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 ��بنام خدا��

 الرفصل اول: قره آی️◾

 قسمت اول️▪

 

——— 

 Guneshگونش= خورشید / ��

——— 

وردیک بیردانا، الدیق بیر سونا، ای قیز اتاسی، »

 «قال یانایانا

رسید. تنها ای به گوش نمیهلهخنده و هلصدای 

الر بود که مردم را چیصدای خواندن *عاشق

فهماند که ای ملت، کرد و به همه میسرگرم می

جا جشنی برپاست! برقصید! شادی کنید! اما حتی این

ها هم ذوقی در صدایشان نداشتند. خود آن

روح به خوبی کشانم، میان آن ملت سرد و بیعروس

ام پیاده م شده بود! مرا از اسب زینت داده شدهانجا
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گاهی ها گاهکردند و به طرف خانه جدیدم بردند. زن

توانستم قسم بخورم که این خواندند. اما میمی

صدایشان، هیچ شادی و ذوقی در خود نداشت. انگار 

اش ای را در تابوت به سمت خانه ابدیکه مرده

قدر کت، و همانقدر ساکنند... همانسپاری میره

 روح بودند...بی

زاده داخل وارد *کومه شدم، و دقایقی بعد از من خان

رنِگ ملتی که آمد. نگاه از او گرفتم و به صدای کم

قدری شدند چشم دوختم. تَکین بهداشتند پراکنده می

رغبت بود که حتی افساِر *قره را به دست بی

اِر من راه قدم با آن، و کنگرفت. فقط گاهی، همنمی

آمد تا این مراسم هم به نحو احسنت، انجام شود. می

 کردم؛ آرزوی هیچ مرِد مجردی نبودم!درکش می

با یادآوری اتفاقات چندروز قبل، دلم بیش از پیش در 

ام فشرده شد. نفسم را با حالت آه ماننده به سینه

بیرون فرستادم و به طرف صندلی چوبی گوشه خانه 

ی صندلی بنشینم که متوجه نگاه رفتم. خواستم رو

حرف، من هم ی تَکین، روی خودم شدم. بیخیره
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نگاهش کردم و هیچ نگفتم. به طرفم آمد، رو به 

رویم ایستاد و تور سرخ رنِگ روی صورتم را باال 

زد. دهانم خشک شده بود، توان حرف زدن نداشتم. 

چه لبخندی زد و توانستم حتی نفس هم بکشم! نیمنمی

را باال آورد، و تار موهای چسبیده به دستش 

جا، قفل ام را کنار زد. نگاهش را همانپیشانی

موهایم کرد و دستش را پایین انداخت، و زمزمه 

 کرد:

نگران نباش گونش... تا پیش من هستی، از گزند -

نما ها در امانی... بهت آسیبی ها و برههمه گرگ

تا وقتی  شم، حداقل نهرسونم... و نزدیکت نمینمی

 که خودت نخوای...

قدم به عقب برداشت و تازه توانستم نفس عمیق 

بگیرم. آخ گونش... آخ! وقتی به این پیشنهاِد احمقانه 

جاهایش هم فکر کرده جواب مثبت دادی، به این

بودی؟ لبم را از داخل گزیدم و سرم را پایین 

انداختم، تا برق اشک داخل چشمانم مشخص نباشد. 

اش را کم کردم. اغ نفتی رفتم و شعلهبه طرف چر



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

4 

اش مشغول پهن کردن رخت خوابش بود تکین، گوشه

اش، به و بالفاصله بعد از پهن کردِن لحاف پشمینه

یقه پیرهنش چنگ زد و از سرش بیرون کشید. 

های آخر، توانستم بدن نگاهم را دزدیدم اما ثانیه

 اش را ببینم. لعنت به تو گونش...رشید و ورزیده

 ات! لعنت به تو و نگاه دریده

نفسم را با حرص به بیرون فرستادم و خواستم از 

پای چراغ بلند شوم که صدای چندنفر، از بیرون 

کومه به گوشم رسید. سعی داشتند آرام حرف بزنند 

های گونش تیزتر از چیزی بود که حتی اما... گوش

 کردند...فکرش را می

ه!)دیدی؟ نتونست گوردین؟ قیز آپاراّمدی حیجلیی-

 اش ببره!(دختر به حجله

اوندا نه تقصیر؟ هامسی ساری خان بیگ -

الینِدیدی... گوردون کی، اِبیلم قزی براخدی، اِله 

اش دست دن! )تقصیِر اون چیه؟ همهیاپشدی بو تحفه

همه دختر رو ول ساری خان بیگ بود. دیدی که، این

 کرد و از این تحفه چسبید!(
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توانستم نفس بکشم؟ به گلویم ا نمیهوا بود؟ پس چر

توانستم کرد. میام میچنگ زدم. بغضم داشت خفه

حدس بزنم به قدری بزرگ شده که حتی هر 

تواند تورم گلویم را حس کند. ای، به راحتی میبیننده

سعی کردم آب دهانم را فرو ببرم، سعی کردم نفس 

 شد؟بگیرم و آرام شوم، اما مگر می

ت نداشتند. پاهایم نای تکان خوردن دستانم نای حرک

توانستم صدایم را در هایم هم... نمینداشتند. حتی لب

توانستم فریاد بزنم و بگویم که آهای بیاروم، نمی

مردم، من زندگی خودم را داشتم، شما مرا به حال 

خودم رها نکردید، شما بودید که اصرار به این 

ای، برای ازدواج کردید، نه من! من که داشتم گوشه

کردم... چرا باز به سراغم آمدید دلم عزاداری را می

و شدید نمک روی زخم؟ چرا مرا تنها به حال خودم 

 رها نکردید تا بمیرم؟

با صدای تَکین، از تمام آن افکار بیرون آمدم و 

حواسم را معطوف جمالتش شوم، تا از پس ابرهای 
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ک تیره و تار افکارم، بتوانم معنی جمالتش را در

 کنم و بفهمم...

خوای بخوابی؟ یا عهد کردی تا صبح کنار نمی-

 همون چراغ بشینی؟

 خیز شد و نگران نگاهم کرد.حال مرا که دید، نیم

 چی شده؟ من که گفتم...-

بار، حتی وگویشان بلند شد اما اینباز صدای گفت

قدر آنفهمیدم. هایش را هم نمییک کلمه از حرف

سردرگم بودم که متوجه لحن و گویششان هم 

 شدم، چه رسد به درک جمالتشان...نمی

های بقیه اهمیت نمیدم گونش... من به حرف-

خواد بگن، برام مهم نیست. تو هرچیزی دلشون می

هم خودت رو ناراحت نکن... بگیر بخواب، فردا 

 روز طوالنی در پیش داریم...

 

زم طوالنی بود. گفت، هرروآری، راست می

ها و غصه هرروزم پر بود از روزمرگی
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هایم. هرروزم با غم و اندوه اشباع شده بود و خوردن

گیرم شده بود که حتی این غِم لعنتی به قدری دامن

 گذشت...اش، برایم سالیان میدقیقه

بلند شدم و *یاشماق افتاده دور گردنم را باز کردم. 

را هم از تنم بیرون ام *آرخچین قرمز رنگ و پولکی

کشیدم و دستم را به سمت پیراهنم بردم. بندهایش را 

یکی پس از دیگری گشودم و بازش کردم. آن را هم 

هایم روی زمین انداختم و بدون همراه بقیه لباس

ای که روی خودم احساس توجه به نگاه خیره

هایم رفتم. پیراهن کردم، به طرف صندوق لباسمی

اشتم و پوشیدمش. دیگر برایم مهم سیاه و بلندی برد

کند. پیراهن ی  تکین اذیتم میهای خیرهنبود که نگاه

ام، مورد مناسبی برای خوابیدن بود. به گشاد و ساده

ها رفتم، که متوجه شدم تکین طرف لحاف و بالشت

خواب خودش انداخته. خوابم را کنار رخترخت

لحاف  میل، به طرفش رفتم و آرام زیرناچار و بی

خزیدم. چشمانم را روی هم گذاشتم و سعی کردم 

کرد، رها ذهنم را از هرچه که افکارم را مشوش می
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هایم بودم که به خواب فکریسازم. در فکِر همین بی

 عمیقی فرو رفتم...

 

 

 *** 

 

———————————————— 

 چی: مطرب*عاشق

شود *کومه: سرپناهی که از مصالح بومی ساخته می

فیت و دوام معموالً از خانه در مرتبهٔ و از نظر کی

تری قرار دارد و اکثراً برای زندگی موقت یا پائین

 مدت یا فصلی کاربرد دارد. کوتاه

 *قره: سیاه، اسم اسب

 بندند*یاشماق: دستمالی که بر روی دهان می

 *آرخچین: عرقچین
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 الرفصل اول: قره آی️◾

 قسمت دوم️▪

 

——— 

 پینار: چشمه��

 اننِد ماهآیشن: م��

——— 

 

 

از های پینار، مرا صدای گریه و )آنا، آنا( صدازدن

ناکم بیرون کشاند. روی تشک آن کابوِس وحشت

جا زاده هماننشستم و به اطراف نگاه کردم. خان

کنارم، روی تشک خواب بود. هوا کامل روشن نشده 

بود و صدای پینار را از همان االچیِق آتاخان که 

خواستم بروم و پینار ا نداشت، میفاصله زیادی با م

را بیاورم که متوجه لباس نامناسبم شدم. دستانم را 
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دور زانوهایم گره زدم و خوابالود، به اطراف نگاه 

آورد، از روی تشک بلند شدم و کردم. دلم طاقت نمی

صندوق گوشه کومه را هدف گرفتم. *کوینک و 

ند یقه *تومانم را برداشتم و روی زمین انداختمشان. ب

هایم پایین پیراهنم را باز کردم و خواستم از شانه

زاده، مرا در سر جایم بندازمش که صدای خان

 میخکوب کرد.

 صبح بخیر... زود بیدار نشدی؟-

 نفس گرفتم سعی کردم خونسردی خود را حفظ کنم.

 نتونستم خوب بخوابم... میرم پیش پینار.-

هایم پایین را برگرداندم و پیراهن را از شانهو سرم 

های سنگین دادم. دراوردمش و بدون توجه به نگاه

تکین، عریان شدم. بلند شدم و تومان را با پا کشیدم. 

کوینکم را هم از روی در صندوق چنگ زدم و به 

ام خودنمایی تن کردم. *یایلق سفیدرنگم روی بقچه

ید روی سرم قکرد. چنگی به آن زدم و بیمی
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انداختمش. خواستم از کومه بیرون بروم که صدایم 

 زد.

 خوام برم بیرون...جا، من میبیارش این-

حرف، به طرف آالچیِق آتاخان رفتم و چشم به بی

ای درهم و خوابالود، سعی آیشن دوختم که با چهره

در ساکت کردن پینار داشت. به سمتش رفتم و آرام، 

 صدایش کردم.

 ه به من...آیشن؟ بد-

برگشت و نگاهم کرد. نگاهش خسته بود، غم داشت، 

انگار او هم... او هم از غصه خوردِن امشِب من، 

 درد کشیده بود...

کرد گونش، به قراری میبیا... تموم امشب رو بی-

زور آروم نگهش داشتم. االن از خواب پاشد، گمونم 

 ست...گرسنه

جودم را در آغوش کشیدمش و محکم بوییدمش. تا و

حس کرد، آرام گرفت و درحالی که آرام مویه 

 کرد، نالید:می
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 آنام... آنام!-

ام به از آیشن تشکر کوتاهی کردم و به سمت کومه

ام! حتی تلفظش هم برایم عجیب و راه افتادم. کومه

 ناآشنا بود...

با نگاهی اکنده از غم، دنبال تکین گشتم و متوجه 

ول گشتن میان ای نشسته و مشغشدم که گوشه

ای روی زمین هایش است. لب گزیدم و گوشهلباس

ام به پهنای جای گرفتم. طفل یک سال و نیمه

ریخت و به پیراهنم چنگ صورتش اشک می

انداخت. کوینکم را باال دادم و سِر پینار را روی می

هایش را بازویم گذاشتم، و به آغوش کشیدمش. پلک

های بریده بریده روی هم گذاشت و در حالی که نفس

گرفت، مشغول شیرخوردن شد. سرم را و کوتاه می

باال نیاوردم، چشمانم را چرخاندم و زیرچشمی، به 

جایی که تکین ایستاده بود نگاه کردم. خدا خدا 

جا نباشد اما انگار دیگر خدا هم با من کردم که آنمی

و آرزوهایم کاری نداشت... نگاهم که قفل نگاِه 

، هدف چشمانم را عوض کردم و به اش شدرنگی
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صورت مظلوم و خابالود پینار چشم دوختم. شک 

. لب گزیدم هایم از خجالت گل انداختهنداشتم که گونه

ام و پشت دستم را به پیشانِی سرد و عرق کرده

 کشیدم. صدایش را شنیدم که ما مخاطب قرار داد:

 برات صبحونه میارم، تو مشغول باش. -

 نگاهش کنم، جوابش را دادم.که بدون این

ممنونم؛ خودم پینار رو بخوابونم میرم صبحونه -

 خورم، زحمت نمیدم بهت...می

سری تکان داد و قبل از بیرون رفتنش، دوباره 

 صدایم کرد.

امروز باید یه سری به سیّد بزنم و باهم بریم -

 شهر... چیزی الزم داری برات بگیرم؟

 نه، ممنونم...-

ام فرو بردم تا دیگر سوالی ر توی یقهو سرم را بیشت

از من نپرسد و زودتر از کومه بیرون برود. با 

ای کشیدم و چنددقیقه بعد، پیناِر رفتنش، نفس آسوده

غرق در خواب را روی پتو گذاشتم و ملحفه نازکی 
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رویش کشیدم. دلم هوایش را کرده بود... و حاال که 

. بعد از تکین نبود، بهترین فرصت برای دیدنش بود

اب بودِن پینار اطمینان حاصل کردم، که از خواین

بلند شدم و از کومه بیرون رفتم. هوا روشن شده و 

هایشان بیرون آمده بودند. اهل ایل کم کم از آالچیق

شان به من خیلی عجیب بود؛ انگار که جرمی نگاه

مرتکب شده باشم، زیرچشمی نگاهم کرده و 

. نگاهم را دزدیدم و کردندپچ میزیرگوش هم، پچ

پاییِن یایلقم را باال آوردم، و روی دهانم کشیدمش. به 

های آتاخان رفتم و با دیدِن سمت محل نگهداری دام

تاب جنب و قره، که  به ستونی چوبی بسته شده و بی

کرد، لبخند غمگینی کنجِ لبانم جا خوش جوش می

کرد. نزدیکش شدم و بنِد افسارش را از ستوِن چوبی 

باز کردم. به طرف خودم کشیدمش و سرم را روی 

 سرش گذاشتم، و نالیدم:

ییدی؟... منیم قره آتم، نیه سرنوشتیمیزدَه اِبیلم قره-

قدر سیاه )اسِب سیاِه من، چرا سرنوشتمون هم این

 بود؟...(



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

15 

 

#1 

 

اشکم، موهایش را تر کرد. فاصله گرفتم و سِر 

شدم و از ام کشیدم. سوارش انگشتانم را روی گونه

جا بیرون آمدیم. برخورد محکِم هوای سرد با آن

داد. یایلقم را پوست صورتم، حس زندگی به من می

های جمع تر بستم و چندباری پلک زدم تا اشکمحکم

شده در چشمانم که حاصل باد سرد و شدید بود، از 

ی سیاه رفتم جلوی دیدگانم کنار بروند. به طرف تپه

، صدها بار مردم و زنده شدم. جاو تا رسیدن به آن

توانستم ببینمش... باز هم قرار بود باز می

مان را از سر بگیریم. دلم برای دوباره بازیعشق

دادم کرد که هرآن امکان میتابی میدیدنش چنان بی

دانستم خوشحالم، یا حاِل ام بیرون بپرد. نمیاز سینه

یی که خواست، دیدِن اوگریه دارم. دلم دیدنش را می

چندین روز و شب بود خودش را از من دریغ کرده 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

16 

رحمانه، خود را از او محروم بود و من... و من بی

 ی دیدنم کرده بودم...و او را تشنه

ی لب باالخره رسیدم... زیر آن درخت خشکیده

وزید پرتگاه دراز کشیده و منتظرم بود. باد محکم می

روی صورتم ام را همانند سیلی محکمی، شرمیو بی

کشید. برای عطر تنش، کوبید. دلم برایش پر میمی

هایش، برای چنگ انداختن میان موهای برای چشم

بویش، برای تکیه دادن به سینه ستبرش، مواجِ خوش

 برای آرامش گرفتن در آغوشش...

ریخت و حالم را هایم به پهنای صورتم میاشک

و کرد. از قره پیاده شدم تر از قبل میخراب

جا، به حال خود رهایش کردم. ندانستم با چه همان

سرعتی، خودم را به او رساندم و روی آغوِش سرد 

 اش انداختم...و سنگی
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جانم را به آغوش کشید و سردش، جسِم بیتِن 

اش روانه شد. این جسم هایم، روی بدن سنگیاشک

سرد و سنگی و سفید، تنها چیزی بود که از او، به 

ی زده، درست لبهدار و یخیادگار داشتم. سنگی شیب

 پرتگاه...

ام را روی ساعدم گذاشتم و به تاریکی نامتناهی چانه

ناکی که وز سرمای وحشتته دره چشم دوختم. به س

واری که به گوش آمد و صداهای نالهجا میاز آن

رسید چشم دوختم و اشک ریختم. یاد دو ماه و نیم می

پیش افتادم و لب گزیدم... دوماه و نیم پیش، در چنین 

گرگ و میشی بود که دیدمش... آری، دیده بودمش، 

به کمک آن فانوس کوچک و یایلق زرد رنگم بود 

 انستم ببینمش...که تو

چشمانم را چرخاندم و نگاهم به فانوس کنار سنگ 

دانم چندوقت بود سرد افتاد. همان فانوسی که نمی

که شاید اما... روشن نگه داشته بودمش به امید این
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این نور، چراغی باشد برای برگشتنش... برای 

 دوباره دیدنش!

خم شدم و فانوس را برداشتم. باال آوردمش و 

دار شدم، نگاه تبکه به سمت پرتگاه خم می درحالی

ی فانوس، به غیبِت سی و ناکم را از پشت شیشهو نم

ی هورتاش گره زدم. به همان غیبت شش روزه

تاریک و بدون بازگشتش... از پشِت همین شیشه، به 

 مرِگ هورتاش نگاه کردم و هق زدم... 

دیدمش... سی و شش سی و شش روز بود که نمی

گرفت! و آن طلوع، سی که سراغم را نمی روز بود

 و هفتمین طلوعِ غیبتش بود... 

دانم از سردی هوا بود یا دستانم لرزیدند. نمی

ی دلم، که تمام بدنم سست شده بود. همان غصه

فانوسی که امید بازگشت هورتاشم بود، از دستانم 

رها شد و خرد و خاکشیرش، رویی شاخ و برگ 

تش جان گرفت. آتش جان های یخ زده افتاد و آ

ور شد و همراه خودش، همه جا را به گرفت و شعله

آتش کشید. آتش زبانه کشید و دستان سوزانش را بر 
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های درختان کشید و تمام درختان روی سر شاخه

تر آتش گرفتند. آتش زبانه تخته سنگ چند متر پایین

ورتر شد و باالتر آمد و نگاهم را به کشید و شعله

د. نگاهم به آتش کشیده شد و گره خورد به آتش کشی

یایلق زرد رنگ آشنایی که در این چندوقت حسرت 

دیدارش را داشتم. آتش نگاهم را به آن یایلق زرد 

رنگ گره زد و پرده اشک جلوی دیدگانم را گرفت. 

اشک ریختم و هق زدم و ناباور به یایلقی آشنا که در 

م. طاقت سوزی قرارداد زل زدفاصله کمی از آتش

صبرکردن را نداشتم، طاقت ندیدنش را نداشتم! یک 

طرِف یایلق خود را به تنه درخت بستم و سمت 

دیگرش را به مچ دستم گره زدم. پایین رفتم و روی 

تخته سنگی در همان نزدیکی پریدم. دستانم را به 

زانویم زدم و آخ بلندی گفتم. گره یایلقم را از دور 

را به آتش دوختم. داشت دستم باز کردم و نگاهم 

آمد. اما نه... باید شد و به طرفم میور میشعله

جا کردم و اینرفتم، نباید وقت را تلف میمی

 کردم...ماندم! من باید پیدایش میمی
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ور در نزدیکی آن غوغای ی شعلهچنگی به شاخه

آتش زدم و برداشتمش. از آتش دور شدم و دعا 

مت یایلقی که به شاخه کردم که پشت سرم و به سمی

درخت بسته بودم، نیاید. به طرف آن یایلق زرد 

رنگ رفتم و ناباور و گریان، نگاهش کردم. یاد 

هورتاش افتادم که به من گفته بود برایش  حرف

آورم، گفته بود حتی اگر خودم نباشم هم، شانس می

یایلقم به کمرش بسته است و شانس همیشه همراهش 

حرفی درباره ترک کردن و رها  است، گفته بود...

حاِل سوخت. دلم بهحاِل دلم میکردنم زده بود؟ دلم به

 سوخت. حال خرابم هم می

های های سست و لرزانم را به سمت تخته سنگقدم

تر هدایت کردم و با کمک شاخ و برگ ها، پایین

تر رفتم. چوِب سوزان را جلوتر از خودم پایین

تر، روی ن متر پایینجانش چندیگرفتم. جسم بی

مشتی خار و شاخه قرار داشت. این پایین، چیزی به 

کردم... نام هوا برای تنفس وجود داشت؟ گمان نمی

چنگی به گلویم انداختم و سعی کردم نفس بگیرم 
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شد دید و آرام بود و نفس کشید؟ مگر اما... مگر می

توانستم خونسرد باشم و به زمین و زمانه بد می

 نگویم؟

های نمناکم، به خورد باد سرد و سوزان به گونهبر

طرف، گرمای انداخت و از آنجانم لرز می

بخشی که حاصل آن آتش بود، به جسم ی لذتمسخره

داد. شاخه را طناب کردم و با نیمه جانم، جان می

دانم چطور اما... با هزار تر رفتم. نمیکمکش پایین

اندم. پر لغزش و ترس و لرز خود را به پایین رس

کشیدم و نزدیک شدم، نزدیک شدم و دیدمش، 

دیدمش و زار زدم و به زمانه لعنت فرستادم. لعنت 

فرستادم و به جسم کبود هورتاش نگاه کردم، به 

اش زل صورت رنگ پریده و زیر چشمان کبود شده

زدم و اشک ریختم. اشک ریختم و نگاهم را روی 

تش اش چرخاندم. روی دست راسبدن ورم کرده

سجده کرده و هق زدم. به پیرهنش چنگ زده و زار 

قدر زار زدم که دیگر نایی در تنم نمانده زدم. آن

بود. به قدری گریه کردم که رمقی حتی برای 
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شکایت و لعنت روزگار نداشتم. چرا باید االن... و 

 دیدمش؟آن هم در این حالت، می

 

 

#1 

 

شد که شد که خودش باشد؛ باورم نمینمیباورم 

چنین بالیی به سر هورتاشم آمده باشد. سرم را روی 

ام اش گذاشتم و به حال دِل ُمردهزدهبازوی یخ

داد. گریستم. مثل همیشه، پیرهنش بوی بهار می

زدگی کوهستان، نگذاشته بود که سردی هوا و یخ

خوابیده بدنش متالشی شود یا بو بگیرد. یخ زده بود، 

 بود، خوابی عمیق و سنگین...

سرم را بلند کردم و چشمم را روی تک تک اجزای 

بدنش چرخاندم. خدای من... جسمش به قدری سالم 

بود که گویا... گویا هیچ اتفاقی براش نیوفتاده و 

انگار که واقعاً خوابش برده بود. مگر به من نگفته 
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ه بودند اند؟ مگر نگفتبودند گرگ ها جسمش را دریده

شام حیوانات گرسنه شده و از همان پرتگاه، به پایین 

 پرت شده بود؟ پس... پس چرا...

دستی که زیرش مانده بود را بیرون کشیدم. نای 

تکان خوردن نداشتم. دیدن این صحنه برایم حتی از 

عذاب جهنم هم بدتر بود! به پهنای صورت اشک 

انده بود، ریختم و با نهایت رمقی که برایم باقی ممی

سعی داشتم بدنش را صاف کنم. نگاهم به دستش، که 

 زیر کمرش بود افتاد و... کِف دستش خونین بود...

 نفسم رفت... نفسم رفت و دیگر، نیامد...

هورتاش، غذای حیوانات درنده نشده بود... جسمش 

هیچ آسیبی ندیده بود چون روی شاخه ها افتاده و بعد 

پایین سقوط کرده بود. اما ها، به همراِه همان شاخه

جان، توانست بیوفتد و بیاین دسِت خونینش... می

دستش را باال بیاورد تا با دستش، جلویی خونریزی 

 را بگیرد؟ نه... این... این امکان نداشت...
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قبل از افتادنش ضربه دیده بود؟ اما... چطور؟ چه 

کسی با هورتاش من چنین خصومتی داشت که او 

 را...

را جلوی دهانم گرفتم و ناباور و بهت زده، دستم 

نگاهش کردم. یار روزان بد و تاریکم، همدم 

توانستم ام، هورتاِش من... نمیهایی تنهاییشب

 توانستم...باورش کنم، نمی

چوب مشتعلی که روی زمین انداخته بودم را 

برداشتم و روی جسدش چرخاندم. حتی یک خراش 

خون روی دستش... آن هم برنداشته بود اما... آن 

 خون برای کدام قسمت بدنش بود؟

توانستم نفس تر شده بود. حاال مینفس کشیدنم آسان

 توانستم فریاد بکشم...توانم زار بزنم، میبگیرم، می

ی دستم را به سمت صورتش بردم و روی گونه

 اش کشیدم... زدهیخ

نوک انگشتانم را به سمت سرش بردم و میان 

م که... ناباور دستم را باال آوردم و به موهایش کشید
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ای که روی سر انگشتانم بود، خیره شدهخون خشک

ماندم. آن شکاف پشت سرش... خدای من... این 

خبری توانست واقعی باشد... آخر کدام از خدا بینمی

با هورتاِش من، چنین کاری کرده بود؟ کدام از خدا 

 خبری...بی

ت دیدن به من اشک چشمانم مجالی برای درس

دادند. آن شکاف پشت سرش و این جسم نمی

 سالمش... یعنی...

چوب مشتعل را کناری انداختم و دستانم را روی 

صورتم گرفته و ناباورانه، نگاهش کردم و هق زدم. 

زمانه چه بازی کثیفی را با من شروع کرده بود و 

 مان بود...جا و همین االن، پایان بازیگمانم همین

ی معشوقم، آمد و جنازهشت به طرفم میآتش دا

تر از آنی بود که بتوانم با خود حمل کرده و سنگین

خورد و حرارت بیشتر و ببرم. گرما به صورتم می

خواست من هم کنارش دراز شد. دلم میبیشتر می

توانستم با قساوت بکشم و بمیرم اما... پینارم... نمی
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ودکم انتظارم را تمام او را تنها گذاشته و بروم... ک

 کشید ولی هورتاش...می

مستاصل بودم، نگران بودم، پریشانی در تک تِک 

هایم به واسطه زد. اشک روی گونهرفتارم موج می

های سوزاِن آتش خشک شده بودند. نفسم مقطع شعله

ام گرفته آمد و به حدی ترسیده بودم که سکسکهمی

جاِن های آتش و پیکر بیبود. نگاهم میان شعله

چرخید. از روی زمین بلند شدم و با هورتاش می

هق، و قدم به قدم عقب رفتم. حس مرگ داشتم... هق

داد! دوری از هورتاش دقیقا برایم طعم مرگ را می

رفتم و تا جایی که کمرم به تخته سنِگ پشت سرم 

 گشتم؟ اما هورتاشم...خورد. باید به باال برمی

دید؟ چرا به را نمیسوخت؟ مخدا دلش به حالم نمی

کرد؟ چرا بارانش را روی این آتش حالم گریه نمی

ریخت تا من هورتاش را با خودم باال لعنتی نمی

 ببرم؟

توانستم از جایی که آمده بودم، بازگردم. آتش، به نمی

من مجاِل نزدیک شدن به تخته سنِگ قبلی را 
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داد. به سمت راست رفتم و درحالی که دستانم را نمی

کشیدم، برای آخرین بار بدنه سنگ سرد پشتم میبه 

کردم... و خدا از پس پرده اشکم به هورتاش نگاه می

 گذشت...دانست که در آن لحظه، چه بر من میمی

تخته سنگ کم ارتفاعی پیدا کردم و چنگ انداختم و 

تر ها عریضخود را باال کشیدم. این لبه، از بقیه لبه

ای گذشته بود و چنددقیقهدانم تر بود. نمیو طویل

رحم بودم... دستم را چنان خیره به آن آتِش بیهم

مانند به زمین زدم تا تمام درد و خشمم را روی چنگ

تن زمین خالی کنم که دستم به شیء چوبی برخورد 

کرد. نگاه حیرانم را برگرداندم و با دیدن آن پتک 

شده... چوبی با سری آهنین و آغشته به خونی خشک

قم نبود که روحم از جسمم خارج شود؟ حق نداشتم ح

 ی منفور را نبینم؟ ی آشفتهکه بمیرم و این صحنه

خورد اما هیچ کامم تلخ شده بود. لبانم تکان می

آمد... چه بالیی بر سرم صدایی از دهانم بیرون نمی

 آمده بود؟
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#2 

 

شد. به سمتم ورتر میکشید و شعلهآتش زبانه می

حس بود که قدری کرخت و بینم بهآمد و بدمی

 توانستم بیشتر از این، خود را باال بکشم...نمی

های های شاخههای آتش و نالهمیان هیاهوی شعله

درختان و فریاِد باد، صدای دادمانندی به گوشم 

 رسید.

 گونش؟ گونش کجایی؟ -

توانستم تشخیص بدهم اما... صدا را نمیصاحب 

صدای یک مرد بود. توان بلند شدن و پاسخ دادن به 

هایش را نداشتم. چشمانم را بستم و سرم را صدازدن

به سنِگ سرِد پشت سرم تکیه دادم که دوباره 

 تر، شنیدم.ای نزدیکبار از فاصلهصدایش را این

 جایی جوابم رو بده، خواهشگونش؟ اگه اون-

 کنم...می
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سرم را باال گرفتم و به لبه پرتگاه که حدودا دومتری 

از مِن نشسته فاصله داشت، نگاه کردم. 

اش در این هیاهوی افکار شناختمش؟ شاید... قیافهمی

 ام، عجیب آشنا بود...ُمرده

با دیدنم، به طرف یایلقم دوید و از درخت، بازش 

ود که من کرد. شاید با دیدِن همان یایلق فهمیده ب

جا هستم. آمد و شال دور کمرش را هم باز کرد، این

ام گره زد و پایین انداختش. نگاه و به روسری

ای که چندلحظه دیدم اما... آن صحنهپرتمنایش را می

 گذاشت حتی نفس بکشم...پیش دیدمش، نمی

 ِکشمت باال...بیا بگیرش، بیا باال گونش، من می-

 د، با التماس گفت:وارم را که دینگاه ُمرده

کنم، بگیرش و بیا باال، گونش عجله کن خواهش می-

 آتیش داره میاد سمتت!

نگاهم طعم مرگ داشت، خودم این را خیلی خوب 

کردم. تعللم را که دید، منتظر نماند و احساس می

ی درخت محکم کرد و دوباره آن شال را به تنه
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جز خودش آرام آرام، پایین آمد. کنارم نشست و عا

تم؟ که مرِگ عشق را جلوی گفنگاهم کرد. چه می

دانم او چشم خود دیدم و تاب زنده ماندن ندارم؟ نمی

هم طعم فالکت و سیاهی را در نگاهم چشید یا نه 

اما... بلند شد و از بازویم گرفت، و بلندم کرد. پاییِن 

شال را به دور کمرم سفت کرد و خودش با کمک 

ده شدن کمرم، به او نگاه ها باال رفت. با کشیسنگ

کردم که کردم و شاید داشتم با چشمانم التمالس می

جا، با مرِگ عشقم من رهایم کند... که بگذارد همان

نیز بمیرم... بازگشتم و لحظه آخر، به پتک نگاه 

لحظه، کردم. ذهنم توان فکر کردن نداشت اما همان

قسم خوردم که انتقام خوِن هورتاش را از قاتلش 

 یرم...بگ

ام باز شده و موهای شده بافته گره پایین موهای

طالیی رنگم، دورم پخش شده  بودند و همراه با 

رقصیدند. دلم وزش باد، تکان خورده و می

خواست سرشان فریاد بزنم که ساکت باشید، که می

نرقصید و دلبری نکنید، عاشِق این گیسوان طالیی 
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تان را لبریدیگر زنده نیست که باشد و رقص و د

تان برود. اما حتی لبانم هم تکان ببیند و قربان صدقه

 خورد...نمی

تکین مرا باال کشید و از زیِر بغلم گرفت، و دو 

ناکم را که دید، دستی به طرف خود کشاند. حال اسف

ای در چشمانم زل زد و سرم را به آغوش لحظه

کشید. دوباره راِه اشکم باز شده بود. دوباره آن 

هایم بازی را از سر رات داغِ لعنتی، روی گونهقط

گرفته بودند... نفهمیدم چقدر گذشت اما به قدری 

اشک ریختم و شکایت و شکوه کردم که در همان 

 حاِل بدم، از حال رفتم...

 

 

#3 

 

 الرفصل اول: قره آی️◾

 قسمت چهارم️▪
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ای نگران را سر حال که آمدم، یک جفت چشم سرمه

که صدایش را کرد و بدون اینمی دیدم که نگاهم

تر شدم و توانستم زد. کم کم هوشیاربشنوم، لب می

 صدایش را بشنوم...

کار گونش؟ حالت خوبه؟ اخه تو... تو اون پایین چی-

داشتی؟ نگفتی نگرانت میشن؟ نگفتی دنبالت 

اومدم، چطور گردن؟ فکر نکردی اگه من نمیمی

 ؟قراربود اون پرتگاه رو باال بیای

 تُن صدایش باالتر رفت:

 کنی؟فکری میهمه بیآخه چرا این-

بغضم گرفت... نه به داد کشیدنش، به یادآوری 

ام لرزید و چشمانم پر چنددقیقه قبلم، باز هم چانه

شدند. حالم را که دید، کالفه چنگی میان موهایش زد 

و نگاهش را از من دزدید. شالش را از تنه درخت 
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هایم انداخت. آمد، و روی شانه باز کرد و به طرفم

ام را هم مچاله، در آغوشم پرت کرد و لب روسری

 زد:

 خوری...سر کن... هوا سرده، سرما می-

بدون توجه به جمله االنش، جواب سواالت پی در پی 

 قبلش را دادم:

کردم دنبالم نه... نگفتم نگرانم میشن! خیال نمی-

جا، توی ناومدی هم من هموبگردن... اگه تو نمی

زدم... اون چندتا سنگی که سوختم و دم نمیآتیش می

 باال اومدم هم... فقط به خاطِر پینار بود!

چرخید و با چشمانی سرخ و نگاهی عصبی، جز به 

 جز صورتم را به یغما برد...

کنی؟ کی بهت گفت ای میچرا همچین خیال مسخره-

بری اون پایین؟ مگه نگفته بودن دنبالش گشتن، 

 جای این کوهستان لعنتی رو...همه



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

35 

های آتش، ی منحوس که شرارهنگاهم را به آن دره

هنوز هم فضایش را روشن کرده بودند دوختم و لب 

 زدم:

اش رو زدهشماها پیدا نکردینش اما من جسد یخ-

دیدم... دیدم که حتی یه خراش هم برنداشته بود و 

ده هاش رو پرت نکرای استخونهیچ حیوون درنده

بود ته دره... دیدم که پشت سرش ضربه دیده و 

شکسته بود... دیدم که یه دستش آغشته به خون بود 

 و جز سرش هیچ جای بدنش زخمی نبود...

ام، نگاهش کردم. با همین دو چشم سرد و یخ زده

نگاهش کردم و درحالی که به پهنای صورت اشک 

 ریختم، ادامه دادم:می

، سعی داشت جلوی دیدم که همون دست خونین-

خونریزی سرش رو بگیره و بعد پرت شده روی 

های لعنتی رو دیدم! اون ها... من اون شاخهشاخه

یاشماق زرد رنگی که من بهش داده بودم، روی 

همون درخت مسخره گیر کرده بود! اون با دندونای 

 گرگ و خرس تیکه پاره نشده بود تکین...
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ت خشک شده، دوباره سرم را برگرداندم و به درخ

کنار پرتگاه و آن تخته سنگ دوختم، و با صدایی که 

 لرزید، دنباله حرفم را گرفتم...از شدت بغض می

اون از شدت خونریزی سرش ُمرده بود... شکاف -

 سرش رو احساس کردم و... 

 هایم، روی هم افتادند.پلک

پُتکی که باهاش هورتاش رو ُکشته بودن کنارم -

خته سنگی که روش نشسته بود... درست روی ت

جا، کناِر پات... یه پتک دسته چوبی با بودم... همون

های متعدِد سیاه رنگ که ای با لکهسر و دسته

ست... من دیدمش مطمئن بودم خوِن خشک شده

 تکین... دیدمش...!

 

 الرفصل اول: قره آی️◾

 قسمت پنجم️▪
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قه دادم از حدزده، با چشمانی که هرآن امکان میبهت

ام گرفته بود، دلم کرد. خندهبیرون بزند، نگاهم می

هایم بخندم. به این دنیای خواست میان تمام غصهمی

ی مسخره ترم... دلم شدهی تباهمسخره و آینده

هایم تمام شود، قدر بخندم که تمام خندهخواست آنمی

ی تمام آن احساس غم و شادی سردرگم کننده

خواست... دلم خیلی میآور تمام شود. دلم عذاب

خواست، دلم خواست... دلم مرگ میها را میچیز

خواست، دلم گرمای در کناِر هورتاش بودن را می

 خواست...آغوشش را می

بار آزادانه هق زدم، هایم شدت گرفتند و ایناشک

گریستم و به بخت سیاِه خود لعنت فرستادم. تکین که 

و کالفه، از زیر وضعیتم را اسفناک دید، نزدیکم شد 

بازویم گرفت و خواست بلندم کند، که با شدت بازویم 

را عقب کشیدم. ناچار و آشفته نگاهم کرد و با 

 صدایی که انگار بغض داشت، لب زد:
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توروخدا، با خودت این کار رو نکن، پاشو -

 گونش... پاشو بریم...

ام شدت دستم را دور زانوهایم گره زدم و گریه

 گرفت. 

جا بمونم... ولم کن تکین، بذار به درِد م همینخوامی-

 خودم بمیرم...

بار با خشونت، مرا به سمت خودش کشید و این

وار، کنار گوشم صدای سخت و سردش را زمزمه

 شنیدم:

کنی برای من آروم باش دختر، آروم باش! فکر می-

راحته که با مرِگ داداشم کنار بیام؟ خیال کردی ما 

؟ خیلی خوش به حالمون شده؟ خیلی حالمون خوشه

ماهم ناراحتیم، ماهم غصه داریم گونش... اما 

 دونی چرا؟طور جا نزدیم... میاین

رحمش مرا از خودش فاصله داد و نگاه سرد و بی

 را در چشمانم دوخت.



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

39 

به خاطر پینار، به خاطر تو! شاید هورتاش مرده -

تونیم تا باشه اما تو هستی، دخترتون هست، نمی

خیال زندگی شما داِر هورتاش بمونیم و بیداغ آخر،

دو نفر بشیم! یه کم به فکر خودت باش، به فکر اون 

 بچه معصوم باش، کمتر خودخواهانه عمل کن...

 بارم...داِر اشکنگاهش کردم، با همان نگاه غم

من خودخواهم؟ خودخواهم تکین؟ به خاطر -

اش روز و شب نداشتم، هورتاش و دیدن دوباره

ودت بودی و دیدی چطور توی این یک ماه و نیم خ

به زوال رفتم، خودت دیدی لعنتی... من خودخواه 

 بودم؟ نه... من فقط عاشق بودم...

با آن نگاِه تحکم آمیزش مجبورم کرده بود که گریه 

هایی بریده صدا، نفسلرزید و بیام مینکنم. چانه

 ریختم.گرفتم و آرام، اشک میبریده می

ِه نگاهش تکان خورد و بعد، چشم از من چیزی ت

گرفت. نفسش را محکم به بیرون فرستاد و یایلق 

مچاله شده روی پاهایم را برداشت و روی سرم 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

40 

انداخت. با چشم، دنبال اسبش گشت و ناامید، نگاهش 

های قره، به گوشم را برگرداند که صدای شیهه

 خورد. 

را به ما رساند و با شیهه بلندتری، کنارمان خودش 

که از تکین کمک بگیرم، افساِر قره ایستاد. بدون این

را گرفتم و خود را باال کشیدم. انگار که فهمیده باشد 

تر حالم اصال مساعد نیست، خود را به من نزدیک

کرده و روی زمین نشست تا سوارش شوم. لبخند 

ش کرد. به تکین نگاه کوتاه و تلخی کنج لبانم جا خو

کردم و تا خواستم چیزی بگویم، خودش به طرفمان 

آمد. قره از روی زمین بلند شد و تکین از افسارش 

هایی آرام به سمت *اوبه گرفت، و او را با قدم

کردم ای گذشت و احساس میهدایت کرد. چند دقیقه

هایم دیگر توان باز نگه داشتِن چشمانم را ندارم. پلک

افتادند و تا خواستم زمین بخورم، دستی  روی هم

پشت کمرم نشست و صدای اعتراض آمیزش را 

 شنیدم. 

 چی شده؟ حالت خوب نیست؟-
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هایم توانستم پلکحال بودم که حتی نمیبه قدری بی

ی مثبت روی هم بگذارم. قره را نگه را به نشانه

ای بعد، گرمای تنش را پشت سرم داشت و لحظه

که اختیارم دست خود باشد، ن ایناحساس کردم. بدو

 وار، لب زدم:حالی به تکین تکیه دادم و زمزمهبا بی

ها هورتاش رو ُکشتن تکین... پیداشون اون-

ها به قتل طور که اونکنم... و همونمی

گیرم... گونش نیستم رسوندشون... جونشون رو می

 اگه... حرفم رو عملی نکنم...

 

 

 

———————————————— 

 

ها به مجموعه چند آالچیق و کومه ای : شاهسوناوبه

 گویند.که در یک نقطه برپا شده باشد، اوبه می
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 الرفصل اول: قره آی️◾

 قسمت ششم️▪

 

 

 

 

ناکم بیرون آمدم و حواسم را از آن کابوِس وحشت

خزید، کردم. جمعِ هوای سردی که روی پوستم می

ی لرزید، به قدرسردم بود، تمام تنم از سرما می

ام شده بودم که نفهمیدم از غرق کابوِس گذشته

شده ام را ام. بدن لهجا نشستهدم تا ظهر، همینسپیده

از روی تخته سنگ جمع دستم و دستم را به شکمم 

گونه، روی گرفتم. سِر انگشتانم را با حالتی نوازش

شکمم کشیدم و با دست دیگرم، خیسی روی 

التی آه مانند بیرون هایم را گرفتم. نفسم را با حگونه

دار و لرزان، زمزمه فرستادم و با صدایی بغض

 کردم:
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 الی الی دئییم یاتاسان )الالئی بگویم بخوابی(-

گول غنچه یه باتاسان )توی گلها و غنچه ها فرو 

 بروی(

 گول غنچه لر ایچینده )در بین گلها و غنچه ها(

 شیرین یوخو تاپاسان )به خواب شیرینی بروی(

قی افتادم که نوزادم به خواب فرو رفت، دقیقا یاد دقای

همان وقتی بود که... همان موقعی بود که خبر گم 

شدن و احتمال مرگش را به من گفتند... گفتند و 

گریستم، گفتند و زار زدم، گفتند و مانند ماتم زده ها، 

ای خیره شدم و اشک ریختم و اشک ریختم به گوشه

 و اشک ریختم.

خواست، چقدر دلم دوباره دیدِن چقدر دلم مرگ می

 خواست! هورتاش را می

کشید. توجهی نکردم و دردم گرفت، زیر دلم تیر می

صدا گریستم. جلیقه خونینش را که آوردند چنان بیهم

و نشانمان دادند، دیگر تاب نیاوردم. به زمین و 

کردم که او را به من زمان چنگ زدم و التماس می
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کردم که دیگر توجهی به می برگردانند. چنان زاری

سرخی دامنم نداشتم، هیچ توجهی به بیرون رفتِن 

ساری بیگ خان و آمدن بقیه زنان به آالچیق نداشتم، 

نفهمیدم چطور درد تا مغز و استخوانم رسوخ کرد و 

به پی و گوشتم رسید، نفهمیدم ِکی و چطور بیهوش 

 شدم و قابله و زنان دورم را گرفتند و جنین آرام و

مسکوتم را بیرون آورند، نفهمیدم چطور دامانم 

آغشته به خون شد و صدای نوزادم خاموش گشت، 

 نفهمیدم...

کنار مزار نوزادم نشستم و گریستم، نشستم و الالیی 

خواندم، الالیی خواندم و مویه کردم، الالیی خواندم 

 و برای دلم عزاداری کردم، الالیی خواندم و...

هایش از این بل از گشودن چشمام، قجنین هفت ماهه

دنیا رفت، وقتی رفت که فقط پنج ماه داشت، وقتی 

آرام گرفت که جلیقه خونیِن پدرش را آوردند و نشانم 

دادند، وقتی رفت که مادرش درد کشید و زجه زد و 

شوکه شد و گریست و هق زد، وقتی رفت که پدرش 
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ه ی پسر ِساری خان بیگ، دامانم را برفت و تنها نوه

 مقصِد آغوِش خاک ترک کرد...

های من ماندم و این دامان خالی، من ماندم و حرف

پشت سرم، من ماندم و قرار ازدواجی که ریخته 

ی ساری خان بیگ بی پدر نماند، من بودند تا نوه

ی ی از پیش تعیین شدهماندم و این ازدواجِ احمقانه

 بردم حتی برگردد ولعنتی با کسی که گمان هم نمی

نگاهم کند، چه رسد به این که بخواهد مرا به عقد 

 خویش دربیاورد...

ی مغرور و آرامی که دلش زادهمن ماندم و آن خان

ای که محکم ایستاد و زادهاز سنگ بود، همان خان

ی پسرعمویش را به تن سرِد خاک سپرد و بچه

 رحمانه رویش خاِک سرد ریخت. من ماندم و...بی

و یک گورستاِن سرد، یک قبر کوچِک نیم من ماندم 

متری و دلی پر از خون و هوایی پر از آه و 

 احساسی ُمرده...
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به پیرهنم چنگ زدم و دوباره یاِد گذشته را در ذهنم 

هایم زنده کردم. مشتم را روی شکمم فشردم و پلک

 را روی هم فشردم...

 

 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت اول️▪

 

 

تم و خیلی آرام، همراه خودم به افسار قَره را گرف

سمت چمنزار کشیدم. صدای شیهه مانندی درآورد و 

خواست عجله کند که با خنده افسارش را محکمتر 

میان انگشتانم فشردم و با دست دیگرم، سرش را 

 نوازش کردم.

دونم دلت برای آروم باش قره باالم، عجله نکن. می-

 این سرسبزی تنگ شده...
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گرفتم و دور تا دور دشت گرداندم.  چشمم را از قره

با وزش باد خنک، چشمانم را با لذت بستم و نفس 

عمیقی گرفتم. بوی خاک نم و باران خورده می آمد. 

بوی بهاری که در راه بود و نوید روزهای خوشی 

را می داد. لبخند عمیقی روی لبانم جا خوش کرد. 

و هم سرم را برگرداندم و دوباره به قره نگاه کردم. ا

انگار از این آمدن بهار اشتیاق داشت. او هم دلش 

می خواست بی محابا در دشت بدود و بدود و آن قدر 

بدود که از پا بیوفتد. به طرف خودم کشیدمش و 

سوارش شدم. دستم را دور گردنش حلقه کردم و 

 گونه، دستم را روی گردنش حرکت دادم. نوازش

م، اما این منم مثل تو از اومدن بهار ذوق دار-

انرژی و خوشحالیمون رو باید آروم آروم تخلیه 

 کنیم! یا حداقل از جلوی چشم  آتاخان دور بشیم، بعد!

افسارش را در دست گرفتم و آرام حرکت کرد. 

هوای سرد و لذت بخشی به صورتم برخورد می 

کرد و باعث می شد چشمانم را ببندم تا آن پرده 

نده ام گرفت، آن اشک نازک جلوی چشمانم، برود. خ



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

48 

قدر با اشتیاق به اطراف نگاه می کردم که برایم مهم 

 زند! نبود به خاطر این سرما صورتم یخ می

دانم چقدر جلوتر رفته بودم که با تاریک شدن نمی

هوا، متوجه شدم کم کم باید مسیر بازگشت را در 

توانستم از آن بوی خاک پیش بگیرم. اما مگر می

تان پراکنده و پیری که تازه باران خورده و درخ

داشتند جان می گرفتند، دل بکنم و به خانه برگردم؟ 

نفسم را محکم به بیرون فرستادم و قره را به سمت 

 اوبه هدایت کردم.

از قره پیاده شدم و او را به تیرک چوبی نزدیک 

مان بستم. داخل آالچیق نزدیک کومه مان که آالچیق

و با لبخند پهنی روی آتاخان آن جا نشسته بود شدم 

 لبانم نشاندم.

 سالم آتاخان، خوبی؟-

سرش را از روی کاغذی که دستش بود بلند کرده و 

نگاهم کرد، و ثانیه ای بعد او هم متقابال لبخندی 

 روی لبانش نشاند.



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

49 

 سالم َمنیم گونیم، کجا بودی؟-

عاشق همین "منیم گونیم" صدا زدن هایش بودم. از 

طرفش رفتم. کنارش سر خوشی خندیدم و به 

چهارزانو نشستم و دست سفت و سختش را میان 

 دستانم گرفتم.

با قره داشتم تو دشت می چرخیدم. قبلش هم دام ها -

رو برده بودم چرا، چراشون که تموم شد 

 برگردوندمشون اینجا و خودم با قره رفتم.

خوبه... گونش، می خوام باهات حرف بزنم... اون -

 خان بیگ رو که یادته؟ مسئله راجع به ساری

 نگاهم را دزدیدم و سرم را پایین انداختم.

 آره بابا، درباره اش باهام صحبت کرده بودی. -

 و... جوابت؟-

نفسم را محکم به بیرون فرستادم و مشغول بازی 

 کردن با سر انگشتانم شدم.

 هرچی شما بگید، جواب منم همونه بابا.-
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را باال آورد، دستش را روی گونه ام گذاشت و سرم 

 و با غرور به چشمانم نگاه کرد.

خودت می دونی که برام پسر و دختری، همه -

چیزمی گونش. مثل بقیه پدرا باهات رفتار نکردم که 

انتظار داشته باشم مثل بقیه دخترا مطیع باشی و 

هرچی گفتم بی چون و چرا چشم بگی. از وقتی من 

شن بوده. نمی از پا افتادم، تموم کارهام گردن تو و آی

خوام فکر کنی قراره خودخواهانه عمل کنم و تو رو 

به خاطر کارهای خودم اینجا نگه دارم، و هم 

نمیخوام که فکر کنی اجبارت میکنم تا ازدواج کنی. 

پس به نظرت کاری که درسته رو انجام بده و 

 تصمیمی که درسته رو بگیر. من...

چشمانش را گرفت و لبخندی روی لبانش نم زیر 

 نشاند.

 خوشبختی تو آرزوی منه، منیم *گویچک قزم...-
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———————————————— 

 

*گویچک: زیبارو، خوشگل / با تلفظ حرف اول به 

 Goychakصورت گاف / 

 

 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت دوم️▪

 

 

خواستم لب گزیدم و نگاهم را از آتاخان گرفتم. می

که با یادآوری یاشار، قلبم در سینه  چیزی بگویم

توانستم توانستم... چطور میفشرده شد. چطور می

وقتی دل در گرو دارم، به ازدواج با دیگری فکر 

کنم... آب دهانم را فرو بردم و خواستم چیزی بگویم 

که انگار چیزی در ذهنم فریاد زد صدایم را قطع 

بگویم که  توانستم توی روی آتاخان بایستم وکنم. نمی
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من... بگویم که آخ آتاخان، دخترت خیلی وقت است 

 دل در گرو شخص دیگری دارد... 

ای بود که ساکت بودم. اصال دانم چند دقیقهنمی

نفهمیدم لحظاتم چگونه سپری شدند. وقتی به خودم 

آمدم که آتاخان، با صدایی پر از شادی، آیشن را 

 صدا زد.

 آیشن، بابا بیا...-

لندکردم و زیرچشمی، به آیشنی که بیرون نگاهم را ب

از آالچیق مشغوِل گرداندن برفینش بود، چشم 

جا رها کرد و با ی سفیدرنگ را هماندوختم. آن بره

دو، خودش را به آالچیق رساند. رو به روی آتاجان، 

 چهارزانو نشست و منتظر، نگاهش کرد.

 جانم آتاخان؟-

ها رو تحویل *آی ائشقیم، برو به کمِک یاشار، دام-

یاشار بده و بعد برگرد به خواهرت کمک کن این 

 اطراف رو تمیز کنید...
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نتوانست خودش را نگه دارد و با آن کنجکاوی 

 اش، پرسید:ذاتی

 کسی قراره بیاد آتاخان؟-

سری تکان داد و درحالی که دستش را به زانویش 

 میزد تا بلند شود، جواِب آیشن را داد.

 لر...سقل*آقآره، ساری بیگ و -

با شنیدن اسِم ساری بیگ، ابروهایش با تعجب باال 

پرید. او هم مانند من تعجب کرده بود... آخر عجیب 

بود پای ساری خان بیگ، سال به سال به آالچیق ما 

باز شود. نفسم را محکم به بیرون فرستادم و چشمانم 

های ریزش دوختم. چقدر را به سرخِی پیراهنم و گل

توانستم حرفم را دم عصبی بودم که نمیاز دست خو

جا بود، کاش... کاش به آتاخان بزنم. کاش مادرم این

توانستم دردم را به او بگویم و او، به گوِش می

آتاخان برساند. نگاهم را برگرداندم و قبل از این که 

 آیشن بلند شود، سریع گفتم:

 جا برس. ها، تو به تمیزکاری اینمن میرم سراغِ دام-
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سر تکان داد و بلند شدم بیرون بروم، که از پشِت 

 سر صدایم زد:

 گونش؟-

 ام، نگاهش کردم.سرم را برگرداندم و از روی شانه

 هوم؟-

 ساری خان بیگ... برای خواستگاری میاد؟-

 با پوزخند گفتم:

لر رو همراه سقلمگه دلیلی به غیِر این داره که آق-

 خودش کنه؟

نگفت و من هم منتظر نماندم تا حرِف دیگری چیزی 

بشنوم. از آالچیق بیرون زدم و به طرف یاشار 

 رفتم. 

ها ایستاده بود و چیزهایی را روی کاغذ کنار دام

کرد. خوب نگاهش کردم؛ پیرهنی یادداشت می

ای، درست هماننِد سفیدرنگ و شلواری پارچه

و  رفتها! از بین ما، کمتر کسی به شهر میشهری

ی یک گشت. یاشار، نمونهبا همان ظاهرش برمی
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ی سواددار بود که درسش را در شهر زادهمرد ایل

مان کند. لب گزیدم و خوانده و بازگشته بود تا کمک

ای اعالم حضور سرفهتر شدم، و با تکنزدیک

 کردم. 

سربرگرداند و نگاهم کرد، و لبخند کوچکی به رویم 

 زد.

 سالم گونش-

 خوای؟ک نمیسالم، کم-

نگاهی به اطراف چرخاند و قدمی نزدیکم شد. آب 

دهانم را فرو بردم و سرم را باال نگه داشتم تا 

نگاهش کنم. یک سر و گردنی از من بلندتر بود و 

هایش، باید سرم را باال نگه برای نگاه کردِن در چشم

چه لبخندی زد، الی چشم تنگ کرد و داشتم. نیممی

 ایستاد.ام سینه به سینه

 اومدی فقط کمکم کنی و بری؟-

 دانم چه در نگاهم دید که اخم کرد و لب زد:نمی

 خبرم؟چی شده؟ من از چی بی-
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ام را باال گرفت و نگاه نگاهم را دزدیدم که چانه

 سخت و محکمش را قفِل نگاهم کرد.

خوام بهم بگو، اون چیزی که تو ذهنته رو می-

 بشنوم.

ین بیاورم، نگاه از او گرفتم و که سرم را پایبدون این

 ی پیرهنش قفل کردم.چشمم را روی دکمه

آتاخان... گفته امشب... قراره ساری بیگ بیاد -

 برای... *اِلچیلیگ...

ام فشاِر انگشتانش کمتر و کمتر شد، به حدی که چانه

را رها کرد و دستش، در کنارش افتاد. نگاهش 

داد. یکردم، نگاهش رنِگ غم داشت، بوی غصه م

خیاِل این توانستم بیآخ یاشار... آخ... چطور می

نگاه خماِر سبزرنگ بشوم؟ چطور با نداشتنت کنار 

آمدم؟ با شنیدن این که قرار است کاروان می

ی دیگری حرکت کند هم تنم ام به سوی خانهعروسی

 لرزید، وای از آن روزی که...می
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و لب نفسم را با حالت آه مانندی بیرون فرستادم 

 زدم:

 تونی با *بیوک خان صحبت کنی؟می-

 رنجیده، گفت:

خودت چرا باهاش حرف نزدی؟ چرا نگفتی دلت -

 گیِر منه؟ چرا گونش؟

توانم و دانست نمیمن هم مثل خودش رنجیدم. می

 کرد...ام میباز، مواخذه

 گفتم؟می تونستم یاشار، به آتاخان چینمی-

قدر  منی، اونگفتی؟ گفتِن این که عاشقِ چی می-

 برات کسِر شان داره؟

دستی میاِن موهایش کشید و دور خود چرخید، نگاهم 

 کرد و تمام عصبانیتش را در صدایش ریخت.

ی برادزش باختی، به زادهگفتی دلت رو به حروممی-

 همونی که عمری نون و نمکت رو خورد و حاال...

 صدایم لرزید:
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 آروم باش یاشار، این حرف رو نزن!-

 ملتمس نگاهم کرد.

 

#1 

 

پس چی بگم گونش؟ من با چه رویی برم و چنین -

درخواستی از بیوک خان بکنم؟ چی بگم بهش؟ که 

خوام نمکت رو خوردم، نوِش جونم، حاال می

نمکدون بشکونم؟ اونم تف نمیندازه جلو پام که 

عمری نون و نمکت رو دادم و با چشم داشتن به 

هش بگم گونش... چی دخترم، جوابم رو دادی؟ چی ب

 بگم...

دستش را میان موهایش فرو برد و سرگردان، دور 

ی گاری تکیه زد و سرش را خودش چرخید. به بدنه

 باال گرفت.

فهمیدمش، اما اگر او به آتاخان کردم، میدرکش می

شد... گفت... تمام دنیا روی سرم آوار میچیزی نمی
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تم... من من طاقِت بودن با دیگری و تحملش را نداش

 طاقت بودن با هرکسی به غیِر یاشار را نداشتم!

خواست زمین دهان باز کند و مرا ببلعد، دلم دلم می

ام را مرگ و ندیدن این روزهای بیچارگی

خواست. رو گرفتم و خواستم به طرِف آالچیق می

 بروم، که یاشار صدایم زد.

 گونش وایستا...-

هایش گوش رفکه برگردم، ایستادم و به حبدون این

 سپردم.

خوای این کنی؟ یا میتو با بیوک خان صحبت می-

 ازدواج... این ازدواج انجام بگیره؟

هایم را هایم را روی هم فشردم تا ریزش اشکپلک

کنترل کنم. با نفس عمیقی، بغضم را فرو فرستادم و 

 لب زدم:

دونی تونم به آتاخان چیزی بگم، خودت مینمی-

امیدم به تو هست یاشار، باهاش تونم... همه نمی

 حرف بزن...
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شب شد و آتاخان همراه وسایل پذیرایی به آالچیق 

اش، همراِه آیشن به سمت آالچیِق هآمد. به توصی

ام رفتم تا صدایش کنم و برای پذیرایی، به عمه

مان بیاید. خورشید تازه غروب کرده و هنوز کمک

ای رنِگ خورشید را توانستم نور طالیی و قهوهمی

های دوردست ببینم. یاشار ی کوهدر دشت و دامنه

جا رهایم کرد و رفت. چیزی نگفت، حرف همانبی

دانستم چه  در سر تی دیگر اخم هم نکرد. نمیح

دارد؛ حرفی برای گفتن دارد یا تصمیم داشت 

توانست خیاِل این رابطه شود. اما... چطور میبی

بدون من سر کند؟ من چطور بدوِن او دوام 

 آوردم؟ می

را فرو بردم تا بغضم را پایین ببرم. دستم آب دهانم 

را روی گلویم گذاشتم و نفس گرفتم.  حتی فکر 

کرد. لب ام میکردن به دوری از یاشار هم دیوانه

ام نفس گرفتم، و با حالت آه مانندی گزیدم و با بینی

شان روی زمین، بیرون فرستادمش. با دیدن سایه
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اله سایه را گرفتم. نگاهم را آرام آرام باال آوردم و دنب

 با دیدنشان، نفسم رفت.

شناختم، چندباری ساری خان بیگ را دورادور می

او را دیده و با او صحبت کرده بودم. مثال سر یکی، 

دوتا از معامله های پدرم و ساری خان بیگ، که با 

 یاشار رفته بودم... آخ یاشار...

آمد نگاهم را چرخاندم و زیرچشمی، به مردی که می

ا خودش را جایگزین یاشار کند، چشم دوختم. ت

های پهن و قِد بلندی داشت. آب دهانم را فرو شانه

بردم خواستم به آیشن چیزی بگویم که صدای آتاخان 

 را شنیدم:

 گونش؟ بیا داخل آالچیق...-

من و آیشن، داخل شدیم و کنارش ایستادیم. آالچیقمان 

ه در توانستم بدون این کنسبتا بزرگ بود و می

ای دیدرس ساری بیگ خان و پسرش باشم، گوشه

بنشینم و زانوی غم بغل بگیرم. آتاخان به ما گفت که 

شان نیاییم تا حواسمان باشد خطایی نکنیم و نزدیک
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وقتی صدایمان کند، و خودش هم به استقبال ساری 

ام حبس کردم و لر رفت. نفس در سینهسقلبیگ و آق

ی آالچیق رساندم، و ترین نقطهخود را به گوشه

ی میان آالچیق را انداختم تا راحت باشم. پرده

طرِف پرده، مشغول تمیزکردن ظروف شدم و این

شان و یا حتی گفتگوی که حواسم به آمدنبدون این

ام زد، حواسم را میانشان نبود. وقتی که عمه به شانه

 جمع کرده و نگاهش کردم.

 جانم عمه؟-

ه حرِف پدرت یاشار دیروز بیا این شیرینی رو، ب-

 از شهر گرفته بود، ببر تا دهنشون رو شیرین کنن...

زده، نگاهم روی عمه صورتم را بوسید و من بهت

های عمه فکر قوطی شیرینی ثابت ماند و به حرف

گفت؟ که یاشار... با پای خود رفته و کردم. چه می

داند... شیرینی گرفته؟ اما... او که گفت چیزی نمی

شد! پرده اشک جلوی چشمانم را گرفته رم نمیباو

داد. بود و مجالی برای درست دیدنم، به من نمی

دست آزادم را به گلویم گرفتم و بلند شدم. اشک 
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ی چشمانم را با سِر انگشتانم گرفتم و از پشت پرده

مان، به ساری خان بیگ و آن جواِن رشید توری بین

ا پایین کنارش نگاه کردم. لب گزیدم و سرم ر

 انداختم، و آرام پرده را کنار زدم.

رفتم. شیرینی آرام و با تعلل قدم برداشته و جلو می

شان گرفتم و آخرسر، جلوی پسِر را جلوی همه

ساری خان ایستادم. خم شده و قوطی را رو به 

ی یایلقم از رویش گرفته بودم تا بردارد، که گوشه

روی ام ُسر خورد و پایین آمد، و روی شانه

 ها افتاد. افتضاحی بدتر از این سراغ نداشتم!شیرینی

که به چشمانم نگاه کند، پاییِن یایلقم را بدون این

ام انداخت. به قدری گرفت و آرام، روی شانه

توانستم زده شده بودم که نمیسرخورده و هیجان

خواست سر خود را به درست نفس بگیرم. دلم می

ها به ی از همین تپهدرخت بکوبم یا خود را از یک

 پایین پرت کنم!

ای برداشت و تشکر آرامی کرد، و نگاهش شیرینی

را از من دزدید. ایستادن را جایز ندانستم و از 
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شان دور شدم. به پشِت پرده پناه بردم و قوطی جمع

ی طالیی را روی زمین گذاشتم، و موهای بافته شده

وشه یایلقم رنگم را زیر یایلقم جا به جا کردم. وقتی گ

ام هم از ها افتاد، دسته موهای بافته شدهروی شیرینی

هایم ُسر خورده  و به جلو پرت شدند. لب روی شانه

 گزیدم و سرم را میاِن دستانم گرفتم.

وقفه، هایم راِه خود را پیدا کرده بودند و بیاشک

ی ها و هلهلهآمدند. صدای "مبارکه" گفتنپایین می

شد. د که روی سرم کوبیده میعمه، مثل پتکی بو

سرم را میان دستانم گرفتم و لبانم را محکم به هم 

فشردم، که با صدای آیشن سرم را بلند کرده و 

 نگاهش کردم. 

 گونش؟ چی شده؟-

 نم چشمانم را گرفتم و لبخندی زدم.

 هیچی، فکر دوری از شماها... عذابم میده...-

پر بغض لبخند تلخی زد و بغلم کرد، و با صدایی 

 گفت:
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الهی... ناراحت نباش گونش، فاصله زیادی که -

نداریم. تازه باید خوشحال باشی... هورتاش... مرِد 

 تونه خوشبختت کنه...خوبیه... می

 ام لرزید و توانستم آزاد و بابهانه، آرام بگریم...چانه

 

 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت چهارم️▪

 

 

 

واب رفتم. سختم شب را با هر بدبختی که بود، به خ

گفتم کردم که خود را آرام کنم. میبود اما سعی می

ها ی اینآرام باش گونش، آرام باش عزیزم، همه

بازی کثیفی بیش نیستند که دنیا با تو شروع کرده. 

