  بگي انجام میدم ..
 باور کنم سمن ..؟-

 محکم وداطع گفتم ..
 فس بکشم ..باور کن ...دیگه نمیتونم بي تو ن-
 پس چرا نمیتونم دبول کنم زني مثل تو عاشق مرد  مثل من بشه ..؟-

 لبخند تنخي رو  لبم نشست ...
سفره ا  - سر  شت  سال ونیمي که گذ شناختمت ..اگه تو این یه  شاید اگه نمی

 نمیشستم ..حرفت من قي بود ولي حاال ..
 نفس اا  زینال تنها حرف بینمون شد ...

 ..خونه بي تو خونه نیست ...زینال ..؟برگرد -
به خاطر یاسوومنه نه ..؟به خاطر اونه که میخوا  برگردم ..که سووایه   سوور تو -

 ویاسمن بشم ....؟
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شت محبتم رو پا  چیز دیگه ا   شت... زینال حق ندا شدم ..حق ندا هبي  ع
 بذاره ...من این عشق خال  رو فدا  ایچ چیز دیگه ا  نمیکردم ...

 بال بهانه ا  ..؟چرا برا  محبتم دن-
دادر موش بود  وجنو  من شوویر - که جنو   باور کنم تویي  چون نمیتونم 

 عاشقم شد  ..که نهف شب زنت زد  وازم میخوا  که برگردم ..؟
 با افسوس اه کشیدم ...

حق دار  ..اونقدر دست رو دست گذاشتم وبه حس تو دلم بي اعتنایي کردم -
 یشه ..ولي من ..که حاال بدبین وشکاک شد  وباور  نم

 نفس گرفتم ..
 زینال ..نذار التماست کنم ..-

 صدا  خش دار زینال ..دلم رو خون کرد ...
نمیذارم التماس کني ..میام ..ولي امشوب نه ..فردا صوبح که چشوم بازکرد  -

.م مئن باش خونه ام ...امشووب ..امشووب رو فرجه بده ..نمیتونم خودم رو به 
 امشب درست وحسابي فکرامون رو کنیم ...اون راه بزنم ..بذار اردو 

 حرفي نزدم ...حرفي نبود که بزنم ..به ارومي زمزمه کرد ...
 زینت وصابر رسیدن .؟-
 اوم ...-
 بروبخواب سمن ..شبت بخیر ...-

شنیدن  شت لب بازکنم وجواب بدم ..زینال ..بدون  شغال ..نذا صدا  بوق ا
 حرفها  تو دلم د ع کرده بود ..



 373 سوخته دامانم

**** 
که زدم صوودا  دان دون یاسوومن م*س*تي خواب رو ازسوورم پروند ...به پنن 

ساعته  سمن باز  میکرد ..نگاه کردم ..خمار خواب چند  شت با یا زینت که دا
 پرسیدم ..

 سالم صبح بخیر ...زینال اومده ...؟-
 اره مادر خیني ودته اومده ...-

دم   خواب بو از جا بنند شدم وتنو تنو خوران صورتم رو شستم ..انوز خسته
وحس میکردم خوب نخوابیدم ...صورتم رو خشن کردم ویه لقمه نون خورده 
به در زدم وال   تارین زینال شووودم ...تقه ا   ونخورده رااي اطاق امیشوووه 

 دروبازکردم
 زینال .؟استي ..؟-

 رو به پنجره   نیمه پرده کشیده وخیره بود به حیاط ..
 زینال ..؟-
 ؟بیا تو ...چرا دم در ..-

شته اش برام یه معما   شب گذ صورتش رو کاویدم ..انوز ام رفتار  با نگراني 
 الینحل بود ..

 حالت خوبه ..؟-
 خوبم ..-

 ولي صور  خسته اش فریاد میزد که خوب نیست ..که اصال خوب نیست ..
 شب راحت خوابید  ..نترسید  که ..؟-

 لبخند تنخي گوشه   لبم نشست وناخواسته زار شدم ...
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 ل اینکه یاد  رفته ودتي زینت نبودشب به شب تنهام میذاشتيمث-
 سنگین تر از امیشه لب زد ...

 کاراا  اشتباام رو به رخم میکشي ...؟-
نه میخوام خیالت رو راحت کنم که دیشوووب جز دل تنگي ایچ حس ترس -

 دیگه ا  نداشتم ...
جوشوان در دنبم نگاه زینال خیره موند روم ..دسوتهام لرزید از این امه محبت 

..از اینکه اتفاق دیشووب تازه ابتدا  راه بود ..از خجالت... شوورم وحیا ..شوواید 
 ام سنگیني بیش از حد نگااش سر به زیر شدم ..

 وادعا دل تنگم بود  ...؟-
 چونه ام رو چسبوندم به سینه ام وعاشقانه نفس گرفتم از اوا  نفس ااش ...

 بودم ..-
 رو تو دست گرفت .. فاصنمون رو پرکرد ودستهام

 باور کنم سمن ..؟-
 سربنند کردم وخیره تو نگااش ...با امه   محبت در دنبم گفتم ..

 باور کن ...-
شد ...دریاچه    شبنم  شد ...انگار که پراز دونه اا  ریز ریز  نگااش عوض 

 اشن شد
شدن - سمن ...خیني ااش ایچ ودت خوب ن دل من ..خیني زخم اا خورده 

ستن ست از ترحمه ..؟نکنه به خاطر  ...دلمه ب شدن ..نکنه امه   ح ..چرکین 
 دیني که به گردنت دارم ...
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ضر نبودم این  شیدم وجنو  لبهاش گرفتم ..حتي حا ستش ک ستم رو از تو د د
 افکار مسموم رو به زبون بیاره

 زینال دستهاش رو پیچید دور انگشتهام ودستم رو کنار کشید ...
سوزه ..انگار من سمن ترحم نکني به من ..ک- ه اگه ترحم کني ..که اگه دلت ب

رو کشووتي ..دلت به حالم نسوووزه... به زور ام عالده ام رو باور نکن ..تنها 
 میخوام این پا پیش گذاشتن به خاطر عالده   خود  باشه ...

 ازته دلم گفتم ..
شم بازکردم دیدم ازته - ست ...به خدا که یه دفعه ا  چ ست ..باور کن که ا ا
م دوسووتت دارم ..حاال ودتي که نیسووتي نگرانتم ..میترسووم از اینکه دوباره دل

ندن اتیش  جت روسوووزو که لن ثل اون روز   نه م که نک مت .. زخمي ببین
عهووبانیتشووون تو رو ازم بگیره ..اینا ترحم نیسووت ..احسوواس دین ام نیسووت 

 ..خیني خیني بیشتر از یه عالده   ساده است ..
و ...تن به تن ..داغ یادگار  زد ..اشن تو چشمهام دستهام رو ...انگشتهام ر

 لونه کرد ..چونه   زینالم لرزیدکه زیر لب ناله وار اسمش رو بردم ..
 زینال ...-
 چرا نمیتونم سمن ..؟چرا ..؟چرا نمیتونم امه چي رو فراموش کنم ..-

 دستش مشت شد ..کف دست ازادم رو رو  صورتش گذاشتم ..
 بهم بگو ... چته زینال ..درد  رو-

 چشم بست از محبت نشسته کف دستم ..وصورتش رو تکیه داد به دستم ...
به تن  با تن  حاال نیمه   سوووخته   صووورتش کف دسووتم بود ..مماس 

 انگشتهام ومن ایچ حس بد  از این لمس نداشتم ...



wWw.Roman4u.iR  376 

 

شم ..؟میدوني چند - سر  امچین لحظه ا  رو میک میدوني چند روزه که ح
 .؟ساعت وچند ماه .

 یه د ره اشن از درد کالمش سرازیر شد ازگوشه   چشمم ..
 این تمام رویامه سمن ..ولي چرا نمیتونم ..؟-

چشوومهاش رو بازکرد ومن ناخواسووته ترسوویدم از رنت خون چکان نگااش 
 ...دستم رو پس زد وبه اني برگشت ...

 برو سمن ..فعال تنهام بذار ...-
ا  ترک کردن زینال ..باید جواب تن به تن به تکاپو افتادم ..انوز زود بود بر

 سوالهام رو میگرفتم ...سوالهایي که از دیشب زابراام کرده بود ..
زینال ..بهم بگو ..بذار با ام حنش کنیم ..شووواید امه   اینها به خاطر منه -

 ..به خاطر اینکه دیر به خودم اومدم ..
ش سردتر از امی شته امون جور که نگااش به داب پنجره بود  ه ..یخ تر از گذ

 اا  دور گفت ..
 دیشب رو نخوابیدم ..میخوام استراحت کنم ..-

سادم ..این چه درد  بود که به جون زینالم افتاده بود ورااش  سرش وای شت  پ
نمیکرد ..با درد نگاام رو چرخوندم رو شووونه اا  پهنش ..رو دد بنندش ..رو 

دل اشوب زده   مردم دست سوخته اش که انگشتها  جمع شده اش خبر از 
 داشت
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دستم رو بي اختیار باال اوردم ورو  کتفش گذاشتم ..منقبض شدن عضالتش 
دلم رو خون کرد ..گونه   خیس از اشکم رو تکیه دادم به کتفش وچشم بستم 

... 
 کاش محرمت بودم زینال ...محرم دلت تا درد  رو بهم بگي ...-

 اشن چشمم چیکد رو پیرانش وجذب تنش شد ...
 محرمت نیستم زینال ...؟-

 دم گرفتم ...
 اشنا  دنبت نشدم زینال ..؟-

 حس میکردم از اون امه انقباض سر به یه تیکه سنت تکیه دادم..
باشووه ..ارچي تو بخوا  ...صووبر میکنم تا بتوني بااام حرف بزني ...تا بهم -

 بگي ...تا اخر دنیا ام که شده صبر میکنم زینال ..
 ه زدم به رو  پیرانش ...وازش جدا شدم ..سرچرخوندم وب*و*س

*** 
ند از اطاق بیرون اومدم  ددم اا  ت با  با پشوووت دسوووت اشووکام رو گرفتم و
..راب مون به کجا میرفت که نمیدوستم ودلم از این امه ندونستن شور ناشور 

 میزد ...
شت  صدا  زینت رو از پ شدم . .. شپزخونه  بدون نگاه کردن به زینت ..وارد ا

یدم ولي اامیتي ندادم وکنار سووبد سوویب زمیني وپیاز خم شوودم وبا سوورم شوون
 دستها  لرزون چند تا پیاز جدا کردم ..

 چادورو از جا کارد  برداشتم وشروع کردم به پوست گرفتن پیازاا ..
 سمن ..؟-
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 چرا جواب نمید  ..؟چي شده ..؟-
 امون جور سر به زیر فقط اشن میریختم وپیازاا رو پوست میکندم ..

 ِا ...بدش به من ببینم چرا گریه میکني ..؟-
 بي حرف با کني بغض دوباره چادور رو کشیدم وخم شدم تو خودم ..

 سمن ..حرفتون شده ...؟-
 نفس گرفتم وبدون جواب دادن به سوالهاش پرسیدم..

 میشه یاسمن رو نگه دار ؟ ..میخوام برم بیرون ...-
 حالت خوبه ..؟-

 نالیدم ..
 ؟اوا  یاسمن رو دار  ..؟برم زینت ..-

 نگاه امیشه نگران زینت رو صورتم چرخید ..
 باشه برو ..-

پیاِزتو دسووتم و راا کردم واز جا بنند شوودم ...مشووتي اب به صووورتم زدم وبا 
صابر  شیدم ...از نگاه متعجب  سر ک ستها  لرزون ودنبي پراز درد چادر به  د

 وزینت گذشتم واز درزدم بیرون ..
و گنوم بود ..نه از درد خودم ..نه از غم وماتم خودم بنکه از درد یه دنیا بغض ت

زینالم ...از نمیتونم اایي که ورد زبونش شده بود ..از غهه اایي که زخم اا  
قدر من رو  که این بل کرده بود ...چي تو دلش بود  دلش رو چرکین تر ازد

 ..؟میسوزوند ..؟که اینقدر درد داشت ومرامي برا  دردااش نداشتم .
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نمیدونم چقدر راه رفتم ..چقدر گذشووتم وگذشووتم وفکر کردم ..چقدر نفس 
گرفتم تا بغضووم رو فرو بدم ..ولي امینکه به خودم اومدم ومناره اا  امامزاده 

 رو دیدم اشکم روون شد ...
شدم ..پااام دیگه نا  ست انداختم به زواراا  درورود  حیاط وامونجا آوار  د

 توان نداشت ..نداشت ..سمِن خسته دیگه 
شت  نگاام از گنبد کااگني گذشوت ..از مناره اا  نیمه سونت شوده ام گذ
سقف تیره  سبید به  شت ورفت وچ سته ام گذ ..از کبوتراا  بي درارو پروبال ب

   آسمون امامزاده ...به آسمون ابر  ...به اسمون پردرد ...
شه- سنگینی خدایا تو میدوني درد زینال من چیه ..؟تو میدوني چي تو دل ش که 

 پشتش رو خم کرده ...؟
 بغضم رو راا کردم وتو خودم جمع شدم ..

بهم نمیگه خدا ..من ودوسووت داره میدونم ..از ته ته دلش دوسووتم داره ولي -
بت البه ال   هام رو میگیره ..کني مح که دسووت هاش  گه نمیتونم ..دسووت ..می

ولي چرا م ..انگشتهاش نشسته ..ودتي حسش میکنم میفهمم که تنها زن دنبش
شب تا االن نهفش  ...؟چرا نمیتونه ..؟تو میدوني دردش رو ..؟درد  که از دی

 کرده ..پیرش کرده ..
 چرا اینجا نشستي دختر جان ...پاشو بیا تو ..-

 امون جور که نگاام چسبیده به سقف اسمون بود گفتم ..
سقف امامزاد- شم یا چه فردي میکنه؟.. اومدم درد ودل کنم ..مهمه که زیر  ه با

 زیر سقف آسمون خدا ..؟
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شمار خدا   صل دل من بود وودت اا  بی شت ..ا زن حرفي نزد ..جوابي ندا
 من ..

 زن شونه ام رو نوازش کرد وزیر لب گفت ..
 التماس دعا ...-

 نگاام از اسمون جدانشد ...امون جور خیره به ابراا ..زیر لب زمزمه کردم ..
 محتاجیم به دعا ...-

ن بازام نشووسووتم ...ودرد ودل کردم ...پر چادر عربیم که خیس از زن رفت وم
بازام اوایي  جاخوش کرد ودلم  خاک تو  بینیم  که بو   اشووون شووود ...
شوودودراخر صوودا  خوش موذن تو گوشووم پیچید ...تازه به خودم اومدم ..دل 
کندم از دیواره اا  امامزاده وخسوته وسونگین ددم برداشوتم ..وضوو گرفتم وبا 

ها دامت بسووتم وسووعي کردم اشوون نریزم ..حتي تو دلم ام ناله نکنم بادي زن
..االن ودت تشووکر من بود از خدا ..به خاطر ل ف وکرمش ..به خاطر محبتي 

 که به سمِن دامن سوخته داشته ..به خاطر معجزه ا  که بهم ارزوني کرده ...
شدم به ادمها شد ...امونجا تکیه زدم به دیواروخیره  ..انوز کني  نماز که تموم 

 حرف داشتم تو دلم ..کني درد ..زود بود برا  برگشتن ..
 با دراز شدن دستي چشم دوختم به زن ...

 برا  دختر منم دعا کن ..سه ساله که مریضه ..-
 دوباره بغضم چکید ...ناشکرم خدا ناشکر ..

سر محبتي  سر ددرداني ..از  شن ریختم ..اینبار از  ست گرفتم وا لقمه رو تو د
نسوبت به خدا داشوتم ...لباسوم دوباره خیس شود ..د ره د ره پر میشود از  که
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ستم  شم ب شم پیچید ...بازام چ سمن تو گو صدا  نق نق یا سمنم .. غذا  یا
 ...انوز زود بود ..انوز بار رو  دوشم سبن نشده بود برا  رفتن ..

به  ویه تیکه نون تو دانم گذاشووتم ونفس گرفتم ..اوا  م بوع داخل امامزاده ر
 سینه کشیدم وتودلم پچ پچ کردم

خدایا امه چیز رو سپردم به خود ... دیگه نه میگم بده نه میگم بگیر ..فقط -
 پیشم باش .

از جا بنند شدم وچادر خاکیم رو پیچیدم به خودم ..حاال که اندکي سبن شده 
بودم ...اندکي اروم وکني دل تنت... ودت رفتن رسوویده بود ...یاسوومنم منتظرم 

 ود ..مرحمت خدا به من ...زینت وصابر ودراخر زینال ...ب
باید میرفتم ..حتمي تا االن کني نگران شدن ...پیاده و به ارومي راه برگشت رو 
سوورگرفتم ..دم دما  غروب بود که دروبازکردم ..ولي به محض باز شوودن در 

 نگاه نگران زینت رو خیره به در دیدم ..
 چي شده زینت ...؟-
 ن جان ..؟از صبح که رفتي زینال خان یه لنگه پا دنبالته ..کجایي سم-
 رفتم امامزاده ..یاسمن کجاست ..؟-

امون لحظه صوودا  یاسوومن باع  شوود دیگه صووبر نکنم ..ددم تند کردم به 
سوومت اطاق زینت ..درو پشووت سوورم بسووتم ویاسوومنم رو تو اغوش کشوویدم 

 ...ب*و*سیدم وبوریدم ..
شوویردادم وبه ارومي موااش رو نوازش کردم ..وبازام عشووق گرفتم از دلبندم 
سبکتر ..دنیا پراز آرامش  شونه اا  خمیده ام  سبن ... ..دنبم اروم بود ..خودم 
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بود ومن تو مرکز دنیا گوشهام رو بسته بودم رو امه   صدااا ..وفقط ل*ذ*  
 میبردم از این خوشي خزیده زیر پوستم ..

ه شوودن دراال وپشووت بندش بازشوودن بي اوا  دراطاق ام صوودا  کوبید
 نتونست این خنسه رو ازم بگیره ...

امون جور یاسوومن به ب*غ*ل ازجا بنند شوودم ..نگاه تیز زینال بدجور  روم 
شمش دامنم رو بگیره ...ولي  شتم که اتیش خ سنگیني میکرد ..انتظارش رو دا

لبخند دل گرم کننده یاسوومن رو به من آروم بودم ..آرومتر از امیشوووه ..با یه 
 زینت امیشه نگران سپردم ..

اونقدر مهر تو این سوواعت اا تو دلم انبار کرده بودم که بي اختیار رو  زینت 
رو ب*و*سیدم ...نگاه زینت مهربون تر از امیشه شد ..یاسمنم رو اروم گرفت 

 ودروپشت سرش بست ...
 ر به آسمون گذاشت ..درکه بسته شد ..تازه صدا  نعره   زینال س

 کدوم گور  بود  از صبح ..؟-
 نفس گرفتم وبه آرومي زیر لب گفتم ..

 امامزاده ..-
 بازام صدا  فریاد زینال ..

امامزاده ..؟ازصووبح تا االن رفتي امامزاده ..؟رفتي اونجا که چه غن ي کني -
 ..؟تو مگه خونه زندگي ندار  ..مگه بچه   کوچین ندار  .؟

 ه بازام خروشید ..حرفي نزدم ک



 383 سوخته دامانم

صال میدوني - شدم ..ا صد دفعه مردم وزنده  شیدم ..؟ صبح چي ک حالیته از 
 امین االن از کجا میام ..؟

 مک  کرد ومن شرمنده تر از دبل فقط به فریاد ااش گوش دادم ..
شیم ..؟فکر نکرد  مِن بي غیر  باید - بیمارستان ...توفکر نکرد  نگرانت می

 .؟کجا رو دنبالت بگردم .
 به سمتم خیز برداشت وتوصورتم غرید ..

 فکر کردم یاسمن رو گذاشتي ورفتي سراغ دادر ..فکر کردم ..-
با  فقط با ناراحتي نگاش کردم ..یه نفس نیمه خسووته ونیمه آسوووده کشووید و

 صدا  مالیمتر  گفت ..
نت - به فکر من وزی جایي ..؟اصووال چرا بي خبر رفتي ..؟ نداد  ک چرا خبر 

 حدادل به فکر یاسمن مي بود  ..بچه خودش رو االک کرد .. وصابر نبود 
 دستي تو موااش کشید

 با خودم گفتم امشب رو میگردم دنبالت ..اگه ..اگه ..-
 دستش تو  موااش مشت شد ...

 اگه پیدا  نکردم میرم سراغ دادر ..-
 رنت پیشوني وگونه اش به ددر  کبود شده بود که بي اراده لب زدم ..

ست خودم نبود ...حالم خوب نبود زینال رفتم ام- امزاده تا دعا کنم ..موندنم د
 ...باید حس میکردم که سبن شدم بعد برمیگشتم ...

 سنگین وخسته گفت ..
 پس ما چي ..؟فکر ما رو نکرد  ...؟-

 سر به زیر انداختم وزمزمه کردم ..
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 ببخشید ...-
 صدا  پوزخندش بنند شد ...

نظر  تمام این دلواپسي ودلشوره اا... فکر کردن به ببخشید ..؟امین ..؟به -
فرار  ... فکر کردن به تهادف کردنت.... یا فکربالاایي که به سر  اومده... 
با یه ببخشووید حنه ..؟فکر میکني با کار  که کرد  خدا دعا  رو ام دبول 

 میکنه ..؟
مام .تبه ارومي ددم جنو گذاشووتم با وجود تمام حرفهاش ..تمام عهووبانیتش .

یدونم چرا ..ولي بودم  نداشووتم ...انوز اروم بودم ..نم نعره ااش من ترسووي 
 ..اروِم اروم ..

زینال با دیدن حرکتم بي حرف نگام کرد ..کف دستم رو گذاشتم رو چروک اا 
 وسوخته اا ..رو داِغ دل مردم وبا لبخند ارومي گفتم

کردم ...برا  تو دعا خدا دعام رو دبول میکنه زینال ..چون برا  خودم دعا ن-
 کردم ...دعا کردم ارامشت رو بهت برگردونه ..چه با من... چه بي من ..

 رو سرپنجه بنند شدم وب*و*سه زدم به گونه   سوخته اش ..
سر به فنن  شي این لحظه اا  شد خو شونه ام حنقه  ستهاش که بي اوا دور  د

ستها  ن شقي از این د ست که من چه ع شت ..فقط خدا میدون سوخته گذا یمه 
 میگیرم ...

 سرم رو تکیه دادم به سینه اش وزینال سرگذاشت رو شونه ام ...
دیگه نرو ..ایچ ودت این جور  تنهام نذار ..سووواعتها  نبودنت خیني بد -

 گذشت ..بدتر از ازار سال جهنمي ..سمن ..دیگه بي خبر جایي نرو ..
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سوختگي اا  گردنش دست ازاردم رو حنقه کردم دور گردنش ..گونه ام رو به 
 فشردم ..

 دلم تنت شده بود زینال ...-
 با تن خنده ا  گفت ..

 تنت چي ..؟داد ودالم ..یا صدا  بنندم ..؟-
 نفس گرفتم از ته سینه ...

 نه تنت ع ر تنت ..ببخشید که خبر ندادم ..-
 صداش خش دار شد ...پراز نگراني ...

 ترسیده بودم سمن ..ترسیدم که بر  ..-
 ار دستهاش خودم رو بیرون کشیدم وپریدم وسط حرفش ...از حه

میدوني که تو دار دنیا یاسوومنم چقدر برام عزیزه ..دسووم به جون یاسوومنم که -
شم ..بازام ددم  شته با شه ودیگه جایي پیش تو ندا حتي اگه این خونه ویرون ب

سمت خونه   دادر برندارم ..دادر برا  من مرده ..چرا فکر خود  رو درگ ر یبه 
 یه آدم مرده میکني ...؟

 آاي که کشید ..پراز حسر  بود ...
 چونکه عالده ا  رو بهش دیدم ..چون .؟-
عالده ا  نبوده ..زینال تا حاال نفهمید  من چه جور  زني استم ؟..یه عمر -

تو گوشم خوندن با لباس سفید عروس میر  خونه   شوار وبا کفن برمیگرد  
...حتي اگه تو سوور  ام زدن بازام سوور بنند نمیکني ...چون وچرا نمیکني 

سته  سته به دادر بودم ..واب شي ..من واب شوار  می شته ام ....برده    .به به گذ
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صال زنده  ست دادر چي کار میکنه ا سنت اا ..ولي حاال دیگه نه ..برام مهم نی
 است یا مرده ..االن فقط این خونه وآدمهاش برام مهمم ..

 یه نفس گرفتم واجزا  صورتش رو با نگاام کاویدم ..
سوورانگشووتم رو به آرومي رو  سوووختگي اا کشوویدم ..رو  گونه   سووالمش 

 روااش ورو  لب نیمه سوخته اش .....رو  اب
ستم - شار  کنم ..دیگه نمیخوام ازار  بدم ..من ا دیگه نمیخوام رو کارم پاف

زینال ..امیشووه وامه جا امرااتم وارچي ازم بخوا  دریم نمیکنم ..سووعي 
میکنم بهترین زن زمین برا  باشووم ..دوسووت دارم بشووم نیمه   گمشووده ا  

 نکشه ولي تو سالمت باشي .....نیمه ا  که حاضره خودش نفس 
 نگاام رو چرخوندم تو سیااي چشمهاش ...

 منتظر  میمونم زینال ..صبر میکنم وصبور  ..-
شدم ..بغض من ام اخر  شم زینال چکید خیره  شه   چ شکي که از گو به رد ا
شن بریزه ومن فقط  ستانم ا شد زینالم ..مردم ..مرد مرد سر چکید ...مگه می

 نگاه کنم ..؟
 ل.بهام رو گذاشتم رو رد اشن وزمزمه کردم

نه - گه  یدم ..ولي دی جام م که ازم بخوا  برا  ان من م یع توام ..ارکار  
پافشووار  میکنم ونه حرفم رو به زور به کرسووي میشووونم ..ارجور  دوسووت 
دار  عمل کن ..اینقدر ام خود  رو اذیت نکن ...به خدا حاضوورم خار به 

 .چشمم بره وبه پا  تو نره .
 آه سنگیني که کشید کني درد تو خودش داشت
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 چي تو دلته زینال ..این امه درد برا  چیه ..؟-
 تو خبر ندار  از حال دل من ..باور کن-
شده .. - سه روزه خیني بینمون تنش زیاد  ایس نمیخواد حرفي بزني ..این دو 

 ..یکم به خود  مهنت بده ..من صبر میکنم ..
 ولي ...-
 از پس ش برنمیام ؟ نکنه فکر میکني-
بح  این حرفها نیسووت ..دوسووت دارم یه روز  امه   حرفها  تو دلم رو -

 بهت بگم ..ولي االن نمیتونم ..نمیخوام طرز فکر  رو خراب کنم ..
 مگه چي تو دلته که ..؟-
 این جور  نگو سمن ..فقط تحمل کن باشه ..؟-

ن ام میشدم خدا  نفس گرفتم ..اگه امه چیز با صبر وتحمل من حل میشد م
 شکیبایي ..مهر سکو  به لب میزدم تا زینالم اسوده خاطر باشه ...

 باشه ارچي تو بگي ...-
 پیشونیم رو ب*و*سید وزمزمه کرد ..

 جبران میکنم سمن ..به خدا که محبت اا  رو جبران میکنم ..-
 لبخند محور  رو  لبم نشست ..

نیسوووت ...تو فقط خوب باش ..من من بنده   توام زینال ...نیاز  به جبران -
 ام خوبم ..خوب خوب

*** 
شون میده ...روز  که برا   سمنم ..تن دانه دخترم ...کم کم دار  خود  ن یا
باسووش رو عوض کردم  دت فراموش نمیکنم ...ل نت زد رو ایچ و بار غ اولین 
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سرش رو  سختي میخواد  شکم افتاد وبه  شتم به اطاق که دیدم دمر رو   وبرگ
سریع کامل باال  شتم و سمتش خیز بردا شده به  شاد  شمها  گ بگیره ...با چ

چرخوندمش ...ولي به محض اینکه رو  تشووون خوابوندمش با اسووتفاده از 
 بنند  تشن دوباره غنت زد ولبهام رو به خنده بازکرد ...

 ازامونجا زینت رو با شوق صدا زدم ...
 زینت زینت ..-

فشووردم ...این اولین حرکت یاسوومن رو با کني عشووق ب*و*سوویدم وبه خودم 
یاسوومنم بودم ..درکه باز شووود ..زینال تو درگااي در بود ...با کني نگراني تو 

 چشمهاش ...
 لبخندم وسعت گرفت ..

 بیا زینال ..بیا ببین ...یاسمن داره غنت میزنه ..-
 اخم اا  زینال تو ام رفت ..

 چي ..؟امچین زینت رو صدا کرد  که فکر کردم چي شده ..-
 دیدم با ذوق ...خن
 اتفاق از این مهمتر ..بچه ام داره غنت میزنه ..-

شدم بهش ..زینال ام که تا  شن خوابوندم وبا کني ذوق خیره  سمن ورو  ت یا
ست ...زینت تازه ان ان کنان از راه  ش شده بود کنارم ن سوده  حد  خیالش ا

 رسید ..
 چي شده خانم جان ..؟-

 گفتم ..بدون اینکه چشم از یاسمنم بردارم 
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 بیا زینت ..یاسمن داره غنت میزنه ..-
 زینت نفسش راحتش رو بیرون داد ..

 وا  ترسیدم خانم جان ..حاال راستي غنت میزنه ..؟زوده که ..-
 نه نه بیا نگاه کن ..-

سمن ام  سمن ..یا شدیم به یا ست وارسه خیره  ش زینت ام کنار من وزینال ن
 به ارومي رو  شکمش غنت زد ...مثل بار دبل با استفاده از لبه   تشن 

زینت خندید وزینال با چشوومها  گشوووادبه یاسوومن که حاال اولین حرکت 
 زندگیش رو انجام داده بود نگاه میکرد ..

 به نگاه متعجبش لبخند زدم ..
 راست میگي سمن ..داره غنت میزنه ..!-

 دم ..وبو.سیلبخندم پررنت تر شد ...با ذوق دوباره یاسمن رو ب*غ*ل گرفتم 
 فدا  تو بشم ...-

زینت یاسوومن رو از آغوشووم گرفت وزیر لب ذکر گفت وفو  کرد تو صووور  
سرب  شده بود ..انگار تو این روزاا  شمها  زینال بازام مهربون  سمن ..چ یا

 داغ چشمهاش رو کشیدن ومهربوني جایگزینش کردن ..
سمن رو  سته   یا سوخته اش مواا  تازه نور ست  شت د سرانگ نوازش کرد با 

 ولبخند زد ...
 چقدر جالبه ..اون میتونه غنت بزنه ..-

 زینت خندید ...
 چشم رو ام بذاریم عروس شده یاسمن دختر ..-
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نگاه زینال امراه اون لبخند محو نادر رو  صووورتش تازه بهم فهموند که زینال 
ام میتونه بخنده ...میتونه محبت کنه ..میتونه عاشووق بشووه ..راسووت میگفت 

 نت ..چشم که رو ام میذاشتیم یاسمنم بزرگ شده بودزی
**** 

 صدااا تو سرم میچرخید ...حرفها ..کنما  ..معاني ...زخمها  دلم ...
به  نذر  جمع شوووده بودن وشووخم میزدن  که دور دیت  اایي  هایي زن  حرف
خاطراِ  تنخ گذشووته   من ..به زخم اا  رویه بسووته که تازه داشووت مرام 

باور کن ایچ کدوم... نمیدونستن که چه درد  داره شنیدن میشد وایچ کدوم ..
 شایعه اا ..راست ودروغ اا  گره خورده درام ..

شه یه ودتهایي  سوني راا می ستن حرفهایي که از دفس لب به این ا کاش میدون
 تیر خالِص به دنب کس دیگه ...یه ودتهایي ام مرگ ممتد ..

.دل میشووکسووت ..دل ....مي حرفها میچرخید ..میگردید ..خنجر میکشووید .
 ...شکست ..

 راست میگي ..؟برادراا افتادن به جون ام ..؟-"
اره خودم با جفت چشوومهام دیدم ..جاللشووون رو خونین ومالین از خونه -

شون تا افت تا خونه اون طرفتر ام میرفت  صدا  دعوا مرافع شیدن بیرون .. ک
... 
ه پشووت خودش رو بسووت میبیني تروخدا ..چه جور  با پس انداختن یه بچ-

 وچنت انداخت رومال ومنالش ...
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خامي صفورا ..بچه کدومه؟ ..معنوم نیست اصال بابا  بچه کیه ..من شنیدم -
چند سوووال اجادش کور بوده ..امینکه شوووارش فهمیده پالونش کجه با یه 

 اردنگي انداختتش بیرون ..این خیابوني ام بچه رو انداخته گردن زینال ...
 ..راست میگي ؟...واال خینیه ..امچین برو رویي ام نداره ...نوچ نوچ -
 شانس خواار ..شانس ..پیشوني ادم باید سفید باشه ..."-

 حرفها میچرخید ونیشتر میزد به دنبم ..به زخم اا  دیرینه ام ...
حرفها  زیور ..حرفها  زن برادراا  دادر ..پرده در  اا  خواار دادر...که 

 اا  سیندرال ..دل میسوزوندن ..بدتر از ناخواار  
شد وایچ کس نمیفهمید  شمهام د ار می شه جنو  چ شته نزدین تر از امی گذ
ست خودم نبود  شکام دیگه د سرم میارن ...ا که دارن با این حرفها چه بالیي به 
..ابر بهار  شووده بود از زور درد وماتم ..میبارید ومن دیگه اامیتي نمیدام به 

ین درد رو صد درد میکردن ..که زخم اا رو نمن میپاشیدن نگاه آدم اا.... که 
 ناجوانمردانه... اون ام برا  خوشي دل خودشون ..

ادمها بد شووده بودن ..درسووت ...سوونگي وسوونگدل ..اون ام درسووت ..ولي 
سوخته دامن رو جزوندن  سمن  هاف نبود دل این  هاف نبود ..به والنه که ان ان

.. 
ست کوبیدم به در ااني حیاط ..حتي فکرم دد نمیداد کنیِد تو  کیفم  با کف د

 رو پیدا کنم ..
 کیه ؟..اومدم ..-

سر به درتکیه دادم وبازام  شیدم و شونیم پارین ک شت چادرم و رو  پی سرانگ با 
اشوون ریختم ...این درد کم که نمیشوود ایچ سوونگین تر ام میشوود ..ودتي 
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دادر داطیش میشووود کمر  شووکن تر از درداا  خونه   زیور ونامروتي اا  
 امیشه میشد ...بازام میخشکوند ساده اا  ترد وتازه سبز شده ام رو ..

 درکه بازشد ..سنگین ونزار چهارچوب رو گرفتم ..
 ِا شمایي ..؟چي ...شد..ه ..؟-

صال امه  شکاام رو ببینه ..ا شتم با دل راحت ا شتم ..گذا سته از کنارش گذ خ
ببین حرفها  صوودمن یه غاز این   دنیا میدیدن ومیومدن تماشووا ..میومدن تا 

جماعت ...چه بالیي به سوور آدمها میاره ..ودتي جوابي نشوونید ..جز اق اق 
شونه اایي که دوباره خمیده  شد ...جز  شیده می ...جز چادر  که رو  زمین ک
شووده بود ...دسووت به دامن زینت شوود ...زینت مهربونم ...زینت عزیزتر از 

 مادرم ..
 زنیت ..اا  زینت ..-
ینت که یاسوومن به ب*غ*ل تو درگااي در سوورک کشووید اشووکام تندتر بارید ز

 ..داغ دلم از اینده   طفنم گداخته تر میشد ..
نازک بدني که تازه جون گرفته ..یاسوومنم ...بي گ*ن*ا*ه دخترم ...چه جور  

 میتونست بین این امه حرف وکنایه دد بکشه؟ ..بالنده شه ...؟
 سبیده به گود  چشمهاش پرسید ..زینت با امون نگاه نگران چ

 خیر باشه سمن جان ..چي شده ...این چه حال وروزیه ..؟-
 بي حرف با امون اق اق تو سینه یاسمنم رو ازش گرفتم وبه خودم فشردم ..

نامردیه خدا ..نامرد  ...مي بیني بنده اا  رو؟ ..میبیني چه جور  به طفل 
سبونن واینده اش رو و سمن من بي گ*ن*ا*ه انت میچ یرون میکنن ..؟مگه یا
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نده اا  اینقدر بي رحم شووودن ..چرا اینقدر  چه گ*ن*ا*اي کرده ..؟چرا ب
 سنت شدن که صدا  شکستن دل اا رو نمیشنون ..؟

 سمن جان مادر یه حرفي بزن ..-
سمن  ست رااي اطاق یا شه کنار زدم ویه را سد راام ب ست  زینت رو که میخوا

 شدم ...
 جاریت درد میکنه ..؟-

ید رو تو  نه کن بازک نِت نگران درو که زی بل از این دروپشوووت سوورم بسووتم ود
 درچرخوندم ..

گوشهام ورو  صدا  تقه اا ..خوااش اا وحرفها  زینت بستم وتنها یاسمنم 
با امون اوش  به خودم فشووردم .یاسوومن چند ماه ام تقال میکرد ..انگار  رو 

 دراره ..سرشارش فهمیده بود مادر پیشوني سوخته اش چقدر بي 
سوورم رو تو گود  گردنش فرو کردم واشووکام جناق سووینه اش رو تر کرد ...زیر 

 لب با گریه زمزمه کردم
بمیرم برا  بخت سوووخته ا  دخترکم ..بمیرم که داغ وننت خراب بودن درار -

شه ...من چه کنم مادر ..؟چه کنم که  شونیت پاک ب ست ایچ ودت از رو پی نی
پسووشووون برنمیام عزیز دل من ...از پس بابا   دسووت از سوورمون وردارن ..؟از

 نامرد  برنیومدم ..چه جور  از پس زبون این مردم بربیام ..؟
 

 سرم رو به سمت سقف باال سرم بردم و زار زدم ..
صال من به - شم ..؟کي دراره رنت آرامش ببینم؟ ..ا خدا ..پس کي دراره آروم ب

جهنم ..بچه ام خدا ...دخترم ...نمیخوام با این حرف وحدی  اا بزرگ بشووه 
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ست به دامن کي  شه ...خدایا من چي کار کنم ..؟د سر  خور ب ..نمیخوام تو 
و بگیره؟ ..کسي بشم ..؟زینال ..؟زینال کجا میتونه جنو  دان این جماعت ر

که باید میبود وتو دان این مردم میزد االن با زن دومش وپسوورش داره زندگیش 
رو میکنه ومن رو مثل یه تیکه آشووغال انداخته تو دل آتیش حرف مردم ..خدا 
پس کي دراره تموم بشه؟ ..من واین بچه   طفل معهوم که داریم تموم میشیم 

.. 
زینت بیچاره مشت میکوبید به در ...یاسمنم صدا  تقه اا بنندتر شد ...انگار 

به گریه افتاد ..طفل معهووومم دردم رو فهمیده بود  بازام تقال کرد که اینبار 
 ..ترسیده بود ...

زینت اینبار التماس میکرد ..ومن فقط اق میزدم برا  سوورنوشووت پاره   تنم 
 ....برا  حرف مفت مردم که بدتراز ندیده اا ... آیه   مسنم شده بود

ستم  شهام رو ب سمنم جیم زد ومن چقدر گو نمیدونم چقدر اق زدم ..چقدر یا
سمنم رو ..ولي با  سها  زینت وجیم اا  بي امان یا شنوم التما صدااا تا ن رو 

 صدا  مشت رو  در ..با صدا  زینال مو به تنم سیخ شد ...
 سمن ..؟دروبازکن ..-

 چکار  از ایچ کسي برنمیومدپشت کردم به در ...بریده بودم ازتموم دنیا ...ای
سوخته بود ...بخت دخترم رو پدر  ..نه زینال ...نه من ..نه دنیا ...بخت دخترم 
شه   عمرو زندگي من ...لعنت به  شه زده بود به ری سووزنده بود ...تی نامردش 

 تو دادر نامرد ...
 سمن میشنو  صدام رو ..؟میگم دروبازکن ...-
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 ین شد ..وصدا  جیم یاسمن دوباره بنند ..دستگیره   در بازام باال وپار
 چرا جواب نمیده ..؟نکنه بالیي سرش اومده زینال خان ..؟-

 صدا  مشت اا کرکننده شد ..
 سمن حالت خوبه ..؟یه حرفي بزن ..-

 لب گزیدم وبرا  خاتمه دادن به دارنه با صدا  نیمه خشدار گفتم ..
 برو زینال ...-
ب نمید  ..؟دروبازکن بینم ..چرا یاسوومن این امه صوودا  میکنم چرا جوا-

 جیم میزنه ..؟
 کالفه از پافشار  زینال وگریه اا  بي ودفه   یاسمن با حرص فریاد زدم ..

 دلم نمیخواد بازکنم ..برو دست از سرم بردار ..-
 سمن ..با زبون خوش این درو بازکن ...-
 نمي ...خوووووووووووام ...-

دم که صدا  مشتها  زینال رو  درچهار ستون یاسمن رو به خودم بیشتر فشر
بدنم رو لرزوند وصوودا  اق اقم رو بنند کرد ...حاال من ودخترکم ..که اردو 

 سوخته بودیم زار میزدیم ..
سووومووون ..باتوام ..بازکن این در لعنتي ...اون بچه االک شد... دار  چه -

 غن ي میکني ..؟
 سیدم واشن ریختم ...جوابي ندادم ..دستها  یاسمنم رو ب*و*

 بازکن تا نزدم درو بشکنونم ...-
 یاسمنم بازام جیم کشید که خسته وکالفه ..بي دل ومرده فریاد زدم ..

 به جهنم ..ار غن ي که میخوا  بکن ..-
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حق زینال نبود شوونیدن این حرفها ..ولي من خسووته از تمام حرفها ..منه زخم 
ینال واطرافیانم ..دم دسووت ترین خورده وزخم دیده دیگه گنجایش نداشووتم وز

 ادم اایي بودن که میتونستم تمام درداام رو سرشون اوار کنم ..
 صدا  لگد  که به درخورد باع  شد از جا بپرم ..

 د...میگم ...این در ...بي صاحاب .مونده ..روبازکن ...-
شکافت..نه  شت از ام می سقف خونه دا شت ...اونقدر که انگار  لگداا ادامه ا

 ي نه دوتا ..صداا لگد وضربه بود که اخرسرلوالاا  در رو شکستیک
عقب عقب رفتم وچسووبیدم به دیوار روبه رو  درو...خیره شوودم به زینالي که 
شده بود بهم ...با امون نگاه خالي خیره  شیرغران واماده   حمنه ..خیره  مثل 

سوخته   این روزاام ..تا ببینم چه میکنه با  سمن پشدم به مرد نیمه    اره این 
 پاره ومرده ..

ولي نتونسووتم نگااش رو تاب بیارم ..نگااي که داد میزد بیشووتر از خشوومگین 
 بودن نگرانه ...نگران زن ویاسمنش ...

سرم رو از ترس ..شاید ام از شرم تو گود  گردن یاسمنم فرو بردم ودوباره زار 
یاسوومنم تا عرش خدا  ام باال زدم ...حاال صووودا  اا  اا  گریه   من و

 میرفت ...
حضور زینال رو که حس کردم حتي سر بنند نکردم ..زینال عهباني بود وایچ 

 از درد  که داشت لحظه به لحظه جگرم رو پاره پاره میکرد ...خبر نداشت
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که تموم نشووودني نبود ..بود ..؟درد حرفها  این واون  دادر  نامرد  اا   درد 
امشروع بودن که خالصي نداشت وترس از آینده   دخترم وتهمت جگر سوز ن

 ..داشت ..؟
سته ا  رو پیدا  شد ..حس پرنده   پروبال ب شیده  شم ک سمن که از تو اغو یا

 کردم که یه گوشه اسیر شده ...
سوور بنند کردم به سوومت زینال که حاال یاسوومنم تو ب*غ*لش جیم میکشووید 

 زد ..یوسینه   زینال از زور حرص وعهبانیت باال وپارین میشد ونفس نفس م
سنگر گرفته بود ومن انوزاق اق میکردم  شت زینال  ستي تنها پ زینت با دلواپ
..ارچند که دیگه نمیشوود گفت اق اق ..اخه نفسووي ام برا  اق اق نمونده 

 بود ...
 زینت یاسمن رو بگیر وبرو ...-

شد وتنها من موندم  سته کمرنت  شک شت در نیمه  سمنم پ صدا  جیم اا  یا
 سیده وخشمگین ..وزینال رنجیده ..تر

 خب ...-
 فقط خودم رو جمع کردم گوشه   دیوار وسر به گریبان گریه کردم ...

 سمن با توام ..؟چت شده دوباره ...-
 نفهمیدم چرا ..ولي با کني حرص درصدام توپیدم ...

 مگه بهت نگفتم برو ؟چرا در وشکوند  ..-
 زینال چشمهاش رو تو حدده چرخوند وغرید ...

 نکن سمن حرف بزن ...دیونه ام -
 با بغض ..با درد ...با کني حس بد ومنفي تو دلم فریاد زدم..
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 نمیخوام ..من حرفي ندارم ..فقط برو وتنهام بذار ...-
تنها  بذارم که مثل اون دفعه بخوا  با یه مشوووت درص خود  رو راحت -

 کني ..؟
 نه ..-
 ...پس چي ..؟بازچه مرگت شده که دار  روزمونو شب میکني -

 سینه ام رو مشت کردم ونالیدم ..
 برو زینال ...به تو مربوط نیست ...-

 نفس اا  زینال دوباره تند شد ..طوفاني شد ...
چي گفتي ..؟به من مربوط نیسووت ..اینقدر بي غیر  شوودم که دار  میگي -

 بهم مربوط نیست ..؟اره سمن ..؟
 دستهام ورو  گوشهام گذاشتم ومن ام فریاد زدم ..

 م داد نزن ...دست از سرم وردار ..سر-
 سوووموووون ..نذار دوباره مثل سابق امون زینال خر بشم ...-

سته ..زخم خورده ...دنبال دیوار کوتااي  شک صورتش ...این من  شدم تو  براق 
 برا  اوار کردن دردااش میگشت وچه کسي بهتر از زینال ...

اا  روزگار داشووت خفه ام خشووم تو وجودم به غنیان دراومده بود ..نامرد  
 میکرد وزینال ..شده بود سواان روحم ...

مثال خر بشووي چي میشوووه ..؟میخوا  مثل پارسوووال برام درار دانون بذار  -
باره تهدیدم کني که ازخونه  نداز  ...میخوا  دو ..؟مودوف وغیر مودوف راه ب

 نم ..بیرونم میکني ...یا اینکه روز  یاسمنم رو از تو خیابون اا پیدا ک
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 سووومووون ...-
 سمن مرد ...دست از سرم وردار ...گشمو از اطاق من بیرون ...-

شده اش فریاد میزد  ست کبود  شید ..پو صورتش ک ستي رو   زینال با غیض د
 که پراز حرفه ...پراز خشمه ...

سر  اومده که - صبح که من رفتم چه بالیي  ست از  شد  .. معنوم نی تو خل 
 ؟؟

کرد وخیره شد به من ...چشمهاش گشاد شد ونفس ااش یه دفعه ا  سکو  
تندتر ازدبل ...سووینه   سووتبرش چنان باال پارین میرفت که ترسوویدم از نوع 

 نگااش ..از حرفي که تو چشمهاش نشسته بود ..
 زمزمه وار پرسید ..

 نکنه ..نکنه که دادر رو دید  ..؟-
شد .. شده ام تازه  شکام دوباره چکید ..داغ دل کهنه  ساعتها  ا حتي تازه تر از 

دبل ..دادر نامرد ..نامرد پسووت ..بین حال وروزمو ..ببین چه کرد  با سوومن 
 بیچاره که داغ دردش سرتا پا  زینال رو ام میسوزونه ...

 دستم رو گرفتم جنو  لبهام وزار زدم به حال وروز خودم ..
 دادر ودید  ..؟-

 میون اق اقهام نالیدم ..
ت از سرم بردار ...درد خودم برام بسه تو دیگه نمن نپاش ولم کن زینال ..دس-
.. 

 زینال خم شد به سمتم ...ومن جمع شدم تو خودم ...
 دادر ودید  سمن ..؟فینت یاد اندستون کرده ..-
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تو عرض چند بانیه دسووتها  زینال یقه   پیرانم رو چنت زد . از زینال بعید 
 بود این امه خشونت ...این امه خشم ...

ید  ...دو روز ام صووبرنکرد  دو- ند که رو  نه ..؟ازمن  یت کرده  باره اوار
 وبرگشتي تو ب*غ*لش ..؟

 امون جور بي رمق ..خسته وناالن زار زدم ..
ولم کن زینال ..بذار به درد خودم بمیرم که این بخت سوویاه با اب زمزم ام -

 سفید نمیشه ...
 زینال از بین لبها  چفت شده غرید ..

 نکشتت ..حرف بزن تا -
 صدا  گریه   یاسمن بازام بنند شد که ناخواسته دست زینال رو گرفتم ..

 ولم کن زینال ..یاسمن داره گریه میکنه ..-
 حرف بزن ...-

 جوشیدم ..
 چه حرفي ..؟مگه درد من گفتن داره ..؟ولم کن ..-

دسووتها  زینال ..به ارومي شوول شوود ولي امینکه خواسووتم به سوومت در نیمه 
 برم ایکل زینال جنوم دد کشید ..شکسته 

 چي کار میکني ..؟-
 باید بدونم چه مرگت شده ..-
 برو کنار زینال ..یاسمن ..-

 فریاد زد سرم ..
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شده امینجا - صبح ام که  شده تا  شنوم ..ولي تا ودتي نگي چي  منم دارم می
 نگهت میدادم ..بذار یاسمن اونقدر گریه کنه که نفسش مثل خود  بره ...

شنیدن صدا  جیم مانند یاسمن بي اراده با کف دست به دفسه   سینه اش با 
 زدم ..

 برو کنار ...-
 ولي زینال با لجاجت دوباره حرفش رو تکرار کرد ..

 بهم بگو سمن ...-
د ره اا  اشن حتي نمیذاشت صور  زینال رو ببینم ...م*س*تاصل وگریان 

 نالیدم ..
 برو کنار زینال.. یاسمن ...-

 زدم سرم .. فریاد
 حوورف بووووزن-

 با کف دستم بازام کوبیدم ومن ام فریاد زدم ..
 چي بگم ..؟از نامرد  دادر بگم ..؟از زخم زبون مردم ..؟از بي مروتیشون ..-

 دوباره با کف دست کوبیدم به سینه اش ...
 برو کنار زینال ..بچه ام داره گریه میکنه ...-

 مچ دستم رو گرفت ...
 هت ...چي شنید  مگه ..؟چي گفتن ب-
نامشووروع - نت حرومي و که گفتي نیسوووت ..ا هل کالغ مردم  ین کالغ چ

 چسبوندن که به این راحتي از یاد ادمها نمیره ..
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بغضم دوباره سربازکرد واا  اا  گریه ام با صدا  یاسمنم داطي شد ...دستم 
 ...شل شد ونشست رو سینه   زینال ...سرم بي اراده خم شد رو سینه اش 

نال - چه ام .. ..اخ زی به ب به من میگن زن خراب ...میگن خونه خراب کن ..
..به بچه ام میگن حرومي ..خدا ازش نگذره زینال ...خدا از دادر نگذره ببین 

 با زندگي من چه کرده ...
شه مثل یه بنم تو دل دریا  ستها  زینال دورم رو گرفت ومن بي پناه تر از امی د

 انش ...چنت انداختم به پیر
چهار سوووال تو خونه اش کنفتي کردم وحرفها  خودش ومادرش وبقیه رو -

ی  امین مردم  حد تاب اوردم ودم نزدم ...از ترس آبروم ...از ترس حرف و
..مادرش که بیرونم کرد لب از لب بازنکردم ..حاال حقمه که مردم این جور  

امچین تهمت راجع به من وبچه ام حرف بزنن؟ ..اخه این انهوووافه که بهم 
پارین کنن پشوووت سوورم  باال و اایي بزن ...؟آش نذر  ام بزن وزندگي من و

 صفحه بذارن ...اخه مگه من چه گ*ن*ا*اي کردم ..؟
 شیون کردم ..

چه گ*ن*ا*اي کردم زینال ؟تو بگو ..دل کدوم ادم رو شکستم ..؟آه وناله   -
.به خدا کي پشووت سوورمه که زندگیم شووده این ..؟؟دیگه نمیکشووم زینال ..

 نمیکشم ..نمیکشم ...
صدا  اق اقم بادي جمنه اام شد ..بادي درداام ..اونقدر تو حهار دستها  

 زینال زار زدم واشن ریختم که رمقي برام نموند ..نفسي ام نه ...
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صوودا  یاسوومنم ام کمتر شووده بود ..انگار دخترکم ام مثل مادرش نفس کم 
 اورده بود ...

ستم داد ...راه نفس اام که زینال راام کرد واز تو  سیم رو به د سپر  تنف شو ا ک
 باز شد سرم رو تکیه دادم به سینه اش ومیون نفس اا  یکي درمیونم نالیدم ..