آرام باش، که پایان این شب و روِز سیاهت، باالخره 

 سپید خواهد بود...
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بودم کندم  ی سفیدرنگی که رویم کشیدهدل از ملحفه

و سر جایم نشستم، و گیج و حیران به اطراف نگاه 

کردم. هوا گرگ و میش بود و خورشید دلش 

خواست باال بیاید و رنِگ رخسار نشان دهد. نمی

ترسید، از این حالت انگار او هم از این حالِت من می

وحشتناک و غمگینم، از این حاِل رو به زوالم 

 ترسید!می

مده و قدم به سمت ستونی که قره از آالچیق بیرون آ

را به آن بسته بودم، رفتم. خیلی آرام، افسارش را 

باز کرده و سوارش شدم، و از آالچیق دور و دورتر 

جا خواست حتی یک دقیقه دیگر هم آنشدم. دلم نمی

کردم؟ فقط به ام چه کار میبمانم، اما... با دلتنگی

چطور شوم، روم و دور میگفتم که میزبان می

توانستم از آتاخان و آیشن دور شوم؟ چطور آن می

خیال شوم و... آتاخان زندگی راحت و آرامم را بی

مگر برایم زندگی آرامی هم باقی گذاشته بود؟ با 

های هایم، با ساکت بودنهایش، با سکوتتوجهیبی

 یاشار و... آخ یاشار...
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 تپه هدایت کردم و تا رسیدن بهقره را به سمت *آق

جا، دستانم را دور گردنش حلقه کرده و خودم را آن

شرمی که رویش انداختم تا از گزند سرما و باد بی

کوبید، رحمی تمام به روی صورتم میخود را با بی

ای بعد، به تپه رسیدم و از قره در امان باشم. دقیقه

پیاده شدم. به سمِت تخته سنگی که رو به روی 

ستم. چشم انتظاِر مشرق بود، رفتم و رویش نش

خورشید، دستم را دور زانوهایم حلقه کرده و به 

انتهای کوهستان زل زدم.  دقیقا از جایی که قرار بی

بود خورشید طلوع کند و هوا نارنجی رنگ شده 

های بود. نفس گرفتم، بوی خاِک نم خورده و علف

خیس زیر مشامم پیچید و تمام وجودم را پر آرامش 

بودم که حتی صدای شیهه  قدر آرامکرد. آن

های قره و بعد، رفتنش، نتوانست مرا از آن کشیدن

دانستم چنددقیقه بخشم بیرون بکشد. نمیی لذتخلسه

جا، نشسته و بوی کوهستان را نفس است همان

کشم که صدای خرناسی را شنیدم و نفسم قطع می

زده، سرم هایم را آرام گشودم و وحشتشد. الی پلک



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

69 

های تیز و رگرداندم. نگاهم قفل دندانرا آهسته ب

سفیدش شد که حتی در آن گرگ و میِش هوا هم برق 

 زد. چشمان سرخش... وای... می

نگاهم را دزدیدم و در خود جمع شدم. ترسیده بودم. 

نیمه جا و در این هوای قره رفته بود و من این

روشن، تنها مانده بودم. دهانم خشک شده بود به 

قدری که به سرفه افتاده بودم. چشم گرداندم تا چیزی 

پیدا کنم و با کمکش، آن حیوان را از خودم دور کنم 

خورد، علف بود و اما تنها چیزی که به چشم می

تخته سنگ. دستانم یخ زده و خرناسه های آن گرگ، 

شد. گویی که از قبل میهرلحظه بیشتر و شدیدتر 

خواست گریه چندروز است چیزی نخورده. دلم می

دادم، کنم... اما نه... نباید خود را ضعیف جلوه می

 باختم...ام را مینباید روحیه

آرام از روی تخت سنگ بلند شدم و خیلی آهسته، به 

طرف درختی که در همان نزدیکی بود رفتم. کنار 

ده بودم و خدا خدا آن درخت، قبال چند سنگ دی
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جا باشند، یا حداقل قره برود و کردم هنوز همانمی

 یکی را برای کمک به من بیاورد.

داشتم، آن موجود یک قدم با هر قدمی که من برمی 

لرزیدند و به زور خود را آمد. پاهایم میبه سمتم می

 سرپا نگه داشته بودم، به امیِد همان چندقطعه سنگ!

ای کشید و صدایش شتم که زوزهباز هم قدمی بردا

ها اکو شد. بدنم مور مور شد و در کوهستان و دره

از ترس، به خود لرزیدم. نکند داشت بقیه گله شان 

کرد که بیایید، لقمه چرب و نرمی پیدا را صدا می

 کردم؟

مردم و حتی با تصور چندگرگ رو به رویم هم می

 شدم، چه برسد به دیدنشان!زنده می

شتر شد و خواستم تندتر به سمت درخت سرعتش بی

بروم، که پایم به سنگی گیر کرد و روی زمین 

اش بلندتر شد و یک آن، صدای افتادم، صدای زوزه

 شلیکی در هوا پیچید...
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———————————————— 

 

 ی سفیدتپه: تپهآق

 

 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت پنجم️▪

 

 

 

بی هایم گذاشتم و جیغ مهیدستانم را روی گوش

لرزید و فکر کردن به کشیدم. تمام بدنم از ترس می

ی گرگ را کنار این که ممکن است هرلحظه خرناسه

لرزاند. با صدای گوش خود بشنوم، تمام تنم را می

آمد، بریده بریده و بِم مردی که از نزدیکی ما می
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سرم را بلند کردم و از پس پرده اشک، نگاهم را به 

 اش دوختم.چهره

 وبه؟ اون گرگ... بهت آسیبی که نرسوند؟حالت خ-

 نه... نه، من خوبم...-

چقدر حالت صورت و آن صدایش، برایم آشنا بود. 

اش عوض شد و سرش نگاهم را که دید، حالت چهره

را پایین انداخت. در میان آن حجم وحشت و ترسم، 

از این حرکتش متعجب شده و با کنکاو، نگاهش 

  کردم. چرا چشم از من گرفت؟

جان و خونیِن گرگ، چشم گرداندم و با دیدن جسم بی

هایم تا حِد امکان درشت شدند. با لکنت، لب چشم

 زدم:

 چی... چی شد؟ اون گرگ؟-

مرِد آشنا خم شد و تفنگش را از روی زمین 

 برداشت، و به طرفم آمد.

 با تیر زدمش!-
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نگاهم را به تفنگش دوختم و بدون این که از آن چشم 

 تته پته گفتم:بگیرم، با 

 تـ... تو... تُفـ...ـَنگ داری؟-

 داد.صدایش انگار، بوی خنده می

 آره!-

 زمان با بیرون فرستادن نفسش، ادامه داد:هم

اومده بودم شکار، دیدم یه اسب آشنای سیاه رنگ -

هراسون اومد به طرف یورد. با دیدن مِن روی 

دوباره به طرف این تپه برگشت و وقتی اون اسب، 

گرگ رو نزدیِک تو دیدم... فهمیدم چرا داره فرار 

 کنه...می

روی زمین جمع شدم و تومانم را تمیز کردم، و 

 سعی کردم رنگ سبِز چمن روی تومانم را پاک کنم. 

 ممنونم... که جونم رو نجات دادی!-

 دستش را به طرفم دراز کرد و گفت:

 . مطمئنی حالت خوبه؟بلند شو-
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دروغ چرا، کمی سرگیجه داشتم. نفسم را با حرص 

و درد بیرون فرستادم و آرام، دستش را گرفتم. مرا 

تعادل، بلند شدم و به به سمت خودش کشید و بی

هایش چنگ زدم و دستانم را حائل میانمان قرار شانه

ام حبس کردم و چشمانم را دادم. نفسم را در سینه

هنش را از الی چنگم آزاد کردم و آرام، بستم. پیر

کردم از فرِط خود را از او فاصله دادم. حس می

اند. هایم رنِگ خجالت به خود گرفتهخجالت، گونه

اش آرام خندید و این را از تکان خوردِن قفسه سینه

خواهِی فهمیدم. قدمی به عقب برداشتم و معذرت

ا به گرِگ آرامی کردم. نفس عمیقی گرفتم و نگاهم ر

 ام را جلب کرد.خونین دوختم، که صدایش توجه

 

 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت ششم️▪
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جا؟ این تو این سپیده دم، برای چی اومده بودی این-

های دورافتاده خیلی خطرناکن، نباید تنها ها، تپهوقت

 بیای...

نگاهم را از جسد گرگ گرفتم و به او نگاه کردم. 

رای فرار از غِم ازدواجم و سکوِت گفتم؟ که بچه می

معشوقم، به این تپه پناه آوردم تا آرام بگیرم؟ سرم را 

چرخاندم و به طلوعِ آفتاب در پِس کوهستان و ابرها 

 چشم دوختم، و لب زدم:

اومدم برای آرامش گرفتن... روزهای پرآشوبی -

 پیِش رو دارم...

 رفتی؟شد... کجا میوقتی گرگ داشت نزدیکت می-

 اش را شکار کنم.گاهش کردم تا خندهن

سنگ و چوبی پیداکنم و اون گرگ رو از خودم -

 دور کنم.

بی محابا خندید و بدون درنظر گرفتِن اخم من، باالی 

 ی گرگ نشست.سر جنازه
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کردم دختِر بیوک خان، نترس و فکرش رو می-

 شجاع باشه!

آب دهانم را قورت دادم و ابرو در هم کشیدم. او مرا 

 شناخت؟ور میچط

 دونی؟تو... چی درباره من می-

جنازه گرگ را درون گونی بزرگی انداخت و 

 درهمان حال، گفت:

دونم، جز این که تو ات نمیچیز زیادی درباره-

هایی مثل خواستگاری، درست مثل یه موقعیت

رسی و کله سحر، آزار به نظر میی بیبرره

 خوای با یه گرگ مقابله کنی...می

 زده، زمزمه کردم:بهت 

 تو...-

گونی را باِر اسبش کرد و دوباره به رویم خندید، و 

 های مرتبش را به نمایش گذاشت.ردیف دندان

 من هورتاشم، پسِر ساری خان بیگ!-
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خواست زمین دهان باز کند و به درون زمین دلم می

جوِر شد بروم. این امکان نداشت! خدای من... نمی

کردی؟ این موقعیت دیگری، ما را باهم رو به رو می

اسفناک، اصال برایم جالب نبود که هیچ، گریه دار 

 هم بود!

 با حال زارم نگاهش کردم، که لبخندی زد و گفت:

نگران نباش، به کسی نمیگم که تو رو دیدم، تو هم -

سعی کن این مالقات کوچیک رو مثِل یه راز، پیش 

 خودت نگه داری.

چرخد. تپه به دوِر سرم میکردم آقاحساس می

کردم؟ کاش آبروریزی تا این حد را چطور هضم می

آمد، حداقل به جای هورتاش، یاشار برای نجاتم می

 آن وقتی... آخ یاشار...

آید. جلویم قره را دیدم که شیهه کشان، به سمتم می

جان، ایستاد و صدایی از خودش درآورد که بی

ی را روی گردنش کشیدم و بوسه خندیدم. دستم

 رمقی روی گردنش کاشتم.بی
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 عزیزم... ممنونم که کمکم کردی، مدیونم بهت...-

اش را شنیدم و نگاهش کردم. روی صدای تک سرفه

اسبش نشسته و با لبخند شیطنت آمیزی روی لبانش، 

 کرد.به من نگاه می

و برای تشکر از من، به یه کلمه خشک و خالی -

 دی؟ انصافه؟اکتفا کر

ام، گرما بیرون لب گزیدم و حس کردم از یقه

قدر دریده بود؟ یا چون زند. این مرد، همیشه اینمی

دانست که دیر و زود قرار است باهم... حتی فکر می

داد. خدای من! کردن به ازدواج با او هم عذابم می

حیا زیر یک سقف چطور قرار بود با این مرِد بی

 باشم؟

 

 : آق گونلرفصل دوم️◾

 قسمت هفتم️▪
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 همزمان با بیرون فرستادن نفسم، آرام و لرزان گفتم:

آره، همون تشکر هم زیادی بود! درواقع، انجام -

 وظیفه کردی!

دیف های رتوانستم لبخند پهن و آن دندانمی

صورتش را حتی با این سِر پایینم هم احساس کنم! 

ه جبهه گوندانستم چرا ناخواسته درمقابلش ایننمی

جا و با همین دستانم، توانستم همینام. کاش میگرفته

ی روی لبانش را تکه تکه کنم! آن لبخند مسخره

دانستم، فقط دلم تکه تکه کردنش چطورش را هم نمی

 خواست!را می

سوار قره شدم و او را به سمت یورد حرکت دادم. تا 

 خواستم دور شوم، صدایش را از پشت سرم شنیدم:

رو به عنوان پیشکش میارم برای  پوستش-

خواستگاری، صرفا چون یه یادگاری از من داشته 

 باشی!
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دندان به دندان خاییدم و فشار انگشتانم دور بنِد افسار 

را محکم کردم. نفسم را با حرص، بیرون فرستادم و 

بدون این که جوابی به حرف هایش بدهم، مسیر 

 رفتن را در پیش گرفتم.

یدم و از قره پیاده شدم. آتاخان و به آالچیقمان رس

زدند و آیشن با آیشن، با آب و تاب حرف می

داد و گاه هایش گوش میای درهم، به حرفچهره

داد. تا گاهی، سرش را به نشانه موافقت تکان می

های آتاخان را نادیده گرفت و به مرا دید، حرف زدن

 طرفم آمد. از قره پیاده شدم و درحالی که آن را به

بستم، آیشن جلو آمد و مشغول تیرِک چوبی می

 نوازش گردِن قره شد.

 کجا بودی گونش؟ آتاخان نگرانت شده بود.-

به آتاخان نگاه کردم و درحالی که سرم را به نشانه 

 دادم، جواِب آیشن را دادم.سالم برایش تکان می

 تپه، یکم گشتم و اومدم.رفتم آق-

 نیدی؟اون صدای تیراندازی... تو هم ش-
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 با ابروهایی باالرفته، نگاهش کردم.

 چطور صداش رو شنیدی؟-

 نیشخندی زد و به قره نگاه کرد.

تپه که فاصله زیادی صدا توی کوهستان پیچید، آق-

 جا نداره *ساری گلین!با این

 متعجب و با خنده، گفتم:

 چی؟-

 هایم زل زد.ای باال انداخت و با خنده، به چشمشانه

ساری خان بیگ شدی، با این موهای عروِس -

ات، حق دارم طالیی و اون فامیلی عجیِب همسر آینده

 ساری گلین صدات بزنم!

با یادآوری آن ازدواجِ احمقانه، دلم گرفت اما لبخند 

کوچک و کمرنگی روی لب نشاندم. نباید آیشن را 

 کردم.هم با ناراحتی خودم، ناراحت می
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———————————————— 

 

 گلین: عروِس موطالییساری ��

 

 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت هشتم️▪

 

 

آره، من شدم ساری گلیِن ساری خان بیگ! فقط -

 امیدوارم... 

زمان با بیرون فرستادن نفسم، خیلی آرام ادامه هم

 دادم:

 امیدوارم آخِر این ماجرا ختِم به خیر بشه...-

هایم گیج شده بود، سری تکان داد آیشن که از حرف

ز من دور شد. بدون توجه به او و آتاخان که و ا

دوباره باهم مشغول حرف زدن شدند، به طرف 
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اجاقی که نزدیِک آالچیق برپا شده بود رفتم. خواستم 

 کنار اجاق بنشینم که صدای غرغر عمه را شنیدم.

گونش؟ تو امشب نامزدیته، نشستی جلوی آتیش که -

بهت  بوی دود بگیری؟ پاشو ببینم! برو پیش سمن،

 کمک کنه آماده بشی!

 غرولند کنان از کنار اجاق بلند شدم و نق زدم:

خوام ناهار بذارم! بعدش باید دام رو ببرم عمه؟ می-

 مرتع برای چرا، من وقت برای آماده شدن ندارم!

کوبید، به طرفم آمد و درحالی که به صورتش می

دست آزادش را روی کتفم گذاشت و مرا به سمِت 

 شان هل داد.آالچیق خود

برو ببینم، دیگه چی؟ جلوی دود بمونی، بوی -

گوسفند هم بگیری؟ گونش زودتر برو جلوی چشمام 

 نباش!

پاکوبان و با حرص، به سمت آالچیق عمه جیران 

شد؟ ها چه میرفتم. تکلیف ناهار آتاخان و چرای دام

ها را به حاِل خودشان رها کنم! توانستم که آننمی
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گذاشت که آتاخان گرسنه مه نمیخب مطمئن بودم ع

ها هم باید آیشن را بماند، شاید برای چرای دام

 فرستادم!می

داخل آالچیقشان شدم و با دیدن سمن که باعجله 

رفت، با ابروهایی باالپریده طرف میطرف و آناین

 و متعجب، نگاهش کردم.

 سالم سمن، چی شده؟ خبریه؟-

اش کوبید و به درست مثل عمه به گونهبا دیدنم، 

سمتم آمد. از جفت بازوهایم گرفت و مرا داخل 

 های آالچیق را انداخت.کشاند، و تمام پرده

تو که هیچ تکونی به خودت نمیدی! زودباش بَکن -

 اون لباسات رو، زودباش که وقت نداریم!

 

 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت نهم️▪
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 با تته پته گفتم:

 باسام؟ اما... لباسام چشه؟چی؟ ل-

ای به سر تا پایم پوفی کشید و دست به کمر، اشاره

 کرد.

ات لباسات چش نیست؟ یه نگاه به ریخت و قیافه-

بنداز! قیِد تومان رو که زدی، یه شلوار گشاد تنت 

کردی و یه کوینک و جلقا، حاال یه یایلق هم برای 

وری خوای اینطریانشدن انداختی رو سرت! نکنه می

 تو مجلس نامزدیت حاضر بشی؟

ام دربیاید! این رسومات مسخره کم مانده بود گریه

هایم، در شد با همین لباسدیگر برای چه بودند؟ نمی

 مجلس حاضر شوم؟

سمن مجالی برای فکر کردن به من نداد و به طرفم 

ای آمد. بند جلقاام را باز کرد و آن را به گوشه

سرم دراورد و خواست انداخت. کوینکم را هم از 
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دستش را به سمت شلوارم ببرد، که با حالت جیغ 

 مانندی گفتم:

 نه! ول کن! حداقل از پس این یکی برمیام!-

با خنده، لبانش را به هم فشرد و از من فاصله 

گرفت، و دست به سینه نگاهم کرد. با اشاره ابرو، 

به او فهماندم که رو برگرداند تا راحت باشم. 

ه سمت صندوقچه گوشه آالچیقشان رفت، برگشت و ب

و مشغول گشتن شد. من هم شلوارم را درآوردم و 

 خواست برگردد، که با جیغ گفتم:

 نه نه، صبرکن!-

بلند شد و با حرص به طرفم آمد، و یایلقم را هم از 

 سرم برداشت. 

کنی گونش! بیا این لباس دیگه خیلی داری کفریم می-

جا کنارم، تا یکم به این ینرو تنت کن، بعد بیا بشین ا

 ات هم برسم!قیافه بور و رنگ پریده

ها در دستش را گرفتم و هایی برچیده، لباسبا لب

نگاهشان کردم. کوینک زرد رنگی که به طرز 
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زیبایی، رویش با سنگ کار شده بود. تومان بلند و 

زرد رنگی هم همراهش بود که همان طرح روی 

حوصلگی تنم با بی ها راکوینک را داشت. لباس

کردم و درحالی که نفسم را محکم به بیرون 

فرستادم، جلقای هم طرحِ آنان را هم به تن زدم و می

کمربندی از رویش بستم. سمن نیم نگاهی به من 

هایش درخشید. به طرفم آمد انداخت و با دیدنم، چشم

ای روی سرم انداخت، و موهای و یایلق زرد و ساده

ا باز کرد و جلوی موهایم را با ام ربافته شده

هردودست، به دو طرف پخش کرد. عقب رفت و با 

عشق نگاهم کرد که خجالت زده، سرم را پایین 

انداختم. نگاهش را دوست داشتم، چنان با محبت 

کرد که گویی به خواهر کوچکترش نگاه نگاهم می

کند. دلم کند و با نگاه، او را تحسین میمی

ج خلقی کنم و غر بزنم، اما شرم خواست بازهم کمی

و حیایی که از نگاه تحسین برانگیِز سمن نصیبم 

 شد که حتی سرم را باال بیاورم. شد، مانع این میمی
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به طرفم آمد و هردو دستش را روی بازوهایم 

 گذاشت، و مرا به گوشه ای هدایت کرد تا بنشینم. 

سرمه و سرخابش را از صندوقچه درآورد، و جلویم 

 اشت.گذ

هات رو ببند ساری گلین، وقتشه مثل اسمت چشم-

 بدرخشی عزیزم...

 

 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت دهم️▪

 

 

 

پرسیدم حکمِت آمدنم چیست؟ این گاهی از خود می

که هرروز صبح دام به چرا ببرم و ناهار بار 

بگذارم و با قره میان دشت و کوه و جنگل بچرخم و 
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بعد برگردم به آالچیق، و دوباره روز از نو و 

 روزی از نو؟

هرچند، من به همان زندگی هم راضی بودم. من 

ام را دوست داشتم، نه این اسِم همان روال همیشگی

"ساری گلین" و لباس زرد و پولکی پوشیدن و سرمه 

 کشیدن را... 

است برگردم به همان روزهای قبلم، به خودلم می

ام با ی یواشکیهمان زندگی آرامم و عاشقانه

قدر دلم به حال عاشقِی خودم و یاشار... آخ که چه

 سوخت...یاشار می

ام رها کرد. سمن موهایم را بافت و روی شانه

چشمان سرمه خورده و لبان سرخم، به قدری توی 

توانستند هی، میترین نگازدند که با کوچکذوق می

 شوم!بفهمند دارم عروس می

شدم؛ عروس آن مردی که امروز عروس می

مردانگی به خرج داد و جانم را... سرم را تند تکان 

کردم. دادم. نه، نباید به آن لحظات مسخره فکر می



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

90 

من دلم را به یاشار باخته بودم، من عاشق یاشار 

ن سبز و بودم، نه آن مرِد چشم زمّردین... یاد چشما

ای اش افتادم و تنم لرزید. زیر نگاه چندلحظهوحشی

خواستم شدم. چطور میآن شبش، داشتم ذوب می

 ام را با او بگذرانم؟ادامه زندگی

حتی فکر کردن به تصاحبم توسط مردی جز یاشار، 

لرزاند. آه بر دلم... آه بر این زبان کوتاه و تنم را می

ر و سکوتش... آه بر شرم لعنتی... آه بر خجالت یاشا

ی چشم زمّردینی که... نه... او که زادهآن خان

تقصیری نداشت... او هم درست مانند من، قربانِی 

توانستم قبل از انجام انتخاب پدرش شده بود. کاش می

این ازدواج، با او حرف بزنم و نظرش را بپرسم. 

شاید... شاید او هم شخِص دیگری را دوست داشت 

شدم؟ دهان کشید، من بدنام نمیب میو... اگر عق

شد بست... حرف پشت حرف ردیف مردم را نمی

شان در گوش همگان کردند و صدای زمزمهمی

پیچید که آری؛ دختِر بیوک خان ایرادی داشته که می

عقب کشیدند. اما... برایم مهم بود؟ مسلما نه... مهم 
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افکار و تصمیمات یاشار بود، مهم این بود که او 

ام. مهم فهمید من فقط به خاطر او، پا پس کشیدهیم

 دلم بود، مهم دِل او بود...

از جای برخاستم و به سمت در خروجی چادر رفتم، 

 که سمن از پشت صدایم زد.

 کجا میری گونش؟-

به طرفش برگشتم، و مضطرب و پریشان نگاهش 

 کردم.

 باید با پسِر ساری بیگ حرف بزنم، من...-

در هم کشید، و با لحن تند و صدای  جلو آمد و ابرو

 آرامی گفت:

چی؟ زده به سرت؟ تو از رسومات خبر نداری؟ که -

 دیگه رو ببینید؟نباید تا محرمیتتون، هم

 اما من...-

 با تحکم گفت:
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جا تا وقتی که حرف نباشه گونش، بشین همین-

خانواده دوماد بیاد. نه من رو توی دردسر بنداز، نه 

 خودت رو!

ای درهم، به سمت پشتی هایی افتاده و قیافههبا شان

ای رفتم و تکیه دادم. از من چه زوار در رفته

جا بمانم و دم نزنم و منتظر خواستند؟ که همینمی

قدر در قبال خودم باشم تا بیایند و مرا ببرند؟ آن

 اختیار بودم؟ به خودم نهیب زدم:بی

 زد وخواستی، وقتی آتاخان باهات حرف می"می

گفت که پسر ساری بیگ خواستگارته، تو هم می

گفتی دلتو باختی، یا کردی و میزبون دراز می

قدر غّصه خوای! حاال حقته، اونگفتی نمیحداقل می

 بخور تا بمیری..."

کار را هم کردم... زانوهایم را درآغوش و همین

ام را به زانوهایم چسباندم، و آرام و کشیدم و پیشانی

 ستم...صدا گریبی
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 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت یازدهم️▪

 

 

 

آمد. سرم را باال صدای هلهله، از بیروِن آالچیق می

هایم کشیدم تا سیاهی آوردم و انگشتانم را زیِر گونه

هایم پاک کنم. ی سرمه را از روی گونهپخش شده

ام را باال کشیدم و زانوهایم را تکیه گاِه دستانم بینی

م. صدای شاد و بشاش سمن را کردم، و بلند شد

 شنیدم:

 گونش اومدن، اقوام خودمون اومدن!-

سریع یایلق روی سرش را عوض کرد و دو طرف 

های آالچیق را باالکشید. یایلقم را روی نیمی از پرده

ی پخش صورتم کشیدم تا چشمان نمور و سرمه

ی زیر چشمم مشخص نشود. صدای ترانه شده

شان شدید روی اعصابم و دست زدنشان خواندن
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خواست فریاد بکشم و بگویم بس است، بود. دلم می

خواهم هیچ چیز بشنوم، تا ِکی خفه شوید، دیگر نمی

خیالی بزنید و برقصید و قرار است خود را به بی

تان هم تان را شوهر بدهید و ککزبانه بسته دختران

 نگزد؟

درمزلر، ساچین اوجون هورمزلر، گولون سونون -

بافند، گل را غنچه ساری گلین...)پایین مو را نمی

 َکنند، عروِس موطالیی...(نمی

ابروهایم با تعجب باال پریدند. این صدا... این صدا، 

صدای یاشار نبود؟ نفسم برید، او هم به مراسم 

توانستم باور کنم... ام آمده بود؟ اما... نمینامزدی

اش، قطرات اشک چشمانم پر شد و با حرِف بعدی

 هایم هوِس بازیگوشی کردند...روی گونه

بو سودا نه سودا دی؟ سنی منه ورمزلر، نِینیم آمان -

آمان، نِینیم آمان آمان، ساری گلین...)این عشق، چه 

دهند، ای امان امان عشقیست؟ تو را به من نمی

کار کنم، عروِس کار کنم؟ ای امان امان چهچه

 موطالیی...(
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هایش و آن شعر سوزناکی که رفدر بهِت ح

خواند بودم، که زنی جلوتر آمد و هوِس برداشتن می

یایلق را از صورتم کرد تا عروس را ببیند! پایین 

شاِل جلوی صورتم را با دست گرفتم، و محکم 

شان باالتر رفت و شنیدم اش داشتم. صدای هلهلهنگه

 ها گفت:که یکی از آن

و باال بزنه مهناز، بیا خواد دوماد اون یایلق رمی-

 طرف!این

شان خوش بود... داماد؟ اصال چشِم دیدنش را دل

داشتم که بخواهم او هم یایلقم را باال بزند؟ آن بغض 

ی ته گلویم، مجالی برای لب گشودن و حرف مسخره

خواستم یایلقم را باال داد. من نمیزدن به من نمی

یقی و های خیس و آن نوای موسبزنم چون این چشم

کردند. بیشتر جلو صدای مردانه، رسوایم می

هایم به کشیدمش و سعی کردم با فشردن دندان

 ام را کنترل کنم.دیگر، لرزش چانهیک

گویم. کنارم درست کنارم ایستاده بود؛ یاشار را می

سرپا ایستاده بود و به عنوان فامیل خیلی نزدیکم، 
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م بدهد... منتظر بود تا کاروان داماد برسد و تحویل

مرا سوار بر اسِب داماد کند و... حتی فکر کردن به 

 داد...آن هم آزارم می

نَه اوالر بیر گون گورم، نازلی یارمین اوزونو، -

نِینیم آمان آمان، نِینیم آمان آمان، ساری گلین...)چه 

شود روزی ببینم، صورت یاِر نازنینم را، ای می

کار کنم، چه کار کنم؟ ای امان امانامان امان چه

 عروِس موطالیی...(

باز هم صدایی دیگر آمد و شادی داخل آالچیق بیشتر 

 شد. یکی از حاضران با حالت فریاد مانندی گفت:

 خانواده داماد اومدن!-

ام نلرزد. حاال دیگر فشردن لب گزیدم تا چانه

 کردند...هایم به هم نیز افاقه نمیدندان

 

 فصل دوم: آق گونلر️◾

 وازدهمقسمت د️▪
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همه جلوی آالچیق جمع شدند تا آمدن کاروان داماد 

را مشاهده کنند و در این میان، یاشار هم فرصت 

پیدا کرد و رو به رویم ایستاد، و با صدایی بم شده 

 از شدت غم، لب زد:

نتونستم گونش... نتونستم و به همین راحتی از -

ی روی بیوک خان و اون دستت دادم... من شرمنده

 های خیس و نمور توام...چشم

 قدمی به عقب برداشت و ادامه داد:

خواست بمیرم و این روز رو نبینم... آخ که دلم می-

من میرم... اومده بودم از تو خداحافظی کنم... 

 ساری گلین!

طاقت نیاوردم و با صدا گریستم، که صدای هول 

 ی آیشن را با فاصله از خودمان، شنیدم:کرده

 وبه؟ گونش؟ حالت خ-

 ام گذاشت.کنارم ایستاد و دستش را روی شانه
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 یاشار چی بهت گفت که به هم ریختی؟-

 سرش را به طرِف یاشار برگرداند و تند گفت:

کنی داداش؟ اون که چرا خواهرم رو ناراحتش می-

قرار نیست برای همیشه از پیشمون بره، دوتا 

اش رو آالچیق باهامون فاصله داره! دیگه غصه

کار داری؟ االن  جا چینکن... اصال تو اینبیشتر 

خانواده داماد میرسه، برو بیرون. زشته یه مرد 

 ها باشه!میون زن

یاشار لحنش را کنترل کرد و شادی را چاشنی آن 

 کرد.

باشه، باشه! اومدم یه کم اذیتش کنم و بعد برم. بعد -

ها، از خداتون هم باشه که اومدم میون اون خانوم

 کردند؟ندیدی چطور نگاهم می

اش را ام، حالت سر و چهرهاز پِس آن یایلق توری

دیدم. سرش را به طرفم برگرداند و کم و بیش، می

لبخند کوچک اما تلخی زد، که فقط خودمان دونفر 

 دانستیم...معنی آن لبخند را می
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باالخره یه جورایی... برادِر عروس محسوب میشم -

 و...

 وار، لبخند زد.انداخت و دیوانهسرش را پایین 

 اومدم ازش یه خداحافظی کوچولو کنم!-

 آیشن دست به کمر زد، و با سوءظن پرسید:

 خداحافظی؟-

 به خاطر این که داره از میون ما میره!-

 آیشن قدمی نزدیکش شد و به طرفش خم شد.

خوای وسط عروسیش برگردی شهر؟ تو که نمی-

 ؟هان؟ برای همین ناراحتش کردی

 به سمتم آمد و دستش را دوِر بازویم حلقه کرد.

خوای قدر برامون مهم هستی و باز میدونی چهمی-

وسط مهم ترین روِز زندگی گونش، بذاری بری 

 شهر؟

 دستی میان موهایش کشید و کالفه، نگاهم کرد.
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رفتم آیشن، خودت که اگه کار نداشتم که عمرا نمی-

روز هم نباید  دونی، حساب و کتاب من یهخوب می

ها نباشم جا به جا بشه، اگه پاسخگوی ارباب رجوع

 مون کساد میشه.که زندگی ایل

 دستی دور لبش کشید و به رویم لبخند زد.

کنم گونش... از طرِف برات آرزوی خوشبختی می-

 من... به... داماد هم تبریک بگو...

بغض گلویم به قدری بیشتر شده بود که حتی 

س بگیرم. سر تکان دادم که دستش را توانستم نفنمی

زمان، قطره اشکم روی دستش چکید. جلو آورد و هم

اش را حتی از پِس این توانستم خندهتلخ خندید، می

یایلق هم مزه مزه کنم... دستم را پس کشیدم و دستش 

را پس کشید و باال برد، و روی اشکم را نرم بوسید 

دن صدای تر شو قدمی به عقب برداشت. با نزدیک

هلهله، از آالچیق بیرون رفت و صدای کریه زنانی 

 خواندند، باال و باالتر رفت...که نوای محلی می
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 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت سیزدهم️▪

 

 

 

دقایقی نگذشته بود که صدایی آشنا را شنیدم. سر باال 

آوردم و با انزجار، از پس پرده اشک و تور روی 

رزن کریهی بود که صورتم نگاهش کردم. همان پی

شب اولین الچیلیگ، با ساری خان بیگ آمده بود و 

زدم که خواهرش باشد. نفسم را محکم به حدس می

بیرون فرستادم و به او نگاه کردم، که نزدیکم آمد و 

زند، رو درحالی که مشخص بود به زور لبخند می

 به رویم ایستاد و دستانم را گرفت.

نش، پس ازت داری عروس خان ایل میشی گو-

 انتظار دارم مثل عروِس یه خان رفتار کنی.

ام یادم رفت. ابرو در هم کشیدم و اندوه آن لحظه

زد؟ مگر رفتار ام قفل شد. درباره چه حرف میفکّ 
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من چطور بود؟ یا عروس خان باید چطور رفتار 

دانستم؟ او هم درست یکی مثل کرد که من نمیمی

حیا، که دریده و بیی احمقش بود؛ همان برادرزاده

شان هم نیش داشتند! خواستم حتی در حرف عادی

چیزی بگویم که دختری جلو آمد و بازوی زن را 

گرفت، و قدمی به عقب رفتند. زنان دیگری از 

شان، با خانواده ساری خان بیگ هم آمدند و در دست

هایی که رویشان پارچه قرمز انداخته بودند، سینی

رقص محلی و آواز خواندن  وسِط آالچیق شروع به

کردند. لبخند تلخی کنج لبانم جا خوش کرد. آسمان به 

ها، برای من و آمد اگر این مراسم و شادیزمین می

توانستم به مراِد شد که من هم مییاشار بود؟ چه می

دلم برسم؟ نگاهم را از آنان گرفتم و با چشم، دنبال 

تی در آن یاشار گشتم. نبود... چنان رفته بود که ح

شد. دلم برای زندگی و بخت ها هم دیده نمیدوردست

سوخت که الل سوخت، دلم برای خودم میسیاهم می

توانستم حتی حرف دلم را اظهار شده بودم و نمی

قدری پیش کنم. دهانم را با حیا دوخته بودند و آن
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زده بودم که حتی توان دفاع از وجدان خودم شرم

دانم را نداشتم. پدر سرنوشت تصمیماتم، در مقابل وج

ای که در دفتر های مسخرهبسوزد با این خط خطی

 تقدیِر من رقم زده بود...

ها را جلو آوردند و رو به رویم، یکی یکی سینی

ها را روی زمین گذاشتند. پارچه قرمز روی سینی

برداشتند و نگاهم را روی جواهرات و یایلق سفید 

نه و شمعدان را هم دار گرداندم. آیکالغی و طرح

ها را هم کنارش ها گذاشتند و شیرینیپشت سینی

ها ی هورتاش جلو آمد و به سمت سینیگذاشتند. عمه

 خم شد، که صدای یکی از زنان بلند شد.

ارمغان، انجام این رسم، کار مادر داماده، اگه -

 اش میتونه انجام بده.مادرش نباشه خاله

هورتاش که حاال فهمیده بودم اسمش ارمغان عمهی 

است، پشت چشمی رو به زن نازک کرد و دماغش 

 را چین داد.
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خودم انجامش میدم. عروس ساری خان بیگه، پس -

یه زن از تایفه ساری خان باید این رسم رو به جا 

 بیاره، نه یه زن غریبه!

ها که قدمی به جلو آمده بود، دوباره به یکی از زن

گشت و میان جمعیت ایستاد. یک لحظه، فقط عقب بر

یک لحظه دلم به حال هورتاش سوخت. او هم مثل 

مادر بود و در انجام این رسومات، درست من بی

ماند! سرم را تکان مانند یک لشکر بی سردار می

دادم تا آن دلسوزی مسخره را از سرم بیرون 

کردم؟ اندازم. این چه فکرهایی بود که میبی

حیا برای چه بود؟ نفسم برای آن مردک بیدلسوزی 

را محکم به بیرون فرستادم و متوجه ارغوان شدم 

که رو به رویم ایستاد، و یایلق کالغی را روی همان 

یایلق زرد رنگ خودم، و دور سرم پیچاند گره زد و 

های روسری، از کنار صورتم آویزان شدند. گره

تادم و سعی نفسم را با حالت آه مانندی به بیرون فرس

کردم بغضم را، با آب دهانم فرو ببرم. گردنبند 

طالیی زنجیری شکل و نسبتا ضخیم و پهن را از 
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داخل سینی برداشت و به طرفم آورد، و چندباری 

کردم دور گردنم پیچاند و قفلش را بست. احساس می

گردنم بر اثر وزن سنگین زنجیر، به پایین خم شده 

را گرفتم و میان انگشتانم است. کالفه، گوشه تومانم 

شد هرچه زودتر از شر این فشردم. کاش  می

شان خالص شوم. کاش دوباره آن رسومات مسخره

گرفت و سر هورتاش را میان گرگ جان می

کشید و او را با یک حرکت های تیزش میدندان

 بلعید!می

در فکر آن گرگ لعنتی و قاتلش بودم که با دیدن 

دی، نفسم برید! جلقاای که با ی داخل سینی بعتحفه

خز گرگ درست شده و زیر آن پارچه قرمز پنهان 

شده بود. لعنت به تو هورتاش، لعنت به تو و این 

 ات!پیشکش مسخره

 

 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت چهاردهم️▪
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خاییدم و از جانب هورتاش دعا دندان به دندان می

از  کردم که چشمش به من نیوفتد، وگرنه طوریمی

 آمدم که آن سرش ناپیدا! خجالتش در می

کرد، ارغوان یایلق کالغی روی سرم بازی می

اش را محکم نبسته بود. خواستم دستانم را باال گره

اش را محکم بکنم، که دختری جلو آمد و ببرم و گره

 ترین لحن ممکن، گفت:ترین و خصمانهبا عجیب

ر سرت نه، تو دست نزن! باید خانواده دوماد دو-

 محکمش کنن!

هایش را گرفت، و محکم دور سرم جلوتر آمد و گره

محکمش کرد که آخم درآمد. این دختر وحشی دیگر 

ی آن عتیقه بود؟ نگاهم بین حالت کدام فامیل عفریته

 ی ارغوان و این دختر چرخید. نکند...پیروزمندانه

 جا باید بریم!مارال، دخترم، بیا این-
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ی آن این عفریته، دخترعمه حال فهمیده بودم که

 عتیقه بود! 

آیشن جلو آمد و بازویم را گرفت، و مرا سوار قره 

کردند و به آالچیق آتاخان بردند. تا به آالچیق 

رسیدیم، هجوم اشک به چشمانم را احساس کردم. 

ای بنشینم، زانوی غم به بغل خواست گوشهدلم می

چشم شده بگیرم و تا جان دارم، هق بزنم. سر و پایم 

مان را از زیر نظر بود و جز به جز آالچیق

گذراندم. قرار که نبود همین امروز مرا به خانه می

ساری خان ببرند، هنوز چندصباحی را فرصت 

 داشتم! 

های معتددی که داخل آالچیق شدیم و مرا روی پشتی

روی هم چیده بودند، نشاندند و همراه ساز و آواز، 

دِن دور سرم کردند. نفسم شروع به رقصیدن و چرخی

زده، را با حالت آه مانندی بیرون فرستادم و ماتم

دستانم را دور زانوانم حلقه کردم و به طرح زیبای 

 تومانم خیره شدم.
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قدر گذشته بود که صدای ساز و دهل باز دانم چهنمی

بلند شد، و در همان لحظه با صلواتی بلند، صدای 

شبختی عروس و هایی برای خوساز قطع و صلوات

داماد فرستادند! چه خیال خوشی داشتند! خوشبختی؟ 

آن هم من و آن عتیقه؟ تقریبا موضوع محالی بود! 

 البته تقریبا که نه... کامال مطمئن بودم محال است! 

از حرص و عصبانیت، تومانم را در مشت گرفتم و 

به قدری محکم فشردم که دستانم سفید شدند. از زیر 

کم، به مردانی که به سمت آالچیق آن یایلق ناز

اش که یک سر و آمدند چشم دوختم. قد بلنِد هورتمی

گردن از بقیه بلندتر بود، خیلی خوب او را از 

کرد. جلوتر آمدند و آن سمت پرده دیگران متمایز می

میان آالچیق نشستند، و به پشتی تکیه دادند. یکی از 

ا، شروع ای کرد و با لحنی رسها، تک سرفهسقلآق

 کرد به حرف زدن:

امروز دور هم جمع شدیم تا فرزند ارشد بیوک خان -

رو به همسری پسر ارشد ساری خان بیگ دربیاریم. 

 کنیم...پس با اسم خدا، این مراسم رو شروع می
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ام هم از جانم احساس کردم توان و نیروی نداشته

رفت. حتی نای نفس کشیدن هم نداشتم. دستانم شل 

طرف بدنم افتادند. آیشن یک طرفم، و شدند و دو

سمن سمت دیگرم ایستاده بودند و دستشان را روی 

سقل ادامه داد و خطبه را ام گذاشته بودند. آقشانه

هایی که زده بود را زده، حرفجاری کرد و من یخ

شنیدم. با صدای آن شان کنم، میکه هضمبدون این

آورد، ام پیرمرد و فشار آرامی که سمن به شانه

 حواسم را جمع کردم.

 عروس خانوم، وکیلم؟-

آن بغض مسخره به قدری در گلویم بزرگ شده بود 

بار آیشن، خم شد توانستم نفس بکشم. اینکه حتی نمی

 و با اوقات تلخی، دِر گوشم زمزمه کرد:

خوای جواب بدی؟ آتاخان رو گونش باِر سومه، نمی-

 کنه؟ببین چطور نگاهت می

آوردم و زیرچشمی، به نگاه ملتمس سرم را باال 

مان هم آتاخان که حتی از پس یایلق و آن پرده میان
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آمد، زل زدم. درکش به خوبی به چشم می

کردم... میترسید نه بگویم و گند بزنم به آبرویش، می

آبرو بشود و االن دقیقا مطمئن بودم اگر ترسید بیمی

با  خواست ودادم، دلش مرگم را میجواب منفی می

گفت مرگش شرف دارد به زنده ماندنش، خودش می

 آبرویِی من...به قیمت بی

 دار، گفتم:ای لرزان و صدایی بغضبا چانه

با اجازه تموم بزرگای مجلس، آتاخان و روحِ -

 مادرم... بله...

 

 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت پانزدهم️▪
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شان بلند شد و من با سری به هم صدای شادیباز 

گِر مرگ عشقم بودم. هایی افتاده، نظارهزیر و شانه

کشتم و حس مسئولیت گر احساسی که باید مینظاره

کردم... من ای که باید خرجِ این رابطه میو پایبندی

مرِگ احساسم را به چشم دیدم و حال، کاری جز 

آمد. پسم بر نمیاشک ریختن و در خفا گریستن، از 

توانستم از شر این ازدواج احمقانه خالص کاش می

خیال تمام دردسرهای بعدش شد بیشوم. کاش می

 جا فرار کنم! به خودم تشر زدم:بشوم و از این

"احمق نشو گونش! حاال خطبه عقد هم جاری شده. 

چه زود فراموش کردی! تو حاال دیگه زِن اون 

نخوای... مجبوری مردک هستی. چه بخوای و چه 

 پایبند بمونی!"

هایم را در میان رقصید و چرخیدن زنان لرزش شانه

زدند، و دختران دور خودم، پنهان کردم. می

 دادند. رقصیدند و آواز محلی سر میمی

به قدری در خود بودم که نفهمیدم چندوقت است 

ام. وقتی به خود آمدم، جا و با همان لباس نشستههمان
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ی هورتاش جلو آمد و از وی عفریتهکه دخترعم

بازوهایم گرفت.  مرا بلند کرد و درحالی که به 

 کشاند، در گوشم لب زد:سمت بیرون آالچیق می

ی دایی خان بیگ وقتشه این جشن رو توی خونه-

ادامه بدیم. چرا یه گوشه نشستی؟ مگه عروسی تو 

 نیست دختر؟

کردم اما درکش حرص کالمش را احساس می

کرد و این ردم. چرا خصمانه با من صحبت میکنمی

کرد؟ مگر من چنین حرصش را بر سر من خالی می

چه هیزم تری به او فروخته بودم که خودم خبر 

 نداشتم؟

هایی افتاده، از آالچیق بیرون آمدم و مرا با شانه

سوار اسب غریبی کردند. سرم را چرخاندم و نگاه 

ر بود حتی او را گریانم را به قره دوختم. یعنی قرا

آمد مرا از تنها هم از من بگیرند؟ چطور دلشان می

 چیزی که برایم مانده بود، دور کنند؟
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نگاهم را به دستانم، که افسار اسب سفید را گرفته و 

مهابا، روی فشردم، دوختم و قطرات اشک بیمی

دستانم چکیدند. تحمل نداشتِن یاشار برایم سخت بود. 

با گرفتِن قره از من و خواندن ترش هم کردند، سخت

ترین ی مسخره میان من و کسی که کوچکآن خطبه

 شناختی هم نسبت به او نداشتم...

ی ساری خان بیگ همان سور و بساط، حال در خانه

ادامه داشت. با این تفاوت که در آخِر مراسم و وقتی 

ها هم ما را در ها متفرق شدند، خودیهمه غریبه

ن تنها گذاشته و بیرون رفتند. به آالچیِق ساری خا

خیال خودشان، حال وقتش بود که داماد، عروسش 

 را ببیند! 

نفسم را با حالت آه مانندی بیرون فرستادم و از روی 

خواست بیرون بروم، صندلی چوبی بلند شدم. دلم می

خواست من هم همراِه آیشن و آتاخان، از دلم می

ن بازگردم! اما آالچیق بگریزم و به آالچیِق خودما

شدم ماندم و منتظر میجا میچاره چه بود؟ باید همین

 کند؟که ببینم باالخره آن مرد چه کار می
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 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت شانزدهم️▪

 

 

های سرم را باال آوردم و زیرچشمی، پاییدمش. پرده

آالچیق را پایین انداخت و گر گرفتم. او... چه 

ها، فکر پایین انداختِن پردهقصدی داشت؟ نکند با این 

 شومی به سرش بزند و در همین شِب نامزدی...

سرم را تند تکان دادم. نه گونش، احمق نشو! او 

شعور نبود! اما... چطور و از کجا او قدرها هم بیآن

ای کوتاه، با او شناختم؟ من که جز مکالمهرا می

 خواست...برخورد دیگری نداشتم! نکند می

اهایش رو به روی خودم، لرز بدی به جانم با دیدن پ

افتاد و تمام تنم سرد شد. دستش را به طرف سرم 

آورد و یایلق کالغی را آهسته، از دور سرم باز 

ام آمد، نفسم را کرد. دستش که به سمت یایلق توری
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در سینه حبس کردم و چشمانم را بستم. احساس 

ام ام جاری شده و تمهایم روی گونهکردم اشکمی

آبروداری که تا آن لحظه کرده بودم، قرار بود در 

 همین زمان به باد برود!

احساس کردم که یایلقم را از روی صورتم باال زده 

اش را احساس و روی سرم انداخت. نگاه خیره

زده بودم که حتی توان باز کردم اما به قدری شرممی

دانستم کردن چشمانم و دیدنش را نداشتم. نمی

ای گذشته بود که آرام، الی پلک گشودم و هچنددقیق

نگاهش کردم. قدمی به عقب برداشت و با آن لبخند 

 اش، مرا به سخره گرفت.کج و مسخره

جا بودن و راحت بگم... با من دونم انتظار اینمی-

ای هستم بودن رو نداشتی! نمیگم آدم فوق العاده

نکنم اما... فکر کنم بتونی تحملم کنی... هرچند، فکر 

 وقف دادن خودت با شرایط زیاد طول بکشه.

از من رو گرفت و خواست بیرون برود که تمام 

توانم را جمع کردم و با صدایی لرزان، مورد خطاب 

 قرار دادمش:
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 صبرکن!-

هایم بدون این که برگردد، ایستاد و گوش به حرف

 سپرد.

که حِق محکوم کردن من رو نداری، درحالیتو -

 دونی!هیچ چیز از من نمی

 قدمی به سمتش برداشتم و ادامه دادمک

میلم چون از تو خوشم نیومد؟ یا... کنی بیفکر می-

دونم، جواب مثبت دادم به خاطر اسم و رسم چه می

 پدرت؟

 نزدیکش شدم و دقیقا، پشت سرش ایستادم.

بال اسم تو پشت بند اسم جا نیستم چون دنمن این-

 ای هم به تـ...خودمم، هیچ عالقه

سریع به سمتم برگشت و از بازویم گرفت، و دست 

دیگرش را روی دهانم گذاشت و کنار گوشم، با 

 دار و گرفته زمزمه کرد:صدایی خش

حواست رو جمع کن که چی داری میگی چون -

کنی ممکنه برای جفتمون گرون تموم بشه. فکر می
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خیلی تنهاییم و تو هم هرچی دلت بخواد  االن

تونی بار من کنی؟ بیرون آالچیق، درست پشت می

سرت فالگوش وایستادن. پس چیزی نگو که برای 

جفتمون هر شر بشه. بیا و این مراسم رو به فال 

نیک بگیر و ابراز خرسندی کن وگرنه ساری بیگ، 

 گذرونه!سر جفتمون رو از دم تیغ می

 

 گونلر فصل دوم: آق️◾

 قسمت هفدهم️▪

 

 

 

سرش را عقب کشید و من مبهوت و نگران، به پشِت 

زد؟ چرا باید سرش خیره بودم. درباره چه حرف می

های مارا ماندند تا حرفبیرون از آالچیق می

بشنوند؟ نفهمیدم آن شدت خشم و عصبانیت به 

باره از کجا به وجودم سرازیر شد. فکم را قفل یک
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فشردم. نگاهم م را محکم به هم میهایکرده و دندان

به هورتاش افتاد که دست به سینه و طلبکارانه، و با 

کرد و انگار منتظر تای ابرویی باال رفته نگاهم می

ام بود. اگر چیزی که گفت حقیقت عکس العمل بعدی

گوش مانده بودند؟ سرم از داشت... یعنی واقعا فال

نفس عمیق  شدت درد، رو به انفجار بود. سعی کردم

ام، کمی سلیقه به خرج های بعدیبگیرم و روی گفته

 بدهم!

درسته که... ازدواجمون ناخواسته و یه جورایی، به -

کنم تو آدِم بدی برای اجبار بود. اما من... فکر نمی

ی زندگیم باشی. درواقع اصال فکرش رو هم ادامه

کردم که پسِر ساری خان بیگ، یه همچین آقایی نمی

حالم که خدا تو رو سر راهم قرار اما... خوشباشه 

 داده!

های خنداِن هورتاش، تا حد ممکن گشاد شده چشم

کرد و بود. با دهانی بازمانده از تعجب نگاهم می

هایی که سرهم خندید. خودم هم از حرفصدا میبی

ها چه خزعبالتی بودند ام گرفت. واقعا اینکردم خنده
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از این ازدواج؟ عمرا! که به زبان آوردم؟ رضایت 

 زدم! ی او را هم با تیر میسایه

متوجه تکان خوردن نامحسوس چادِر آالچیق پشت 

سرم شدم و سریع، به طرفش چرخید. لبخندی 

شیطانی روی لبانم نقش بست و الی چشم تنگ 

 کردم، و حرکات چادر را زیرنظر گرفتم.

خواستم یه چیز ات هم میی عمهراستی، درباره-

 بگم!

ی هورتاش ی عتیقهحتم نداشتم که آن شخص، عمه

 دانستم با او چه کار کنم!است! می

هورتاش با دو قدم بلند، خودش را به نزدیکم رساند 

و کنارم ایستاد. دست راستش را به زیر لبش کشید و 

دست چپش را، زیر آرنج دست دیگرش قرار داده و 

 اش قفل کرد. روی سینه

نگاه کرد و منتظر عکس العمل موشکافانه به دیواره 

د. نگاه از او گرفتم و به رو به رویم چشم دوختم که 

متوجه تکان خوردن چادر آالچیق شدم. هورتاش 
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ام بلند ریز خندید و من هم لب گزیدم تا صدای خنده

نشود. دوست داشتم کمی حس کنجکاوی آن زنیکه 

 فضول را تحریک کنم!

 عجیبی به نظر تو اولین برخوردم باهاش، یه جورِ -

 دونم چور بگم...رسید... نمیمی

ای کردم تا تُن صدایم را پایین آوردم و تک سرفه

 تر گفتم:ی ته صدایم کمرنگ شود، و د آرامخنده

منظورم اینه که خانوم خوبی بود. مطمئنم هم -

ات بوده و هم مادرت، امروز که حسابی جای عمه

کرد. زن خالِی حتی مادر خودم رو هم برام پر 

 مهربونیه، قدرش رو بدون!

با تکان دیگری که چادر خورد، طاقت نیاوردم و 

ریز خندیدم. رو گرفتم و به سمت دیگری رفتم، و 

های مزخرفی که زده ای نشستم و به حرفگوشه

شان هم ایمان بودم، فکر کردم. حتی یک کلمه

نداشتم! چه قدر دروغ به هم بافتم... حتی خودم هم 
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ه بود که همه چیز خوب است و من، باورم شد

 ترین آدِم روی زمین هستم!خوشبخت

باز هم کامم تلخ شد. انگار لبخند به من نیامده بود! با 

حس این که هورتاش رو به رویم نشسته، سر باال 

آوردم و نگاه پرغمم را به او دوختم. او هم نگاهش 

رنگ و بوی دلجویی داشت. شاید این اجبار، حتی 

 هم گران تمام شه بود! برای او

ای ی مرد دیگهباختهدلدونستم دختِر بیوک خان، می-

دونستن و به ای ایل میهست. تقریبا تموم جوون

دادن که مبادا در حق خودشون جرئت نزدیکی نمی

ات که ممکنه برادرشون باشه، خیانتی کرده معشوقه

باشن. من هم موافقتی با این وصلت نداشتم... 

 گونش...

با به زبان آوردِن اسمم، نگاهم قفِل نگاهش شد. آب 

دهانم را فرو برده و دوباره مسیر نگاهم را عوض 

 کردم.
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خودت که ساری بیگ و حتی پدر خودت رو خوب -

شناسی. به زبون، بهمون بها میدن اما هنوز می

قدری افکارشون امروزی نشده که به فکِر اون

اعتراف کنم که تونم احساسی به اسِم عشق باشن. می

دونن و خب... به هیچ وجه چیزی درباره عشق نمی

کنم که گفتِن این مسئله توسِط تو به پدرت درکت می

باید خیلی سخت بوده باشه. اما این رو هم فراموش 

نکن... اگر اون مردی که دلت رو بهش باخته 

بودی، دوستت داشت... االن توی این آالچیق و 

 عروِس من نبودی...

 

 صل دوم: آق گونلرف️◾
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نفسم را با حالِت آه مانندی بیرون فرستادم. چه 

گفت. اما... با دادم؟ حرِف حق را میجوابی به او می

هایش چیزی از احساس بدی که نسبت به او حرف

کرد! من این مرد را دوست نداشتم که داشتم، کم نمی

ود را برای توانستم خآمد! نمیهیچ، از او بدم هم می

حتی دقایقی بیشتر، کنار او تصور کنم. دستانم را 

دور زانوهایم حلقه کردم و سرم را روی زانوهایم 

گذاشتم، که صدایش از جایی دورتر از خودم، به 

 گوشم رسید.

امشب برای شام، مهمون آالچیِق ساری بیگ -

ات هم حضور دارن... یه هستی. اعضای خانواده

عنوان پیشکش آورده شده که  صندوقچه لباِس تو به

تونی ازشون استفاده االن گوشه همین آالچیقه، می

کنی یا با همین لباس بیای. بعد از مهمونِی شام، 

 ی پدرت... نگران نباش!گردی خونهبرمی

ام حبس در طول حرف زدنش، نفسم را در سینه

ی هایش بودم که با جملهکردم و منتظر اتمام حرف

هایم سوده به بیرون فرستادم و پلکآخرش، نفسم را آ
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را محکم، به هم فشردم. هورتاش از آالچیق بیرون 

هایم رفت و دقایقی بعد، مشغول عوض کردِن لباس

 بودم. 

باز هم با سر و صدا و هلهله کنان، به سراغم آمدند 

 و مرا به آالچیِق کناری بردند.

ای نشسته آتاخان و آیشن، همراه عمه و سمن، گوشه

ی شاهانه و رقص و پایکوبی ی پهن شدهه سفرهو ب

کردند. آتاخان و ساری خان بیگ، دیگران نگاه می

گرم حرف زدن بودند و سمن و آیشن، بلند شدند و به 

ی شخصی را روی خودم سمتم آمدند. نگاه خیره

طرف و کردم اما هرچه سرم را به ایناحساس می

بینم. طرف چرخاندم، نتوانستم شخص خاصی را بآن

دانستم دم عمیقی گرفتم و سرم را پایین انداختم. نمی

چرا اما... هنوز هم امیدی به بازگشِت یاشار داشتم. 

اما... امید داشتنم برای چه بود؟ من که قرار نبود قید 

این وصلت را بزنم... حداقل نه به خاطِر آتاخان و 

عواقب بعد از فرار کردنم... حال دیگر یکی از 

شدم... من واده ساری بیگ شناخته میاموال خان
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شان بودم و این را هیچ جوره جزئی از اموال

 توانستم منکر بشوم!نمی

سمن از دستم گرفت و مرا به سمت باالی سفره 

راهنمایی کرد. یک طرفش، ساری خان و پدرم 

ای در سمت دیگرش نشسته بودند و من، با فاصله

استم و ی من سمِت رجای گرفته بودم. خانواده

ی ساری بیگ، سمت چپم جای گرفتند. خانواده

دقایقی بعد، هورتاش هم آمد و کنارم نشست. بدون 

ی سوپم این که نگاهش کنم، خودم را سر گرم کاسه

دادم. قاشق نشان دادم و هیچ توجهی به او نشان نمی

اول را که به دهان گذاشتم، صورتم جمع شد. چرا 

هایی اال آوردم و با چشمقدر شور بود؟ نگاهم را باین

ریز شده، دنبال شخص خاطی گشتم و با دیدن مارال 

که حرکاتم را زیرنظر داشت. فهمیدم قضیه از چه 

خواست در همین طور... میقرار است. پس که این

دانستم چه روِز اول، مرا پیِش بقیه بد کند؟ خوب می

 بالیی به سرشان بیاورم!

 این رو پخته!گونش خوشمزه ست، نه؟ مادرم -
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قاشقی دیگر برداشتم و بدون این که کاملش رو 

بخورم، همان را نصفه و نیمه خوردم و با 

ی هورتاش که سمت چپش رویی، رو به عمهخوش

 نشسته بود، نگاه کردم و گفتم:

 ش واقعا عالیه. آره، دستشون درد نکنه، مزه-

خبر بود، اش که انگار از همه چیز بیی عتیقهعمه

 ان نگاهم کرد و با محبت گفت:مهرب

 جونت!جونت عزیزم، نوشنوش-

ابروهایم باال پریدند. انگار واقعا او هیچ خبری 

نداشت که دخترش چه بالیی سر کاسه سوپ من 

ای باال انداختم و زیرچشمی به آورده بود! شانه

مارال نگاه کردم، و قاشق دیگری در دهانم گذاشتم. 

چنان به من چسبیده  ، آن زرنگِی کوچکآن لحظه

بود که بدون توجه به شورِی سوپ، تقریبا آن را تا 

 نصف خوردم!

لیوان آبم را پر کردم و خیلی آرام سر کشیدم. به 

خواست تمام آب ام شده بود که دلم میقدری تشنه
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توی سفره را سر بکشم اما در برابر مارال، نباید 

دادم! ناخواسته جنگ خودم را ضعیف نشان می

چکی میان ما شروع شده بود درحالی که خودم هم کو

 دانستم!دلیلش را نمی

 

 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت نوزدهم️▪

 

 

 

هورتاش که تعللم در خوردن را دید، موشکافانه 

 تر آورد و آرام پرسید:نگاهم کرد، سرش را نزدیک

 ها رو از ته دل زدی!نگو که اون حرف-

 نگاهش کردم و آهسته غریدم:

کم از خوای بدونی جدی بودم یا نه، بیا یهاگه می-

 سوپم بخور!



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

128 

خیال، نگاهم را چرخاندم و مردد نگاهم کرد و بی

ای بعد، قاشق داخل مشغول بازی با شامم شدم. دقیقه

ام فرود آمد و مقدار کمی از سوپ را برداشت، کاسه

اش چین افتاد و درحالی اش کرد. بینیمزهو آرام مزه

کرد، عمه جانش را مخاطب نش را پر میکه لیوا

 قرارداد:

 تون یکم... زیاده؟کنی نمِک سوپعمه؟ فکر نمی-

ی آب را یک نفس سر کشید و منتظر، به عمه

طور پشتم کردم ایناش نگاه کرد. فکر نمیاعجوبه

توانستم اش جواب بخواهد! کاش میدربیاید و از عمه

تر بگویم که مقصر اصلی ارمغان نیست، دخ

 اش مارال است!عفریته

نفسم را محکم به بیرون فرستادم و سرم را پایین 

توانستم سکوت سنگیِن جمع را احساس انداختم. می

کنم و نسبت به این سکوت... احساس خوبی نداشتم. 

زیرچشمی به ساری بیگ نگاه کردم؛ اخم غلیظی 

روی صورتش نشانده و نگاهش میان من و هورتاش 
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. گناِه من که نبود، باید درسی به چرخید. خب..می

 داد تا اذیتم نکنند!اش میخواهرزاده

لب برچیدم و خواستم آرام به هورتاش چیزی بگویم 

 که صدای ارمغان را شنیدم:

چی شده پسر؟ شوره؟ ولی... سوپ ما که شور -

 نیست، مگه نه مارال؟

مارال هم شده بود دمی برای روباِه حاضر جواب! 

 حرِف مادرش را تایید کرد. سر تکان داد و

تونید خودتون شاید عمداً سوِپ گونش شور شده، می-

 اش کنید. مزه

رنگ از رخساِر ارمغان پرید، نگاهش بین مارال و 

 هورتاش چرخید و بریده بریده، گفت:

خب... شاید تِه کاسه نمک ریخته بودم و بی -

حواس، سوپ رو ریختم روش. کاری نداره که 

 رو عوض کن. شپسرم، کاسه

های عجیب و هایش، تکاندلم به خاطر حمایت

خورد. لیوان دیگری پرآب کردم و غریبی می
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سرکشیدم. هنوز هم از او تنفر داشتم اما این حمایِت 

 هرچند کوچکش...

نفسم را آه مانند بیرون فرستادم و دوباره همه 

 مشغول شدیم.

بعد از شام، ساعاتی هم ماندیم و عمه و سمن 

های آتاخان و شتند. پس از به اتمام رسیدن حرفبازگ

ساری بیگ، مرا سوار اسِب هورتاش کردند و با 

خداحافظی نسبتا طوالنی، همراِه آتاخان و آیشن، به 

ای از سمِت آالچیقمان به راه افتادیم. هنوز لحظه

 گذشت که صدایش را شنیدم.سوارشدنم نمی

 کنم. تا جلوی آالچیق همراهیت می-

ن که متوجه آمدِن هورتاش شد، دست آیشن را آتاخا

 گرفت و آرام گفت:

 ها نیاز دارن باهم حرف بزنن.بیا جلوتر بریم، اون-

 

 فصل دوم: آق گونلر️◾
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 قسمت بیستم️▪

 

 

 

 

جا از اسب پیاده بشوم و تا جان خواست همیندلم می

داشت، کتکش بزنم! لعنتی، حتی موقع رفتن هم 

 خواست؟از جانم میکرد؟ دیگر چه رهایم نمی

 هایم را درهم کشیدم و با اوقات تلخی گفتم:سگرمه

 زحمت نکش، راه رو بلدم.-

 به رو به رویش نگاه کرد و جدی گفت:

به خاطر حرِف پدرم اومدم تا برسونمت. من هم -

 روی شبونه ندارم!ای به پیادهعالقه

گفت چنان بزنمش که تا شیطان میمردِک... 

چندروز نتواند تکان بخورد. دم عمیقی گرفتم و سعی 
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کردم خودم را کنترل کنم. لبخند پرحرصی به رویش 

 زدم و با اوقات تلخی گفتم:

 باشه، هرطور راحتی، من مشکلی ندارم!-

 خوبه!-

و بدون حرف دیگری، به طرف اسبش رفت و 

محبتش چه  افسارش را گرفت. این حجم ابراز

ی مسخره و تهوع آوری بود! پشت سرش صحنه

 ادای عوق زدن را دراوردم که خونسرد گفت:

خوام اسبم مراقب باش، شام زیاد خوردی... نمی-

 کثیف بشه!

خدای من، این دیگر چه طرز برخوردش بود! دستم 

را مشت کردم و نگاه پرخشونتم را به او دوختم. 

به پشِت اسبش بکوبم توانستم با همین مشت، کاش می

های اسبش به و او را در همین شِب اول، زیر سم

های قتل برسانم! چشم ریز کردم و از الی دندان

 ام غریدم:کلیدشده

 کنم، شام هم زیاد نخوردم!هرکاری دلم بخواد می-
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لبخندی شیطانی روی لبانم نشاندم و سعی کردم مثِل 

 او، خودم را خونسرد جلوه دهم.

م این اسب پیشکش بود، نه؟ این که و فکر کن-

ذارم ازش سواری بگیری، به این معنی نیست که می

کامال برای تو هست! دلم بخواد روش باال میارم، دلم 

 اندازمش، دخالت نکن!بخواد برق می

توانستم از فشار انگشتانش دور افسار اسب، می

قدر عصبی کردمش! لبخندم حدس بزنم که چه

است چیزی بگوید، که با دیدن تر شد و خوپررنگ

آتاخان حرفش را قورت داد و به "بعدا باهم حرف 

میزنیم!" بسنده کرد. از اسبش پیاده شدم و خودش 

سوار شد. خداحافظی آرامی کردم و آن لبخند 

تر کردم تا بیشتر شیطانی روی لبانم را پررنگ

که حرصش بدهم. سوار اسبش شد و قبل از این

 ت:برود، رو به من گف

فردا صبح میام دنبالت، بریم شکار. البته اگر بیوک -

 خان اجازه بدن!
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 آتاخان لبخند متواضعی زد و سر تکان داد.

 البته پسرم، اشکال نداره.-

قدر خودشیرین و پسرم؟ خدای من، این مردک چه

اش، توانست لقِب چندش بود که با همین یک جمله

م و خواستم ام داد"پسرم" را کسب کند! چینی به بینی

چیزی به آتاخان بگویم که داخل آالچیق شد و موقع 

 رفتن گفت:

 بعد از تموم شدن حرفت بیای داخل، بیرون سرده.-

آرام سرم را به طرف هورتاش چرخاندم و عصبی 

 پرسیدم:

 چرا باید درخواستت رو قبول کنم؟-

 ای زد که نفسم تند شد. زمان تالفیلبخند پیروزمندانه

 بود؟ کردنش رسیده

چون تو زنمی، دلم بخواد میبرمت شکار، دلم بخواد -

 کنم، دخالت نکن!ات میطعمه
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زدم. چرا خورد و دم نمیخون، خونم را می

اش را اش کنم و الشهتوانستم همین االن جنازهنمی

 سوار اسب کنم، و بفرستمش به ناکجا آباد؟

 خداحافظ... گونش!-

دور شد. سرم را تر کرد و از من و لبخندش را غلیظ

باال گرفتم و سعی کردم دم عمیق بگیرم. لعنت به تو 

ات! هورتاش... لعنت به تو و آن زبان تیز و مسخره

 رو گرفتم و پاکوبان، به سمت آالچیق رفتم.

 

 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت بیست و یکم️▪
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های رو اعصاِب آیشن بیدار شدم. به با تکانصبح 

خواست داد قدری عصبی و کسل بودم که دلم می

مهیبی سرش بکشم و دوباره بخوابم. دم عمیقی گرفتم 

و صاف روی تشک نشستم. موهایم را مرتب کردم 

 آلود و حیرانم را به آیشن دوختم.و نگاه خواب

 چی شده؟-

 د.با حرص از کنارم بلند شد و لب برچی

آقای شوهرت اومده، بیرون منتظرته، اوقات -

 هات رو چرا برای من میاری؟تلخی

 ام گرفت. امان از دل نازک این دختر! خنده

ام خمیازه بلندی کشیدم و با مشت، آرام به سینه

هایم درهم کوبیدم که با یادآوری لفظ "شوهر" سگرمه

رفت. کاش تمام اتفاقات دیروزم یک کابوس بود... 

آمدم که آیشن ه داشتم با کابوسی که دیدم، کنار میتاز

 ام را یادآور شد...ترین کابوس زندگیآمد و بزرگ

 صدای آیشن دوباره بلند شد:

 عجله کن گونش، خیلی وقته اون بیرونه.-
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 باشه، باشه! بهش بگو ده دقیقه بعد میرم.-

طول بدهم تا کفرش دربیاید. خواست رفتنم را دلم می

توانستم کاری با وجود آتاخان و آیشن، نمی اما نه...

 بکنم.

ام رفتم و کوینک سفید چهحوصله به سمت صندوقبی

ام را بیرون آوردم. یایلق سفید و و تومان مشکی

دارم را هم کنارشان گذاشتم و خواستم در گل

چه را ببندم که نگاهم قفل آن جلقای خزی که صندوق

شدم. یاد آن روز کش آورده بود، خیره هورتاش پیش

ی گرگ افتادم، خواستم در مسخره و حمله

چه را محکم ببندم که پشیمان شدم و جلقا را صندوق

پوشی اش چشمتوانستم از زیباییبیرون کشیدم. نمی

آور بود اما... دوستش کنم. هرچند کمی برایم چندش

 داشتم! 

نفسم را محکم به بیرون فرستادم و از روی زمین 

هایم را عوض به پشت پرده رفتم و لباسبلند شدم. 

کردم. خواستم از آالچیق بیرون بروم و صورتم را 

 بشویم که آیشن از پشت، صدایم زد:
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 کنی؟گونش میگم... آرایش نمی-

خدا را شکر که آتاخان داخل آالچیق نبود! پر حرص 

ام را در نگاهم به طرفش برگشتم و تمام بیچارگی

 ریختم.

 بح؟ آیشن، این وقت ص-

هایش را باال دستانش را به هم گره زد و شانه

 انداخت.

 آره خب، تازه عروسی!-

مرا که دید، با لبخند بزرگی جلو آمد و دستانم  تعلل

 را گرفت، و مرا به آن سر از آالچیق کشاند.

جا دست و روتم بشور، من سرمه و بیا همین-

 سرخاب رو بیارم، باشه؟

و لحظاتی بعد، بزک  به سر تکان دادن اکتفا کردم

 کرده از آالچیق بیرون زدم. 

اش، به توجه به هورتاش و آن ژست مسخرهبی

طرف قره رفتم و افسارش را از تیرک نزدیک 

 آالچیق باز کردم.
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 صبحت بخیر... ظاهرا آماده شکاری!-

سرم را برگرداندم و پشت چشمی برایش نازک 

 کردم.

و ازم صبح بخیر... آره، و سعی کن این مدت ر-

 دور بمونی که اصال حوصله ندارم!

ای باال انداخت سوار قره شدم و نگاهش کردم. شانه

 و افسار اسبش را گرفت، و به سمت مخالفم چرخاند.

 قول نمیدم!-

 به دنبالش رفتم و دقایقی بعد، پر حرص گفتم:

طور کجا میریم؟ قرار نیست که تا ظهر همین-

 بتازیم؟

 خندید و نگاهم کرد.

خیلی عجولی، چه زود خسته شدی! نه، قرار نیست -

تپه بزنم و بعد آقخوام سری به تا ظهر بتازیم. می

برم به کوهستان باالیی... شاید تونستم یه گوزن 

 خوب پیدا کنم.
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های قره را با سر انگشتانم مرتب کردم و بدون یال

 که نگاهش کنم، گفتم:این

 تپه خاطره خوشی ندارم.من از آق-

ش رو هم پوشیدی! چرا خاطره خوشی تو که جلقا-

 نداری؟

 زده، نگاهش کردم.لب برچیدم و غم

نه فقط به خاطر اون گرگ... اون تپه، من رو یاد -

 اندازه...قبلم می

 

 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت بیست و دوم️▪

 

 

 

 رویش نگاه کرد و سر تکان داد.به روبه
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، پس نمیریم. جاخوای بری اونباشه... اگه نمی-

های خوبی ی کناریش؟ میگن خرگوشاما... بریم تپه

 شکار داره. برای

 ام را چین دادم و متعجب پرسیدم:بینی

 کنی؟ها هم رحم نمیخرگوش؟ به اون-

 نگاهم کرد و دوباره لبخندش را روی لب نشاند.

زیاد اهل شکار نیستی، نه؟ انگار تغذیه گاو و -

 گوسفندها عادت کردی!

یر لب کلمه "دختر اهلی" را زمزمه کرد که و ز

حرصم گرفت. اصال حرف زدن با او، کار درستی 

رویمان نگاه کردم و بهونبود. به دشت بزرگ ر

 تپه کشاندم. افسار قره را به سمت آق

 یری* قره، یری! -

دادم که تاختم و اهمیتی نمیتوجه به هورتاش میبی

که رسیدیم، قره  تپهآمد یا نه. به آقپشت سرم می

سرعتش را کم کرد و برگرداندمش تا ببینم کسی 

پشت سرم هست یا نه. همین که بازگشتم، هورتاش و 
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اسب سفیدش به سرعِت باد از کنارم رد شدند. 

 بازگشتم و تا خواستم چیزی بگویم، پیش دستی کرد.

 جا نداشتی؟که خاطره خوشی از این-

 بد کنار بیام! نه، اما انگار باید با این خاطرات-

اش را فرو برد و و نگاه تیزی به او انداختم که خنده

 سری تکان داد.

هایمان را به درختی که در همان نزدیکی بود اسب

بستیم و هورتاش اسبش را برداشت. دو طرف جلقاام 

به هم نزدیک کردم تا سردم نشود. کاش لباس را 

 پوشیدم که حاال از فرط سرما نلرزم!تری میضخیم

سر صبح بود و سرمای کوهستان، تمام تن آدم را 

هایم را پر از لرزاند. دم عمیقی گرفتم و ریهمی

خنکای کوهستان کردم. هرچقدر هم که ناراحت بودم 

مشان دود آمدم تماجا میو غصه داشتم، وقتی این

رفتند. اصال انگار من همان آدم شدند و به هوا میمی

ی قبل نبودم. البته اگر دیروز را در نظر پرغصه

گرفتم... چه روز مزخرفی را پشت سر گذاشته نمی
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کرد. بودم! هنوز هم داغش بر روی دلم سنگینی می

توانستم چشم روی شکستگی دلم ببندم و به همین نمی

ج اجباری مسخره را به خودم راحتی، این ازدوا

بقبوالنم. سرم را برگرداندم نگاه کوتاهی به هورتاش 

انداختم. مرد بلندقامت و درشت هیکلی که پوست 

روشنی داشت و چشمان عسلی رنگش، به اجزای 

صورتش زیبایی خاصی داده بود. سبیل متناسب با 

هایش، باالی لبش نشانده بود و موهای صورت و لب

را پریشان، به دست باد سپرده  صاف و روشنش

ی خوبی داشت. سرش را بود. روی هم رفته، چهره

رویم به طرفم چرخاند که نگاه از او گرفتم و به روبه

 چشم دوختم.

 چیزی شده؟-

 نه!-

 کردی؟!انگار... عمیق نگاهم می-

 گفتم که، نه!-

 شانه باال انداخت و خنده را، چاشنی لحنش کرد.
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 کنم!ر نمیطور فکاما من این-

های سفیدش زیرچشمی نگاهش کردم، ردیف دندان

کردند. حتی از زیر سبیلش هم به شدت خودنمایی می

کرد که روی لب تر نمیچرا سبیلش را کمی کوتاه

 اش را نپوشاند؟باالیی

یه حشره دور کاله پشمیت بود، گمونم حس کردن -

 ست!پشم گوسفند زنده

را به نشانه فکر ام را گرفت. سرش خودش هم طعنه

 کردن تکان داد و لبانش را جمع کرد.

 ... تازه ساختمش، هنوز کامال خشک نشده!آره خب-

بار من بودم که صورتم را با تصور آن کاله این

 آور جمع کردم و نگاهم را دزدیدم.چندش

 خیلی چندشی!-

زاده... دونم! تو هم به عنوان یه دختر ایلمی-

 ستی!خیلی... نازک نارنجی ه

که مشتم دقیقا دستم مشت شد و سعی کردم قبل از این

 اش فرود بیاید، بحث را عوض کنم!روی چانه
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 *یری: برو

 

 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت بیست و سوم ️▪

 

 

نفسم را محکم به بیرون فرستادم و دستانم را روی 

 ام گذاشتم. هوا به قدری سرد بود کهزدههای یخگونه

کردم اگر لپم را بکشم، مثل تکه گوشت حس می

 ماند!شود و در دستم میای کنده میزدهیخ

 سردته؟-



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

146 

خورشید هنوز طلوع نکرده، هوا افتضاح سرده... -

 زنم!دارم یخ می

زیرچشمی نگاهش کردم، دستانش از شدت سرما 

داد. العملی نشان نمیسرخ شده بودند اما هیج عکس

 کرد که سریع رو گرفتم.نگاهم 

تنی تو رودخونه خواستم بهت پیشنهاد آبتازه می-

 رو بدم!

زده نگاهش کردم. سرم را طوری چرخانده وحشت

 ترق صدا داد!کرم ترقبودم که احساس می

 حتی فکرش رو هم نکن!-

هایش خیلی... مهابا و آزادانه خندید. صدای خندهبی

ی من! برای من، داشتنی بودند؟ مسلما نه برادوست

تک تک حرکات و رفتارش و هرچیزی که مربوط 

شد، منفور بود! راه رفتنش، حرف زدنش، به او می

آورش و های چندشاش، آن سبیلی مسخرهآن خنده

شان منفور و های مروارید گونش... همهردیف دندان

 آور بودند!چندش
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 کنی؟ پیشنهادم؟به چی داری فکر می-

ندی به معنای "برو بمیر" به نگاهش کردم و لبخ

 رویش زدم.

 کنم که دیگه چه چیزت خیلی چندشه!به این فکر می-

ابروهایش باال پریدند و تازه به عمق فاجعه پی بردم. 

خدا لعنتت کند گونش، حداقل قبل از حرف زدن، 

 مزه کن! حرفت را مزه

هایم را محکم روی هم سرم را برگرداندم و پلک

که مانند ما ازدواجی اجباری  فشردم. همه کسانی

آمدند؟ یا فقط ما بودیم قدر باهم کنار میداشتند، این

 کوبیدیم؟!که چنین بر سر و کله هم می

مسلما در این ایل، تنها دختر سرکش من بودم. آن هم 

به خاطر بهای زیادی که آتاخان به من داده بود و 

ر هایی که پشت خود داشتم. دلم گرم بود که اگحمایت

این مرد بخواهد پایش را از گلیمش درازتر کند و یا 

حرف نامربوطی بزند، اول خودم زبانش را کوتاه 
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کنم و بعد به آتاخان و ساری بیگ ارجاعش می

 دهم!می

 ، شاِخ یه گوزن نیست؟جا رو نگاه کناون-

گونه بود. سرم را صدایش خیلی آرام و زمزمه

د، نگاه کردم. دابرگرداندم و به محلی که نشان می

های تنومند ها و جایی میان درختان، شاخپشت بوته

خوردند. ایستادیم و هورتاش و بلندی تکان می

اش برداشت. قدمی جلوتر تفنگش را از روی شانه

رفت که گوزن فهمید و سرش را تند، باال آورد. 

نفسم از هیبت و شکوهش گرفت. چنین گوزن 

اش بودم محو زیبایی بزرگی را تا به حال ندیده بودم.

زمان باال که صدای شلیک و فریاد آن گوزن، هم

زده، به آن خیره رفت. جیغ کوتاهی کشیدم و بهت

 ماندم که روی زمین افتاد.

هورتاش جلوتر دوید و به من گفت همراهش بروم. 

به او رسیدم و خواستم جلوتر بروم که دستش را 

 امش گفت:جلویم گرفت تا بایستم، و با همان لحن آر
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 بینی؟جا رو نگاه کن... توله گرگ سفید رو میاون-

ای که کنار گوزن چشم گرداندم و نگاهم روی توله

های خار چرخید و سعی داشت با آن دندانجان میبی

 مانندش گوزن را زخمی کند، قفل شد.

هورتاش جلوتر رفت و توله را از پشت گرفت، و 

 رش کرد. تولهاش، اسیمیان دستان بزرگ و مردانه

گرگ تقال کرد و خواست از دستش فرار کند که با 

نزدیک شدن به من، از حرکت ایستاد. ماتم برده 

 بود. این... امکان نداشت!

ای کرد و زوزه تر که آمدند، توله گرگ نالهنزدیک

آرامی کشید. به سمتم جست که هورتاش محکم 

 گرفتش، و متعجب گفت:

 ار شد یهو؟قرچی شده؟ چرا رام و بی-

سرش را به طرفم برگرداند و بو کشید، و دوباره 

ام را به هورتاش دوختم و با ناله کرد. نگاه پرغصه

 دار گفتم:صدایی بغض
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کار کردیم این پوست... پوست مادرش بود... ما چی-

 هورتاش؟

زده و غمگینش را به من دوخت. او هم نگاه بهت

افتاد. روی میاش کم داشت به یاد آن گرگ و حملهکم

طرفم آمد. توله گرگ ها نشستم و هورتاش به علف

حال، را روی تومانم گذاشت و با صدایی آرام و بی

 گفت:

یکی، دو دقیقه نگهش دار. من برم گوزن رو بیارم. -

یه تیکه هم به این توله بدیم. گمونم چندروزش به 

ست و به احتمال تازه زور بشه... حتما خیلی گرسنه

وز صبح به جز شیر مادرش، چیزی از دیر

 نخورده...
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دلم به حالش کباب شد. کاش اصال دیروز صبح به 

آمدم. یا حداقل کاش آن حیوان دیروز به تپه نمیآق

گرفت. خورد و هدف هورتاش قرار نمیمن برنمی

تابانه که بیسوخت، نوا میی بیدلم به حال این توله

کشید و خودش و مشتاق، بوی جلقاام را به مشام می

مالید. سرش را درون آن را بیشتر و بیشتر به آن می

ای توام برد و زوزهحجم انبوه موهای سفید فرو می

کشید. هورتاش گوزن را به کول زده و با درد می

رویم، چهارزانو نشست و گوزن را نزدیکم شد. روبه

اخت. از کمربند پوتینش، چاقویی روی زمین اند

جیبی را بیرون کشید و به طرف گوزن چرخید که 

 پرسیدم:

 کنی؟کار میچی-

 جان چرخید.نگاهش بین من و گوزن بی

برم که به این توله دارم یه تیکه از گوشتش رو می-

 بدیم.
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ای ی دیگههای درندهنه، گوشت نه... ممکنه حیوون-

ین یه لقمه رو هم ازش طرفش، همبو بکشن و بیان 

 بگیرن.

 ماند و منتظر نگاهم کرد.

 کار کنیم؟میگی چی-

تر به آغوش کشیدم و سرش را میان توله را محکم

 ام پنهان کردم.سرشانه

ببریمش به یورد، پیش بقیه ایل... به آتاخان بگم که -

خوام این توله رو قضیه از چه قراره و... من می

 نگه دارم!

 سر تکان داد. ناباور خندید و

دونی که تونی چنین کاری بکنی، خوب میتو نمی-

خوای این آب و آتیش باهم جمع بسته نمیشه! می

 ها نگه داری؟ حالت خوبه؟!گرگ رو پیش دام

ی انگشتانم روی گونهاخم کردم و حرکات نوازش

 کمرش را، تندتر کردم.
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دونم چی میگم و حالم کامال خوبه. من آره، می-

این گرگ رو نگهش دارم، شده هر هفته یه  خواممی

 گوسفند خوراکش باشه!

 پوزخندی زد و رو گرفت.

و اگر یه گوسفند در هفته کافیش نباشه؟ اگه کل دام -

ها حمله رو تیکه پاره کنه؟ اگه به دام بقیه خانواده

 تونی جوابشون رو بدی؟کنه چی؟ می

م، تونکنم خوب تربیتش کنم. تا وقتی که میسعی می-

شیر گوسفند به خوردش میدم. وقتی هم بزرگ شد از 

بره یه قسمتی گوسفندهایی که آتاخان هرهفته سر می

 رو براش کنار میذارم.

اگه هار شد چی گونش؟ اگه اهالی رو زخمی کرد -

 چی؟

به توله نگاه کردم و انگشتانم را به سمت سر و 

دست سفید و چشمان گردنش آوردم. موهایش یک

داشت. انگار زال بود! لبخند کوچک و  قرمز رنگی
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کمرنگی روی لبانم جا خوش کرد، و آهسته زمزمه 

 کردم:

وقت اجازه داری به سرنوشت مادرش، دچارش اون-

 کنی...

 به سمت دیگر نگاه کرد و ناباور و مبهوت خندید.

 کنی نیستی!تو متوجه کاری که می-

ام. خون مادرش به گردن ماست، این چرا، متوجه-

ه حیوون وحشیه؟ درست. اما میشه خونگیش کرد. ی

طور که سگ و اسب رام شدن، این هم اهلی همون

 میشه.

مون گرون تموم این اشتباهت ممکنه برای همه-

 بشه...

من نگران آینده نیستم، دلم به حال االنش میسوزه! -

نگاه کن، حتی یه توله کامل هم نیست، کامال رشد 

این سرما اونم بدون مادر نکرده و با این حالش توی 

 زیاد دووم نمیاره...
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مسئولیتش با خودت... من هیج مسئولیتی در قبال -

 گیرم! این توله به گردن نمی

تر از مادر بشی براش! منم نخواستم دایه مهربون-

 همین که هیچی نگی، کافیه!

بلند شود که نگاهش قفل صورتم شد. نفسش خواست 

گردنی که دور گردن را کالفه بیرون فرستاد و شال

 خودش بود را باز کرد، و به طرفم آمد.

دونم چطور تو خودت نیاز به مراقبت داری، نمی-

 قراره از اون توله مراقبت کنی! 

شال را نزدیکم آورد و همین که خواست دور گردنم 

ام برگرداند و به رویش غرید. خندهبپیچاند، توله سر 

گرفته بود. هورتاش متعجب و اخمالود نگاهمان 

ام را دید، شال را سریع دور کرد و وقتی خندهمی

گردنم و قسمتی از صورتم چرخاند و از من فاصله 

 گرفت.

 خوبه دیگه، حاال یه محافظ هم داری!-
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خندیدم و به توله گرگ نگاه کردم. به آن چشمان 

کشید، اش که وقتی جلقا را بو میوحشی قرمز و

شد. تصمیمم را گرفته نگاهش معصوم و ناامید می

 کردم...بودم... خودم این توله زال را بزرگ می

قدر برازنده سر و روی سپیدش زال... این اسم، چه

 بود!

ذارم زال... مطمئنم آیشن عاشقش اسمش رو می-

 میشه...

 

 فصل دوم: آق گونلر️◾

 یست و پنجمقسمت ب️▪

 

 

 

گیره؟ گونش تو... مطمئنی بیوک خان ایرادی نمی-

 جا!تونم این توله رو برگردونم همینمن دیگه نمی
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 زال!-

 متعجب و پرسشگر نگاهم کرد.

 چی؟!-

کردم، به هورتاش درحالی که زال را نوازش می

 چشم دوختم.

اسمش زاله، نه توله و بچه گرگ و هرچی که -

 بخوای صداش کنی!

ای از آن خارج شود، باز و که کلمهنش بدون ایندها

شد. او هم مانده بود چه حرف دیگری بارم بسته می

ام گرفته کند. خودم هم از وضعیت پیش آمده خنده

بود اما مهِر زال چنان به دلم نشسته بود که 

ای از خودم دورش کنم. باید خواستم حتی دقیقهنمی

رسیدم به گله تبستم؟ میطناب به دور گردنش می

 حمله کند و کار دستم بدهد.

از روی زمین بلند شدم و زال را محکم، میان دستانم 

گرفتم. او هم سرش را میان موهای جلقاام پنهان 
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کرد. کرده و چشمانش را بسته بود، و آرام ناله می

 توانستم دردش را بفهمم...طفلکم... کاش می

روز خوای چیزی شکار کنی؟ گمونم امبازم می-

 شانسی آوردی، به خاطر حضور زاله!عجیب خوش

 ام گرفت.سر برگرداند و کالفه نگاهم کرد که خنده

قراره از این به بعد، همه چیز رو به این تول... -

 زال ربط بدی؟

هایمان را ای باال انداختم و به سمتی که اسبشانه

 بسته بودیم، رفتم.

 مگه نیست؟-

اش، گوزن را داخل هایمان رسیدیم و هورتبه اسب

ی گونی مانندی انداخت و با طناب، به اسبش پارچه

بست. دستی به یال اسبش کشید و بدون این که نگاهم 

 کند، مرا مخاطب قرار داد.

قدر امروز خوش شانسی آوردم، ولی دلیل نمیشه این-

جا زود دست از شکار بکشم. میای یا همین

 مونی؟می
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 به سمتش برداشتم و تلخ گفتم:قدمی 

 چرا باید تصمیم بگیرم که بمونم؟-

با تای ابرویی باال رفته، نگاهم کرد و با چانه، به 

 زال اشاره کرد.

ات فجیع به خاطر اون گرگ... االن احساس مادرانه-

 گل کرده، حواسی برای شکار واست نمونده!

 اخم کرد و غریدم:

 !من میام، الزم نیست تحلیلم کنی-

اش جا به جا نیشخندی زد و بند تفنگ را روی شانه

 کرد.

 باشه، هرطور راحتی. دنبالم بیا.-

نفسم را پرحرص بیرون فرستادم و به دنبالش، به 

راه افتادم. بعد از کمی پیاده روی، به دل جنگل 

گذاشت به این اطراف بیایم. رسیده بودیم. آتاخان نمی

کی مثل تو گفت جنگل، جای دختر تنها و کوچمی

داد. گاهی سعی کردم به نیست و کماکان حرصم می

این جنگل بیایم اما هربار یکی از افراد ایل، مچم را 
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تپه شدم به پرسه زدن در آقگرفت و مجبور میمی

 قانع شوم!

قدم زدن در این مکان، برایم تازگی خاصی داشت. 

هایم را پر از هوای خنک و تازه چشم بستم و ریه

وز به بهار مانده بود اما بوی بهار را کردم. هن

 توانستم حتی االن هم احساس کنم. می

متوجه تقالهای زال در آغوشم شدم. نگاهش کردم و 

مسیر نگاهش را دنبال کردم. فهمیدم دلش قدم زدن 

ترسیدم زمین بگذارمش و از من دور خواهد. میمی

شد. برای شود. هرچند، رفتنش به نفع هورتاش می

 خواست از من دور شود! دلم نمیهمین 

دانستم، برای خودم را در قتل مادرش مجرم می

سوخت. نفسی گرفتم و همین شدید دلم به حالش می

خم شدم، و او را روی زمین گذاشتم. صاف ایستادم 

که دور پاهایم چرخید و خودش را از ال به الی 

ی ام گرفته بود. چه تولهپاهایم عبور داد. خنده

 شی بود!بازیگو
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سر بلند کردم و خواستم راهم را بروم، که متوجه 

 ی هورتاش شدم.نگاه خیره و موشکافانه

 

 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت بیست و ششم️▪

 

 

 چیزی شده؟-

 کنی.نه... نه! فقط خیلی... بامحبت باهاش رفتار می-

منتظر ماند تا به او برسم. زال هم پا به پای من، قدم 

 خورد.ه گاهی، میان پاهایم وول میداشت و گابرمی

طور از وقتی بوی پوست مادرش رو فهمیده، همین-

 کنه.نزدیکمه و رهام نمی

 زمان با بیرون فرستادن نفسش گفت:هم

خوبه حیوونه و متوجه نمیشه... اگه بفهمه مادرش -

 مرده و این پوست...



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

162 

دونستم باید چطور فهمه، وگرنه نمیخوبه که نمی-

 شدم!که داشتم قربانی می قانعش کنم

هوم... اصال خوشم نمیاد مورد هجوم یه توله گرگ -

 واقع بشم!

هردو خندیدیم و با حس عجیبی، به زال نگاه کردم. 

کرد. این رفت و گاه گاهی، ناله میجان راه میبی

افتاد. خواستم طفلک که داشت از گرسنگی پس می

به هورتاش چیزی بگویم که متوجه تکان 

 های رو به رویمان شدم.های بوتهنخورد

 هیش... تکون هم نخورید...-

های گرگ دیگری آمد و همان لحظه، صدای خرناسه

ها بیرون جست. یک طرفش، خرگوش از پشت بوته

ما ایستاده بودیم و طرف دیگرش، آن گرگ نابالغ با 

های تیز و چشمان آبی رنگ و براغش. آن دندان

 آرام اما لرزان گفتم:

خیال این خرگوش بشی؟ یه میگم... میشه بی-

 گوزنش رو که شکار کردی!
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اش جا به جا کرد و سرش را به تفنگ را روی شانه

 نشانه نفی تکان داد.

 نه، اصال!-

 اگه گرگ حمله کرد چی؟-

 کنم!اون رو هم شکار می-

خوای به زال ثابت فهمی چی داری میگی؟ میمی-

 کنی که نسل کشی راه انداختی؟

اش گرفت و تفنگ را پایین آورد. کالفه اما خنده

 پرخنده نگاهم کرد و پرسید:

 کار کنم؟!میگی چی-

 چشمانم را چرخاندم و لب برچیدم.

 نظرت درباره فرار چیه؟!-

هایش تکان خوردند و نفسش را محکم به بیرون شانه

 فرستاد.

 خب.. پس بر...-
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 با دیدن زال که درست پشِت خرگوش و رو به روی

آن گرگ ایستاده بود، هردویمان مبهوت و بی صدا 

های بالغی که ماندیم. زال، درست مثل گرگ

بار غذایشان ای مرگخواهند شده به قیمت مبارزهمی

را بگیرند، رو به روی آن گرگ ایستاده و خرناسه 

دانستم از وحشت پا به فرار بگذارم و کشید. نمیمی

 . ی رو به رویمان بخندمیا به صحنه

 این توله گرگ... دل خیلی شجاعی داره!-

تر بشود که زال دوباره گرگ خواست نزدیک

های کوچک و تیزش را به خرناسه کشید و آن دندان

نمایش گذاشت. پسرکم در عین بامزه بودن، ابهت 

 عجیب و قابل ستایشی داشت!

ام را قورت دادم و نگاهشان کردم. آن گرگ خنده

هایش، از ما دادن دندان عقب عقب رفت و با نشان

ی گرگ نگاه شد! به راه رفتهدور شد. باورم نمی

 کردم که صدای هورتاش را شنیدم.می

 جا رو نگاه!هی... اون-
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نگاهم را برگرداندم و متوجه زال شدم که از پشت 

شد. سرش را نزدیک برد سر خرگوش، نزدیک می

هایم تا حد و به زیر دم خرگوش کشاند که چشم

 ن گشاد شدند.امکا

 قدر بیشعور باشه!کردم اینفکر نمی-

ام گرفته بود. پشت چشمی رو به خودم هم خنده

هورتاش نازک کردم که حرفش را سریع اصالح 

 کرد:

 هیز... هیز منظورم بود!-

انتظار هرچیزی، حتی تکه پاره کردن خرگوش 

 توسط زال را داشتم، جز این یک مورد! 

م بردارمش که به دم به طرف زال رفتم و خواست

خرگوش دندان زد و او را همراه خود کشید. دهان 

خرگوش تا حد امکان باز شد و فریادی کشید که تا 

ای دست به سینه به حال ندیده بودم. هورتاش گوشه

 کرد.اش نگاهمان میی مسخرهایستاده و با آن خنده

 زال ولش کن!-
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که  سرش را تکان داد و خواست دم خرگوش را بَکند

 از بدن خرگوش گرفتم و او را هم به آغوش کشیدم.

کنی. اسباب بازی که نیست، شکارش هم که نمی-

 بذار بدمش به اون آقا!

به طرف هورتاش گرفتمش که زال جلوتر، به سمت 

 هورتاش رفت و جلوی پایش ایستاد و غرید.

 باشه باشه، نخواستم، برای خودت!-

خندیدم و نفسم را کالفه به بیرون اش به جمله

فرستادم. عجب گیری کرده بودم! خم شدم و زال را 

هم بغلش کردم. دیگر در آغوشم جا نداشتم! زال تا 

به آغوشم آمد، دم خرگوش را به دندان گرفت و 

هایش را بفشارد، که آن را بکشد و یا دندانبدون این

 در دهانش نگه داشت.

ش رو هم پیدا کرد. اینم از بازیخب... فکر کنم هم-

 شکار امروزمون. حاال برگردیم؟
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ی خندانش نگاه لبانم را به هم فشردم و به چهره

کردم. سری به نشانه موافقت تکان دادم و مسیر 

 تپه را در پیش گرفتیم...آق

 

 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت بیست و هفتم️▪

 

 

 

قره را از درخت باز کردم و خرگوش را افسار 

درون خورجین روی قره انداختم. روی قره نشستم، 

زال را روی یکی از پاهایم گذاشتم و درحالی که 

 مراقب بودم نیوفتد، افسار را در دستم محکم کردم.

 خیلی نگرانشی!-

که نگاهش کنم، قره را به سمت یورد بدون این

 چرخاندم.
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 خوام اتفاقی براش بیوفته.نمیمهرش به دلم نشسته، -

 صدای ضعیفش را شنیدم:

 بحالش، یکی حواسش بهش هست...خوش-

دلم به حالش سوخت! اما نه... برای چه باید 

سوخت کردم؟ دلم باید به حال خودم میدلسوزی می

رحمانه مرا از معشوق جدا کردند و چنین بیکه این

صاحِب  تنم را به غارت بردند. دلم ماند و آن مرد،

سوخت، نه این تنم شد. دلم باید به حال دِل خودم می

دانستم زد و خوب میتوجهی میمردی که دم از بی

 ی شوم و خبیثی دارد...که چه چهره

دم عمیقی گرفتم و حواسم را به زال دادم. با آرنجم، 

او را به سمت داخل هل دادم که به زمین پرت 

و هورتاش مرا تا  نشود. دقایقی بعد، به یورد رسیدیم

جلوی آالچیق، همراهی کرد. از قره پیاده شدم و آن 

را به تیرک چوبی بستم. خرگوش را در همان 

خورجین، روی دوشم انداختم و سری به نشانه 

خداحافظی برای هورتاش تکان دادم که برود. داخل 
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ای نشسته و آالچیق که شدم، آیشن را دیدم که گوشه

نزدیکش شدم و درحالی  مشغول دوختن چیزی بود.

 کردم، گفتم:که زال را در آغوشم جا به جا می

 خوای؟کمک می-

سر باال و نگاهم کرد. تا خواست چیزی بگوید، با 

 دیدن زال زبانش بند آمد. با تته پته گفت:

 این... یه....-

 آره، یه گرگه!-

کنه؟ منظورم اینه که... خب... کار میجا چیاین-

 اون یه گرگه!

 خنده گفتم:با 

دونم! ازش خوشت نمیاد؟ دونم که یه گرگه، میمی-

 خیلی بانمکنه!

اما... آتاخان چی میگه؟ شوهرت... هیچی نگفت؟ -

 خب... گونش ببین، اون یه توله گرگه، نه توله سگ!
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رو به رویش نشستم و با خنده نگاهش کردم که کمی 

ام تشدید شد. واقعا از زال به عقب رفت و خنده

 شود!کردم عاشقش میترسید؟ فکر میمی

چیزی برای ترس وجود نداره. مادِر این توله رو... -

ای که تنمه، خز همون هورتاش ُکشت و این جلقا

تپه پیدا کردیم، جایی که گرگه... این رو هم روی آق

آخرین بار مادرش رو مالقات کرد و... خب... وقتی 

لش منم بوی خز رو احساس کرد اومد به طرفم. او

 ست، نه؟ترسیدم، ولی حاال... اون خیلی بامزه

مردد نگاهم کرد و خواست حرفی بزند که نگاهش 

 میخِ خورجینم شد.

 اون داخل چیه؟ نکنه... نکنه یه جفتن؟-

 با خنده سر تکان دادم.

 بازِی زال!نه نه، یه خرگوشه... هم-

تا حد امکان باال پریدند و متعجب نگاهم ابروهایش 

کرد. راستش حق داشت. من هم بودم با شنیدن این 
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کردم. اما با چشم خودم دیدم که ها تعجب میحرف

 کرد!زال، چه کارهای عجیب و غریبی می

 میشه... بغلش کنم؟-

 خرگوش رو یا زال رو؟-

 نه نه، اون خرگوش رو!-

 ن داد.اش را چیبه زال نگاه کرد و بینی

 ناکش!های قرمز وحشتزال ترسناکه! با اون چشم-

 

 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت بیست و هشتم️▪

 

 

 

لبانم را به هم فشردم و سر تکان دادم. خورجین را 

به طرفش گرفتم و تا درش را باز کرد، خرگوش 
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بیرون پرید. زال تقال کرد که از آغوشم بیرون برود 

ده و التماس جلویش را و نزدیک آیشن شود که با خن

گرفتم و محکم نگهش داشتم تا آتاخان بیاید و تکلیف 

 این توله گرگ را مشخص کنیم.

زمان با غذا پختنم، زال را نگه داشتم بلند شدم و هم

تا مبادا در برود و در میان ایل، رسوایم کند. اگر 

فهمید که گرگ به قبل از مطلع شدن آتاخان کسی می

شک نداشتم کلی حرف و حدیث بارم  ام،جا آوردهاین

 شدم!کردند و متهم به حسادت میمی

های دم عمیقی گرفتم و با چوب داخل دستم، هیزم

زیر اجاق را پراکنده کردم تا مقدار آتش کمتر شود. 

چندباری فوتش کردم و از پای اجاق بلند شدم. 

خواستم به داخل آالچیق برگردم که آتاخان را از 

 دور دیدم.

 م آتا، خسته نباشی!سال-

اش را به نشانه سالم بلند کرد و گله را چوِب چوپانی

شان برد. زال را محکم به سمت محل استراحت
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گرفته بودم که مبادا با دیدن آن حجم از گوسفند، رم 

ور شود! به آن و رفتارهای کند و به آنان حمله

عجیبش اطمینانی نبود، هرآن امکان داشت سرش را 

 د و گلوی خودم را بدَرد!باال بگیر

لبخند کمرنگی روی لبانم نشاندم و به زال چشم 

دوختم. بعد از پشت سر گذاشتن آن روز وحشتناک 

با آن حجم از خاطرات تلخ، این شادی برایم 

دانستم دیگر ضروری بود. اگر زال نبود، نمی

کردم که مبادا در غم چطور باید حواسم را پرت می

ار فرو بروم و رنگ ی دوری از یاشو غصه

 رخسارم، خبر از سِر درونم بدهد.

توانستم این قضیه را دانستم چقدر و تا ِکی، مینمی

از همه، خصوصا از هورتاش پنهان کنم. او 

ام اما دانست من دل به شخص دیگری دادهمی

ام چه کسی است. برای همین دانست معشوقهنمی

روی تک تک مردان اطرافم حساسیت به خرج 

ترین مرد به من... یاشار داد و مطمئنا نزدیکیم
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فهمید... شک نداشتم که رسوایی به بود... آخ اگر می

 آمد...بار می

 گونش، برای چی این بیرون موندی؟-

به طرفش برگشتم که او هم درست مثل آیشن، با 

ام و زال دیدن زال زبانش گرفت. نگاهش بین چهره

 چرخید و درنهایت، گفت:

رگ... چطور گرفتیش؟ یعنی... حمله کرده این گ-

 بود؟

 خوره بخواد حمله کنه؟آتا! به این توله می-

 جلوتر آمد و با دقت، به زال نگاه کرد.

اش که خیلی ریزه! اما از خب... راستش نه! جثه-

 باره!اش شرارت میقیافه

 جدی نگاهم کرد و آرام پرسید:

 جا؟چطور اومد این-

 دونید...من آوردمش آتاخان... میخب... -

 تن صدایش کمی باالتر رفت:
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چی؟ تو آوردی؟ برای چی گونش؟ عقلت رو از -

 دست دادی؟

غم عالم به دلم ریخت. من که خدا خواسته این توله 

را همراه خودم نکرده بودم، به خاطر عذاب وجدانم 

 بود... نگاهم را دزدیدم و لب زدم:

 مادرش توی تنم بود، تقصیر من که نبود... خزِ -

وقتی بوش رو احساس کرد نزدیکم شد و دیگه ولم 

 جا که... نگهش دارم...نکرد... منم آوردمش این

َسن َعقلوی اَلدَن ِوریبسن؟ )عقلت رو از دست -

 دادی؟(

 با ناله گفتم:

 اما آتا!-

بری و توی همون جنگل ولش آتا، بی آتا. فردا می-

عادت نده گونش، اگه ها رو به یورد کنی. گرگمی

کنن، یه گوسفند بفهمن کجاییم خونه خرابمون می

فهمی که چی ذارن! میزنده و سالم برامون نمی

 میگم؟
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کنم، گوش کن! ببین، من یه خرگوش آتا خواهش می-

 برای این توله شکار کردم و...

 رو گرفت و به طرف آالچیق رفت.

 کنی!بری جنگل و رهاش میفردا می-

حیوون وحشی نیست آتا، خرگوش االن اون یه -

ست، پیش آیشنه! باور نداری برو ببین. این زنده

العمل نشون نمیده. شاید توله، به غذای زنده عکس

چون نه مادری بوده که بهش شکار یاد بده و نه 

خودش با دیدن هیبت غذاهای زنده تالشی برای 

تونم عادتش رسیدن بهشون نمیکنه. شک ندارم می

 گوشت ذبح شده بخوره! بدم که

 که به طرفم بچرخد، گفت:بدون این

 اگه عادت نکرد چی؟ اگه به گله حمله کرد و...-

 وقت من پاسخگوام...اون-

بازگشتم و ناباور، به صاحب صدا نگاه کردم. حتی 

 کار داشت؟!جا، چهگنجید... او ایندر خیالم هم نمی
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آتاخان هم سر برگرداند و نگاهش کرد. به آتاخان 

سالم داد که او هم با سر جوابش را داد و لبخند 

 متواضعی زد.

 اومدی پسر.خوش -

ممنون بیوک خان... شنیدم داشتید درباره اون توله -

 زدید...گرگ حرف می

از اسبش پیاده شد و درحالی که افسارش را در 

 دستش مرتب می کرد، ادامه داد:

من مادِر اون گرگ رو شکار کردم و از خزش -

کش درست کردم. وقتی لباس رو لباس برای پیش

ومد و خیلی آروم توی تن گونش دید، به طرفش ا

گری، نزدیکش شد. نه به قصد درگیری و وحشی

برای آرامش گرفتن جلو اومد. فکر کنم هنوزم به 

ست و... گونش رو این اعتقاده که مادرش زنده
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دونه. چون ندیدم وقتی بغلشه، مادرش می

پرخاشگری کنه. اگه بهش یاد بده که با گله کاری 

های گله رفتار تونه مثل همین سگنداشته باشه، می

کنه. به گوشت ذبح شده عادت کنه و مراقب ایل هم 

 باشه.

ابروهایم تا حد امکان باال رفته بودند. این شخص 

قدر شد! چطور اینواقعا هورتاش بود؟ باورم نمی

هو تغییر عقیده داد و تصمیم گرفت حمایتم کند؟ یک

 او که مخالف نگه داشتن زال بود!

محکم به هم فشردم، و سعی دمی گرفتم و لبانم را 

کردم به افکارش فکر کنم. با قصد و غرضی این 

منظور و برای زد یا واقعا بیها را میحرف

 داری از من بود؟طرف

نفسم را کالفه بیرون فرستادم و به آتاخان نگاه کردم. 

 چشم به دهانش دوختم و منتظر ماندم تا حرفی بزند.

چرخید و  آتاخان هم نگاهش بین من و هورتاش

 آخرسر طاقت نیاورد، و کالفه گفت:
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تون ها دیگه چی بگم که قانعدونم به شما جووننمی-

کنم. باشه! هرچی شما صالح بدونید، همون رو 

انجام بدید. بعد اگه اتفاقی افتاد یا یهو این حیوون 

وقت شما دو نفر بابد مسئولیتش وحشی رم کرد، اون

 رو به گردن بگیریدا!

 :سریع گفتم

چشم آتاخان، هر اتفاق سوءای افتاد با من، قول -

 میدم نذارم چیزی بشه و زال دست از پا خطا کنه.

که حرفی بزند، به طرف آالچیق رفت، و بدون این

من ماندم و هورتاش. لبانم را جمع کردم و نگاه 

ام را به او دوختم، که به طرفم چرخید و خصمانه

 ای باال انداخت.شانه

 کت کنم!خواستم کم-

ممنون... بابت کمکت! فقط... چی شد یهو تصمیم -

 گرفتی کمکم کنی؟

سرش را پایین انداخت و افسار را الی انگشتانش جا 

 به جا کرد.
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 تو فکر کن جبران مافات...-

خواستم چیزی به او بگویم که رو گرفت و با اسبش 

 رو گرفت و مسیر بازگشت را در پیش گرفت.

را پایین آوردم و انگشتانم را جمع کردم. گیج دستم 

داشتن زال کار درستی دانستم با نگهشده بودم. نمی

کردم یا نه اما رفتار هورتاش... رفتارش چرا 

زد ام را با تیر میقدر عجیب شده بود؟ او که سایهاین

کدام کردم! هیچکار را میو... درواقع من هم همین

ابطه نداشتیم اما این ای به ادامه این رعالقه

هایش... برایم گنگ و ناملموس بود. هواداری

توانستم رفتارش را درک کنم. کاش حداقل نمی

کرد که انگار به من و این رابطه طوری رفتار نمی

 دهد. اهمیتی می

هرچند؛ من هم تالشم را کردم که خود را خوب 

نشان بدهم. صرفا برای خودی نشان داد و راضی 

 ن دیگران از خودم. اما او... ایننگه داشت

خاطر من انجام داد، نه برای جلب داری را بهجانب

 توجه پدرم.
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نفسم را با شدت به بیرون فرستادم و تصمیم گرفتم 

خیال این موضوع بشوم. با درگیر کردن فعال بی

شدم. باید خودم را قانع تر از قبل میخودم، فقط گیج

ساکت نگه دارم تا  طور آرام وکردم که همینمی

ی وقتی که حداقل تکلیف خودم، دلم و این رابطه

 کننده مشخص بشود...گیج

 

 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت سی ام️▪

 

 

 

 

 

گذشت. چندروزی از آخرین دیدارم با هورتاش می

کم به این آالچیق و این منطقه عادت کرده زال کم
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ش کردمبستمش و محدود میبود. اوایل به تیرک می

که مبادا دست از پا خطا کند، اما بعد رهایش گذاشتم 

تا بچرخد و با محیط آشنا شود. او هم طبق عادتش، 

رفت و به همین اطراف آالچیق مسیر دوری نمی

کرد گاهی هم با خرگوش بازی میکرد. گاهافاقه می

کشید به حدی که و به قصد کشت، دمش را می

حس نش بیخرگوش کامال نسبت به این رفتار خش

شده بود و او هم گاهی به قصد تالفی، دم و یا 

 جوید!گوشش را می

آخرین تومانم را هم تا کردم و داخل صندوقچه 

 گذاشتم، که صدای آیشن از پشت سرم بلند شد.

 کنی؟کار میگونش؟ چی-

 سرم را چرخاندم و لبخندی به رویش زدم.

 کنم. کجا بودی؟هام رو تا میلباس-

 ه هم گره زد و لبانش را جمع کرد.دستانش را ب

طراف بودم که متوجه شدم مارال اومده و همین ا-

خواد باهات صحبت کنه. گفتم کارداری و گفت می
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که امشب، تو و هورتاش رو برای شام دعوت کردن 

 خبر بدم، بعد خودش برگشت.و خواست بهت 

که به سمت تیرک چوبِی بلند شدم و درحین این

 رفتم، گفتم:آالچیق می آویز گوشهرخت

قراره امروز صبح تا عصر رو تو چراگاه باشم، -

گفتی شون. کاش بهش میکنم برم خونهوقت نمی

 اصال خونه نیستم!

 ای باال انداخت و لب برچید.شانه

دونستم دوست نداری بری! اگه بخوای، خب نمی-

 تونم دام رو ببرم چراگاه، مشکلی ندارم.من می

طرفش چرخیدم گردنم محکم کردم. به  یایلقم را دور

 و لبخندی به رویش زدم.

برمشون، زحمتی نمیدم نه عزیزم، ممنونم. خودم می-

بهت. تو به فکر ناهار باش تا وقتی من برگردم، 

 باشه؟

اش را بوسیدم و سر تکان داد که با محبت، پیشانی

ای را باز کردم و ام را هم برداشتم. در نردهجلقا
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وار قره شدم. زال را هم باز کردم و خودم هم س

 گذاشتم تا پشت سر من و گوسفندان بیاید.

 یاال، حرکت کنید.-

شان را در چوبم را به دست گرفتم و سعی داشتم همه

ام یک محدوده حرکت بدهم. موهای آزاد روی شانه

رفت و گاهی همراه با کرد. به زیر بغلم میاذیتم می

شد. پوفی تم، کشیده میپایین آوردن و کشیده شدن دس

ام بیرون کشیدم و کشیدم و موهایم را از روی شانه

ام، از زیر یایلقم شده پشت سرم انداختمش. موی بافته

زد  با تکان خوردن های نسبتا هم بیرون می

کرد. گاهی به خاطر سرعت نسبتا شدیدش، اذیتم می

کرد یا داخل چشمانم باالیم به صورتم برخورد می

دانستم بخندم یا گریه . از شدت حرص نمیرفتمی

 کنم. 

 قره، دور گله بچرخ، من دستم بنده!-

افسارش را چرخاندم و انگار که حرفم را فهمیده 

شان باشد، دور گله چرخید تا در همان محدوده نگه
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دارد. یایلقم را از سرم باز کردم و دور دستم 

درحالی جا، جمع کردم و چرخاندمش. موهایم را یک

چرخیدیم، مشغول بافتنش شدم. پایین که دور گله می

موهایم را با ریش یایلقم بستم و نفسی از سر 

آسودگی کشیدم. کاش این کار را قبل خروج از خانه 

 دادم!انجام می

از قره پایین پریدم و چوبم را برداشتم، و گله را به 

آمد سمت چراگاهشان هدایت کردم. زال پا به پایم می

سعی داشت کمکم کند تا گوسفندی پا به فرار  و

ی خوبی بود که از گوسفندانم، نگذارد. چه سگ گله

 کرد!نوع خودش دفاع میدر برابر هم

ام گرفته بود. دو وجب قد نداشت و مثل یک هخند

 کرد. حیوان بالغ رفتار می

به طرف تک درختی که در همان دشت بود رفتم و 

ی هایش بستم. زیر سایهقره را به یکی از شاخه

درخت نشستم و چوبم را هم کنارم گذاشتم، و به 

ی رو به رویم چشم دوختم. نسیم مالیمی منظره

کشید. صدای گاه ها میوزید و دستی بر سر بوتهمی
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شد، زال سعی در رام گاه گوسفندان که بلند میو بی

 آمد.خوبی هم از پسش برمیشان داشت و بهکردن

 

 : آق گونلرفصل دوم️◾

 قسمت سی و یکم️▪

 

 

 

 

جا چشم بستم و بوی طراوت را به مشام کشیدم. این

داد. بوی داد، بوی زندگی میبوی عشق می

داد که از شدت شوق، های پرامیدی را میلحظه

گرفتی. مشامم پر شده بود ریختی و آرام میاشک می

از بوی زندگی و سرم را نوای عشق و تازگی در بر 

ود. مطمئن بودم آرامشی را که در زیر این گرفته ب
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توانم ای از دنیا نمیکنم، در هیچ نقطهدرخت پیدا می

 ببینمش. 

جا ای از حضورم در آندانستم چند دقیقهنمی

گذشت، که صدایی را از نزدیکی خودم شنیدم. می

ای آمد و درنهایت، شیههصدای کوبش سم اسبی می

م تا صاحب آن اسب کشید و آرام گرفت. منتظر ماند

های آرام و سنگینش را در نزدیک شود. صدای قدم

تر آمد و شنیدم. نزدیکآن هیاهوی باد، به سختی می

حضورش را درست در کنارم، درحالی که به 

طرف درخت تکیه زده بود احساس کردم. خواستم آن

الی پلک بگشایم و چیزی بگویم که گرمای تنش را 

ردم و بوی عطرش... در نزدیکی خودم احساس ک

این عطر، فقط مختص یک نفر بود. ناخواسته اشک 

که پلک بگشایم، در چشمانم حلقه زد و بدون این

اش ماندم. با لباسی که روی تنم منتظر حرکت بعدی

بخشی به سمتم هجوم آورد و نشست، گرمای لذت

وجودم را دربر گرفت. تمام توانم را جمع کردم و 

کشیدم. بو کردم تا حداقل  بوی عطرش را به مشام
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توانستم بوی عطرش از یادم نرود. عطرش را که می

 توانستم؟داشته باشم... نمی

ی کشید برای پلک گشودن و دیدن دوبارهدلم پر می

ی آن چشمان براقش و لبخندی اش. دیدن دوبارهچهره

توانستم بدون که رنگ و بوی عشق داشتند. کاش می

ست چشم باز کنم و او را در که ممکن اهراس از این

قدر نگاهش کردم و آنکنار خودم نبینم، نگاهش می

کردم که تا عمر داشتم، تصویر زیبایش از جلوی می

ام لرزید و سعی کردم رفت. چانهچشمانم کنار نمی

هایم راه کنترلش کنم اما چندان هم موفق نبودم. اشک

انم پروا، چشمخودشان را پیدا کرده بودند و من بی

را باز کردم و با چشم، وجب به وجب اطرافم را 

 کاویدم و باالخره... دیدمش...

ی آشفته و اش، آن چهرهدار و رنگیآن نگاه تب

 اش... برایم اصال آشنا نبود...قامت خمیده

 چه به سرش آمده بود؟
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ی درخت جدا شدم و تقریبا رو به رویش از تنه

که بدون اینایستادم، و فقط نگاهش کردم. او هم 

چیزی بگوید، به من زل زد و نگاهش از این چشمم، 

جا شد. باالخره لب باز کردم و آرام به آن چشمم جابه

 و لرزان، زمزمه کردم:

 کجا بودی یاشار؟-

اش لرزید. نگاهش را دزدید چیزی نگفت و فقط چانه

هایم برداشتم و در آغوش که کتش را از روی شانه

 گرفتم.

 ی یاشار... خیلی...خیلی دیر کرد-

 طور که سرش پایین بود، لب زد:همان

کنم، حداقل دونم گونش... خواهش میدونم... میمی-

تو سرزنشم نکن... خودم به قدر کافی عذاب وجدان 

 کنه...ام میداره خفه

ای نه چندان زیاد نشستم و رو به رویش، با فاصله

و  نگاهش کردم. دستانم را دور پاهایم حلقه کردم

 سعی کردم بغض صدایم را کنترل کنم.
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ها منتظر برگشتنت بودم... تو زودتر از این-

 نموندی... رفتی یاشار...

دونی طاقت دیدن رفتم که نبینم... خودت خوب می-

 عرضگی خودم رو نداشتم گونش...بی

دلم به حال خرابش سوخت. دلم به حال خودم هم 

د و دم داشت، نرسیشد دوستسوخت. چطور میمی

 نزد؟ آرام بود و خوش و خرم، زندگی کرد؟

آمدم... یاشار هم من از پس این زندگی بر نمی

طور زندگی کند... هردویمان خوب توانست ایننمی

دانستیم که تا حد مرگ، به هم عالقه داریم و با می

این حال... چطور تا االن دوام آورده بودم؟ 

 دانستم...نمی

وز بدون یاشار ماندنم، کردم حتی یک رفکر می

کردم، به آن برابر با مرگم خواهد بود. فکر که نمی

اطمینان داشتم. اما او رفت... به سادگی یک نفس 

کشیدن، رهایم کرد و من و دلم را به حال خودمان 

گذاشت. ولم کرد تا به تنهایی داغ نرسیدن را ببینم و 
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اش را فقط به روی دوش من انداخت و خود سنگینی

که دلم برایش تنگ نه خالی کرد. بیشتر از اینشا

ام شود، از او و جا زدنش دلخور بودم. حتی دلسوزی

توانست این دلخوری مرا کمرنگ کند. هم نمی

 دار، گفت:باالخره لب باز کرد و آرام و بغض

تا خداخافظی کنم و... یه مدتی نباشم... اومدم -

نتونستم موقع نامزدیت بمونم و... حاال برگشتم تا با 

گونِش متاهل رو به رو بشم تا ببینم طاقت میارم یا 

 نه. اما...

های به رنِگ سرش را باال آورد و با آن چشم

 خونش، نگاهم کرد.

نتونستم گونش... نتونستم ببینمت و ساکت باشم و -

تونم العملی نشون ندم... من... نمیکسهیچ ع

احساسی که تو دلم هست رو ساکت کنم... بهتره یه 

ها از آسیاب بیوفته و بعد... مدتی نباشم تا آب

 گردم...برمی
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 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت سی و دوم️▪

 

 

 

خواست همین حاال چشمانم لرزید. دلم میام میچانه

وزهایم را نبینم. نفسم را ببندم، بمیرم و دیگر این ر

آمد و از آن بدتر، هاله اشک جلوی چشمانم، باال نمی

شد. به زور زبان گشودم و با صدایی مانع دیدنم می

 لرزان که سعی داشتم محکمش کنم، گفتم:

اومدی... تو که گشتی یاشار... نباید مینباید برمی-

ها از آسیاب بیوفتن کردی تا آبرفته بودی، صبر می

 گشتی...د برمیو بع

نگاهش را بار دیگر دزدید و آرام و با صدایی بم، 

 گفت:
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حال میشی... کردم از دیدنم خوشمن فکر می-

 دونستم...نمی

 زمان با بیرون فرستادن نفسم، جوابش را دادم:هم

حال نشدم که هیچ، سنگینی غِم من از دیدنت خوش-

روی دلم هم بیشتر شد... چه فکری با خودت کردی 

تونی دل من رو به دست یاشار؟ که دوباره باز می

 بیاری؟ 

فینی کردم و من هم سرم را پایین انداختم، اما فین

 بار محکم گفتم:این

تو یه ترسویی... ترسویی که از اعتراف به عشقش -

واهمه داشت... ترسویی که نموند و برای حقش 

نجنگید... من به احساست تکیه کرده بودم یاشار... 

تو و عشقت اعتماد داشتم و تو... با جا زدن جوابم به 

 رو دادی؟

دیگر چیزی نگفت و الل ماند. حق داشت؛ کمی تند 

رفته بودم. اما حرف دلم را به زبان آورده بودم. دلم 

 برایش تنگ شده بود اما رفتنش، مرا نابود کرد.
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جا بری، تا کسی من و تو رو باهم بهتره از این-

 ندیده.

 رزید.لصدایش می

اما تو... هرکسی ما رو ببینه هم اشکالی نداره -

 گونش، من پسرعموی تو هستم!

اما من دیگه اون دخترعموی سابق تو نیستم، من یه -

زن متاهل هستم و... فکر نکنم شوهرم خوشش بیاد 

 قدر احساس نزدیکی کنم...با مردهای دیگه این

لفظ "شوهرم" را کمی کشیدم و رویش مکث کردم تا 

ساب کار دستش بیاید. نیشگون ریزی از ران پایم ح

هایم پایین نچکد. گرفتم و سرم را باال گرفتم تا اشک

توانستم جلوی احساساتم را بگیرم و اشک نمی

گردم و آب دهانم را تند های عمیقی مینریزم. نفس

دادم تا بغضم را قورت بدهم اما این تند فرو می

سبیده و رهایم بغض لعنتی مثل زالو به گلویم چ

 کرد.نمی
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خواستم اسم هورتاش را به میان بیاورم و اسِم او نمی

را از حاال کناِر اسمم بچسبانم اما شرایط طوری بود 

 که راه دیگری برایم باقی نمانده بود...

 

 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت سی و سوم️▪

 

 

 

را پایین آوردم که متوجه زهرخند روی لبانش نگاهم 

شدم. دلم شکست... حداقل از او انتظار درک کردن 

طور طلبکارانه پوزخند را داشتم. جا زده بود و این

زد؟ لب گزیدم و رو گرفتم تا دیگر نبینمش. نفسم می

را حبس کردم تا دیگر عطرش را به مشام نکشم... 

هایم باز نفس نکشیدناش، با تمام آخ، آن عطِر لعنتی

پیچید. باز بوی عطر و گرمای در مشامم می

 کردم. حضورش را نزدیک خود احساس می



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

197 

ام با دیدنش، با شنیدن صدایش، با باز قلب لعنتی

تنفس عطرش و احساس گرمای حضورش، 

تپید و با هر تپشش، اسمش را صدا وار میدیوانه

 کرد.می

کردم. نباید میاش باید این احساس مزخرفم را خفه

گذاشتم رنِگ گذاشتم که رسوایم کند. نباید میمی

 رخسارم، راز درونم را افشا کند و...

کرد که من دیگر فهمید، باید باور مییاشار باید می

سهمش نیستم. من که شکسته بودم، من دیگر هیچ 

ام نداشتم. حداقل او نباید خود را امیدی به زندگی

ام فهماندم که عالقهبه او میباخت... باید طوری می

گرفت و صورت نبوده و راه خودش را میبه آن

توانست زندگی جدیدی را تشکیل رفت... او میمی

دهد، شریک جدیدی را برای خود برگزیند و رابطه 

عاشقانه دیگری را از سر بگیرد. اما من... همه 

چیزم را باخته بودم؛ چیزی برای از دست دادن 

کردم که اگر یاشار را از خودم ن نمینداشتم و گما

 برانم، چیز زیادی از دست بدهم...
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 گونش؟-

 جا نباشی...برو یاشار... بهتره این-

 تر، دقیقا از پشت سرم شنیدم.صدایش را نزدیک

 کنم.ازم رو نگیر، خواهش می-

 نفسم را پر آه بیرون فرستادم.

ار این جمله... این جمله رو وقتی گفتم که داشتن سو-

رحمی کردنم و تو با بیتوسن یه مرد غریبه می

تموم، ولم کردی و رفتی... یادته؟ چطور رو 

رحمی رو در حقم تموم برگردوندی؟ چطور بی

وقتی که موقع ُمرد یاشار، همونکردی؟ گونش همون

شرمی تموم دلشو زیر پات له کردی و ولش با بی

 کردی به امون خدا...

شد در کردم. مگر می به سمتش چرخیدم و نگاهش

ها نگاه کرد و دروغ گفت؟ چطور این چشم

توانستم دروغ بگویم و لبخند بزنم و طوری می

 وانمود کنم که انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده؟
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دم عمیقی گرفتم و چانه لرزانم را کنترل کردم، آب 

رحمی و شقاوتی که ام را باال کشیدم و تمام بیبینی

 در لحنم ریختم: از خود سراغ داشتم را

من اون احساس و عاشقی رو فراموش کردم یاشار، -

دیگه یادم رفته کی بودم و به گور سپردم او دوست 

ای رو که روز و شب برام نذاشته بود... داشتن لعنتی

کار رو بکن، برو پی زندگیت، سعی کن تو هم همین

فراموش کنی و... یه رابطه جدید از سر بگیر... 

ای که تازه دارم ذار منم به این زندگیبرو یاشار، ب

 گیرم، عادت کنم...بهش خو می

 

 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت سی و چهارم️▪
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شکستنش را از همان نگاهش احساس کردم. بی 

رحمی کالمم، نگاهم را هم سرد کرده بود. دلم رضا 

نمی داد اما زبانم چنان بی رحمانه آن کلمات را گفته 

ی حرفی برای یاشار باقی نگذاشته بود که دیگر جا

بود. نگاه شکسته اش را دزدید، خرده های دلش را 

 درون بقچه اش ریخت و رو گرفت...

 خداحافظ، گونش...-

که باری دیگر بازگردد و سوار اسبش شد و بی آن

 جا دور شد.نگاهم کند، از آن

 هی، برو حیوون... -

. آب توانستم قسم بخورم که صدایش یخ زده بودمی

دهانم را فرو بردم و سعی کردم نفس بگیرم. نفس 

بگیرم و به فراموشی بسپارم آن عشق منحوس لعنتی 

هایم، فقط حرف توانستم؟ حرفرا... اما... مگر می

بودند! من هنوز هم یاشار را دوست داشتم... هنوز 

هم عاشق مردی بودم که از اعتراف به عشقش 
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ای، او را هراس داشت و من به طرز احمقانه

 خواستمش...می

دستانم را به صورتم گرفتم و روی زمین افتادم، و 

ی عروسی غمگین، از ته دل هق زدم. صدای گریه

رسید. دلم پیچید و به گوشم میدر کوهستان می

ترکید. به قدری درد داشتم که داشت از غصه می

توانستم این دردم را حتی با اشک ریختن هم نمی

شد شد بمیرم... کاش میاش میتسکین ببخشم. ک

 دیدم...های دلم را نمیمردم و روزُمردگیمی

های قره به گوشم رسید و صدای شیهه کشیدن

متعاقبا، صدای اسبی دیگر درست در کنارش را 

کردم و در های شخصی را احساس میشنیدم. قدم

کردم که آن شخص، یاشار نباشد. دل، دعا دعا می

 با او را نداشتم... روییدیگر توان روبه

هایم را سریع با کف دستم گرفتم و تا دستی اشک

ام نشست، ابرو در هم کشیدم و سرم را روی شانه

برگرداندم. تمام حرصم را در کالمم ریختم و به 

 تندی گفتم:
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 جا یا...مگه نگفتم برو از این-

چهره هورتاش، ماتم برد. خدای من... او، با دیدن 

جا چه کار داشت؟ نکند... نکند من و یاشار را این

باهم دیده بود؟ شک نداشتم رنگی به رویم نمانده بود. 

لپم را از داخل گزیدم و نگاهم را دزدیدم. اگر همه 

گفت، چه خاکی بر سرم چیز را به آتاخان می

 ریختم؟می

 جا، یا چی؟برم از این-

کردم. اما در گفتم که قانعش میباید چیزی می

لحظه، به قدری ذهنم آشفته و درگیر بود که حتی آن

توان فکر کردن هم نداشتم. لبم را گزیدم و فکر 

 کردم.

بستی دیدمت، گفتم برو به وقتی داشتی اسبت رو می-

ات بگو حتما میایم، اما انگار حرفم رو نشنیدی. عمه

 م میری یا خودم برم، که...خواستم بگاالن هم می

 چشمانم را مالیدم و عصبی غریدم:

 سوزه!گمونم پشه رفت تو چشمم. لعنتی می-
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 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت سی و پنجم️▪

 

 

 

 خوای کمکت کنم؟خوای... میمی-

 سریع گفتم:

 نه نه، چیزی نیست، االن در میاد!-

 ها نشست و گفت:رویم، روی چمنروبه

 نم.صبر کن ببی-

لب گزیدم و شرمنده، سرم را پایین انداختم. من 

مندانه و بدون هیچ قدر بد بودم و او چه سخاوتچه

 کرد...داشتی، به من خوبی میچشم
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دستش را آرام، به طرف صورتم آورد و مهربان، 

 گفت:

 هات رو ببینم.گونش؟ سرت رو بلند کن چشم-

نم که هایش زل بزنم و وانمود کتوانستم در چشمنمی

تر گاز گرفتم هایم حقیقت داشتند. لبم را محکمحرف

که مزه شوری خون در دهانم پیچید. سعی کردم 

ی لعنتی در چشمانم را کنترل کنم لغزش آن قطره

اما... نگاه کردن به هورتاش کافی بود که چشمانم 

باز پر آب شوند و نگاه خیسم را به چشمان عسلی 

 رنگش بدوزم.

 کنی؟گریه میگونش تو... تو -

لحنش نگران بود و این نگرانی کالمش، مرا 

ام لرزید، دوباره لبم کرد. چانهتر از قبل میشرمنده

های جالدم کردم و باز هم مزه شوِر را اسیر دندان

 خون در دهانم تشدید شد.