چرا مردم ..اینقدر ..بد شوودن ..زینال ..؟چرا اینقدر ..راحت راجع به زندگي -
دیگران دضوواو  میکنن ..؟مااا مسوونمونیم ..اولین ومهمترین اصووني که تو 

 دینمون گفته شده اینه که تهمت نزنید ..آبرو نبرید ..ندیده رو دیده نکنید ...
َمَزٍة )وا  بر عیب جو  طعنه زن (پس  ُکِلّ ُاَمَزٍة ُلّ ْیٌل ِلّ مگه خدا تو دران نگفته َو
چرا ایچ کس گوش نمیده ؟..ایچ کس اامیت نمیده ..؟من که سرم تو زندگي 

سي ندارم پس چر شته خودمه ...کار  به ک شون زخم اا  گذ ا مدام با حرفها
ام رو نمن میپاشوون ..؟تا بود از دسووت زیور یه اب خوش از گنوم پارین نرفت 
..حاال ام که میخوام یکم به خودم وزندگیم برسم ازامه طرف حرف وحدی  
باید بشوونوم ..به خدا که امروز بدتر از روز  که زیوربا خفت وخار  ازخونه 

 شیدم ..پرتم کرد بیرون عذاب ک
سینه اش ...وبازام زار  سرم رو مخفي کردم تو  شت کردم و پیران زینال رو م

 زدم ... که زینال امون جور که شونه اام رو نوازش میکرد گفت ..
 بسه سمن ..حالت بد میشه اا ..-
 نمیتونم زینال ..یاد حرفهاشون که میوفتم جگرم ایتش میگیره ..-
 میخوا  خونه رو عوض کنیم ...؟-
 ر بنند کردم وبا امون نفس اا  پراز اق اق ..بهش نگاه کردم ..س
 اصال از این محنه میرم-
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گیج شوودم ..از اینجا میرفتیم ..؟از خونه ا  که زینال عاشووق تن به تن دارو 
درختهاش بود ..عاشووق نخل گوشوووه   حیاطش ..؟از اینجا میرفتیم ؟...از 

خاطرا  خوش کودکیش ت فت  نال میگ که زی جایي  نه این جا  خو جا   و 
 خوابیده ..؟

بریم ..؟پس صوووابر وزینت چي ..؟خود  چي ..؟مگه نگفتي این خونه رو -
 دوست دار  ..؟

نفس گرفت ..سوونگین وخسووته ...حتي خسووته تر از من ..ومن تازه فهمیدم که 
 گریه اام ..که ناله اا وبغض اام ..چه بالیي سر زینال میاره ..

رو خیني دوسووت دارم ..توش راحتم ولي اگه انوز ام میگم ..من این خونه -
هابت بهم  سایه اا اع تو بخوا  از اینجا میریم ..دلم نمیخواد مدام با دیدن ام
بریزه وزندگیمون جهنم بشوووه ...تو نمیدوني ودتي زینت زنت زد وگفت دار  
صدا  گریه  سوندم ..دروکه باز نمیکرد  .. گریه میکني چه جور  خودم رو ر

یونه ام کرده بود ..حاضوور نیسووتم حتي یه بار دیگه این اتفاق اا  با یاسوومن د
 تکرار بشه ...

خیره شوودم به نگااش که به گوشووه   اطاق گیر کرده بود ..دوباره بغض کردم 
 ..اینبار از محبت زینال ...از نگرانیش ..از خریت اا  خودم ...

 برگشت به سمتم وبا یه خنده   تنخ گفت ..
 بذارم برا  فروش ...؟ نظر  چیه ..؟خونه رو-

بغضووم باالتر اومد ..جوشووش دنبم دوباره شووروع شوود ...حاال که درداام رو 
ریخته بودم رو دایره ..حاال که ارچي تو دلم داشووتم با صوودا  بنند تو اغوش 
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زینال فریاد کردم ..حاال که سبن شده بودم وآروم ..تازه عقنم برگشته بود ..تازه 
ال رو ..معني ل فش رو ..معني محبت ااش رو میفهمیدم معني حرفها  زین

... 
با اینکه شوودیدا دوسووت داشووتم از این محل برم وبدون نگاه کردن به گذشووته 
زندگیمون رو ازنو بسازم ..ولي دلم نمیومد زینال رو ودار کنم تا خونه ا  رو که 
شه ...دلم نمیومد با گریه اام به خونه   کودکي  بهش این امه عالده داره بفرو

 اا  زینال چوب حراج بزنم ..
شت بند بند چروکیده رو  سرانگ شتم ..وبا  ستم وبه ارومي رو  گونه اش گذا د

 لمس کردم ..دستش ورو  دستم گذاشت
 بهم بگو سمن ..من ارکار  بخوا  برا  ارامش تو ویاسمن انجام میدم ...-

اروم  یه لبخند محو رو لبم نشووسووت ...حرفها میزد زینال ..امین االن ام من
بودم والحق که این مرد خدا  ارامش ومحبت بود ...نگاام سوورشووار از مهر 
شووده بود ..مهر به زینال ووجود بخشوونده اش ..با اینکه تمام مد  سوورش داد 
زدم وبهش طعنه زدم ولي حاال حاضر بود ارکار  انجام بده تا اروم بشم ..چه 

ا  زینال رو ازش طور میتونسووتم اونقدر سوونگدل باشووم که خونه   کودکي ا
 بگیرم ...؟

 خیره به سوختگي اا  کنار لبش گفتم ..
 نه نمیخوام خونه رو بفروشیم ..-

 دست ازادم رو تو دست گرفت ...
به خاطر من نمیخوا  ..؟به خاطر اینکه بهت گفتم این خونه رو دوست دارم -

...؟نگران من وبقیه نباش سمن ..نمیخوام نظر کسي رو  تابیر بگذاره ..خونه 
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  ارکسي باید محل ارامش اون شخ  باشه ..اگه اینجا وکنار این امسایه اا 
 یکنم ...نمیتوني به ارامش برسي من حرفي ندارم وخونه رو عوض م

یدم از این امه شووعور ودرکش ...از این امه مهرباني ...از این امه  لب گز
 زیبایي باطنش ...

 مثل امیشه مهربوني زینال ومن بازم بداکار  شدم ...-
که ازدواج کردیم ..راحتي تو راحتي منه - ته  بداکار چي ..؟من وتو خیني ود

 ..بهم بگو ته دلت چي میخواد ...؟
 ..امینکه گذاشتي درداام رو خالي کنم برام بسه ..ایچي -
 سمن ..-

 برا  تموم کردن حرف گفتم ..
 برم پیش یاسمن ..؟بچه ام ضعف کرد از گریه ..-

چشوومهاش تو نگاه خیسووم چرخید ..وتنها سوورخم کرد ...نیم خیز شوودم برا  
 دبنند شدن ولي دوباره نشستم ودست سوخته اش رو که دستم رو گرفته بود بنن

 کردم وب*و*سه زدم بهش ...
 زینال به اني دستش رو کشید ..

 چي کار میکني سمن ...؟-
 با سرانگشت مواا  بناگوشش رو نوازش کردم وخیره تو چشمهاش گفتم ..

ارروز که میگذره ..میفهمم که خدا چقدر دوسووتم داشووت که تورو سوورراام -
داام رو.. بچه باز  گذاشووته ...زینال تو موابت خدا به مني ...ممنون که در

 اام رو ..کنه شق بودنم رو تحمل مي کني ...
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شده بود به  صدادت خیره  شمهایي که با  شمهام ..چ نگاه زینال چرخید رو چ
ته  یا محبت زینال  یا دن ته دلم دن نگااش ..نفس گرفتم واز جا بنند شووودم ...
 نشووین شووده بود ..الحق که این مرِد سوووخته دنیایي ارامش داشووت ..وسوویر 

 خدایي ..زینال من ...مردتر از امه   مرداا  دنیا بود ..
*** 

یاسوومنم ارروز وارروز بزرگتر میشووه ومن انگار دوباره جوون میشووم ...تازه 
شده واوا بهار   شده ..حس میکنم زندگي دشنت  ونورسته ..دلم ذره ذره گرم 

شق زندگي  شدم ..نمه نمه ..کم ..کم ..عا شق  شق ... این روزاا دوباره عا ..عا
 یاسمن ...حتي زینت وصابر ودرنهایت زینال مرد نیمه سوخته   من ..

صدا  باد تو گوشم میپیچه ...اوا  این روزاا گرما  خورشید دلپذیرتره برام ...
 اوا  عشقه ودنیا  من بهشت ..

سروگوش  ستي به  یه نگاه به اطاق درام وبرام انداختم ..خیني ودت بود که د
یاسمن رو به زینت سپردم وبا خیال راحت شروع کردم به اطاق نکشیده بودم ..

تمیز کردن اطاق ...از ودتي یاسوومن به دنیا اومده بود امه چیزم بهم ریخته بود 
.. 

کشو رو کشیدم بیرون که جند دهوه ا  شناسنامه ام تو چشمم زد ..نفس گرفتم 
وار دوم شوشناسنامه رو برداشتم ..یه راست سراغ برگ دوم رفتم ...جنو  اسم 

نوشته شده بود زینال بندر  ...با سرانگشت اسمش رو لمس کردم ...دلم گرم 
شووود ..داغ وسوووزان ...این روزاا بدجور  اوا  نفس ااش رو میکنم ولي 
راستش جرا  ددم جنو گذاشتن ندارم ..میترسم که زینال ..بازام تعبیر اشتباه 

 کنه وعالده ام رو با احساس دین جایگزین کنه ..
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سفند ..؟یعني دوروز دیگه چ ست ا شمم چرخید ورو  تاریخ تولد افتاد ...بی
..؟چرا تا حاال نمیدونستم تولد زینال کیه ..؟چرا تا حاال فکر نکردم باید ددمي 
نال  که زی گه اعتراف میکردم  ماه دی ند  عد از چ برا  بهبود راب مون بردارم ..ب

 وابسته   وجودش شدم ..گوشه گوشه   دنبم رو اشغال کرده ومهمتر از اون 
شتم ونگاام خیره به جند دهوه ا  موند ..باید یه  سرجاش گذا سنامه رو  شنا
شتم برا  راب ه   بهتر ..من  ست ودرمون پیش میذا کار  میکردم ..یه ددم در
ستم که زینال ام از این ام  ضي به این امه دور  نبودم ..خوب میدون دیگه را

ر  میکردم ..شاید پختن یه کین خونگي کش وواکش خسته است ..باید یه کا
 ..یا شاید ام یه ادیه ..

دوسوووت داشووتم تو روز تولدش لبخند و رو  اون لبها  نیمه سوووخته بیارم 
...مهربوني ومحبت رو تو اون چشوومها  سووربي که تازگي اا خیني مهربون 

 شده ...
ش دلم بي اوا ...اوا  دسووتهاش رو کرد ..دسووتهایي که عالرغم سوووخته بودن

یدم ...این بهترین راه بود ..حس کردم دنبم  هام رو گز بت بود ..لب گرم وپرمح
تندتر میتپه ..با ایجان از جا بنند شووودم وامزمان با ادامه   گردگیر  برا  

 سورپرایز کردن زینال نقشه اا کشیدم ..
*** 

شب بود وزینال انوز ام نیومده بود ...بغض تو گنوم لونه  هفه  ساعت ین ن
د با غهووه شوومع اا  رو  کین رو برداشووتم ودور انداختم ...چند کرده بو

ساعت بود که چشمم به درخشن شده بود ومنتظرش بودم ..تا یه شب زیبا رو 
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براش بسوووازم ..تا بهش نشووون بدم تو این دنب بند زده چي میگذره ...زینت 
ش شون رفته بودن تامن وزینال تو این  صابر با محبت تمام به خونه   فامین  بو

 با ام باشیم ..ولي زینال نیومد ...
چشمم به درموند وخشن شد ونیومد ..به سختي میتونستم این بغض چسبیده 
به بیخ گنوم رو پس بزنم ..ولي مگه میشوود ..؟این کین نچندان زیبا رو با کني 
عشق براش پخته بودم ..با کني محبت ..واز دضا خیني ام خوشمزه شده بود 

 ته بودم ..چون کني مهر توش ریخ
یاسوومن رو ب*غ*ل گرفتم  حال  ندم وبي حس و چال چپو ین رو تو یخ ک
..دلخور بودم وناراضووي ..حس زني رو داشووتم که شوووارش تنهاش گذاشووته 
ماه  تا  به امون خدا وماه  دادر راام میکرد  ..درسوووت مثل امون روزاایي که 

د ..ومن نیوم خبر  ازم نمیگرفت ...با اینکه زینال دول داده بود شب بیاد ..ولي
بي جهت تمام این سوواعت اا رو چنه نشووسووتم تا بیاد وکین تولدش رو ببینه 

 وخوشحال بشه ..
یاسوومن رو تو تختش خوابوندم وتو تختم دراز کشوویدم ...زینال بي معرفت 
..امشوووب شوووب تولد  بود کاش حدادل کار ولنج اا  رو یه امشوووب راا 

 میکرد  وسراغ زن وبچه ا  میومد  ...
تا گردم باال کشوویدم ونفس گرفتم ..حس بد  بود این حس لعنتي گره  پتو رو

خورده با دلم ...یاد روزاا  سخت گذشته رو تازه میکرد ...یاد زخم اا  کهنه 
سمن ..بخواب ...بهتره امه چیز  ستم ونفس گرفتم ..بخواب  شم ب رو باز ...چ

 رو فراموش کني ...فقط بخواب ...
*** 
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 دار  ..؟سمن جان ..سمن مادر بی-
چشووم اا  نیمه خسووته از شووب بیداریم رو بازکردم ...اونقدر شووب گذشووته 

 احساساتم جریحه دار شده بود که تمام شب رو خواب آشفته دیدم ...
 بیدارم زینت جان ...-
 پاشو دیگه دختر ..پاشو تعریف کن دیشب خوش گذشت ..؟-

 .میکرد دوختم .. تو جا نیم خیز شدم ونگاام رو به یاسمني که با زینت باز 
 سمن ..؟چیه مادر ..؟-

... 
 حرفتون شده ..؟-
 نه ..-
 پس چي ..؟-
 دیشب نیومد خونه ..-

 چشمها  زینت گشاد شد ...
 نیومد ..؟مگه میشه ..؟زینال خان که دول داد میاد ..؟-

 با بي حسي دستي تو مواام کشیدم ..
 نیومد زینت ..-
 پس انوز نمیدونه براش کین پختي ..؟-

 ل*خ*  وسنگین از جام بنند شدم ..
 نه نمیدونه ..الزم ام نیست بدونه ..-
 ولي ...-
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 با بي حوصنگي گفتم ..
ولش کن زینت ..تولدش دیروز بود که گذشووت دیگه مهم نیسووت بدونه یا نه -

... 
 ولي تو براش کادو گرفتي ..-

 با یاد پیران مردونه ا  که کنج کمدم کز کرده بود آه کشیدم ..
 ذارم یه ودت دیگه بهش میدم ..دیر نمیشه ..می-
 اخه این جور  که ..-
 مهم نیست زینت ..مهم نیست ..حتما کار داشته نتونسته بیاد ...-

سید به دراطاق زینال  ستم ...نگاام رفت ور شتم ودراطاق رو ب ازکنار زینت گذ
..که حتي نمیدونسووتم زینال پشووت اون در اسووت یا نه ..مواا  آشووفته ام رو 
کنار زدم ورااي دستشویي شدم ...زن دراینه   روشویي بهم دان کجي میکرد 

... 
چشمها  سرمه کشیده اش حاال زشت ونازیبا شده بود مشتم رو پراز اب کردم 
سعي کردم فراموش کنم چقدر دل به این  شیدم ...و صورتم پا وبا حرص تو  

ا رد د را  سوویاه تسووورپرایز بسووته بودم ...چشوومها  سوویاه زِن درارینه بارید ..
پارین چونه اش کشوویده شوود ..شوواید باید باور میکردم که زن درارینه ایچ ودت 

 نمیتونه اغوش امني برا  خودش پیدا کنه ...
تو طول روز زینال رو ندیدم ..عالده ا  ام نداشووتم ببینم ..که اگه میدیدمش 

..دلم  ..چشمها  دلخورم دست دلم و رو میکرد ...به سمت یخچال ام نرفتم
نمیخواست چشمم به اون کین بي استفاده مونده بیفته ..سعي کردم با یاسمن 
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سته در  ش سرم رو گرم کنم ..این جور  کمتر حس بدو منفي ن شیریني ااش  و
 دنبم نیشتر میزد به حس وحالم ...

 عهر بود که زینال زنت زد ودستور داد اماده بشم ...به زینت نگاه کردم ..
 زینت ..؟چي کارم داره -

 زینت یاسمن رو ازم گرفت ..
سه - شي ..االنه که زینال خان بر من چه میدونم خانم جان بهتره زودتر اماده ب
.. 
 یاسمن رو میبرم ..-
با من ...برو یکم - یه اش  که داد  ..بق نه نمیخواد من اسووتم ..شوویرش رو 

 استراحت کن ..
 پوزخند  زدم ..

م ..؟باغ دلگشوا ..؟معنوم نیسوت باز اسوتراحت کنم ...؟مگه کجا میخوام بر-
زینال چه خوابي برام دیده ..اربار که باااش بیرون میرم یه کار عجیب وغریب 

 میکنه ..که مخم سو  میکشه ..
 وا خانم جان ...راجع به زینال خان اینجور  نگو ..-
 خود  میدوني زینت که زینال از این عادتها نداره ..-
 وا مگه بده ؟-

به زینت نگاه کردم .اصووال دوسووت نداشووتم راجع به تولد دیشووب  با ریز بیني
 حرفي به گوش زینال رسونده باشه ..

 نه بد که نیست ...میگم نکنه ..؟؟-
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ید - با عد از عمر  میخوا  بر  بیرون .. گه ..ب پاشووو دی جان  خانم  ا  وا  
 خوشحال باشي ...

ک ه زینت سردمق وکسل از جا بنند شدم ولباسها  امیشگیم رو پوشیدم ..ک
 کشید تو اطاق ..

 ِا خانم جان ..این چه سروشکنیه؟ ..یکم به خود  برس ..-
 ولم کن تروخدا زینت ..-

 زینت اما با حوصنه درکمد اطاق رو بازکرد
مادرجان من چند تا پیران از تو بیشووتر پاره کردم ..ادم که با شوووارش میره -

 یکم به خودش میرسه ..
 حوصنه ندارم ..-
سالته که حوصنه ندار  ..؟اوِل جونیته ..من اگه جا  تو بودم ِاوا .- .مگه چند 

 اون لباس کرمه رو تنم میکردم ..
نگااي به لباسوي که زینت میگفت انداختم ..با اینکه اصوال حوصونه نداشوتم 
ولي امون جور  که زینت خواسووت لباسووهام رو عوض کردم وچادر به سوور 

 کشیدم ..
زینت بسووم النه بگه ومن رو تقربیا از خونه صوودا  زنت درحیاط باع  شوود 

بیرون کنه ..زینال تو  ماشووین منتظرم بود ..زینت بناگوشووم رو ب*و*سووید 
 وزمزمه کرد ..

 یکم اخمها  رو بازکن بعد از عمر  میخواید دو نفر  برید بیرون ..-
 زینت تو حرفي ..؟؟-
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شه ...اخمها - هباني می رو ام بازکن  برو دیگه خانم جان االن زینال خان ع
.. 

بار  تو امچین روز  میتونسوووت  که بود این توفیق اج نفس گرفتم ..ارچي 
کمي حس وحالم رو عوض کنه ...اخم اام رو بازکردم وبه ارومي سوار ماشین 

 شدم ..
 سالم ..-

سمتم... ابروااش باال پرید ونگاه خریدارانه ا  بهم انداخت  زینال چرخید به 
.. 

..بیشتر از حد تغیر کرده بودم ..مخهوصا که دیروز حق داشت که تعجب کنه 
 به اوا  تولدش ابرواام رو تمیز کرده بودم وصورتم باز شده بود ..

 سووونوووام ...-
چه باال بنند بود این سووالم ...زیر نگاه خیره اش سوور به زیر انداختم ..این نوع 

 نگاه رو زیاد نمیشناختم ..
 بریم ..؟-

 دنده داد وراه افتاد ..سرتکون دادم ..زینال 
 کجا میریم ..؟-
 خرید ..-
 خرید ؟..خرید برا  کي ..؟-

 بازام نگاه تیز زینال واب شدن من ..
 برا  خانم خودم ...-
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تازگي  نال ...برام کني  اا  زی گاه  ها ون گرگرفتم ..گرمم شوووده بود ..این حرف
 داشت ..

 من که به چیز  احتیاج ندارم ..-
 ه چیز  نخرید  ..چرا دار  ..خیني ودت-
 احتیاجي نیست زینال ..-

 چرخید به سمتم وبه ارومي گفت ..
 سمن ..بیا یه دولي به من بده ..؟-

 چرخیدم به سمتش
 چه دولي ..؟-
 امروز ارنوع مخالفتي ممنوعه ..ارچي گفتم بگو چشم ..-
 وا مگه میشه ..؟-
 ؟اره اگه مثل امیشه نه نیار  معنومه که میشه ..باشه سمن ..-
 نه ..-
شه - شب ...با شتم ..فقط ام سته از  دا سمن ..؟بعد از این امه ودت یه خوا

 ..؟
نگااي به نگاه منتظرش انداختم ..خواستن ته نشین شده ته دلم باع  شد بگم 

... 
 باشه ..-

لبها  نیمه سوخته   زینال که خندید ..دنب من ام روشن شد ...نفس گرفتم 
صا که نگاه اا  گاه وبیگاه زینال دلخور  ..حس وحال بهتر  داشتم ..مخهو

 شب دبل رو کم کم اب میکرد ..
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 کنار مرکز خریداز ماشین پیاده شدیم وزینال سرحال تر از امیشه کنارم ایستاد
 خب کدوم دسمت بریم ..؟-

 فقط نگااش کردم ..
 چیه ..چرا اینجور  نگاه میکني ..؟-
 کجا بریم ..؟تو منوبه زور اورد  خرید بعد ازمن میپرسي -
 خب بگو دیگه ...-
 من که گفتم به چیز  احتیاج ندارم ..-
 مثل اینکه نمیخوا  کوتاه بیایي باشه ..خودم میگم کجا بریم ..-

دستم رو کشید واز عرض خیابون رد شدیم ..کنار ویترین کفش فروشي ایستاد 
 وبا ددت به کفش اا خیره شد ..

 ر  که من میدونم وتو ..نظر  چیه ..؟فقط نگو که احتیاج ندا-
نفس گرفتم ..زینال مهوورا ازم میخواسووت تا انتخاب کنم ..اونقدر با ددت به 
ویترین نگاه میکرد که دلم نیومد مخالفت کنم ...چرخیدم سوومت ویترین وبا 

 حوصنه کفش اا رو از نظر گذروندم ..
 به نظر  اون مشکیه چ وره ..-
 اون پاشنه تخته ..؟-

 سرتکون دادم ..
 خوبه ..بریم پا  کن ..-

کفش رو پا کردم ولي ودتي سر بنند کردم وبرگشتم سمت زینال .دیدم با فاصنه 
 ازم ایستاده وسر به زیر انداخته ...
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ستم ببینم که  شده بود وبه راحتي میتون صورتش بازام کبود  سوخته    ست  پو
اه نگچقدر معذبه ..چرخیدم به سوومت فروشوونده که دیدم با اشوومئزاز به زینال 

میکنه ..دلم گرفت ..ایچ کس حق نداشوووت به زینال من بد نگاه کنه ..نفس 
 گرفتم واز دهد با صدا  نیمه بنند گفتم ..

 زینال جان ..ببین این چ وره ..؟-
ضال  منقبض  شدم ..حس کردم ع سر بنند کرد که با لبخند منتظرش  زینال 

وپارین رفت  شووده   صووورتش کمي از ام باز شوود وسووینه اش به ارومي باال
...نگااش بازام پرمحبت شد ...حس بهتر  پیدا کردم ..اگه زیناِل من سوخته 
بود ..اگه سووخت بود دیدن این سوووختگي اا ...ولي ایچ کس حق نداشووت با 

 دیدنش ابرو درام بکشه ودل نازک مردم رو بسووزنه ...
 ازش خوشت میاد ..؟-

منزجر به من وزینال نگاه میکرد به سمت فروشنده برگشتم ..فروشنده امچنان 
 ..با حرص کفش رو از پام دراوردم ...

نت  ها چ به دل ادم چه جور   گااشووون  با رنت ن که  یدن  چرا مردم نمیفهم
میزنن؟ ..مگه این پوست سوخته رو میشد کند ودور انداخت ؟..نمیشد ..این 

 مرد امین بود ...پس چرا با طرز نگااشون ازار میدادن مرد من رو ..؟
 نه خوشم نیومد ..بریم یه جا  دیگه ...-
 ولي تو پا  دشنت بود ...-

نگاام از زن فروشونده جدا نمیشود ...حق نداشوت ..حق نداشوت ...این مرد 
 تمام زندگي من شده بود ..حق نداشت با تنفر بهش نگاه کنه ..

 سمن ..؟-
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 بریم زینال ..این مغازه درحد من وتو نیست ..-
 شنده انداخت وبدون حرف دنبالم از مغازه بیرون اومد ...زینال نگااي به فرو

چشوومهام میسوووخت از بغض ...با اینکه از مغازه بیرون اومده بودیم ولي رفتار 
زینال ام تغیر کرده بود ..ازم فاصوونه میگرفت وکمتر اظهار نظر میکرد ..دلم 

  اسوووخت برا  زینالي که به خاطر راحتي من ازم فاصوونه میگرفت تا نگاه ا
شده بود ودرد تنهایي  صد چندان  سنگین ازارم نده ...محبتم تو این لحظه اا 
شووب گذشووته محو ..زینال تنها برا  راحتي من ازم فاصوونه میگرفت ونفس 

 کارش من رو بیشتر از دبل وابسته اش میکرد ...
ددم سست کردم وکنار ویترین مغازه وایسادم ..تهمیمم رو گرفته بودم ..زینال 

 وباراا برا  ترمیم راب مون ددم برداشته بودم وحاال نوبت من بودباراا 
لب گزیدم ونفس گرفتم ..امینکه به کنارم رسووید ..دسووتم رو به ارومي دور 

 بازوش پیچیدم وخودم رو بهش نزدین کردم ..
با اینکه اال این کاراا نبودم ..ولي این بهترین راه بود ..چشوومها  متعجب 

..سر به زیر انداختم .توجیهي نداشتم برا  کارم ...فقط زینال برگشت به سمتم 
 زمزمه کردم ..

 خیني ازم فاصنه میگیر  ...-
 دستم رو به ارومي از دور دستش بازکرد ...

خود  رو اذیت نکن سوومن ..نمیخواد نگران من باشووي .من عاد  کردم به -
 این نگاه اا ...
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بازام دسوو جام داده بود  که ان کار   به  بازوش گره زدم بدون توجه  تم رودور 
 ومظنومانه گفتم ..

 دوست ندار  دستت رو بگیرم ..؟-
 سمن ..؟-

 لبخند مهربوني زدم ..
 باالخره میخوا  برام کفش بخر  یا نه ..؟-

 نفس گرفت ومردد نگااي به دستم انداخت ..
 بریم زینال ...؟-
 بریم خانمم بریم ...-

زینال فاصنه نگرفتم ..اصال دلم  تمام مد  خرید ..حتي برا  لحظه ا  ام از
نمیخواست زینال رو تو این راه تنها بذارم ..باید بهش بابت میکردم که ظاارش 
دیگه برام مهم نیست ...که اگه صورتش نیمه سوخته است ..ولي اونقدر سیر  

 زیبایي این مرد داره که تمام چین وچروکها رو میپوشونه ...
یه پیران مید  خریدم ..حاال  با اصوورار بیش از حد زینال ..یه جفت کفش و

تازه میتونسووتم مرامي رو   ید  که تو این خر گار  حالم خیني بهتر بود ...ان
 درداا  زینال بشم ...