 کار کردی با خودت دختر؟ برای چی؟چی-



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

205 

ام برداشت و خودش هم دستش را از روی گونه

 ب کشید.کمی، عق

 قدر از من متنفری؟به خاطر منه؟ تو... اون-

قدرها هم از او متنفر سوخت... آندلم به حالش می

طور اش به خودم، ایننبودم که به خاطر نزدیکی

اشک بریزم. درواقع... اصال تنفری به آن شدت 

آن هم به آمد. نداشتم... من فقط... فقط از او بدم می

خاطر زبان تیزش و رفتار حق به جانبش... من... 

 گفتم؟! چه می

توانستم جواب درست و درمانی به او بدهم. کاش می

بینانه به این اما حرفی برای گفتن نداشتم. اگر واقع

کردم، هورتاش مرِد خوبی بود. رابطه نگاه می

مردی که شاید هر دختری، آرزوی داشتنش را 

هایش و هایش، نگاه کردنتوجه کردنداشت. آرزوی 

زندگی کردن در کنارش را... اما او آرزوی من 

نبود... فقط دلیلی بود که بر تمام آرزوهایم، خط 

کشید... ولی مقصر که او نبود... شخِص بطالن می

خاطی، آن مرد ترسویی بود که دل در گروش داشتم 
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ترین روش ممکن، او را از رحمانهو االن با بی

ی این رابطه دم راندم... کسی که تیشه به ریشهخو

 زد، هورتاش نبود... بلکه ترِس یاشار بود...

اش را از من گرفته بود و خواست بلند نگاه عسلی

 اش گذاشتم.شود که دستم را جلو بردم، و روی شانه

 خورم... من فقط...نه، به خاطر تو نیست، قسم می-

 به او دوختم. سرش را باال آورد و نگاه خیسم را

خوام... بهم یه جفت گوش برای شنیدن می-

 قرضشون میدی؟
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ای زبان به ماند و مردد نگاهم کرد. لب گزید و لحظه

دهان گرفت. نفسش را محکم به بیرون فرستاد و 

 ها نشست.رویم، روی چمندوباره روبه

 ه داشته باشم. آره... گمونم یه جفت اضاف-

 با مکث پرسیدم:

 میشه... کسی از این ماجرا باخبر نشه؟ -

هایم کرد. انگار حرفداد میاش بیکالفگی در چهره

 برایش خیلی سنگین تمام شده بود.

 شده؟البته، قول میدم. بگو... چی-

سرم را پایین انداختم و با صدایی که انگار از ته چاه 

 آمد، گفتم:بیرون می

هایی درباره من شنیده بودی... این رفتار مهزمز-

خاطر هام... بهقراریهام و بیعجیبم، این گریه

 هاست... همون زمزمه

رفت، همون اون شخصی که مخالف مسیر من می-

 بینیش؟بود؟ تو... بازم می



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

208 

کردم... هرچقدر هم صدایش گرفته بود. درکش می

، دانست من دل در گرو شخص دیگری دارمکه می

باز هم مرد بود، باز رگ غیرتش ناخواسته باال 

گرفت، دندان به شد. صدایش میزد و عصبی میمی

شد و به سفیدی خایید و دستش مشت میدندان می

گرایید. تقصیر خودش نبود... مرد تُرک بود و آن می

 اش...غیرت ناخواسته

 بینمش...نه نه، من نمی-

 زیرچشمی نگاهش کردم و ادامه دادم:

که از تو بترسم و بخوام دروغ بگم، نه! نه این-

راستش رو میگم... امروز هم اتفاقی دیدمش. دام رو 

کنم آورده بودم چراگاه که دیدم اومد و... حس می

 حرفای خوبی بهش نزدم...!

 صدایش را بی هیچ احساس خاصی شنیدم:

گونش! تو االن یه خانوم متاهل محسوبی، فراموش -

در هم که من بخوام ساکت بمونم و که نکردی؟ هرچق
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دونی اگه پدرت و پدرم العمل نشون ندم... میعکس

 بفهمن، چی میشه؟

 لب گزیدم و پرغصه جوابش را دادم:

اشتباه نکن هورتاش. من قصدم ادامه اون رابطه -

ها رو بهش زدم و... بعد از تاهلم نیست! همین حرف

کنم خیلی تند رفتم... برای همین عذاب حس می

کنه ام میوجدان دارم. عذاب وجدان داره خفه

 هورتاش... دلش رو شکوندم، خیلی هم بد شکوندم...

ات اون چی؟ اون دل تو رو نشکست؟ به رابطه-

تونست بمونه گونش، باهاش پشت پا نزد؟ اون می

ون تونست واسه به دست آوردنت بجنگه. اما میدمی

 رو برای رقیب خالی کرد و...

 ام را که دید، حرفش را اصالح کرد:نگاه خیره

البته به نظرم ساری خان بیگ نقش رقابتی -

 تری نسبت به من داشت!پررنگ
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لبخند کج و تلخی گوشه لبانم نقش بست. نفسش را 

اش را ی عسلیمحکم به بیرون فرستاد و نگاه خیره

 دزدید.
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گیرم چون خوام فکر کنی که بهت سخت مینمی-

ذارم چون این رابطه خیلی متعصبم یا آزادت می

قدری عقل و شعور برای من مهم نیست. خودت اون
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خوام داری که بفهمی چی درسته و چی اشتباه. نمی

مجبورت کنم که به زور اون رابطه رو تموم کنی 

دونی که هیچ سرانجامی نداره اما... خوب می

گونش. چون اگه قرار بود به ثمر بشینه،  وقتی 

داد. نه االن که کار از هنوز تعهدی نداشتی نتیجه می

 کار گذشته...

صدا، نم چشمانم را که دید، حرفش را قطع کرد و بی

دارم نگاه کرد. دلش به حالم سوخته به چشمان نم

ط مطمئن بودم که دل من عجیب به دانم. فقبود؟ نمی

سوخت. دلم به حال هورتاش هم حال خودم می

سوخت که دختری مثل من گیرش آمده بود. او می

ی پیچیده بود که باید گیر این رابطه چه گناهی کرده

 افتاد؟و مسخره می

شد که نگاه مظلوم و چهره آرامش، بیشتر باعث می

م... اشتباه کردفکر کنم درباره او، اشتباه می

 قضاوتش کرده بودم؟

بازی کرده های مسخره هوس سرسرهدوباره آن قطره

بودند. دومین قطره که پایین چکید، دست هورتاش 
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روی بازویم نشست و طاقت نیاوردم، خودم را در 

 صدا گریستم.آغوشش انداختم و بی

داد و نه شوکه شده بود؛ نه تکانی به دستانش می

عد، ای بخورد. لحظهان میای تکحتی خودش ذره

ی سر انگشتانش را پشت کمرم گونهحرکت نوازش

ام تشدید شد. برایم درد احساس کردم و گریه

داشت... درد داشت که در آغوش همسرم، از غِم 

قدر برایم گران دوری عشقم بگریم و این رابطه، چه

تمام شده بود. گیج بودم... حتی بعد از گذشت این 

آمده را هضم توانستم اتفاقات پیشچندروز هم نمی

 کنم. 

پیرهن هورتاش را میان مشتم فشردم و با صدایی 

 گرفته زمزمه کردم:

دونم چه ام هورتاش... خودمم نمیمن دختر بدی-

بالیی به سرم اومده؟! همه چیز خیلی یهویی پیش 

اومده رو اومد و... هنوزم نتونستم این اتفاقات پیش

تو هم داری اذیت میشی و دم دونم هضم کنم... می
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خواستم، قسم وقت این رو نمیزنی... من هیچنمی

 خورم...می

سر انگشتانش به هم چسبیدند و کف دستانش رو 

 پشت کمرم قرار داد، و با لحن آرامی گفت:

خوای باهام درمیون بذاری که اون شخص کی می-

 بوده؟ شاید بتونم کمکت کنم گونش.

 سریع گفتم:

خوام باعث . بهتره اسمش مخفی بمونه، نمینه، نه..-

کدورت بین تو و بقیه بشم... تو هم پیگیر اسم و 

 رسمش نشو...

ام دم عمیقی گرفتم و با دست آزادم، اشک روی گونه

 را پاک کردم.

 کنم...خودم این قضیه رو تمومش می-

های کوچکش بعد، درحالی که زال با دندانای دقیقه

کشید، آرام از آغوشش بیرون خزیدم و تومانم را می

 ام، به زال کوچکم نگاه کردم.میان خنده و گریه

 گمونم حسودیش شد!-
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هایم را گرفتم و با کف دستانم، خیسی روی گونه

 زده، سرم را پایین انداختم.شرم

ه متعصب ممنونم ازت... آروم شدم... مرسی ک-

 رفتار نکردی و... ممنونم بابت بودنت...

بلند شد و من هم به پایش برخاستم. دستش را جلو 

 آورد و با لحنی نسبتا صمیمی، گفت:

 پس... دوستیم؟-

 نگاهش کردم و شیطنت آمیز خندیدم.

 تونم قول بدم! اما فعال آتش بس کردیم!نمی-
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 قسمت سی و هشتم️▪

 

 

دستش را گرفتم و فشار آرامی به انگشتانم آورد که 

ای، لبخند از روی لبانم کمرنگ شد. برای لحظه

ای بعد، دوباره به لبخندم جان دادم و دستم را از ثانیه

اش بیرون کشیدم، و سعی کردم میان دست مردانه

 بحث را عوض کنم.

 دونستی؟چیزی درباره مهمونی امشب می-

 ز من فاصله گرفت و لبانش را جمع کرد.ا

دونستم. ساری بیگ گفت راستش نه، چیزی نمی-

جا. وقتی اومدم آالچیقتون، بیام پیشت و ببرمت اون

 خواهرت گفت دام رو آوردی چراگاه.

به طرف درخت رفتم و درحالی که افسار قره را از 

 کردم، متعجب پرسیدم:درخت باز می

 آتای من چیزی بهش گفته؟دلیل خاصی داره؟ نکنه -
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 مثال درباره چی؟-

نگاهم را چرخاندم و روی زال بازیگوش، ثابت 

 نگهش داشتم.

درباره زال و حمایت تو! مطمئنم زال کاری نکرده -

 اما... اگه مردم ایل ازش شکایت کنن... 

 با استرس به طرف زال رفتم و بغلش کردم.

 کشن؟این حیوونکی رو می-

 میان موهایش کشید و کالفه، نگاهم کرد.دستی 

نه، مطمئنم قضیه زال نیست. چون هنوز چیزی -

دونه. من هم چیزی بهش نگفتم و... ش نمیدرباره

 هرچند، مطمئنم از دست هردومون عصبی میشه.

زال انگار که خطر را احساس کرده باشد، سرش را 

ی ضعیفی سر داد. ام پنهان کرد و نالهداخل یقه

ام گذاشتمش. سوار قره شش کردم و روی شانهنواز

کردم موهایم را از زیِر شدم و درحالی که سعی می

ام جا به جا زیربغلم بیرون بکشم، زال را روی شانه

 کردم.
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 صبرکن کمکن کنم.-

همراه اسبش جلو آمد و موهایم را به پشتم انداخت. 

ام یایلقم را از روی سرم برداشت و موهای بافته شده

دور کش پیچاند، و کش پایین موهایم را باز کرد را 

 ی موهایم زد تا محکم نگهش دارد. و روی آن حلقه

ور ور و اونحیف این زلف طالست که این-

 شون...بکشی

لبم را به زیر دندان کشیدم و ساکت ماندم. هیچ 

حرفی برای گفتن به او نداشتم! اولین باری بود که 

ی، از من تعریف در این ده روز پس از نامزد

 کرد؟ می

نفسش را بیرون فرستاد و هرم گرمای نفسش، 

پوست گردنم را قلقلک داد. یایلقم را روی سرم 

انداخت و درحالی که لبخند کوچکی به لب داشت، 

 افسار اسبش را گرفت و خود را از من فاصله داد.

کنم دام رو برگردونیم به یورد، بعد بریم کمکت می-

 پیش ساری بیگ.
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ام برداشتم و میان پاهایم، روی زال را از روی شانه

 دامنم گذاشتمش که مبادا به تن قره چنگ بیندازد.

 باشه، ممنونم...-

و همراهش، گوسفندان را به طرف یورد هدایت 

 کردیم.
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ای انداخت ی نردهاخرین بره را هم داخل آن محوطه

و نرده را بست. به طرفم چرخید و درحالی که به 

 رفت، گفت:سمت اسبش می

 خوای زال رو هم همراه خودت بیاری؟می-

ترسم بذارم خونه و آتاخان سر به دونم... مینمی-

 نیستش کنه!

خسته  خندیدیم و سرم را پایین انداختم، و به قیافه

 زال چشم دوختم.

 . بدم آیشن نگه داره؟ست..گمونم خیلی خسته-

هایش را باال انداخت و از افسار اسبش قید، شانهبی

گرفت، و آن را در مسیر رفتن به خانه ساری بیگ 

قرار داد. نفسم را با شدت به بیرون فرستادم و داخل 

آالچیق شدم. آیشن پشت دار قالی نشسته و طبق 

عادتش، مشغول بافتن گلیمی بود که طرحش را 

زگی برایش از شهر آورده بود. هردفعه یاشار به تا

رفت، طرح خاصی را سفارش که به شهر می

سه ماه بعد -آورد، و دوگرفت و برای آیشن میمی
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داد و آیشن هم پول خوبی قالی را تحویل مشتری می

کرد. باز هم یاد یاشار افتادم... بابت آن دریافت می

 توانستم حتی یک ساعت، به او فکر نکنم؟چرا نمی

کردم، به در همان حین که خود را سرزنش می

طرف آیشن رفتم و سالم آرامی دادم. کنارش نشستم 

 و زال را کنار پایش گذاشتم، و آرام گفتم:

تونی زال رو نگه داری تا من برم خواهرجون؟ می-

و برگردم؟ ساری خان کارم داره... هورتاش اومده 

 بود دنبالم و االن جلوی آالچیق منتظرمه.

اش را چین داد و نگاه ترسانش را به زال بینی

 دوخت.

 گیره؟گاز که نمی-

تونی این جلقا رو بپوشی و نه نه، اصال. ببین، می-

 بعد بغلش کنی...

جلقا را از تنم درآوردم و روی پایش گذاشتم که زال 

به طرفش آمد و درحالی که جلقای پوستی را بو 

ی خنده کشید، سرش را روی پای آیشن گذاشت.می
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کمرنگی روی لبان آیشن نشست و دستش را با ترس 

 جلو برد، و روی کمر زال کشید.

 ایه!ی بامزهتوله-

گردم سرگرمت کنه. تونه تا وقتی من برمیآره، می-

 داری دیگه؟نگهش می

سرش را باال آورد، نگاهم کرد و لبخندی به رویم 

 زد.

 باجی، تو برو ببین پدرشوهرت چیکارتآره گون-

 داره!

به صفتی که به من داده بود خندیدم و از کنارش بلند 

شدم. از آالچیق بیرون آمدم و درحالی که سوار قره 

 شدم، به هورتاش نگاه کردم.می

 قبول کرد نگهش داره، بریم.-

سری تکان داد و مسیر آالچیق ساری خان بیگ را 

 در پیش گرفتیم...
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 آتا؟ *اُرداسان؟ -

پشت سر هورتاش داخل آالچیق شدم و با چشم، 

که کسی دنبال ساری بیگ گشتم. با اطمینان از این

جا نیست، نفسم را کالفه بیرون دادم و به هورتاش آن

 نگاه کردم.

 کجا رفته؟-

 دونم. بهم گفت بیاید، اما خودش نیست. شاید...نمی-

ی خان بیگ درحالی که راسته همان لحظه، ساری

اش گوسفندی را با یکی از دستانش، روی شانه
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گرفته بود، داخل شد. هورتاش به طرفش رفت و 

 راسته را از دستش گرفت، و سالم آرامی به او داد.

 بذار کمکت کنم.-

هایش را به طرف بیرون از آالچیق رفت و صدازدن

ش کرد تا کاری برایشنیدم که شخصی را صدا می

انجام دهد. حواسم را جمع ساری بیگ کردم و 

سریع، سالم دادم. با سر جوابم داد و چیزی شبیه به 

ها رفت "سالم" زیر لب زمزمه کرد. به سمت پشتی

و تکیه داد. با صدایش، سرم را باال آوردم و نگاهش 

 کردم.

 بیا بشین دختر.-

جان، روی و سعی کردم لبخندی هرچند بیلب گزیدم 

لبانم بنشانم. با فاصله از او، به ضلع دیگری که 

چنان سرم پشتی گذاشته بودند رفتم و تکیه زدم. هم

پایین بود و از شرم و ترس، جرئت سر باال آوردن 

های و نگاه کردن به او را نداشتم. دخترها، داستان

د. مرِد عمل بود گفتنانگیزی درباره او نمیچندان دل
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و در تیراندازی و شکار رودست نداشت. به شدت 

رسید، برای ناموسش متعصب بود و اگر پایش می

داد. البته این را هم شنیده بودم که اگر حتی جان می

کردند، او را یکی از خانواده یا ناموسش خطایی می

کرد... ترین حالت ممکن، مجازات میرحمانهبه بی

باعث شده بودند که تنها احساسم به ها حرف همین

 او، ترس و وحشت باشد!

 کنی؟کارا میروزها چیحرف بزن دخترجان، این-

ریش یایلقم را از دور انگشتم باز کردم و سر باال 

 آوردم، و با شرم و خجالت نگاهش کردم.

کار خاصی ندارم خان بیگ، کارهای آتام رو انجام -

 کنم و...کمک میبافی میدم، به خواهرم تو قالی

 با حرفی که زد، ماتم برد.

 کنی؟شکار هم می-

راستش... نه! آتام اجازه رفتن به دل جنگل رو بهم -

 نمیده، میگه خطرناکه.
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سرش را به عالمت متوجه شدن تکان داد و دستی 

توانستم حدس بزنم که روی زانوهایش کشید. می

زانودرد دارد. با این حال، با این وضعیت وخیم 

انوهایش هنوز هم سرپا بود و عین یک جوان سی ز

هایش کرد! حواسم را معطوف حرفساله کار می

 کردم:

دونی که رسم داریم که یا پدر موقع خوب می-

ی زن به دنیا میاد، یه ازدواج، و یا همسر وقتی بچه

تفنگ بهش هدیه بدیم. برای شکار و یا محافظت از 

خان صحبت ات... من با بیوک خودت و خانواده

کردم و ازش خواستم تا خودم این هدیه رو بدم بهت، 

خوام باهاش اون هم قبل از ازدواجت با هورتاش. می

شکار بری و تیراندازیت رو تقویت کنی. شاید بتونی 

 در آینده یه شکارچی ماهر بشی.

زد، باز مانده بود. چه هایی که میدهانم از حرف

تاش؟ این هم با هورگفت؟ من و شکار؟ آنمی

قضیه... تقریبا برایم غیرقابل هضم بود. من 
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توانستم تفنگ به دست بگیرم و به جان حیوانات نمی

 گناه بیوفتم!بی

 

 

———————————————— 

 

 جا هستی؟*اُرداسان: آن
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چه  روی حرف زدن و قبول نکردن را نداشتم. چاره

آیند را ی نه چندان خوشبود؟ باید این هدیه

پذیرفتم. سعی کردم لبخندی هرچند مصنوعی، می

روی لبانم بنشانم. نگاهش کردم. همان جدیت و اخم 

العاده آرام و روی صورتش بود اما لحنش فوق

اش را قبول نکنم؟ با توانستم هدیهمهربان بود. می

فعت و تمام این صالبت و اخمالود بودنش، ر

اش را در همین هدیه به من نشان داده بود. بزرگی

نفسی تازه کردم، به لبخندم جان دادم و سعی کردم 

 مثل یک عروِس خوب، با او صحبت کنم.

هر چیزی که شما بهم بدید، برام نعمته. درباره این -

اسلحه... فرقی نداره که شما بهم بدید یا پدرم. چون 

 درحال حاضر... شما هم...

های قالی ن صدایم را پایین آوردم و نگاهم را به گلتُ 

 زیرمان دوختم.

 شما هم پدرم هستید...-
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زیرچشمی نگاهش کردم که سری تکان داد و با 

تحسین نگاهم کرد. بلند شد که من هم به پایش 

 برخاستم و منتظر، نگاهش کردم.

ی گوسفند ذبح شده رو پیش اسمائیل، کله پاچهمیرم -

بگیرم بیارم. بدمش زینت برای فردا صبحمون کله 

 پاچه بار بذاره...

آب دهانم را قورت دادم و سعی کردم همان حالت 

صورتم را حفظ کنم. خواستم چیزی بگویم که 

ی دیگری را هورتاش داخل شد و درحالی که راسته

 آورد، گفت:داخل می

 ی گوسفند حرفی زدید؟درباره کله شد؟چی-

ساری بیگ سری تکان داد، به طرفش رفت و 

 ی هورتاش گذاشت.دستش را روی شانه

برو از صندوق من، اون تفنگ پیچیده شده به -

 پوست رو بیار.

 با ابروهایی باال رفته نگاهش کرد و گفت:

 تفنگ؟ اما... برای چی؟-
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 نگاه ساری خان به سمت من چرخید.

کش که باید زودتر ام به گونش بدم، یه پیشخومی-

 دادم بهش.ها میاز این

چشم میرم میارم آتا اما... اون تفنِگ شما نبود؟! -

 گمونم گفته بودید از میرزا خان براتون باقی مونده.

درسته، حاال قراره بدمش به عروسم. برو بیار -

 پسر، وقت تلف نکن!

گاهم کرد که هورتاش با همان ابروهای باال پریده ن

اطالعی باال انداختم و نگاهم هایم را به نشانه بیشانه

 را برگرداندم.
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 قسمت چهل و دوم️▪

 

 

ساری بیگ تا آمدن هورتاش منتظر ماند و با 

ی پیچیده شده به پوستی که حدس آمدنش، اسلحه

و با زدم پوست گوزن است، به طرفم گرفت می

 غرور گفت:

این تفنگ از میرزا خان، پدرم برام به یادگار -

ی زمون جنگ تو مونده. یه تفنگ شکاری ساخته

اواخر دوره ی قاجار  که با عاج فیل و طال تزئین 

شده. ارزش معنویش برام خیلی باالست، به حدی که 

 حتی به هورتاش هم ندادم تا ازش استفاده کنه...

 د و با اعتراض گفت:هورتاش میان حرفش پری

 آتا! حداقل یادم نیارید!-

 خندیدیم و به تفنگ چشم دوختم.

خوام بدمش به تو گلین. امیدوارم قدرش رو حاال می-

 بدونی...
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با ذوق نگاهش کردم و خواستم بگیرمش که 

داد، هورتاش با صدایی که بوی حسادت و شوخی می

 اعتراض کرد:

تونه بلندش کنه! من اون سنگینه، گونش نمیآتا -

 تفنگم رو میدم بهش، شما چرا این رو نمیدی به من؟!

با خنده تفنگ را از ساری بیگ گرفتم و نگاه تحسین 

برانگیزی به آن انداختم. واقعا در زیبایی همتا 

نداشت و صد البته، بسیار سنگین بود! درحالی که با 

کردم، وازش میی تفنگ را نسر انگشتانم بدنه

 صدای ساری بیگ را شنیدم:

هورتاش، هروقت که خواستی بری شکار حتما -

گونش رو با خودت همراه کنی. دوست دارم شکار 

یاد بگیره و تو مسئول یاد دادنش هستی! حواست 

 خوام توی تیراندازی رودست نداشته باشه! باشه، می

سرم را باال آوردم و تیز، به هورتاش چشم دوختم 

ه متعجب و سرگردان، چشم به دهان پدرش دوخته ک

ی خان کمی زیاد بود. درست بود. خب... خواسته
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ام با هورتاش بهتر شده بود است که حاال کمی رابطه

قدرها هم دل خوشی از او نداشتم که هر اما هنوز آن

 صبح در کنارش قدم بزنم و خوش خوشانمان باشد! 

 مع کرد.قدمی به عقب برداشت و لبانش را ج

تونم با خودم همراهش کنم. چون هیچی از نمی-

دونه، براش خطرناکه بیاد میون یه تیراندازی نمی

عده حیوون وحشی و مجبور باشم تموم وقتم رو 

 صرف دفاع ازش بکنم!

جا، یک گلوله حاللش کنم! فکر خواست همیندلم می

کردم دیگر آدم شده، اما این بشر آدم بشو نبود. می

داد، نیش و کنایه داد، حرص میود، دق میکارش ب

کرد. اصال کاری جز این بلد نبود! البته اگر بارم می

قدر ها هم آدم مرهم شدنش را در نظر نگیرم... آن

شعور پلیدی نبود ولی در کل دل خوشی از این بی

 بازی هایش نداشتم!
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تونم از پس خودم بربیام. حتی اگه تو نباشی من می-

تونم برم شکار یاد بگیرم. با خرگوش شروع هم می

 هاش بر بیام. ترکنم تا بعد بتونم از پس بزرگمی

دست به سینه ایستاد، تای ابرویی باال انداخت و با 

 همان لبخند کجش، نگاهم کرد.

ی، دلت نیومد جون یه حیوون دّرنده رو بگیر-

 آزار رو نفله کنی؟خوای یه خرگوش بیچطور می
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توانستم به همین قنداق تفنگ هم اکتفا کنم، با می

همین قنداقش چنان به سرش ضربه بزنم که جان به 

کردم. آفرین تسلیم شود! اما نه... باید صبر میجان

ام را به ساری بیگ نشان نباید آن روی حرصی

دختر نجیب، یک دادم که فکر کند به جای یک می

ی عصبی انتخاب کرده! نفس عمیقی گرفتم و دیوانه

لبخند حرص درآری روی لبانم نشاندم. نگاهش کردم 

رفتم، و درحالی که تفنگ به دست، به طرفش می

 گفتم:

رحم اون توله رو نکشتم چون یتیم بود، یه آدِم بی-

خواستم دستم جون مادرش رو گرفته بود و منم نمی

ی اون گرگ آلوده کنم. اما اگه پاش چهرو به خون ب

 تونم به حرِف دلم، آدم هم بکشم!برسه... می

خان که شاهد بحث میان ما بود، با صدایی که در آن 

 زد، گفت:خنده موج می

ها، مراقب باشید، نگفتم تیراندازی رو روی هم بچه-

 تمرین کنید! من میرم به کارهام برسم...
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 داد: رو به هورتاش کرد و ادامه

ک خان تا گونش رو ی بیوموقعی که میری خونه-

ات بیاری، ازش اجازه برای مهمونی امشب عمه

بگیر تا دخترش امشب پیش ما بمونه. برای فردا 

صبح زینت کله پاچه میذاره، تو هم اجاقش رو 

کنی. االن گونش ذاری و ذغاِل کباب رو آماده میمی

اری برای رو برگردون به آالچیق خودشون، شاید ک

 انجام دادن داشته باشه. شب برو دنبالش...

چشمانم تا حدی گشاد شده بود که هرآن امکان بیرون 

دادم. ساری خان درباره چه حرف افتادنش را می

 جا بمانم؟ با این مردک؟ زد؟ قرار بود شب را اینمی
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 قسمت چهل و چهارم️▪

 

 

 

توانستم بیشتر از این امکان نداشت! نمی نه...

ساعت، ساعت نزدیکش باشم که بعد از یکیک

شد رسید! اصال مگر میدیگر میکارمان به قتِل هم

دارش... بیشتر تحملش کرد؟ با آن زبان تیز و نیش

بعید نبود که وقتی نزدیکش باشم، از هیچ راهی 

گ از برای اذیت کردنم دریغ نکند... نه... ساری بی

آن صفت شیطانی پسرش خبر نداشت و این 

کرد؟ اصال مگر از من هم درخواست را از من می

 خود دعوتم کرد؟ چیزی پرسید که بی

آیم؟ دعوتش را رد کنم و بزنم توانستم بگویم نمیمی

خیالی و خوشان خوشان شبم را صبح کنم. به رِگ بی

 فهمید چنین کاری کردم، شک نداشتماگر آتاخان می

 کرد!ی این تفنگ را حاللم میاولین گلوله
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ی او هم دست کمی از به هورتاش نگاه کردم. قیافه

دانست درست مثل آب و آتش هستیم. من نداشت. می

یا نه... من که کاری به کارش نداشتم. بیشتر شبیه 

رحم و من... قصاب و گوسفند بودیم. او قصابی بی

 شدم؟! چرا من باید گوسفند می

گوسفند خودش بود با آن کاله پشمینش! خوب  اصال

دانستم چه بالیی به سرش بیاورم که دیگر پشت می

 دستش را داغ کند تا حرف دیگری بارم نکند! 

آتا، شاید پدرش راضی نباشه که گونش امشب رو -

 جا بمونه...این

خان به سمت بیرون از آالچیق رفت و در همان حال 

 گفت:

زنه. بگو حرف نمی بیوک خان رو حرِف من،-

ساری بیگ من رو فرستاده، خودش دخترش رو راه 

اندازه. شما قراره باهم ازدواج کنید، پس مانعی می

 برای موندن گونش وجود نداره...
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ی اعتراض دیگری به من یا که اجازهو قبل از این

هورتاش بدهد، از آالچیق بیرون رفت. خب... گل 

ه که خیلی کم از آن بود، به سبزه نیز آراسته شد! ن

خوردم، حال باید شب به شکار فرستادنش حرص می

 کردم! جا صبح میاش، اینرا هم با پسِر عتیقه

آمد، یا در آخر، یا او زنده از این آالچیق بیرون می

 کرد...من! خدا به امشب و فردایمان رحم می
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هورتاش خواست حرفی بگوید که گلن گدِن اسلحه را 

گرفتم، کشیدم و درحالی که تفنگ را به طرفش می

 عصبی غریدم:

 کنم!بخوای حرفی بزنی یه گلوله تقدیمت می-

با خنده، ابرو باال انداخت و درحالی که دستانش را 

 داد، آرام و خندان گفت:به نشانه تسلیم باال می

زیادم بی دست و پا نیستی! خب... حرفم رو انگار -

 گیرم!پس می

 پشت چشمی نازک کرده و اسلحه را غالف کردم. 

 مون تا آماده بشم. شب هم خودم میام...میرم آالچیق-

اسلحه را به پوستین پیچاندم و از آالچیِق ساری بیگ 

 بیرون رفتم که صدای هورتاش را پشت سرم شنیدم.

 میام دنبالت...-

 رفش چرخیدم و خصمانه نگاهش کردم.به ط

 کجا میای دنبالم؟-
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حال نگاهم کرد و به ساری بیگ که با فاصله نه بی

چندان نزدیکی از ما، چاقو به دست ایستاده بود 

 اشاره کرد.

برمت آالچیق خودتون و هم شب میام دنبالت. هم می-

وگرنه ساری بیگ من رو مثل همون گوسفند سالخی 

 کنه!می

 زدم و با خباثت گفتم: نیشخندی

 چه بهتر، نیا!-

اش کوبید و نفسش را حرص با کف دست، به پیشانی

مانند بیرون فرستاد. حقش بود. اصال هرچقدر که 

خواست، حرص بخورد. به من چه؟! من که می

دیگر کاری به کاِر او نداشتم. یک صبح دوست بود 

ام. اصال همان بهتر که به و یک صبح، دشمِن خونی

 شد!ِت پدرش ذبح میدس

هایمان شدیم و هورتاش مرا تا جلوی سوار اسب

مان، همراهی کرد. نگاهی به گرگ و میِش آالچیق

هوا انداختم و از قره پیاده شدم. افسارش را به تیرک 
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بستم و سری برای هورتاش تکان دادم که برود. 

جا مکث کرد و افسار اسبش را ای را همانلحظه

 خالف چرخاند.گرفت، و به سمت م
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اش با رفتنش، دم عمیقی گرفتم و چشمانم را در کاسه

چرخاندم. از برنامه ریزِی دم آخرِی ساری خان 

کالفه شده بودم. حال چطور قرار بود این موضوع 

 را با آتاخان درمیان بگذارم؟ اصال به من چه... خودِ 

گفت، من چرا حرص هورتاش باید به آتام می
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کردم که آتاخان مخالفت کند خوردم؟ فقط دعا میمی

جا و من آخِر شب را به خانه خودمان بازگردم. همین

تر بودم، حداقل برای چندساعتی آن هم در راحت

 طوِل شب...

ی کمرنگی که از خورشیِد در پِس نگاهم را از هاله

ود گرفتم و داخل آالچیق شدم. ها به جا مانده بکوه

اش، آیشن تنها در آالچیق نشسته و پای دار قالی

های مشغول بازی با زال بود. لبخندی از کودکانه

وقت بزرگ خواهرم روی لبانم نشست. ای کاش هیچ

کرد. قدر کودکی میشد، کاش همیشه همیننمی

قدری داد و آنهایش ادامه میهمیشه به شادی کردن

د که دیگر کمبوِد حتی یک لبخند را در خندیمی

 اش احساس نکند.زندگی

به طرفش رفتم و سالم آرامی دادم. لبخندی به رویم 

زد و منتظر نزدیک شدنم ماند. کناِر دار نشستم و 

گذاشت، درحالی که سرش را روی زانویم می

مشغول نوازشش شدم. زال خودش را به من  رساند 

یم نشست و و از زیر دستم، روی ران پا
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بازیگوشانه، مشغول بوییدن تنم شد. انگار حتی بدون 

کرد من مادرش آن جلقای پوستین، باز هم فکر می

 هستم!

لبخندی زدم و مشغول نوازش موهای آیشن شدم. 

خسته شده بود... تمام شبانه روز را یا پای این دار 

نشست، یا به سمن برای درست کردِن دوغ و می

داد. نهره* را تکان می کرد وماست کمک می

نشست و کرد، پای اجاق میهروقت هم فرصت می

 گذاشت. نهار یا شام می

موهای مشکی و براقش را به پشت گوشش فرستادم 

گونش و سر انگشتانم را آرام، روی پوست مهتاب

زد و موهای به کشیدم. پوستش از سفیدی برق می

ه بود انگیزی به او دادرنگ شبش، چنان زیبایی دل

آوردم. اش کم میکه حتی من هم در مقابل این زیبایی

اش، درست مخالف من بود. لب و ترکیب چهره

دهانی کوچک و سرخ رنگ، اندامی نسبتا الغر و 

بافت و قدی کشیده. موهای بلندش را هرشب می
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کرد و آن موج دلبر روی هرروز صبح، باز می

 گذاشت.مشکِی موهایش را به نمایش می

 

 

———————————————— 

 

*نهره: ُمشکی پوستین که از آن جهت درست کردن 

شود و در زبان محلی، دوغ و گرفتن کره استفاده می

 به آن نِهره می گویند.
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آمد اما... خیلی کوچک بودم که مادرم دقیقا یادم نمی

سال بیشتر نداشتم. ید چهار یا پنجاز دنیا رفت. شا

آیشن که به دنیا آمد، به جای صدای شادی و خنده، 

صدای گریه و شیون همه بلند شد. آتاخان تا چندماه 

حتی او را در آغوش نکشید. دِل خوشی از این 

دخترِک بدقدمش نداشت اما... پس از دیدنش، چنان 

لحظه هم طاقت مهرش به دلش نشست که حتی یک

  او را نداشت. دوریِ 

من مانده بودم و یک پدر پیر، و یک نوزاد کوچک 

که نیاز به محبت و نوازش داشت. با همان سن و 

سالم، برای آیشن مادری کردم. به کمک عمه و سمن 

نگهش داشتم تا وقتی که توانستم کامال از او مراقبت 

کنم، من و آیشن را به حال خودمان رها کردند. 

اش بیدار ماندم، قد کشیدن و گریه ها را با صدایشب
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اش، من هم شدنش را به چشم دیدم. با هر گریهبزرگ

اش، اشک شوق ریختم. گریه کردم. با شادی و خنده

ای که قد کشید و شد همین دختِر شانزده، هفده ساله

 ی آتاخان است...حال، تنها چراغ خانه

لبخند روی لبانم خشک شد... من دیگر متعلق به این 

خانه و کاشانه نبودم... من حاال... متعلق به جای 

 دیگری بودم...

نفسم را آه مانند به بیرون فرستادم و به آیشن نگاه 

کشید. زال کردم. عمیق خوابیده بود و آرام نفس می

را از روی پایم به زمین گذاشتم و خم شدم تا از کناِر 

آیشن، بالشتی بردارم. بالشت را زیر سرش گذاشتم و 

لند شدم تا برای امشب آماده بشوم. دوست نداشتم ب

اخالق و ی نه چندان خوشباز بهانه به دست آن عمه

اش بدهم. حداقل به خاطر ی عفریتهدخترعمه

شخصیت خودم هم که شده، باید حفظ ظاهر 

 کردم...می

هایم را با یک تومان آبی رنگ و کوینک سفید لباس

ام را هم دوزی شدهعوض کردم و جلقای منجوق
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ام هایی آبی از داخل بقچهپوشیدم. یایلقی سفید با گل

ام گذاشتم. دستم را به بیرون کشیدم و روی صندوقچه

سمت موهایم بردم و خواستم بافت موهایم را باز کنم 

دانم آمد خرابشان کنم. نمیکه... راستش دلم نمی

داد. خب... نه چرا؟ اما احساس خوبی به من می

که آن مردک موهایم را بافته طر اینصرفا به خا

ام بود، فقط چون... شاید چون رفتِن یاشار از زندگی

شد، دوستش داشتم. از دست را به من یاداور می

خودم و این احساسات ضد و نقیضم کالفه شده بودم. 

ام گذاشتم چشمانم را بستم و سرم را روی صندوقچه

را از سرم تا برای دقایقی هم که شده، تمام افکارم 

 بیرون بریزم و کمی استراحت به خودم بدهم.
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ای نگذشته بود که صدای آتاخان را از هنوز چنددقیقه

 ام شنیدم.نزدیکی

 شده؟منیم گونیم؟ چی-

 سرم را بلند کردم و با چشمانی خمار، نگاهش کردم.

آتا، خسته نباشی. هیچی... یکم سردرد دارم، سالم -

 زود خوب میشم...

با مکث، به طرفم آمد و کنارم نشست. دستش را 

 ام گذاشت و کنجکاو، نگاهم کرد.روی شانه

گونش؟ مطمئنی حالت خوبه و تنها دردت، همین -

 درِد سرته؟

ی آن بغِض لعنتی از کجا پیدا شد دانم سر و کلهنمی

ی گلویم زد و راه صدایم را وشهکه باز چنگی به گ

گفتم؟ حتی توان حرف زدن هم خفه کرد. چه می
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نداشتم. به تکان داد سرم اکتفا کردم و لبخندی 

زورکی کنج لبانم نشاندم. آتا که با آن لبخند کج من 

قانع نشده بود، کالفه دستی به صورتش کشید و به 

 ام، تکیه زد.پشتِی کنار صندوقچه

نم تو یه دردی داری و بهم کچرا احساس می-

کنی؟ تو نمیگی؟ چرا حرفت رو از من هم پنهون می

دختِر منی گونش... از گوشت و خوِن منی... اگه... 

 کنه بگو...اگه چیزی اذیتت می

سرم را پایین انداختم و به گِل ریِز گلیم زیر پاهایم 

 خیره شدم.

نه آتا، گفتم که چیز خاصی نیست. وقتی اومدم، -

خسته بود و تا سرش رو گذاشت روی پاهام، آیشن 

خوابش برد. دست خودم نبود اما... یاد روزهای 

 قدیمم با آیشن افتادم و...

دارم را به آتاخان سرم را باال آوردم و نگاه بغض

 دوختم.
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تونم ترکش کنم آتا... اون دختر تموم وجود نمی-

منه... خودم بزرگش کردم، ازش مراقبت کردم، قد 

تونم ولتون کنم رو شاهد بودم... چطور می کشیدنش

 و برم پی زندگی خودم؟

هایش را که دیدم، طاقت نیاوردم و اشک لرزش چانه

هایم جاری شد. به آغوشش خزیدم و روی گونه

 دستان زمخت و پر مهرش را روی موهایم کشیدی.

منیم گوزل قیزیم... قرار نیست که راه دوری -

تونی دمون... میجایی، کنار خوبری... همین

هروقت که خواستی بیای و بهمون سر بزنی، قدمت 

روی چشمای من جا داره گونش... چطور فکر 

ها قراره ازت گرفته کردی با ازدواجت، تموم این

 بشه؟
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حرفی جز گریه داشتم برای گفتن؟ مسلما نه... درِد 

درِد دلم بود و آتاخان با مهربانی تمام، داشت  من،

کرد که فکِر این خانه را نکنم، که او هم آرامم می

توانم دوستم دارد و هروقت که خواستم، می

قدر دوستش داشتم اما... باز که اینبازگردم... با این

توانستم حرِف دلم را به او بگویم. هرچند... نمی

وضوع هم دردی را دوا مطمئن بودم حتی گفتِن این م

کرد... حاال اسِم ساری بیگ، روی من بود. اسِم نمی

کشیدم و جدایی هورتاش را دنباله اسمم به یدک می

دلیل از او، یعنی یک رسوایی تمام عیار برای تیر بی

 ام...و طایفه

از او فاصله گرفتم و درحالی که دستم را به زیر 

 کشیدم، زورکی خندیدم.چشمانم می
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خشید، یکم احساساتی شدم... من برم براتون چایی بب-

 بذارم و بیام...

او هم به لبخند کوتاهی اکتفا کرد که از روی زمین 

پریدم و به سمت آتش اجاق رفتم. کترِی همیشه 

درحال جوش را برداشتم و چایی را دم کردم. 

استکان کمرباریک و قندانی داخل سینی گذاشتم و 

دادم. داخل آالچیق شدم و  قوری را هم کنارشان جای

 کناِر آتاخان، روی زمین نشستم.

دستت درد نکنه دخترم... چرا واسه خودت استکان -

 نیاوردی؟

 سرم را پایین انداختم و با خجالت گفتم:

خب... خواهِر ساری خان بیگ برای شام دعوتم -

کرده. فکر کردم تا وقتی که من بخوام چاییم رو سرد 

 الم و...کنم، ممکنه بیان دنب

 با خنده گفت:

 هورتاش میاد دنبالت؟-

 لب گزیدم و چشمانم را با حرص بستم.
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 آره!-

 قوری را برداشت و استکانش را پر کرد.

فهمم چرا... تا اسمش میاد مرد خوبیه... فقط نمی-

 زنه!نگاهت برق می

 زده گفتم:سرم را باال آوردم و خجالت

 آتا!-

 خندید و قندی در دهانش گذاشت.
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منظورم یه جور نگاه عصبی و کینه توزانه ست! -

 کاری کرده؟ اگه آره، بگو گوشش رو ببُرم!

حرف، جفت ابروهایم باال پریدند. آتا که با شنیدن این

نگاِه بشاشم را دید، بلند و مردانه خندید و سری به 

 د.نشانه تاسف تکان دا

زنی؟ چه بدی در حقت اش رو با تیر میچرا سایه-

 کرده؟

ای باال انداختم و دستانم را دور زانوهایم گره شانه

 کردم.

همیشه دوست داره من رو ضعیف و ناتوان جلوه -

بده. وقتی ساری بیگ تفنگش رو داد و بهش گفت 

من رو همراه خودش ببره شکار، بهش گفت بهتره 

مرین کنم! حتی گفت تفنگ نرم جنگل و تو یورد ت

برای من سنگینه! این یه نمونه کوچیک از کج 

هاش بود. درواقع اونه که سعی داره سایه من خلقی

 رو با تیر بزنه، نه من!

 سری تکان داد و موشکافانه نگاهم کرد.
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ساری بیگ اون تفنگ رو داد به تو؟ همون که باِر -

 قره کرده بودی؟ اون تفنگ؟

ینش؟ تفنگ خوش دستیه، من آره، شما هم دید-

 عاشقش شدم.

 اش را برداشت.لبخندی زد و استکان چایی

آره، یه یادگاری باارزش براش بود. به خوب کسی -

 سپرده...

ای میانمان سکوت برقرار شد که سعی کردم دقیقه

 طوری بحث را عوض کنم.

 تون.شما کجا بودید؟ از سِر ظهر ندیدم-

گوسفند ازم بگیره.   پیش یاشار بودم، اومده بود-

چندتا قصاِب گیالنی و تهرانی، سفارش گوسفند زنده 

رو دادن. یه طرح قالی هم برای آیشن داده بود که 

 آوردم. 

نگاهم باز رنگ عوض کرد. سعی کردم همان برق 

شد اسِم یاشار را نگاهم را حفظ کنم ولی... مگر می

 بشنوم و آرام بگیرم؟ 
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که ندیدمش، تقریبا حالش خوب بود؟ خیلی وقته -

 از... مراسم نامزدیم...

آره، حالش خوب بود. ولی... هر چقدر بهش گفتم -

امشب رو بیاد پیش ما بمونه و فردا بره، قبول نکرد. 

گفت بهتره نیاد تا برای طایفه شوهر گفت... میمی

 تو، سوتفاهم نشه. 

 دستی به پشت گردنم گرفتم و با صدایی گرفته گفتم:

تنگ شده... خیلی یهویی رفت، حتی دلم واسش -

خواد نذاشت ازش خداحافظی کنم و حاال... حتی نمی

 من رو ببینه...

کردم... به حدی که خودم خیلی خوب نقش بازی می

هم باورم شده بود خیلی وقت است که از یاشار 

خبرم... انگار نه انگار که امروز، او را در بی

... نفسم را آه چراگاه دیده بودم و از خودم راندمش

 مانند به بیرون فرستادم و از روی زمین بلند شدم.

 من میرم یه لحاف روی آیشن بکشم...-

 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

257 

 

🌸 @kia_novel 🌸 

 

 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت  پنجاه و یکم️▪

 

 

 

لحافی پشمین را روی آیشن کشیدم و با سری افکنده، 

از کنارش بلند شدم. زال خود را به من رساند و 

پیچیدن میان پاهایم شد. لبخند کوچکی زدم و مشغول 

خم شدم. برداشتمش و در آغوش گرفتمش. باید به 

تنی نکرده ود که آببردمش، خیلی وقت بتنی میآب

ترسیدم باز از آن موجودات رنگارنِگ بود و می

 ریز، میان موهای سفیدش پیدا شود.
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ام را به کمرش کشیدم و نوازشش کردم. کنار گونه

ام نشستم و مشغول نوازش موهای زال هصندوقچ

 شدم.

 بری؟این توله رو هم با خودت می-

 نگاه پرخنده و التماسم را به آتا دوختم.

 آتا! اسمش زاله! چرا باهاش کنار نمیاید؟-

سری تکان داد و استکان کمرباریکش را داخل 

 نعلبکی گذاشت.

 آخر این زال، کار دستت میده. حاال ببین...-

بافی کنم... زال هم وحشی بزرگ منفی خوامنمی-

 گری کنه. گرگ آرومیه...نشده که بخواد وحشی

 خوای ببریش؟نگفتی... می-

اش چرخاندم و نیشم را شل چشمانم را در کاسه

 کردم.

 اش دارید تا برگردم؟!تونید نگهشما می-
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حالتش را به کِف دستش تکیه داد و نگاه بیصورتش 

 ام به هوا رفت. را به من دوخت که صدای خنده

تونم با خودم ببرمش طوری نگاهم نکن! نمیآتا، اون-

مهمونی که... اگه مهمونِی خود ساری بیگ بود، باز 

کنم تونم. خواهش مییه چیزی. اما خب... امشب نمی

 ه کی بسپرمش! دونم بآتا، آیشن هم خوابه، نمی

نفسش را محکم به بیرون فرستاد و موهایش را به 

 عقب فرستاد.

باشه... بذارم پیش اون خرگوشه، خودش بازی -

تونم خرگوش رو هم بیارم این کنه دیگه؟ نمیمی

کنن داخل آالچیق رو زنن کثیف کاری میداخل، می

 کشن!به گند می
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لبم را با دندان فشردم تا لبخندم کش نیاید. به تکان 

داد سرم اکتفا کردم و خواستم چیزی بگویم، که 

صدای پاهای اسبی را از بیرون شنیدم. حدس 

زدم که هورتاش است. زال را روی زمین رها می

کردم و به یایلقم را سر کردم. خواستم بلند شدم که آتا 

 گفت:

هات پفه، کاش یه آبی به دست و ش؟ چشمگون-

 زدی.صورتت می

ی دقایق پیشم، شک ای وای... به خاطر آن گریه

ام خیلی اسفناک و آشفته است. با خجالت نداشتم چهره

 رو به آتا گفتم:
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من میرم پشت یه آبی به دست و صورتم بزنم. -

میشه شما... برید پیشش؟ گمونم باهاتون حرف هم 

 داره...

حرف بلند شد و از آالچیق بیرون ان داد، بیسر تک

ی ام رفتم و کیسهرفت. سریع به سمت صندوقچه

سربنِد کوچکم را برداشتم. از آالچیق بیرون رفتم و 

سمت سطل آب رفتم تا آبی به صورتم بزنم. نم 

صورتم را با پایین تومانم گرفتم و دِر کیسه را باز 

داخل چشمانم کردم. سرمه را بیرون کشیدم و باال و 

کشیدم. سرمه را به کیسه برگرداندم و داخل جیِب 

ام گذاشتم. موهایم را مرتب کردم و یایلقم را از جلقا

 هایم برداشتم و روی موهایم انداختم.روی شانه

ازپشِت آالچیق، به طرف قره رفتم تا افسارش را از 

تیرک باز کنم. سوارش شدم و درحالی که به سمت 

های رفتم، سعی کردم نفسن میهورتاش و آتاخا

 عمیق و آرام بگیرم و آتِش دلم را تسکین دهم.

با رسیدن بهشان، سالم آرامی دادم و افسار را کشیدم 

 تا قره بایستد.
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 سالم، شبت بخیر. -

 سری تکان دادم و مانند خودش، سرد جواب دادم:

 سالم.-

اش بودم صدای آتاخان را خیره به چشمان تیره

 شنیدم:

جا ش؟ ساری بیگ خواسته تا امشب رو اونگون-

 بمونی... تو که مشکلی نداری؟

اش که در این تاریکی حواسم را به آن چشمان عسلی

های شب، تیره شده بود، داده بودم و متوجه حرف

 شدم.آتاخان نمی
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های لخت از فهمیدن منظورش، نگاهم را به یالبعد 

 و براق قره دوختم و آهسته گفتم:

 نه آتا، مشکلی ندارم.-

 بری؟خوبه... تفنگ رو با خودت می-

 بار، هورتاش به جای من جواب داد:این

صبح قراره بریم شکار، ساری بیگ گفته ببرم و -

 شکار یادش بدم. اسلحه الزمش میشه.

اییدم و خصمانه نگاهش کردم. چرا دندان به دندان خ

هایش همیشه باید بوی نیش و کنایه به خود زدنحرف

 گرفتند؟ می

آتاخان به تکان داد سرش اکتفا کرد و بعد از کمی 

مان کرد که برویم. حرف زدن با هورتاش، راهی

کردم و بدون حوصله حرکت میخیلی آرام و بی

، راه توجه به هورتاش که کمی جلوتر از من بود

رفتم. سرش را برگرداند و با دیدن من که خود را می
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کلی از او عقب مانده بودم، اخم ریزی روی 

صورتش نشاند و افسار اسبش را به طرف ما 

 چرخاند.

 چیزی شده؟-

نه... باید چیزی بشه که بخوام آروم بیام؟ -

 دارم از سرمای هوا لذت ببرم.دوست

 قدم برداشت.کنارم آمد و اسبش، پا به پای قره 

 ات با این سرمای هوا، خیلی خوبه. نه؟انگار میونه-

حرف، فقط سر تکان دادم. لبانم را جمع کردم و بی

اش ادامه داد. دیگر " ای گفت و به سواری"باشه

چیزی نگفت و من هم ترجیح دادم دهان به دهانش 

انداختن با او را اصال  ی بحث و کلندهم. حوصله

 نداشتم!

ها را به تیرک یق ساری بیگ رسیدیم و اسببه آالچ

ِِ عمه ی هورتاش، نزدیک آالچیق بستیم. آالچیِق

جا بازگردیم، کمی باالتر بود. ما که قرار بود که این
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جا ها برای دوقدم بیشتر، به آنپس دلیلی نداشت اسب

 بکشانیم.

چشمانم را بستم و هوای آخرین روزهای اسفند را به 

داد... در آسمان بوی بهار را میهایم کشیدم. چقریه

های ریِز زرد دلم برای سرسبزِی ریز درختان و گل

 ها تنگ شده بود.و آبی رنگ روی علف
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تر دوِر گلویم پیچاندم و به طرف یایلقم را محکم

 هورتاش چرخیدم.



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

266 

تو آالچیق خودتونه؟ یا باید باهم بریم تا پدرت... -

 ات؟آالچیق عمه

 آنکه نگاهم کند، جوابم را داد:بی

 نه، آتام عصر رفت پیش خواهرش.-

کرد؟ باز چه بالیی به سر آن قدر تلخی میچرا این

اش آمده بود؟ شاید من نادانسته کاری اخالق عتیقه

زده کرده بودم؟! اما... نه، حرف بدی که میان راه ن

بودم. پس... هرچه بود، مشکِل خودش بود و به من 

 ربطی نداشت! 

ها خود را قانع کنم تا بیشتر سعی کردم با این حرف

خواستم حتی از این، عذاب وجدان نگیرم. نمی

درصد هم به این فکر کنم که نکند آتاخان حرفی یک

زده و به هورتاش برخورده. شاید... شاید چیزی 

ه بود... وای، اگر چیزی درباره درباره یاشار گفت

گفت... هایش برای هورتاش میآمدن یاشار و حرف

 ام، همان یاشار است... ممکن بود بو ببرد که معشوقه
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لب گزیدم و زیرچشمی پائیدمش. در خودش بود و 

زد. انگار میلی به حتی یک کلمه هم حرف نمی

صحبتی با من نداشت. حاال من هم چندان مایل به هم

خواستم ببینم کسی بت با هم نبودم اما خب... نمیصح

طور از من رنجیده که حتی حاضر نیست با من این

آوردم، هایشان سر در میحرفی بزند. باید از حرف

خود، خوابم وگرنه امشب را از فرط فکرهای بی

 برد!نمی

 هورتاش؟-

هایش را آهسته کرد و سرش را کمی به سمتم قدم

 آرام گفت:میل و چرخاند. بی

 چیه؟-

خواست یک صورتم از جوابش در هم رفت. دلم می

خیال این "اصال به جهنم"ای نثارش کنم و بی

موضوع بشوم که ناراحت است! اصال مگر 

دمی مزاج بودِن اش هم تقصیر من بود؟ دمناراحتی
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او، چه ربطی به من داشت؟ نفسم را پر حرص 

 حفظ کنم. بیرون فرستادم و سعی کردم لحن آرامم را

وقتی اومدی دنبالم، درباره موندنم به آتاخان چی -

 گفتی؟
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حرف خاصی زده نشد. بهش گفتم ساری بیگ -

جا بمونی، اون هم اجازه خواسته که امشب رو این

 فقط سر تکون داد. 
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یام... فقط همین تموم مدتی که طول کشید تا من ب-

 حرف زده شد؟

زیرچشمی نگاهم کرد که هول شدم و سرم را باال 

اش گرفته ها نگاه کردم! گمانم خندهگرفتم، و به ستاره

 تر شده بود.بود،  چون لحنش کمی نرم

های دیگه هم زدیم. درباره نه، یه سری حرف-

 فرستادن چند راس گوسفند به گیالن و تهران...

شکی نداشتم که آتا درباره یاشار  خب... دیگر هیچ

قدر فهمیدم مگر مرد هم اینبه او گفته بود. نمی

توانست این موضوع را پیش شد؟! نمیلق میدهن

خودش نگه دارد؟ خب گفتنش چه فرقی به حاِل 

ام شدههورتاش داشت؟ عصبی شده بودم. دستان مشت

گرایید و مطمئن بودم اگر هورتاش باز به سردی می

کرد، همین مشت را در به زخم زبان زدن می شروع

 آوردم!صورتش فرود می

داخل آالچیق ارمغان جان شدیم و با همان چهره 

درهم و عصبی، منتظر مانده بودم تا ببینم شخص 
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بینم که از دست هورتاش فرار کنم و آشنایی را می

 کنارش بنشینم، یا نه!

م با دیدن ساری بیگ، ناخواسته لبخندی روی لبان

نشاندم و به طرفش رفتم. با ارمغان و مارال 

شان که تقریبا های طایفهزن روبوسی کردم و با بقیه

شناختم، فقط دست دادم و مسیرم را کدام را نمیهیچ

 به سمت ساری بیگ کج کردم.

زده، مانعش شدم خواست به پایم بلند شود که خجالت

سش قدر به عروو گفتم بنشیند. کدام پدرشوهری این

گذاشت و برایش ارزش قائل بود؟ نه در احترام می

طایفه ما، و نه در کل ایل، هیچ مردی را ندیده بودم 

چنین برای عروسش احترام بگذارد. مطمئنم که این

قدر در حق حتی اگر آتای من پسر داشت هم این

کرد. حاال شاید چون همسِر تنها عروسش لطف نمی

کرد! خرد می قدر برایم ترهپسرش بودم، این

شد سر از کار این پدر و دانستم... اصال نمینمی

 پسر درآورد!
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کنارش نشستم که خود را کمی تکان داد و روی 

 ی کوچکش، برایم جا باز کرد.چهتشک

 جا بشین دختر.بیا این-

 راحت باشید ساری بیگ، دستتون درد نکنه.شما -

 سری تکان داد و مسیر نگاهش را تغییر داد.

 هورتاش کجاست؟ از وقتی اومد داخل، ندیدمش.-

نگاهم را چرخاندم تا هورتاش را پیدا کنم. به 

باره، کجا غیبش زده بود؟ او که کنار من راه یک
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آمد! چشمانم را ریز کردم و نگاهم را به ارمغان می

اش کجا رفته بود؟ لبانم را دوختم. آن دختِر عفریته

جمع کردم و سرم را نزدیک ساری بیگ بردم، و 

 آرام زمزمه کردم:

 گمونم رفته بیرون. شاید یه کاری براش پیش اومده.-

 با مکث، جوابم را داد:

چه کار واجبی؟ اون که امشب کاری نداشت. همه -

نداده کجا  هامون هم داخل اسطبل بودن... سالماسب

 رفت؟ ارمغان رو دید؟

 شان چیزیها؟ چرا من دربارهها؟ کدام اسباسب

خیال آن موضوع شدم و کنجکاوی دانستم؟ بینمی

اش را به زمانی دیگر محول کردم. فعال زدن درباره

 زیرآِب هورتاش برایم، در الویت قرار داشت!

 دونم اما...اون رو نمی-

 اندم و مردد، گفتم:سرم را با حالتی نمایشی چرخ

 انگار مارال هم نیست.-
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نگاهم را دزدیدم و آه پرسوزی کشیدم که دل خودم 

هم به رحم آمد! داشتم برایت هورتاش، خوب 

هایت را دربیایم! خلقیدانستم چطور عوِض آن کجمی

قدر برایش مهم شده بود که حاال دیگر آن عفریته آن

به بیرون پرسی با حتی پدرش، بدون سالم و احول

 گریخت تا با مارال تنها باشد؟ از آالچیق می

نگاهم را به انگشتان شصتم دوختم و مشغول ور 

هایم شدم. بهترین راه همین مظلومیت و رفتن با ناخن

ام به ساری بیگ بود... چنان نشان دادِن دلخوری

پختم که یک وجب روغن رویش آشی برایش می

 داشته باشد!
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خواد یکم مارال دیگه کجا رفته؟ این پسر چرا نمی-

 به فکر زندگِی االنش باشه؟

 نگاهی به من انداخت و خواست بلند شود.نیم

 برم پیداش کنم و باهاش حرف بزنم.-

 سریع دستم را روی زانویش گذاشتم و مانعش شدم.

خوام فکر کنه که دارم نه، شما بشینید. نمینه -

خوام دونم... نمیحساسیت نشون میدم یا... چه می

 عصبانی بشه...

پائیدمش. سرم را پایین انداختم اما زیرچشمی می

هایش را کالفه دیدم که چشمانش را بست و پلک

های سنگینش را احساس روی هم فشرد. نفس
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نی بودنش از که از عصباکردم و به جای اینمی

دست هورتاش خوشحال باشم، ناراحت بودم که چرا 

اش کنم؟ خب... او مرِد قدر ناراحت و عصبیباید این

توانستم این خوب بودنش را منکر خوبی بود... نمی

شوم. او بیشتر از چیزی که انتظارش را داشتم، 

شد برایم ارزش قائل بود. و این احترامش باعث می

امی متقابل به او بگذارم و... دلم من هم بخواهم احتر

 آمد اذیتش کنم! آرام زمزمه کردم:نمی

خواد بهتره بذارم تنها باشه. شاید... شاید دلش نمی-

 جا و پیِش من باشه...این

خواد دختر؟ تو دیگه عروِس این یعنی چی دلش نمی-

 تونه هر غلطی...طایفه هستی، زِن هورتاش! نمی

 ساری بیگ؟-

ای، سرم را باال آوردم و ای مردانهبا شنیدن صد

شده و عصبِی هورتاش گره نگاهم در چشمان تنگ

ترساند! تقصیِر من نبود، خورد. این نگاهش مرا می

خودش خواست قضاوت کند، خودش محکومم کرد، 
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جا رها کرد و رفت، انتظار داشت پشت مرا این

 سرش گل و بلبل بگویم؟ 

 کجا بودی پسر؟-

به زور از من گرفت و دوباره به  نگاه پر خشمش را

 ساری بیگ نگاه کرد.

ها از اسطبل فرار بهم خبر دادن چهارتا از اسب-

ها و خودم کردن، چندنفر رو فرستادم دنبال اسب

 برگشتم.

ساری بیگ سر تکان داد و با دست، به سمت دیگِر 

 تشکش اشاره کرد تا هورتاش بنشیند.

 بیا بشین.-

رویش چشم ت و به روبهحرف، کنار پدرش نشسبی

 دوخت.

ات رو دیدی؟ مارال رو چطور؟ باهاشون عمه-

 پرسی کردی؟احول

لبخند کوچک و خبیثی روی لبانم نقش بست. خیلی 

 خوب بلد بود از زیر زبانش حرف بیرون بکشد!
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اومدنم عمه رو دیدم. دخترش رو هم... اون موقع -

 بیرون بود، باهاش حرف زدم و...

 کردی؟!پس داشتی با مارال صحبت می-

آمیزش، من را هم وادار کرده بود که حتی لحن تحکم

شان نپرم. ظاهرا فکر هم نکنم تا مبادا میان حرف

برد، هورتاش هم دقیقا مثل من از پدرش حساب می

 ا در کالمش ریخت و گفت:پس تمام صداقتش ر

 کردم.بله، بیرون باهاش صحبت می-
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ساری بیگ سری تکان داد و نگاهش را به 

 رویش دوخت.بهرو

تو این دختر رو میون کسایی که حتی درست و -

شناسه رها کردی و رفتی بیرون تا با حسابی نمی

 ات حرف بزنی؟ خوبه... خوبه!دخترعمه

و کالفه، نگاهش  هورتاش دستی میان موهایش کشید

رخ ساری بیگ به سمت من سوق داد. را از نیم

نگاهم را دزدیدم که قصِد بلند شدن کرد. به سمت 

دیگر آالچیق رفت و با بقیه مردان جوانی که دور 

هم نشسته بودند، مشغول حرف زدن شد. ظاهرا شِب 

 مناسبی را برای عوض درآمدنم انتخاب نکرده بودم! 

بیگ نشسته بودم که صدای صدا، کنار ساری بی

 ی آرامی، توجهم را جلب کرد.دخترانه

 اسمت گونشه، درسته؟-

 نگاهش کردم و سعی کردم لبخند بزنم.

 آره... خب...-

 دستش را به طرفم دراز کرد.
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 ی هورتاشم. اسم من آذره، دخترخاله-

دست دادم و تمام تالشم را کردم که لبخندم واقعی به 

 نظر برسد.

 باهات خوشحالم. از آشنایی-

 طور... میای بریم پیش بقیه دخترها؟منم همین-

 به ساری بیگ نگاهی انداخت و با سرخوشی گفت:

 عمو؟ میشه؟-

 نگاه ساری بیگ، میان ما دو نفر چرخید.

 آره قزم، برید.-

بلند شدم و مرا همراه خودش کرد. با چند نفر دیگر 

بحث  هم آشنا شدم و کم کم مرا وارد بحثشان کردند.

کسی هوس تمام کردن به قدری داغ شده بود که هیچ

زد. بحث و گفتگویمان تا جایی بحث به سرش نمی

کش پیدا کرد که صدای اعتراض مردان بلند شد و 

خواستند تا سفره را پهن کنیم. با خنده بلند شدم و 

همراه آذر رفتم تا کمکش کنم که با اخم و خنده، مرا 
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جبورم کرد کنارش به سمت ساری بیگ برد و م

 بنشینم.

 تو مهمونی گونش، نباید دست به چیزی بزنی!-

 آخه نمیشه که، منم...-

 چشمکی زد و میان حرفم پرید:

قدر فعال بشین، تازه عروسی، بعد از ازدواجت اون-

 ازت کار میکشم که صدای اعتراضت بلند بشه!

 بار ساری بیگ، به جای من جواب داد:این

خوای مجبور کنی کار کنه؟ من رو میدختِر -

 پدرسوخته!

با خجالت سرم را پایین انداختم و لب گزیدم. دلم 

هایش رفت! ساکت ماندم ها و پدرانهبرای این محبت

و حتی تا بعد از شام هم، چیزی نگفتم. نه صرفا 

خاطر خجالت کشیدنم... فکِر امشب مثل خوره به به

ی یک لقمه درست و گذاشت حتجانم افتاده بود و نمی

حسابی بخورم. چطور قرار بود امشبم را با صاحب 
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آن نگاه خشمگین و عصبانی بگذرانم؟ خدا 

 دانست!...می
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ترها و دوساعتی به بحث و گفتگوی میان بزرگ

خنده و شوخِی دختران گذشت. آذر برایم از 

گفت و من در اخالقی و مهربانِی هورتاش میشخو

هایش پوزخند کردم و به حرفدل، دهانش را کج می

زدم. االِن هورتاش، کامال آن چهره مهربانش را می

اخالق بود که داد. به حدی مهربان و خوشنشان می
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شد با یک من عسل حتی به او ناخنک زد، حتی نمی

 چه برسد به خوردنش!

ام را چین ن فکر مسخره جمع شد و بینیام از آقیافه

دادم. آذر که چهره درهمم را دید، پرصدا خندید و 

 متعجب پرسید:

 ات رفت تو هم؟!شد؟ یهو قیافهچی-

نگاهی به هورتاش انداختم، با سر به او اشاره نیم

 کردم و آذر را مخاطب قرار دادم:

کنی؟ مطمئنم داری درباره اون آقا صحبت می-

 ؟ مهربون؟ کامل نشناختیش انگار!اخالقخوش

نفسم را کالفه بیرون فرستادم و خواستم از هورتاش 

اش شدم. پشت چشمی رو بگیرم که متوجه نگاه خیره

برایش نازک کردم و دوباره به آذر نگاه کردم که 

بار طاقت نیاورد و بلند خندید. من هم از این

د؟ ام گرفته بود. خب تقصیر من چه بواش، خندهخنده

اش خیلی عصا قورت داده و طلبکار نگاهم پسرخاله

 کرد! می



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

283 

شناسم، تو تازه گونش؟ من هورتاش رو خوب می-

ست از عقدتون گذشته ولی من خیلی خوب با چندهفته

اخالقش آشنام. اگه میگم مهربونه، باید قبول کنی که 

 هست! 

تر کنار گوشم سرش را به طرفم خم کرد و آرام

 زمزمه کرد:

پسرعموش رو ندیدی بفهمی صفِت عصا قورت  تو-

 داده و مغرور به کی باید نسبت داده بشه!

سرش را عقب کشید که نگاه متعجبم را نثارش 

 کردم.

 چی؟ پسرعموش؟-

آره، گمون نکنم دیده باشیش. وقتی خیلی کم سن و -

کنه و عمی بیگ* بزرگش سال بود، پدرش فوت می

ن هم به عهده شوهای زندگیکنه. تموم هزینهمی

عمی بیگ بوده. بعد از این که تونست روی پای 

خودش بایسته، با مادرش جمع کردن و رفتن شهر. 

جا درس پونزده سالی میشه که رفته، میگن اون
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خونه و سواد دار شده. یه چندباری با مادرش می

اومدن و به عمی بیگ و هورتاش سر زدن، گمونم 

هارسال پیش بود. آخرین باری که دیدمشون، سه یا چ

سن و سالی نداشتم و خب، چیز زیادی یادم نیست. 

اما بهت اطمینان میدم هورتاش در برابرش خدای 

 اخالق و مهربونیه!

 

 

———————————————— 

 

 *عمی بیگ: عمو بیگ
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 قسمت  شصتم️▪

 

 

تا حد امکان باال رفته بودند و مطمئن بودم ابروهایم 

 داری به خود گرفته است.صورتم حالت خنده

دونستم؟ ببینم، قضیه اسطبل ها رو نمیچرا من این-

گفتن چندتا اسب فرار کرده... چیه؟ شنیدم داشتن می

 شناسم؟چرا من این خانواده رو خوب نمی

 با سوءظن نگاهم کرد و آرام گفت:

دونی؟ کسی ال چی درباره این طایفه میببینم تو اص-

شناسی؟ حاال من و رو جز عمی بیگ و هورتاش می

 اش اینا که امشب دعوتت کردن هم هیچ!عمه

 دونم و... خب... راستش نه... هیچ چیز نمی-

 تر گفتم:سرم را پایین انداختم و آرام

 کنجکاو هم نبودم که بدونم.-
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م را گرفت، و نفسش را کالفه بیرون فرستاد و دست

بلندم کرد. با هم از آالچیق بیرون رفتیم و درحالی 

رفتیم، های پشت آالچیق میکه به سمت تخته سنگ

 شروع کرد به حرف زدن:

عمی بیگ پنج تا برادر دیگه هم داره. برادر -

بزرگش، بابای تکین بود. یه مرد خیلی مستبدد و 

العاده عصبی و منضبط. که خب... فکر کنم فوق

رش هم شبیه خودش شده! عمی بیگ، پسر دوم پس

بود. به جز هورتاش، یه پسر و دختر دیگه هم داشت 

که پسرش توی رودخونه خفه شد و دخترش هم 

وقتی خیلی کوچیک بود، یه مریضی سخت گرفت و 

ی عمی بیگ و تقریبا ُمرد. هورتاش هم شد دردونه

ی زندگیش. برادر بزرگ عمی بیگ، همه کاره

بیگ خان بود... یه جورایی رئیس اسمش رضا 

طایفه بود و هیچکسی جرئت حرف زدن روی 

حرفش رو نداشت. بعد از فوتش، تموم اموال و حتی 

هم نخواست و رسید به پسرش که اونسَمتش می

چیز رو سپرد به عموش. چهارتا برادر کوچیک همه
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تر آالچیق برپا کردن طرفعمی بیگ هم کمی اون

شون های خانوادگیاین مهمونی اما رفت و آمدها و

همیشه به پاست. امشب هم دوتا از زنعموهای 

پرسی کردن، سه تا از هورتاش باهات احوال

دخترعموهاش هم کنارمون نشسته بودن. فکر کنم 

 کدومشون رو نشناختی!هیچ

هایی تقریبا درشت شده، به باز و چشمبا دهانی نیمه

خرش، دهانم دادم که با جمله آهایش گوش میحرف

 را بستم و سریع گفتم:

چرا بهم نگفتی کی هستن؟ حداقل یکم گرم برخورد -

 ادبه!قدر بیگفتن این دختره چهکردم، نمیمی
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 قسمت  شصت و یکم️▪

 

 

 

 ای باال انداخت.خندید و شانه

دونستم دیگه شون، نمیشناسیکردم خودت میفکر -

 خبری! تا این حد بی

صدایی توجهمان را جلب کرد. سرم را برگرداندم و 

به گروهی از مردان سوار بر اسب که با فاصله 

 تاختند، چشم دوختم.زیادی از ما در دشت می

های اسطبل... عمی بیگ ها هم رفتن دنبال اسباون-

ره. تصمیم گرفت به جای یه اسطبل پرورش اسب دا

گاو و گوسفند، اسب پرورش بده و تو این کار خیلی 

داری موفق شد. حدودا پنجاه، شصت تایی اسب نگه

فرسته. دوتا از کنه، گاهی هم به گیالن اسب میمی

عموهای هورتاش هم اسطبل دارن اما جدا از عمی 
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شون هم تو کار کنن. دوتای دیگهبیگ کار می

 وسفند هستن. پرورش گاو و گ

سری تکان دادم و دم عمیقی گرفتم. چرا زودتر از 

این، درباره این طایفه کنجکاو نشده بودم؟ شاید هم 

آمدم و دل به بهتر بود کمی از الک خودم بیرون می

دادم تا بشناسمشان. آذر دختر خوبی این خانواده می

بود. مهربان بود، اما نه به آن معنایی که هورتاش به 

بخشیده بود! خیلی خونگرم بود و شیرین زبانی کلمه 

خواست بنشینم و تا خود صبح، با او کرد. دلم میمی

صحبت کنم. گرم حرف زدن با او شده بودم که 

باالخره آمدند و صدایم کردند. داخل شدم که دیدم 

ساری بیگ سرپا ایستاده و قصد رفتن دارد. به 

ام طرفش رفتم که جلقای پشمینش را روی شانه

انداخت و لبخند خیلی کمرنگ و محوی روی لبانش 

 نشاند.

شب شد، کم کم بریم دختر... هوای بیرون نیمه-

سرده، چند ساعته بیرون گرم صحبت بودی؟ 

 صورتت گل انداخته!
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 خندیدم که صدای اعتراض آذر بلند شد.

 عمی بیگ؟ چندساعت نبود که! خیلی کمتر بود! -

 د.سر تکان داد و قدمی نزدیکم ش

برو هورتاش رو صدا کن تا بریم. من جلوتر -

میرم... تو و هورتاش هم از بقیه خداحافظی کنید و 

 بیاید.

رفت و من مبهوت و وارفته، به ساری بیگی که 

رفت و بقیه بزرگان جمع هم به پایش بلند بیرون می

اش کنند، نگاه کردم. قرار بود بروم شدند تا بدرقه

ا دوباره با او همراه شوم؟ اش، تسراغ آن پسر عتیقه

توانستم نگاه سنگین و بار دیگر نمینه... این

 اش را تحمل کنم!خلقیکج
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با چشم دنبالش گشتم که متوجه شدم بلند شده و شال 

میل، به طرفش قدم کند. بیدور کمرش را محکم می

 نفس گفتم:با رسیدن به نزدیکش، یک برداشتم و

پدرت رفت و گفت بیام پیشت تا صدات کنم و بریم، -

گفت قبل از رفتن حتما از بقیه هم خداحافظی کنیم و 

تشکر کردن هم یادت نره. خودش رفت، تو هم بلند 

 شو...

نفس گرفتم و به قیافه متعجب و بانمکش نگاه کردم. 

کردم، عفریته یقدر ها هم که فکرش را مخب... آن

نبود! موقع تعجب کردن و خندیدنش، خیلی بامزه 

 شد؟!و... خوشگل می
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گفتم؟ االن چه وقت بافتِن این چرندیات چه داشتم می

بود؟ سریع رو گرفتم و پشتم را به او کردم، تا 

اش تشکر کردم و خودش پشت سرم بیاید. از عمه

ام با بقیه اعضای بعد از خداحافظی صمیمانه

واده، از آالچیق بیرون آمدیم. باهم، به سمت خان

آالچیق ساری بیگ رفتیم و من، مردد و با ترس به 

کردم که قرار بود شب را در این قضیه فکر می

شد اگر آالچیق ساری بیگ بمانم یا هورتاش؟ چه می

شد؟ حتی پایم هم دیگر به آالچیق هورتاش باز نمی

المش کاش ساری بیگ با همان تحکم و اجبار ک

جا، و در آالچیقش فهماند که امشب را همانمی

بمانیم. حاضر بودم با همین تومان و کوینکم، و یایلق 

تر بودن، به روی سرم بخوابم اما برای راحت

 آالچیق هورتاش نروم! 

فاصله زیادی میان دو آالچیق نبود. شاید با پای 

کشید. مردد میان پیاده، چند دقیقه هم بیشتر طول نمی

طرف هورتاش چرخیدم و اه ایستادم و یک آن، بهر

اش کوبیده خواستم چیزی بگویم که محکم به سینه
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ام در گلویم خفه شد. شدم. آخ آرامی گفتم و جمله

لعنت به تو هورتاش... لعنت به تو که نه زمان 

شناسی و نه مکان! االن فرصت مناسبی برای می

ام، به پاییِن ایستادن بود؟ خواستم عقب بروم که پاشنه

تومانم گیر کرد و به طرف عقب خم شدم. دستان 

اش پشت کمرم قالب شد و نفسم را در سینه مردانه

 حبس کردم.

نشینش نگاه سرگردانم، روی صورت مردانه و دل

تابید و انعکاسش در چرخید. نور ماه به صورتش می

داد. آب تر جلوه میداشتنیاین چهره، آن را دوست

رو بردم و نگاهم را از چشمان براقش دهانم را ف

 گرفتم.
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 قسمت  شصت و سوم️▪

 

 

 

اش تکیه زدم و خودم را باال دستانم را به شانه

کشیدم، و صاف ایستادم. نگاه براق و روشنش روی 

جا بند چرخید و یکتک تک اجزای صورتم می

دار نبود. باالخره لبانش را از هم گشود، آرام و خش

 پرسید:

 خواستی بگی؟چیزی می-

اش که پشت کمرم جا گرمای دستان بزرگ و مردانه

کرد. نفس عمیقی گرفتم خوش کرده بودند، اذیتم می

 و به زور، لب زدم:

 راحت نیستم! میشه... یکم فاصله بگیریم؟ من...-

با مکثی طوالنی، مرا از حصار دستانش آزاد کرد و 

فاصله گرفتم. سرم را با خجالت پایین انداختم و لب 

گزیدم. لعنت به تو گونش... االن چه وقِت دست و پا 
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چلفتی شدن بود؟ چرا حواسم سر جایش نبود؟ چرا 

خیال این مراقب راه رفتنم نبودم؟ سعی کردم فعال بی

هوده از خودم شوم و برای پرسیدن آن سواالت بی

که سرم را سوالم از هورتاش، تمرکز کنم. بدون این

 باال بیاورم، با صدایی آهسته و لرزان پرسیدم:

 باید بریم آالچیق ساری بیگ دیگه؟-

تعللش در پاسخ دادن را که دیدم، سرم را باال آوردم 

و نگاهم، قفِل نگاه عسلِی خندانش شد. چشمانم را 

ای کرد و به راه رفتنش کردم که تک سرفه ریز

 ادامه داد. در همان حال، جوابم را داد:

 تو از اومدن به آالچیق من هراس داری، نه؟-

 خودم را به او رساندم و تلخ گفتم:

نخیر، هیچم ترس ندارم. فقط سوال پرسیدم، که -

 بدونم شب رو باید کجا بخوابم!

 گرفت؟هات رنگ آهان... برای همین گونه- 

هایم گذاشتم. باز هم این سریع دستم را روی گونه

رنگ رخساِر لعنتی، کار دستم داده بود. داغی 
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سوزاند. برای دفاع از هایم، دستم را هم میگونه

خودم، صدایم را صاف کردم و سعی کردم لحنم را 

 عادی جلوه دهم.

طور نیست! اصال هم برام مهم نیست که نه، این-

تو عددی نیستی که بخوام ازت  کنی،چی فکر می

 بترسم!

بلند و مردانه خندید، طوری که خودم هم از آن 

ام گرفته بود. خب تقصیر ام، خندهبارهشجاعت یک

شناختم من چه بود؟ مگر چندوقت بود که او را می

که از خوابیدن با او در یک چادر و آن هم تنها، 

 نترسم؟!
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 قسمت  شصت و چهارم️▪

 

 

خوابیم. چون صبحونه رو نه، میریم چادر آتام می-

جا بخوریم، دیگه مسیرمون رو دوتا هم باید اون

 نکنیم. 

اش، سرش را به طرفم چرخاند و از باالی شانه

 نگاهم کرد.

 خواد به عروسش سختِی راه بده! نمی-

، دستانم را مشت با شنیدن لفظ پرتمسخر "عروسش"

کردم و دعا کردم که فعال هوس فرود آوردن مشتم 

 در صورت خوش ترکیبش را نکنم! 

دادم شدم، نباید به همین راحتی نشان میباید آرام می

 دادم! که عصبانی شدم. نباید آتو دستش می

تا رسیدن به آالچیق ساری بیگ، ساکت ماندیم و 

جلوی آالچیق دیگر حرفی میانمان زده نشد. تا به 

رسیدیم، ساری بیگ را دیدم که مشغول درست 
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کردن زین اسب است. هورتاش جلو رفت و متعجب 

 پرسید:

 چی شده آتا؟ خیر باشه...-

نیم نگاهی به هورتاش انداخت و دوباره مشغول 

 کارش شد.

ها رو توی حسن همین االن اومد و گفت که اسب-

ون کنم. دشت گم کردن. دارم میرم کمکشون تا پیداش

 شاید تا صبح طول بکشه برگشتنم.

توجه به من، به سمت اسبش رفت و هورتاش بی

 گفت:

 صبر کنید منم بیام کمک، نمیشه که تنها برید.-

خوای عروسم رو تنها نه پسر، تو کجا بیای؟ می-

 بذاری؟

ای هورتاش نگاه مستاصلش را به من دوخت که شانه

که بیایم و شب باال انداختم. خب مگر خودم خواستم 

 جا بمانم؟را این
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با دیدن سکوت هورتاش، طاقت نیاوردم. به سمت 

 ساری بیگ قدم برداشتم و گفتم:

شما برید استراحت کنید، من و هورتاش باهم میریم -

 ها. دنبال اسب

 ساری بیگ مکث کرد و دستش از کار ایستاد.

شاید تیراندازیم تعریفی نداشته باشه اما سوارکاریم -

 تون کنم.تونم کمکل تحمله! منم میقاب

سوار اسبش شد و افسارش را در دستش جا به جا 

 کرد.

وقِت شب بری تو دشت تونم بذارم ایننه دختر، نمی-

ها بگردی. من میرم، شاید تا و جنگل و دنبال اسب

گردم. شما ساعت دیگه و شاید هم تا صبح، برمییک

ونید. به برید بخوابید، منتظر برگشتن من هم نم

 ها میام...محض پیداشدن اسب

و افسار را چرخاند و صدای "هـی" گفتن بلندش، در 

زده به تاریکی شب پیچید. سرم را چرخاندم و بهت

هورتاش نگاه کردم. چرا هرچقد سعی داشتم خودم 
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شد را از او دور نگه دارم، باز موضوعی باعث می

انستم توکه دوباره کنار هم قرار بگیریم؟ چرا نمی

ی مرگم را بگذارم و امشب با خیال راحت کپه

 بمیرم؟!

آمد، دعا کردن بود... تنها کاری که از دستم بر می

ها و بازگشتِن ساری دعا برای پیدا شدن اسب

 بیگ...!
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حرف وارد آالچیق شدم از رفتن ساری بیگ، بیبعد 

ها و و خود را مشغول جمع و جور کردن بالشت

های روی زمین نشان دادم. هورتاش داخل چهتشک

شد و با دیدنم که مشغول بودم، سریع انگار که 

 چیزی یادش آمده باشد گفت:

 گردم.من برم، سریع برمی-

 راست ایستادم و با سوءظن نگاهش کردم.

 خوای بری دنبال پدرت؟یم-

 نه نه، االن میام...-

چنان مشغول بودم. از آالچیق بیرون رفت و من هم

چه را مرتب ها را روی هم چیدم و تشکبالشت

ها را صاف کردم و به سمت لحاف و کردم. پشتی

ها را مرتب تشک گوشه آالچیق رفتم. به قدری آن

به  دانستمروی آن تخت چوبی چیده بودند که نمی

سلیقه این پدر و پسر آفرین بگویم یا از آن تعجب 

طرف آالچیق، درست ها را در آنکنم! لحاف و تشک

سوی پرده زرشکی رنگی که میان آالچیق زده آن
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ها را برداشتم و شده بود، چیده بودند. یکی از تشک

جا پهنش کردم. خواستم تشک دیگری بردارم و همان

 ی هورتاش را شنیدم:به آن سمت پرده ببرم که صدا

 کجایی؟-

جا رها کردم و از پشت پرده، بیرون تشک را همان

شده در دستش نگاه کردم. قدمی آمدم. به لباس مچاله

به سمتم برداشت و لباس را به طرفم گرفت. نگاهش 

 را دزدید و با سری پایین و لحنی آرام گفت:

گفتم شاید خوابیدن با این لباس برات سخت باشه... -

تم از داخل صندوقت که توی آالچیقمون بود، یه رف

 لباس راحت برات آوردم...

پیراهن را از دستش گرفتم و باخجالت تشکر کردم. 

کردم چشمش به لباس دیگری نیوفتاده خدا خدا می

هایمان، باشد و رسوا شوم. امان از دست فامیل

 نگذاشتند آبرو برایم باقی بماند که!

ی زدم و نفس گرفتم. بعد از لبخندی به نشانه قدردان

کمی مکث، سرم را باال آوردم و تا خواستم چیزی 
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بگویم، به سمت پرده رفت و تشکی که روی زمین 

 افتاده بود را برداشت.

ور راحت خوابم، تو اونطرِف پرده میمن این-

 باش...

طرف طرف و آنخواست بگیرمش و ایندلم می

قدر خوب ینصورتش را محکم ماچ کنم! چرا گاهی ا

کرد؟ گاهی از رفتار خودم ام میشد و شرمندهمی

کشیدم... البته بیشتر اوقات بر این باور خجالت می

کنم، درواقع اش میبودم که تمام کارهایی که برعلیه

حقش است! اما خب... بهتر بود به این قضایا فکر 

 نکنم و به خاطر درکش، از او شکرگزار باشم!
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 قسمت  شصت و ششم️▪

 

 

 

ها را هم تشک و لحافش را برداشت. یکی از بالشت

به زیر بغلش زد و به آن سمِت پرده رفت. من هم 

پرده را کشیدم و با خیال راحت، نور فانوس را کم 

ای از آالچیق گذاشتم و کردم. فانوس را گوشه

نگاهی را  هایم را تک تک در آوردم. سنگینیلباس

دانستم این نگاه، برای چه و از کردم اما نمیحس می

کجاست؟ تومانم را درآوردم و روی زمین 

انداختمش. دستم به سمت بند کوینکم رفت، بندش را 

ام از پشت گردنم باز کردم و تا خواستم از سرشانه

 پایین بکشمش، صدای هورتاش را شنیدم:

ممکنه... از  گونش؟ نور فانوس رو کال خفه کن...-

 بیرون آالچیق دیده بشی...
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توانستم قسم بخورم که صدایش واضح نبود اما می

های آالچیق ضخیم بودند، اگر از لرزید. پردهمی

شدم، پس... خدای من! سریع روی بیرون دیده می

زمین نشستم و فانوس را خاموش کردم. دستم را 

هی زده، به آن سنگینی نگاجلوی دهانم گرفتم و بهت

کردم، فکر کردم. خدا لعنتت کند که احساس می

خواستی حواست را جمع کنی؟ با گونش... ِکی می

دادم؟ اصال چه رویی جواب هورتاش را می

 توانستم چیزی به او بگویم؟می

هایم را درآوردم و پیراهن طور نشسته، لباسهمان

بلند را به تن کردم. بند پشت گردن و روی 

را هم بستم و به زیر لحاف خزیدم. فکرم ام سرشانه

درگیر چندلحظه پیش بود، به قدری که حتی جرئت 

پلک بستن و خوابیدن را هم نداشتم. نفسم را در سینه 

گزیدم. اما نه... اگر حبس کرده و لبم را از داخل می

قدر به روی خودم بیاورم و خودم را قرار بود این

س شرمم تر کنم، او هم از احسازدهخجالت

گرفت و یا کرد و مرا به سخره میسوءاستفاده می
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فهماندم کرد! باید به او میبازیچه دست خودش می

که خجالت نکشیدم، این حداقل کاری بود که 

توانستم بکنم! صدایم را صاف کردم و با صدایی می

 نسبتا بلند، گفتم:

 اگه ساری بیگ اومد، بیدارم کن. شبت بخیر...-

هاش، اگه اومد! این دنبال اسب گشتن باشه، البته-

کشه. برای صبحونه معموال تا صبح طول می

 کنم... شب بخیر.بیدارت می

طور لعنت به تو هورتاش... قرار بود تا صبح همین

ای که دیدی، فکر زیر پتو مخفی شوم و به آن صحنه

ای که در برهنهبستم، آن دختر نیمهکنم؟ تا چشم می

هایش بود، جلوی رآوردن لباسپشت پرده مشغول د

جوری آن شد یکبست. کاش میچشمانم نقش می

 ی مسخره را فراموش کنم! کاش...های گذشتهدقیقه

هایم روی هم افتادند و نفهمیدم چطور، به خواب پلک

 سنگینی فرو رفتم...
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ای آرام دونفر، از خواب بیدار شدم. هپچبا صدای پچ

خمیازه آرامی کشیدم و یایلقی را که روی بالشتم 

انداخته بودم، به سر کردم و سر جایم نشستم. از این 

زدم شد اما حدس میسمت پرده که چیزی دیده نمی

های ساری بیگ و هورتاش باشد. پچصدای پچ

 هایم را باصدایی کشیدم و چشمدوباره خمیازه بی

پشت دستم مالیدم. چرا هورتاش بیدارم نکرده بود؟ 

رفتم؟ هرچند، حاال با چه رویی پیش ساری بیگ می

ها طرف پرده خواب بودم و دیدی به آنمن این
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کاری با من نداشتم، مشخص هم بود که هورتاش هیچ

دانستم! سرم را نداشته! پس دلیل خجالتم چه بود؟ نمی

هایم را بپوشم. خدا را خاراندم و بلند شدم تا لباس

کردم که دیگر شب نبود تا از بلند شدن و شکر می

ای داشته باشم! تومانم را هایم واهمهدرآوردن لباس

از زیر همان پیراهن باال کشیدم و کوینکم را چنگ 

زدم و برداشتمش. بندهای پیراهن را آرام باز کردم 

و سریع کوینکم را پوشیدم. پس از جمع و جور 

جا و برداشتن تشک و لحافم، جلقاام را هم نکردن آ

 به تن کردم و مشغول بافتن موهایم شدم. 

ای زمان برد تا بافتن موهایم را تمام کردم. چنددقیقه

یایلق را روی سرم مرتب کردم و با دم عمیقی، از 

پس پرده بیرون آمدم. با دیدنشان، با صدایی آهسته، 

دم. ساری بیگ سالم تندی دادم و منتظر نگاهشان کر

اش را به هورتاش گرایانهجوابم را داد و نگاه توبیخ

 دوخت.

 نگفتم بیا بریم بیرون حرف بزنیم دختر بیدار میشه؟-
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کرد، با اتمام چنان خیره نگاهم میهورتاش که هم

جمله ساری بیگ نگاهش را دزدید و سریع، سرش 

 را برگرداند.

 قدر خوابش سبکه!دونستم ایننمی-

به سمتم چرخاند و جواب سالمم را داد، که  سرش را

اش آهسته خندیدم و مسیر پاچهالعمل دستبه عکس

 نگاهم را عوض کردم.

 ها رو پیدا کردید؟اسب-

زنیم رفتن نه، نتونستیم پیداشون کنیم. حدس می-

العبور دیگه که راه برگشت جنگل، یا یه مسیر صعب

میشیم  رو گم کردن. بعد از صبحونه، دوباره راهی

 ست...تپهبار میریم سمت جنگلی که نزدیکی آقو این
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 سر تکان دادم و قدمی به سمتش برداشتم.

 بار باهاتون بیام.اگه اجازه بدید منم این-

ای روی صورتم ثابت دقیق و تیزش را لحظهنگاه 

نگه داشت و بعد، به طرف هورتاش چرخید و روی 

 اش کوبید.شانه

 تو هم همراه دختر بیای، تنهاش نذاری.-

حالت نگاهشان کردم. چرا همیشه باید با صورتی بی

توانستم کرد؟ مگر خودم نمیپسرش را همراهم می

نهایی به جنگل از خودم دفاع کنم؟ یا مثال اگر به ت

 شدم؟!رفتم، گم میمی
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توانست چیزی توان مخالفت نداشتم. هورتاش هم نمی

طور که ساری بیگ را شناخته بودم... بگوید. آن

مرد مهربانی بود اما به وقتش، خیلی جدی و دقیق 

داد، حتی توان شد، به حدی که اگر اجازه نمیمی

 کرد. نفس کشیدن یا پلک زدن را هم از آدم ساقط می

رگ های بزاز آالچیق بیرون رفتیم. به سمت سطل

آب رفتم تا صورتم را بشویم. آبی به دست و رویم 

زمان با خشک کردن دست و رویم، دم زدم و هم

عمیقی گرفتم تا بوی بهاِر در راه و خنکای هوا را 

هایم بکشم. میان آن حال خوشم و هوای سرد به ریه

ان، بوی مزخرف پذیِر آخرین ماه زمستاما دل

پاچه در فضا پیچید و شروع به سرفه کردم. کله

دانستم به چه کسی باید لعنت بفرستم و خود دیگر نمی

خواست عق بزنم و خورده و را سبک کنم! دلم می

هایم را باال بیاورم. چرا همان دیشب نخورده

هورتاش را همراه پدرش نفرستادم و خودم در خانه 

قرار نبود با استشمام بوی طور دیگر نماندم؟ آن

ام به هم گره بخورد! چینی به پاچه، دل و رودهکله
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ام دادم و به سمت ساری بیگ رفتم. باالی سر بینی

دیگی، کنار خواهرش ایستاده بود و با او صحبت 

ای بیاورم و بگویم که توانستم بهانهکرد. کاش میمی

در  باید به خانه بروم تا کاری انجام دهم! اما مگر

داد؟! این گرگ و میش هوا، اجازه رفتن به من می

فرستاد اش را دنبالم میرفتم، پسر تحفهحتی اگر می

و مجبور بودم در حد یک سر زدن کوتاه در خانه 

 جا بازگردم!بمانم، و دوباره به همین
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دم و با چشم، دنبال هورتاش از آالچیق بیرون آم

آن کجا غیبش  گشتم. او که همین اطراف بود، یک

 زد؟

نگاهم را چرخاندم و به قامت بلندی که در کنار 

هایمان ایستاده بود دوختم. مشغول تیرک، و نزد اسب

زمان، نوازشش های اسبش بود و همزدن یالشانه

 کرد. از پشت صدایش کردم:می

 هورتاش؟-

ام کردم از بینیو درحالی که سعی می جلوتر رفتم

اش دادم و بعد، نفس نگیرم، سالم کوتاهی به عمه

 ساری بیگ را مخاطبم قرار دادم:

اگه امکانش هست... من زودتر برم و شما هم بعد -

ها بگردید. از خوردن صبحونه، بیاید دنبال اسب

 حداقل وقت رو از دست ندیم.
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رخید. دستش را اخم کوچکی کرد و کامل به طرفم چ

ام گذاشت و با همان اخم روی صورتش روی شانه

 گفت:

مگه من ُمردم که اجازه بدم عروس جماعت جلوتر -

 از من راه بیوفته و بره جنگل؟

ام گذاشت و مرا آهسته بار، پشت شانهدستش را این

 به سمت آالچیق هل داد.

برو دختر، برو سفره رو پهن کن. منتظر سارای -

ها رو نیاورد، همراه هورتاش اگه نون خانوم بمون

 ها رو بگیر و بیار.برو باال سر تنوها و نون

هایی افتاده، به سمت آالچیق رفتم تا سفره را با شانه

اش کشیده شد... نکند پهن کنم. فکرم به سمت عمه

جان ها هم این غذای لذیذ را با ما نوشقرار بود آن

سبزه هم آراسته  باران بود، بهکنند؟! خیلی فضا گل

 شد! 

پاکوبان داخل آالچیق شدم و به سمت پرده دیگری 

شان به قدری که آن سر آالچیق بود، رفتم. آالچیق
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شد در آن حتی اسب هم بزرگ بود که به راحتی می

برپایی برانم! مطمئن نبودم اما... فکر کنم دلیلش، 

های متعددی بود که در آالچیق ها و مهمانیجشن

جا، شد. هر تیر و طایفه اینرئیس طایفه برگزار می

ها پیش بزرگی داشت که اگر مشکلی در بین طایفه

خواستند برای خواستگاری آمد یا وقتی که میمی

شدند و با هم جا جمع میبروند، تمامی بزرگان یک

 کردند. یآن اتفاق را سازماندهی م

سر تکان دادم و قدم تند کردم. پرده را کنار زدم و 

ها دار و قرمز رنگ را از میان بقیه سفرهی گلسفره

بیرون کشیدم و به وسط آالچیق برگشتم. سفره از 

سر تا این سر آالچیق را در بر گرفت و با آن این

دادم که چه بسا همین دیگی که من دیدم... احتمال می

 ایشان کوچک بیاید!سفره هم بر

از آالچیق بیرون آمدم و با چشم، دنبال هورتاش 

آن کجا غیبش  گشتم. او که همین اطراف بود، یک

 زد؟
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نگاهم را چرخاندم و به قامت بلندی که در کنار 

هایمان ایستاده بود دوختم. مشغول تیرک، و نزد اسب

زمان، نوازشش های اسبش بود و همزدن یالشانه

 پشت صدایش کردم: کرد. ازمی

 هورتاش؟-
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به طرفم چرخید و منتظر، نگاهم کرد. دلم 

اش کنم تا دیگر آن قیافه جا خفهخواست همانمی

منتظر و نحسش را نبینم! حداقل یک "بله" و یا حتی 

توانست بگوید، می"زهرمار و هورتاش" که 

اش حرصم خیالیتوانست؟! از این سکوت و بینمی

گرفته بود. لبانم را جمع کردم و نگاه خصمانه و 

 ام را به او دوختم.عصبی

پدرت گفت منتظر بمونم که اگه شخصی به اسم -

ها رو نیاورد، باهم بریم سمت سارای خانوم نون

 ها رو بگیریم.تنورها تا نون

کنار تیرک رها کرد و دستانش را  ی اسب راشانه

 تکاند.

 باشه، بریم.-

 بار با صدایی عصبی غریدم:این

هات بری نون خوای با همون دستنکنه می-

 بگیری؟

 ای باال انداخت و به راه افتاد.خیال شانهبی
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 آره... مگه اسب من کثیفه؟-

البته که کثیفه! من که ندیدم چطور ازش مراقبت -

هات الی انگشتئن باشم البهکنی، چطور مطممی

 موی اسب و یا حتی کک نیست!

اش را که دیدم، سکوت کردم و تا شدهدستان مشت

رسیدن به آن سطل آب، چیزی نگفتم. به محض 

 رسیدنمان به سطل، سریع گفتم:

آها، این هم سطل آب. برو دستت رو بشور و بعد -

 بریم دنبال نون!

سمتم چرخید. نفسش را کالفه بیرون فرستاد و به 

ام اش را باال آورد تا به سینهجلو آمد و انگشت اشاره

 بکوبد که تند گفتم:

دستت رو بهم نزن، حرف گوش کن، برو -

 بشورشون!

پر حرص چرخید و به طرف سطل آب رفت. عمرا 

گذاشتم اگر به کاسه داخلش دست بزند! سریع می

رویش نشستم. کاسه را پرآب کردم و و روبهرفتم 
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روی دستانش ریختم تا خوب بشوید. موقع بلند شدن، 

بار، نگاهش اش را دیگر نداشت. اینآن نگاه عصبی

رنگ تمسخر و شیطنت گرفته بود. این را از 

اش، های زیر چشمش و گوشه لبان باال رفتهچین

، رفتتوانستم حدس بزنم! درحالی که جلوتر میمی

 صدایش را شنیدم که گفت:

 به من گیر میدی؟ سِر سفره دارم برات گونش!-

جا از دستم رها آب دهانم را فرو بردم و کاسه همان

داد تا حتما آن چشم و شد. اگر سر سفره گیر می

زبان مسخره را بخورم، چه؟ صورتم ناخواسته 

خورم گفت، قسم میدرهم رفت. نه... اگر چیزی می

 کردم!سفند را درسته در حلقش فرو میی گوکه پاچه
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زنی باالی سر تنور نشسته بود. کنده نان را پهن 

چسباند. دوباره خم کرد و به تن داغ تنور میمی

داشت، و دوباره پهن کردن شد و نانی را برمیمی

های بلندم، خود را با قدمگرفت. کنده را از سر می

نزدیک هورتاش رساندم و علی رغم احساس قتلی 

 که نسبت به او داشتم، آرام پرسیدم:

 اون خانوم نسبتی باهاتون داره؟-

که سرش را به طرفم بچرخاند، روی بدون این

 اش خم شد زمزمه کرد:شانه

زنعمومه، امیدوار بودم بعد از سه هفته، باالخره -

 بشناسیش.
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متاسفانه، کسی نبود ما رو باهم آشنا کنه، نه -

 افتخارش رو نداشتم!

صاف ایستاد و سنگینی نگاهش را احساس کردم. 

وقتی که کامال نزدیکش شدیم، منتظر ماندم تا 

اش را از تنور بیرون آورد. قدمی به طرفش باالتنه

خیر نشستم و رویش به حالت نیمبرداشتم و روبه

 لبخندی به رویش زدم.

 م زنعمو، صبح بخیر.سال-

چندباری پلک زد و با شناختن من، او هم لبخندی 

روی لب نشاند و با دستمال روی تومانش، عرق 

 اش را پاک کرد.روی پیشانی

 سالم دخترم، صبح تو هم بخیر. اومدی دنبال نون؟-

 آره، ساری بیگ گفته بود بیام.-

نگاهی به اطرافش انداخت. چشمش روی لگن پر از 

ابت ماند و با اندکی تفکر، لبانش را جمع کرد خمیر ث

 و گفت:



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

322 

هنوز که کامل آماده نشدن. شاید نیم ساعتی طول -

 بکشه. تو برو، من میارمشون. 

 خوام زحمتتون بدم...نه آخه نمی-

ام کوبید و دوباره آن پاروی دستش را روی شانه

کوچکش را برداشت و توی تنور خم شد. نانی 

 ی دیگر شد.پهن کردن کنده بیرون کشید و مشغول

نه دختر، چه زحمتی؟ تو برو، منم اومدنی -

 میارمشون.

به هورتاش نگاه کردم که او هم سرش را به معنای 

 تایید تکان داد و از جلوی زنعمو سارایش بلند شدم.
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بازگشت به آالچیق ساری خان بیگ را در مسیر 

پیش گرفتیم. تمام راه را فکرم درگیر ازدواجم بود. 

اش داشتم ازدواجی که نه من دخالتی در شکل گیری

توانستم افسارش را در دست بگیرم. من و نه می

توانستم برای خودم تصمیمی در این رابطه نمی

شمم" بودم و "چشم، روی چبگیرم. فقط باید مطیع می

چنین خواست اینکردم. آتاخان نمیباِر این و آن می

هستم و  دانست که دختر مستقلیمطیع باشم، او می

توانم از پس اداره زندگی خود بربیایم اما... می

هرچقدر هم که راه مرا برای یک زندگی مستقل آزاد 

گذاشت، من باز یک دختر بودم... یک دختر و می

از رفتن آبروی خودش  نگران آبروی پدرش، ترس

شد و تالش برای حفظ آن و بستن دهان مردم... نمی
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گدار به آب بزنم، باید از بین بد و بدتر، بد را بی

کردم تا حداقل آسیبی به آبروی آتایم انتخاب می

اش شوم، خواستم باعث سرافکدنگینرسانم... نمی

خواستم کاری کنم که هربار اسم مرا به زبان نمی

توانستم ، رنگ بگیرد و رنگ بدهد... نمیآوردمی

خواستم چنین نمییاشار را از سرم بیرون کنم و هم

اندازم... نگرانش که آبروی آتاخان را به خطر بی

که نگران زندگی خودم باشم، بودم، بیشتر از آن

نگران آبروی طایفه بیوک خان بودم... پس باید با 

.. با این مرد ساختم.وصلتم با خانواده ساری بیگ می

داشت و بدون توجه به من، و که در کنارم قدم برمی

داشت و که با من صحبت کند، قدم برمیآنحتی بی

 کرد...معلوم نبود که به چه چیزی فکر می

ی همسرش بود، شاید هم شاید فکرش درگیِر معشوقه

است  کرد که چه مرد بدشانسیداشت به این فکر می

های بهتری مطمئنم انتخابکه گیر من افتاده... 

داشت، از طایفه خودشان، از میان یکی از دختراِن 

اش... دخترانی که شاید حتی عمو، عمه و یا خاله
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روی یک مرد غریبه را به خود ندیده بودند، 

دخترانی که در چادر و دامان مادرانشان بزرگ 

ای که شدند و تا موقع ازدواج، اولین مرد غریبهمی

 مسرشان بود...دیدند، همی

طور نبودم؛ من آزاد بودم، به جنگل و کوه و من این

بردم، گاهی رفتم، گله را خودم به چرا میدشت می

گذاشتم، با زدم و تله برای شکار میبه دل کوه می

کردم و بقیه چوپانان مثل یک مرد رفتار می

کردم تا گوسفندانشان را شان میگاهی، کمکگاه

ل بقیه نبودم... خودم با دستانم، هدایت کنند. من مث

آوردم، خودم با دنیا میها را بهگوساله و بره

کردم، خودم... آتاخان کارگران و اربابان صحبت می

مرا آزاد گذاشته بود، درست مثل یک مرد با من 

ام سوءاستفاده رفتار کرده بود و من... از این آزادی

ردم، باختم، اعتراف ککردم... من عاشق شدم، دل

عاشقی کردم، و در آخر... معشوقم را از خود 

 راندم...
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راندن یاشار از خودم، به اختیار خودم نبود. من 

مجبور بودم... مجبور بودم که او را از خودم دور 

 کنم تا این عزت و احترامی که آتا برایم قائل بود،

توانستم به او بگویم که آتا، گند زیر سوال نرود. نمی

باخته را دریاب که زدم به تمام تربیتت، بیا و مِن دل

خواهم پا روی تصمیمت بگذارم و بگویم گور می

 پدر تمام این رسومات، من رئیِس خودم هستم!
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کرد... اما دانست که هورتاش به چه فکر میخدا می

ن هستم. من و مطمئن بودم مضمون فکرش م

وگوی دیشبش با آتایم... درباره رابطه میان من گفت

اندیشید که با کرد، و شاید به این میو یاشار فکر می

ام با او وجود حضور دائمی یاشار در کنارم، رابطه

 ام...را تا چه حدی پیش برده

ام گرما ساطع لب گزیدم و احساس کردم از گونه

ایم را از گلیمم درازتر شود. من آدمی نبودم که پمی

دانست گاه، حتی اگر میکنم، یاشار هم نبود! او هیچ

راضی نیستم دستم را بگیرد، حتی دستانم را هم 

کرد. ما عاشق هم بودیم ولی این عشق لمس نمی

باعث نشده بود که قدم سوءای بردارد و یا بخواهد 

 از این احساس من سوءاستفاده بکند...

ی بوسه ... در حسرت گرفتن آندلم برایش فشرده شد

دادم، و اش را نمیگاه اجازهلعنتی از من بود و هیچ

زدم. احساس هردفعه با شوخی و خنده او را پس می

رحمی را با بیکردم کسی به قلبم چنگ زده و آنمی

فشارد که خون از قلبم بیرون قدر میفشارد. آنمی
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. احساس گیردام را در بر میزند و قفسه سینهمی

قدر عق بزنم خواهد عق بزنم، آنکردم که دلم میمی

ام را باال بیاورم. های داخل قفسه سینهکه تمام خون

در آخر قلبم را هم عق بزنم، احساسم را باال بیاورم، 

تمام آن خاطرات لعنتی را به همراهشان باال بیاورم، 

 ام را هم...تمام زندگی و گذشته

دانم به خاطر آن افکار نمیخورد. حالم به هم می

مشوِش لعنتی بود یا بوی بدی که هرلحظه به آن 

شدم. فکر جوشیدن سِر گوسفندی که تر مینزدیک

شان را خودم را دستانم به دنیا هرروز تعدادی

ها مراقبت آوردم و مثل یک دوست از آنمی

عنوان صبحانه، کله کردم... حال قرار بود بهمی

 باشد و... شان در بشقابمیکی

دستم را جلوی دهانم گذاشتم و سعی کردم نفس 

 شدم! توانستم... داشتم خفه مینکشم. نمی

طاقت نیاوردم، نفس کشیدم، نفس کشیدنم همانا و 

هجوم تمام محتویاتی که دیشب خوردم و نخوردم، به 

 ته گلویم همانا...
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را محکم جلوی دهانم گرفتم و به سمت درختی دستم 

که پشت آالچیق بود رفتم. صدای نگران هورتاش را 

دادم. شنیدم اما اهمیتی به آن نمیپشت سرم می

کردم، ممکن بود درواقع اگر یک لحظه مکث می

 تمامشان را روی هیکل خودش باال بیاورم!
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دستم که به تنه سخت و سرد درخت برخورد کرد، با 

ام نفس عمیقی گرفتم و محتوای ته گلویم را باال بینی
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هایم را باال ها و غضهآوردم. عق زدم و بدبختی

قدری باال آوردم که دیگر چیزی جز آوردم. آن

آمد. به گریه افتاده بودم. زردآب از گلویم بیرون نمی

کرد. حس کسی را داشتم که این خس خس میگلویم 

اش، چیزی جز بدبختی و سیه بیست سال زندگی

روزی عایدش نشده. من همان شخص بودم... همانی 

که احساس تاریک و سیاه دورم را احاطه کرده بود. 

ای من یک ترسوی تمام عیار بودم! ترس از آینده

داشتم که آرزویم بود. ترس از پس زده شدن و رها 

کرد. لحظه هم مرا به حال خود رها نمیدن، یکش

من یک ترسوی بدبخت بودم که خود را غرق در 

 وار کرده بودم... منجالب غم و غصه و افکار خوره

سوزشی را ته گلویم احساس کردم و باز باال آوردم. 

های لعنتی، لبخند تلخ و با دیدن خون میان زردآب

زده بودم... جانی کنج لبانم نشست. درست حدس بی

ام تعبیر شده بود، داشتم خون دلم همان فکر مسخره

 آوردم...را باال می
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ام حلقه شد، لحن آرام و صدای دستی  دور شانه

 ای را کنار گوشم شنیدم:نجواگونه

 گونش؟ حالت خوبه؟-

هایم بوی خون چشم بستم و نفس گرفتم. نفس

 دادند. دستم را جلوی دهانم گرفتم تا دیگر عقمی

های محکم و دردآوری سر دادم که نزنم. سرفه

ام خیس شد. دستم را از جلوی احساس کردم بینی

صورتم فاصله دادم و با دیدن خون، چشمانم سیاهی 

هایی که مسبب حال االنم رفت. لعنت به همه این آدم

 بودند... لعنت به تمامشان...

جوشید. رفت. دوباره ته گلویم میسرم گیج می

ام نمانده که بخواهم باال دم چیزی در معدهمطمئن بو

 چیز جز خون! بیاورم. هیچ

دست دیگرش را دور کمرم گذاشت و مرا آن سمت 

درخت نشاند. کاسه آب را نزدیک لبانم آورد و با 

 ناراحتی، نگاهم کرد.
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کردم به هم خوردن حالت از چت شد یهو؟ فکر نمی-

 قدر جدی باشه.کله پاچه این
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ام را شال دور کمرش را باز کرد و خیسی زیر بینی

کرد که گویی کار را میتمیز کرد. چنان با دقت این

تمام تمرکزش را روی پاک کردن آن خون لعنتی 

گذاشته. سمت دیگر شال را دور دهانم کشید و کاسه 

 را به لبانم نزدیک کرد.
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 کنه.بیا بخورش، آرومت می-

سرم را به سمت دیگر متمایل کردم و چشمانم را 

خواستم این ترحم نگاهش را ببینم... تنها بستم. نمی

ی چیزی که از آن متنفر بودم، همین تنفر مسخره

 لعنتی بود... 

 خورم.خوام، نمینمی-

 کنم گونش، لجبازی نکن!خواهش می-

رام، به طرف خودش ام را گرفت و سرم را آچانه

چرخاند. در چشمانم خیره شد و سعی کرد با تحکم 

ی آب را به من بنوشاند. نگاهش، جرعه به جرعه

ی گس و تلخی خوندر گلویم را احساس مزه

کردم.  به گلویم چنگ انداختم و چشم از نگاه می

اش گرفتم و به سمت دیگری دوختم. عسلی

ام به شدت باال نهگرفتم و قفسه سیبریده نفس میبریده

شد. خیسی دور لبانم را با همان شال و پایین می

اش را گردنش گرفت و نگران نگران و موشکافانه

 به چشمانم دوخت.
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 چی شد یهو؟ تو که خوب بودی.-

 چشم بستم و سرم را به درخت پشت سرم تکیه دادم.

دونم. حالم به هم خورد، نزدیک به آالچیق شما نمی-

 قت نیاوردم...که شدیم... طا

 تونی بلند بشی؟ باید ببرمت پیش طبیب.می-

 خوام برم پیش طبیب.نه نه، من نمی-

بازی نکن. ازت بار لجسرکش نشو گونش، یه-

 خواهش کردم!

الی پلک گشودم و نگاه خسته و خمارم را به او 

چنان خیره که پلک بزند، همدوختم. او هم بدون آن

سش را عمیق و محکم، نگاهم کرد. تاب نیاورد و نف

به بیرون فرستاد و چشمانش را دزدید. خواست 

چیزی بگوید که صدای نگران اما محکِم ساری بیگ 

 را شنیدم:

 شده هورتاش؟چی-
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 بلند شد و به طرف پدرش چرخید.

 چیزی نیست آتا، حالش به هم خورده.-

که آننگاه ساری بیگ هم رنگ نگرانی گرفت. بی

چشم از من بردارد، به هورتاش اشاره کرد تا نزدش 

برود. چشمانم را بستم و نفهمیدم چه دِر گوش هم 

کردند، اما صدای نسبتا بلند هورتاش را پچ میپچ

چنان آرام حرف کرد همشنیدم، درحالی که سعی می

 .بزند، اما باز تن صدایش باال بود
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ست نامزد کردیم! و چی میگید آتا؟ ما تازه سه هفته-

دیشب اولین باری بود که نزدیکش خوابیدم و حتی 

 انگشتم هم بهش نخورد!

دانستم خودم را در کدام سوراخ پنهان از خجالت نمی

مان فکر طور دربارهکنم! خدایا، چرا ساری بیگ این

طرف پرده کرد؟ مگر صبح پسرش را ندید که آنمی

خوابیده بود؟ اصال مگر جز دیشب، ما پیش هم بودیم 

 که بخواهیم...

شود. شک ام بلند میکردم گرما از یقهاحساس می

ام، باز نداشتم که با وجود تمام رنگ پریدگی

 اند.هایم آن سرخی لعنتی را به خود گرفتهگونه

چنان بینی و گلویم عمیقی گرفتم اما همنفس 

توانستم احساس کنم. سوخت. بوی خون را میمی

خواست قدری بوی گندش را تنفس کردم که دلم میبه

 باز باال بیاورمش.

ام شنیدم، آرام صدای هورتاش را که از نزدیکی

 چشمانم را باز کردم و نگاهم را به او دوختم.
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 گفت طبیب الزمی.تونی بلند بشی؟ آتام هم می-

خواستم باز سرپیچی کنم که اخم کوچکی میان 

دوابرویش نشاند و به طرفم خم شد. زیر بازویم را 

گرفت و با یک حرکت، مرا باال کشید. دستم را دور 

گردنش انداخت اما اختالف قدِی آشکارمان، باعث 

شد دستم کش بیاید و سر انگشتانم به زور، به می

خواست ظه، هم دلم خجالت میلحزمین برسد. در آن

و هم خنده! ساری بیگ که نگاهش تا آن لحظه 

بار چشمانش خندید و نگاهش را نگران بود، این

 دزدید، و جلوتر از ما به راه افتاد.

با رفتنش، هورتاش نگاهی به من انداخت و نفسش 

را کالفه به بیرون فرستاد. کمی خم شد و دست 

ه خواستم مقاومت دیگرش را پشت زانویم گذاشت ک

 کنم و خودم را کمی تکان دادم. 

جدی نگاهم کرد و الی چشم تنگ کرد، و عصبی از 

 هایش غرید:الی دندان
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چموشی نکن دختر، بذار تا آالچیق ببرمت. -

تونی با این حالت تنهایی راه بیای، خودت هم که نمی

تونم روی زمین دیدی، با این تفاوت قدی... نمی

 بِکشمت!

لم خوب بود و گاز محکمی از آن صورت کاش حا

داشتم تا دلم خنک شود! اش برمیی استخوانیمسخره

خشمم را با مشت کردن پیرهن و چرخاندنش نشان 

دادم که آخ آرامی گرفت و اخمالود نگاهم کرد. چشم 

توانستم قسم ای رفتم و نگاهم را دزدیدم، اما میغره

 خندیدند!بخورم که چشمانش می
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داشت و هرازچندگاهی مرا خیلی آرام قدم برمی

کشید. چرا راه آالچیق ساری بیگ آهسته باالتر می

قدر طوالنی شده بود؟ چنگی به پیرهنش زده بودم این

را باز کردم و دستم را روی شکمم گذاشتم. 

بخواهم حتی در این حالتم تر از آنی بودم که حالبی

حال بودم قدری بیهم لجبازی کنم و انتقام بگیرم. به

که حتی توان لجبازی و خجالت کشیدن و دورکردن 

 خودم از هورتاش را هم نداشتم.

کردم که اولین برخوردم با او، فکرش را هم نمی

هایی بسته، و گونه باشد! من درمانده و با چشماین

 کرد. ی، مرا تا آالچیق حمل میاویی که نگران و جد

بوی آن غذای منفور کمتر و کمتر شد، تا حدی که 

رسید. جای دیگری آمده دیگر بویش به مشامم نمی

های میان بودیم؟ داخل آالچیق شدیم و چشمم به پرده
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آالچیق افتاد. نه... این آالچیق ساری بیگ نبود! مرا 

 جا؟به آالچیق خودش آورده بود؟ اما... چرا این

حال و متعجبم را که دید، دوباره سرش را نگاه بی

 باال گرفت و نگاهش را معطوف جای دیگری کرد.

دونی که کلی آالچیِق آتام شلوغ بود. مطمئنم می-

اش دعوت کرده بود. مهمون برای صبحونه

شکلی، تونستم تو رو با این حال و روز، و ایننمی

 جا ببرم...اون

م و حواسم را معطوف وضعیتم آب دهانم را فرو برد

قدری سست کردم. لعنت به من... چرا نباید به

 شدم که حتی نتوانم راه بروم؟ می

اش پنهان کردم و مثال خواستم تا سرم را در سینه

قدر گیج و منگ خودم را از دیدش پنهان کنم. آن

 بیند!چنان مرا میفهمیدم او همبودم که نمی

ر فکر کردن و اعصاب قدر به خاطحال اینتابه

حال نشده بودم. اصال برایم پیش خوردی، خسته و بی
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نیامده بود که به خاطر فکر کردنم، بخواهم خون باال 

 بیاورم. نکند... نکند مشکلی دیگری داشتم؟

هایش را که احساس کردم، زیرچشمی تکان خوردن

سرم را باال آوردم و به صورتش چشم دوختم. اول 

های پرپشت و بوِر پشت لبش بود از همه، آن سبیل

قدری پرپشت و پر بودند که کرد. بهکه خودنمایی می

اش پوشاندند. لب پایینینیمی از لبان باالیی از را می

توانستم اما... به قدری سرخ و گوشتی بود که می

ها مالیده یا مثال دائم قسم بخورم حتما چیزی به آن

تصور،  اینهایش است! با درحال گاز گرفتن لب

 ام گرفت و لبخند محوی زدم.خنده
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 قسمت  هفتاد و هشتم️▪

 

 

 

نگاهم به سمت چشمان روشنش کشیده شد. چشمانی 

طرف رویش خیره بود و دائم اینکه با جدیت به روبه

های پرپشت و پائید. مژهطرف را میو آن

اش، زیر چشمانش سایه انداخته و به شکل مشکی

زیبایی فر خورده بودند. ابروهایش هم برخالف مو 

قدر که انگار و سبیلش، مشکِی مشکی بودند. آن

ای به آن کشیده باشد. حتم نداشتم که زغال یا سرمه

 شد، خواستگاران زیادی برایاگر او دختر می

 کردند! دست آوردنش اقدام میبه

از حرکت که ایستاد، سرش را کمی پایین آورد و آن 

 های جدی اما سرگردان را به چشمانم دوخت.عسلی

 مورد پسند واقع شدم؟-
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حواسی خودم لپم را از داخل گاز گرفتم و به این بی

پروا و کنجکاو قدر بیلعنت فرستادم. چرا این

رم آمده بود؟ حواسم دست کردم؟ چه به سنگاهش می

طور باختم! همانخودم نبود اما... نباید خودم را می

 کردم، گفتم:که خیره نگاهش می

 کمی تا حدودی... زیاد هم راضی نیستم البته!-

ابروهایش را باال داد و نگاهش بوی شیطنت گرفت. 

روی صورتم خم شد و خودش هم روی زمین 

ی پهنش کرده نشست. مرا روی تشکی که نفهمیدم کِ 

بود، گذاشت. در همان حالی که سرم را روی بالشت 

گذاشت، خودش هم روی صورتم خم شد و با می

 شیطنت و آهسته لب زد:

تونستی پسندیدی که میمطمئنی نپسندیدی؟ اگه نمی-

نگاهت رو همون دقیقه اول از روی صورتم 

 برداری!

 آنکه پلک بزنم گفتم:آب دهانم را قورت دادم و بی

 آره، مطمئنم!-
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اما من مطمئن نیستم گونش، تو داری حقیقت رو از -

 کنی؟!من پنهون می

 نفسم را آرام بیرون فرستادم و زمزمه کردم:

 سرت رو ببر عقب هورتاش!-

لبانش به خنده کش آمد و درحالی که نگاهش را 

 چرخاند، گفت:روی اجزای صورتم می

ی بلند ذارتویی که گردنم رو محکم گرفتی و نمی-

 گرفتم!ها فاصله میبشم، وگرنه من زودتر از این

دستم را سریع از دور گردنش برداشتم. لعنت به تو 

گونش... لعنت به تو! نگاهش را روی لبانم ثابت نگه 

داشت و آرام و با صدایی که شیطنت درآن موج 

 زد، گفت:می

حاال فهمیدی که چرا مطمئن بودم داشتی حقیقت رو -

 کردی؟ن میاز من پنهو
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 قسمت  هفتاد و نهم️▪

 

 

 

خواست تار به تار آن سبیل پرپشِت دلم می

اش را بگیرم و از ریشه دربیاورم، که تا او مسخره

هایش باشد اذیتم نکند! چرا دست از شیطنت

را در داشت؟ چرا همیشه باید این قیافه تخسش برنمی

داد؟ آخ که دلم مان، نشانم میشرایط نه چندان مناسب

خواست مشتی حواله زیر چشمش کنم و تا جان می

هایم فقط در حد دارم، کتکش بزنم! اما حیف که گفته

ماند و من با این حالی که داشتم و حتی فکر باقی می
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توانستم خودم را تکان بدهم، عمرا در برابر او و نمی

 کردم!، مقاومت میزوِر بازویش

نگاه ترسان و سرگردانم را که دید، لبخند پهنی زد و 

های مرتب و سفیدش را به نمایش ردیف دندان

اش را از من گذاشت. سرش را بلند کرد و باالتنه

فاصله داد. بلند شد و درحالی که به سمت در 

 رفت، گفت:خروجی آالچیق می

من  میرم دنبال طبیب... تو استراحت کن، تا-

 برگردم.

با حرص بالشت کنارم را برداشتم و خواستم به 

سمتش پرت کنم که مردانه و بلند خندید و با گفتن 

"مراقب خودت باش"، از آالچیق بیرون رفت. دلم 

هایش، سرم را به خواست از دست او و شیطنتمی

سنگی، تیرکی چیزی بکوبم و هم خودم را خالص 

 کنم، و هم بقیه را!

هایم را روی هم گذاشتم و یایلقم را با حرص پلک

روی سرم مرتب کردم. موهایم را از زیرم درآوردم 
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و روی بالشت کنارم انداختم تا کشیده نشود. 

های ای گذشته بود که صدای شیهه کشیدنچنددقیقه

زدم که هورتاش اسبی جلوی آالچیق آمد. حدس می

بازگشته. هورتاش داخل شد و مش سلیم هم پشت 

خل شد. مردی حدودا چهل ساله که کم و سرش دا

بیش، سوادی داشت و دوره طبابتش را پیش یکی از 

طبیبان شهری گذرانده بود. کنارم نشست و دستم را 

گرفت. انگشتش را روی رگ دست چپم گذاشت و 

 نگاهش را به ساعت مچی روی دستش دوخت.

 زنه...ضربانش یکم کند می-

 داد: نگاهش را به صورتم دوخت و ادامه

 رنگش هم پریده... گفتی خون باال آورده؟-

 دونم، شام دیشب!آره، خون و زردآب و... چه می-

 ام گذاشت.سری تکان داد و دستش را روی پیشانی

 سرش سرد شده، اما...-

 به چشمانم نگاه کرد و شمرده شمرده پرسید:

 گرمته؟ گلوت خشک شده؟-
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آرامی  بابدبختی تمام قوایم را جمع کردم و "بله"

گفتم. نفسش را کالفه بیرون فرستاد و به سمت کیفش 

 چرخید.

 چی شده سلیمان؟ حالش خوبه؟-

 درحالی که در کیفش مشغول گشتن بود، گفت:

مسموم شده، احتماال به خاطر همون شام دیشبه. -

زیاد جدی نیست، فقط یکی دو روزی رو باید 

نویسم رو استراحت کنه. این داروهای گیاهی که می

خواد، اش شست و شو میحتما بهش بخورونید. معده

ها باال میاره و بعد به مرور به محض خوردن این

 حالش بهتر میشه...
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 قسمت  هشتادم️▪

 

 

 

 زمان با هورتاش گفتیم:هم

 چی؟ مسموم؟-

را باال آورد و نگاهش را بین ما دو نفر سرش 

چرخاند. لبخند کوتاهی زد و برگه را به سمت 

 هورتاش گرفت.

دونم ولی مطمئنم مسموم آره. چطورش رو نمی-

 شده. 

کیفش را بست و از کنارم بلند شد. هورتاش هم به 

 اش کند.پایش بلند شد تا به بیرون راهنمایی

خمار بگیری، شک  ها رو از ننهتونی اون گیاهمی-

 هاش داره...ندارم از هر کدومش کلی تو بقچه
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بعد از رفتنشان، چشمانم را بستم و عصبی و گرفته، 

به مسمومیتم فکر کردم. یعنی به خاطر آن افکار 

مزخرفم نبود؟ اما... چه کسی مرا مسموم کرده بود؟ 

چرا؟ من که... من که خصومتی با شخص خاصی 

 نداشتم...

مارال... او بود که همیشه سعی در بد  البته به جز

خواست هرطور که بود، مرا کردِن من داشت و می

آدم بده نشان بدهد. شاید منتظر بود تا موقع خوردن 

صبحانه باال بیاورم و تمام اعضای طایفه را از 

خودم منزجر کنم! شانس آوردم که آن فشار عصبی 

ای به هانهلعنتی به دادم رسید و زودتر باال آوردم تا ب

شان ندهم. آخ که اگر دستم به آن دخترک لعنتی دست

 دانستم چه بالیی به سرش بیاورم...رسید، میمی

کم خوابم گرفته بود دقایقی را به سکوت گذراندم و کم

های اسب هورتاش را شنیدم. که دوباره صدای شیهه

 گذاشتی آرام بخوابم؟ لعنت به تو هورتاش... چرا نمی
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آمد و شک ع داشت کم کم به سراغم میحالت تهو

ام را دادم، دل و رودهطور ادامه مینداشتم اگر همین

 آوردم! هم باال می

هورتاش داخل آمد و چشمانم را باز کردم. کنارم 

روی زمین نشست و نگاهش را روی اجزای 

 صورتم چرخاند.

 حالت خوبه؟ حالت تهوع داری؟-

 م...خواد باال بیارآره، باز دلم می-

ای، ابرو در هم کشید و عصبی با یادآوری مسئله

 پرسید:

 به کسی شک داری که مسمومت کرده باشه؟-

خواستم فعال آشوبی به پا کنم. سرم را به نشانه نمی

 نفی تکان دادم که نگاهش را دزدید.

زنم... و وای به حالش هایی میولی من یه حدس-

 اگه کار خودش باشه...
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ام که روی صورتش احساس کرد، سرش نگاه خیره

 را خم کرد و لبخند کوچکی به رویم زد.

ات رو بیارم. بعد تو استراحت کن، من برم صبحونه-

 هم جوشونده رو میارم تا...

 میان حرفش پریدم:

 زنم!من لب به کله پاچه نمی-

 و سر تکان داد.خندید 

 نه نه، نگران نباش. تو استراحت کن...-
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حرف دیگری از آالچیق بیرون رفت و من چشم بی

بستم تا به ذهنم استراحت بدهم. دقایقی گذشت و بوی 

گوشت کبابی به مشامم رسید. ناخواسته لبخندی محو 

روی لبانم نقش بست و نفسم را آه مانند بیرون 

، امروز کم در حقم گذشتیمفرستادم. از حق نمی

خوبی نکرده بود. درواقع... مدیونش بودم و 

توانستم منکرش شوم. او کمکم کرده بود، برایم نمی

نگران شده بود، االن هم داشت برایم صبحانه آماده 

گرفتم؟ کرد. چطور این کارهایش را نادیده میمی

توانستم به دیدم نمیکردم، میهرطور که فکر می

فر باشم و یا حتی از او بدم بیاید. قطع، از او متن

احساس آرامشی درکنارش داشتم... البته اگر حرص 

 گرفتم!گاهش را نادیده میهای گاه و بیدادن

میان خواب و بیداری و غرق در افکارم بودم که 

تر شد و صدای بوی گوشت کباب شده نزدیک

 ای از خودم شنیدم:هورتاش را با فاصله

 گونش؟ بیداری؟-
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آلودم را به پلک باز کردم و نگاه خسته و خواب الی

 او دوختم.

 ات رو بخوری؟تونی بیای صبحونهمی-

 ام...من... خسته-

ها را کنار سفره گوشه آالچیق سینی حامل سیخ

گذاشت و به طرفم آمد. با دقت نگاهش را روی 

 صورتم چرخاند و روی چشمانم مکث کرد.

 هم سفید شدن. هات رنگ به روت نمونده. حتی لب-

ای کوتاه گرفت و سریع رهایم دستم را برای لحظه

 کرد.

تونی هات هم یخ کردن... چطور میحتی دست-

 بخوابی؟ پاشو ببینم... پاشو!
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از بازویم گرفت و بلندم کرد. مرا به سمتی به زور 

که سفره را پهن کرده بود برد. چند بالشت را به 

 ها تکیه کنم.پشتی تکیه زد و مجبورم کرد به بالشت

 جوری بشین... راحتی؟این-

سفره را به طرفم کشید و سینی و نان را کنار سفره 

 گذاشت.

 من میرم آب بیارم.-

 دهان باز کردم و با صدایی گرفته گفتم:به زور 

 خوری؟جا صبحونه میخودت هم این-

جا خواست تنها باشم... حداقل نه حاال، نه ایندلم نمی

ام را که دید، لبخندی به و در این شرایطم! نگاه خیره
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رویم زد و مسیر نگاهش را عوض کرد. از آالچیق 

ا به بیرون رفت و چشمانم را بستم. باید لبخندش ر

کردم؟ یا فقط لبخند زد که آن نشانه "آری" معنا می

 ی روی صورتش را نشانم بدهد؟! چال مسخره

ام گرفته بود. حتی در آن حال و روزم هم دست خنده

داشتم! با آمدن و از سر بد و بیراه گفتن به او برنمی

اش، چشمانم را باز کردم و نگاهش کردم. باز نشستن

اش را تحویلم داد و پر چاله هاییکی از آن لبخند

که نگاهم را از روی صورتش  آنمشغول شد. بی

ی بردارم، دستم را به سمت نان بردم که متوجه لقمه

جلوی دهانم شدم. سرش را باال آورد و با همان 

 های گرمش، نگاهم کرد.عسلی

 حالی، بذار کمکت کنم...گمونم خیلی بی-

را در دهانم گذاشت. آرام دهانم را باز کردم تا لقمه 

چشم بستم و سرم را به بالشت تکیه دادم تا لقمه را 

ترسیدم نخورده باال بیاورم و دوباره قورت دهم. می

جویدم و هربار که حالم بد شود. با ترس و لرز می

گرفت، از خوردنش امتناع هورتاش لقمه جدیدی می
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ای بعد، محتویات بیشتری را کردم که مبادا لحظهمی

  بیاورم!باال

غذا دادنش که تمام شد، بالشت پشتم را درست کرد و 

مشغول جمع کردن سفره شد. خواست از آالچیق 

 بیرون برود که صدایش زدم:

 هورتاش؟-

 با مکث کوتاهی، به سمتم چرخید و نگاهم کرد.