 بریم خونه-
 دیگه چیز  نمیخوا  ..؟تو که خرید نکرد  ..-
بسه زینال ..این پیران رو ام به اصرار تو گرفتم .من که جایي ندارم بپوشمش -
.. 

 ال حرفي نزد ولي نگااش حرفي داشت که نفهمیدم ..زین
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سافتي نرفته بودم که تو یه  شدیم زینال فرمون رو چرخوند ..م شین که  سوار ما
شد ..خونه  شناتر می شنا چرخید ..ارچي جنوتر میرفت مکان برام ا کوچه   ا

   مهریه ام بود ..
 اینجا که ..؟-

 زینال ماشین رو پارک کرد وتنها گفت ..
 ه شو ..رسیدم ..پیاد-
 ولي زینال یاسمن ..-
 نگران یاسمن نباش ..زینت از پس اون وروجن برمیاد ..-

سرش از  شت  شت ..متعجب پ شدم که زینال خریداا رو بردا شین پیاده  از ما
تازه شووود  مده بودم برام  به این خونه او که  بار   یاد اولین  باال رفتم .. اا  نه  پ

یش وسمني که امروز بازو در بازو  زینال ..چقدر فرق بود بین سمن چند ماه پ
 درمرکز خرید ددم میزد ..زینال کنید برق رو زد وخونه روشن شد ...

 خونه امون بود ولي حس من خیني ودت بود که امون حس گذشته نبود ..
 چرا اومدیم اینجا ..؟-

 زینال بدون جواب بسته   لباس رو باال گرفت ..
 نمیخوا  امتحانش کني ..؟-

نگاام رو  بسته چرخید واخر سر به دست منتظر زینال رسید ..خب این ام 
 یه ددم دیگه بود ..باید انجام میدادم .

 لبخند مالیمي زدم وبا ذوق گفتم ..
 چرا اتفادا نتونستم خوب ببینمش ...-
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ستم وتکیه  سرم ب شت  شدم ..دروپ لباس رو از زینال گرفتم ووارد اطاق خواب 
به بسته   در دستم بود ...دنبا اعتراف میکردم که میترسیدم  زدم به در ...نگاام

از بادي ماجرا ..از اینکه امشووب وزیر سووقف این خونه چه اتفادهایي دراره بیفته 
...ولي این رااي بود که باید میرفتم ..تا به زینال بابت کنم دیگه از صووور  

ش رفتمسوووخته اش نمیترسووم ..باید بابت میکردم که عوض شوودم ..که پذی
 ..چادرم رو اویز جالباسي کردم وپیران رو به تن کشیدم ..

پیران ساده ومرتبي بود که رنگش به پوست تیره ام میومد ...مواا  بسته ام رو 
شته  سمن گذ شبااتي با  شونه ام ریختم ..حاال زن درارینه ایچ  بازکردم ورو  

 نداشت ...
عذب ب مدم ...م بازکردم واروم بیرون او باس ...چشووم ال  در رو  ودم تو این ل

 چرخوندم ولي خبر  از زینال نبود ...
به دنبالش سرک کشیدم تو اشپزخونه که امه چیز فراموشم شد وچشمهام گرد 
شد ..کیکي که دیشب به مناسبت تولد زینال پخته بودم رو  میز اشپزخونه بود 

 وکادو  زینال کنارش ...
سارل رو  میز نگاه  شتم به و میکردم ..نمیفهمیدم این کین واین گیج وما  دا

 کادو چه جور  سر از میز نااارخور  دراورده ...
 درار بود سورپرایزم کني ولي این دفعه به خاطر کوتااي من برعکس شد ...-

 با تعجب پرسیدم ..
 تو میدونستي ..؟-
ببخش که دیروز نتونسووتم بیام ...تا امروز صووبح نمیدونسووتم ..ولي زینت که -

 گفت ..
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 بخند رو لبم نشست ..ل
 پس اخر سر کار خودش رو کرد ..؟-
خیني خوشووحالم که بهم گفت ..دوسووت نداشووتم امچین محبتي رو ندید -

 بگیرم ..
سینه    سبوندم به  سرم رو چ ستش رو دور کمرم حنقه کرد ... ساد ود کنارم وای

 سوخته اش ...
 ممنونم سمن ..این اولین جشن تولدیه که تا حاال داشتم ...-

 دلم از تنهاییش سوخت ..زینال حتي تا به حال جشن تولد ام نداشته ...
 نگاام به جا  خالي شمع اا  رو  کین افتاد ..

 ببخشید دیشب اونقدر ناراحت بودم که شمع اا رو دور انداختم ..-
 ب*و*سه ا  رو  شقیقه ام زد ..

ست ..مهم اینه که به یادم بود  ..نمیدوني اینکار  چقدر-  برام ارزش مهم نی
داشت ..تا حاال جز زینت وصابر کسي نبوده که به فکر خود من باشه ...حتي 

 تولدم رو یادش باشه ..
 نفس گرفتم از اوا  تنش ..زیناِل من خیني تنها بود ..خیني تنها ..

فه اش نگاه نکن - یا به د نمیخوا  کیکت رو ببر  ؟..خودم درسووتش کردم ..
 ..خوشمزه شده ..

سران ست ازادش کین رو برید ...کمي با محبت  سید وبا د شهام رو ب*و* گ
 نفس گرفتم ...ضربان دنبم بازام باال رفته بود ..

 زینال یه تیکه کین خورد
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 اوم خوشمزه شده سمن ..بازام باید برام درست کني ..-
 نوش جان ..دفعه   اولم بود ..دیافه اش زیاد خوشگل نشده ..-
 .. مهم مزه اشه ..دستتت درد نکنه-
 یه مقدارم بذاریم برا  صابر وزینت ببریم ..-

 مثل بچه اا  تخس سر باال انداخت ..
 نه نمیخواد این کین مال منه ..-
 زینال ...-
 برا  اونها جد ا میخریم ..-
 ولي من دوست دارم از این کین.. براشون ببریم ..-

 ب*و*سه ا  رو  گونه ام گذاشت ..
 ... میتوني بعدا براشون درست کني-

صا که گل  هو ضي بودم ..مخ با ل*ذ*  به خوردنش نگاه میکردم ..از کارم را
 لبخند رو رو  لبها  زیناِل سرد وعب*و*س اورده بود ..

 تو نمیخور  ...؟-
 میخورم ..-

یه فنجون چایي براش  زینال گوشووه   لبش رو تمیز کرد ..از جا بنند شوودم و
شتم با  سمت زینال برگ ضربان دنبم اوریختم ولي امینکه به  ج نگاه خیره اش 

 گرفت ..
 این پیران خیني بهت میاد ...-

 لیوان چایي رو کنار دستش گذاشتم ...
 سنیقه   تو بود ممنون ...-
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 درجواب محبت اا  این چند ودت کار  نکردم ..-
 از جا بنند شد ورو به روم وایساد ..

 نکه تو کنارم بود امشووب برا  اولین بار از بین مردم بودن اذیت نشوودم ..ای-
..اینکه تولدم رو به یاد داشووتي ..اینکه اونقدر برا  ارزش داشووتم تا برام کیکي 

 بپز  ...
 از  ممنون سمن ..امشب خیني حس خوبي دارم ..

 خجالت زده از تعریفش نگاام رو به یقه   باز لباسش دوختم ...
 نمیخوا  کادو  رو بازکني ...؟-

به سوومتش گرفتم .. نادر رو  لبش کادوش رو  ند  با امون لبخ .بي حرف 
 کادوش رو بازکرد ..منتظر عکس العمنش بودم

 دوستش دار  زینال ..؟-
 با محبت گرفت جنو  سینه اش ..

 نظر  چیه .؟بهم میاد ..؟-
 بعد از مدتها یه لبخند از ته دل نشست رو لبم ..

 اره خیني بهت میاد مبارکت باشه ..ایشاال به خوشي تنت کني ...-
لباس ورو  میز گذاشت ودستهاش رو محکم دورم پیچید ..ع ر خوش نفس 
 اا  زینال دوباره داشت م*س*تم میکرد ..پیشونیش ورو  شقیقه ام گذاشت

 چه جور  از  تشکر کنم ..؟-
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به کل فراموش میکردم  یار دسووتم ودور گردنش حنقه کردم ..داشووتم  بي اخت
اش رو ..دول ودرار اا  گذشته ام نتونستم اا  زیر لب زینال رو ...پس زدن ا

 رو ...
ب.وسوه ا  رو  پیشوونیم زد ...پراز مهر ...پراز عشوق ...که این ل.بها  نیمه 

 سوخته عجیب محبتي داشت ...
 این دشنت ترین ادیه ا  بود که گرفتم ...-

 دستم رواز رو  گردنش پارین اوردم ..ورو  سینه اش گذاشتم ...
   نکردم ...درمقابل محبت اا  تو کار-

زینال سر برداشت وبه سمتم خم شد ...محبت ناب دوباره تو دلهامون جوشید 
شیرین به ایچي فکر نکنم  ست تو این لحظه اا   شق ومهر ...دلم میخوا ...ع

 به جز دستها  محبت چکان زینال ..به جز نوازش ااش ..به جز وجودش ...
..تمام وجودم رو لحظه به بو.سه اا  زینال که شروع شد ...تموم شدني نبود .

لب ام نبود ...خبر  از  اا  زیر  گه خبر  از نمیتونم  فت.. دی ظه میگر لح
شده ..برا   ساخته  ستن اا ...من بودم ووجود  که انگار از ازل برا  من  نتون
شق وخواب  شیرین تراز ع شهد .. شیرین تر از  سوخته دامن ..لحظا   سمن 

به ام .. یا وصووول میکرد دلهامون رو  نابي که د ره د ره در رگهام ورو عشووق 
ریخته میشوود ومن م*س*  از این دسووتها ..از این آغوش ..پناه میبردم به مرد 

 سینه سوخته ام ...
تو این لحظه اا شاید خدا ام کنار ما بود ..کنار عشق خالهمون ...کنار تپش 

 اا  بي امان دل
**** 
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اا  شونه اش  سرم ورو  بازوش چرخوندم وبا سرانگشت به رو  سوختگي
 کشیدم ..

 بدنت زیاد نسوخته ..-
 آاي که از ته سینه کشید ..دل من رو ام سنگین کرد ...

سمتها خوب ترمیم - سال پیش که عمل کردم این د سوخته بود ولي چند  چرا 
 شد اما صور  وشونه ام وگردنم ..نه ...

 دستش ونوازش گونه رو  پشت دستم کشید ...
بدم ودتي این جور  جا  سوووخ- گه ازخودم  اا رو نوازش میکني ..دی تگي 

نمیاد ...انگار تو میدوني چه جور  با سوورانگشووتها  یخ اا  دور دنبم رو 
 بازکني ...

 مک  کرد ودم گرفت ...
مردم امیشووه جور  بهم نگاه میکردم که انگار یه ایوالم ..یه انگل ..شوواید -

ت بدن ..انگار که ام یه موجود غیر ادمیزاد ..حتي حاضوور نبودن بااام دسووو
شون فرار کنم ..نگاه مردم  ست ام شتم از د ست دا جذام دارم ..یه ودتهایي دو
سنگیني ...من انوزم که انوزه  سمن ..دیر عاد  میکني به این  سنگینه  خیني 
عاد  نکردم ..ادمهایي مثل من حتي نمیتونن تو خیابون راحت ددم بزنن چون 

جنو  چشم بچه ااشون رو میگیرن  مردم با دیدنشون معذب میشن ...مادراا
...مبادا با دیدن صووور  من شووبها خواب اشووفته ببینن ..دختراا با چندش از 
ست ام  شن ...یه ودتهایي حس میکنم بین این امه ادم حتي یه دو کنارم رد می
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ندارم ..تنها کسایي که برام ارزش دارل بودن امین صابر وزینت بودم ..تا اینکه 
 تو اومد  ...

یه سووفره ببر   اولش تو ام مثل بقیه بود  ...حتي عار  میومد دسوووت تو 
...ولي بعدش ...بعدش که برا  عاد  شوودم ویه ودتهایي دسووتم رو میگرفتي 
برام عجیب بود ... بین ادمها  اطرافم ..تو اولین زني بود  که ودتي دسووتم رو 

 میگرفتي حس میکردم یه ادم عادیم ..
 انجام بد  ...؟ نمیخوا  دوباره عمل ترمیمي-
 انوز ام نمیخوام ..-
ولي گفته بود  کسووي نیسووت تا باع  بشووه انگیزه پیدا کني من ویاسوومن -

 نمیتونیم انگیزه   دوباره ا  باشیم ...؟
 بازو  زینال بیشتر به دورم پیچید ...

ستم ..میدونم که برا  - سابق پر دل وجرا  نی ستید ولي من دیگه مثل  چرا ا
 ین صور  سوخته ..سخته تحمل کردن ا

 پریدم وسط حرفش ...
شتي - ست که زیبایي وز سیر  ادمها شه ..این  شه عاد  می صور  زیبا امی

 خنق میکنه ...
 دستم رو به ارومي رو  سینه اش کشیدم ..

تو اونقدر دنبت بزرگ است که جا  امه چي رو پر میکنه ..ولي بهت دروغ -
نیمه   راست صورتت بدون نمیگم دوست دارم نیمه   چپ صورتت ام مثل 

 سوختگي باشه ...
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نمیتونم سوومن ...حاال که شوومااا رو دارم بدتر از دبل شوودم ..دیگه حاضوور -
 نیستم یه بار دیگه زیر تیم جراحي برم ...

 زینال ..-
 نگاه زینال با درد تو چشمهام خیره شد ...

 میشه از  خوااش کنم مثل امیشه تحمنم کني ...؟-
با کمال میل کنار  میمونم وارتهوومیمي بگیر  چي میگي زینال .- .؟من 

ازش حمایت میکنم ..این حق توِاکه بخوا  برا  این عمل امادگي داشته باشي 
... 

 چرخید به سمتم ومواا  شقیقه ام رو نوازش کرد ..
 یه ل في به من میکني ..؟-

 با اشتیاق بهش لبخند زدم ..
ي ارکار  بخوا  برا  انجام میدم یه ل ف؟ ...با اینکه تولد  دیروز بود ول-

... 
 سرانگشتش ورو  ابرواام کشید

 برام میخوني ..؟-
 اونقدر بي مقدمه بود حرفش که ناخواسته گفتم ..

 اوم ..؟بخونم برا  ..؟
 سرانگشتها شوالبه ال  مواام فرو برد ومن م*س*  نوازش ااش شدم ...
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سکو  حیاط - شتي رو  سبز  پاک میکرد  وبا ودتي حامنه بود  ..یه روز دا
جا دم سووتون  یدم امون  که شوون مه میکرد  ..صووودا  رو  خود  زمز

 وایسادم..زینت سررسید وگرنه میخواستم تا اخرش رو گوش کنم ...
آاان یادم اومد ...از بس که خوش صدام حدس زدم که دارم شد  تا صدامو -

 بشنو  ...
 اردو به حرفم خندیدیم که زینال زمزمه کرد ..

 وني برام ..؟نمیخ-
 چرخیدم به سمتش ..

مگه میشووه نخونم ...؟چي دوسووت دار  بگو امونو برا  بخونم ...ارچند -
 تضمیمني برا  سالم موندن گوشها  نمیدم ...

 ارچي دوست دار  ...فقط برام بخون-
 نفس گرفتم وبه ارومي زمزمه کردم ..

 )باور کن صدام و باور کن... صدایي که تنخ و خستس
 دنبم و باور کن... دنبي که کوه اما شکستس باور کن

 باور کن صدام و باور کن... که ساده نوازشه
 باور کن چشم من و باور کن... که ین دهیده خوااشه(

سوورم رو تکیه دادم به گود  گردنش وزمزمه کردم ..چشوومها  زینال به آرومي 
رو... از عشق بسته شد ومن با تمام حس در دنبم زمزمه کردم ...باور کردن اا 

 خوندن اا رو ..
 )باور کن اسم من و باور کن ...من فهل بارون برگم

 م رود باغ و گل شبنم درختم درخت خشکي تو دست تگرگم
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 باور کن امیشه باور کن که من به عشق صاددم
 باور کن حرف من و باور کن ...که من امیشه عاشقم(

شتیا ) سط کتابخانه ی مجازی نودا ساخته و wWw.98iA.Comاین کتاب تو  )
 منتشر شده است

**** 
صووبح روز بعد حتي رو  نگاه کردن به چشوومها  زینت وصووابر رو نداشووتم 
..اینکه بعد از گذشووتن چند ماه از ازدواجمون شووب رو به تنهایي با زینال سوور 
کرده بودم باع  شرمم میشد وطادت نگاه کردن به چشمها  خندون زینت رو 

سمنم رو تو شتم ...یا شیر دادم  ندا هف روز ندیدن  ب*غ*لم گرفتم وبعد از ن
وبو کشیدم ..دلم تو این مد  کني تنت یاسمنم شده بود ...زینت اما ..حرفي 

 نمیزد فقط میخندید ولبخنداا  شیرینش رو نهیبم میکرد ...
با یاد شوووب گذشووته لب گزیدم ..حتي با  مواا  یاسوومن رو نوازش کردم و

لحظاتي که با زینال گذرونده بودم دنبم بي گذشووت سوواعتها ام از یاد اور  
 جهت شروع به تپیدن میکرد ...

سیدم این لبخنداا   سر به زیر انداختم ..میتر لبخندم رو به زور پنهون کردم و
شب از نگاه اا   شتم رو پیش زینت بازکنه ...تا  ستم بده وم زیر زیرکي کار د

کردم به رو  خودم خندون زینت وشوق وشور نشسته دردلم فرار کردم وسعي 
 نیارم تا چه حد دیوانه وار منتظر اومدن زینال استم ..

شین  شدن در ما سته  صدا  ب شین تو حیاط پیچید وودتي  صدا  ما ولي ودتي 
بنند شد ودنب من از تکاپو سر به فنن گذاشت دیگه نتونستم جنو  خوااش 
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 حس میکردمدلم رو بگیرم وپرواز کردم به سمتش ..اجوم خون رو به گونه اام 
شکوفته  سر از نو زنده میدم .. شنیدم ..ومن  صدا  تپش دنبم رو ام می حتي 

 ونورسته ..
امینکه به درگااي در رسیدم ددم اام شل شد ..شرم وحیا جنو  خوااش دلم 
شمام  سادم وجنوتر نرفتم .ارچند که تمنا  چ رو گرفته بود ..تو درگااي در وای

 وامیکرد مشت دلم رو ..
 ه چند ددمیم رسید سر به زیر واروم سالم کردم ..زینال که ب

 سالم خسته نباشي ..-
 لبخند  که رو  لبهاش نشست باع  شد بیشتر از دبل سرخ بشم ...

 سالم سمن خانم ..چي شده اومد  پیشواز ..؟-
 کتش رو گرفتم وبا ناز اخمي کردم..

 من که امیشه میام پیشواز  ...-
 ته نفس گرفتم از بو  تنش ...سر خم کرد به سمتم ومن ناخواس

بنه شما تشریف مي اوردید ولي ایچ ودت این جور  سرخ وسفید نمیشد  -
 ولبخند خوشگل نمیزد  ..

 حرفي نزدم وبا جان دل تنها تماشاش کردم ..لبخند زینال عمیق تر شد
امیشووه وارلحظه امین جور  پرمهر بهم نگاه کن ..ودتي این جور  بهم  -

 جابه جاکردن کوه رو ام پیدا میکنم ... نگاه میکني ددر 
شید  شونیم زد ونفس عمیق ک سه ا  رو  پی ستش ودور کمرم پیچید وب*و* د

.. 
 آخیش خستگیم در رفت ..بریم تو که دد خرس گرسنه امه ..-
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ستن اا ومحبت اا  شام دنیا کنار رفته بود وفقط من وزینال میون خوا سر میز 
اا گاه  نت وپرمهرش رنت میگرفتم ..جون بادي مونده بودیم ...زیر ن   دشوو

شه ..امین  شب با شه ام ست امی شدم ..دلم میخوا میگرفتم ...تازه   تازه می
 لحظه اایي که زینال با رنت نگااش دنبم رو به تپش میندازه ..

لب مي گزیدم از شرم وگنگون میشدم از خجالت وزینال مجنون تر از دبل من 
م واون لحظه اا اگرچه زیر بارسوونگیني رو با نگااش االک میکرد ...اون شووا

نگاه زینال خورده شوود ولي اونقدر بهم چسووبد که فکر میکردم تا به حال ایچ 
 غذایي به خوشمزگي غذا  اون شب نخوردم ..

پارین رفتن اا  زینت رو فهمیدم  تازه معني باال و شوووب مودع خواب بود که 
 انداخت ودراز کشید .....امینکه دیدم زینت کنار تخت یاسمن رختخواب 

 زینت ..؟چرا اینجا خوابید  ..؟-
 زینت مالفه رو باال کشید وبا لبخند موزیانه ا  گفت ..

به خاطر اینکه از این به بعد جا  من پیش یاسومنه وجا  تو پیش زینال خان -
.. 

سوورخ شوودم از شوورم ..این اولین حرف صووریح زینت بود ..زینت دسووتهام رو 
 گرفت ..

شمااا چند ماه ازدواج کردید ..اول وآخر باید  چرا خجالت- شي مادر ..؟ میک
 شب رو پیش ام میخوابیدید ..

 ولي من ..-



 433 سوخته دامانم

سرمیکني - شبها رو ام  سرکرد  بادي  شب رو  سمن جان امون جور  که دی
 ..درست نیست بعد از اینکه دیشب باام بودید بازام جدا از ام بخوابید ...

 حرفي نزدم ...
..شمااا زن وشوارید ...برو سمن جان ..برو که دیگه  خجالت نکش عزیزم-

دلم نمیخواد زینال خان حتي برا  یه شووب ام تنها بمونه ...اواش رو داشووته 
سي  شته وداراتنها ک ست بدخواه زیاد دا باش مادر ..زینال خان زخم خورده ا
که میتونه مرام دردااش باشوووه تویي ..خود  بهتر از ارکسووي میدوني چه 

رو نرم کني ..نگران یاسوومن ام نباش ..ارودت گرسوونه اش شوود جور  دلش 
 میارمش پیشت ..

 اخه اینجور  که سخته ..-
 زینت بغض کرد که دستهام رو دورش حنقه کردم ..

 توفقط به زینال خان برس من ارکار  بخوا  برا  انجام میدم ..-
 زینت جان ..-
رم ..مادر  کردم خدا میدونه که من زینال خان رو عین پسوورم دوسووتش دا-

براش ..ولي ایچ ودت نتونسووتم درد  روکه به خاطر سوووخته بودن صووورتش 
شنیدم انگار دنیا رو  صدا  خنده اش رو  شب ودتي  شت کم کنم ..ولي ام دا
بهم دادن ..سومن جان زینال خان رو دوسوت داشوته باش ..دول میدم سورتا به 

تو دل این مرِد تو  پا  روطال بگیره ومحبت خرجت کنه ..یه کوه مهر وعشووق
که حتي جونش رو ام برا  تو  دت میبیني  بازکن ..اونو فل این درو فقط د

 ویاسمن میده ...
 اشن گوشه   پنن اا  چروکیده اش رو گرفت
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 پاشو مادر پاشو دیر ودته زینال خان میخواد بخوابه ..-
 م*س*تاصل لب گزیدم ..شرم وحیا دست وپام رو بسته بود ..

سمن جان خ- شو  شت ومالفه ا  رو بردم اطاق زینال پا جالت نداره که ..بال
 خان ..

از جا بنند شدم ونفس گرفتم ..دنبم دوباره نبض گرفته بود ..دراطاق یاسمن رو 
سمت دیگه   راارو ...به اطاق زینال ...جایي که از این  شدم به  ستم وخیره  ب

سردم ستها   سرمیکردم ..د شبهام رو درکنار زینال  رو رو تو ام ف به بعد باید 
 بردم وپشت در اطاق زینال وایسادم ..

نه رویي برا  در زدن داشووتم ونه دلي برا  برگشووتن پیش زینت ..حقیقتا دلم 
پیش زینال بود ..کف دستم ورو  در گذاشتم تا شاید شهامت روبه رو شدن با 
 زینال رو پیدا کنم ..درکه صوودا داد از جا پریدم ویه ددم عقب گذاشووتم ..زینال

 میون درگااي در دد کشید وتپش اا  دنب من بازام سر به فنن گذاشت ..
 نمیخوا  بیایي تو ..؟-

سر به زیر انداختم ..حاال که شب شده بود وبازام من وزینال تنها شده بودیم 
 شرم وحیا نمیذاشت حتي نفس بکشم ..

 سمن ..؟خیني ودته منتظرتم ..بازام باید منتظر بمونم ..؟-
ر بنند کردم دلم ضووعف رفته بود از شوونیدن جمنه اش ...لبخند بي اراده سوو

سرم رو دو  میداد ...ددم جنو  ست وپا   سته بود که د ش محو  رو  لبش ن
گذاشووتم ...بازو  زینال دور کمرم پیچید وتو عرض چشووم بهم زدني دربسووته 

 شده بود وجادو  شب ونوازش اا  زینال برگشته بود ..
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**** 
شمهام رو با شن اطاق ...پنن با ترس چ سقف نیمه رو شدم به  ز کردم وخیره 

سي دیدم ...چه خوابي دیدم که حاالتموم  شاید به یاد بیارم چه کاب*و* زدم تا 
تنم مینرزید ..ولي ارچي بیشووتر فکر کردم کمتر نتیجه گرفتم ..تنها یه چیز تو 

 سرم میچرخید ..
 زینال ودادر ...

بودم ..که با پررنت شدن نقش زینال دادر  که خیني ودت بود فراموشش کرده 
شده  تو زندگیم وبا عالده ا  که بهش پیدا کرده بودم دادر به کل از زندگیم پاک 
بود ..نفس نفس اام که ارومتر شد به سمت زینال چرخیدم ولي با دیدن جا  
صبح بود  شت  ساعت انداختم ا شد ...نگااي به  سنگین  سینه ام  خالیش 

 رفته بود ...وزینال زودتر از امیشه 
مالفه رو کنار زدم وبه ارومي از اطاق بیرون اومدم ..یه دلشوره ا  تو دلم افتاده 
بود که باع  میشد نفس اام بي اختیار سنگین بشه ...صدا  برخورد استکان 
سعي کردم  شمهام رو مالیدم و شت ..چ شدن زینت دا شون از بیدار  اا به ام ن

 شوره تو دلمه ...فراموش کنم چه خوابي دیدم وچقدر دل
با بي حوصنگي صورتم رو شستم وسراغ زینت رفتم ..ولي بدبختانه ..دلشوراا 
ست از  ساعت اا د شتن بانیه اا و امه جا امراام بودن ..انگار درار نبود با گذ

 سر من واین دل بیچاره ام بردارن ..
د اسر ظهر بود که دیگه دلم طادت نیاورد ودست به گوشي بردم ..صدا  بوق آز

 پیچید ومن در انتظار شنیدن صدا  زینال ..بانیه شمار  کردم ...
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شغال ادامه   تمام  شد وبوق ا صبرکردم تا جایي که ...تماس د ع  صبرکردم و
شیش رو جواب  شي موند ...کاش گو شد ..نگاام رو  گو اون بوق اا  آزاد 

اش میداد ومن رو از این دلشوووره درمي اورد ..کاش میفهمید که نشوونیدن صوود
اون ام با دلشوووره ا  که ارلحظه بیشووتر از دبل نفسووم رو میبره چقدر عذاب 

 اورده ..
بي اختیار دوباره شووماره گرفتم ولي اینبار جمنه   منحوس مشووترک مورد نظر 
خاموش میباشد تمام سد دفاعیم رو شکست ...گوشیش رو خاموش کرده بود 

 ..ناامید شده بود .....گوشیش رو ..تنها امید من برا  ختم این دلشوره 
شد  شتم ..حالم بدتر از این نمی سرجاش گذا شي رو  شده گو سر  ستها   با د
سر به آسمون گذاشته بود ..زینال محال بود جواب  ..مخهوصا که دلشوره ام 

 تماس اا  من رو نده ...
ستم راحتتر  شدم ..حدادل این جور  میتون شپزخونه  شدم ورااي آ از جا بنند 

 اا رو رد کنم ... بانیه اا وددیقه
تا عهوور چیز  از جون من بادي نموند ..اونقدر به خودم فشووار آوردم وصووبر 
کردم که ودتي صوودا  موتور ماشووین تو حیاط پیچید بال دراوردم برا  دیدنش 
..ولي امینکه با کني ذوق وایجان به پیشوووازش رفتم ..با لبها  چاک خورده 

 ون لب زدموپیران پاره اش مواجه شدم ...ما  وحیرو
 وا  ..چي شده ..؟ این چه سرو وضعیه ..؟-

بدون اینکه اامیتي به نگراني یا دلشوره ا  که ضربان دنبم رو کند کرده بود بده 
 ازکنارم رد شد وزمزمه کرد ..
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 چیز  نشده نگران نباش ..-
زینت که ازامون صووبح متوجه   دلشوووره ام شووده بود از تو درگااي در زد تو 

 ر از من سیل سوالهاش باریدن گرفت ..صورتش ..وبدت
 زینال بي حوصنه از کنارش گذشت وبه سمت دستشویي رفت ..

نگران تر از امیشه تو اال وایسادم ومنتظر شدم ..گوشه   ناخنم رو به دندون 
گرفتم وراه رفتم .. نگاام به در بود تا کي زینال میاد وجواب تمام این دلشوووره 

 نبود رو بده .. اایي که امچین ام بي دلیل
دردستشویي که باز شد مزه   خون ام تودانم پخش شده بود ..زینال با اخم 

 نگااي بهم انداخت وتشر زد ..
 صد دفعه نگفتم پوست دستت رو نکن ...-

 صاف وایسادم وبدون توجه به حرفش با نگراني به زخم لبش نگاه کردم ..
 دعوا کرد  زینال ..؟-

 رفت وبه زخم کنار ناخنم نگاه کرد ..با اخم دستم رو تو دست گ
 ببین چي کار کرد  ..؟بیا یکم پماد بزن روش ...-

 راه افتاد ودستم رو کشید که دوباره پرسیدم
 زینال دعوا  کرد  ..؟-

شده  شاره کرد چي  شم ا شپزخونه ..زینت با چ شدم تو ا شیده  سرش ک شت  پ
 ..فقط سر  به معني نمیدونم تکون دادم ...

 احتیاط پرسید ..زینت با 
 زینال خان چیز  شده .؟-
 زینال تنها وداطعانه ین کالم گفت: نه ...-
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زینت ام مثل من جرا  بیشتر سوال پرسیدن نداشت ..وبه بهانه   سر زدن به 
یاسمن تنهامون گذاشت ..زینال صندلي رو عقب کشید ودستم رو کشید ..به 

نالي که ال به ال  سووبد اجبار نشووسووتم رو  صووندلي ونگاام رو دوختم به زی
شونیش پررنت بود که جرا   شت ..اونقدر اخم رو  پی دارواا دنبال پماد میگ

 لب از ام بازکردن نداشتم ..
ستم -پماد آ شد ود سمتم دراز  ستش که به  ست کنارم ..د ش د رو پیدا کرد ون

 وعقب کشیدم ...به خاطر عکس العمنم ...نگااش به چشمهام رسید ..
 کرد  ..؟با کي دعوا -

اخم ااش بیشتر تو ام رفت ودل من خالي تر از امیشه شد ..بازوم رو کشید 
با دسوووت آزادم پماد رو ازش گرفتم ..یکم رو   نذاشووتم و با سووماجت  که 
شه    شمهاش به آرومي رو  زخم گو شتم زدم وبدون نگاه کردن به چ سرانگ

 لبش مالیدم ..
 نمیخوا  بگي ..؟-

 گفتم ..سرش رو چرخوند که به تند  
 باشه باشه ..نمیخواد حرفي بزني ..بذار رو زخمت پماد بزنم ..-

شت پماد رو به آرومي رو   سرانگ سمتم که با  چونه اش رو دوباره چرخوند به 
باره امون بغض لعنتي باال اومد ورسووید به گنوم...  زخمش پخش کردم ..دو

 .ناخواسته چونه ام لرزید... سرانگشتم لرزید وبه حرف اومدم .
شفته دیدم ..نمیدونم چي ..ولي میدونم تو بود  ودادر .. - صبحي خواب آ دم 

 ارچي فکر کردم یادم نیومد ...
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ازخواب که پریدم تو رفته بود  ..بهت زنت زدم که جواب نداد  وبعدش ام 
خاموش کرد  ..تا امین االن ازار بار مردم وزنده شودم تا بیایي واین دلشووره 

..حاال که اومد  با این لب زخمي وپیران پاره واخم دسووت از سوور من برداره 
اا  تو ام... دلشوره ام کم نشده که بیشتر شده ..درارمون نبود با مخفي کار  

 درد  رو درداا  امدیگه اضافه کنیم ..
سوورانگشووتم رو  زخم لبش بابت موند ..نگاام رو باال آوردم تا رسووید به 

 ود .حتي ازاون نگاه سربي ...نگااش ..دیگه از اون اخم غنیظ خبر  نب
شید وبه حرف  ستم رو ک شتش زد ود سرانگ ستم گرفت ویکم به  پماد رو از د

 اومد ..
امروز صووبح که رفتم بندر بچه اا گفتن یه نفر اومده دیدنم ..دبل از اینکه برم -

 حتي فکرش رو ام نمیکردم که دراره دادر رو ببینم ..
 ر رفته بود بندر ..؟سراغ زینال ..؟دستم تو دستش مشت شد ...دادر ..؟داد

شت بیرون زده    ستم رو به آرومي بازکرد ویه مقدار پماد رو تیکه گو شت د م
 کنار انگشتم زد ...

 به سنگیني زمزمه کردم ..
 برا  چي اومده بود ..؟چیکار  داشت ..؟-

 پماد رو با حوصنه رو  زخمم میکشید که بي صبرانه دستم رو کشیدم ..
 ار  داشت زینال ..؟دادر چي ک-

 نگااش رو م*س*تقیم دوخت به چشمها  نگرانم ..
 اومده بود سراغ زن وبچه اش ..-
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نفسوم بریده شود ..گم شود ...دسوتهام ..دسوتهام سور شود ... اب گنوم رو به 
 سختي دور  دادم ولب زدم ..

 زنش ..؟-
 زینال سردتر از امیشه وخیره تر از ددایق دبل زمزمه کرد ..

 ود دنبال تو ویاسمن ...اومده ب-
سمن حرومیش  سوخته دامن ویا سمن  سمن ..؟دنبال  اومده بود دنبال من ویا

 ..؟
اونقدراز شوونیدن حرفها  زینال شوون زده بودم که حتي نمیتونسووتم پنن بزنم 

 ..زینال که حرفي ازم نشنید دوباره دستم رو کشید وتو دست گرفت ..
وبچه ام که ارکي تو اون لحظه  اونقدر غنیظ ومحکم گفت اومدم دنبال زن-

با  دادر رو  چه    ناموسووم وزن ب ید فکر میکرد من دزد  این حرف رو میشوون
 شارالتان باز  از چنگش دراوردم ..

اونقدر عهووبي شوودم که ودتي به خودم اومدم باااش دسووت به یقه شووده بودم 
 وبچه اا داشتن سوامون میکردن ..این زخم لبم ام شااکار دادره ..

 روام چفت شد ونفر  تو دلم پیچید ..لبهام 
اا  بودم  ندرم  لدم ب پارسوووال منتظر ُا دادر بي شوورف ..من  نامرد .. دادر 
..منتظرزنم زنم گفتن اا  ..نه حاالیي که مزه   عشووق زینال زیر دندونم رفته 

 وفهمیدم زندگي با تو ننت بود ..حمادت بود.. اصال زندگي نبود ..مردن بود ..
 زمزمه کردم .. زیر لب به آرومي

 بي شرف ...بي شرف ..-
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 سمن ...-
 صدام باالتر رفت ...

 بي شرف ...دادر بي شرف ...-
 یه د ره اشن از گوشه   چشمم سرازیر شد ..با نفر  جوشیدم ..

 کاش اونقدر میزدیش که دیگه نتونه ازجاش بنند شه ..-
 بغضم رو دور  دادم وبا حرص پوزخند زدم ..

بال- مده دن جاق کور  اه ..او کدوم زن ..؟امون سوومن ا چه اش ..؟ زن وب
..؟امون زن توسر  خور حرف شنو  نفهم ..؟یا اومده دنبال بچه   حرومي 

 زنش ..؟چه جور  میتونه ادعا  زن وبچه اش رو کنه ..؟
شرف اموني نبود که من وبا لگد از درخونه اش پر  کرد بیرون؟  مگه این بي 

اش وبه تو نسبت میداد وبه زنش َانت خراب  ..مگه امون نامرد  نبود که بچه
 بودن میزد ...؟حاال اومده ادعا  زن وبچه اش رو میکنه ...؟

 زینال با نگراني بازوم رو نوازش کرد ..
 سمن آروم باش ..من حقش رو کف دستش گذاشتم ..-

 دستش رو پس زدم ..
جا ادا ک آروم باشووم؟ ..پارسووال که داشووتم برا  خبر گرفتن ازش له له میزدم-

بود؟ ..مودعي که مامانش با خفت وخار  من واز خونه اش بیرون میکرد کجا 
شق وحالش ..من زنش بودم زینال ..ولي  بود؟ ..تو ب*غ*ل گنبو خانم ..پي ع
حتي شووماره اش رو ام نداشووتم ..ماه به ماه به خونه اش سوور نمیزد ببینه زن 

ال اومده دنبال چي ..؟دنبال بیچاره اش زیر دسووت زیور زنده مونده یا نه ..؟حا
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شت  کي ..؟زني که با خفت پرتش کرد بیرون ..؟دنبال بچه ا  که با لگدش دا
 میمرد ..؟

شم ...ولي من تازه  ست اروم با ستها  زینال به دورم پیچید ومرتب ازم میخوا د
 داشتم بعد از ین سال ونیم عقده گشایي میکردم ..

بهم بگه ...که برام ارزش دارل بشه ..حاال نامرد طالدم داد زینال ..بدون اینکه -
 ..حاال ..

 سمن جان آروم عزیز دلم من به خاطر امین اا نمیخواستم بهت بگم ..-
 سینه ام رو چنت زدم دوباره از زور حرص وغهه داشتم نفس کم مي آوردم ..

 زینال نیمه بنند گفت ..
 سووومووون ..اروم ..-

 ولي من با لجاجت ادامه دادم ..
 ومده ...اومده ..دنبال بچه اش ..؟ا-

شریان حیاطي زندگیم رو ازم  سمنم ..از فکر اینکه نکنه بخواد  از فکر گرفتن یا
به پیران زینال که  نداختم  به کل رفت ..از بي اوایي چنت ا بگیره نفس اام 

 صدا  فریاد زینال بنند شد ..
 سووموووووون نفس بکش ...زینت ..زینت ...-

ي کم میاوردم ...زینال به تند  ب*غ*لم کرد ورو  زمین داشووتم از بي نفسوو
 خوابوند ...دکمه اا  پیرانم رو تند وتند بازکرد

 ا  وا  ..چي شده زینال خان ..؟-
 اسپر  سمن ..اسپر  رو بیار ..-
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 بریده بریده گفتم ..
 زینال یاسمن ..یا ..-

 زینال زمزمه کرد ...
 حرف نزن ..فقط نفس بکش ...-
 یاس...م...نم ...-

 زینال فریاد زد ..
 نفس بکش ...-

صوودا  ددم اا  تند وپرشووتاب زینت رو  سوورامین آشووپزخونه پخش شوود 
 ..زینال زیر سرم رو بنند کرد ودوتا پاف تو سینه   سنگینم خالي کرد ...

ستم نفس بگیرم ...مثل آدم مونده زیر  شد ومن تازه تون سینه ام  اوا  تازه وارد 
تم از ته دل ...نمیدونم چقدر گذشوووت که زینال زیر ب*غ*لم رو آب دم گرف

گرفت وکمکم کرد بشینم ..به ارومي کف دستش رو رو  کمرم کشید وپرسید 
.. 
 بهتر  ..؟-

 خسته وبي حال فقط پنن زدم وسرم رو به شونه اش تکیه دادم ...
 اگه ...اگه بخواد یاسمن رو ازم بگیره ..؟-

 بغضم سر بازکرد ... اشکام تازه چکید ...تازه
 نمیتونه ...-

 دستم ورو  چشمهام کشیدم ..
مگه میشووه ..؟پدرشووه زینال ..پدر نامرد دخترمه ...اگه بگیرتش من میمیرم -

 ..جون من به جون یاسمنم وصنه ...
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 زینال لیوان آب رو از زینت گرفت ...
نمیتونه سوومن ..مودعي که داشووت طالدت میداد حضووانت یاسوومن رو بهت -

 شید ...بخ
 لیوان رو به لبم چسبوند که با گیجي گفتم ..

 پس دیگه نمیتونه ادعا  پدریش رو کنه ...؟-
 بخور تا بهت بگم ..-

 زینت ام که کنارم نشسته بود وداشت شونه اام رو میمالید گفت .
بخور خانم جان نفسووت سوورجاش بیاد بعد ..با خود خور  وحرص وجوش -

 که چیز  درست نمیشه ..
 ل وبي رمق چند دنب اب خوردم وتکیه زدم به زینال ..بي حا

 بنند شو میبرمت تو اطاق ..-
 اول بهم بگو ...-
 پاشو رو زمین نشین ..بریم تو اطاق بهت میگم ..فرار که نمیکنم ...-

شد وزینت تنهامون  سمنم بنند  صدا  یا ستم که  ش با کمن زینال رو تخت ن
 لبها  نیمه سوخته   زینال ..گذاشت ومن با وسواس چشم دوختم به 

 یادته اون روز  که شناسنامه ا  رو گرفتم ..-
 فقط سرتکون دادم ..

ست - من اون مودع تازه فهمیده بودم که دادر بدون اینکه به تو بگه رفته ودرخوا
طالق داده ..شانس اوردم که تونستم به مودع خودم رو برسونم ..یه وکالت نامه 

 ل کاراا  طالدت ..جور کردم وافتادم دنبا
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 بازوش رو گرفتم ..
 پس چرا به من نگفتي ..؟-
چي میگفتم ..؟دادر میخواست ارجور  شده طالدت بده ..تو ام که حامنه -

بود  وتو دنیا  خود  وبچه ا  ..دلم نمیومد بهت بگم ..مخهوووصوووا که 
شه ..ازاونجایي که دادر فقط  سیدم دوباره حالت بد ب ناخوش احوال بود  میتر

ضانت بچه رو ام امون م ست طالدت بده ارچي گفتم نه نیاورد حق ح یخوا
 مودع گرفتم ..

 پس تو میدونستي وتو این مد  ایچ حرفي به من نزد  ..؟-
شد بگم ..تو حال وروز خود  رو میدید  ..به حد کافي - سمن ..نمی شد  نمی

ز ا از دست دادر لبریز بود  درست نبود تو شرای ي که تو داشتي وبهت حرفي
 طالق وحضانت بچه میزدم ...

 اگه ..اگه حق حضانت یاسمن با منه پس امروز برا  چي اومده بود ..؟-
 زینال دستش رو دور کمرم پیچید ونفس گرفت ..

از نظر دانوني تو ودادر ازام جدا شوودید وبچه مال توِا..دادر ام با دونسووتن -
رو برگردونه ..انوز خبر  امین چیزاا اومده بود تا حرف بزنه.. تا بتونه شوومااا

شه ..فکر  سنام شنا سمن تو  سم پدر یا سم من به عنوان ا شت تو زن مني و ا ندا
میکرد فقط تو خونه ام زندگي میکني ..حتي میگفت حاضووره برا  یاسوومن 

 شناسنامه بگیره ..
 پوزخند  از این امه حمادت دادر رو لبم نشست ...
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به زور تونسووتن جنوش رو بگیرن ولي ودتي فهمید تازه داطي کرد ..بچه اا -
..مثل سووابق ارچي از دانش دراومد بار من کرد ..بهش گفتم دیگه حق نداره 

 مزاحم تو و یاسمن بشه ..گفتم دفعه   بعد ازش شکایت میکنم ..
نفس عمیقي کشووید ونگااش رو به نخل گوشووه   حیاط که از تو داب پنجره 

 مشخ  بود دوخت ..
چند ماه که ازدواج کرد  وتو االن زن مني دیوونه  میدوني سمن ..ودتي شنید-

شوود ..اصووال تودع نداشووت با من ازواج کرده باشووي .امه اش میگفت محاله 
به  نه ..فکر میکرد بهش دروغ میگم مودع رفتن دلم  باره ازدواج ک سوومن دو
حالش سوخت ..دست از پا دراز تر وگیج برگشت ...حتي مودع رفتن ام انوز 

 ...باور نکرده بود 
 به سمتم چرخید ودستهامو تو دست گرفت ..

سوومن تو خود  ام خبر ندار  که ودتي نیسووتي جا  خالیت چقدر ازار -
صدم درد دادر رو تجربه کنم  ست ندارم ایچ ودت حتي ین  شه ..دو دانده می

.. 
شیدم  ست چپش ک سوختگي د شت رو   سرانگ ستهاش ..با  شدم به د خیره 

 وزیر لب گفتم....
شتر - شت خودش بفهمه که چه دادر بی ست وگو شه ..باید با پو از اینها باید بک

بالیي به سرمن ویاسمن اورده ...خداروشکر میکنم که تو رو سرراام گذاشت 
ضر بود  ستم پناه بگیرم ؟کي حا شتم اونودت بایه بچه کجا میخوا اگه تو رو ندا
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رد به یه زن حامنه که حتي شوووارش ام دبولش نداره کمن کنه ..دادر بد ک
 ..خیني بد ...اونقدر بد  ازش دیدم که ایچ ودت آروم نمیشم ..

 زینال رد اشن رو از رو گونه ام گرفت ..
 دیگه بهش فکر نکن-

 لبخند دلگیر  زدم ...
که حتي ودتم رو حروم فکر - یه  دادر تو ذان من کوچکتر از اون باش  م مئن 

 کردن بهش کنم ...
 کردم ...سرم رو به شونه اش تکیه دادم وزمزمه 

سمن مي - سرمن ویا ستي زینال ..بي تو معنوم نبود چه بالیي به  ممنون که ا
 اومد ..

 سرش رو به سرم تکیه داد
 اینقدر دلت پاکه که خدا امیشه اوا  رو داره ..-
 زینال ..من ارامش کنار بودن رو با ایچي تو دنیا عوض نمیکنم ...-

 ارومي لمس کردم ..چرخیدم به سمتش وبا سرانگشت زخم لبش رو به 
مت - که این جور  میبین بار  یدوني ار به خونه برنگرد ..نم گه ام زخمي  دی

 چقدر اذیت میشم ..
 دستش رو دور دستم حنقه کرد وسرانگشتم روب*و*سید ...

 زندگي شاید امین باشد ددر دانستن لحظه لحظه اا  خوشبختي ...
**** 
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سرام وبدون ودفه گرفتم ..با شت  سال بود شماره اا رو پ شتر از ین   اینکه بی
که دادر رو ندیده بودم ولي برا  صووحبت کردن باااش واتمام حجت کردن 

 داطع بودم ..
دیگه حاضر نبودم زینال رو با لب چاک خورده وپیران پاره ببینم ..صدا  بوق 
آزاد که پیچید فکم منقبض شد ..بعد از گذروندن اون امه سختي حاال با تمام 

 نتظر وصل شدن تنفن بودم ..نفر  دردنبم م
 الو ..-

شت امون بي  صدا رو دا شد ..انوز ام امون تن  شت  ستم م سیم تنفن تو د
حوصنگِي امیشگِي خوابیده در صداش ..ومن انوز ام متنفر بودم از این مرد 

 وتنفرم کم که نه ..بیشتر ام شده بود ..
 منم دادرو سمن ..-
 سمن ..؟-

ایجان ..پوزخند  کنج لبم نشست ..گذشت  تن صداش که بنندتر شد ..پراز
اون زماني که سمِن تو سر  خور برا  ایجان زده شدن دادر دلش غنج میرفت 

 ودند تو دلش اب میشد ..
کجایي تو ..؟میدوني چقدر دنبالت گشووتم ..فقط تونسووتم ادرس اون زینال -

 حروم خور رو گیر بیارم ..
اا متنفر بود از خ اب اا  نابه نفر  تو وجودم بیداد میکرد ..سوومن این روز

 جا  بقیه ..از انت وبرچسب اایي این واون ..
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دانت رو آب بکش دادر ..حق ندار  راجع به زینال این جور  حرف بزني -
... 
 چي ..؟پس ..؟پس ...؟-

 کنما  رو گم کرده بود ..ازداطعیت ومحکم بودن لحنم الل شده بود ...
 پس راست میگفت که زنش شد  ..؟-

 به سرد  جواب دادم ..
 آره ..مگه انتظار دیگه ا  داشتي ..؟-
چي میگي سمن ..؟چه جور  تونستي زن امچین آدمي بشي ..برا  دیدنش -

ام باید کفاره داد ...اونودت میگي ..؟دروغ میگي نه ..؟برا  جزوندن من با 
 ام دست به یکي کردید ..؟

ام برام مهم نیست مرده ا  یا  نه خیني ودته که واگذار  کردم به خدا ..دیگه-
 زنده ..

 سمن ...!!-
مبهو  بود ..خوب میتونسووتم حالت اا  صووورتش رو حتي از این فاصوونه 

 مجسم کنم ...
به اسووم خودش برا  - ماه که زن زینال شووودم ..زینال ام ل ف کرد و چند 

 یاسمن شناسنامه گرفت ..
 پرخاش کرد

 اون بچه ام .. چي ..؟غنط کرده مگه شهر ارته ...من بابا -
 گرگرفتم از این امه پررویي وچشم سفید  ...
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کدوم بابا ..؟کدوم بچه ..؟تو که دم به دیقه بچه ا  رو نامشووروع میدونسووتي -
شد  ..؟بابا  نمونه  ست  شده بچه دو هبتش میداد  ..حاال چي  وبه زینال ن

 شد  واوا  بچه ا  رو کرد  ..؟
 پارین بیاره ..دادر نفسي گرفت وسعي کرد تن صداش رو 

ببین سوومن من یه اشووتبااي کردم چوبش رو ام خوردم به خدا چند ماه که -
نن المو  من ..حتي نمیتونم تو  چه شوووده م ندارم ..این ب خواب درسوووت 
شیمونم ..میخوام جبران کنم .از   صورتش نگاه ام کنم ..حاال ام مثل خر پ

ید ها رو بریز دور وبرگرد ..دول م یت رو خوااش میکنم این حرف م خودم نوکر
کنم ..میدونم که دار  دروغ میگي تا من رو بجزوني ..دبول ...تو با یاسوومن 

 برگرد اربالیي که خواستي سر من در بیار ..
 نفس گرفتم ...

دیگه دیره دادر ..خیني دیر ..وادعیت امونیه که گفتم ..من زن زینالم ودیگه -
 تم فکر کنم ..حتي دوست ندارم به تو وزندگي ا  که با تو داش

 مبهو  نجوا کنان گفت
 چ ور  تونستي سمن ..؟تو که من رو دوست داشتي ..؟-
به عالده ا  که بعد از چند ماه فروکش کنه نمیگن عشووق ..وادعیت جنو  -

ته طالق  که خیني ود ما  دادر ..بي خود  خود  رو گول نزن ... ته  ها چشووم
با گنبو بود   ا مادر  ومن پي زندگیم بعاطفي گرفته بودیم ..تو پي زندگیت 

وزبون تنخش ...اونقدر سختي تو خونه ا  کشیدم که به نظرم شیریني زندگي 
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با زینال مثل خواب میمونه ..ارچي بود تموم شوووده ..دیگه حتي نمیخوام یاد 
 گذشته اا بیفتم ..
 دادر نعره کشید ..

 باید صبر میکرد  ..نه اینکه به این راحتي زن اون لنداور بشي ...-
 با داطعیت غریدم ...

صحبت کن ..من یه تار مو  گندیده   زینال - ست  صدا  رو بیار پارین ودر
شته اب  شم نذا صدتا  تو عوض نمیکنم ..تو این چند ودته که تو خونه ا رو با 
تو دل من وبچه ام تکون بخوره ..حدادل اینقدر شوورف وغیر  داره که به زن 

 ودخترم رو نامشروع ندونه ..پاکي مثل من انت خراب بودن نچسبونه 
 سوومن ...حق نداشتي ..-

 نفس اام سنگین شد ..
حق نداشووتم ..؟وادعا انتظار داشووتي منه بي کس وکار با این بچه ا  که حتي -

پدرش ام منکرش شووده چي کار کنم ؟..اگه زینال ومردونگیش نبود شوواید تو 
 .امون زباله اا  دم خونه ا  نفسم میبرید وتموم میکردم .

 من اشتباه کردم چند بار باید بگم ..-
عذرخوااي تو ایچ چي رو عوض نمیکنه ..زندگیم رو سیاه کرد  چهار سال -

 تموم زنت بودم وددر ین ازارم محبت زینال رو خرجم نکرد  ..
 اسم اون ناموس دزد رو پیش من نیار ..-
که  خفه شووو دادر ...انوز حرفهام تموم نشوووده پس گوش بده ...زنت نزدم-

تنخي اا  گذشووتمون رو شووخم بزنم ..زنت زدم بگم من ازدواج کردم ودیگه 
حق ندار  به اردلیل موجه وغیر موجهي سووراغ زینال بر  ..چون اگه یه بار 
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دیگه به اردلیني زینال رو با سوور وصووور  زخمي ببینم درجا از  شووکایت 
سوور  میکنم وتا تهش رو ام میرم ..درضوومن فکر داشووتن یاسوومن رو ام از 

سمن کامال با منه ..دلم  ضانت یا شده وح بیرون کن ..تمام مراحل دانوني طي 
 نمیخواد روح یاسمن از وجود آدم منفور  مثل تو باخبر بشه ...