های به ساری بیگ چی گفتی؟ اون به مهمون-

 صبحونه چی گفت؟ فکر بدی نکنن؟ 

ام دیشب بهت نساخته، برای همین به آتا گفتم ش-

حالت بد شد. اون هم به بقیه همین رو گفت... اما 

گونش... فکر کنم بدونم کار کیه، منتها چراش رو 

فهمم... حتی اگه دونم! دلیل کارش رو اصال نمینمی

اون هم باشه، چرا باید یه همچین کاری با اعضای 

 اش بکنه؟خانواده

 ه مانند بیرون فرستادم.لبخندم تلخ شد و نفسم را آ
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ها هیچ بویی از وجدان خوای؟ بعضی آدمدلیل می-

دونن معنی خانواده و دوست و ها نمینبردن. اون

آشنا چیه. و شاید هم هیچ درکی از محبت و دوست 

کارهای داشتن ندارن، برای همینه دست به این

زنن. اما اشکال نداره... گونش دختِر خطرناک می

 صبوریه!
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تونی مسئله رو با آتام تو شکایتی ازشون نداری؟ می-

 درمیون بذاری...

 نه، فعال نه! -

جا کردم و لبخندم را آرام آرام محو سرم را جابه

 کردم.

وقت نه تا وقتی که از حدشون فراتر برن... اون-

کنم که این ساب میجوری باهاشون تسویه ح

 مسمومیت کوچیک دربرابرش هیچی نباشه...

 با خنده نگاهش را برگرداند.

 دختِر خطرناکی هستی!-

 با خنده جوابش را دادم:

آره اگه بخوان کاری کنن که به رگ غیرتم -

 بربخوره!

جا و در حالت نشسته، چشم بستم رفت و همانبیرون 

و با فکر کردن به صبح پرشکوهم، میان خواب و 

 بیداری گم شدم.
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دانم چندساعتی گذشته بود که بوی تلخی به نمی

ام را چین دادم و دستم را جلوی مشامم خورد. بینی

 ام گرفتم. با همان چشمان بسته، غر زدم:بینی

 این بوی چیه؟-

 ی آذر به گوشم رسید:گونهو نوازشصدای مهربان 

 جوشونده... هورتاش گفت بیارم برات.-

خمار و خسته نگاهش کردم و سعی کردم لبانم را به 

 خنده کش بدهم.

دستت دردنکنه... ولی ترجیح میدم حتی بوش هم -

 نکنم!

او هم خندید و به لیوان نسبتا بزرگ و اشباع از 

 جوشانده سبزرنگ اشاره کرد.

ی آخرش رو نخوردی، تاش گفت تا قطرهاما هور-

 نذارم از سر جات بلند بشی.

تکانی به خودم دادم تا صاف بنشینم. کش و قوسی به 

 هایم گفتم:بدنم دادم و میان خمیازه
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 کجا رفت؟-

ها... بعد از صبحونه، مردای طایفه جمع دنبال اسب-

 ها...شدن تا باهم برن دنبال اسب

ار بلندشده از جوشانده لب برچیدم و ناراحت به بخ

 خیره شدم.

 ای وای، قرار بود منم باهاشون برم.-

 ام گذاشت و نگران نگاهم کرد.دستش را روی گونه

تو حالت خوب نیست، بهتره استراحت کنی. مردها -

 از پسش برمیان.

کمی هم باهم حرف زدیم و دقایقی بعد، خود را 

درحالی یافتم که آذر مجبورم کرد آخرین قطره 

ام برای بار هزارم وشانده را هم بخورم و چهرهج

 درهم رفت و جمع شد...
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ام گذاشت. آتاخان چندروزی از آن مسمومیت مسخره

وقتی مرا در آن حال دید، نگران شد و کلی غر به 

جانم زد. اما آیشن مهربان و دلسوز مرا به روی 

تشکی کشاند و از من مراقبت کرد تا حالم بهتر شود. 

دادم با آتایم بحث نکنم و وقتی تقصیرها ترجیح می

انداخت، به هیچ وجه بر را به گردن هورتاش می

اش حرفی نزنم. زال تماِم این چندروز را در علیه

ی هم از کنارم تکان اکنارم بود و حتی برای دقیقه

نخورد. یا زیر لحافم بود، یا مشغول لیس زدن دست 

کرد و و پایم! آیشن با حسودی او را از من دور می

شد، اما زال با دیدن نزدیکی آیشن خودش نزدیکم می
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های ما را غرید و وقتی خندهبه من، ریز و آرام می

ای در داد و گوشهی ضعیفی سر میدید، نالهمی

 شد. جمع میخودش 

رفت و دلم همان موقع بود که دلم برایش ضعف می

قدر او را به خودم بفشارم خواست بغلش کنم و آنمی

 که چشمانش از حدقه بیرون بزند! 

آیشن طبق معمول این چندروز گذشته، سرش را به 

بازویم تکیه داده و درحالی که هردویمان غرق در 

م. فکرم کردفکر بودیم، موهایش را نوازش می

کردم که چرا مشغوِل هورتاش بود... به این فکر می

طور خودش چندروزیست خبری از او ندارم و این

کند. شاید... شاید دلیلی داشته که را از من دور می

خواست مرا ببیند. شاید هم از این اجبار دیگر نمی

مسخره خسته شده بود و تصمیم داشت کال قید مرا 

 بزند! 

داد. آخر سر جا قد نمیلم دیگر به هیچگیج بودم، عق

طاقت نیاوردم و درحالی که موهای آیشن را دور 

 پیچاندم، آهسته پرسیدم:انگشتانم می
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 آیشن؟ تو... از هورتاش خبری داری؟-

 دستم را گرفت و مشغول بازی با انگشتانم شد.

خواد ببیندت که چندروزی هست که هی میاد و می-

کنه . حق هم داره، فکر میذاره. خب..آتاخان نمی

 کار اونه که به این روز افتادی. 

ی زده به جملهدستانم از حرکت خشک شد و بهت

آیشن فکر کردم. هورتاش آمده بود اما آتاخان 

گذاشت که مرا ببیند؟ اما... چرا؟ او که جانش نمی

 رفت!برای هورتاش در می
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جوری که مشخص نباشد کنجکاوم، دوباره مشغول 

 حلقه کردن موهایش دور انگشتم شدم و پرسیدم:

 واسه چی نذاشت بیاد اخه؟ امروز هم اومده بود؟-

کنم آتامون هم از دست دونی گونش... فکر میمی-

کنه تو هم از دستش هورتاش دلخوره و فکر می

تو به آتا گفتی مسموم  ناراحتی چون کاری نکرده.

دونه، آتا نتونست شدی اما چون ساری خان بیگ نمی

خواد شکایتش رو پیش ساری بیگ ببره چون نمی

شر بشه. اما انتظار داره حداقل هورتاش کاری 

 بکنه.

 خبریم.خب... شاید اون کاری کرده و ما بی-

خندید و دست از بازی کردن با انگشتانم برداشت. 

بازویم برداشت و با خنده نگاهم  سرش را از روی

 کرد.
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شد، امکان داشت ما اگه چیزی تو اون طایفه می-

خبر بمونیم؟ گونش؟ تو هورتاش رو دوست بی

 داری، نه؟

نگاه خیره و منتظرش را که دیدم، سرش را از روی 

 خیز شدم.دستم برداشتم و خودم هم روی تشک نیم

 شایعه درست نکن بچه، برو سر کارت!-

 رچید و ناراحت نگاهم کرد.لب ب

 امروز با دخترها میریم رودخونه تا حموم کنیم...-

سر تکان دادم و خودم را به زور، از روی تشک 

 کندم.

 خب، خیلی هم عالی! منتظر چی هستی؟-

تردیدش در پاسخ دادن را که دیدم، سرم را به 

طرفش چرخاندم و الی چشم تنگ کرده، و نگاهش 

 کردم.

 چی شده آیشن؟-

 خوام برم!خب... خب من نمی-
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 واسه چی؟ تو که عاشق شنا تو رودخونه بودی!-

 دستش را روی بازوهایش کشید و نگاهش را دزدید.

 خوام...خورم، نمیآب سرده، سرما می-

 پرتحکم و کنجکاو گفتم:

پری تو آیشن! دورغ نگو! تو چله زمستون می-

وقت تو این هوای بهاری زده، اونرودخونه یخ

 ردت میشه؟س

رویش نشستم و بازوهایش را میان انگشتانم روبه

 گرفتم.

 شده؟قضیه چیه؟ بهم بگو... چی-

توانست در لرزید. نمینگاهم کرد. نگاهش می

ای شرم چشمانم خیره بماند. انگار از گفتن مسئله

 داشت.

کنم یکی هروقت میریم برای شنا، من احساس می-

وقت هم همم کیه، هیچفکنه. نمیداره ما رو نگاه می

ها گفتم... ها و دخترندیدمش. اما وقتی به بقیه زن

 بهم خندیدن و گفتن خیاالتی شدم. واسه همین...
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سرش را به آغوش کشیدم و روی موهایش را 

کردم، لب بوسیدم. درحالی که کمرش را نوازش می

 زدم:

من حالم بهتره، به یه شنای کوچیک هم احتیاج -

یریم، و حساب اون شخص رو دارم... باهم م

 ذارم کف دستش... خوبه؟می
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سرش را پایین انداخت و نم چشمانش را با پشت 

اش اشکی شده و انگشتانش گرفت. چشمان تیره

قدری که دلم داد. بهخودش را زیباتر از قبل نشان می

دار بوسیدم. اش را محکم و آبگونهبرایش رفت و 

 ام را بوسید. میان ناراحتی، خندید و او هم گونه

مون رو جمع کن... من یکم کار دارم، تو برو بقچه-

 به محض تموم شدنش میام دنبالت که بریم.

به تکان دادن سرش اکتفا کرد و از او دور شدم. از 

ه افتاد. آالچیق بیرون رفتم که زال هم به دنبالم، به را

به سمت قره رفتم و تفنگی که ساری بیگ داده بود 

را برداشتم. خب... شاید وقت اولین شکارم رسیده 

ام بود! نگاهی به تفنگ انداختم و روی شانه

انداختمش. پوستی که دور تفنگ بود را به آالچیق 

ها طور که مشغول جمع کردن لباسبردم. آیشن همان

 کوچکش بود، گفت:چه به بقچه از داخل صندوق

خوای گون باجی*، یایلق هم برات بردارم؟ یا نمی-

 دربیاریش؟
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نگاهی به من انداخت و دوباره سرش را چرخاند. نیم

انگار که تازه متوجه شده باشد چه چیزی دیده، 

ی سرش را تند برگرداند و نگاه ترسانش را به لوله

 دراز تفنگم دوخت.

 کار کنی؟خوای چیمی-

چه انداختمش. اخم را تا زدم و روی صندوقپوست 

ریزی میان ابروهایم نشاندم و بقچه را از کنار پایش 

برداشتم و محکم گره زدم. در حالی که مسیر بیرون 

 گرفتم، آخرین نگاهم را به او انداختم.را در پیش می

خوام جون کسی که جرئت کرده روی ایل و می-

 !طایفه من نظر داشته باشه رو بگیرم

اش، آخرین تصویری بود که از او زدهصورت بهت

دیدم. سوار قره شدم و منتظر ماندم تا آیشن هم 

بیرون بیاید. یایلقم را محکم دور گردنم چرخاندم و 

 افسار قره را محکم میان انگشتانم گرفتم.

 یری قره، *یری!-
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 *گون باجی: آبجی خورشید

 *یری: برو
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قره را به سمت رودخانه هدایت کردم و تا رسیدن به 

لحظه هم مکث نکردم. به قسمت گود جا، حتی یکآن

جا مشغول رودخانه که زنان و دختران طایفه آن

بودند، رفتم. حنا که با دیدن اسب آماده باش ایستاده 

ع جلوتر رفتنم شود اما با دیدن بود، جلوتر آمد تا مان

ام، لبخند شادمانی زد و از جلوی راهم کنار چهره

 رفت.

 سالم گونش، *خوش گلدین!-

به تکان دادن سرم اکتفا کردم و با نزدیک شدن به 

تر کردم. ایستادم تا آیشن رودخانه، سرعتم را کم

پایین بیاید. خودم هم پایین رفتم و افسار قره را به 

 ها بود، بستم.در همان نزدیکیدرختی که 

 جا.گونش، بیا این-

سرم را به دنبال صدای سمن چرخاندم. روی خاک 

داد. نشسته و پاهایش را داخل آب تکان می

هایش را درآورده و فقط کوینک نسبتا بلند و لباس

سبزی به تن داشت. به طرفش رفتم که عمه و 
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کان دخترعمویم افسانه را هم دیدم. برایشان دست ت

 دادم و باالی سر سمن ایستادم.

دونی چه وضع لباس پوشیدنه سمن؟ تو که می این-

 این اطراف امنیت نداره.

 ای باال انداخت و با ابرو به تفنگم اشاره کرد.شانه

یعنی میگی باید با اسلحه برم داخل آب؟ بابا -

خوام حموم کنم، نمیشه که با لباس تمیز کنم خودم می

 رو!

ام کوبیدم و نفسم را کالفه با کف دست به پیشانیآرام 

خواستند کمی مراعات بیرون فرستادم. چرا نمی

 کنند؟ 

دقایقی گذشت و سمن هم خودش را به آب خروشان 

و سرد سپرد و با بقیه مشغول حرف زدن و گاه 

گاهی هم، خنده شد. آیشن به طرفم آمد که نگاهم را 

اشماق* و هایش چرخاندم. ببا دقت روی لباس

جلقااش را درآورده بود و دستش را به طرف یایلقش 

 برده بود که از سرش بیرون بکشد.
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 طوری برم داخل رودخونه؟همین-

 سر تکان دادم و حرفش را تایید کردم.

که طوری بهتره. حداقل خیالم از بابت اینآره، این-

افته، لباس تنته و چشم اون حرومزاده رو بدنت نمی

فرستم داخل آب و برو، من حنا رو هم میراحته. تو 

مونم به جاش. اگه یه خطای کوچیکی ببینم، خودم می

 کنم.بی برو برگرد یه گلوله حرومش می

آب دهانش را قورت داد و خواست چیزی بگوید که 

 اش گذاشتم و هلش دادم.دستم را روی شانه

 برو دیگه دختر!-

 

 

------------ 

 

 *خوش گلدین: خوش اومدی

 *باشماق: کفش
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آیشن یایلقش را هم از سرش بیرون کشید و داخل آب 

شد. از او رو گرفتم و به سمت تخته سنگی که حنا 

اش روی آن نشسته بود، رفتم و دستم را روی شانه

 گذاشتم.

 جا مراقبم.ینتو هم برو همراه بقیه شنا کن. من ا-

ای مکث کرد و از روی تخته سنگ بلند شد. لحظه

جا، روی تخته سنگ به سمت بقیه رفت و من همان
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جای گرفتم. دقایقی گذشت و هیچ خبری از حرکات 

دانستم باید دقیقا مراقب کدام مشکوک نشده بود. نمی

قسمت از آن دامنه وسیع باشم و چشمانم، نگهبانی 

بار، جایم را هر چنددقیقه یککدام قسمت را بدهد. 

کردم تا به هر طرفم دید داشته باشم اما عوض می

شدم. بوی گوگردی که از فقط بیشتر از پیش گیج می

کرد. هوا آمد، حالم را بد میی باالتر میگرِم تپهآب

رفت و زنان قصد نداشتند از کم کم رو به سردی می

کار رودخانه بیرون بیایند. سه ساعت در آب چه 

ساعت اول برای تمیز کردند؟ مگر همان یکمی

جا بازی شدنشان کافی نبود؟ یا نکند داشتند مرا این

 دادند که کمی بیشتر تفریح کنند؟می

رویشان کالفه بلند شدم و به طرفشان رفتم. روبه

 ایستادم و عصبی گفتم:

داره سرد میشه، خورشید هم غروب کرده، هوا -

 خواید بیاید بیرون؟نمی

شان را تر شد و اعتراضهایشان آرامصدای خنده

 تک به تک شنیدم:
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 گذره!واسه چی؟ توی آب که خوش می-

ول کن گونش، یه روز اومدیم رودخونه. برگردیم -

 به یورد که چی؟

 یک آن، آن سنگینی نگاه لعنتی را حس کردم و تمام

وجودم چشم شد. ابرو در هم کشیدم و تفنگم را از 

تر از قبل نگاهشان ام برداشتم، و خشمگینروی شانه

 کردم.

یا میاید بیرون، یا برم به آتاخان بگم بیاد شما رو -

 بیرون بکشه! یاال، تکون بخورید!

ای آویزان یکی یکی بیرون آمدند و با لب و لوچه

آن نگاه خیره و  هایشان شدند.مشغول پوشیدن لباس

اش، به شدت روی اعصابم بود. دلم سنگینی

خواست صاحب آن نگاه را پیدا کنم و تا می

 خورد، خشاب را در سر و تنش خالی کنم.می
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 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت  هشتاد و نهم️▪

 

 

 

جا ماندم تا از کم کم عازم رفتن شدند و خودم همان

فر هم اطمینان پیدا کنم. آیشن به طرفم رفتن آخرین ن

کرد، نگاه آمد و درحینی که موهایش را خشک می

 نگرانش را روی صورتم چرخاند.

گفتم؟ تو هم احساسش چی شده گونش؟ راست می-

 کردی؟

حرف سر تکان دادم و نگاهم را به درختان باالی بی

 تپه چرخاندم.
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اما گفتی. من هم احساسش کردم. آره... درست می-

ذارم به این آسونی از دستم فرار کنه... به نمی

 رسم.حسابش می

 زده نگاهم کرد و بریده بریده گفت:بهت

 کار کنی؟خوای چیگونش... تو... می-

ای باال انداختم و تفنگم را به تنه درخت تکیه شانه

 زدم، و یایلقم را از روی موهایم باز کردم.

. فقط یه نفر! من ست. دقت کن..اون دنبال یه طعمه-

اش... و وقتی اومد... به حسابش هم میشم طعمه

 رسم!می

 دستانم را گرفت و ملتمس نگاهم کرد.

نه گونش، توروخدا! اگه آتا بفهمه... اگه... اگه -

هورتاش بفهمه چی؟ وای... نه گونش، بیا بریم. 

جا نمیام واسه شنا، خوبه؟ بیا بریم اصال من دیگه این

 توروخدا.
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نم را از دستانش بیرون کشیدم و لبخند کوچکی دستا

های جلقاام را باز به رویش زدم. درحالی که دکمه

 کردم، با لحن نرمی گفتم:می

آروم باش دختر، آروم! هیشکی، هیچ چیزی -

فهمه، نه تا وقتی که تو به کسی چیزی نگی! نمی

های جا، بقیه دخترها و زندرضمن... تو نیومدی این

 کار کنی؟ خوای چیها رو مییان؟ اونطایفه هم نم

 جلقاام را روی یایلقم پرت کردم و با جدیت گفتم:

خوام خودخواهانه عمل کنم... این کار رو به نمی-

 کنم.مون میهای طایفهخاطر همه زن

 به گریه افتاده بود. با التماس گفت:

بریم گونش، *سنی آهلل... به هورتاش میگیم بیا -

قضیه از چه قراره، اون خودش میاد و اون شخص 

 کنه.رو پیدا می

دستم که به سمت بند کوینکم رفت، دستش را روی 

 دار شد.دستم گذاشت و چشمانش نم
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کار رو بکنی. حتی شده خوام به خاطر من ایننمی-

خواهش یه طعمه برای به دام انداختنش... گونش 

کنم... اگه شوهرت بفهمه اول من رو، بعد تو رو می

 کشه!می

اش کاشتم و کوینکم را هم از ای روی گونهبوسه

 سرم بیرون کشیدم.

نگران نباش، تو سوار قره شو و برو. من از پس -

 گردم، باشه؟ساعت دیگه برمیکارهام برمیام. یه

 

 

------------ 

 

 *سنی آهلل: تو رو خدا
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 قسمت  نودم️▪

 

 

اش کردم تا با بقیه به یورد برگردد. به زور راضی

خواست برای ماندنم سوال پیچم هرکسی هم که می

، کردم و با بقیهکند، جوری از سرم بازش می

کردم تا برود. تومانم را هم درآوردم که اش میراهی

م فقط به لباس زیر توانستلرزی بر بدنم نشست. نمی

ام تا درخت و اکتفا کنم و به داخل آب بروم. فاصله

خواستم از آب بیرون بیایم تفنگم هم زیاد بود. اگر می

و به سمت تفنگ بدوم، قطعا باید قبلش چیزی تنم 

 کردم! می

بقچه را باز کردم و با دیدن پیراهن بلند و سفید 

د و رنگ، چشمانم برق زد. باز عقل آیشن کار کر

این پیراهِن هرچند نازک را برداشت. فانوسی که 

سمن برایم به جا گذاشته بود را روشن کردم، پیراهن 

را به تن کرده و به داخل آب رفتم. نگاهم بین تفنگ 
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چرخید. کافی بود فقط آن جسم و فضای اطراف می

وقت با همین فاصله دیدم، آنحقیر و نجسش را می

م. که تا او باشد، روی گرفتزیادمان، جانش را می

 زنان طایفه من چشمی نداشته باشد. 

دیگر کالفه شده بودم و از طرفی بوی گوگرد 

فهمیدم دقیقا حسابی مرا خسته و مست کرده بود. نمی

در چه ساعت از شبانه روز هستم. به سمت خشکی 

رفتم و بازوهایم را روی خشکی گذاشتم. سرم را 

ام کال که پایین تنه روی بازوهایم گذاشتم و درحالی

 هایم روی هم افتادند.داخل آب بود، پلک

خشی را شنیدم و پشت سرش، پرتاب صدای خش

شدن شیءای داخل آب را احساس کردم. با همان 

آلودگی و خستگی مزخرفی که داشتم، احساس خواب

ای دور از الی پلک گشودم و به مردی که با فاصله

کرد، نگاهم می اشمن ایستاده و با لبخند موذی

هایم تا حد امکان گشاد شدند. خدای من... چرا پلک

خوابم برده بود؟ او... او که بود؟ چرا خوب 
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اش را ببینم؟ لعنت به من و این توانستم چهرهنمی

 هنگاهمم...خستگی نابه

ها چنگ بزنم تکانی به خودم دادم و خواستم به بوته

ت از کنار تا خودم را باال بکشم که صدایی را درس

گوشم شنیدم. چشمانم را چندبار باز و بسته کردم و 

رویم بود خیره شدم. پوست پولکین چه که روبهبه آن

کشید و به و خاکستری رنگش را روی دستانم می

آمد. صدای "فیس"اش مثل ناقوس طرف صورتم می

پیچید. چشمانم تا حد امکان گشاد مرگ در سرم می

ک زدن را هم نداشتم. این شده بودند و حتی توان پل

 مار لعنتی... این مار لعنتی از کجا پیدایش شده بود؟
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 قسمت  نود و یکم️▪

 

 

خشکم زده بود. حتی توان نفس کشیدن را هم  

تر نداشتم. آن بوی گوگرد لعنتی رفته رفته غلیظ

ای این حیوان چندش کشیدهشد و صدای "فیس" می

رفت. برای دقایقی روی پوستم، هرلحظه باالتر می

هم که شده، سعی کردم چشم ببندم و تمرکز کنم. 

تمرکز کنم و خودم را از این منجالب بیرون بکشم. 

اما فقط یک حرکت کافی بود تا خونم به زهر این 

 حیوان لعنتی آغشته شود. 

محکم خود را  کوبید. طوریوار میقلبم دیوانه

زد که هرلحظه امکان طرف میطرف و آناین

دادم. گیج بودم و لحظه به پریدنش از حلقم را می

شد. حتی فکرش را تر از قبل میلحظه، اطرافم مبهم

قدر غلیظ کردم که شباهنگام، بوی گوگرد اینهم نمی

شود. سرفه کردم که جهت سِر مار به سمت صورتم 
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ی آن مرد و این نقشهتغییر کرد. لعنتی به 

گرفتم... بالیی به سرش اش. آخ اگر او را میمسخره

 گنجید. آوردم که حتی در فکرش هم نمیمی

اندیشیدم، ای میباختم. باید چارهنباید خودم را می

کردم تا خودم را از شر آن مرد و این مار فکری می

خالص کنم. نگاه ترسان و خمارم به سمت مرد 

آورش، حتی در آن خنده کریه و چندشکشیده شد که 

این نور کم هم مشخص بود. دستش به سمت شال 

دور کمرش رفت که اشهدم را خواندم. نه... االن، 

شدم، حتی اگر وقِت جا زدنم نبود... نباید تسلیمش می

 شد...به قیمت زهرآلود شدِن خونم تمام می

در یک لحظه، تصمیمم را گرفتم. سرم را به زیر 

های ماِر توجه به جوالن دادنو بردم و بیآب فر

ای طوالنی و ممد روی دستم، خود را برای ثانیه

زیر آب حبس کردم تا سرحال شوم. چشمانم را داخل 

آب گشودم که احساس کردم دِم مار درست جلوی 

چشمم درحال رقص است. نفسم را حبس کردم و 

هایم را بستم و محکم فشردم. با صدای سم پلک
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هوشیار شدم و سرم را از آب بیرون آوردم،  اسبی،

زدم، و نفس عمیقی گرفتم. درحالی که نفس نفس می

هایم پایین بیایند. چندباری پلک زدم تا آب روی پلک

تمام امیدم را در نگاهم ریختم و به دنبال آشنایی 

گشتم که با دیدن اوِی سوار بر اسبش، نفسم را محکم 

 بیرون فرستادم.
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از اسبش پیاده شد که مرد کریه، دستش را به سمت 

شال دور کمرش برد و سفتش کرد. خواست سوار 

اسبش بشود که هورتاش بند تفنگش را از روی 
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اش برداشت و سریع تفنگ آماده شلیک را به شانه

 سمت مرِد روی اسب گرفت.

 ی که هستی وایستا!جایصبر کن، همون-

توجه به گفته هورتاش، پایش را به پهلوی مرد بی

اسب کوبید که اسب با شیهه بلندی، مسیر مخالف 

هورتاش را در پیش گرفت. یک آن، صدای شلیک 

و داد و فریاد مرد در فضا پیچید. صدای شلیک 

خراِش مرد، تمام پرندگان های گوشهورتاش و نعره

زده و اری داد. بهتمسکون روی درختان را فر

ی غرق در خونش را با ترسان، به مردی که شانه

 کردم.دست گرفته و فغان به سر داده بود، نگاه می

 بهت گفتم وایستا حرومزاده!-

گلن گدن تفنگش را کشید و دوباره آماده شلیک شد 

که مرد با همان حال، دوباره پایش را به پهلوی اسب 

دوباره صدای کوبید و خواست دورتر شود که 

بار طاقت نیاوردم و هین بلندی شلیک بلند شد. این

که حتی حواسم باشد، کشیدم. ناخواسته و بدون این
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بار به پای هایم جاری شدند. اینهایم روی گونهاشک

مرد شلیک کرده بود و مرد با تنی غرق در سرخِی 

خون، خودش را روی اسب انداخت و از جلوی 

 دیدگانم محو شد.

اش سریع از اسب پیاده شد و به طرفم آمد. هورت

ای پرت کرد و دستش به سمت تفنگش را گوشه

هایش را یکی پس از دیگری باز پیرهنش رفت. دکمه

کرد و بی فوِت وقت، داخل آب پرید. به سمتم شنا 

کرد و درحالی که سنگینی نگاهش را از پشت سرم 

 کردم، نزدیکم شد. احساس می

 یبی که نزد؟حالت خوبه؟ بهت آس-

 به زور لب گشودم و تمام نایم را در صدایم ریختم.

 نه، من خوبم... فقط این...-

حضورش را با فاصله یک وجبی پشت سرم احساس 

 تر بود.بار، نزدیککردم. صدایش هم اینمی

کنی گونش؟ کار میاین وقِت شب تو رودخونه چی-

 های شروری داره؟دونی ِده پایین چه آدمتو نمی
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 نالیدم:

 االن وقت سرزنش من نیست، کمکم کن!-
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دستانش را از دو طرفم آورد و مرا به آغوش 

اش کشید. گرمای تنش را که حس کردم، برهنه

هایم روی هم افتادند و خمارتر شدم. اختیار پلکبی

دست چپش را آرام باال آورد و به طرف سِر مار 

برد که مار سریع فهمید و سرش را برگرداند. در 

کرد با دست چپش حرکات همان حالی که سعی می
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سر او را کنترل کند، دست راستش را تند باال آورد 

ا و سِر مار را گرفت. چندثانیه به همان حالت ماند ت

مار آرام شود و کمتر خودش را پیچ و تاب دهد. 

شد و شک حتی با دیدن آن صحنه هم حالم بد می

نداشتم اگر هورتاش پشت سرم نبود، از شدت 

حالی دستانم را رها کره و آب مرا همراه خود بی

 برد. می

لحظاتی بعد، مار را باال آورد و خواست در جریاِن 

نش بلند شد و تمام آب رهایش کند که صدای "آخ" گفت

آن خستگی و خماری را از سرم پراند. مار را در 

جریاِن آب رودخانه پرت کرد که به طرفش چرخیدم 

 و نگران نگاهش کردم.

 چی شد؟ حالت خوبه؟ نیشت زد؟-

گره غلیظی میان ابروهایش نشانده و چشمانش را 

اش گرفته بسته بود. دست چپش را روی قفسه سینه

اش از شدت فشار روی شدهمشتبود  و انگشتان 

زدند. طاقت نیاوردم، تمام اش، به سفیدی میسینه
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لرزید ام را در صدایم ریختم و با لحنی که مینگرانی

 تا بغض شود، بلندتر صدایش زدم:

 هورتاش؟ حالت خوبه؟ تو رو خدا یه چیزی بگو!-

زده، در شد و من با بدنی یخجریان آب داشت تند می

ایستاده و به مرد مسکوت و درهم آن سردِی آب 

کردم. دست چپم را بنِد بازوی رویم نگاه میروبه

راستش کردم و سعی کردم خودم را در آن جریان 

 تند آب کنترل کنم.

 من... خوبم... اون مار لعنتی گازم گرفت...-

ای کنار با دست چپم، انگشتانش را از روی سینه

بلندی کشیدم. زدم و با دیدن آن جای زخم نیش، هین 

توانستم بگذارم به همین راحتی زهرآلود نه... نمی

اش گذاشتم و میان گریه و شود! دستم را روی گونه

 استرس گفتم:

هورتاش، ببین تو حالت خوب میشه، فقط کمکم کن -

 از رودخونه بیرون بکشمت، باشه؟
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چرخیدم و خودم از رودخانه بیرون آمدم. آن پیراهن 

ه بود و انگار که چیزی نپوشیده سفید به تنم چسبید

گذاشت. باشم، تمام بدنم را در معرض دید می

زده و با دستانی لرزان، دستانش را گرفتم و او شرم

اش را روی خاک ی گندهرا باال کشیدم. باالتنه

انداخت. به سمت پاهایش رفتم و از آب بیرون 

قدر گنده کشیدمش، و روی خاک انداختمش. چرا این

 پایش به اندازه کِل من، سنگینی داشت!  بود؟ هر

به سمتش خیز برداشتم و دستش را از روی سینه 

راستش برداشتم. با پشت دست، اشک چشمانم را 

کنار زدم و با دقت نگاهش کردم. خم شدم و چاقوی 

کوچکی که کنار مچ پایم و بین بند جورابم گیر 

انداخته بودم را بیرون کشیدم. تمام شهامتم را در 

 صدایم ریختم و رو به او گفتم:

 گیره، قول میدم زود تموم میشه...زیاد دردت نمی-
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ام را روی پشت چاقو فشار دادم و سر انگشت اشاره

اش چاقو را آهسته اما با فشار، روی پوست سینه

شنیدم و ش را میکشیدم. نفس کشیدن از الی دندان

زد کشید. قلبم تندتر از قبل میحتم نداشتم که درد می

قرار و مضطرب بودم که هرلحظه و به حدی بی

اندازم و بزنم دادم چاقو را به کناری بیامکان می

اش زیر گریه. به زور آن شکاف کوچک روی سینه

را دادم و موهایم را با دستم عقب گرفتم، و روی 

زده و . لبانم را روی پوست یخاش خم شدمسینه

خونینش گذاشتم و خونش را مکیدم. سرم را عقب 

ای درهم، خون را تف کردم. دوباره بردم و با چهره

اش چسباندم و خون را مکیدم. لبانم را به سینه
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کشم دانستم بار چندمیست که خون را بیرون مینمی

کنم. اما مطمئن بودم نیمی از صورتم از و تف می

پوشانده شده و دهانم مزه گس و حال به هم زِن  خون

داد. از کنارش بلند شدم و به سمت آب خون را می

رفتم تا دهانم را بشویم. سریع دهان و صورتم را 

شستم و نزدش بازگشتم. دستم را روی بازویش 

 گذاشتم و تکانش دادم، و آرام صدایش زدم:

 هورتاش؟ حالت خوبه؟-

اش را به من رمقچشم باز کرد و نگاه بیالی 

 دوخت.

 آره... البته فکر کنم... تو...-

ای بعد، نگاهش روی بدنم ثابت ماند که لحظه

 چشمانش را بست و سرش را برگرداند.

 برو پیرهنم رو بردار و بپوش، سردت میشه...-

آب دهانم را فرو بردم و سرم را پایین آوردم و به 

م. پیراهن سفید به تمام تنم سر و وضعم نگاه کرد

چسبیده بود و دار و ندارم را بیرون ریخته بود. 
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صورتم را میان دستانم پنهان کردم و به 

ام لعنت فرستادم. چرا همیشه باید بدترین پرتیحواس

 آمد؟اتفاقات برایم، درست جلوی این مرد پیش می

ام بروم که متوجه شدم تمام خواستم به سمت بقچه

م را همان اول، به داخل رودخانه پرت کرده هایلباس

بود که نتوانم لباس بپوشم. لعنت به او... اصال تمام 

آن تیرهایی که به دست و پایش خورد، گوارای 

 وجودش!
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پیرهن هورتاش را برداشتم و به طرف درخت رفتم 

پوشمش. نگاهم به تومانم افتاد و طرف، بتا در آن

نفسی از سر آسودگی کشیدم. باز شانس آوردم که 

جا ندیده بود. آن پیراهن این یک قلم لباس را در این

خیس را از تنم بیرون کشیدم و پیرهن هورتاش را 

پوشیدم. دامنم را هم به تنم کردم و با انداختن تفنگ 

 ام، به سمت هورتاش رفتم. روی شانه

خیز شده بود و به رودخانه نگاه آرنجش نیمروی 

کرد. جلوتر رفتم، کنارش نشستم و نگران آرام می

 گفتم:

 حالت بهتره؟ -

 گرانه نگاهم کرد که سرم را پایین انداختم.سرزنش

 موندم.جا نمیاگه مجبور نبودم، تا این وقِت شب این-

 دار گفت:با صدایی گرفته و خش

م، چه بالیی به سرت اومددونی اگه من نمیمی-

 تونی تصورش کنی؟ اومد؟ میمی
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ای خورد و سریع دستم خواست صاف بنشیند که تقه

را روی کمرش گذاشتم تا نگهش دارم. با احساس 

ام فرو کردم و ترجیح اش، سرم را در یقهنگاه خیره

 دادم دقایقی هم که شده، چشمانمان قفِل هم نشود.

 ضر شدی...خاطر چی حاواسه چی گونش؟ به-

ادامه حرفش را قورت داد و به جایش، انگشتانش 

توانستم قسم بخورم هیچ چنان مشت شدند که می

رسید. نفس گرفتم تا بغضم خونی به انگشتانش نمی

قدر در برابرش ضعیف نشان را فرو ببرم. چرا این

 دادم؟می

من... خواستم از بقیه محافظت کنم... فهمیدم که -

 زنه و... طایفه رو دید میهای یکی داره زن

خوِد تو تحت حمایت و محافظت منی، چطور -

خواستی از بقیه مراقبت کنی؟ این وظیفه تو می

 نیست گونش، این مسئله هیچ ربطی به تو نداشته.

تیز نگاهم را باال آوردم و اخم کردم، و از پس هاله 

 اشک به چشمانش زل زدم.
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فهمی و نمیخیلی ربط داره، این تویی که ربطش ر-

خوِن منن، ها، ناموس منن. همهورتاش. این زن

تونم تحمل کنم یکی خواهرم رو دید بزنه چطور می

 کاری نکنم؟و من هیچ

ها مراقبت کنی؟ به چه خواستی از اونتو می-

 قیمتی؟ جون خودت؟ عفت خودت؟

های و خواستم باز نگاهم را از آن عسلیلب گزیدم 

 ام را میان انگشتانش گرفت.تیره بدزدم که چانه
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به من نگاه کن گونش، سرت رو پایین ننداز و تسلیم -

نشو. قانعم کن، قانعم کن که چرا االن نباید پاشم برم 

ل روستاشون رو به خاک و خون روستای پایین و ک

نکشم؟ آرومم کن که همین حاال نرم و یه تیر تو سر 

هرکسی که مسبب این اتفاقه خالی نکنم! چی با 

خودت فکر کردی که هلک و هلک راه افتادی وسط 

دونی چندتا دختر سِر همین آب و منتظر شکاری؟ می

دونی روستای شون بدبخت شدن؟ میهواییسربه

ل و طایفه ما مشکل دارن و دنبال یه آتو از پایین با ای

 ما هستن که ما رو به خاک سیاه بنشونن؟

ناباور از عصبانیتی که تا به حال از او ندیده بودم، 

 لب زدم:

دونستم خصومتی بین ایل ما و من... من نمی-

 روستای پایین هست...

دونستی، چون این مسائلی نیست که به آره، نمی-

 داشته باشه! ها ربطیدختربچه
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ام لرزید و نگاهش رنگ شرمندگی گرفت. تند چانه

کرد االن وقت زخم زبان نرفته بود؟ احساس نمی

طور دِل مرا بشکند؟ چرا زدن نیست و نباید این

کرد؟ مگر او همین چنددقیقه قدر بدرفتاری میاین

پیش جانش را به خطر نینداخته بود که مرا نجات 

ام را از الی بود؟ چانه دهد؟ االن دیگر دردش چه

انگشتانش بیرون کشیدم و خواستم بلند شوم که 

 صدایم زد:

 هام هنوز تموم نشده.صبرکن، حرف-

 که بازگردم، تلخ گفتم:بدون این

خوای باِر یه دختربچه کنی؟ حرفی هم دیگه چی می-

 برای زدن داری؟

 ام خم کردم و با طعنه گفتم:سرم را روی شانه

و سال و اون موهای سفیدت خجالت حداقل از سن -

 ها نذار!سر دختربچهقدر سربهبکش این

گفت، من هم ترجیح دادم هیچ حرفی نزنم. چیزی نمی

قدری از دستش شکار بودم که همین حاال و آن
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توجه به کاری که کرده بود، توانایی جویدن حلقش بی

 را داشتم. 

 گونش...-

اگه حالت  ساکت شو، من هیچ حرفی باهات ندارم!-

 بهتر شده، پاشو برگردیم به یورد...
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وزید. موهای خیسم به گردنم چسبیده و باد سردی می

بودند. قسمتی از پیرهن هورتاش را هم خیس کرده 

بازوهایم را توی دستم گرفتم و در خودم مچاله شدم. 
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ای اشک از سوزش هوا را بهانه کردم و چندقطره

ها و خلقیچشمانم را پایین چکاندم. تحمل این کج

هایش را نداشتم. شاید چون مهربانی و بدرفتاری

خنده، تنها چیزی بود که از او به خاطرم مانده بود. 

طور تلخ صحبت م که با من اینتوانستم تحمل کننمی

بار کند و بازخواستم کند. دوباره صدایم زد، اما این

آمد. جایی نزدیک به تر میصدایش از جایی نزدیک

 گوشم...

کم تند دونم یهخوام... میگونش؟ من... معذرت می-

رفتم. اما بهم حق بده. هضم این وقایع برام زیاد 

که حتی ه بدون اینشه کآسون نبود. هنوزم باورم نمی

یه کلمه بهم بگی، پاشدی و این نقشه احمقانه رو 

زاده رو به سزای کارهاش ریختی تا یه حروم

 تونستی بهم بگی...تونستی... میبرسونی... می

 دلخور و لرزان گفتم:

گفتم؟ چندروز بود ازت خبر نداشتم، چطور می-

قدری شهامت نداشتی که رو حرِف خودت هم اون
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تونستم ه بیاری و بیای پیشم... من... نمیپدرم ن

 ببینمت... چون خودت نخواستی! 

ام... چرا گانه مسخرهلعنت به من و این احساس بچه

تنگ شدم؟ نفسم را گیر و دلقدر دلیک آن این

پرصدا به بیرون فرستادم و دستی روی صورتم 

کشیدم تا اشک روی صورتم را پاک کنم. هوا کامال 

ود و اگر نوِر آن فانوس نبود، همه جا تاریک شده ب

 شد. غرق در تاریکی می

من اومدم، بیوک خان نذاشت که باهات صحبت -

کنم. نذاشت که ببینمت. اون مسمومیتت رو از چشم 

دید و... راستش... امروز یواشکی از پشت من می

آالچیق اومدم که بهت سر بزنم، یا اگه شده... 

 برگردونمت... ولی نبودی. 

هایش ام حبس شد و گوش به حرففسم در سینهن

 دادم.

پشت موندم. خواهرت، آیشن چندساعتی رو همون-

اومد. رنگ به رو نداشت. ترسیده بود. هرچی ازش 
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سوال کردم که خواهرت کو؟ چیزی بهم نگفت. 

ساعتی گذشته بود و من برگشته بودم اسطبل که یک

... گفت دیدم آیشن اومد. ازم خواست بیام رودخونه و

 احتماال جونت درخطره...
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 پس کاِر آیشن بود؟ اون بهت فهموند من کجام؟-

تر از همیشه به خودم بار، نزدیکصدایش را این

 شنیدم:

 آره... اون بهم گفت...-
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صدای بم و لحن خمارش، در آن لحظه چنان 

توانستم وجودم تزریق کرده بود که میآرامشی به 

اش وقت... تجربهقسم بخورم این احساس را هیچ

نکرده بودم... به طرفش چرخیدم و نگاه سرگردانم 

را روی اجزای صورتش چرخاندم. نگاهش ملتهب 

هایش در هم گره خورده بودند دار بود. اخمو تب

 کشید؟ و... هنوز هم درد می

اش تغییر دادم که با دیدن مسیر نگاهم را به سینه

هایم در هم رفت. خون جریان از آن شکاف، اخم

شدِن  خواستم چیزی بگویم که متوجه نزدیک

صورت هورتاش شدم. سرم را باال آوردم و گیج، 

کرد؟ کار مینگاهش کردم. نه... او... داشت چه

افتد... حداقل نه حاال توانست بیاین... این اتفاق نمی

 رایطمان!و در این ش

آب دهانم را قورت دادم و خیره به صورِت درحال 

هایش روی هم افتادند و نزدیک شدنش بودم که پلک

بدن سنگینش به سمتم خم شد. سریع دستم را دراز 

هایش گرفتم تا سقوط نکند. چه اتفاقی کردم و از شانه
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برایش افتاده بود؟ نکند... نکند واقعا زهِر ماه کار 

 د؟ دستمان داده بو

هول و اضطراب تمام وجودم را گرفته بود. من که 

هرچه خون داشت و نداشت را کشیدم، چطور 

اش چنگ توانست باز آلوده شود؟ نگران به شانهمی

زدم و خواستم چیزی بگویم، که ضعیف و ناالن 

 گفت:

حالم خوب نیست... زهر رو بیرون کشیدی ولی... -

 چیقم...سرم گیج میره... ما رو برگردون به آال

بی فوِت وقت، دستش را دور گردنم انداختم که 

تقریبا نیمی از وزنش را روی من انداخت و باعث 

شد کمی کج شوم. لعنتی... یا من خیلی ریز بودم، یا 

 کرد! قدری درشت بود که به راحتی کجم میآناو 

مان آمد و روی زمین نشست تا اسبش نزدیک

کمر اسب  اندازم. رویهورتاش را رویش بی

ام گرفت. خودم ای کشید و خندهگذاشتمش که شیهه
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هم پشتش نشستم و بلند شد، و به سمت یورد حرکت 

 کردیم...

 

🌸 @kia_novel 🌸 

 

 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت  نود و نهم️▪

 

 

 

با رسیدن به آالچیق هورتاش، درحالی که از سرما 

لرزیدم از اسبش پیاده شدم. اسب روی به خود می

زمین نشست و از زیر بازویش گرفتم، و او را 

کشان کشان داخل آالچیقش بردم. بدنش انگار هیچ 

چنان در گرما داد و همواکنشی به سرما نشان نمی

سوخت. شاید هم به خاطر آن گزیدگی بود و می
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دمای بدنش باال رفته بود. نفسم را کالفه بیرون 

روی  فرستادم و بالشتی زیر سرش گذاشتم. سرش را

 بالشت گذاشتم و آرام صدایش زدم:

 هورتاش؟ بیداری؟ حالت خوبه؟-

دار نگاهم کرد. نفسم را کالفه بیرون مظلوم و تب

 دادم و از کنارش بلند شدم.

هام رو من میرم واست لباس بیارم. خودم هم لباس-

عوض کنم... بعد میرم سراغ طبیب... ظاهرا این 

ت از سرم درد و بالهای مسخره قرار نیست دس

 بردارن!

حال خندید و سرش را به سمت مخالفم چرخاند. با بی

ام چههایم را از داخل صندوقخیال راحت لباس

برداشتم و به سمت پشِت پرده رفتم. درحالی که 

کردم، از پشت پرده بیرون آمدم موهایم را خشک می

 و پیرهن و شلواری را کنارش گذاشتم.

نی؟ من برم دنبال تونی بلند بشی و عوضش کمی-

 طبیب و بیام.
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سر تکان داد و خواستم بلند شوم که مچ دستم را 

گرفت. نگاه سرگردان و متعجبم را روی صورتش 

اش، غالف چشمانم را گرفته چرخاندم. نگاه عسلی

 کرد.بود و رها نمی

 شده؟چی-

نرو، بمون... یکی رو صدا کن بره پی طبیب، -

 جا بمون...خودت همین

 دادم و ملتمس به دستانمان نگاه کردم. سر تکان

 ول کن، برم یکی رو پیدا کنم بفرستمش پی طبیب!-

میل، دستم را رها کرد که از آالچیق با مکث و بی

گریختم! با چشم دنبال شخصی گشتم که پی طبیب 

بفرستمش و با دیدن حسن، پسر کوچکی از طایفه 

یش ها مشغول بازی بود، صداخودمان که با بقیه بچه

 زدم:

 جا پسر.حسن، بیا این-

 با دو خودش را به من رساند و منتظر نگاهم کرد.

 خوای گون باجی؟چی می-
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 لبخند کوچک و لرزانی زدم.

برو پی طبیب، بیارش این چادر، بگو مار گزیدگی -

 داریم.

کرد چوب بلندی که به عنوان اسب از آن استفاده می

ز خودش ای که ارا چرخاند و با صداهای بامزه

دانستم برگشتن به آورد، از من دور شد. نمیدرمی

آالچیق کار درستی بود یا نه... اما خب... 

توانستم به امان خدا رهایش کنم! ولی نمی

جوری... کردم؟ یککار میهایش را چهرفتارش

کرد. و من... تاب این نشین رفتار میعجیب و دل

 وجه نداشتم!هایش را به هیچرفتار
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 قسمت  صدم️▪

 

 

 

کالفه داخل آالچیق شدم و به طرفش رفتم. کنارش 

اش روی زمین نشستم و دستم را روی پیشانی

گذاشتم. پوست مثل کوره داغ و درحال سوختن بود. 

آمد یا نه. دانستم االن از دستم کاری بر مینمی

رش احساس پاچه بودم و از طرفی، در کنادست

هایش را به تن نکرده معذب بودن داشتم. هنوز لباس

کردم، در آخر به این نتیجه قدر فکر میبود و هرچه

رسیدم که اگر حتی از نیش مار هم نمیرد، می

آفرین اش حتما جان به جانخاطر سرماخوردگیبه

 کند!تسلیم می

هایم را محکم به هم فشردم. چشمانم را بستم و پلک

خیال رهایش کنم! به پیرهنش شد بی.. نمیلعنتی.

 اش گرفتم تا بلندش کنم. چنگی زدم و از شانه
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هورتاش؟ به هوشی؟ بیا پیرهنت رو بپوش، حالت -

 بدتر میشه.

با کمکم، نشست و دستش را باال برد د تا پیرهنش را 

تنش کنم. عصبی و با دستانی لرزان، پیرهن را 

نش شدم که پوشاندمش و مشغول بستن بند پیره

سنگینی نگاهش را دوباره روی خودم احساس کردم. 

 دیگر تحملش را نداشتم... کالفه و عصبی گفتم:

 طور نگاهم نکنی؟ میشه اون-

 طوری؟چه-

 هورتاش!-

 خندید و سرش را به سمت دیگری چرخاند.

 اش پرت کردم و غریدم:شلوار را روی سینه

رو این یکی دیگه کار من نیست، خودت زحمتش -

 بکش!

سر تکان داد و دست به سینه، نگاهش کردم. بلند شد 

و بند شلوارش را باز کرد. دستش را به سمت کمر 
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شلوارش برد که میان راه مکث کرد، سرش را به 

 سمتم چرخاند و مردد و با شیطنت گفت:

 طوری نگاهم نکنی؟! معذبم!میشه اون-

 هینی کشیدم، دستم را به دهانم کوبیدم و سریع رو

گرفتم. لعنت به من و این حواِس پرتم! صورتم را 

 میان دستانم پنهان کرده بودم که دقایقی بعد گفت:

 برگرد، پوشیدم..-

به طرفش چرخیدم. بالشتش را به پشتی تکیه زده 

 خیز، دراز کشیده بود. بود و نیم

 حالت چطوره؟-

 خوبم...-

 مزخرف نگو، بدنت خیلی گرمه.-

ش برداشت و دوباره آن ساعدش را از روی چشمان

 اش را به من دوخت.نگاه لعنتی

 خب اون ربط چندانی به مار گزیدگیم ندارم!-
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لب گزیدم و پشت چشمی نازک کردم که صدای خنده 

ام گرفته بود. اما اش بلند شد. خودم هم خندهمردانه

دادم. مردک شرم و حیا را قورت داده نباید وا می

 بود، یک لیوان آب هم رویش!
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در دل مشغول ابراز محبت به او بودم که لحن 

 ام را جلب کرد.اش، توجهجدی

جاهاش رو کرده بود فکر کنم اون مرد قبال فکر این-

خورد... و... مسلما یه دختِر ُمرده به دردش نمی
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وارد بدنم  زهِر مار رو کشیده بود، اون چیزی که

شد... شاید یه بخش خیلی جزئی و کوچیک از ته 

مونده زهرش بود... وگرنه همون چندثانیه اول دهنم 

 رفتم!داد و با جریان رودخونه میکف پس می

نگاه نگرانم را که دید، لبخندی زد و سرش را پایین 

 انداخت.

عقلیت رو ندید بگیرم... دختِر شجاعی اگه اون بی-

 هستی...

 طور...هم همینتو -

 تند سرش را باال آورد که حرفم را اصالح کردم:

 پسرش! نه دخترش!-

تر رفت. حال خندید و کمی پایینآهسته و بی

چشمانش را بست و دیگر حرفی نزد. من هم ترجیح 

دادم. دادم سکوت کنم. اما موضوعی شدیدا آزارم می

 با من و من، پرسیدم:

مون باهم را میونهقضیه این روستای دامنه چیه؟ چ-

 خوب نیست؟
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که چشمانش را باز کند، با همان صدای بدون این

 دار و بمش، شروع کرد به توضیح دادن:خش

جا نشین شدن بعد از تخته قاپوی رضاشاه و یک-

ها هم تصمیم گرفتن یه بعضی عشایر، ایل اون

گاه برای خودشون بسازن. پاییِن کوه که هم سکونت

ناسب بود و هم محل خوبی زمین برای کاشت م

هاشون بود، شروع کردن به خونه داری دامبرای نگه

ساختن... ولی ایِل ما دور از چشم مامورهای دولتی 

دادن. بعد از سقوط هاشون ادامه میکردن به کوچ

، دوباره عشایر جون ۱۳۲۰پهلوی اول تو سال 

گرفت و ما تونستیم آشکار کوچ کنیم... که زد و دهه 

قانون اصالحات اراضی تصویب شد. عشایر چهل، 

دردسر از مسائل موقع خیلی هماهنگ و بیکه تا اون

برد، دستش سیاسی و اقتصادی حکومت هم بهره می

کوتاه شد و زور مامورای دولتی اومد باالی 

سرمون... ایل ما دوباره نیروی سابقش رو نگرفت 

لر" تونستن به خوبی تیر و طایفه سقلاما "آق

 شون رو اداره کنن...خود
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ام که با دقت چشم باز کرد و به چهره موشکافانه

دادم، خندید و دوباره شوخی هایش را گوش میحرف

 هایش کرد.را ضمِن حرف

کشه، های آخرش رو میاالن شاهسون داره نفس-

بالهای زیادی به سرمون اومد. ما مخالف تخته قاپو 

از خودمون  هایی که یه روز جزئیبودیم و روستایی

بودن، حاال بر علیه ما شدن... من و تو هم از شانس 

خوبمون، داریم میون تموم این بالها و گندترین 

های آخر این دهه چهل مزخرف زندگی سال

 کنیم...می
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هایش روی لبانم کوچک و تلخی از گفتهلبخند 

نشست. واقعا چه بالیی قرار بود به سر ایل و 

دانست... نگاه درهم هایمان بیاید؟ فقط خدا میطایفه

های رنگارنگ قالی زیرپایمان و متفکرم را به گل

 دوختم و زمزمه کردم:

ها میان دخترهای ما رو اذیت برای همین روستایی-

دی داریم و خودشون اسیر کنن؟ چون ما آزامی

 خاکشون شدن؟

تونی اسمش رو بذاری حسادت اما... درسته... می-

ذره زمین های ِگلی و یهوقت تن به خونهماها هیچ

کنیم. وجب به وجِب دیم، خودمون رو محدود نمینمی

این خاک، متعلق به ایل و طایفه ماست. ما که برای 

ردیم، تو وجب به وجبش جنگیدیم، خاکش رو آباد ک

تونیم هر وجب از آسمونش نفس کشیدیم و... نمی
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خودمون رو محدود به یه منطقه کنیم، چون ما برای 

 همه این خاکیم و همه این خاک واسه ماست... 

های ِگلی دارن... حداقل از هایی که خونهاما اون-

سرما و دردسرهای برپا کردن آالچیق در امانن. 

افتادن تو ییالق و  ماها، یه ماهمون فقط به جا

 گذره.قشالقمون می

اما به جاش محدود به منطقه خاصی نیستیم. خوِد تو -

گونش... جاهایی رو دیدی که شاید هر دختری 

هایی آرزوشه فقط تصورش رو بکنه... جنگل و کوه

رو فتح کردی که شاید کمتر کسی به خواب هم بتونه 

هستن  ببینه... چندتا دختر، توی همین ایل و طایفه

که مثل تو آزادن؟ مثل تو رها و مستقل بار اومدن؟ 

هایی کدومشون رفتن جنگل و تپه؟ با این محدودیت

ها و های طوایف برای زنلر و سرکردهسقلکه آق

دخترهاشون ترتیب دادن... حتی دخترهای ایل هم 

تونن وجب به وجب خاکی که رفتی و هواش رو نمی

 تنفس کردی، بگردن...
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امحسوس به رویش لبخند زدم. راست هم ریز و ن

گفت... واقعا کدام دختری حتی در طایفه می

قدری آزادی داشت که بتواند بزند به دل خودمان، آن

هم تنهایی و یا حتی با پدر و کوه و جنگل؟ آن

 برادرانش... 

شاید چون من برادر نداشتم... آتام آزادم گذاشت تا -

م، تا روی پای با رسوم مردونه خودشون بار بیا

 خودم بایستم و...

 سرم را باال آوردم و نگاهش کردم.

سقِل طایفه، بیوک خان هستم... من دختِر بزرگ آق-

باالخره پسر که نداشته... باید جانشینش رو قوی بار 

 آورد...می

چشمانش را باز کرد و تمام محبتش را در نگاهش 

 ریخت.

رهایی ای هستی... کاتو دختر قوی و خودساخته-

کردی که شاید حتی مردهای طایفه هم انجام ندن 

 اما...
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گرمای سوزان دستش را، روی دست سردم احساس 

 کردم...

 کنم گونش...بهت افتخار می-
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اختیار و تند دستش را پس ای، بیبا صدای سرفه

 ام گرفت.کشید که خنده

 یاهلل.-

 بیا داخل مش سلیم.-
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یایلقم را روی موهایم مرتب کردم و مش سلیم داخل 

شد. به پایش بلند شدم که با دستش اشاره کرد بنشینم 

و به بالین هورتاش آمد. کنارش نشست و با گرفتن 

 نبض هورتاش پرسید:

حالت چطوره؟ محل نیش کجاست؟ حسن بهم گفت -

هن کفیت مار گزیدت، فکر می کردم باید با د

 رو بشم!روبه

هورتاش با درد خندید و پیرهنش را تقریبا تا زیر 

 گلویش باال زد که نگاه دزدیدم.

فکر کنم زهرش رو کشیده بودن، اما خیلی نابلد... -

چیز زیادی ازش باقی نمونده بود ولی همون اگه از 

شد، به جای خودم باید خونم بیرون کشیده نمی

 جا.این گردوندنام رو برمیجنازه

 زمان با بررسی زخم گفت:مش سلیم هم

 جا با چاقو بریده شده؟خوبه... خیلی خوبه... این-

ام فرو برده بودم و از فرط خجالت سرم را در یقه

توانستم حتی نگاهشان کنم. با گرفتن خیلی آرام نمی
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زده ها سرم را باال دستم توسط هورتاش، عین برق

زدم که فشار آرامی به شده به او زل آوردم و مسخ

دستم وارد کرد و با صدایی که رنگ و بوی خنده 

 داد، گفت:می

 آره، شانس آوردم گونش چاقو همراهش داشت.-

مش سلیم به من نگاه کرد و لبانش را به هم فشرد، و 

 سرش را با افتخار تکان داد.

خیلی خوبه که دست و پات رو گم نکردی و -

 . کارت عالی بود.تونستی به خودت مسلط باشی..

نگاهم بین هورتاش و مش سلیم چرخید که در نهایت 

تشکر آرام و پرخجالتی کردم و دستم را از زیر 

 دست هورتاش باال کشیدم.

یه چندتا گیاه و جوشونده الزم داری برای بیرون -

تونی ی سم از بدنت. نمیکشیدن ته مونده

خیالش بشی چون ممکنه عوارض طوری بیهمین

اشته باشه. مثل سرگیجه دائمی، تهوع، افتادن بدی د

 فشارت و یا خیلی چیزهای دیگه. 
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ای بعد، تکه کاغذی به باز مشغول نوشتن شد و دقیقه

 سمتم گرفت.

 تونی زحمتش رو بکشی؟می-

 گیرم.آره... البته. االن میرم می-

مشغول بستن کیفش بود که سرم را نزدیک سر 

 پچ پچ کردم: هورتاش بردم و آرام کنار گوشش

ها رو بهم یادته با یه فالکتی اون جوشونده-

خوروندی و حتی بعداز برگشتنم به خونه آتام، 

دادیشون به آیشن که به زور بده بهم تا بخورمشون؟ 

 این یه موقعیت عالی واسه منه!
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کرد و تمام الرفته نگاهم میمتعجب و با ابروهایی با

زد که لباش به خنده باز نشود. مش زورش را می

اش کردم. سلیم بلند شد و تا دم آالچیق همراهی

ای نثار هورتاش کردم و چرخیدم و لبخند خصمانه

 دست به سینه، به او زل زدم.

من برم سفارشات مش سلیم رو آماده کنم. تو چیزی -

 خوای؟نمی

داخت و با تفریح نگاهم کرد. دستانش ای باال انشانه

را به پشت سرش زد و به پشتی تکیه داد، و با همان 

حالت مفرح و خوشی نگاهش را از سر تا پایم 

 چرخاند که معذب شدم.

 نه، فقط زود برگردی، منتظرتم!-

آب دهانم را قورت دادم و با حرص رو گرفتم. چرا 

زم، خواستم بتاحتی وقتی بازی دست من بود و می

شد؟ چرا همیشه او باز او بود که پیروز میدان می
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که کرد، آن هم حتی زمانیبود که بر من غلبه می

 پیچید!باید از فرط درد تنش به خود می

هایی افتاده سوار اسب هورتاش عصبی و با شانه

 شدم و به سمت اوبه ننه خمار رفتم...

م. دقایقی بعد، با دستانی پر بیرون آمدم و سوارش شد

شانس آورده بودم ننه خمار به خاطر قران 

توانست کم و بیش بخواند و این مورد، خواندنش، می

خیالم را راحت کرده بود. چون نه من سواد درست 

های بازیگوشی حسابی برای خواندن داشتم و نه بچه

توانستند بخوانند. به آالچیق که آن اطراف بودند، می

افسار اسبش را به  کههورتاش بازگشتم و بدون این

زده داخل آالچیق شدم و به سمت تیرک ببندم، شتاب

 ها را آماده کنم.ظروفش رفتم تا جوشانده

تونم به مرضی خانوم بگم برام آماده ممنونم... می-

 کنه، تو زحمت نکش...

 تیز به سمتش چرخیدم و کنجکاو و آرام پرسیدم:

 مرضی کیه؟ اسمش رو نشنیدم.-
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اش را پنهان را به هم فشرد تا آن خنده لعنتیلبانش 

 کند. با مکث، جوابم را داد:

هایی که تو خدمت طایفه هستن و... یه یکی از زن-

کنه و... جورایی تو کارهای نظافت آالچیق کمک می

 دایه من بود.

دادم که با لبانم را جمع کردم و به حرفش گوش می

غول کارم جمله آخرش، با خیالی آسوده دوباره مش

 شدم.

 ات بود، بهتر بود.گفتی دایههمون اول می-

 اش را شنیدم:صدای پرخنده

 چطور؟ حساس شدی...!-

 سریع حرفش را نقض کردم:

 طور نیست، من فقط...این-

ظرف را برداشتم و از روی زمین بلند شدم. درحالی 

رفتم، به طرفش که به سمت بیرون از آالچیق می

 م:چرخیدم و با اخم گفت
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 کنجکاوم که بشناسم... همین!-

ای کرد و با هر کلمهبا ابروهایی باال رفته نگاهم می

شد، او هم سرش را آرام و با که از دهانم خارج می

کرد که در تمسخر به نشانه فهمیدن باال و پایین می

نهایت، عاصی و عصبی از آالچیق بیرون رفتم و 

ی نگاهم هم تصمیم گرفتم حداقل تا چندساعت بعد، حت

 به او نیوفتد!
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جوشانده را که به خوردش دادم، کمکش کردم تا 

دراز بکشد و کمی استراحت کند. دیروقت بود و 

گشتم. هوا کامال هم باید به آالچیق بازمیخودم 

وقِت شب دانستم اگر آتایم اینتاریک شده بود و نمی

مرا درحال آمدن از بیرون ببیند، چه با خودش فکر 

 کند.می

یایلقم را روی سرم مرتب کردم و خواستم بیرون 

 بروم که از پشت سر صدایم زد:

 کجا میری گونش؟-

 خودمون. گردم آالچیقخب... من برمی-

 ای مظلوم به خود گرفت و با من و من گفت:قیافه

جا بمونی؟ خب... من حالم خوب نیست، نمیشه این-

ممکنه نصفه شبی یهو دمای بدنم باال بره و تب کنم، 

 دونم... من...یا چه می

 نفسش را محکم بیرون فرستاد و کالفه ادامه داد:
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از اومدنم به آیشن گفتم که به بیوک خان اطالع قبل -

جا، البته تو آالچیق ساری بیگ بده شب رو همین

 مونی!می

چشمانم تا حد امکان گشاد شده بودند و هاج و واج 

کرد کردم. ای وای... البد آتایم فکر مینگاهش می

کشی و که من با هورتاش قهر بودم و آمده بود منت

کنانمان بود، حق داشتم  امشب هم چون شِب آشتی

ظاهر همسرم باشم! آرام با کف دست به پیِش به

 ام کوبیدم و با حالی زار نگاهش کردم.پیشانی

جا کار کردی هورتاش؟ چرا به آتام گفتی اینتو چی-

 مونی؟می

هایی که خطا کرده باشد، لبانش را کمی مانند بچه

باال جلو داد و ابروهایش با حالت پشیمانی و ناراحت 

 رفت.

خب... فکر کردم شاید خوب نباشه با اون سر و -

دونی که... موهای وضع برگردونمت خونه... می

های خیس و خاکی... مطمئن بودم خیس و لباس
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خواستی جواب بیوک خان بیکار نمیشینی و... می

 رو چی بدی؟!

توانستم انکارش کنم. اما بیشتر گفت، نمیراست می

راست و دروغ حرفش باشد، به از این که حواسم پی 

لبان برگشته و قیافه مغمومش زل زده بودم و به این 

کردم که چطور مردی به این گندگی و آن فکر می

قدر شبیه توانست اینسبیل پر و هیکل درشتش، می

 های تخس و خطاکار باشد!به پسربچه
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ای نشستم. دستانم را دور الفه بازگشتم و گوشهک

ای درهم، به او زل زانوهایم حلقه کردم و با چهره

ام را که احساس کرد، طاقت نیاورد زدم. نگاه خیره

 و به طرفم چرخید، و سوالی نگاهم کرد.

 خوای بگی، بگو.چی شده؟ چیزی می-

 کنم!نه، هیچی نشده. فقط دارم نگاهت می-

ام را و دست به سینه، نگاه خصمانهحق به جانب 

ادامه دادم که نفسش را محکم بیرون فرستاد و روی 

تشکش نشست. او را زیرنظر گرفته بودم و تک تک 

گذراندم که دستش را به کارهایش را از زیر نظر می

سمت پیرهنش برد و با یک حرکت، پیرهنش را از 

تنش بیرون کشید. سریع نگاهم را دزدیدم و عصبی 

 فتم:گ

 کنی؟کار میچی-

خورد و اذیتم راحت نبودم، پیرهن به زخمم می-

 کرد.می



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

434 

 تونستی بهم بگی رو بگیرم!می-

 لحنش باز، رنگ خنده به خود گرفت:

بری، فکر کردم داری از نگاه کردن به من لذت می-

 نخواستم لحظاتت رو خراب کنم! 