 چي میگي سمن یاسمن دختر منه ..-
کدوم دختر ..؟اموني که با لگد  نزدین بود بمیره ..؟یا اموني که تاامین -

.؟ این محبت الکي پدرونه ا  رو تموم کن..مگه االن به دنبالش ام نیومد  .
یه عمر از خدا نمیخواستي یه پسر نهیبت کنه ..مگه نمیخواستي یکي باشه که 
اسوومت رو زنده نگه داره ..مگه چهار سوووال تموم به خاطر امینها از خود  

 وخونواده ا  حرف نشنیدم خب حاال که خدا بهت داده ..
 بسه سمن نمن رو زخمم نپاش ...-

اشوون تو چشوومهام نشووسووت به خاطر وجود بچه ا  مریض که خود خدا ام 
سته مالیم  صدام ناخوا سر دادر بیاد ... ضرنبودم امچین بالیي  ست حا میدون

 شد ..
میدوني ودتي شنیدم چه حالي شدم ..؟فکر میکردم نفرینهام دامنت رو گرفته -

 ر از ارکسووي..فکر میکردم تقهوویر منه.. ولي زینال خوب حرفي زد ..خدا بهت
سمت تو ام امین بوده ومن  هیب بنده ااش کنه ..د شتي ن سرنو میدونه چه 

 برا  اولین بار برا  تو واون بچه متاسفم ..
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با اون ادم زندگي کني ؟..شوونیدم جدا  - سوومن ..وادعا چه جور  میتوني 
صورتش نگاه کنم  سوخته ..حتي من ام نمیتونم تو  هف تنش ام  صورتش ن

.. 
دادر  ومن سوومن ...اونودته که اگه جا  من باشووي اونقدر شوواید چون تو -

زیبایي تو این مرد میبیني که حاضوور  امه   دنیا  رو بد  وباااش باشووي 
...چون اون خیني خیني خیني مردتر از امه   مرداا  دنیاسوووت ...اخرین 
شو  سمن افتابي ن حرفم رو یاد  نره دادر ..دیگه دور وور زندگي من وزینال ویا

وادعا عالده ا  ته دلت مونده بذار بعد از چند سوال یه آب خوش از گنوم  ..اگه
 پارین بره ..بسه ارچي از دست خود  ومادر  کشیدم ..

با سوورانگشووت دکمه   د ع تماس رونگه داشووتم ونفس گرفتم ..امیدوار بودم 
 دادر با شنیدن حرفهام دانع بشه ودست از حمادت برداره ..

دادر وگذشووته ..اردو برا  من مرده بودن وحاضوور نبودم به وادعیت این بود که 
 ایچ وجهي خوشي زندگیم با زینال رو از دست بدم ..

**** 
 با تردید پنن زدم و ااج وواج پرسیدم ..

 میخوا  بر  تهرون ..؟-
شید جواب داد  ستیش رو از زیر تخت بیرون میک ساک د زینال امون جور که 

.. 
 باید یکي دوروز  برم ... اره یه مشکل پیش اومده که-

 امون جور که با نگاه داشتم کارااش رو تعقیب میکردم زمزمه کنان گفتم ..
 یکي ...دوروز ؟؟!!-
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دلم حتي از تهووور نبود زینال ام فشوورده میشوود ..اینکه یکي دوروز نمیتونم 
شه  ستهاش رو به دورم حنقه کنه ومن خیالم جمع ب ست که د ببینمش ودیگه نی

تمام مشوکالتم ...زینال تنها تکیه گاه من تو دار دنیا بود کسوي که مثل از بابت 
کوه امیشه پشتم بود ومن تازه میفهمیدم بدون زینال وبدون وجودش انوز ام 
ضیه   دعوا  زینال ودادر فکر  شته ام ..بعد از د ضعیف گذ سمن تنها و امون 

به زندگیم برمیگرده ولي این دلشوووره اا  بي م بدجور  میکردم آرامش  ودع 
 دنبم رو به تپش انداخته بود

ست ومن تازه به خودم اومدم که ددایق موندن زینال داره  ساک رو ب زینال زیپ 
 ذره ذره از دستم میره ...

 این چه کار واجبیه که حتما باید خود  بر  ..؟-
شووناسوونامه اش رو از تو کشووو بیرون کشووید ودد راسووت کرد ..تازه تونسووتم 

تي رگ برجسته شده   رو  پیشونیش رو ..مض رب تر از چشمهاشو ببینم ح
 دبل فاصنمون رو پرکردم ودسته   ساک رو که به دستش بود گرفتم ..

 چه خبر شده زینال ..؟-
مام  ثل ت بازام مهربون شووود ..م گاه نگرانم  با دیدن دسوووت اویز ون گااش  ن

زاده   لحظاتي که من بودم واون ..مثل امه   اون ودتهایي که من میشدم شاا
شت رو گونه  ستش وگذا شد بهم ...کف د هه گوش واون مثل یه بت خیره می د
ام ..چشمهام بي اراده بسته شد از محبت در سرانگشتهاش ..گفته بودم که این 
یا محبت داشوووت...ودتي که لمسووم میکردن دیگه از ایچي  یا دن دسووتها دن

 نمیترسیدم ..
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شت زینال گونه ام رو نوازش کرد وبازام  تمام دنیا وکارنا  کناررفت به سرانگ
 احترام عشق این مرد ..زیر لب زمزمه کردم ..

 نمیخوا  بگي ..؟-
 به آرومي چشمهام رو بازکردم ..نگاه زینال خیره به چشمهام بود ..

جالل وفتاح دارن شوور به پا میکنن ..بعد از اون روز که اومدن اینجا ..دیگه -
نمیتونن رو من حسووابي بازکنن ادعا   دیدشووون رو زدم اونها ام که دیدن دیگه

 زمین اا  پدر  رو کردن ...باید خودم برم تا دارنه بخوابه ..
 دست آزادم ورو  سینه اش گذاشتم ..

 نگرانم زینال ..دلم شور میزنه ..-
 دستش ورو  دستم گذاشت ..

نگران نباش ..کار  نمیتونن پیش ببرن ..سووند اون زمینها دانوني به نام منه -
 س بي خود خود  رو اذیت نکن ....پ

 خیره شدم تو نگااش واز ته دلم گفتم ..
اون زمینها برام مهم نیسووت ..میترسووم دوباره دعواتون بشووه ومن نتونم کار  -

 برا  کنم ...
لبخند  که رو اون لبها  نیمه سوخته نشست شاید دشنت ترین لبخند  بود 

 که تو عمرم دیده بودم
میکني ..؟درار نیست اتفادي بیفته ..میرم وکاراا رو  چرا فکرتو بي خود خراب-

 راست وریست میکنم وزود برمیگردم ..
 صدا  تقه ا  که به در خورد باع  شد از ام فاصنه بگیریم ..

 سمن جان ..؟-
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 جانم زینت ..؟بیا تو .-
 لبخند خسته ا  زدم ویاسمن رو از ب*غ*ل زینت گرفتم ..

 بهانه میگیره ..-
خودم فشردم که زینال گونه   یاسمن رو نوازش کرد وب*و*سید یاسمن رو به 

.. 
 فکر کنم بیشتر از امه دلم برا  این وروجن تنت بشه ..-

سبابه   زینال رو تو مشت گرفت وبه عادتي که تازگي اا پیدا  یاسمن انگشت 
 کرده بود سعي کرد به دان ببره ..

رد دفس سووینه ام کز ک لبخند زینال وسووعت گرفت ودِل من بیشووتر از دبل کنج
صا که تو این روزاا حس میکردم  هو سخت بود ..مخ ..جدایي از زینال وادعا 

 بیشتر از امیشه بهم نزدین شدیم ..
 زینال سر بنند کرد ولبخند اطمینان بخشي زد ..

 مرادب خود  وبقیه باش ..-
 سرتکون دادم ویقه   پیرانش رو با دست آزادم مرتب کردم

   باش وزود برگرد ..تو ام مرادب خود-
زینال پیشوني من ویاسمن رو ب*و*سید وبا یه خداحافظي کوتاه رفت ..رفت 

 وندید کاسه   چشمهام برا  رفتنش پراز شبنم شده ..
شت ..دلم  شدار اما ..گذ سخت وک شت..  شت ..بد گذ صبح تا غروب گذ
شت ولي شه غروب به خونه برمیگ  بدجور  اواش رو کرده بود ..با اینکه امی

 حاال که فهمیده بودم فرسنت اا ازم دوره بیشتر دلتنگش میشدم ..
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مه داشوووت  نان ادا ته بود ودل شوووره   من امچ ماس گرف بار ت حاال دو  تا 
..میترسوویدم از ذا  بد مردم ..از جالل وفتاحي که با دیدن رو  دیگه اشووون 

 دیگه نمیتونستم بهشون اطمینان کنم ..
نارم رو زمین راا کر به جنو میرفت یاسوومن رو ک نه خیر  اا سووی تازگي  دم ..

 وارچیز  که رو  زمین پیدا میکرد به دان میبرد ...
خرس دهوه ا  پشوومالو رو با فاصوونه ازش گذاشووتم وبا لبخند به ذوق وشوووق 

 ودست وپا تکون دادن ااش نگاه کردم که ..
 خدامرگوم بده ..-)
 ایس یواشتر میخوا  سمن خانم بشنوه ..؟-

 پارین تر اورد وزمزمه مانند گفت ..زینت صداش رو 
 باشه باشه تو بگو ..-
ندر - اا  ب چه  نه ..یکي از ب به مو حرفي نمیز خان  نال  که زی خود  داني 

 میگفت که دیروز نزدین بود لنج اتیش بگیره
 زینال خان ام تو لنج بوده ...؟-
 اره ولي شانس اورده که زود فهمیدن ...-
 کار جالل وفتاح ..؟-
 فکر کنم کار دیهر خان باشه ...(نه مو -

شد  سهام خس دار  شده بود ..لنج زینال اتیش گرفته بود؟ ...نف شن  دانم خ
..لنج زینال ..دوباره ...تهویر سوختگي اا  تن وبدن زینال جنو  چشمهام 
ردیف شوود ..شووعنه اایي که نه تنها جسووم مردم روو بنکه تمام وجودش رو به 

به آتیش کشووونده بود .نفس اام حا به سووختي باال میومد ..نگاام  ال دیگه 
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شت پا  پراز پرز خرس  سیده بود ودا شمالو ر سمن افتاد که حاال به خرس پ یا
 رو تو دانش میکرد ...

ل*خ*  وسست عروسن رو کشیدم ..وسعي کردم مثل تمام دفاعتي که زینال 
شعنه سوختن زینال تو   بااام حرف میزد وآرومم میکرد نفس بگیرم ..ولي فکر 
فادي رو  به امچین ات نده بود ..ومن حتي جرا  فکر کردن  اا  اتیش کشوو

 نداشتم ..
سمتم  شکم چرخید ودوباره به  سمن که از گرفتن خرسش ناراحت بود رو   یا
ست وپاش رو بنند  سکي بود ومدام د شمهاش با ذوق به خرس عرو اومد ..چ

  پیرانم رو  میکرد. من اماو حتي توان حرکت دادن دستم رو ام نداشتم ..یقه
چنت زدم وسعي کردم نفس بکشم ..ولي نمیشد ..تهویراا نمیذاشت که بشه 
شته  شتر از دبل فر سته بود ومن ارلحظه بی سم رو ب ..تنخي اا وترس اا راه تنف

   مرگ رو نزدین میدیدم ..
خودم ورو  زمین کشوندم تا شاید بتوم اسپر  تنفسیم رو از رو پا تختي بردارم 

 فاصنه   کم بیشتر از فاصنه   بهشت به چشم میومد ..ولي این 
ستم وامراه رو  سعي کردم بازام نفس بگیرم ولي نتون رو تختي رو چنت زدم و

 تختي پراز گِل الله رو  زمین افتادم ..
یاسومن از صودا  افتادنم ترسوید وجیم کشوید ومن تنها تونسوتم دسوتم رو به 

مي بود ومن مرگ رو به چشم میدیدم سمتش دراز کنم ..اوا  سینه ام روبه تمو
که با حس اوا  تازه ال  پنن اام رو بازکردم و زینت ونگاه نگرونش رو امراه 

 اسپریم باال  سرم دیدم ..
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 بهتر  خانم جان ..؟-
فقط نفس گرفتم ..تو این لحظا  ایچي مثل اوا  تازه نمیتونسوووت برام مهم 

 باشه ..
 ب غر زد ..زینت با کف دست کتفم رو مالید وزیرل

یاسوومن - به خاطر گریه    اخه چرا مرادب خود  نیسووتي ؟..میدوني اگه 
 نمیومدم چي میشد ..

 چشم گردوندم دنبال یاسمن که زینت گفت .
سمن جان ...خدا خیني رحم کرد - صابره ..عمر  به دنیا بوده  نگران نباش با 
.. 

 مچ دستش رو گرفتم وبا صدا  خش دار گفتم ..
 با ..صابر حرف بزنم ..صابر ..؟باید -
 چي ..؟صابر ...؟-
 کجاست ..؟-

 زینت گیج شده بود ..
 امینجاست تو حیاط ..-
 باید ...باید باااش ..حرف بزنم ..-
 چه حرفي خانم جان ؟انوز حالت سرجاش نیومده ...-

 با خس خس سینه ام پرسیدم
 لنج زینال ...اتیش گرفته ..؟-

 چشمها  زینت گشاد شد ..
 یدوني ..؟از کجا م-
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 صابر و...صدا کن زینت ...باید بدونم ...چه بالیي داره ....سرم میاد ..-
 ولي حالت خوب نیست ..-
 من خوبم ...بي خبر ... برام بدتره ..تروخدا به صابر... بگو بیاد ..-

 زینت م*س*تاصل ومردد ازجا بنند شد ..
 ولي خانم جان-

 با اندک توانم نالیدم ..
 نت ..خوااش میکنم زی-

 زینت که رفت خودم رو باال کشیدم و تکیه زدم به پایه   تخت..
صابر که با یاسمن برگشت دیگه نتونستم صبر کنم ..زینت یاسمن رو از صابر 

 گرفت ودوباره خوااش کرد ..
 خانم جان بگذر ..بذار خود زینال خان بیاد برا  توضیح بده ..-

صابر ..انوز ام احساس خفگي بدون توجه به حرف زینت رو کردم به سمت 
شمم بود  ست دادن زینال مدام جنو  چ صا که ترس از د هو ازارم میداد ..مخ

.. 
 صابر کنارم زانو زد ..

 سمن خانم میخوا  بریم دکتر ..؟-
 با سر اشاره کردم نه ..

فقط بهم بگو... چي شوووده ...دیروز که لنج زینال... اتیش گرفته زینال کجا -
 بوده ..؟
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*تاصل نگااش رو به این واون ور چرخوند ..سر استینش رو گرفتم صابر م*س
 والتماس کردم ..

 تروخدا ...یه چیز  بگو ..زینال که به خاطر این نرفته ..؟رفته ..؟-
 مو َندونوم سمن خانم ...-
 ادا صابر ...؟تو رو جون زینت ..راستش رو بهم بگو ...-
 دسم نده خانم ...-
 خاکي به سرم شده ..؟پس بگو چي شده؟ ..چه -
یدن - اا فهم چه  که ب ین بود لنج اتیش بگیره  که ..دیروز نزد چیز  نشوووده 

 وخاموشش کردن ...
 زینال ..زینال برا  چي رفته تهران ..؟-
ندونوم سوومن خانم ...زینال خان که به مو حرفي نمیزنه ...این ام از بچه اا -

 شنیدوم
شد ..تنگي نفس ا سنگین تر  سنگینم  ست دراز نفس اا   شت ..د ام ادامه دا

کردم به سمت زینت که چشمهام خودبه خود بسته شد ودیگه ایچي نفهمیدم 
.. 

**** 
این جور  امانت دار  میکنن صوووابر ..؟من مثل چشوومهام بهت اطمینان -

 داشتم بعد تو امچین موضوعي رو به سمن میگي ..؟
 صدا  سنگین صابر باع  شد چشمهام نیمه باز بشه ..

 ه زینال خان ..سمن خانم از دبل شنیده بود ...شرمند-
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سربه  صابر بیچاره  ستاده بود و ست به کمر ای صابر د شت به من ورو به  زینال پ
صورتم کنار زدم وبا  سیژن رو از رو  سن اک سختي ما زیرتنها گوش میداد ..به 

 ته صدایي صداش کردم ..
 زینال ..؟-

 زینال چرخید به سمتم ...
 بیدار شد  ..؟-

 م وجودم چشم شده بود تا از بابت سالم بودنش خیالم راحت بشه ...تما
 اومد  ..؟-

 اخم اا  زینال تو ام رفت وغر زد ..
اخه این چه وضووعیه سوومن ..؟اگه خبر مرگم رو اورده بودن چي کار میکرد  -

 ..؟
با شنیدن حرفش بي اراده اشن از گوشه   چشمم ریخت وبا ناله زمزمه کردم 

.. 
 چه حرفیه ...؟ نگو ..این-

سن رو دوباره  ست وما ش شده بود کنارم ن شیمون  زینال که از حرف خودش پ
رو  صورتم گذاشت ...دستش رو گرفتم وبا چشمها  اشکي بهش نگاه کردم 

.. 
 نترس من اینجام صحیح وسالمت ...-

 دوباره ماسن رو کنار زدم ...
 لنجت رو اتیش زدن ...-
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 کرد ..سرسختانه دوباره حرفش رو تکرار 
 گفتم نترس امه چي رو بسپر دست من ...-
چه جور  نترسووم ...؟نمیخوام از دسووتت بدم ...اگه لنجت اتیش گرفته بود -

 ومثل دفعه   دبل میسوختي ..؟
 ماسن رو از دستم کشید ودوباره رو  صورتم گذاشت ..

به جا  فکر کردن به اینها به فکر خود  باش که نزدین بود از دسووتت بدم -
بهت نگفتم فکر  وبا این حرفها خراب نکن ..ببین من ووصحیح وسالمتم ...

که نهووف نگراني من برا  توِا  خدا  به  یت نکن ... ..خود  رو بي خود اذ
 ...نرفته مجبور شدم برگردم ...

شفته کرده  ست که چه فکراایي ذانم رو ا شکم دوباره چکید زینال چه میدون ا
 ...لب گزیدم وزمزمه کردم ..

 د که مجبورشد  برگرد  .. ...ببخشی-
زینال نگاه ناراحتي بهم انداخت ونفس سنگیني کشید ...رو  دستم رو نوازش 

 کرد که پرسیدم ..
 یاسمن خوبه ..؟-

 فقط سرتکون داد وحرف دیگه ا  نزد ...
یه د ره اشن دیگه از گوشه   چشمم سرخورد ..کاش میفهمید که تو دل من 

ت وجهنم شووده بود زندگیم وزینال نمیفهمید که چه غوغایي به پا شووده ..دیام
من دارم لحظه به لحظه در سووکو  جون میدم وتموم میشووم ...با دسووت بي 

 جونم دستشو تو دست گرفتم وبا اندک توانم فشردم
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شیدنت - شي ...دیگه تحمل درد ک دول بده زینال ..؟دول بده مرادب خود  با
 رو ندارم ..

 چشمم رو گرفت وامزمان گفت .. ب*و*سه ا  به پشت دستم زد واشن
 دول میدم که مرادب خودم باش ...تو ام دول بده دیگه حالت بد نشه ..-

سته بودم از این امه فکر  ستم ...خ شمهام رو به ارومي ب سرخم کردم وچ فقط 
 ناجور ..فقط میتونستم به اعتماد دول زینال ..اندکي اروم بگیرم ...

**** 
گذشووت ..ین سووالي که به اندازه   صوود سووال ین سووال از تولد معجزه ام می

بیشووتر از ودتي که تو خونه   دادر بودم محبت گرفتم وعشووق ورزیدم ..تولد 
یاسوومنم بود ... تولد بچه ا  که عمرش به دنیا بود وخدا به راسووتي پشوووت 

 وپنااش ...
شوواید عجیب بود که بچه ا  بعد از چهار سووال به وجود بیاد وبا وجود تمام 

س شکال  ج سالگي برسه م شد کنه وبه ین  سالمت ر صحیح و مي وروحي 
..ولي یاسوومن من به وادع معجزه   خدا بود ...محبت ومرامت خدا به این 

 بنده   حقیرش ..
نگاام رو  زینال چرخیدوگوشووه   لبم رو به دندون گرفتم.. نمیدونسووتم باید 

ه مثل امیشووبهش بگم که فردا تولد یاسوومنه یا نه؟ ..زینال بي خبر از امه جا 
سه  صدا  ری شکمش رو دنقنن میداد و سمن بود ...مدام  شغول باز  با یا م

 رفتن اا  یاسمن خونه رو برداشته بود ..
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نفس گرفتم ولب بسووتم ..درسووت بود که زینال با یاسوومن اخت شووده بود ولي 
شوواید دوسووت نداشووت برا  بچه   کس دیگه ا  تولد بگیره ...شوواید ام 

 فراموش کرده بود ...
نگاام رو  لبخند اا  زینال بابت موند ..میگفتم ...؟نمیگفتم ..؟نمیدونستم 

... 
 زینال که نگاه خیره ام رو دید با اشاره پرسید ..

 چیه ..؟-
 منم امون جور جواب دادم :ایچي ...

زینال دوباره مشغول سرو کنه زدن با یاسمن شد ومن مشغول فکرکردن به فردا 
سکو  کنم وحرفي نزنم  وتولد گرفتن ونگرفتن برا  شاید بهتر بود  سمن ... یا

 ..دلم نمیخواست زینال رو وادار به گرفتن تولد کنم ..
نگاه ازشووون گرفتم وآه کشوویدم ...با وجود اینکه دو سووال از اشووناییم با زینال 

 میگذشت ..ولي انوز ام نمیدونستم تو این شرایط چه برخورد  میکنه ...
ي نیفتاد ..ومن باور کردم که زینال حدادل تولد تا فردا عهوور ایچ اتفاق خاصوو

 یاسمن رو فراموش کرده...ساعت شیش عهر بود که زینت سراغم اومد ...
 سمن جان خرید دارم میایي بریم ..؟-
 چي میخوا  ..؟-

 شونه باال انداخت ...
 یکم خرده ریز ..-
 ولي االناست که زینال برسه ..گ*ن*ا*ه داره تنها بمونه ..-
 هش گفتم نگران نباش ...با صابر میریم وزود برمیگردیم ...من ب-
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نفس گرفتم ونگاام رو به یاسوومن که حاال به خوبي میتونسووت چند ددم بدون 
افتادن برداره انداختم ..تولد یاسوومنم بود ومن ایچ ادیه ا  بهش نداده بودم 

حرف  ن..فکر گرفتن یه تولد انچناني رو از سوورم بیرون کردم وترجیح دادم بدو
وکالمي به جا  تمام اینها ..با خریدن یه کادو تولدش رو برا  خودم جشوون 

 بگیرم ..
 باشه زینت جان صبر کن االن اماده میشم ..-

*** 
دسووت کوچین یاسوومن رو به ارومي کشوویدم تا راه بیاد واینقدر محو وما  
ادمها  اطرافش نشووه ..دم عروسوون فروشووي وایسووادم ونگاه به ویترین پراز 

 باب باز  انداختم ...بازو  زینت رو کشیدم ..اس
 زینت جان من یه دیقه میرم تو این مغازه ..میام ..-
 باشه وایسادیم تو برو ...-

دسووت یاسوومن رو گرفتم ونوک ددم نوک ددم درسووت مثل ددم اا  یه بچه 
 امپا  یاسمن وارد مغازه شدم ..

وسوون اا  ریز چشوومها  یاسوومن با دیدن انواع وادسووام اسووباب باز  وعر
سمن  سیدنش ..یا شد وته دل من غنج رفت برا  ب*و* ستاره بارون  شت  ودر
امون اول عروسن بي مویي که شباات زیاد  به نوزاد داشت برداشت ودیگه 

 ام ازش جدا نشد ...
یه بچه   بي کس وکار حتي  با فکر اینکه امروز روز تولدشوووه وبچه ام مثل 

 کردم جشن تولد ام نداشته عروسن رو حساب
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اشوون تو چشوومهام نشووسووت ...کي درار بود فراموش کنم که بچه ام انوز ام 
 زندگي عاد  نداره ...؟

شباات زیاد  به  سمني که با اون لباس چین چیني آبي  شدم به یا با مهر خیره 
یه عروسن داشت ولبخند زدم ..یاسمن به زور عروسن رو که تقریبا اندازه   

به خ فت و که بیرون خودش بود تو ب*غ*ل گر غازه  ند ...از م ودش چسووبو
اومدیم زینت به محض دیدن یاسوومن وعروسوون مثل امیشووه ذکر  زیر لب 

 گفت ودربون صدده   دد وباال  یاسمن شد ...
 دستي رو  مواا  بنند وکوتاه یاسمن کشیدم ونفس گرفتم ...

تولد  درکار نبود ..ولي ادیه   تولد داشووتیم ..این جور  حدادل یکم سووبن 
بودم ..ساعت اشت شب بود که یاسمن رو که انوز عروسن رو به خودش تر 

 چسبونده بود بنند کردم واز ماشین پیاده شدم ..
 زینت لبخند  زد

 نیگاه ..عین بچه   ادمیزاده ..انگار دو تا بچه ب*غ*لت گرفتي سمن ..-
 ماچ گنده ا  از لپ یاسوومن گرفتم ودراال رو با پا بازکردم ...چراغ اا  خونه

 خاموش بود وخونه غرق درسکو  ..
 مثل اینکه زینال انوز نیومده ..-

ولي به محض روشوون شوودن چراغ اا  اال وپشووت بندش سووالن ..حرف تو 
 دانم موند ..

ساده  سینه   تزیني وای سه بود ..وزینال میون کني و خونه غرق در بادکنن وری
 بود ..
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نن اا نیمي به سووقف با چشوومها  گشوواد شووده به دور وورم نگاه کردم ..بادک
 اویزون بود ونهف دیگه اش گوشه گوشه   خونه پخش وپال بود ..

به  بدتر از اون ریسوووه اا  تزریني بود که کج ومعوج رو دیوار زده شوووده بود و
 شکل بد  با چسب رو دیوار چسبونده شده بود ..

کامال مشووخ  بود که زینال دهوود داشووته خونه رو برا  تولد اماده کنه ولي 
صحنه نوا سب خورده وبادکنن اا  کم باد وپخش وپال  هفه چ راا  تزرني ن

تا عمر داشووتم فراموش نمیکردم  که  نده دار  رو درسوووت کرده بود    خ
شون  ست خورده بین شک سردار  صل مثل یه  صا که زینال م*س*تا هو ..مخ

 وایساده بود
 صدا  غرغر زینت که بنند شد تازه امه چي دستگیرم شد ..

 جور  میخواستي خونه رو تزرین کني ...؟ زینال خان این-
 با تعجب برگشتم سمت زینت ..

 تو میدونستي زینت ..؟-
زینت لبخند مهربوني زد وگونه   من ویاسمن رو ب*و*سید ویاسمن رو میون 

 بادکنن اا  پخش وپال رو  زمین گذاشت ...
شروع  سمن چنان از دیدن بادکنن اا  رو  زمین به ذوق اومده بود که  کرد یا

به دوریدن بین بادکنن اا... ولي از اونجایي که انوز نمیتونسووت خوب بدوره 
 مدام میوفتاد وبا خنده بنند میشد ..

 زینت زمزمه کرد ..
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مگه میشه تولد این وروجن رو فراموش کنیم ..درار بود سر شما دو تا رو گرم -
رنامه ن کال بکنیم که زینال خان مثال خونه رو تزرین کنه که با کمن زینال خا

 اامون بهم ریخت ...
باره نگااي به  سوورخوش از محبتي که به ایچ عنوان انتظارش رو نداشووتم دو
اطاق درام وبرام انداختم ودرنهایت نگاام رو  زینالي که ریسووه به دسووت 

 گوشه   سالن وایساده بود وزیر زیر کي میخندید رسید ...
 کرد وجنو اومد .. زینال که نگاام رو دید با خنده ریسه رو راا

 با خنده   صدادار  گفتم ..
چي کار کرد  زینال ...؟خوبه نشوود  مسووئول تدارکا  مراسووم عروسووي -

 ..وگرنه باید کني خسار  میداد  واز کار بي کار میشد  ...
 زینال دستي رو  گوشه   ابروش کشید ..

نوارو  خب چي کار کنم ؟منکه تا حاال از اینکاراا نکردم ..امروز خواسووتم -
 کنم که نشد ...ارطرفشون رو وصل میکردم طرف دیگه اش خراب میشد ..

شیرین بود که  هالي که پیدا کرده بود برام  ستی اونقدر حرف زدن زینال با اون ا
 بي اراده رو سرپنجه بنند شدم وب*و*سه ا  رو  گونه اش زدم وخندیدم ...

 چشمها  زینال گشاد شد وزینت زیر زیرکي خندید
 دم به زینترو کر

 ا  زینت خانم ..حاال امگي باام نقشه میکشید و به من نمیگید ..؟-
 صابر یاسمن رو از بین بادکنن اا  درام برام بیرون کشید وگفت ..

 پا  زینت رو وسط نکشید که امه اش نقشه   ماارانه   زینال خان بود ..-
 ..دستم وانداختم دور گردن زینت وب*و*سه ا  رو  گونه اش زدم 
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 ارچي که بود دست امتون درد نکنه خیني خوشحالم کردید ...-
 زینت نگااي به اطراف انداخت ...

 حاال با این دسته گل زینال خان چي کار کنیم ..؟-
 صدا  خنده   اممون بنند شد وزینال غر زد ...

 بابا تقهیر من نیست ..اینها روخوب نساختن ...-
 با خنده گفتم ..

نه - خان خودم عروس نمیتو نال  بده من زی جه .. گه زمین ک بر*ق*صوووه می
 میچسبونم ..

اولین سووالگرد تولد سوومن اگرچه بي برنامه وامراه ریسووه اا  کج ومعوج بود 
ولي به ددر  شوویرین وزیبا بود که م مئنم تا اخرین لحظه   عمرم حالو  

 اون لحظا  رو فراموش نمیکنم ..
رو مودع باز  کردن با بادکنن اا   فراموش نمیکنم خنده اا  ازته دل یاسمن

سه اا  سبوندن ری صل وگیج زینال رومودع چ شده ...یا نگاه م*س*تا نیمه باد 
وصووودا  ترکیدن بادکنن اا ...این لحظه اا  خوش رو ایچ ودت فراموش 

 نمیکنم ...
*** 

دسووتها  چروکیده   خانم باجي رو تو دسووت گرفتم ولبخند زدم ..دوسووال از 
ه خانم باجي به خونه   زینال ددم گذاشووته بودم میگذشووت روز  که به امرا

ساله ام به دیدن خانم باجي ..فرشته   نجاتم اومده بودم  وحاال با یاسمن ین 
... 
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 حالت خوبه دختر ..؟-
 لبخند گشاده ا  زدم .

 حالم خوبه ننه ...-
به مواا  سووفیدش نگاه کردم وبازام لبخند زدم ..ننه نسووبت به دوسووال پیش 

 ر شده بود ..پیرت
 عبید میگفت زن زینال شد  ..؟-
 اا ننه زنش شدم ..-

 با دستها  پینه بسته اش نعنبکي واستکان رو جنوم گذاشت ..
 پس اخر سر دسمت ام شدید ..؟-

 چشم اام ریز شد ...
 اخر سر ..؟-

 ننه دندون رو به سمتم ال داد
 اره ننه آخر سر ..بیچاره زینال یه عمره که میخواستت-
 خند گیجي رو  لبم نشست ..لب
 زینال من ومیخواست ..؟ولي من که برا  اولین بار بود میدیدمش ..-

پراز حس تعجب وگیجي زل زدم به دان ننه که بي خیال تر از امیشووه داشووت 
 چاریش رو فو  میکرد واور  میکشید ..

 تو آره ..ولي اون نه ..-
 گیج تر از دبل پرسیدم

 دبل از اومدن به خونه اش میشناختم ...؟چي میگي ننه؟ ..زینال -
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سرش رو باال وپارین کرد  شد .. ننه لبخند  زد که لثه اا  بي دندونش نمایون 
 وگفت ..

 اا ننه ..اا ..-
یاسمن رو که داشت سراغ بساط سماور میرفت تو ب*غ*لم گرفتم وبا گیجي 

 به استکان چایي خیره شدم ..ذانم به حرفها  ننه دد نمیداد ..
 نال من ومیشناخت ..؟حتي دبل از اومدن به خونه اش ..؟زی

ولي حرفها  روز اول زینال روفکراام خط کشووید ..محال بودکه زینال من رو 
 بشناسه .. شاید ننه پیر شده بود ودادر رو با زینال داطي میکرد ...

 ننه میدوني زینال کدومه ..؟-
ر جدا کردن گنوله اا  اخم اا  ننه تو ام رفت پشووت به من کرد ودوباره کا

 پشمي رو از سرگرفت...
سال پیش که بردمت خونه اش خودش ددم جنو - شدم ..دو  شدم خرفت ن پیر 

 گذاشت میدونستم خاطرتو خیني ودته میخواد ..
 ولي... ولي اون که اصال به رو  خودش نیاورد من رو میشناسه ..؟-

 نگاه عادل اندر سفیهي بهم انداخت
 زینال مثل پسردرطي اا  االنهپس چي ..؟خیالت -

 نشستم جنو  بساط ننه وگفتم ..
 از کجا میدوني ننه ..؟-
 ادا  ِبِشم گفت ..-
 بابام ..؟-
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اا امون ودت که میخواستي زن اون دادر خیر ندیده بشي بشم گوفت ..زینال -
ومیشناختوم ..شیر پاک خورده بود ومرد ...ولي صورتش سوخت وجرا  نکرد 

..حاال ام که خداروشووکر بهت رسووید وجفتتون عادب بخیر سووراغت بگیره .
 شدید...

 حرفها رو گم کرده بودم ..
 پس زینال ..؟باورم نمیشه ننه ..-

 ننه با بد خنقي دستم وپس زد
 میخواد ِبِشد میخواد نشد... پاشو برو بزار به کاروم برسم ..-

 .؟ حرفها  ننه تو سرم میچرخید ...زینال وعالده اش امیشگي بوده
سادم وب*غ*لش کردم ..وبا ددم  سرجام وای سمن .. صدا  غر زدن اا  یا با 

 اا  اروم راه خونه روپیش گرفتم ..
یاد کاراا  گذشووته   زینال که میوفتادم یاد تنخي ااش ..یاد محبت اا  ریز 
ودرشووتش بیشووتر به حرفها  ننه ایمان میدروردم ..زینال من ..زینالي که فکر 

 له میشناسمش ..اشنا  امیشگي من بود ونمیدونستم ..میکردم تنها دو سا
شد ویادم افتاد تمام راه  شروع  سیدم تازه کمر دردم  شت درآاني حیاط که ر پ

 یاسمن رو تا اینجا ب*غ*ل کرده بودم ...
ست گرفتم ...برا  اولین  ست کوچولوش رو تو د شتم ود سمنو رو زمین گذا یا

با کنجکاو  نگاام رو  در آاني وزنت زده   حیاط چرخید ..یاد تمام  بار 
این دو سووال تو ذانم پا گرفت ..یاد نوازش اا  زینال ..یاد محبت ااش ..یاد 

 غیر  ومردونگي بي مثالش ..که از امون اول من رو به زانو دراورده بود ..



wWw.Roman4u.iR  474 

 

سالها   سي که  از ته دل اعتراف میکردم که پیش محبت این مرد کم آوردم ..ک
 ودت اشتباااتم رو به روم نیاورده .. ساله دوستم داره وایچ

کنید انداختم ودر رو به ارومي بازکردم ..دست یاسمن رو کشیدم ..وبه ارومي 
درحیاط رو بسووتم ..نگاام تو  حیاط چرخید... رو  درخت نخل گوشووه   
حیاط که امیشه از اطاق زینال میتونستم خوب ببینمش ..جا  جا  این خونه 

 د ..پراز محبت اا  بي مثال وناشناس زینال ...پراز خاطرا  بد وخوب بو
 یاسمن با اون کفش اا  سوتیش پشت سرم اروم کشیده میشد ...

 اومد  سمن جان ..؟-
 خسته وبي حواس سربنند کردم ..

 سالم زینت ..-
 سالم بیا تو ..کجا رفتي که اینقدر دیر اومد  ..؟-
 به خانم باجي سرزدم ...سالم رسوند ..-
 باشه ..حالش خوب بود ..؟سالمت -
 مثل امیشه ...-

 زینت دست یاسمن رو گرفت ودربون صدده اش رفت
 بیا تو که یاسمن خسته است از صبح ...-

با نگاه بدردشووون کردم وامونجا رو سووکو نشووسووتم ..حاال که به گذشووته نگاه 
میکردم میتونستم به خوبي تمام رفتاراا  زینال رو درک کنم ..از اون روز  که 
دم امین سوکو باااش بحثم شود تا اون روز  که ازم خواسوت بچه رو سوقط 



 475 سوخته دامانم

کنم ..حاال خوب میفهمیدم پشت ارحرفش چه رازیه ..وچه درد  داشت این 
 دونستن ...

اینکه زیناِل من ..تو اون ین سووال چي کشووید ..اینکه چقدر تحقیر شوود ودتي 
صدمه دید ودتي رفتار منزجر شم ..چقدر  شدم زنش ب ضر نمی کننده ام رو  حا

یدید  دادر م به  نه وارم رو  نه ووابسووتگي دیوا کاراا  احمقا یا ودتي  یدید .. م
...حاال دیگه باور داشووتم تمام رفتاراا  خشوون وسوورد زینال به خاطر برخورد 
شم  شت ومن به راحتي چ شقي که بهم دا اا  نابه جا  من بوده ..به خاطر ع

دم عمق حرف ومشکالتش رو محبت وغیرتش بسته بودم وایچ ودت سعي نکر
 رو درک کنم ..

 نمیایي تو سمن..؟-
 میام زینت ..-
 االناست که زینال خان سر برسه ..-
 صبر میکنم با ام بیایم ...-

 نگاه زینت به رسم وعاد  مادرانگي ااش نگران شد ..
 چیز  شده سمن ..؟-

 با یه لبخند محو گفتم ..
 .نه چیز  نشده ..دلم برا  زینال تنت شده .-

 زینت لبخند دشنگي زد ..
 باشه پس من غذا  یاسمن رو میدم ..-

شتر از دنبل  شد وبازام من موندم وخاطرا  زینال ..دنبم ارلحظه بی سته  درب
فشوورده میشوود ..کاش زینال بهم میگفت ..یا مِن احمق زودتر میفهمیدم ...تا 
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سته با کاراا وحرفهام ازارش ندم ..کاش میدونستم تا  ساینقدر ناخوا مي دیگه ا
 از دادر وزندگي گذشته ام نمیبردم ..

اوا رو به تاریکي بود که صوودا  باز شوودن در وپشووت بندش صوودا  موتور 
شد برا  دیدن زینالي که ننه ازش  شم  شد ..تموم وجودم چ شین زینال بنند  ما
سته  شک شقم بود ومن اربار فقط دلش رو  گفته بود ..از مرد  که یه عمر  عا

اونقدر با غیر  بود که تا ودتي زن دادر بودم حتي بهم نزدین بودم ..مرد  که 
 ام نشد

شد  شین پیاده  ست از ما ساد وزینال کت به د شین زینال تو چند ددیمیم وای ما
..نگاام رو  تن به تن اجزا  صووورتش چرخید ..حتي تو تارین روشوونایي 

 دم غروب ام دلم ضعف رفت برا  محبت وع ر تنش ...
شد ..زینال زینال ددم جنو گذ شد ...نگران  شت که تازه من رو دید ومتعجب  ا

 من مثل امه   روزاا  گذشته نگرانم شد ...نگران این سمن احمق
 سمن ..؟اینجا چي کار میکني ..؟-

با شنیدن صداش کرخت وسست از جا بنند شدم وبا حسر  بهش نگاه کردم 
 ..کاش میدونستم زینال ..کاش زودتر میدونستم ..

 ..خسته نباشي ..سالم -
 طور  شده ..؟-
 نه چیز  نشده-
 پس چرا با لباس بیرون نشستي رو سکو ..؟-
 منتظر  بودم ..-
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نادر  رو  لبش  به عاد  امیشوووه باال رفت و لبخند  ابرو  راسوووت زینال 
 نشست وکش ودوسي به خودش داد

 منتظر من ..؟-
 ته اش زدم ..بي اراده رو سر پنجه بنند شدم وب*و*سه ا  رو  گونه   سوخ

ضعف رفت ویه بار  ستها  زینال تو اوا موند ..از دیدن عکس العمنش دلم  د
 دیگه ب*و*سیدمش ..

 چشمها  زینال گشاد شد
 امروز چه خبره؟ ..نیومده ب*و*سه بارون شدم ...-

کتش رو از دسووتش گرفتم ودسووتم رو به ارومي دور بازوش پیچیدم وسوور تکیه 
 دادم به بازوش ..

 برا  تنت شده بود ...دلم خیني -
 زینال که تازه بااام امقدم شده بود سرجاش وایساد ..

 چه خبر شده سمن ..؟چرا امروز این جور  شد  ..؟-
 کتش رو تو سینه ام فشردم وتنها گفتم ..

 خبر  باالتر از دل تنگي من ..؟-
 دست برد زیر چونه ام ..

 سمن .؟تو امروز یه چیزیت است ..-
شبنم  صورتم رو مثل یه شمهام دوباره  ستش مالیدم ..ته چ بچه گربه به زبر  د

 ریخته شد ..
 بریم شام بخوریم ..؟زینت خیني ودته که منتظره ...-
 نمیگي چي شده ..؟برا  یاسمن ..؟-
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 نه ..گفتم که جز دور  تو ودل تنگي من ایچ خبِر مهم دیگه ا  نیست ..-
..نفس گرفتم وشووبنم اا رو بازوش رو کشوویدم که زینال به اجبار امراام شوود 

پس زدم ..ولي سوورسووفره   شووام که زینال روبه روم نشووسووته بود ایچ جور  
نمیتونسووتم جنو  این شووبنم اا رو بگیرم...نگاام مدام ..پي زینال بود ..پي 
دستهاش ..پي لقمه اا  کوچیکي که برا  یاسمن میگرفت ...پي محبت اا  

 اندک اندک وجودش ..
 ام چشمکي بهم زدم که سرخ شدم وسر به زیر انداختم .. با دیدن نگاه خیره

سمن اي - شدم .. شگل وخوش تیپ  زینت ..مثل اینکه من امروز خیني خو
 زیر زیرکي نیگام میکنه ...

 صابر خنده   مردونه ا  کردو زینت لبخند مادرانه ا  زد...
 دلش تنت شده زینال خان ..از عهر  تو حیاط منتظرته ..-

 ابروااش رو به شوخي باال برد ...که فقط با لبخند نگااش کردم ..زینال 
شووبنم اا بازام ته نشووین شوودن کنج چشوومهام ولبخند زینال با دیدن برق 
سر به زیر  شه ریر ...پنن زدم و شمهاش به عاد  امی شد وچ شمهام محو  چ
انداختم ..دوست نداشتم مثل گذشته اا باع  نگرانیش بشم ..این حق زینال 

 که بعد از چند سال خیالش از بابت من وزندگیم راحت باشه ...بود 
سنگیني نگاه  شب از گنوم پارین نرفت که نرفت ..حاال دیگه طادت  غذا  اون 
یه  یده تو دلم  که خیني خوب فهم نداشووتم م مئن بودم  نال رو  کاو زی کنج
خبراریه ..سفره رو با کمن زینت جمع کردم وتو تمام لحظا  شستن ظرفها آه 
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کشوویدم از حمادت وناپختگي خودم ..چه طور مثل یه بچه   نابالم تا حاال 
 حرف نگاه زینال رو نفهمیده بودم ...

سمن رو  زانو   ستم گرفتم ...یا ستم ولیوان چایي رو به د ش روبه رو  زینال ن
زینال نشووسووته بود وانگشووت سووبابه   زینال رو گاز میگرفت ...با لبخند دیده 

ناب  بت  به مح پدر ودختر  دوختم  بت  که کم از مح به محبتي  بینشووون ..
نداشووت ..زینال دسووت کوچولو  یاسوومن رو ب*و*سووه بارون کرد ورو  

 شکمش رو فو  کرد ..
سر  به  شد ...نگاام با ح سه رفت از خنده لبخند من ام بازتر  سمن که ری یا

 .زینال دوخته شد ..زینالي که حاال یه رو  دیگه اش رو ام میتونستم ببینم ..
نگاه زینال که به نگاام چسووبید سوور به زیر انداختم ...زینال اما تعبیر دیگه ا  

 کرد ..ب*و*سه ا  به گونه   یاسمن زد وازجا بنند شد ..
 سمن ..پاشو بیا کار  دارم ...-

م*س*تاصل از عکس العمل تند زینال بنند شدم ونگااي به زینت انداختم که 
خواب رو که پشت سرم بستم زینال دست به  با چشم اشاره کرد برم ... دراطاق

 کمر وسط اطاق منتظرم بود ...
 چه خبر شده ..؟-

 تکیه دادم به در وبي حرف بازام بهش نگاه کردم ...
 سمن ..؟-

شنت ترین  شمها  زینال د سمتش رفتم ..رنت نگراني چ شدم وبه  از در جدا 
 وزیباترین حسي بود که داشتم تجربه اش میکردم ...
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سر  شتم رو رو  سرش رو پارین بیاره لب گذا شدم ومجبورش کردم  پنجه بنند 
شق  شیموني پراز ندامت ودراخر ع سه زدم.... پراز پ شونیش وبه آرومي ب.و پی

 ومحبت
 دستها  زینال مچ دستهام رو گرفت

 چي شده سمن ...؟-
بو.سووه اا رو ادامه دادم وتن به تن رو  ار زخم ..ار سوووختگي وارچروک 

 ..رو بو.سیدم .
 نگاه زینال نمناک شد ..

 چي شده سمن ..؟چرا این جور  شد  ..؟-
اشن از گوشه   چشمم چکید ورو  گونه اش ریخت ..دستها  زینال دورم 
ضعانه جنو  محبتش  شدم میون بازواا  مرد  که خا سیر  شد ومن ا حنقه 

 زانو میزدم ...
 چت شده سمن ..؟-

 اش تکیه دادم ...کف دستم ورو  سینه اش گذاشتم وسر به سینه 
 نمیخوا  حرف بزني ..؟نگرانم میکني ..-

شق تر از این مرد تو  سم خوردم که عا ستهاش محکمتر به دورم پیچید ومن د د
 دنیا وجود نداره ..

سم بشي - نگران نباش زینال ..دیگه از این به بعد نمیذارم نگرانم بشي ...دلواپ
... 
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نگاه کرد ..دسووتش رو با  ازم فاصوونه گرفت وم*س*تقیم تو چشوومها  خیسووم
ست ..کنارش  ش شیدم وزینال بي حرف امراام اومد ورو  تخت ن محبت ک

 نشستم وخیره شدم تو نگااش ...
 سمن ..؟-
 دبل از اینکه به خونه ا  بیام من رو میشناختي نه ..؟-

 نگاه زینال بابت موند ...
 من رو خیني ودته میشناسي ..اره زینال ..؟-

 ودستش رو دور شونه ام پیچید وزیر لب گفت ..نفس عمیقي کشید 
 ازکجا فهمید  ...؟-

شکم چکید ...پس امه   حرفها  ننه حقیقت محض بود ...زینال رد اشن  ا
 رو با سرانگشت پاک کرد ...

 خانم باجي گفت ..؟-
 فقط سرتکون دادم که آه خسته ا  کشید ..

 از..از کجا ..؟-
سمت ..از ودتي که- شنا ساله که می شناختمت  ده  ستاني بود  می یه دختر دبیر

 ...دفعه   اولي که دیدمت داشتي از مدرسه ا  برمیگشتي ..
 لبخند محو  زد وچرخید به سمتم وادامه داد ...

نمیدوني تو اون یونیفرم سورمه ا  چقدر خوشگل ومعهوم بود  ..امونجا -
ستگاریت شت موند ..از بابا  خوا شمهام پی ردم ک بود که دلم برا  رفت وچ

اما دبول نکرد ..گفت بچه ا  وناپخته ..گفت سوومن تن بچه امه ..نمیتونم به 
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شد بذارم درست رو بخوني ...بابا  دولت رو  شوارش بدم ...درار  این زود  
 به من داد ودرار گذاشتیم تا تموم شدن درست صبر کنیم ...

 آه خسته ا  کشید وتو چشمهام خیره شد ...
ادر زودتر از من دلت رو میدزده ..که تو میشووي خام ولي چه میدونسووتم که د-

عشووق بچه گانه اش ومن دسووتم کوتاه میمونه از  ..اومدم جنو ...پا به جفت 
اومدم جنو ودول ودرار گذشته رو به بابا  یاد اور  کردم ..ولي امون مودع اا 
 بود که یه نارفیق ددیمي ..لنج واتیش زد ومنم امراه لنجم سوووختم ...ودتي به

اوش اومدم ..نهووف تنم سوووخته بود ..دیگه مویي رو  سوور وصووورتم بادي 
 نمونده بود ..چشمم که اون جور  ..

 پریدم وسط حرفش
هر  که - ستت بوده ..؟ امون دی سي که لنجت رو اتیش زد .دو پس ..پس ک

 صابرگفت؟
اره اسم دوست نامردم دیهربود ..ازش شکایت کردم ولي چون دستم خالي -

سر یه بود ایچ کار شد برنده ومن بازنده .. سر ام اون  ستم بکنم ..اخر    نتون
سوتفاام ساده مشکل بینمون پیش اومد ومدام ومدام بزرگتر شد تا جایي که با 

 اتیش زدن لنجم نفرتش رو نشون داد ..
نداختن دیهوور بودم فکر تو تو سوورم میچرخید  بال گیر ا که دن مدتي  تو تمام 

.یا زن دادر شوود  ..؟جرا  جنو اومدن نداشووتم ..اینکه انوز ازدواج کرد  .
...کدوم دختر  حاضوور بود زن ادم سوووخته ا  مثل من بشووه ..کسووي که امه 
چیزش رو تو اون اتیش سوووز  از دسوووت داده بود م مئنا نه توونه ایچ کس 



 483 سوخته دامانم

شیدم وتو با امون مانتو   ست از  ک شد ..د دیگه ا  حاظربه این ازدواج نمی
ار شد  ومن رفتم پي زندگي خودم ..اونقدر کار کردم سرمه ا  تو ذانم موندگ

 تا پشتم و ببندم ..تا یادم بره دختر سورمه ا  پوش رو ...
 دستم رو گرفت تو دستش ...

شه تو فکرم بود - شمها  امی سمن ..؟چرا چ ولي تو از ذانم نمیرفتي ..چرا 
سامون میگرفت که خانم ب سر و شت  سال زندگیم تازه دا  اجي..؟بعد از چهار 

خبر زندگیت رو برام آورد ...خانم باجي تنها کسووي بعد از ادا ومادر  بود که 
خبر از دردم داشت ..گفت مادر دادر بیرونت کرده وبي کس وکار شد  ..گفتم 
بیارتت اینجا ..گفتم خودم میشووم سووایه   باال سوورش ...روز  که اومد  رو 

جر صووورتت ..راسووتش ایچ ودت یادم نمیره ..اون نگاه ترسوویده ..حالت منز
ودتي دوباره دیدمت دختر سووورمه ا  پوش از ذانم رفت ..بت من شووکسووت 
..وارچي که میگذشووت بیشووتر از دبل گیج میشوودم ..تنخي اام زیاد شوود وتو 

 مدام ومدام از دست زبونم ازار مید  ..
 دستهام رو فشرد ...

 ازار بدم ..وليباور کن اربار به خودم میگفتم این بار اخره ..اینکه سوومن رو -
باره زار میشووودم ومیریختم به جونت  ار بار با دیدن وابسووتگیت به دادر دو

 ..بدبودم سمن ..؟
 دستهامو رو  گونه اش گذاشتم ..

 نه تو بد نبود  ..من احمق بودم که عشقت رو نمیفهمیدم ..-
 من واز ته دل بخشید  ...؟-

 سینه ام از محبتش سنگین شد ..
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 ..معنومه که بخشیدم -
 زینال به ارومي سرگذاشت رو زانوم

اره تو امیشوووه بخشوونده بود  ومن از امین میترسوویدم ..که نکنه دادر رو -
شبختیت رو  شي وبرگرد  به امون جهنم ..خدا میدونه که من ارزو  خو ببخ
داشووتم ..ولي دادر اانش نبود ..به جا  مرد  نامرد  میکرد درحقت ..دلم 

شتم واون حتي ددر نمیومد بهت اجازه بدم برگرد شق برا  تو دا   ..من کني ع
 وارزش بت من رو نمیدونست ..

سوخته اش ..تو این روزاا خوب میفهمیدم ارلمس  شیدم رو گونه    ست ک د
با  اا رو  نه ..ودتي چروک  نه مردم رو آروم ک قدر خوب میتو ونوازشووم چ

م کسوورانگشووت لمس میکردم میفهمیدم که اربار یه تیکه یخ از وجود زینال 
 میشه ...

 اون دوستت ..؟اموني که لنجت رو اتیش زد چي شد ..؟-
 پوزخند  زد ودست ازادم رو تو ب*غ*لش گرفت ..