سرم را تند به سمتش چرخاندم و از الی دندان 

 غریدم:

 هورتاش!-

سرخوش خندید و دستانش را زیر سرش، روی 

بالشت گذاشت و طاق باز دراز کشید. بدن 

اش در این حالت، خود را بیشتر نشان ورزیده

دادند. نگاهم قفل بازوهای مردانه و پُرش بود که می

 صدایش را شنیدم:

 تونی به نگاهای زیر زیرکیت ادامه بدی؟تا ِکی می-

نگاهم را دزدیدم و در دل، خود را شماتت سریع 

وقت کنترل نگاهم را کردم. لعنت به من... چرا هیچ

 نداشتم؟

 من... منظوری نداشتم!-
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 هایش گفت:مردانه و بلند خندید و میان خنده

منظوری داشته باشی هم باز من مشکلی ندارم. -

 باالخره زن و شوهریم و...!
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دستانم مشت شدند و در کف دستم سوزش خفیفی را 

احساس کردم. از حرص دادنم چه چیزی نصیبش 

قدر عالقه داشت مرا تا حد مرگ شد؟ چرا اینمی

ام بخندد؟ هرچند، خودم حرص دهد و به ریش نداشته

دادم و او هم کم تقصیری نداشتم. آتو دستش می
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کرد! صورتم را ی تمسخر من پیدا میای برابهانه

میان دستانم پنهان کردم و با صدایی گرفته و عصبی 

 تهدیدش کردم:

سر به سرم نذار هورتاش، وگرنه میرم شکایتت رو -

 کنم!به پدرت می

نفسم را محکم بیرون فرستادم و دستانم را از روی 

صورتم برداشتم. به پهلو چرخید و آخ آرامی گفت. 

لند شد و دست دیگرش را روی روی آرنجش ب

 شکمش گذاشت.

خوای به آتام بگی؟! یه نمونه شکایتت رو چی می-

عنوان کن، ببینم اصال روی گفتنش رو حتی به من 

 داری؟!

 پشت چشمی نازک کردم و عصبی گفتم:

 شرمی!دونی چقدر بیخوبه خودتم می-

با تفریح خندید که با حرص بلند شدم و به سمت 

طرف ی گوشه آالچیق رفتم تا آنهالحاف و تشک

 پرده، رخت خواب خودم را هم پهن کنم.
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گونش، از دستم ناراحت یا عصبی نشو. اگه حرفی -

خوام زنم، به پایه و اساس  شوخیه و... میهم می

این سردی و یخ بینمون آب بشه. مردی نیستم که 

توجهی کنم یا احساست رو نادیده بگیرم. بخوام بی

صحبتی و خندیدن، شده برای یه به هم دونم تو...می

چه مدت خیلی کوتاه، نیاز داری تا حواست از اون

خوام... تو که پشت سر گذاشتی پرت بشه. فقط می

خوای دیگه هیچ حرفی راحت باشی... اگه... اگه می

تونم این احساس تنهایی نزنم، من مشکلی ندارم. می

اگه بخوای صحبتیت رو ندید بگیرم و... و نیاز به هم

 ای هم زده نمیشه...میونمون حتی هیچ حرف دیگه

دستم به گوشه تشک خشک شده بود و به 

هایش مرا بیشتر کردم. با حرفهایش فکر میحرف

از قبل گیج کرده بود و تمام مدت، به آن لحن مصمم 

توانست کردم که چطور میاش فکر میو جدی

ل خودش، قدر مردانه فکر و رفتار کند و به قواین

بخواهد مراعات حالم را بکند. و چه خوب هم موفق 

شده بود چون... وقتی با او بودم و لحظاتی که با او 
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کس جز چیز و هیچگذاشتم، به هیچپشت سر می

کردم... هرچند، فکر خودش، حتی فکر هم نمی

هایم بیشتر رنگ و بوی حرص خوردن و قتل کردن

تم این رفتارش را توانساو را داشت! اما خب... نمی

 نادیده بگیرم...
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هات دونستم حرف زدندونستم... نمیمن... نمی-

 باهام به قصد کمکه اما...
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سرم را به طرفش چرخاندم و لبخند لرزان اما 

 قدردانی به رویش زدم.

که بود، خیلی کمکم کرد... من... وقتی پیش هرچی -

تو هستم... ذهنم از تموم افکار مشوش خالی میشه 

هایی که پیش همیم فکر و... فقط به اون لحظه

کنم. هرچند، تموم افکارم رنگ و بوی تیکه تیکه می

 کردنت رو دارن!

 هردو خندیدیم و ادامه دادم:

خرفم ها و افکار مزاما همونم من رو از تنهایی-

 کشه... و بابتش ازت ممنونم.بیرون می

هایم به رویش زدم و لب لبخندی در پایان حرف

بار هم که شد که توانستیم برای یکگزیدم. باورم نمی

های من و شوخی شده، بدون کشمکش و دعواکردن

های او، باهم صحبت کنیم! صدایش و حرص دادن

 مرا از فکر و خیاالتم بیرون کشید:

هیچ مشکلی با من و این قضایا نداری، بیا  حاال که-

 جا!این
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تیز نگاهش کردم و چشمانم تا حدی که امکان 

داشت، گشاد شد. آغوشش را باز کرده بود و با خنده 

جذاب و کوچکی به من زل زده بود. پلک چپم پرید 

اش بودم که به خودم آمدم طور خیرهو چندثانیه همان

عاصی، بالشتی و تند تند پلک زدم. با حرص و 

برداشتم و به طرفش پرت کردم، و خشمگین و 

 باصدایی گرفته غریدم:

خوام باهات خوش رفتار باشم تو آدم نمیشی، من می-

 کنی؟!ذاری! چرا اذیتم میولی خودت نمی

بلند خندید و بالشتی که به صورتش خورده بود را 

 برداشت و روی بازویش گذاشت.

تونم امشب نیست، میخب، همین هم برای امشب بد -

 رو بهش اکتفا کنم!

و بالشت را بغل کرد و نگاه خندانش را به من 

دوخت. طفلی بالشت میان بازوهای پُرش گم شده بود 

و فقط کمی سرش پیدا بود! با حرص از روی زمین 
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بلند شدم و تشک و لحافم را برداشتم، و به پشت 

 پرده رفتم تا جایم را پهن کنم.

 ه نور رو خاموش کنی!گونش؟ یادت نر-

 با صدای جیغ مانندی نالیدم:

کنم، بگیر بخواب! ناسالمتی هورتاش! خواهش می-

مار تورو گزیده، باید االن بیهوش باشی! بگیر 

 ات نکردم!بخواب تا نیومدم با همین دستام خفه

اش به هوا رفت و من با تمام بدبختی و صدای خنده

ا خاموشش کنم. آن حال زارم، به سمت فانوس رفتم ت

هایم را فانوس نفتی را که خاموش کردم، لباس

قدر در دل عوض کردم و به رخت خواب رفتم. آن

هورتاش را خفه کردم و کشتم و ناسزا بارش کردم 

هایم روی هم افتادند و که نفهمیدم ِکی و چطور، پلک

 خوابم برد...
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که اتفاق خاصی بیوفتد، پشت سر آنها را بیهفته

گذاشتیم. نزدیک عید بود و باید کم کم خود را برایش 

کردم. کارهای زیادی برای انجام داشتم و آماده می

گذاشتیم. باید میمراسمات زیادی که باید پشت سر 

افتادم، هیزم کم کم به فکر درست کردن آجیل می

کردم، تخم مرغ سوری جمع می برای آتِش چهارشنبه

کردم و... البته این رنگ کردنش مطمئنا رنگ می

کار من نبود و مثل هرسال، باید آن را به آیشن 

 سپردم. می
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دوختم، برای عیددیدنی باید برای نوروزمان لباس می

های ساری بیگ خیلی جاها از جمله خانه فامیل به

های توانستم یکی از لباسزدم و مسلما نمیسر می

 ام را به تن کنم.قدیمی

گرفتند، هرچند، مراسماتی که قبل از هر عید را می

شد نادیده گرفت. مسلما این "بایراملق"شان* هم نمی

شک، خودستایِی آن پر بود از خودنمایی و بی

 ی ازخودراضی!زادهخان

ی آبی رنگی که آتاخان سفارش سوزن به تِن پارچه

زدم و غرق در خیاِل آوردنش از شهر داده بود، می

خود بودم که آیشن هراسان داخل شد و با دیدنم، به 

سمتم آمد و خودش را روی زانوهایم انداخت. 

 عصبی و پرتمنا نگاهش کردم.

حواست کجاست دختر؟ نمیگی سوزن میره تو -

 دستت؟
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پارچه را کناری انداختم و به دستانش گرفتم. خدا را 

شکر، هیچ چیزش نشده بود. نفسم را کالفه بیرون 

 دادم و ناراحت نگاهش کردم.

دونی که یه چرا حواست به خودت نیست آیشن؟ می-

 خار بره تو دستت، من به چه حالی میوفتم؟

 ام را محکم بوسید و با آتِش ذوق و اشتیاقی کهگونه

هایش را هایم نتوانسته بود شعلهحتی سرزنش

 خاموش کند، نگاهم کرد.

 دارن میان گون باجی، دارن میان!-

 ام نشاندم.اخم ریزی روی پیشانی

 کی داره میاد؟-

 آب دهانش را قورت داد و نفس گرفت.

اونا... فامیالی ساری بیگ... دارن میان واسه -

 بایراملق!

بود. دستانش را  چشمانم تا حد امکان درشت شده

 رها کردم و بلند شدم.



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

445 

 

——————— 

 

 *بایراملق: عیدانه
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چی؟ االن؟ ولی... من آماده نیستم! چرا بهمون -

جا... خیلی نامرتبه! بیا، بیا نگفتن؟ وای آیشن، این

 کمکم کن...
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و جلویم پرید، و دستانش را به دوطرفش باز خندید 

 کرد تا جلویم را بگیرد.

خواد کاری کنی. صبرکن گونش، خونه مرتبه نمی-

کنم، تو برو ها رو جمع میمن پارچه و نخ سوزن

ای وقت آماده شو. تا رسیدنشون، گمونم یه چنددقیقه

داشته باشیم. شایدم یکی، دوساعت! تازه صدای 

شده بود و از خونه ساری خان شون بلنده هلهله

طرف. پس آروم باش، اومدن اینبیگ، داشتن می

 باشه؟

ام گذاشتم و دست دیگرم را به دستی روی پیشانی

 کمرم تکیه دادم و سرگردان دور خودم چرخیدم.

 من... وای آیشن!-

 زده نگاهش کردم و نالیدم:بهت

پذیرایی! چه غلطی کنم؟ حتی آب رو اجاق نذاشتم -

 ه چایی بدم دستشون!که ی

مرا به سمت پرده هل داد و انگار که حال استرسم به 

 او هم منتقل شده باشد، تند گفت:
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تو برو آماده شو و فکر هیچی نکن. توروخدا -

گونش، من به زور خودمو کنترل کردم که از 

استرس نزنم زیرگریه، تو بدترم نکن! قبل از اومدنم 

بهشون گفتم و  جا، رفتم پیش عمه و سمن،به این

 های طایفه دست به کار شدن. ها هم با بقیه زناون

جلقاام را از تنم درآوردم و مشغول بازکردن پیرهنم 

 شدم.

جا اگه یکی دونفر از دخترها قراره بیان این-

تمیزکاری باشه، انجام بدن. ناسالمتی خونه بزرِگ 

تونیم ست، نه تو و نه من، دست تنها نمیطایفه

ه این بزرگی رو تمیِز تمیز کنیم. قراره بیان آالچیق ب

 دونم... تزئین کنن!یه دستی بگردونن و چه می

خواست روی زمین بنشینم و دودستی به سرم دلم می

بکوبم. االن وقِت آمدن بود؟ آن هم در این وقت از 

روز و  میان این دل درد و رنگ پریدگی من؟ 

قبلش ها که خبری نداشتند! اما کاش هرچند، آن

ام بگویم که کردند تا من هم به عمههماهنگ می

توانم تا پایان این هفته، در هیچ مراسمی شرکت نمی
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کنم. حداقل نه امروز که عین ماری زخمی به خود 

 پیچیدم.می
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بازش  ام رفتم.هایم را درآوردم و به سمت بقچهلباس

ها شدم که چشمم جا کردن لباسکردم و مشغول جابه

به پیراهنی قرمز و پولکی افتاد. یایلق سفید با 

های درشت و قرمز، و جلقای مشکی رنگی که گل

داد. آیشن شک، به آن لباس زیبایی دوچندانی میبی

 را صدا زدم و بعد از آمدنش، پرسیدم:

 سی نداشتم.آیشن این بقچه تواِ؟ من... همچین لبا-
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هایش را به هم گره زد و سرش را پایین انگشت

 انداخت.

مون نه... این رو... عمه داد بهم که بذارمش خونه-

های آنامون و گفت شاید الزممون بشه... لباس

 هست...

ی لرزش صدایش را که حس کردم، ناخوداگاه چانه

های آنا بودند؟ آن هم... به من هم لرزید. پس... لباس

گیری؟ جلقایش را باال آوردم و زیبایی و نفساین 

های طالیی که به زیبایی، از نگاهش کردم. سکه

توانستم حدس بزنم که جلقا آویزان شده بودند و می

این لباس، به مناسبت خاصی به آنایم هدیه داده شده 

های رویش خیلی فخار و تجملی بودند و بود. سکه

دند. شاید... داثروت همسرش را به خوبی نشان می

شاید آنایم خواسته بود که این لباسش را در چنین 

های مچاله روزی ببینم و... نگاهم به سمت پارچه

ای که مشغول دوختنشان بودم، انداختم. مسلما شده

توانستند جایگزین زیبایی این ها، نمیکدام از آنهیچ

پیراهن قرمز اشرافی و جلقای رویش باشند. نفس 
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کردم لرزش و درحالی که سعی میعمیقی گرفتم 

صدایم را کنترل کنم، سرم را بلند کردم و به چشمان 

 نمور آیشن زل زدم.

پوشم... به نظرت به کسی من این لباس رو می-

 خوره؟برنمی

میان اشک و خنده، سر تکان داد و سر انگشتانش را 

 تند، زیر چشمانش کشید.

ل بشه نه... اون مادرمون بود... فکر کنم خوشحا-

هاش رو یه همچین که دخترش بخواد یکی از لباس

 روزی بپوشه...

روی زمین، کنارم نشست و یایلق آنا را برداشت و 

 اش برد.به سمت بینی

وقت باهاش نبودم و وقت نتونستم ببینمش... هیچهیچ-

 نتونستم حس مادر داشتن رو تجربه کنم ولی...
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هایش کشید و بوی یایلق را با تمام وجود به ریه

 لحظاتی بعد، سخت از آن دل کند و پایین آوردش.

تو برام هم مادر بودی و هم خواهر... شاید با -

ها بتونی بهم... یه تصویر واضحی پوشیدن این لباس

 از آنا رو نشون بدی...

اش گذاشتم و خواستم چیزی ونهدستم را روی گ

 قدم شد.بگویم، که پیش

من مسبب رفتن آنامون هستم گونش... من... -

کنم اون دل خوشی دونم چرا اما... احساس مینمی

 از من نداشته باشه.
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هایم، به آغوش کشیدمش و با محبت و میان غصه

 روی موهایش را بوسه پرمهری نشاندم.

ته چیز زیادی به یاد طور نیست عزیزم... درساین-

تونه تو ندارم اما... قابله بهش گفته بود که اون نمی

رو به دنیا بیاره چون بدنش ضعیفه، چون طاقت یه 

درد زایمان دیگه رو نداره، گفته بود این بچه ممکنه 

قدری عاشقت بود به... به ُکشتنش بده ولی اون... به

نگه که با التماس و گریه از آتا خواست تا تو رو 

داره. گفت تو یه تیکه از وجودشی... یه تیکه که از 

دل بهشت اومد و تو دل اون نشست... گفت جونش 

که درمقابل نگه داشتن تو چیزی نیست... آنا عاشقت 

 بود آیشن...

هایش را که احساس کردم، تکان خوردن شانه

هایم راه خودشان چشمانم را بستم و اجازه دادم اشک

سم را محکم بیرون فرستادم و به را پیدا کنند. نف

موقعیتمان فکر کردم. االن واقعا زمان مناسبی برای 

اشک و آه نبود، چون هرلحظه امکان آمدنشان وجود 

دارِی طرِف پرده، مشغول داغداشت و ما این
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اش دادم و دستم را مادرمان بودیم. از خودم فاصله

 ی خیس از اشکش گذاشتم.روی گونه

م، لبخند بزن... از عروس شدِن گریه نکن عزیز-

 خواهرت خوشحال نیستی؟

اش بیشتر شد و این حرف را که زدم، شدت گریه

صدای های های گریستنش باالتر رفت. باز دوباره 

کردم؟ گند زده بودم! حال چطور آرامش می

 هرچند... خودم هم دست کمی از او نداشتم!

ماغش تر شد و از من فاصله گرفت. ددقایقی بعد آرام

را باال کشید و با صدایی که از شدت بغض 

 لرزید، گفت:می

خواستم تورو با کسی شریک بشم، آتاخان من نمی-

 باهامون بد کرد گونش!
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 اش را بوسیدم و موهایش را نوازش کردم.گونه

رو، آتا رو، این خواستم تو عشِق من... منم نمی-

چادر رو ول کنم و برم زیر بال و پر یکی دیگه... 

اما هر دختری باید یه روزی مثل پرستوها، پر بکشه 

و بره به لونه جدیدش... ماها سر از تخم بیرون 

بینیم دارن دورمون کنیم، میمیاریم و تا چشم باز می

چرخن، غذامون میدن، بهمون بال زدن یاد میدن می

ه محِض بزرگ شدن، باید از پر بکشیم و از اما... ب

دونم عادالنه نیست... ولی جا بریم... میاون

طبیعتمون همینه... تو هم یه روزی عروس میشی و 

با لباس سفید و پر زرق و برقت، از این خونه 

 میری...
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مونم... من نمیرم گونش، من پیش آتام میمن... -

شینم. مونم و منتظرت، هرروز جلوی آالچیق میمی

جایی که وقتی روی تخته سنگ جلوی آالچیق، همون

نشستی، سرم رو روی پاهات بچه بودیم، روش می

خوندی، موهام رو نوازش ذاشتی و برام شعر میمی

 گفتی همیشه پیشمی... یادته؟کردی و میمی

اش را بوسیدم و تمام عشق و محبتم را در شانیپی

 نگاهم ریختم و جزء به جزء صورتش را کاویدم.

 دونی که چقدر عاشقتم؟می-

هایش که آرام نفس زدن سرش را تکان داد و نفس

 شد، از کنارم بلند شد و با لبخند، نگاهم کرد.

هات رو عوض کن میرم به کارها برسم، تو لباس-

 گون باجی...

ای برایش فرستادم که خندید و پرده را انداخت. هبوس

هایم را عوض کردم، سرمه و سرخابم را زدم لباس

های جلقاام را محکم و یایلق به سرم انداختم. دکمه

 کردم و از پِس پرده بیرون آمدم.



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

456 

های خانه تقریبا مرتب شده بود و با توجه به نگاه

دم. عمه درخشیها میخیره بقیه دختران، با آن لباس

و سمن هم آمدند و بقیه زنان طایفه پشت سرشان و 

هرکدام دست پر، داخل آالچیق شدند. عمه با دیدنم 

لبخند عمیقی روی لبانش نشاند و مرا در آغوش 

 کشید و پرمحبت گفت:

 ماه شدی گون قیزیم، ماه شدی.-

ام را صورتم را با دستانش قاب گرفت و پیشانی

 بوسید.
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درست شکل اون مرحوم... اونم مثل تو بود، همین -

چشمای آبی و درشت، و موهای طالیی رو داشت... 

همین پوست رنگ پریده و قد کشیده رو داشت... 

زد، های طالیی و پرش میوقتی سرمه روی مژه

ای درخشیدن که انگار به جقدری میچشماش اون

چشم، دوتا سنگ قیمتی تو صورتش کاشته بود... 

 توی این لباس... خیلی...

اش اش لرزید که سمن از شانهطاقت نیاورد و چانه

 گرفت و آرام در گوشش گفت:

آنا، گونش رو ناراحت نکن. نگاهش کن، مشخصه -

روز سختی رو پشت سر گذاشته... نذار صورتش با 

 سیاهِی سرمه یکی بشه.

ه گرفتند که سرم را باال بردم و تند تند از من فاصل

پلک زدم تا چشمانم سرد شود و اشکی پایین نچکد. 

نفسم را در سینه حبس کردم و به دقایق قبلم فکر 

توانستم داشته باشم؟ کردم. بدتر از امروزم هم، می
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گفتم عمه، خواهر شوهِر آنایم بود و مطمئنا حال می

هایم اگر خاله به قدِر خواهرانش دوستش نداشت...

دیدند، شک نداشتم مراسمی پر آه مرا با این لباس می

 و شیون پیش رو داشتیم!

هایم را عوض کنم که سمن جلویم را خواستم لباس

گرفت. کالفه نگاهش کردم و مچ دستم را از الی 

 انگشتانش بیرون کشیدم و نالیدم:

جا شده بینی که اینبذار عوضش کنم سمن، می-

کرد خاله صفورا رو دیدی چطور نگاهم میکده! ماتم

کشید؟ یا خاله ماهین... یه گوشه نشسته بود و آه می

کرد! حالم اصال و یاشماق گرفته بود و گریه می

ها هم مزید بر علت شدن که خوب نیست، این

 امروزم رو کامال بسازن!

ام نگاه مهربانش را روی صورت رنگ پریده

 چرخاند و نگران پرسید:

 شده؟ حالت خوب نیست؟چی -
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ای نشستم و در نفسم را محکم بیرون فرستادم، گوشه

 خودم جمع شدم.

ها یهو کنه، اوننه، اصال خوب نیستم. دلم درد می-

بدون هماهنگی قصِد اومدن کردن و من اصال لباسم 

های آنام رو پوشیدم و آالچیق به آماده نبود، لباس

 محفل گریه زاری تبدیل شد!

گفتی با کنه؟ کاش بهم میدلت درد میای وای، -

خودم دارچین بیارم. شاید یه دمنوش دارچین 

 تونست حالت رو بهتر کنه...می

 سر تکان دادم و صورتم را میان دستانم پنهان کردم.

خوام تنها باشم، دراز بکشم و به نه، فقط می-

روزهای خوبی که اصال معلوم نیست ِکی قراره از 

 راه برسه، فکر کنم! 

 دستانم را پایین آوردم و با زاری نگاهش کردم.

ی زورکی رو من این ازدواج و مراسمای مسخره-

 خوام سمن!نمی
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ملتمس نگاهم کرد و دست گرمش روی گونه رنگ 

 ام نشست.پریده

تو وضعیت خوبی نیستی و همه دونم عزیزم... می-

کم تحمل کن، خیلی کنن. یهها هم دارن اذیتت میاین

تونی حسابی زود تموم میشه همشون. بعد می

 استراحت کنی.

ام ُسر سرم را کج کردم تا دستش از روی گونه

 بخورد. با دلخوری گفتم:

 خاطر وضعیت جسمیم نیست سمن، من...به-
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 و با درد ادامه دادم:نفسم را محکم بیرون فرستادم 

مسائل دست به  فقط خیلی خسته شدم... همه این-

هام تحمل دست دادن تا من رو زمین بزنن... شونه

 این بار سنگین رو نداره سمن...

جا خوای تو همینقربونت برم گون باجیم. می-

استراحت کن تا من برم از آالچیق خودمون سریع 

ها تا اومدن اون چندتا دمنوش بیارم و بیام، حداقل

 یکم درد دل و اعصابت کمتر بشه. هوم؟

حرف فقط سر تکان دادم و از من دور شد. خودم بی

هایم کردم. وای اگر سمن حرفهم حالم را درک نمی

گذاشت... گفت و او کف دست آتایم میرا به عمه می

 زدم.کاش هیچ حرفی نمی

ری صورتم را میان دستانم پنهان کرده و منتظر تلنگ

بودم تا بترکم. فقط کافی بود یک نفر دیگر هم بحث 

کشید که آنایم یا این مراسم کذایی را به میان می

 زدم زیر گریه!می
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دقایقی بعد، سمن با سینی حامل قوری و لیوانی 

نزدیکم شد و آن را کنارم گذاشت. قندانی هم کنارش 

 قرار داد و با لبخند نگاهم کرد.

، من برم از طایفه ساری تو این دمنوش رو بخور-

خان بیگ خبر بگیرم، ببینم کجا موندن. اصال نگران 

جا بشین و هروقت اومدن، خودم میام نباش. همین

 برمت. باشه؟دنبالت و می

سر تکان دادم و پرده را انداخت. صدای خواندن 

شان، کم کم زنان بلند شد و نوای غمگین موسیقی

دیگر دست  بوی رنگ و شادی به خود گرفت. حال

 کردند.خوانی میزدند و باهم، هممی

 

🌸 @kia_novel 🌸 

 

 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت  صد و شانزدهم️▪



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

463 

 

 

 

ای از بیرون آالچیق آمد و بیشتر کسانی صدای هلهله

آنان استقبال که در آالچیق بودند، بیرون رفتند تا از 

کنند. سر و صدا به داخل آالچیق هم آمد و دختران 

های پوشیده شده طایفه ساری بیگ درحالی که سینی

ای ساتن و قرمز بر سر داشتند، داخل شدند. با پارچه

گرفتند. رقصیدند و شاباش میدختران آن وسط می

من هم با حال زار و افکاری مشوش، غرق افکاری 

ام بودم. افکاری که شاید یندهدرگیر با حال و آ

 دانستم...مضمون دقیقش را هم نمی

پرده کنار رفت و سمن سرش را داخل داد، و آرام 

 پرسید:

 حالت بهتره؟-

 آره... آره گمونم خوب باشم.-
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تونی بیای بیرون شاباش بدی؟ بعد دوباره خوبه، می-

 خواد کار خاصی بکنی.تونی بشینی. نمیمی

 م و نالیدم:ناامید نگاهش کرد

 فقط بیام شاباش بدم دیگه؟-

 آره، بعد زود برو بشین. خوبه؟-

نفسم را محکم بیرون فرستادم و بلند شدم. با بیرون 

آمدنم از پِس پرده، صدای هلهله و دست زدنشان 

باالتر رفت. به اجبار، لبخندی زورکی روی لبانم 

های طالیی که روی نشاندم و به سمتشان رفتم. سکه

نشان شده بودند را آرام آرام جدا کردم و روی  جلقاام

سینی هرکدامشان گذاشتم که صدای دست و هو 

کشیدن زنان بلند شد. خواستم برگردم که مانعم شدند 

و دختران دورم را گرفتند. درحالی که با آن سینی 

چرخیدند، همراه بقیه سنگین روی سرشان می

دند. کرخواندند و با شادی و لبخند نگاهم میمی

ند زدِن چنان به لبخخواستم حفظ ظاهر کنم و هممی

ام ادامه بدهم اما درد دلم امانم را بریده بود. مسخره
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نگاهم را چرخیدم و به سمن زل زدم که با دیدن حال 

و روزم، به زور از میان جمعیت عبور کرد تا به 

من رسید. دستم را گرفت و با خنده و شوخی، مرا 

 رون کشید. از میان رقاصان بی

قدر بده، چی به روز خودت دونستم حالت ایننمی-

 آوردی؟

نپرس سمن، نپرس. فقط من رو ببر یه گوشه -

 بشینم...
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جانم را به محفل رمق و کمای نشستم و نگاه بیگوشه

ه شدند و گرمشان دوختم. باالخره از رقصیدن خست

هایی که به عنوان روی زمین نشستند تا هدیه

"بایراملق" آورده بودند را نشان دهند. یکی یکی 

های ها را باز کردند و نگاهم روی لباسروی سینی

های های طال چرخید. یایلقزینت داده شده با سکه

طرح، النگوهای درخشان و گردنبند بزرگ و خوش

رسید. ه چندمتری میبلندی که حتم داشتم طول آن ب

خواستند مرا با این دیگر برای چه بود؟ مگر می

شان زنجیر کنند که در نروم؟ زنجیر طال، به خانه

هرچند، با این نگاه خصمانه و ابروهای درهمم، 

شک داشتم که بتوانم تفاوتی میان خودم و حیوانی 

 دّرنده قائل شوم!

ن گاوی را بیرون از آالچیق قربانی کردند و زنا

ای مشغول خرد کردن گوشتش شدند. دختران گوشه

خندیدند و پشت سر کردند، میچنان شادی میهم هم

کردند و صدای قاه قاه شان غیبت میمردان طایفه

 کرد. شان گوِش آسمان را کر میخنده
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آذر به طرفم آمد و بعد از روبوسی، دستانم را گرفت 

 و با هیجان گفت:

 پاشو برقصیم گونش.-

 زده نگاهش کردم و لب گزیدم.شرم

 تونم... شرایطش رو ندارم.من... نمی-

هایم، پی به دردم برد و لبخندی به از سرخی گونه

زده به رویم زد. کنارم روی تخت نشست و ذوق

 رویمان چشم دوخت.سینی روبه

 طال و جواهرات قشنگی هستن، نه؟-

 حال، جوابش را دادم:ای باال انداختم و بیشانه

بد نیستن... به هرحال، من که قرار نیست ازشون -

 استفاده بکنم.

 ام زد و گفت:اش، به شانهبا شانه

دیوونه شدی؟ همه دخترای طایفه حاضر بودن -

جونشون رو بدن که عروس ساری بیگ بشن و 

ها رو به دست بیارن. تازه اینا که مقابل این
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های روز عروسی چیزی نیست... عمی بیگ پیشکش

 ذاره.ه عروسش کم نمیواس

تنم با شنیدن لفظ "عروسی" لرزید. نه... طاقت 

یکی را دیگر نداشتم! به سختی توانستم این مراسم این

مسخره را هضم کنم، چطور "عروسی" را برای 

 کردم؟!خودم حالجی می
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 خندید و دستش را دور بازویم حلقه کرد.

دونم استرس عروسی رو داری. ولی عزیزم... می-

 ازش غول نساز. باور کن چیزی نیست.

چیزی نیست؟ از همین حاال عزای عروسی رو -

 گرفتم!

 وهایم کشید.ام را بوسید و دستی روی مگونه

 یعنی واسه سه هفته بعد آمادگی نداری؟-

آب دهانم را قورت دادم، سرم را به طرفش چرخاندم 

 و لرزان پرسیدم:

 سه هفته دیگه چه خبره؟!-

 سرش را به طرف گوشم خم کرد و پچ پچ وار گفت:

بین خودمون بمونه، من بیرون آالچیق بودم که یه -

های طایفه سقلهایی از عمی ییگ و بقیه آقزمزمه

شنیدم... گفتن امشب با پدرت درمیون میذارن و... 

 کردن.داشتن درباره عروسیتون صحبت می

 زده و بریده بریده گفتم:بهت
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 َعـ... روسـ... سیمون؟!-

نگاهش را روی صورتم چرخاند و با دیدن قیافه و 

اش میان حال زارم، طاقت نیاورد و صدای خنده

صدای همهمه دیگران گم شد. مشتی به بازویش 

 کوبیدم و درمانده گفتم:

ترسم! بابا توروخدا نخند، من استرس دارم آذر، می-

 خـ...من این مراسم رو نمی

لبخندش که کمرنگ شد، متوجه حرفم شدم و مسیر 

 ام را تغییر دادم:جمله

قدر زود بگیرم، آخه آماده نیستم! خوام ایننمی-

م مونده، خودم کلی کار دارم برای انجام اجهیزیه

دادن. نمیتونم به همین زودی خونه آتام رو ترک کنم 

 آذر!

خواست جوابم را بدهد که مادرش، صدایش زد و به 

اجبار، از کنارم بلند شد. ساعتی گذشت و دختران 

ای آرام نشسته و خسته از رقص و هلهله، گوشه

ند. چطور زنان مشغول بار گذاشتن شام امشب بود



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

471 

خودشان را هم برای شام دعوت کرده بودند! همان 

گوشه روی تخت چمبره زده و دستانم را دور 

کردم. رویم نگاه میزانوهایم حلقه کرده، و به روبه

زنان از آالچیق بیرون رفتند تا نیمی مشغول پختن 

نان شوند و نیمی دیگر، شام را بگذارند. صدای 

ق آمد و بدنم سرد شد. مردان هم از بیرون از آالچی

رویی با مردان را دیگر نه... امروز نه! توان روبه

نداشتم! دستانم را به هم گره زدم و در دل از خدا 

خواستم که کاری کند همان بیرون بمانند، که صدای 

 "یاهلل" گفتن ساری بیگ از بیرون آالچیق آمد.
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به زور ایستادم و یایلقم را روی سرم انداختم. درحال 

مرتب کردن یایلق روی موهایم و پوشاندن موهای 

ام بودم که ساری بیگ، سر به زیر داخل بافته شده

شد. لبخندی از حجب و معرفتش روی لبانم نشست. 

جواب سالم بقیه را داد و نزدیکم که شد، نگاهش را 

حسین و افتخار، سینه سپر کرد. با باال آورد و با ت

دستش اشاره کرد که بنشینم و خودش هم کنارم، 

روی تخت نشست. جواب سالم مرا هم داد و 

درحالی که نگاهش را به فضای بیرون آالچیق 

 زمان با بیرون دادن نفسش گفت:دوخته بود، هم

 مبارکه گلین...-

 آب دهانم توی گلویم پرید و به سرفه افتادم. خیلی

کردم و سعی داشتم صدای آرام و ریز سرفه می

ای بعد با صدایی آرام و هایم را خفه کنم. لحظهسرفه

 لرزان جوابش را دادم:
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 ممنونم...-

زدم؟ ساری بیگ؟ من که عادت چه باید صدایش می

به گفتِن آتا، به کسی جز آتای خودم نداشتم! نفسم را 

 کردم.ام را اصالح کالفه بیرون فرستادم و جمله

 ممنونم آتا بیگ.-

زیرچشمی نگاهش کردم و آن لبخند پرغرور و 

کمرنگ روی لبانش، دلخوشی کوچکی به وجودم 

ها، تعریف و ی این آدمتزریق کرد. همه

طرف، لبخنِد هایشان یکتمجیدهایشان و خنده

 ها بود. پرغرور این پیرمرد برایم سوای همه آن

آالچیق ما  به بیوک خان گفتم که شام امشب رو-

بدیم، رضایت نداد. گفت همون گاوی که سر بریده 

 شده رو برای شام آماده کنن، منم مخالفتی نکردم.

ی خانواده شما لطف داری، اما شام هم به عهده-

 ماست، نمیشه که همش به شما زحمت بدیم.

ها هم یکی شدن. ما و شما نگو گلین، االن خانواده-

 رو ندیدی؟ نداریم که. راستی... هورتاش
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با شنیدن اسمش، تمام تنم یخ کرد. آن گرمایی که تا 

چندلحظه پیش تمام وجودم را گرفته بود، جایش را 

فرسایی داد و سر تا پایم را سرد به سرمای طاقت

کرد. آب دهانم را برای بار دوم فرو بردم و سرم را 

 به نشانه نفی تکان دادم.

 نه، چندروزی هست که... ندیدمش...-
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معلوم نیست این پسر کجاست... فقط امیدوارم -

 دوباره نرفته باشه شکار گرگ و خرس...

ی خدا را شکر کردم که چیزی از قضیهدر دل 

دانست، وگرنه رسوا شکار مراسم نامزدی نمی

ام را گرفتم و دور شدهشدم! پایین موهای بافتهمی

زد و در این حال و انگشتم پیچاندم. دلم شور می

روزم، اصال حال و حوصله دیدن هورتاش و نیش و 

هایش را نداشتم! وای... او هم درباره کنایه

دانست؟ نکند بو برده بود و اجمان چیزی میازدو

منتظر بود که سر فرصت مرا تنها گیر بیاورد و 

اذیتم کند؟! اما نه، این اخالق گند را نداشت! هر چه 

بود، نامرد نبود... اصال... اصال در مرامش چنین 

اش فکر طور دربارهکارهایی نبود... نباید این

 کردم...می

ا از شر آن افکار مزاحم سرم را تند تکان دادم ت

خالص شوم. چرا ذهنم یک دقیقه هم استراحت 

 کرد تا حواسم را جمِع مراسم کنم؟نمی
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با گرفتن دستم توسط ساری بیگ، سرم را چرخاندم 

و نگاهش کردم. دستم را میان دست بزرگ و 

اش گرفت و خیلی آرام و انگار که زمخِت مردانه

ف دستم خواست کسی چیزی بفهمد، چیزی کنمی

زده به گردنبند قرار داد. دستش را که کشید، حیرت

های طال مزیّن شده بود پولکی طالیی که با سکه

خیره شدم. با ابروهایی باال رفته، نگاهش کردم و 

 بریده بریده گفتم:

تونم قبولش کنم... شما آتا بیگ این... من... نمی-

 امروز به اندازه کافی بهم پیشکش فرستادین...

ام گذاشت و با لحن ش را روی شانهدست

 ای گفت:کنندهدلگرم

ها به خاطر رسوم و از طرف من اومدن، اما اون-

این گردنبند... فکر کن هدیه آنای هورتاشه. برای 

اون بود و... ازم خواسته بود بدم به عروسش. من 

 هم فرصتی بهتر از حاال گیر نیاوردم.

 ولی آخه...-
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تونی ست، نمی. این یه هدیهولی و اما و اگر نداره-

 هدیه رو پس بفرستی.

به گردنبند نگاه کردم. هدیه آنای هورتاش بود؟ چرا 

کردند که قدری به من محبت میاین خانواده آن

ی رفتار و افکارم بشوم؟ نفسم را با آه و شرمنده

پرحسرت بیرون فرستادم و اشک در چشمانم پر شد. 

ای ناراحت اما قطره اشک روی دستم که چکید، صد

 محکِم ساری بیگ را شنیدم:

 گریه واسه چی گلین؟-

 تون رو جبران کنم. همه محبتدونم چطور ایننمی-

ام حلقه و من را نزدیک خودش دستش را دور شانه

ام پایین کرد، و از روی همان یایلقی که تا بینی

 ام را بوسید.کشیده بودمش، پیشانی

اش، بهش یه فقط هورتاش رو دوست داشته ب-

ها مال و ثروت نیستن که میدم خانواده خوب بده. این

ها عشِق این تا بخوام قلبت رو به دست بیارم، این

 خانواده هستن... 
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سر تکان دادم و نفسم را آه مانند بیرون فرستادم. 

 خدایا... خودت کمکم کن...
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وقت شام رسید و سفره را سرتاسِر خانه پهن کردند. 

خواستم بلند شوم که دلم تیر کشید و ترجیح دادم 

شد اگر من جا روی تخت بنشینم. اما زشت میهمان

آتایم، روی ماندم و ساری بیگ یا روی تخت می

نشستند. کالفه بلند شدم و خواستم به کمک زمین می

بقیه بروم که سمن بازویم را گرفت و مرا به سمت 

 سفره کشاند. مجبورم کرد بنشینم و با بداخالقی گفت:

 بشین ببینم، کی ازت کمک خواست؟-

 تر لب زد:سرش را خم کرد و آرام

 خوای کمک هم بکنی؟با این حال و روزت، می-

ا صدایی که از پشت سر سمن آمد، نفسم در سینه ب

 حبس شد.

 حال و روزش چطوره؟-

سمن رنگ داد و رنگ گرفت. من هم دست کمی از 

او نداشتم. صاف ایستاد و سالم تندی به هورتاش 

داد، و از کنارم گریخت! با چشمانی که نزدیک بود 

از حدقه بیرون بزنند نگاهش کردم. کیسه نسبتا 
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اش به زمین انداخت و قدمی شانه بزرگی از روی

نزدیکم شد. شانس آوردم صدایش آرام بود وگرنه 

رفت. به اجبار بلند شدم و پیش آبرویم پیش همه می

پایش ایستادم. سالم آرامی دادم که با لبخند جوابم را 

 داد و با سر، به کیسه اشاره کرد.

آتام گفت امروز مراسم داشتید... رفته بودم شکار -

 و...

هایش فرو برد، با لبخند نسبتا دستانش را داخل جیب

 بزرگی نگاهم کرد و شانه باال انداخت.

 برات پوست روباه آوردم!-

دهانم صاف شده بود و حتی به حرفی هم باز 

شد. اوضاع را که آشفته دید، سریع دنباله نمی

 اش را گرفت:جمله

سره پوستش رو نیاوردما، ازش یه کاله البته یه-

 م. حاال اگه خواستی...ساخت

ام چین خورد و با انزجار به کیسه چشم دوختم بینی

که لبانش را به هم فشرد تا به خنده باز نشود و 
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کرد لحن جدی خود را حفظ درحالی که سعی می

 کند، گفت:

 فکر کردم خوشت میاد!-
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سرم را آرام چرخاندم و زیرچشمی به ساری بیگ 

کرد. نفسم را نگاه کردم که موشکافانه نگاهمان می

 محکم بیرون فرستادم و لبخند پهنی به رویش زدم.

 آره، دستت درد نکنه.-

 و از الی دندان، خیلی آرام غریدم:

دونستی من از گذاشتن پوست روی سرم بدم میتو -

 میاد و عمدا آوردیش، نه؟!

های ریز و هایش هم خندیدند و چینبار چشماین

ای کنار چشمانش افتاد. نامحسوس سرم را بامزه

تکان دادم و زیرلبی حرفی نثارش کردم. خواستم 

 بنشینم که صدایم زد:

 نگفتی گونش، حالت خوبه؟-

پرسید. چشم خیلی آرام، سوال مینزدیکم شده بود و 

چرخاندم و متوجه شدم که نگاه همه دختران ایل 

 روی ماست. آب دهانم را قورت دادم و سریع گفتم:

 کم سرگیجه دارم.آره، فقط یه-

 تونی سوارکاری کنی؟خوبه، پس می-
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 متعجب نگاهش کردم.

 سوارکاری؟ برای چی؟-

الچیق شانه باال انداخت و با سر، به بیرون از آ

 اشاره کرد.

اسبم اون بیرونه، از آتا هیزم و گوشت گرفتم، برای -

 شام بریم...

 بریم...؟ کجا؟!-

 لبانش را به هم فشرد و نفس عمیقی گرفت.

تپه! زیرانداز هم بردم... ز توله گرگ هم اون آق-

 بیرون کنار اسبته، البته اگه خواستی بیاریش...

ز تحمل خب... تحمل هورتاش صدبرابر بهتر ا

های سنگین این جماعت بود. هرچند حالم خوب نگاه

شدم! مطمئن نبود، اما در هر حال سوال پیچ هم نمی

ی بودم ساری بیگ هم از این شام دونفره

مان، چندان هم ناراضی نبود. سر تکان دادم یواشکی

 و لبخند کوچک و پردردی زدم.

 باشه، من برم به آتام بگم، بعد میام دنبالت.-
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ای مکث کرد و نگاهش را روی صورتم دلحظهچن

چرخاند. نفسش را محکم بیرون فرستاد و دستی 

حرف از آالچیق بیرون میان موهایش کشید، و بی

رفت. خواستم به سمت آتایم بروم که ساری بیگ 

 پیش دستی کرد.

 برو گلین، بیوک خان حرفی نداره.-

مستاصل نگاهم میان آتاخان و ساری بیگ چرخید 

تاخان سر تکان داد و با خیالی راحت اما سالنه که آ

 سالنه، از آالچیق بیرون رفتم.
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را در آغوشم گرفتم و خواستم بلندش کنم که دم زال 

هایش گرفت و بدنش را رو خرگوش را میان دندان

به پایین خم کرد. در آن حال و روز افتضاحم، 

ام هم گرفته بود. چرا دست از سر خرگوش خنده

ای باالی سرم، داشت؟! با احساس سایهبیچاره برنمی

دم. سر بلند کردم و چهره خندان هورتاش را دی

های سفید و مرتبش را باز به نمایش گذاشته دندان

زد. چرا دقت نکرده بود و رو به زال، نیشخند می

 بودم سبیلش را کوتاه کرده بود؟ 

 تونی از خرگوش جداش کنی؟نمی-

 سرم را به نشانه نفی تکان دادم.
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 کنه!نه، ولش نمی-

 کنارم، چهارزانو نشست و زال را در آغوش کشید.

 خواد از دستش بده!تش رو پیدا کرده و نمیشاید جف-

ابروهایم با حالت تعجب تا جایی که جا داشت، باال 

 زده، نگاهش کردم.رفتند و بهت

 چی؟ گرگ و خرگوش؟!-

بلند و مردانه خندید و سعی کرد دم خرگوش را از 

 های زال دربیاورد.میان دندان

طور که من فهمیدم، گرگت زیادی نرمال اون-

ین خرگوش پشمالو و بامزه هم به قدری نیست. ا

 خواستنی هست که گرگه عاشقش بشه!

حرف، نگاهم بین زال و خرگوش پلکم پرید و بی

ای بعد لبانم به خنده باز شد و سری از چرخید. دقیقه

 روی تاسف تکان دادم.

ها را روی زین اسب بلند شدیم و هورتاش وسیله

روی گذاشت و خودش هم سوارش شد. خرگوش را 

 وسایل گذاشت و با سر، به زال اشاره کرد.
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ها جا تنها بمونه، بچهتو اون رو بیار. خرگوش این-

 کنن. من میارمش...اذیتش می

قدردان نگاهش کردم و به زور، سوار اسب شدم. 

توانستم پاهایم را زیاد بلند کنم و از طرفی، اگر نمی

فهمید و آن ته نشستم هورتاش میکج روی اسب می

رفت! به زور سوار قره شدم و مانده آبرویم هم می

زال را در دامانم گذاشتم، و خیلی آرام پشت 

 هورتاش حرکت کردم...
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 قسمت  صد و بیست و  چهارم️▪

 

 

م که هورتاش سرعتش را کم تازه به راه افتاده بودی

کرد و سرش را به سمتم چرخاند. با دیدنم که روی 

اسب مچاله شده بودم، چرخید و کنارم تاخت. 

درحالی که از شدت سرما و هوای روزهای آخر 

زمستان سرخوش شده بود، با هیجانی که در 

 زد پرسید:صدایش موج می

 شده؟ حالت خوب نیست؟چی -

 سریع میان حرفش پریدم:

 نه نه، من خوبم. -

 نگاه تندی به زال انداخت.

 چنگ و دندون انداخته؟-

دستم را زیر شکمش گذاشتم و او را نزدیک خودم 

 کردم.
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کار به کاِر من داره؟ خیلی آروم و نه، این چی-

 ساکت نشسته سر جاش.

 شده؟ همون... درِد سرت؟پس چی-

 نفسم را با شدت بیرون فرستادم و سر تکان دادم.

 کنه. خوره و اذیتم میآره، باد سرد می-

اسبش را جلوی قره نگه داشت و مجبورم کرد 

 بایستم.

بیا بشین پشِت من. یه طرفه بشین، باد هم به سرت -

نخوره. حالت کمی جا بیاد. رسیدیم آتیش روشن 

 کنم، بهتر میشی.می

به اجبار از قره پیاده شدم و زال را هم همراه خودم 

وتر رفت تا جا شوم و خدا را شکر آوردم. کمی جل

کردم که اسبش به قدری بالغ بود که هردونفرمان را 

تحمل کند. افسار قره را رها کرد و به پشتش زد تا 

رفت تا همراه ما، او هم حرکت کند. خیلی آرام می

باد سرد برخورد زیادی با من نداشته باشد. تا حد 

نم اما این ام را از او حفظ کخواستم فاصلهامکان می
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کردند که های مسخره، مجبورم میباال و پایین شدن

گوشه پیرهنش را میان مشتم مچاله کنم و سرم را به 

ای هم که شده، از گزند کمرش بچسبانم تا برای دقیقه

 سرما در امان باشم.

زال را روی پاهایم گذاشته و با دست آزادم، کمرش 

گرفتن دوباره را گرفته بودم که مبادا جلو برود و با 

دم خرگوش، صدای جیغ و دادش را بلند کند و میان 

راه مجبور شویم بایستیم تا این دو نفر را از هم جدا 

 کنیم!
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زال را پایین انداختم و بعد خودم  تپه رسیدیم وبه آق

پایین آمدم. به سمت زیراندازی که کنار درخت و آن 

فانوس نفتی کوچک گذاشته شده بود، رفتم و متعجب 

 به اطراف نگاه کردم.

 جا تا وسایل رو بذاری و برگردی دنبالم؟اومدی این-

 به طرفش چرخیدم.

 چطور مطمئن بودی میام؟-

 ه درخت، گفت:مشغول بستن افسار اسبش ب

ام "نه" تونی پیش آتام به خواستهمطمئن بودم نمی-

که این خلوت رو به اون شلوغی ترجیح بگی، و این

 میدی!
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ام دادم و "ازخودراضی" نثارش کردم چینی به بینی

که آرام خندید و به طرفم آمد. هیزمی که روی زین 

قره گذاشته بود را برداشت و مشغول روشن کردن 

ه طرف زیرانداز رفتم و پهنش کردم. آتش شد. ب

فانوس را هم روشن کردم و از درخت آویزان کردم 

تا اطرافمان روشن شود. باالخره پس از دقایقی آتش 

را روشن و مشغول به سیخ کشیدن گوشت شد. 

زانوهایم را جمع کردم و دستم را دورشان حلقه 

های آتش بودم که صدای جیغی، کردم. خیره به شعله

را جلب کرد. نگاهم را به خرگوش و زال  توجهم

هایش دوختم که باز دِم خرگوش بیچاره را میان دندان

 کشید. طاقت نیاوردم و ریز خندیدم.گرفته بود و می

چرا خرگوشه ازش جدا نمیشه و نمیره -

 تر؟ خودآزاری داره؟طرفاون

بلندتر خندیدم و دستم را روی پهلوهای زال گذاشتم 

 تا بلندش کنم.

 این عذاب هم انگار براش دوست داشتنیه.-
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چیزی نگفت که سرم را باال آوردم و نگاهش کردم. 

با احساس راه رفتن موجودی روی پاهایم، سرم را 

زده، به خرگوش نگاه کردم که پایین آوردم و بهت

سعی داشت از پایم باال بیاید و خودش را به زال 

 برساند. آرام لب زدم:

 ت که اشتباهی دل باخته!انگار فقط زال نیس-

بینه اما که آزار میآره... خرگوشش هم با این-

 انگار...

 از کنار آتش بلند شد و به سمت دستمال رفت.

 های اون توله گرگ عجیب به دلش نشسته.حمایت-

زده و غرق میان دستانش را پاک کرد و من، بهت

 کردم...افکارم، به جمله هورتاش فکر می
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این خرگوش نگون بخت عجیب برایم آشنا بود... 

اش نجات داده شده بود و با این که توسط شکارچی

رنجید اما... بدون او هم از آزارهایش می

کردم، شاید د... درکش میتوانست تاب بیاورنمی

چون من هم داشتم به بالیی که به سِر او آمده بود، 

 شدم... دچار می

های آتش، نگاهش سرم را باال آوردم و از پس شعله

گونش، در پس کردم. پوست روشن و مهتاب
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درخشید. نگاهم ناخواسته به سمت های آتش میشعله

یش موهایش چرخید. چرا متوجه نشده بوم که موها

جا دیده بودمش را هم کوتاه کرده؟ اولین باری که این

را خوب به یاد دارم. سبیلی پر، موهایی نسبتا بلند 

که روی یقه پیرهنش ریخته بود و کالهی پشمین به 

سر داشت. تفنگ را به سمت مادِر زال نشانه گرفته 

بود و با اخمی غلیظ و ابروهایی درهم، درحالی که 

کرد. جاِن گرگ نگاه میجسم بیزد، به نفس نفس می

هایش از هم باز شدند و لبخند وقتی نگاهم کرد، اخم

هایش شروع شدند! کوچکی به رویم زد و... طعنه

داد اما به کرد، آزارم میزد، شوخی میطعنه می

وقتش، مراقبم بود. برایش انسان و حیوان وحشی هم 

شد فرقی نداشت. وقتی پای من در میان بود، می

ان مرد بداخالق و اخمویی که کنار رودخانه هم

دیدمش. سرم داد کشید و توبیخم کرد. بازخواستم 

کرد. از من دلیل خواست و گفت قانعش کنم که چرا 

نباید خاِک آن روستا را به خون بکشد. و با آن شدت 

توانستم قسم عصبانیتی که من از او دیدم... می
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ش درازتر بخورم که اگر آن مرد پایش را از گلیم

کرد و... اش عمل میکرد، هورتاش حتما به گفتهمی

 حتی از تصورش هم تنم لرزید. 

نفسم را محکم به بیرون فرستادم و نگاهم را دزدیدم. 

با تیر کشیدن دلم، توی خودم جمع شدم و سرم را 

روی زانوهایم گذاشتم. متوجه لیس زده شدن دستم 

جانی، به زال یشدم و سرم را باال آوردم. با لبخند ب

لیسید خیره شدم. او هم کرد و دستم را میکه ناله می

طور احساس کرده بود که درد دارم؟ برای همین این

نگرانم بود؟ نفسم را آه مانند بیرون فرستادم و 

خواستم دستم را پس بکشم و سرش را نوازش کنم 

که خرگوش هم به سمتم آمد و با آن زبان کوچک و 

 س زدن پشت دستم شد.گرمش، مشغول لی
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با تفریح نگاهشان کردم و لبخند پهنی زدم که 

 هورتاش به حرف آمد.

 معلومه خیلی دوستت دارن!-

را از روی زین اسبش برداشت و به طرفم پتویی 

 آمد. با شیطنت گفتم:

 ام.داشتنیمشخصه، چون دوست-

خیز نشست و پتو را روی پشت سرم، به حالت نیم

هایم انداخت. سرم را به طرفش چرخاندم تا شانه
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اش شد. بی تشکر کنم که نگاهم، قفل نگاه عسلی

آرام  که حتی پلک بزنم، خیره به چشمانش بودم کهآن

 و نجواگونه لب زد:

تونم هیچ بحثی باره نمیاون که مشخصه... در اون-

 باهات داشته باشم...!

آب دهانم را فرو بردم و خواستم نگاهم را از او 

بگیرم اما کششی که در آن لحظه میان من و آن مرد 

دلسوز و مهربان پشت سرم ایجاد شده بود، مانع آن 

روی اجزای صورتم شد که نگاه بدزدم. نگاهش می

زدم تا مبادا چنان حتی پلک هم نمیلغزید و من هممی

تصویر آن چشمان مخمور عسلی جلوی صورتم، 

محو شود. نفسش را آرام بیرون فرستاد و گرمای 

نفسش روی صورتم پخش شد. چشمانم را ناخوداگاه 

هایش را بستم و عطرش را نفس کشیدم. حال نفس

کردم و تم احساس میتر به صورتر و نزدیکگرم

دادم که هر آن، امکان وقوع آن اتفاق لعنتی را می

 بویی به مشامم خورد و ناخواسته زمزمه کردم:

 سوختن!-
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ای گیج و منگ چشم باز کردم و نگاهش کردم. لحظه

های روی آتش، لبخند نگاهم کرد و با یادآوری کباب

ام پررنگی زد و از پشت سرم بلند شد. من هم خنده

فته بود و از آن بیشتر، برایم عجیب بود. این گر

ام در برابر این مرد... برایم کشش لعنتِی مسخره

که حرفی آنتوانستم بیخیلی عجیب بود! چطور می

ای بزند، نزدیکم باشد و بارش کنم و نیش و کنایه

 حتی بخواهد...

سرم را تند تکان دادم و سعی کردم تصویر آن 

اش را از ذهنم بیرون تیچشمان خمار و لبان گوش

اش را کمی کوتاه کرده بود و حال کنم. سبیل باالیی

لبانش بیشتر... چشمانم را به هم فشردم و در دل به 

توانستم لحظه هم نمیخودم لعنت فرستادم. چرا یک

از فکرشان بیرون بیایم؟ چرا این افکار لعنتی، 

 کردند؟رهایم نمی
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ها غرق فکر و خیالم بودم و نفهمیدم ِکی، کباب

های هورتاش، از عالم فکر حاضر شدند. با صدازدن

 و خیالم بیرون آمدم و با حالت گیجی نگاهش کردم. 

 شده؟چی-
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ها کشیده شده بود لی که دور نانبا ابرو به دستما

 اشاره کرد و گفت:

 زحمتش رو بکش.-

 باشه... االن.-

ها دستمال را پهن کردم و منتظرش ماندم. همراِه سیخ

 ها را روی نان گذاشت.به طرفم آمد و سیخ

 کردی؟به چی فکر می-

 سعی کردم بحث را منحرف کنم. با لبخند گفتم:

 کنه.بوش هم آدم رو سیر می-

 آرام صدایم زد:

 گونش؟-

با تعلل سرم را باال آوردم و نگاهش کردم. آب دهانم 

 را فرو بردم و سرم را با حالتی پرسشی تکان دادم.

 حالت خوبه؟-

هایش را ادامه دهد؟ حتما خواست این سوالتا ِکی می

کشید که چه دردی دارم؟ باید از زیر زبانم بیرون می
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پیش رویمان اشاره لب برچیدم و با چانه، به شام 

 کردم.

 از دهن میوفته، شروع کن. من خوبم...-

ام را میان انگشتانش گرفت و سرم را به طرف چانه

که خودش چرخاند. الی چشم تنگ کرد و درحالی

آورد تا به دقت نگاهم سرش را نزدیک صورتم می

 کند، آرام گفت:

 کنی؟تو خوب نیستی. چیزی رو از من پنهون می-

را قورت دادم و نگاه لرزانم از آن دو جام آب دهانم 

عسل به سمت لبانش ُسر خورد. سریع نگاهم را 

دزدیدم و به هرجایی غیِر صورتش چشم دوختم که 

 باز صدایم زد.

طوری از من رو نگیر. احساس بدی نگاهم کن، این-

 دارم گونش... خطایی از من سر زده؟ 

ا رها کرد و ام رتعللم در جواب دادن را که دید، چانه

 زمان با بیرون دادن نفسش گفت:هم
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قدر از من بدت خاطر منه... تو... اونفهمیدم... به-

 میاد؟

سرش را برگرداند و خواست بلند شود تا قمقمه آب 

را بیاورد که از آستین پیرهنش گرفتم و او را به 

طرف خودم کشیدم. تقصیر او نبود، من خیلی 

یجی و سردرگمی سردرگم بودم. به خاطر این گ

کردم و یا کاری انجام خودم، نباید او را قربانی می

 اش شود.دادم که باعث سردرگمیمی
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 قسمت  صد و بیست و نهم️▪

 

 

 گفتم: نگاه حیرانش را که دیدم، آرام و باخجالت

نه، قبال هم بهت گفتم... هیچی تقصیر تو نیست. من -

خیلی دیر با این قضایا کنار میام و... شاید با گذشت 

 تر هضمشون کنم. اما حاال؟زمان، بتونم راحت

 ای زدم.لبخند کوتاه و دوستانه

 کنی.کردم درکم میفکر می-

تر از قبل به گوشم بار، بم و لرزانصدایش این

 رسید.

همه به کنم که اینکنم دختر، درکت میدرکت می-

 فکر خوبی و بدِی حاِلتم. من...

نفسش را آه مانند بیرون داد و دوباره آن گرمای 

لعنتی روی صورتم پخش شد. با کشیدن آستینش، 

سرش به طرفم خم شده بود و فاصله زیادی باهم 
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نداشتیم. نگاهش روی تک تک اجزای صورتم 

که داشت هرکدام از اجزا را به چرخید، انگار می

کرد. نفس سپرد و در ذهنش ثبت میخاطر می

اش باال و پایین کشید و قفسه سینه ستبر و مردانهمی

شد. انگار که ضربان قلبش باالتر رفته باشد، می

شدت نفس کشیدنش هم تندتر شده بود. لبم را از 

داخل گزیدم و خواستم سرم را پایین بیندازم که 

م باز میان انگشتانش اسیر شد و سرش را اچانه

جلوتر آورد. حال من هم دست کمی از او نداشت و 

کوبید که حتم داشتم صدای کوبشش قدر قلبم تند میآن

رسد. نگاهم را به حتی به گوش هورتاش هم می

اجبار، قفل آن جام عسل کرد. حتی این تحکم و 

ر اجبارش هم برایم... شیرین بود... سرش را جلوت

چنان مصرانه سعی داشت خیره نگاهم کند آورد و هم

و یک لحظه هم نگاه از نگاهم برندارد. من هم دلم 

آمد چشم بدزدم و آن تحکم نگاهش، وادارم نمی

چنان ادامه بدهم. کرد تا این رابطه چشمی را هممی

تر آورد. گرمای پوستش را از صورتش را نزدیک
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کنم. آب دهانم را  توانستم احساسهمین فاصله هم می

فرو بردم و تسلیمش شدم... چشم بستم و منتظر آن 

فاجعه لعنتی ماندم... لبانش، نرم و آرام، گوشه لبم را 

لمس کرد و تا خواست کمی به سمتم متمایل شود، 

دلم تیر کشید و آخ بلندی گفتم که هراسان از من 

زده و درحالی که در دل خود را فاصله گرفت. شرم

هایم را محکم کردم، دلم را گرفتم و پلکسرزنش می

بخش روی هم فشردم. صدای دورگه و آرامش

 هورتاش را شنیدم:

 چی شد؟ حالت خوبه؟-

های زال که آمد، الی پلک باز کردم و صدای غرش

زیرچشمی نگاهش کردم که عصبی و خشمگین، 

گوشه پیرهن هورتاش را گرفته بود و  انگار که او 

کشید. غران پیرهنش را می مقصر باشد، عصبی و

 ام هم گرفته بود...در میان آن حجم از دردم، خنده
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تر که شدم، دستم را از روی شکمم برداشتم و آرام

 به هورتاش نگاه کردم. بانهایت خجالت و ضعف،

 فکر نکنم دیگه اوضاعم از این بدتر بشه... میشه؟-

سرش را به نشانه نفی تکان داد و به آسمان چشم 

دوخت. دستانش را به پشت، روی زمین تکیه زد و 

 به سمت عقب متمایل شد.

 نه، گمون نکنم از این بدتر بشه!-
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صدا خندید و ردیف مشتی به بازویش زدم که بی

هایش را به نمایش گذاشت. این هم از این... ندندا

دیگر چیزی برای آبروریزی بیشترم باقی مانده 

بود؟! سری از روی تاسف برای خودم تکان دادم و 

که حواسم را پرت کنم، خودم را به سمت برای این

دستمال کشیدم و مشغول لقمه گرفتن شدم. خواستم 

د. لقمه را به لقمه را به طرف دهانم ببرم اما دلم نیام

 که نگاهش کنم، گفتم:آنطرفش گرفتم و بی

 ای.بیا، مطمئنم گرسنه-

اش را روی صاف نشست و درحالی که نگاه خیره

اجزای صورتم نگه داشت بود، لقمه را از دستم 

گرفت. یایلقم را جلوتر کشیدم و لپم را از داخل گاز 

 جا اشتباه بود. نباید بهگرفتم. اصال آمدنم به این

جا کمتر معذبم، هلک هلک پشت که اینهوای این

که حواسش را از اتفاق افتادم. برای اینسرش راه می

 قبلی پرت کنم، پرسیدم:

 میشه چندتا سوال ازت بپرسم؟-
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 البته، بگو.-

 ام زدم.گاز کوچکی  به لقمه

 اون مردی که کنار رودخونه تیرخورد... چی شد؟-

 اهی، جوابم را داد:لبانش را جمع کرد و با مکث کوت

شون... بهش گفتم قضیه از چه رفتم پیش کدخدای ده-

قراره، گفتم تیر زدم به اون مرد... اول عصبی شد 

که چرا به یکی از مرداش تیر زدم اما وقتی دلیلم 

رو شنید، آروم گرفت و بهم حق داد. گفت حتی اگه 

گرفت. ازش پرسیدم ُکشتمش باز بهم خرده نمیمی

فت یکی از مردای یه والیت غریبه و به کیه؟ که گ

رسه و تازگی اومده اون روستا. گفت به حسابش می

وقتی ازم پرسید که کی هستم و جواب گرفت، کلی 

شرمنده شد و عذرخواهی کرد. مرد خوبی به نظر 

 رسید.می

 

🌸 ID: @kia_novel 🌸 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

510 

🌐Link: 

https://t.me/joinchat/AAAAAE6m_PU3V

p67Q8AAAw 

 

 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت  صد و سی و یکم️▪

 

 

 سر تکان دادم و نگاهش کردم.

 یعنی دیگه واسه دخترامون دردسر نمیشه؟ -

 خندید و سرش را پایین انداخت.

 نه، الزم نیست قهرمان بازی دربیاری.-

ای پشت چشمی نازک کردم که بلندتر خندید و لقمه

 برای خودش گرفت.

 ی عمه رو یادته؟قضیه اون سم توی مهمون-
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سرم را تند به طرفش چرخاندم و الی چشم تنگ 

 کردم.

 خب؟-

 ای باال انداخت.شانه

فکر کنم فهمیدم کار کی بوده. از آذر و سودا چندتا -

که کی، وقتی تو نشسته سوال پرسیدم تا برسم به این

 گیرم شد.بودی غذات رو آورد... یه چیزهایی دست

 هسته پرسیدم:آب دهانم را قورت دادم و آ

 کار کنی؟خوای باهاش چیمی-

اش را روی نفسش را کالفه بیرون فرستاد و لقمه

 دستمال گذاشت.

تونم کارم سخته... چون... یه دختره و... من نمی-

تونم شکایتش رو کار زیادی از پیش ببرم... اما می

 به آتا بکنم تا خودش رسیدگی کنه.

یم کرده بودند، هایی که از ساری بیگ براآن تعریف

جلوی چشمم جان گرفت. مطمئن بودم او هم آدمیست 

صدبرابر بدتر از پسرش... که وقت مهربانی، 
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ترین شخص روی زمین. اما امان از شود مهربانمی

روی که عصبانیست... زمین و زمان را به هم 

اندازد. سر تکان دادم و دوزد و جهنم به راه میمی

 تند گفتم:

 رنوشتش چی میشه؟اون دختر... س-

 نگاهم کرد و آرام گفت:

احتماال به عقد یه آدِم دیگه از یه ایل و طایفه دیگه -

دربیارنش و برای همیشه از طایفه خودمون، تردش 

 کنن...

توانستم همچین ظلمی در حق کسی بکنم. نه... نمی

من طعِم دورشدن از خانواده را چشیده بودم. طعم 

.. هرچند که هنوز تنهایی و زجر و دورشدن را.