خدا جوابشووو داد ..االن تو بیمارسووتانه ..تو اتیشووي که برا  کس دیگه ا  -
 درست کرده بود سوخت..

 مواا  تنم سیخ شد وصورتم تو ام رفت ...
شید ..اون - سمن ...این ادم تمام زندگي من رو به اتیش ک سوزون  براش دل ن

ام به خاطر یه حمادت ..یه لجاجت بچه گانه ...درسووته که من نتونسووتم ایچ 
ودت بابت کنم کار اون بوده ولي خدا خیني خوب تونسته تقاص بالیي که سر 

نگاه به زندگي  من اورد رو بگیره ...میدوني سمن ..خدا جا  حق نشسته ...یه
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یه سوور  اتفادا  حکمت  به من ..یه ودتهایي  یاسوومن .. به  نداز .. خود  ب
شاید اگه مادر دادر بیرونت نمیکرد تو انوز ام با کني خفت پیش  ست .. خدا
دادر وزنش زندگي میکرد  ودم نمیزد  ..ازخدا ممنونم که دادر وخونواده اش 

 رو باع  رسیدنم به تو کرد .
م برداشووت وازتو کشووو  پاتختي یه جعبه   مخمني ددیمي زینال سووراز زانو

 بیرون کشید .
 این دیگه چیه ..؟-

 روبه روم نشست وبا امون نگاه مهربون ب*و*سه ا  به پیشونیم زد ..
 میدوني که خیني ودته خاطر  رو میخوام ..؟-

 لبخند محو  زدم ..
 میدونم ..-
ودتي با ادا  حرف زدم اون مودع فکر  امه اش تو سوورم بود ..مخهوووصووا -

سرم بیرون کنم ..تو خیالم تو زنم بود  ..یه روز  ستم فکر  رو از  .دیگه نمیتون
تو بازار چشمم به این انگشتر افتاد ..به نیت تو خریدمش ..به نیت اینکه خیني 

 زود میتونم محرمت بشم واین انگشتر رو دستت کنم ...
 نفس عمیقي کشید وادامه داد ..

شد- شه   کمد  ولي خب ن شتر گو سال این انگ سمت این بود که این امه  ..د
 خاک بخوره ..

با محبت جعبه   تو دسووتش رو بازکردم ..انگشووتر فیروزه مثل یه گنج ددیمي 
با  نال اب میشووود .. ید ..دلم ذره ذره از گرما  محبت وعشووق زی میدرخشوو

 سرانگشت نگین فیروزه رو لمس کردم



wWw.Roman4u.iR  486 

 

 دستم میکني زینال ..؟-
شده بود  زینال که ساخته  شت  ستم کرد انگار از اذل برا  این انگ شتر رو د انگ

شتر حس کنم  ستم با لمس انگ شق زینال رو میتون ..برا  وجود من و...تمام ع
.. 
 دوستش دار  ..؟-
 دشنگترین ادیه ا  که از  گرفتم ..-

 دستم روتو دست گرفت وب*و*سه زد به انگشت وانگشتر ..
یمت ولي تو تمام این سالها نگهش داشتم به امید شاید کم ارزش باشه وکم د-

 اینکه یه روز  تو دستت ببینمش ..
 خیني دشنگه زینال ..از  ممنونم ..-

 گونه اش رو ب*و*سیدم ودست کشیدم تو موااش ...
 یه سوالي بپرسم ..؟-

 منتظر فقط بهم نگاه کرد ...
 اون نتونستم اا ..چرا پسم میزد  زینال ..؟-

 یره شد ..نگاه زینال ت
باالتر از دوسوووت داشووتنم بود - که دوسووتت دارم ..ولي غیرتم  یه عمره  من 

..امیشه دلم میخواست بهت نزدین بشم ..ولي ودتي لم*س*  میکردم این 
فکر تو سوورم میچرخید که تو زن دادر بود  ...نمیتونسووتم سوومن ..این فکر 

بیشتر  ده ام به توداغونم میکرد وباع  میشد ناخواسته پست بزنم شاید اگه عال
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نمیشوود وتو پیش ددم نمیشوود  انوز ام نمیتونسووتم این سوود وبردارم وبهت 
 نزدین بشم ...

انگشتهام والبه ال  انگشتهاش فرو بردم و زینال با محبت انگشتهام رو تن به 
 تن ب*و*سید ..

لمس ونوازش سرانگشت بي شیارو سوخته   زینال رو  پوست بازوم بي مثال 
رو به سینه اش فشردم ودستم رو مشت کردم ونفس گرفتم ..ازفکر  بود ..سرم 

 که تو سرم میچرخید لب گزیدم وسرم رو تو سینه   زینال مخفي کردم ..
 زینال ..؟-
 اوم ..؟-

 بي فکر حرفي رو که سر زبونم بود گفتم ..
 دلم میخواد بچه دار شیم ..-

به فن منقبض شوووده اش دوخت ه شووود ..با دسوووت زینال وایسووواد ..نگاام 
 دستپاچگي پرسیدم ..

 دوست ندار  ..؟دلت نمیخواد ..؟-
که سووعي کردم  گاه میکرد .. جد  بهم ن با امون صووور   نال فقط خیره  زی

 توضیح بدم
شم ..یکي از خون تو - شته با ست دارم یه بچه   دیگه ام دا خب من ..من دو

 ..یکي مثل تو ..خواسته   زیادیه ..؟
 اغوشش بیرون بیام وامزمان گفتم ...حرفي نزد که سعي کردم از 

 اگه اگه تو نمیخوا  ..-
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دستها  زینال دورم پیچید ومن غرق شدم درلذ.  بو.سه اا ...ما  از شد  
 بو.سه اا اسمش رو زیر لب زمزمه کردم ..

 زینال ..؟
سعي کردم ازش فاصنه بگیرم ...چشمها  زینال شبنم بارون شده بود ...گیج 

 اک زینال پرسیدماز دیدن چشمها  نمن
 چیه زینال ..؟-

 ازم جدا شد وب*و*سه   آرومي رو پیشونیم زد ونجوا کرد ..
 میخوا  بیشتر از ایني که استم عاشقم کني ..؟-

 لبخند محو  رو  لبم نشست به شوخي تننگر  به بازوش زدم ..
سمن یکم - شو ...منظورم االن نبود که... ودتي یا شحال ن حاال خیني ام خو

 شد .. بزرگتر
گام کرد  ها ن که تن ندید ...بن به شوووخیم خ نه حتي  ند زد .. نه لبخ ما  نال ا زی

 ...نگااي که کني حرف وعشق تو خودش داشت
 بي اراده جذب نگااش شدم وب.وسه زدم رو گونه   سوخته اش ...

فراموش نکن زینال ..تو امه   دار وندار من اسووتي ..ایچ ودت خود  رو -
 م زندگي من استي ..دست کم نگیر ...تو تما

** 
دست یاسمن روکشیدم تا دوباره تو چاله چوله اا نیفته ...از ودتي راه افتاده بود 
مشکال  من صد برابر شده بود حاال که دو سال ونیمش بود به شد  لجبازو 

 سرخود بود ودوست داشت خودش کارااش روبه تنهایي انجام بده ..
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میشوودم که نگاام به داخل رسووتوران افتاد ازکنار شوویشووه   بزرگ رسووتوران رد 
...چند بار پشووت سوور ام پنن زدم ..باور کردن صووحنه   جنو  چشوومهام 

 سخت بود ..یاد اور  خاطرا  تنخ وسخت تر ...
 سینه ام با دیدن تهویر مقابنم دوباره به خس خس افتاده بود

یاسمن  وبدتر از امه حس عذاب وجداني که دوباره داشت ازارم میداد ..دسته
 رو که میخواست بدو بدو کنه محکمتر تو دستم فشردم ونفس گرفتم ...

شمها  بادومیش تو  ساله که چ سه  سر بچه ا  تقریبا  هویر دادر به امراه پ ت
شمهام تاب میخورد  صورتش پهن تر از حد معمولي بود جنو  چ ذوق میزد و

بدم  تشخی ..بعد از چند سال خیني راحت میتونستم دادرو پسر بچه اش رو 
سارل رو  میز باز  میکرد  شت با و سربچه که دا سمت پ شق رو به  ..دادر دا

 بردو بچه با بي حواسي غذاش رو خورد ..
 دنبم فشرده شد واشن تو چشمهام جوونه زد ..

صور   سر  که  سرش ..پ شته   من ..به امراه پ خودش بود ...دادر... مردگذ
 وشکل وشمارنش خبر از بیماریش میداد ..

شق د سربچه گرفت وبازام به کارش ادامه داد ..دا صبورانه نمکدون رواز پ ادر
ستم برد که  سمش رو ام نمیدون سربچه ا  که حتي ا سمت دان پ غذارو به 

 اینبار پسر بچه نتونست درست غذا بخوره ولباسش رو کثیف کرد ..
با  به ارومي راا کرد و داشووق رو  ها  مبهو  من .. ما ..جنو  چشووم دادر ا

 صور  ودستها  پسربچه رو تمیز کرد ... حوصنه
باالخره اشووکم چکید ..نه از عشووق یا عالده... بنکه از زجر  که خدا نهوویب 
دادر کرده بود .از اینکه خدا لحظه به لحظه بهمون میفهوند که امیشووه شووکر 
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شیم به زیبایي وددرتمون که امه   اینها به آه  شیم وخاکي ..مبادا غره ب گذار با
 ولحظه ا  ...ودمي بنده 

سخت تر از ارچیز  بود  سر بچه   دادر  ستم ..تحمل دیدن پ شمهام رو ب چ
...نه به خاطر بیماریش ..یا حتي شوورایط جسوومانیش ..بنکه بیشووتر به خاطر 
اینکه فکر میکردم شاید ناله اا  من ام تابیر داشته ...تهویر دادر وپسر بچه 

  چشووم بادومي دادر  اش حتي پشووت پنکهام ام ببت شووده بود ..پسوور بچه
..وارث تاج وتخت نداشووته   دادر ..اموني که به زور از خدا خواسووت وخدا 
ام بهش داد ..ولي چه دادني ؟..کاش ما ادمها بدونیم که یه ودتهایي سووکو  
خدا درمقابل خواسووته اامون به نفع خودمونه ...به صووالحمونه ومااا اونقدر 

ستیم که بازام لجوجانه وخ ساده ا سته اامون رو بچه و ودخوااانه اربار خوا
شون خودمون رو به اب واتیش میزنیم غافل از اینکه  شتن فریاد میکنیم وبرا  دا

 شاید اون خواسته به ضررمون باشه ...
سر آرزوااش به راه  شت به دادر وپ شم بازکنم چرخیدم وپ بدون اینکه حتي چ

ره اشوون دیگه از افتادم ..حتي تهووور زندگي دادر ام برام سووخت بود ..یه د 
سمن افتاد... به اینکه اگه یه روز  خدا  شمم چکید ..نگاام به یا شه   چ گو

 برا  من ام امچین امتحاني در نظر میگرفت چي کار میکردم ..؟
با کف دست صور  خیسم رو پاک کردم وسر بنند کردم که با شنیدن صدا  

 دادر درجا میخکوب شدم ...
 سمن ..؟-

 ..؟دادر من رو بعد از چند سال شناخت ..؟شناخت ..؟من رو دید 
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صدا  دادر  شتم ...ولي  شردم ددمهام رو تندتربردا شتر ف سمن رو بی ست یا د
 بازام ددمهام رو سست کرد ..

 سمن وایسا ..باید بااا  حرف بزنم ...-
حالم دسووت خودم نبود گنوم خشوون شووده بود ونفس اام دوباره تنت بدون 

تازه دادر اوا   به صووودا   مه   وجودم  توجه  یدم ...ا اام کشوو یه  به ر رو 
سر  سرش فرار کنه ...ولي چند ددم نرفته بودم که دادر وپ ست از دادر وپ میخوا
دو ساله اش جنوم دد کشیدن ودنب من با دیدن نگاه پسربچه ودادر  که حاال 
برا  رسیدن بهم نفس نفس میزد ایستاد ...حتي طادت نگاه کردن به چشمها  

شتم  ضر دادر رو ندا شی ان زندگي من بود ومن به ایچ عنوان حا ..این مرد ...
 نبودم امکالم این منعون بشم ...

دست یاسمن رو کشیدم وبدون حرفي از کنارش گذشتم که ددم اام با شنیدن 
 حرفش ایستاد ...

 بذار بااا  حرف بزنم سمن ..دول میدم این اخرین دیدار من وتو باشه ...-
خاطر لحن صداش به سمتش برگشتم ...چشمهاِ  سست شدم ..ناخواسته به 

 پراز خوااش دادر ونگاه پسر بچه ددم اام رو سست کرد ...زیرلب زمزمه کردم
چه حرفي ..؟مگه حرمتي ام بادي مونده که به خاطرش بمونم وبه حرفها  -

 گوش بدم ..؟
دادر برخالف امیشه ..برخالف تمام ودتهایي که سرتابه پا نخو  بود خوااش 

 د ..کر
 برا  اخرین بار سمن ...فقط برا  اخرین بار به حرفهام گوش بده ..-
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سر  ستش رو راا کنم انداختم ونگااي به پ ست د سمن که میخوا نگااي به یا
دراغوش دادر ...یاسوومن وبرادرش... دلم ارلحظه بیشووتر از دبل مچاله میشود 

 ..عجب سرنوشت اا  متفاوتي داشتن این برادر وخواار
رو نیمکت نزدیکم نشستم ویاسمن رو تو اغوشم گرفتم ..دادر ام با  بي اختیار

 فاصنه ازم نشست وپسر بچه رو کنارش رو  صندلي نشوند ..
عقل نهیب میزد که برو ...که جا  تو اینجا نیسووت ..رو  این نیمکت ودرکنار 
قدر  یار وبرو ...ولي دروغ چرا ...نمیشووود ..اون یاد ب به  نال رو  این مرد ...زی

تا راام رو بگیرم وبرم خوا یذاشوووت  که نم دادر بود  ماس تو لحن  اش والت
..موندم تا بشوونوم حرفهاش رو ..نه به خاطر عالده ا  که در گذشووته داشووتم یا 
حتي به خاطر نفرتي که انوز ته دنبم بود ..بنکه فقط وفقط به خاطر یاسوومن 

 وپسر بچه   دراغوش دادر ...
رد ...ولي حتي دستي ام به سمت یاسمن دادر با حسر  به یاسمنم نگاه میک

 دراز نکرد ..انگارخودش خوب میدونست یاسمن دیگه برا  اون نیست ...
از تو کیفم یه بسته بیسکوریت دراوردم وبازکردم ...دونه به دونه یه بیسکورت به 
دست یاسمن وبرادرش دادم ومنتظر نشستم برا  شنیدن حرفهایي که درار بود 

 من ودادر باشه ... اخرین حرفها  بین
 دادرنفس گرفت و دستي رو سر پسر چشم بادومیش کشید وبه حرف اومد ..

تو این چند سووالي که ازام جدا شوودیم خیني بهت فکر کردم .به رفتار خودم -
وظنم اایي که درحقت کردم ..اوایل که گنبو تو زندگیم بود ودرار بود حجت 

نده نبودم . خدا رو ام ب یاد ... یا ب بدن که ودتي دم درخونه اومد  ام  .جور  
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تت کردم بیرون ...ولي  نه پر با اون وضووع از خو یت رو داد   حامنگ وخبر 
امینکه حجت بدنیا اومد انگار دنیا رو سوورم خراب شوود یه ماه خودم رو گم 
وگور کردم وحتي به خونه ام سوور نزدم ...از دسووت خدا عهووباني بودم ..از 

هباني بودم ..از زندگی ست تو ام ع شتر ازامه د شده بودم ..از گنبو وبی م زده 
 ازحجت ...

مامان مدام ناله ونفرینت میکرد ..میگفت آه وناله   تو دامنمون رو گرفته ..یه 
شروع  ساز مخالف زدن رو  سیاب افتاد ..گنبو ام  شت وابها از ا مد  که گذ
کرد ..به حجت نمیرسووید ...حتي به من وزندگیش ام نمیرسووید واخر سوور یه 

 ن وحجت وگذاشت ورفت ...روز م
شد  شیدن مهریه اش جدا  ست طالق داد وبا بخ شید که درخوا به دو افته نک
یه بچه   مونگول که نیازااش صووود برابر یه بچه   سووواده بود  ..من موندم و
به حجت نزدین ام نمیشووود ...امه من  بدتر از گنبو ..حتي  که  ...مادرمم 

 کاراام ...شد دار مکافاتم ... وحجت رو تنها گذاشتن ...این بچه شد عقوبت
نگااش دوباره به یاسمن دوخته شد که داشت بیسکوریت اا  دستش رو خرد 

 میکرد ورو دامنش میریخت ...
سید حجت - شم ر سمن که دان به دان چرخید وبه گو خبر به دنیا اومدن یا

دومااش بود... شونیدم وسووختم وتازه دلم اوا  رو کرد ..تازه فهمیدم که چه 
 یي سرخودم وتو ویاسمنت اوردم ..بال

شم وچه جور   ستم از  جدا ب صي میخوا ودتي یاد این میوفتادم که باچه حر
بي عقني کردم وتمام حق وحقوق یاسوومن رو بهت بخشوویدم از دسووت خودم 
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سمن  سمي از تو ویا ست به ارکار  زدم تادیگه ا شدم ...مِن خر د هباني می ع
 تو زندگیم نباشه ...

س گرفت ...از تو جیبش یه دستمال کاغذ  برداشت ودست پوزخند  زد ونف
وصووور  کثیف حجت رو با حوصوونه تمیز کرد این بار جور دیگه ا  به پسوور 

 چشم بادومي دادر که حاال میدونستم اسمش حجِت نگاه میکردم ..
حجتي که حتي مادرش ام ترکش کرده بود حجتي که به ارومي یه گنجشوون 

رده بود وبا اون چشومها  تیره اش فقط بیسوکوریت بي پناه تو اغوش دادر کز ک
 اا رو له میکرد ...

یاسمن که ازخوردن بیسکوریتش فارق شد شروع کرد به باال رفتن از سروکولم 
..به اجبار کیفم رو جنو  دستش گذاشتم تا ارجور که دلش میخواد با کنکاش 

 وسارل داخل کیفم ساکت بشه ...
 احمق بودم سمن نه ..؟-

کردم وبدون ایچ حسووي بهش نگاه کردم ...دادر که جوابي نشوونید  سووربنند
 دوباره نفس گرفت

یاسوومن خاطراتت ام - احمق بودم که فکر میکردم با از بین بردن اسووم تو و
با گنبو راحت زندگي کنم  میمیره ...که میتونم بعد از دوسوووال زندگي پنهوني 

و شووناسوونامه ام پاک ولي مِن خر نفهمیدم که اگه طالدت بدم واسوومت رو از ت
 کنم بازام زندگیم زندگي نمیشه ...
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گنبو که رفت زندگیم روبه زور میگذروندم ...سووختي اا  حجت ام ارروز 
ستم ازش نگه  شد ...وادعا کم اورده بودم ..تا جایي که دیگه نتون شتراز دبل می بی

 دار  کنم وفرستادمش بهزیستي ...
 چشمهام گشاد شد ...بهزیستي ..؟

یِت دانم از فا قدر بي ک دادر چ که  یدم  تازه میفهم نده بود ... بازمو جب  تع
ومیسوووختم از اینکه میفهمیدم برا  امچین ادم نامرد  خودم رو به درو دیوار 

 میزدم ...
افته ا  یه بار ام بهش سوور میزدم ...چند ماه که گذشووت دیدم تنهایي وبي -

..مادرمم که مریض احوال کسووي داره خفه ام میکرد ...گنبو نبود ..تو نبود  
بود جا  خالي تو ویاسوومن اونقدر تو چشوومم بود که کم کم داشووتم رواني 
میشدم ...حجت افت اشت ماه بود که تهمیمم رو گرفتم ...میخواستم بیام 

 سراغتون ...
سووراغ تو ویاسوومن تا دوباره برگردونمت ..میخواسووتم دوباره امون خونه   

د  داشووته باشووم ...اینبار با یاسوومن ...ولي گرمي رو که برام درسووت کرده بو
ستم  سي از  پیدا نکردم جز ادرس محل کار زینال ...میدون شتم ادر ارچي گ
شار اورده بود  سي بهم ف شم دیدنم رو نداره ولي اونقدر تنهایي وبي ک زینال چ
که برا  داشتنتون حاضر بودم ارکار  انجام بدم ..رفتم سراغش .احمقانه فکر 

سمن میکردم میتو شي ویا شمااا رو برگردونم ولي امینکه زینال گفت تو زن نم 
 دخترش ...دیگه ایچي نفهمیدم ...
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سال با امه    سي که چهار  شي ..باور نمیکردم ک شده با باور نمیکردم زنش 
شه ودخترم  شده با سوخته ا  مثل زینال  ساخت حاال زن مرد  کاراا  بد من 

 گالویز شدیم ...دختر زینال ...کارمون باال گرفت وباام 
 مچ دستش رو نشون داد وپوزخند زد ...

به - نه  له ..نتونسووتم بزنمش ...اون از من دو  تر بود .. نا یادگار  زی این ام 
 خاطر ایکل وزور وبازوش ..بنکه به خاطر عالده ا  که بهت داشت ..

 جا  رد زخم رو لمس کرد وادامه داد
ن اسووتید ...گفت یه عمر  بهم گفت طالدت دادم وتوویاسوومن حاال حق او-

کنار نکشوویده که حاال به خاطر انتقام خدا دوباره برگردم سوومتت ..میدوني تو 
لحظه اا  اخر چي گفت؟ ...گفت خوشووبختت میکنه ...به اندازه   تمام 
سووالهایي که تنها  گذاشووتم وزیر دسووت مادرم زجر کشووید ...اینو که گفت 

شد ..این حقت بود که مرد  مثل سته  شي ..نه یکي  دانم ب شته با زینال رو دا
 مثل من احمق ومغرور به جمال رو .. ..

صا که بعد  هو ستید ...مخ سمن دیگه حق من نی شد تو ویا اونجا بود که باورم 
از اون زنت زد  وتمام امیداام روناامید کرد  ... کار  کرد  اسمت رو برا  

ش شتنتون ناامید  شه از ذانم خط بزنم ..ودتي که از برگ سامی ش تم دم ..ودتي ن
 وکالام رو داضي کردم ..تازه فهمیدم دارم عقوبت چي رو پس میدم ..

 چرخید به سمتم
سمن - سر  اوردم ..از اینکه یا شیمونم از تمام بالاایي که  سمن ...پ سفم  متا

سیدم به  ستم بهت کردم ..حاال که ر ستم وارتوایني که خوا شروع دون رو نام
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جا فقط دلم میخواد حاللم کن ته   این که خواسوو بد بودم  قدر  یدونم اون ي ..م
زیادیه ..ولي از  خوااش میکنم سوومن ..تو امیشووه بخشوونده بود  منومثل 
گذشووته اا حالل کن ..بذار حدادل خیالم راحت باشووه ..من امین االن ام 
شدم  شه تنهاتر  دارم تقاص میدم ازودتي که حجت رو اوردم پیش خودم ازامی

 تو خونه ام نمیذاره (..دیگه حتي مادرمم پاش رو 
با حوصوونه وسووارني رو که یاسوومن ازتو کیفم بیرون کشوویده بود مرتب کردم 

 وزمزمه کنان گفتم ..
 فکر میکني اگه حاللت کنم خدا ام از سر تقهیراتت میگذره ... ؟-

 سرافکنده سر به زیر انداخت وحرفي نزد ..
 پس میدوني اون امه بد  بي جواب نمیمونه ..؟-
س- شیموني من میدونم  من ...خودم خیني خوب میدونم ولي چه کنم ..؟با پ

ایچي عوض نمیشووه ...زندگیم رو برا  گفتم تا بدوني چه جور  دارم تقاص 
سال پیش با لگد ازدرخونه  تمام بد  اام رو پس بدم ...تا بدوني اوني که چند 
اش پرتت کرد بیرون حاال شووده یه مرد شووکسووت خورده   بدبخت که ارروز 

 ه چوب بي صدا  خدا رو میخوره ...دار
زیپ کیفم رو بستم واز جا بنند شدم ..یاسمن رو به ارومي از رو نیمکت پارین 
اوردم ودسووتش رو گرفتم ..نگاه دادر با حسوور  رو یاسوومن چرخید ...دلم 
سوخت برا  مرد مقابنم ..برا  مرد  که دیگه ایچ شبااتي به اون دادر مغرور 

 گذشته نداشت
 به حجت دوختم وزمزمه کردم نگاام رو
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بعد از تمام سووختي اایي که کشوویدم نباید حاللت کنم ..نباید ببخشوومت -
سایه   عذاب وجدان تو رو زندگیم  شبختم که دلم نمیاد  ..ولي من اونقدر خو

 باشه ...
 مکثي کردم ونفس گرفتم ...

 حاللت میکنم دادر ...امیدوارم اینبار شرمندگیت ازته دل باشه ...-
سوومت حجت خم شوودم ودسووتي رو  موااش کشوویدم ..چشوومها  زالل  به

حجت بهم خیره موند..بسووته   بادي مونده   بیسووکوریت رو تو دسووتهاش 
سمت دادر  شتم که دوباره چرخیدم به  ست کردم ...ددمي بردا شتم ودد را گذا

... 
 برا  یاسمن پدر نبود  ..حدادل برا  حجتت یه پدرخوب باشه ...-

شن به یاد  وبدون خداحافظي شیدم وراه افتادم ..یه د ره ا سمن رو ک ست یا د
وداغ گذشته اا ازگوشه   چشمم سرخورد باید میرفتم پیش زینال ..زینالي که 

 میدونستم مثل امیشه نگران وچشم انتظار من ویاسمنه ...
زینالي که انوز ام صووورتش سوووخته بود وسووینه اش گداخته و...دلگیر بود 

گا جار ن دادر ازترحم وانز ید میرفتم پیش مردم وفراموش میکرد  با ه مردم ..
سبن تر بتونم زخم اا   شته ام رو تا  شوار گذ وحجتش رو ..حالل میکردم 

 دل زینال رو مرام بگذارم ..
سمنم ..معجزه   ومرامت خدا امراه  َنم َنمن راه خونه رو درپیش گرفتم ..یا

مون صاف وین دست وام ددمم به ارومي میومد ..سربنند کردم به سمت اس
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..جایي که م مئن بودم خدا با لبخند مهربونش داره به من ویاسمنم نگاه میکنه 
.. 
ازدستم راضي استي خدا ...؟من مرد  رو بخشیدم که چهارسال از بهترین -

 روزاا  زندگیم رو دزدیده بود وبه بچه   خودش ام رحم نکرده بود ..
 د گوشه   لبم تاب خوردگرما  خورشید که رو صورتم نشست یه لبخن

 دلم گرم شد وپرامید ...باید میرفتم ...زینال ...منتظرم بود
 والسالم ..
 مون شاین

 سوم بهمن ماه نود و دو
یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز moon shine ازبا تشکر   ز

یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