توانستم این درد ام را داشتم اما... نمیعشق خانواده

 را نصیب شخص دیگری بکنم...
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های یایلقم را دور انگشتم و درحالی که ریشهآرام 

 پیچاندم، زمزمه کردم:می

خیالش بشی؟ اون... یه دختره... گناه داره میشه بی-

 این بال به سرش بیاد...

این که شوهرش بدن، گناه داره؟ اون هم به خاطر -

 کارهایی که کرده.

 در چشمانش زل زدم و با آه گفتم:
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به زور به عقد یکی  آره، این که خودش نخواد و-

دیگه دربیارنش، گناه داره. یه نوع مرگه براش... 

شاید فکر کنید که یه زندگی جدید بهش دادید اما... 

درواقع اون دختر رو به قتل رسوندید... شماها قاتل 

روح و احساسش میشید... دست من هم به خون 

خوام بقیه عمرم رو با مقتول آلوده میشه... من نمی

 کشی سر کنم.ان از این آدمعذاب وجد

اش نشانده بود و فکر اخم غلیظی روی پیشانی

کرد. گمانم تند حرف زده بودم و جمالتم... به می

هایم تلخ گشت. حرفخودم و این ازدواجم هم برمی

بار کشته شده بودم، به بودند اما حق داشتم. من یک

خاطر این زبان کوتاهم در برابر خواسته دیگران، به 

توانستم بگذارم دختر دیگری ل رسیده بودم و نمیقت

 خاطر اشتباه و جهالتش، در این آتش بسوزد...هم به

با همان اخم روی صورتش بلندشد و درحالی که 

 پوشید که برود، گفت:هایش را میباشماق
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گیرم. من باشه... خواسته خودته، بهت خرده نمی-

دت کاری به اون قضیه ندارم، این هم تصمیم خو

 بوده. 

 ربط پرسیدم:بی

 کجا میری؟-

 آتیش داره خاموش میشه...-

ساکت ماندم و دیگر چیزی نگفتم که مبادا حرف 

اشتباهی نزده باشم. شاممان را خوردیم و جمع کردیم 

تا برگردیم. هورتاش انگار میلی به صحبت نداشت و 

خواد حرف بزند و با من هم خوشحال بودم که نمی

تر کند. هرچند، زدهراه، مرا شرمزدن خودش به آن 

زد. انگار که... ته دلم از این حرف نزدنش شور می

این ساکت ماندنش برایم خوشایند نباشد... سوار قره 

شدم و زال را روی پاهایم گذاشتم. درحالی که 

کردم، چشم به هورتاش دوختم که سوار نوازشش می

نم اسبش شد و اسب را به سمت یورد هدایت کرد. لبا

هوا و آرام لمس کردم و به دقایق قبلمان فکر را بی
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داد، دیگر هیچ کردم... اگر آن فاجعه لعنتی رخ می

پروایم نبود... چرا حس چیز جلودار افکار بی

کنم؟ واقعا به کردم که دارم به قلبم خیانت میمی

کردم؟ به خودم احساسی که در قلبم داشتم، خیانت می

که این احساس در قلبم است،  قول داده بودم تا وقتی

جلوی تمایلم به هورتاش را بگیرم اما حاال... این 

ام برای چه بود؟ چرا قلبم احساس حماقت مسخره

دانست کار اشتباهی کرد درحالی که میناآرامی می

 کند؟نمی

 

 

🌸 ID: @kia_novel 🌸 

🌐Link: 

https://t.me/joinchat/AAAAAE6m_PU3V

p67Q8AAAw 

 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

517 

 وم: آق گونلرفصل د️◾

 قسمت  صد و سی و سوم️▪

 

 

 

سر تکان دادم تا افکارم را پس بزنم. االن وقت فکر 

کردن به این قضیه نبود. بهتر بود به یورد بازگردم 

شان فکر کنم... اما این و سر فرصت، به همه

گذاشت حتی ی خیانت به قلبم... نمیاحساس مسخره

 دم...ای آرام باشم و به واقعیت بازگردقیقه

پشت سر هورتاش، مسیر یورد را در پیش گرفتم و 

 تا رسیدن به آالچیقمان، دیگر نایستادیم. 

باالخره رسیدیم و هورتاش مرا تا جلوی آالچیق 

کردم از دستم دلخور همراهی کرد. چرا حس می

داد؟ کار اشتباهی که نباید حق را به من میبود؟ 

نکرده بودم، فقط حقایق را به زبان آورده بودم. من 

با این ازدواج، مرگ را تجربه کردم. احساسم ُمرد و 
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کرد، باید دختری نو متولد شد... او هم باید درکم می

دانست که نباید سرزنشم کند. من نیاز به زمان می

اموش کنم و مسلما بدون داشتم تا آن لحظات را فر

گذشت و چنان کامم تلخ میفراموش کردنش، هم

جمالتم رنگ و بوی طعنه و نیش و کنایه به خود 

 گرفت...می

هورتاش خواست برود که ساری خان بیگ از 

 آالچیق بیرون آمد و صدایش زد.

 کجا میری پسر؟-

گردم آالچیق خودمون، شاید تو اسطبل بهم برمی-

 ن.نیاز داشته باش

آتایم را دیدم که همراه یاشار، از پشت آالچیق بیرون 

 آمد و با دیدنمان، به سمتمان آمد.

 سالم بیوک خان.-

 آتا سر تکان داد و جوابش را داد.

 سالم، داری میری؟ -

 ها.آره، میرم سراغ اسب-
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بیا داخل یه چایی بخور، عجله نکن حاال. بقیه -

 ها هستن.مراقب اسب

 اما...-

 ل، تعارف نکن.بیا داخ-

نگاه گذرایی به من انداخت و از اسبش پیاده شد، و 

به طرف تیرک رفت تا افسار اسب را به تیرک ببند 

ی سوزانی را روی خود چنان نگاه خیرهو من... هم

توانستم قسم بخورم که نگاهش کردم و میاحساس می

زد... االن و در این حال و روزم، با من حرف می

دل و عقلم، وقِت دیدنش بود؟ چرا تا  میان این جدال

آمدم فراموشش کنم، باز جلوی چشمم پیدایش می

توانستم افسار قلبم را در دست شد؟ چرا نمیمی

 خواستم، هدایتش کنم؟بگیرم و آن را به سمتی که می

سرم را باال آوردم و نگاهش کردم. او هم نگاهم 

... داشـ... نهکرد، با همان نگاه لعنتِی دوستمی

نگاهش برای من، حتی نباید رنگ و بوی دوست 

داد... من... حِق این را نداشتم که دل ببندم داشتن می
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به آن نگاه لعنتِی لرزان و عاشقی که از سر دلتنگی، 

کاوید تا آن دخترک تماِم مرا جزء به جزء می

ای که روزی عاشقش بود را، ببیند... نباید احساساتی

 نباید... دادم...بند به آب می
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آتاخان و ساری بیگ داخل رفتند و یاشار بیرون 

جا مانده بودم و ماند. من هم مستاصل، همان
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اش دانستم داخل بروم یا بیرون منتظر هورتنمی

خواستم نزدیک آالچیق بشوم و یاشار باز بمانم. نمی

کار دانستم بیاندازد. میهایش گیرم بیبا حرف

جا و جلوی خواستم ایننشست و از طرفی، نمینمی

هورتاش، زبان باز کند و چیزی بگوید... صدای 

 ساری بیگ را شنیدم که بلند گفت:

 ها، بیرون سرده.بیاید تو بچه-

بیشتر از این مکث کرد و از طرفی، شد دیگر نمی

هورتاش هم قصد آمدن نداشت. نفسم را کالفه بیرون 

فرستادم و به سمت آالچیق قدم برداشتم. یاشار جلو 

آمد تا چیزی بگوید که سالم تندی کردم و از جلویش 

های بلندش، خود را به من رساند و رد شدم. با قدم

ردانه و دهان باز کرد که بازویم میان انگشتان م

ای اسیر شد. سرم را آرام و ترسان برگرداندم کشیده

و به چهره جدی و درهِم هورتاش، چشم دوختم. از 

بازویم گرفت و آرام اما محکم، مرا به سمت داخل 

آالچیق کشاند. نفسم را آسوده بیرون فرستادم و 

خواستم به هورتاش چیزی بگویم که بازویم را رها 
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و آتاخان رفت. کرد و به سمت ساری بیگ 

کار دانستم چهجا مانده بودم و نمیمستاصل، همان

قدری سرگردان شده بودم که حتی درِد دلم هم کنم. به

از یادم رفته بود. خواستم به سمت بقیه زنان بروم 

 که ساری بیگ صدایم زد:

 جا بشین، پیش شوهرت.گلین؟ بیا این-

می به ام را از آتاخان گرفتم و زیرچشزدهنگاه شرم

هایش درهم بود و با چنان اخمهورتاش نگاه کردم. هم

خواست حداقل نه کرد. دلم نمیآتاخان صحبت می

کند، نزدیکش شوم. این حاال که با غیض نگاهم می

ترساندند... انگار که خطایی کرده هایش مرا میاخم

ها بود که باشم و او عصبی باشد... فقط همین موقع

کرد. و مرا از خودش دور می کردطور اخم میاین

هایم هرچند اما من که خطایی نکرده بودم... حرف

درباره رابطه خودمان نبود اما حق بود... حق داشتم 

ناراحت باشم، حق داشتم دلخور باشم از دسِت اویی 

که های و هویش برای من بود و سکوت و احترامش 
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برای دیگران. او هم در این ازدواج ناخواسته مقصر 

 بود، گناهش هم سکوت بود، درست مثل یاشار!
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سرم را برگرداندم و به یاشار نگاه کردم که دست به 

به سمت کرد. ای ایستاده و نگاهم میجیب، گوشه

هورتاش رفتم و با فاصله از او نشستم. سرم را پایین 
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انداختم و مشغول ور رفتن با ریش یایلقم شدم که 

 صدای آرامش را شنیدم:

 زود برگشتیم، نه؟-

 که سرم را باال بیاورم، زمزمه کردم:بدون این

 آره، من راحت نیستم...-

 بریم بیرون قدم بزنیم؟-

 ه خوبی باشه. تازه نشستیم، فکر نکنم اید-

رخم گرفت و منتظر جمله اش را از نیمنگاه خیره

ام را میان دست زدهاش بودم که دست یخبعدی

رویش چشم ی گرمش گرفت و به روبهمردانه

 دوخت.

 دستت رو از دستم بیرون نکش.-

 ناخوداگاه پرسیدم:

 چرا؟-

 خوام ّشِر نگاه یکی رو کم کنم... می-

 ه پته گفتم:تیز نگاهش کردم و با تت
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 کنی...هورتاش تو... اشتباه می-

 سرش را چرخاند و سخت و سرد، نگاهم کرد.

 اش نکنم.جا جنازهقانعم کن که چرا پا نشم همین-

ام لرزید و چشمانم پر شدند. سرش را پایین چانه

انداخت و نفسش را کالفه و محکم بیرون فرستاد. 

 صدای ضعیف یاشار را شنیدم:

میرم یه سر به حسن بزنم و بار  عمی بیوک، من-

 رو ازش تحویل بگیرم... شما کاری نداری؟

آتا حرفش با ساری بیگ را قطع کرد و به یاشار 

 چشم دوخت.

 جا نیستی؟شب رو این-

 سنگینی نگاهش را باز احساس کردم.

 نه، بهتره نباشم.-

نگاهی به چهره سخت و درهِم هورتاش آتا نیم

 انداخت و با مکث گفت:
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گونش امشب رو میره آالچیق ساری بیگ، آیشن هم -

خوابه. جا واسه تو جا میبا سمن و خواهرم همین

 هست...

 به سمت در آالچیق برگشت.

 نه، زحمت نکشید... من میرم...-
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لرزید و هرآن ی من هم میلرزید. چانهصدایش می

دادم. برایم عجیب بود هایم را میامکان بارش اشک

ام نه به خاطر یاشار، بلکه به اما... این ناراحتی

ی هورتاش بود... رحمانهخاطر جمالت و نگاه بی

کرد؟ چرا همه قدر سرد و جدی برخورد میچرا این

دید؟ مگر من به یاشار گفته شم من میچیز را از چ

جا بیاید؟ اصال مگر در این بودم که امشب را به این

مدت، او را دیده بودم؟ یاشار که خواست برود، 

آتاخان هم بلند شد و بیرون رفت تا با او حرف بزند. 

طرِف طبع ساری بیگ را از آنصدای شوخ

 هورتاش شنیدم:

ی جا خونههمینگلین؟ امشب هم مهمون مایی؟ یا -

 مونی؟پدرت می

ام را هایم را سریع با سر انگشت گرفتم و بینیاشک

ای کردم تا صدایم را صاف کنم سرفهباال کشیدم. تک

 و گفتم:

 هرچی شما و آتام بگید.-
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بیوک خان که حرفی نزد. من هم هنوز اون -

ای که نتونستی بخوری رو جبران نکردم. صبحونه

ن باش تا فردا صبح برای امشب هم بیا مهمون م

 صبحونه بیدارت کنیم.

 لبخند گرمی زدم و با مکث جوابش را دادم:

روز نه دستتون درد نکنه، زحمت نمیدم بهتون. اون-

 هم صبحونه خوردم دیگه.

ای که من برات پخته خوردی ولی نه از صبحونه-

بودم! امشب رو بیا، من به ارمغان سپردم سیرابی 

 درست کنه...

ی هورتاش روی خودم را مدت نگاه خیرهتمام 

کردم. با شنیدن کلمه "سیرابی" باز احساس می

های آرام و صورتم درهم رفت که صدای سرفه

خفیف هورتاش را شنیدم. سرم را بلند کردم و لبخند 

کرد مضحکش را دیدم که به زور سرفه کنترلش می

دانست من از محتویات دیگر  که نخندد. خوب می

بار با خندید! اینمتنفرم و به ریش من میگوسفند 
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تر اش نه تنها عصبی نشدم، بلکه لبخندم پررنگخنده

شد. انگشتانش را محکم فشردم که اخم ریزی کرد و 

نگاهش را به چهره تخسم دوخت. برایش ابرو باال 

انداختم که اخمش به خنده تبدیل شد و برایم الی چشم 

 گ جواب داد:تنگ کرد. به جای من، به ساری بی

اگه بیوک خان حرفی نداره، گونش امشب حتما میاد -

 آالچیق ما!
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آتاخان و موافقتش، کم کم بلند شدند و عزم با آمدن 

رفتن کردند. آتاخان هم به پایشان بلند شد و با دیدن 

ای نشسته و زانوی غم بغل کرده بودم، من که گوشه

سرش را به معنای "چه شده؟" تکان داد. سر باال 

 انداختم و کالفه، بلند شدم و کنارشان ایستادم.

 گون قیزیم، میشه یه لحظه بیای؟-

همراهش رفتم و چندقدمی از آنان دور شدیم که با 

 جدیت نگاهم کرد و صریح پرسید:

خوای خوای بری خونه ساری بیگ؟ اگه نمینمی-

بری و راحت نیستی، بگو. من بهونه میارم که 

 دخترم امشب کار داره و...

 میان حرفش پریدم و باخجالت گفتم:

شون نه آتا، مشکل این نیست. کال هیچ مشکلی باها-

 ندارم.

نگاهش را به هورتاش دوخت و مرا مخاطب قرار 

 داد.
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دفعه هم ترسم ایناون پسر اصال مراقبت نیست. می-

 بری و باز یه بالیی به سرت بیاد.

ای شیطانی سر دادم. حقش لب گزیدم و در دل، خنده

خواست کمی بیشتر مراقبم باشد! اما خب... بود، می

.. من خیلی نادیده کرد.او که تمام تالشش را می

ام را چین دادم و نگاه سرزنش گرفتمش... بینیمی

 ام را به آتاخان دوختم.شده

اون مراقبمه، حتی به خاطرم جونش رو هم تو -

اندازه... من... به شما هیچی نگفتم اما... خطر می

 اون اتفاقی که برام افتاد تقصیر هورتاش نبود. 

 الی چشم تنگ کرد و آهسته پرسید:

 تقصیر کی بود؟ کسی تو رو مسموم کرده بود؟!-

آب دهانم را فرو فرستادم و برگشتم، و به ساری 

بیگ نگاه کردم. اگر ترس از اقدام او نبود، همه چیز 

گفتم اما... دلم به حال آن را همین االن به آتاخان می

 سوخت...دختر، عجیب می

 برگشتم براتون توضیح میدم. باشه؟-
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کردم یا داستان دیگری ای جور میتا بازگشتنم، بهانه

توانستم حقیقت را به او بافتم، اما فعال نمیبرایش می

بگویم. دستانش را پشت کمرش قفل کرد و سر تکان 

 د. دا
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 باشه، منتظرم... -

از من فاصله گرفت و چرخیدم که با ساری بیگ 

 رو شدم. نزدیکم شد و آرام گفت:روبه

 چی شده گلین؟ مشکلی هست؟-

 نه نه، چیزی نشده.-

ذاره، اشکال ذاره بیای؟ اگه نمیبیوک خان نمی-

 نداره ها...

ای زدم و سرم را به دو طرف لبخند دلگرم کننده

 تکان دادم.

نه آتام چیزی نمیگه. فقط گفت مراقب خودم باشم و -

اگه باز حالم به هم خورد یا فشارم افتاد، طبیب رو 

 زود خبر کنم.

با مکث، چرخید و درحالی که به سمت آتاخان 

 رفت، گفت:می

راست میگه، باید مراقب خودت باشی گلین. من برم -

با بیوک خان خداحافظی کنم و بیام. تو با هورتاش 

 تر برید...جلو
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آب دهانم را فرو فرستادم و "چشم" آرامی گفتم. به 

رویش ایستادم. دستانم طرف هورتاش رفتم و روبه

 را به هم قفل کردم و آرام لب زدم:

ساری بیگ گفت ما جلوتر بریم، اون هم بعداز تموم -

 هاش با آتام، میاد. شدن حرف

جدی نگاهم کرد. خبری از آن شیطنت دقایق پیشش 

د. انگار حاال که پدرانمان کنارمان نبودند، نبو

خواست آن شوخی و خنده را کنار بگذارد و به می

 دور از خنده و شوخی، با من صحبت کند.

خوبه، توی راه هم وقت برای حرف زدن باهم -

 خوام باهات صحبت کنم...داریم... می

خواست کردم که رنگ از رخم پرید. میاحساس می

من صحبت کند و بازخواستم کند؟ درباره یاشار با 

هایش را نداشتم... اگر اخمی من طاقت تندی کردن

رفت، باز آن احساسات کرد و یا تند میبه من می

های لعنتی راه شد و آن اشکدار میام جریحهمسخره

 کردند.خود را پیدا می
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بغضم را فرو فرستادم و لبخند کمرنگی زدم. بعد از 

خداحافظی با عمه و سمن، به طرف آیشن رفتم، 

بغلش کردم و بعداز خداحافظی با او، از آتاخان هم 
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خداحافظی کردم و از آالچیق بیرون رفتم. خواستم 

باز کنم که هورتاش جلو آمد افسار قره را از تیرک 

 و به اسبش اشاره کرد.

بیا سوار اسب من شو، توسن اضافه همراه خودت -

 نکن.

 اما...-

 کالفه نگاهم کرد و اخم ریزی میان ابروهایش نشاند.

من پیاده میام، باید یکم پیاده روی کنم... تو سوار -

 شو.

سوار اسبش شدم و به راه افتادیم. میان راه حرف، بی

 باالخره سر صحبت را باز کرد و آرام گفت:

 خوام درباره امشب باهات صحبت کنم.می-

 با ترسی که در صدایم مشهود بود، زمزمه کردم:

خوای بگی، من حرفی برای دفاع دونم چی میمی-

 از خودم ندارم.
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تو مجبوری از خودت دفاع کنی، چون طرف -

قابلت منم، من هم از سکوت دِل خوشی ندارم. پس م

 باید باهام صحبت کنی.

 کالفه و ناالن گفتم:

من تقصیری تو قضایای امشب نداشتم. حتی -

 دونستم اون برگشته...نمی

 با مکث و صدایی گرفته جوابم را داد:

پس... حدسم درست بود... اون شخص، یاشار بود. -

 آره؟

 رویم دوختم.ه روبهنگاهم را از او گرفتم و ب

 آره، یاشار بود...-

هایش بود اما کرد و تمام حواسش به قدمنگاهم نمی

سنگینی نگاه و کالمش، فضای اطرافمان را هم 

ای بعد، نفسی سنگین و خفقان آور کرده بود. لحظه

 گرفت و سرش را به سمت اسب متمایل کرد.

قدر ریسک کنی که بخوای کردم اینفکر نمی-

 نزدیک خودت نگهش داری. طوراین



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

538 

 تند گفتم:

 من اون رو نزدیک خودم نگه نداشتم.-

 منظورم االن نبود. قبل از این رابطه...-
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را دور انگشتانم  سرم را پایین انداختم و گوشه یایلقم

 چرخاندم.
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خواستم مخفی نگهش دارم، قرار بود به آتام نمی-

تونه چون گفت نمیترسید. میبگیم اما... اون می

 ی آتام میشه...شرمنده

 چرا باید شرمنده بشه؟-

دونی که، اون بچه نامشروع عموی مرحومم می-

ی شهری بود که هست... مادرش یه رقاص کاباره

یا اومدنش، آدرس آتام رو پیدا کرد و اون دنبعد از به

رو تحویلش داد و خودش رفت پی کسب و کارش... 

آتام یاشار رو بزرگ کرد، ما کنار هم بچگی کردیم، 

تونستم آیشن رو نگه باهم بزرگ شدیم، وقتی نمی

کرد. همیشه پشتم دارم، یاشار کنارم بود و کمکم می

ود برام گرفت. مثل یه حامی فوق العاده برو می

کرد، پا اما... نتونست... چون احساس شرمندگی می

 پس کشیدن رو ترجیح داد...

سکوت سنگینی میانمان برقرار شد. نفسش را بیرون 

 داد و دستش میان موهایش کشید.
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قدر بچگی سختی داشته... باهاش دونستم ایننمی-

 شناختمش...برخورد زیادی نداشتم و... نمی

 گرفت و تُن صدایش سخت شد.دم عمیقی 

کم دل و اما این دلیل نمیشه حاال که برگشته و یه-

جرئت پیدا کرده، بخواد سر صحبت باهات باز کنه و 

تون باهم بوده و نزدیکت بشه. درسته، تموم بچگی

همیشه کنار هم بودید اما حاال... نگاه اون به تو، مثل 

... بازی و دوست بچگی نیست گونش. تو حاالیه هم

 یه زن متاهل محسوبی و... 

ایستاد و سرش را به طرفم چرخاند، و نگاه گنگش 

 را به چشمانم دوخت.

نباید نزدیکش بشی گونش... جنس نگاهش رو -

خوام نزدیکت بشه و خوام... نمیدوست ندارم... نمی

اش رو سر بده. هرچقدر هم های مسخرهاون زمزمه

رور دارم، بخوام درکت کنم، اما منم َمردم، غ

بینم... همسرم... دار میشه وقتی میغرورم جریحه

 کنه...داره با معشوق سابقش خوش و بش می
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چشمانم پُر شدند و بغض گلویم را گرفت. درکش 

گوید. ولی... اشتباه دانستم چه میکردم، خوب میمی

قضاوتم کرده بود. من که نزدیک یاشار نشدم. حتی 

زنم و یا حتی نگاهش دلم هم نخواست با او حرف ب

 کنم...
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نفس عمیقی گرفتم و بغضم را قورت دادم. صدایم را 

صاف کردم و مثل خودش جدی و مصمم، نگاهش 

 کردم.

ک کردنت رو داری و من هم تو از من انتظار در-

از تو انتظار دارم که قضاوتم نکنی... این که یاشار 

امروز اومد و خواست باهام حرف بزنه، اصال دور 

کردم. از انتظارم بود. حتی فکر دیدنش رو هم نمی

خودش اومد، خودش خواست سر صحبت رو باهام 

خواد، دست خواد و چی نمیکه چی میباز کنه، این

هورتاش. من ازش درخواستی نکردم، تو من نیست 

هام باهاش هم بودی... یادت جریان آخرین حرف

اش حرف نیست؟ بهت گفته بودم... باهات درباره

زده بودم. بهت گفتم که اون رو از خودم روندم، 

بهش گفتم بره پی زندگیش و من رو فراموش کنه... 

گیره و یا به چی فکر که اون چه تصمیمی میاین

نه، تقصیر من نیست هورتاش. نباید همه این کمی

 ها رو از چشم من ببینی...جریان
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حرف، دوباره شروع به قدم زدن کرد و افسار بی

اسب را یک دوِر دیگر، دور دستش چرخاند. 

 تر از قبل شنیدم.صدایش را دقایقی بعد، کمی آرام

 باشه، باشه... پس تو دیگه کاری به کارش نداری؟ -

 کاری با اون ندارم.چنه، من هی-

خوبه... امیدوارم اگه باز خواست حرفی خالف -

چه که باید، بزنه و من باهاش برخورد کردم، اون

 بهت برنخوره.

ام را کنترل کردم و سرم را به نشانه نفی لرزش چانه

 تکان دادم.

هام رو بهش خوره. چون من حرفنه، بهم برنمی-

و رفتارش رو زدم و اون باید حواسش رو جمع کنه 

درست کنه. تو هم توی گوِشت فرو کن، اونی که باید 

 توبیخ بشه من نیستم!

نگاهی به من انداخت و آن لبخند کج گوشه لبانش نیم

را دیدم. خیالم که بابت آرام بودنش راحت شد، نفسم 

را محکم بیرون فرستادم و خواستم ذهنم را آرام کنم 
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انم تا حد که موضوع امروز به یادم افتاد. چشم

 زده و عصبی پرسیدم:امکان گشاد شد و بهت

شون برای عروسی تو از قضیه برنامه ریزی-

 دونی؟چیزی می

ایستاد و افسار از دستش رها شد. به طرفم چرخید و 

 با ابروهایی باال رفته نگاهم کرد.

 چی؟ عروسی؟!-
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 دست به سینه، نگاهش کردم و غریدم:

اش رو هم چیدین، بله، عروسی! ظاهرا برنامه-

 برای سه هفته بعد.

لبانش را به هم فشرد تا نخندد اما آن چال روی 

دادند. الی لی راحت لو میاش را خیاش، خندهگونه

 چشم تنگ کرد و با خنده از من رو گرفت.

 طور... پس سه هفته بعد، عروسیمونه؟!که این-

 هورتاش؟!-

 صدا خندید.نگاهم کرد و بی

خودت گفتی، من که حرفی نزدم. اتفاقا هیچ -

 مخالفتی هم ندارم!

دستانم را مشت کردم و با الی چشمی تنگ کرده، 

 نگاهش کردم.

 خونه؟!اهرا کبکت عجیب خروس میظ-



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

546 

 سرش را با تفکر تکان داد و آهسته گفت:

نباید بخونه؟ من که مشکلی ندارم. اما انگار تو... -

 مشکلی داری؟

 سرم را میان دستانم گرفتم و غریدم:

تو رو خدا یکم جدی باش... من آمادگی مراسم -

 ازدواج رو ندارم، اون هم به این زودی!

رون فرستاد و سرش را به سمتم نفسش را محکم بی

 متمایل کرد.

خواستم یکم حرصت بدم! نگران دونم، فقط میمی-

کم عقب کنم که مراسم رو یهنباش، با آتام صحبت می

کنم. اما موقع هم یه بهونه پیدا میبندازیم. تا اون

 گونش...

منتظر ادامه حرفش ماندم که با مکث و آرام ادامه 

 داد:

دی، بهم بگو تا با آتام درمیون هروقت آماده بو-

دونی که ایل و بذارم و مراسم رو برگزار کنیم. می
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طایفه، دِل خوشی از این... نامزد موندن ندارن. 

 بهتره زودتر مراسم رو بگیریم و...

باز ایستاد و به طرفم چرخید. نگاه نگران و نفِس 

 ام را که دید، لبخن کوچکی زد و گفت:شدهحبس

شوره و نگرانی به دلت راه بدی. همون خوام دلنمی-

اولش بهت گفتم، من هوات رو دارم، حتی وقتی که 

خودت حواست نباشه... قرار نیست حتی اگه سه 

مون رو جلوتر هفته بعد هم ازدواج کردیم، رابطه

پیش ببرم. حداقل نه تا وقتی که خودت بخوای... 

 میگم؟ فهمی که چیمی

م و نگاه قدرشناسم را نفسم را آسوده بیرون فرستاد

 اش دوختم.به چشمان براق و مصمم

 آره... ازت ممنونم...-
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های به سختی گذشت، من در فکر حرفآن شبمان 

شد و تا خود هورتاش و او... این پهلو و آن پهلو می

مان فکر صبح، بیدار بود و به مکالمه شب گذشته

های چندان خوشایندی فهمیدمش، حرفکرد. میمی

زدم و سکوت بینمان زده نشد... من هم حرفی نمی

دادم. صبح شد و آن را به حرف زدن ترجیح می

های ابی نه چندان خوشمزه را به زور نگاهسیر
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های ریز هورتاش مشکوک ساری بیگ و خنده

خوردمشان، شکست جان کردم. درواقع اگر نمینوش

پذیرفتم. من هم ی خندان را میاز آن نگاه ذوب کننده

هرچه باشد، آدِم شکست نبودم! حتی اگر به قیمت 

 شد! بار دیگر، باال آوردنم تمام مییک

خبر از آن روزم، چندروزی از هورتاش بیبعد 

بودم. این فاصله گرفتِن هرچند کوتاه مدت، به نفع 

آن توانستم فکر کنم و بیتر میهردوی ما بود. راحت

ام دخیل که اجازه دهم احساساتم در تصمیم گیری

باشد، روی رفتارم با هورتاش فکر کنم. فکر کردم، 

ساسی که تازه به عشق و احساسی که داشتم... به اح

زد و من حتی به آوردن داشت در دلم جوانه می

کشیدم که بگویم و اسمش هم شرم داشتم. خجالت می

حتی در دل، اسمش را نجوا کنم و به احساسم نسبت 

 به او، فکر کنم. 

ام خواستم وقتی از جدال و درگیری احساس قبلینمی

خالص نشدم، به فکر شخص دیگری باشم و... با 

 کردم... ارزش احساس میر، فقط خود را بیکااین
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ای های جداگانهنخودچی و گندم بوداده را داخل کاسه

ریختم و روی میزی که تزئین کرده بودیم، گذاشتم. 

شام امشبمان روی اجاق درحال پختن بود و آیشن هم 

بیرون از آالچیق، همراه آتایم مشغول برپا کردن 

خل آالچیق که تمام آتِش چهارشنبه سوری. کارهایم دا

شد، یایلقم را روی موهایم مرتب کردم و از آالچیق 

های طایفه های بچهبیرون رفتم تا شاهد شادی کردن

ای ایستاده باشم. آیشن همراه بقیه دختران، گوشه

خندیدند. نگاهم را چرخاندم و با گفتند و میبودند، می

دیدن عمه و سمن، دستم را برایشان تکان دادم. 

آمدند. ای در دست، به سمت ما میدام قابلمههرک

ای که بقچههایشان و درحالیهایم هم همراه بچهخاله

میوه و خوراکی زیر بغل زده بودند، با خنده و 

حالی برایم دست تکان دادند. سالم بلندی کردم خوش

جا پیدایش و با شادی، دنبال آتایم گشتم. چرا هیچ

 کردم؟نمی
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 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت  صد و چهل و چهارم️▪

 

 

چشم بستم و نفس عمیقی گرفتم. بوی علِف سوخته و 

وزید ام پیچید. باد آرام میغذای روی اجاق زیر بینی

ها را با خود به و  بوی بهار و درختان و گل

کشاند. لبخند کوچکی زدم و طرف میطرف و آناین

دستانم را پشت کمرم قفل کردم. به دنبال آتاخان، 

آالچیق را دور زدم و با دیدنش که پشت نرده پیش 

گاوها بود، لبخند کوچکی روی لبانم نشاندم. تومانم 

را در دستانم مچاله کردم و کمی باال گرفتمش. با 

ود را به ها عبور کردم و خدقت، از میان ِگل و پهن
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آتا رساندم. کنار یکی از گاوها مانده بود و نگران 

کرد. دستش را هرازچندگاهی روی پهلو نگاهش می

کشید و چیزهایی را زیرلب و زیر شکمش می

 کرد. کنارش ایستادم و آرام پرسیدم:زمزمه می

 چی شده آتا؟ همه چی مرتبه؟-

 آن که نگاهم کند، لب زد:بی

از صبحه داره زور میزنه  نه... این گاو بیچاره-

 تونه... دنیا بیاره، اما نمیگوساله رو به

 به حاج صالح خبر دادید؟-

 نیم نگاهی به من انداخت.

شِب عیدی کجا صداش کنم بیاد؟ این گاو پیر شده، -

میره و اگه نتونه گوساله رو به دنیا بیاره... حتما می

 گوساله هم تو شکمش خفه میشه...

 و گفتم:لب گزیدم 

 نمیشه ذبحش کنید و بعد گوساله رو بیرون بکشید؟-
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سرش را به نشانه نفی تکان داد که نفسم را کالفه 

 بیرون فرستادم و اخم ریزی میان ابروهایم نشاندم.

 طوری که نمیشه. خودمون باید به دنیا بیاریمش.این-

 ناامید و نگران نگاهم کرد.

اریم. چطور قدر مهمون داالن؟ خودت که دیدی چه-

 آخه...

هام رو عوض شما نگران نباش آتا، من برم لباس-

 کنم و بیام. باشه؟ زود میام...

گذارم باشد، به هایی که میآن که حواسم به قدمبی

جا جلوی هایم را همانسمت آالچیق رفتم. باشماق

های شب آالچیق درآوردم و داخل شدم. همه لباس

لباسی کهنه پوشیدم. عیدم را از تن بیرون کشیدم و 

 یایلقم را سر کرده و جلوی دهانم، یاشماقش کردم.
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 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت  صد و چهل و پنجم️▪

 

 

با عجله به سمت آتایم رفتم که سمن در راه صدایم 

 زد:

 کجا گونش؟-

 به دنیا نمیاد، میرم کمک آتاخان.گوساله -

 میان خنده و بهت گفت:

االن؟ شب عیده دختر، بیا برو. من میرم آتام رو -

 صدا کنم بیاد کمک.
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 سرم را به نشانه نفی تکان دادم.

 نه، دیر میشه. گاو داره از دست میره...-

ها رد شدم و خود را به آتا رساندم. دستش را از نرده

و سعی در بیرون هل دادنش  کشیدزیر شکم گاو می

هایم را تا جایی که جا داشت، باال زدم داشت. آستین

و پایین یایلقم را روی سرم گره زدم. نفس عمیقی 

گرفتم و پایین تومانم را هم جمع کردم و دور کشش 

چرخاندم. نگاهم را پایین آوردم و به شلوارکی که 

! جلو چنان بد هم نبودپایم بود خیره ماندم. خب... آن

رفتم و آتا را کنار زدم. دم گاو را باال دادم و 

 بود، بلند گفتم: درحالی که چشمم به ُسم گوساله

 خوام.آتا طناب می-

از من فاصله گرفت و به دنبال طناب رفت. دستم را 

باال آوردم و دوِر دیواره چرخاندم. نفس عمیقی 

گرفتم و دستم را داخل بردم. اخم غلیظی روی 

م نشاندم و ُسم دیگر گوساله را، همان داخل اپیشانی

گرفتم. آرام بیرون کشیدمش اما باز ُسر خورد و 
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داخل رفت. نفسم را کالفه بیرون دادم و چشم 

چرخاندم که آتا آمد. سر طناب را گره زد و به دستم 

 داد. گره را دور ُسم گوساله انداختم و تند گفتم:

 ی دیگه الزم دارم.یه گره-

ری به دستم داد و گره را داخل شکم گاو ی دیگگره

بردم و دور ُسم دیگر گوساله بستم. خواستم دستم را 

ای زد و همراه ُسم دوم بیرون بکشم که گاو نعره

 جلوتر رفت.

آتا برو سر گاو رو بگیر، نذار تکون بخوره... برو -

 آرومش کن.
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 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت  صد و چهل و ششم️▪

 

 

حرف به طرف سِر گاو رفت و سرش را میان بی

جا نگهش دارد. ُسم دیگر را بازوانش گرفت تا یک

به زور بیرون کشیدم و نفسم را آسوده بیرون 

یعنی بیرون  ماند مرحله بعد...فرستادم. حال می

ها و درآوردن سرش... طناب را دوِر کشیدن ُسم

ها چرخاندم و محکم کشیدمش. اخمم تشدید شد. گره

کردم کرد؟ احساس میچرا خود گاو تالشی نمی

دیگر نیرویی برایم باقی نمانده. تا زانوی گوساله را 

بیرون کشیدم و دست نگه داشتم. طناب، کف 

طوری شد همینمیهایم را سرخ کرده بود. ندست

بیرون بکشمش. گاو پیر نیروییی نداشت و طناب هم 

هایم را ساییده بود. طی یک تصمیم آنی، تومان دست

هایم چرخاندم. را از تنم بیرون کشیدم و دور دست
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طناب را دوباره گرفتم و با تمام توان کشیدمش که 

ی گوساله بیرون ی گاو باال رفت و پوزهصدای نعره

دی از سر شگفتی زدم. دیگر نیروز در تنم آمد. لبخن

هایم را روی هم فشردم و نفسی تازه نمانده بود. پلک

کردم اما دیگر نای کشیدن نداشتم. سوزش کف 

ی تومانم هم احساس هایم، حتی از روی پارچهدست

هایم ُسر خورد و سر شد. یک آن، طناب از دستمی

گرفته گوساله به داخل بازگشت که پشت سرم، طناب 

ام را آسوده بیرون و کشیده شد. نفس حبس شده

بار خیلی فرستادم و دوباره طناب را گرفتم. این

راحت، سر گوساله بیرون آمد. خیالم که از بابت 

کشیده شدن طناب راحت بود، رهایش کردم و 

 نزدیک گاو شدم تا بدن گوساله را بیرون بکشم.

رو طور طناب رو نگهش دار تا من بدنش همون-

 بیرون بکشم.

توانست گوساله به خاطر مایع روی صورتش نمی

نفس بکشد. دستم را روی صورتش کشیدم و 

طور محتویات روی صورتش را زمین ریختم. همان
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شد، بدنش را آرام آرام از که طناب جلو کشیده می

بدن مادر بیرون  کشیدم و با دیدن پاهایش، نفسم را 

را با دستانم گرفتم تا محکم بیرون دادم و تن گوساله 

زمین نیوفتد. شخصی که طناب را گرفته بود هم جلو 

آمد و کمکم کرد تا گوساله را روی زمین بگذاریم. 

توانستم جوره نمیاشک جمع شده در چشمانم را هیچ

ام، خیسی ام را باال کشیدم و با شانهمهارش کنم. بینی

 دم:چشمانم را گرفتم. صدای آشنایی را از کنارم شنی

 کارت عالی بود گونش...-
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 قسمت  صد و چهل و هفتم️▪

 

 

سر باال آوردم و خواستم تشکر کنم که با دیدن 

کرد؟ سریع جا چه میهورتاش، بهتم زد. او... این

ام چشم اختم و به پاهای نیمه برهنهنگاهم را پایین اند

دوختم. نه... حاال وقت آمدنش نبود! وای... یعنی 

جا بود و مرا در این وضعیت ساری بیگ هم این

دیده بود؟ سریع نگاهش کردم و لبخند لرزانی زدم، 

 و با تته پته گفتم:

 جا...تو... این-

های خندید و مشغول بازکردن طناب از دور ُسم

 گوساله شد.

ات گفت اومدیم بهتون سر بزنیم که دخترعمه-

 تونم این پشت پیدات کنم.می

لب گزیدم و به گوساله چشم دوختم. مشغول نوازش 

سرش شدم و به لحظات پیشم فکر کردم. به قدری 
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حالم خوب بود که حتی شرم و خجالت هم 

توانست مانع این حس خوبم بشود. گاو پیر، نمی

چرخید و روی زمین  خسته و ناتوان به سمت ما

اش نشست. درحالی که مشغول لیس زدن گوساله

 بود، سرش را نوازش کردم و گفتم:

 کردم بتونی به دنیا بیاریش، گل کاشتی!فکر نمی-

آتا خان به طرفم آمد و آن طرف گوساله، رو به 

 خیز نشست.رویم نیم

تو جون هردوشون رو نجات دادی، بهت افتخار -

 کنم گون قیزیم.می

 دستی روی سرم کشید و به سطل آب اشاره کرد.

ها و پاهات رو بشور، از پشت آالچیق برو بیا دست-

هات رو عوض کن. ساری بیگ، داخل و لباس

هات جلوی آالچیق و دور شوهرخاله و شوهرعمه

 آتیش نشستن. 

ی هورتاش هم کوبید و قدردان نگاهش روی شانه

 کرد.
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 خدا قوت، تو هم زحمت کشیدی. -

ز ما فاصله گرفت و مشغول شستن دست و رویش ا

توانستم با این وضعیتم سر روی شد. واقعا نمی

کردم! بالشت بگذارم... امشب را باید حمام می

 زیرچشمی به هورتاش نگاه کردم و لب زدم:

 منم ازت ممنونم، بابت کمکت.-

 کاری نکردم، کار اصلی رو تو کردی.-

 دید.ها اشاره کرد و آرام خنبه طناب
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 قسمت  صد و چهل و هشتم️▪

 

 

 بینم.ها چیه؟ اولین باره میجریان این طناب-

 شانه باال انداختم و متقابال خندیدم.

ها که زوِر مردها یه روش دخترونه ست، ما خانوم-

 نداریم! رو 

آتاخان که رفت، هورتاش هم بلند شد و به سمت 

 سطل رفت.

هات بیا آب بریم دست و پات رو بشور، برو لباس-

 رو عوض کن.

سر تکان دادم و بلند شدم. نگاه آخرم را به گوساله و 

مادرش انداختم و با عشق خندیدم. چه لحظات ناب و 

 شیرینی را در این شب، برای خودم رقم زده بودم!

دستانم را شستم و مشغول آب کشیدن پاهایم بودم که 

 هورتاش گفت:
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 شلوارک بهت میاد!-

اش، به سرفه دستانم از حرکت ایستاد که میان خنده

افتاد و با ابروهایی باال رفته نگاهم کرد. گره یایلق 

را با دست آزادش، از باالی سرم باز کرد و یاشماق 

ص باشد. دور دهانم را کنار زد تا صورتم مشخ

نگاهش روی صورتم چرخید و با همان لبخند روی 

 لبانش گفت:

 تری!های گل انداخته... خوشگلبا این گونه-

زند. نگاهم ام آتش بیرون میکردم از یقهاحساس می

را دزدیدم و پاهایم را هم شستم. درحال که دستانم را 

دادم تا پاهایم مشخص نباشد، به زور جلویم تکان می

 ردم:زمزمه ک

طوری نگاهم نکن! برو پیش بقیه مردها، منم اون-

 لباسم رو عوض کردم میام.

لبانش را به هم فشرد و نگاهش را از روی صورتم 

برداشت. سطل را روی زمین گذاشت و با تعلل، به 
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سمت جلوی آالچیق رفت. نفسی آسوده کشیدم و به 

 سمت در پشتی آالچیقمان پا تند کردم.

هایم را از تن پشت پرده جهیدم و لباسبه سمت 

های قبلی ای پرت کردم. لباسبیرون کشیدم و گوشه

را پوشیدم و موهایم را باز کردم و دوباره بافتمشان. 

داد. کردم تمام بدنم بوی آن گوساله را میاحساس می

توانستم میان این همه مهمان، بگویم دلم چطور می

 وم؟خواهد و به رودخانه برحمام می

هایم را روی هم فشردم و کالفه و عصبی، از پلک

 آمد بگویم...آالچیق بیرون رفتم تا بهشان خوش
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 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت صد و چهل و نهم️▪

 

 

ی ساری بیگ کنار آتایم نشسته بود و با لبخند پهن

خندیدند و هرازچندگاهی، گفتند و میروی لبانش، می

های داخل کاسه، ُمشتی پر از نخودچی و گندم

شان خوشامد گفتم. کردند. جلوتر رفتم و به همهمی

هایم، کنار اجاق بروم که خواستم به سمت خاله

 ساری بیگ صدایم زد:

 جا کنارم بشین.گلین، بیا این-

چهره خندان هورتاش  "چشم"ای گفتم و زیرچشمی به

نگاه کردم. دقیقا برای چه لبخند ژکوند تحویل من 

داد؟ پشت چشمی برایش نازک کردم و به سمت می

ساری بیگ رفتم. کنارش، روی زیلویی که روی 

زمین و جلوی آالچیق پهن کرده بودند نشستم و به 

 ام چشم دوختم. خورده های درهم گرهانگشت
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کردی گلین، بهت  بیوک خان بهم گفت چیکار-

 کنم.افتخار می

 زده گفتم:لبخند کوچکی زدم و خجالت

 آتا خان اغراق کرده، من که کاری نکردم.-

نه گلین، زائوندن یه گاو پیر کار هر مردی نیست، -

 تو دیگه خیلی عالی بودی، شک نکن. 

های ام آرام کوبید و رو به یکی از عروسروی شانه

 ش کردن چای بود، گفت:ام که مشغول پخخاله هایده

 طرف.گلین، سینی رو بیار این-

استکان کمرباریکی از داخل سینی برداشت و کنار 

 زده گفتم:لیوان خودش گذاشت. قدردان و شرم

 دستتون درد نکنه، زحمت نکشید.-

اونی که زحمت کشیده تویی. باید خستگیت رو در -

 کنی.

م استکان خودش را برداشت، چایش را بوئید و آرا

 گفت:
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تونه هر خستگی این عطر و بوی چای گیالن می-

 رو در کنه.

من هم استکانم را برداشتم و بوییدمش. عطر تلخش 

کرد. بوی آتش و هیزم سوخته هم حسابی دلبری می

بوی خاصی به چای داده بود که هوش از سرم 

پراند. قلوپی نوشیدم و استکان را پایین آوردم که می

جکاو و آراِم هورتاش شد. نگاهم، قفل نگاه کن

خواستم سرم را باز پایین بیندازم اما دلم نیامد... دلم 

 های شیرینش بگیرم و... شیرین؟نیامد نگاه از عسلی
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 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت  صد و پنجاهم️▪

 

 

را محکم بیرون فرستادم و قلوپی دیگر نفسم 

نوشیدم... لبخند نامحسوس و خیلی کمرنگی روی 

لبانم نشست. با عسل چشمانش کامم را شیرین 

ها! چیزی ته نوشیدم... چه حرفکردم و چای میمی

دلم تکان خورد و لبخند از روی لبانم پاک شد. انگار 

یکی، چنگ به قلبم زده بود و آن را میان مشتش 

کرد و دوباره محکم فشرد و رها میفشرد. مییم

فشرد... سرم را تکان گرفت و میمیان انگشتانش می

مانده چای استکانم را یک نفس سر دادم و باقی

ام هوای سرد کشیدم که دهان و گلویم سوخت. با بینی

را نفس کشیدم و استکان را زمین گذاشتم. از کنار 

از او تشکر کردم. ساری بیگ بلند شدم و بابت چای 

 رو به آتاخان کردم و با خجالت گفتم:



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

570 

آتا من میرم *قََره داش، قبل تاریکی کامل هوا -

 گردم.برمی

 آتا سر تکان داد و دستی روی زانوهایش کشید.

 خوای آیشن یا آیناز رو با خودت ببر.می-

نگاهم را به سمت آیشن و آیناز کشاندم. کنار بقیه 

 خند بودند.دختران مشغول بگو و ب

ها زنم و میام. بچهنه، میرم یه چرخی با قره می-

 مشغولن، مزاحمشون نشم بهتره.

 رویم ایستاد.هورتاش بلند شد و روبه

 پس صبرکن من باهات بیام.-

نگاه پرغرور و لبخند کمرنگ آتاخان را که دیدم، 

 هایم ناخواسته در هم رفتند. نالیدم:اخم

 ه کار داشته باشی!خوام مزاحمت بشم! ممکننمی-

سرش را به نشانه نفی تکان داد و کالهش را روی 

 موهایش مرتب کرد.

 گردیم.نه، بیکارم. بریم، موقع شام برمی-
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کالفه نفسم را بیرون فرستادم و به اجبار با او 

کردم و موافقت کردم. حال چطور سرش را گرم می

 فرستادمش پی نخود سیاه که بتوانم راحت باشم؟می

هایم را پوشیدم و به سمت قره رفتم. افسارش ماقباش

 را باز کردم و به پشت آالچیق بردمش.

 

———————————————— 

 

 *قره داش: سنِگ سیاه، اسم مکان
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 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت  صد و پنجاه و یکم️▪

 

پیچ هایم را بقچهاز پشت آالچیق، داخلش شدم و لباس

کردم. بیرون آمدم و بقچه را داخل خورجین قره 

 گذاشتم که صدای هورتاش را از پشت سرم شنیدم:

 کمکت کنم؟-

 با حرص نگاهش کردم و غریدم:

 نه، ممنون! -

سوارش شدم و جلوتر از او، به راه افتادم. خودش 

رویش ه نگاهش به روبهکرا به من رساند و درحالی

 بود، آرام و باخنده زمزمه کرد:

 خوای بری شنا.نگفته بودی می-

 چیزی واسه دونستن تو نبود!-

 بار خنده در لحن و صدایش مشهود بود:این

 گفتی من هم لباس بردارم!می-
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زمان با بیرون انگشتانم را دور افسار افشردم و هم

 فرستادن نفسم گفتم:

طرف! این که قبول کردم یای اونقرار نیست تو ب-

خاطر رودربایستیم بود چون همراهم باشی، به

 تونستم پیش ساری بیگ و آتام چیزی بگم!نمی

بار بلندتر و مردانه خندید و زیرچشمی نگاهم این

 کرد. 

من که دارم این راه رو میام، یکی دو تیکه لباس -

گردم ها رو نداره. فوقش برمیخیس که این حرف

 کنم!چیق خودم و عوضشون میآال

ام کوبیدم و با حالی زار، با کف دست به پیشانی

نگاهش کردم. اصال من غلط کردم که گفتم عسلی 

هایش شیرین بود! خودش مثل زنبوری عمل چشم

نهایت عاشق نیش زدن و گزیدن کرد که بیمی

های مسخره را هم طعمه اطرافیانش بود و آن عسل

 زدیکی کنند و او نیش بزند!گذاشته بود که هوس ن
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به قره داش رسیدیم. از قره پیاده شدم و درحالی که 

بقچه را زیر بغلم زده و با دست دیگرم، دامنم را باال 

 نگه داشته بودم، رو به هورتاش گفتم:

جا رسوندی، حاال برو تو ممنون که من رو تا این-

دشت دنبال نخود سیاه بگرد تا من برگردم. نبینم بیای 

 ها!طرفاین

های نسبتا پهن و سنگ قره داش، جایی میان تخته

بزرگی در دامنه کوه بود که هر طرفش را 

های سخت و بزرگ و درختان پوشانده بودند و سنگ

جوشید. درست وسطش، آِب گرمی از دل کوه می

گرفتم، فضای عالی و اگر بوی آب را در نظر نمی

 امنی برای شنا و حمام کردن بود.
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 قسمت  صد و پنجاه و دوم️▪

 

 

کنار آب ماندم و با لذت نگاهش کردم. به درختی که 

ام را زمین نزدیکی آب بود، تکیه زدم و بقچه

گذاشتم. فانوسی که داخل خورجین گذاشته بودم را 

برداشتم، روشنش کردم و از شاخه آویزانش کردم. 

یایلقم را از روی سرم برداشتم و روی شاخه درخت 

انداختم. مشغول بافتن موهایم بودم که حضور 

شخصی را درست در کنارم احساس کردم. سرم را 

او ِکی  آرام چرخاندم و با دیدن هورتاش، ماتم برد.

 دنبالم آمده بود؟ چرا حواسم به حضورش نبود؟ 
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پیرهنش را از سرش درآورد و نگاهم میخ باالتنه 

ستبرش شد. آب دهانم را قورت دادم و خواستم 

چیزی بگویم که دستش به سمت کمر شلوارش رفت. 

 سریع نگاهم را چرخاندم و با حالت جیغ مانند گفتم:

 کنی؟چه غلطی می-

 ا خندید.پروبلند و بی

 میرم شنا کنم!-

جا ای واسه شنا پیدا نکردی؟ اینجای دیگه-

اختصاصی منه، خودت برو یه جا دیگه، هرجایی به 

 جا!غیر این

با صدای پرت شدنش داخل آب، نفسم را آه مانند 

خواست کنار بیرون دادم و نگاهش کردم. دلم می

همان درخت بنشینم و بزنم زیر گریه! با عجز و بلند 

 فتم:گ

 خواستم برم شنا!خدا ازت نگذره هورتاش، من می-

سرش را از آب بیرون آورد، آب روی صورت و 

 موهایش را کنار زد و با نگاه خندانش، نگاهم کرد.
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 خب تو هم بیا، چه اشکالی داره؟-

 جیغ کشیدم:

 حیا نیستن!چه اشکالی نداره؟! همه که مثل شما بی-

به طرفم آمد و با همان خنده خصمانه روی صورتش 

اش تا باالی نافش از آب بیرون آمد که رو باالتنه

 گرفتم و دوباره با جیغ گفتم:

 نیا بیرون، گمشو توی همون آب بمون!-

 اش در فضا پیچید.صدای قهقهه

 شلوارک پامه گونش، لخت مادرزاد که نیستم!-

نفسم را با خیال راحت بیرون فرستادم و زیرچشمی 

 نگاهش کردم.

تری! حاال بیا بیرون، بسه طوری قابل تحملینباز ا-

دیگه. خندیدیم، دستت هم درد نکنه، برو پی کارت 

 بذار منم به کارم برسم!
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 به سینه، عقب عقب رفت و متفکر نگاهم کرد.دست 

 ترسی!تو می-

ناخوداگاه اخم کردم. سرم را کامل به طرفش 

 چرخاندم و غریدم:

 ترسم؟از چی می-
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 شانه باال انداخت و به اطراف نگاه کرد.

دونم... جا... نمیاز این آِب تاریک... از فضای این-

 شایدم از من!

فقط کمی که نه،  ترسیدم؟ نه خب...من از او می

خیلی زیاد پیش او احساس شرم و خجالت 

کردم... اصال راحت نبودم راست راست جلوی می

رویش لخت شوم و بپرم داخل آب! هرچند، من هم 

 قرار نبود لخت مادرزاد شوم! 

 ترسم... راحت نیستم.نه، نمی-

ام دستانم را مشت کردم و اخم کوچکی روی پیشانی

 نشاندم.

شما حیا رو قورت ندادن، یه قلوپ آب  همه که مثل-

 از روش نخوردن که! 

سرش را به نشانه فهمیدن تکان داد و نگاهش باز، 

 رنگ و بوی شیطنت گرفت.

ها رو قورت تونم کمکت کنم تو هم حیا و اینمی-

 بدی! 
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سرم را تند تکان دادم که باز به طرفم آمد. آب دهانم 

که خندید و  را فرو بردم و عقب عقب، قدم برداشتم

و قبل از  رویم ایستادکامل از آب بیرون آمد. روبه

که بخواهم حرکتی کنم، مرا روی کولش انداخت این

های ُمشتم به کمرش، به توجه به جیغ و ضربهو بی

سمت آب برد. خواستم چیزی بارش کنم که از روی 

اش را فهمیدم، نفس عمیقی اش برداشت و نقشهشانه

ا بستم و یک آن، تمام بدنم را آب گرفتم و چشمانم ر

گرمی فرا گرفت. از آب بیرون آمدم و موهایم را 

زدم، با نگاهی باال دادم. درحالی که نفس نفس می

تشنه به خونش، به او زل زدم که خندید و شانه باال 

انداخت. آب روی صورتم را کنار زدم و سرم را به 

بردم ای خم کردم، انگشتم را داخل گوشم فرو گوشه

و تکانش دادم تا آب داخلش بیرون بریزد و در همان 

 حال، عصبی غریدم:

کنم! گونش رسم هورتاش، تالفی میبه حسابت می-

 نیستم اگه کارت رو تالفی نکنم!
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باز نیشش را شل کرد و درحالی که دستانش را به 

کرد، هردوطرفش و شبیه به بغل گرفتن باز می

 گفت:

 منتظر تالفیت هستم!-
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هایم را از تنم فاصله دادم و با اخم غلیظی، نگاه لباس

و از هورتاش گرفتم. به سمت لبه خشکی رفتم 

ای نزدیک خواستم باال بروم که صدایی را با فاصله

 ها خشک شد.از خودم شنیدم و دستانم روی چمن

 کجا میری؟ مگه قرار نبود شنا کنی؟-

آرام به طرفش چرخیدم و با دیدن فاصله اندکش با 

 خودم، با تته پته گفتم:

نه ممنون، صرف شد! بهتره برم بیرون، هوا -

 خورم!سرده، سرما می

تر آمد که باز عقب رفتم. چه از جانم ید و نزدیکخند

گذاشت تا خواست؟ باز داشت سر به سرم میمی

اذیتم کند؟ یا واقعا قصد دیگری داشت؟! سرم را تند 

تکان دادم، او که اصال اهِل قصد شوم داشتن نبود! 

برد و باز فقط گاه گاهی مرا تا مرز ایست قلبی می

 گرداند!می

ه همین زودی بری گونش، تو قرار نیست ب-

 فهمی که؟ می
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وقفه تکان دادم که به خنده افتاد و با سرم را تند و بی

 فشردن لبانش به هم، جلوی خنده را گرفت.

تر، نه! ترجیح میدم نفهم باقی بمونم! حاال برو عقب-

 آفرین گل پسر!

دستانش را از هم باز کرد و نزدیکم شد. خواستم باز 

که پایم روی سنگی پوشیده از قدم به عقب بردارم 

خزه و جلبک رفت و ُسر خورد. به عقب خم شدم و 

دادم که هینی کشیدم، هرآن امکان افتادنم را می

دستانش پشت کمرم قفل شد و مرا باال نگه داشت. 

آرام پلک گشودم و نگاهش کردم. رویم خم شده بود 

کرد. این جنس نگاهش را... و هراسان نگاهم می

 ترساند؟ دم... چرا افتادنم باید او را میفهمینمی

دم عمیقی گرفتم و صاف ایستادم. تشکر آرامی کردم 

و خواستم فاصله بگیرم که خیرگی نگاهش، 

ام را تشدید کرد و مجبورم کرد سر باال کالفگی

کرد. بیاورم. آن گره ریز میان ابروهایش، اذیتم می

و  شد احساس کنم... واقعا برایش مهممباعث می

نگرانم است... آب دهانم را فرو بردم و لب گشودم 
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صدای لبانم تا چیزی بگویم که نتوانستم و برخورد بی

باهم، تنها کاری بود که توانستم انجام دهم. دستانم را 

هایش برداشتم و پایین انداختم. آرام، از روی سرشانه

ام نگاهم را دزدیدم و خواستم فاصله بگیرم که چانه

اری آرام و خواستنی باال گرفت و سرش را را با فش

 تر آورد.نزدیک
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صورتش را درست مقابل صورتم قرار داد و نگاه 

از عسلِی خمارش را در نگاهم دوخت. چشمانش 

تر رفتند. مسخ روی چشمانم ُسر خوردند و پایین

 عسل شیرین چشمانش، آهسته و لرزان لب زدم:

 هورتاش؟-

که حواسش پی چشمان لرزان و نگاه هراسان و آنبی

 پراسترسم باشد، آرام گفت:

 جانم؟-

باره فشرده شد. آب دهانم را برای بار قلبم به یک

م را روی دوم فرو بردم و نفس گرفتم. گرمای نفس

ای صورتش پخش کردم که چشمانش را برای لحظه

بست. وضعیت میانمان چندان هم جالب به نظر 

رسید... خب، االن فرصت مناسبی برای انتقامم نمی

 بود!

 دونی که باید ازم فاصله بگیری؟می-

چشم باز کرد و گوشه لبش به طرز شیطنت آمیزی 

 باال رفت.
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تونی از قدم هم نمیدونی که تا خودم نخوام یه می-

 من فاصله بگیری؟

گفت... با دیدن آن دست و بازوهای پهن و راست می

کرد. بزرگش، حتی فکر فرار هم به ذهنم خطور نمی

سرم را خیلی آرام به نشانه نفی تکان دادم و زمزمه 

 کردم:

 تو قول داده بودی که تا خودم نخوام نزدیکم نمیشی!-

هایش را کامل به نمایش خندید و ردیف دندانباز 

 گذاشت.

تونم از گور بابای تموم قول و قرارها... چطور می-

 این میوه ممنوعه بگذرم؟

لحنش در عین شوخ بودن، جدی بود و همین مرا 

ترساند. لعنت به تو هورتاش... لعنت به تو که با می

این رفتار ضد و نقیضت، فقط سردرگمی و گیجی 

 به جا گذاشتی!برایم 

دونی که چیدن این میوه ممنوعه ممکنه به قیمت می-

 رونده شدنت تموم بشه؟
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شانه باال انداخت و نگاهش را از روی لبانم، به 

که پلک بزند، خیره آنسمت چشمانم سوق داد و بی

 نگاهم کرد.

ارزه ی لعنتی مییه لحظه داشتن اون میوه ممنوعه-

 ...هاتبه چندوقت کج خلقی کردن
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 اخم در هم کشیدم و زمزمه کردم:

خوای کج خلقی واقعی رو نشونت کج خلقی؟ می-

 بدم؟

 صدا خندید و باز نگاهش ُسرید.بی

ته به اندازه کافی نشونم نه قربونت، این چندوق-

دادی... بذار یه مدت خیلی کوتاهی هم از خوش 

 هات لذت ببریم!خلقی

لبم را از داخل گزیدم تا به خنده باز نشود. این بشر، 

به هیچ صراطی مستقیم نبود! دم عمیقی گرفتم و 

هایش دوباره دستانم را باال آوردم، و روی شانه

ود! قرارگرفتن گذاشتم. خب... االن دقیقا وقتش ب

هایش را که احساس کرد، دستانم روی شانه

ابروهایش را متعجب باال فرستاد و نگاهم کرد. الی 

گرش را به چشمش را کمی تنگ کرد و نگاه پرسش

 چشمانم دوخت.

 گذره؟چی تو اون سرت می-

 دونم... دلبری؟!نمی-
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ام گرفت. سرش را به نشانه نفی باز خندید و خنده

چشمانش روی تک تک اجزای صورتم تکان داد و 

 چرخید.

چسبه! خیلی دوست دارم نه، این وصله به تو نمی-

 گذره... بدونم چی تو مخت می

هایمان تر رفتم و فاصله یک وجبی میان بدننزدیک

را هم پر کردم که نگاه خندانش رنگ باخت و 

اش آرام آرام، از روی صورتش محو شد. کالفه خنده

ت دستانش را از دور کمرم نفس گرفت و خواس

تر گرفتم و به سمت هایش را محکمبردارد که شانه

خودم کشیدمش. باال و پایین شدن سیبک گلویش را 

که دیدم، نگاهم رنگ و بوی شیطنت گرفت. پس باز 

 کرد و حاال رو دست خورده بود؟ داشت اذیتم می

سرم را کمی به سمت شانه چپم متمایل کردم و 

هایم بلند شدم که رتر کردم. روی پنجهچشمانم را خما

ام برای بار دوم سیبک گلویش باال و پایین شد و خنده

گرفت. لبخند روی لبانم را که دید، نگاهش را باال 

 آورد و کنجکاو و آرام پرسید:
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 گذره گونش؟چی تو سرت می-

نفسم را آرام بیرون فرستادم و کامال مماس صورتش 

و لبم را نزدیک الله  ایستادم. سرم را جلو بردم

 گوشش نگه داشتم.
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زمان با برخورد لبانم با الله لب باز کردم و هم

 گوشش، زمزمه کردم:

 تالفی!-

را عقب برد و خواست چیزی بگوید که سرش 

هایش را به سمت عقب هل دادم و با خنده و شانه

هایی بلند اعتراض بلندش، به آب پرتش کردم! با قدم

و با خنده، از اویی که بلند شده بود فاصله گرفتم و 

 خواست نزدیک شود که جیغ کشیدم:

 کنما!بار خیلی بد تالفی مینزدیکم نشو! این-

ورتش را کنار زد، نفس عمیقی گرفت و آب روی ص

 با خنده گفت:

 کارت نکنه، یه لحظه فکر کردم...خدا بگم چی-

 لب گزیدم و پرخنده نگاهش کردم.

 یه لحظه فکر کردی چی؟!-

 شانه باال انداخت و آرام به طرفم آمد.

 رسم!فکر کردم رام شدی و دارم به آرزوم می-
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خندید و آمیز پلک چپم که پرید، تخس و شیطنت

 تر شد.نزدیک

 چه آرزویی؟-

ای که باز از دستم قسر در چیدن اون میوه ممنوعه-

 رحمی گونش... خیلی!رفت... خیلی بی

 قدم به عقب برداشتم و آرام و با لبخند گفتم:

 چرا؟-

شانه باال انداخت و موهای خیسش را به عقب 

 فرستاد.

 گردونی! بری و برمیتشنه تا لب آب می-

جان کنی! جا نوشتونی از آب اینای، مینهاگه تش-

 بخور پسر جان، گوارای وجودت!

پا تند کرد که جیغ آرامی کشیدم و با خنده خود را به 

خشکی رساندم. پشت درخت ماندم و درحالی که 

 داشتم، بلند گفتم:هایم را یکی یکی برمیحوله و لباس
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 خداهام رو عوض کنم! بهطرف، بذار لباسنیا این-

بفهمم حتی نزدیک خشکی و کال درخت شدی، از 

 زنم!همین درخت داِرت می

 صدایش را با فاصله دوری از خودم شنیدم:

 هات رو عوض کردی میام باال... راحت باش.لباس-
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طرف دویدن و رسیدگی طرف و آنهمه مشغول این

هایش را هنوز به کارهای آخرشان بودند. یکی لباس

عوض نکرده بود، دیگری غذایش هنوز آماده نبود، 

 تمام مانده بود و...اش نیمهیکی چیدن سفره

شده را داخل سفره گذاشتم و کنار های رنگتخم مرغ

یم هم در راس سفره، نشسته و آیشن نشستم. آتا

ای که درحال خواندن دعا بود. رادیوی نوی شهری

آتا سفارش داده بود، آن سر آالچیق و روی تخت 

شد که قرار گرفته بود و صدای مردی از آن بلند می

داد. نگاهم را دور تا دور نوید سالی نیکو را می

سفره چرخاندم. همه اهل طایفه داخل آالچیق جمع 

مان و دور سفره نشسته بودند. یکی یکی، جمع بودند

کامل شد و ثانیه شماری مرد داخل رادیو شروع شد. 

از قبل گذشتند و قلب من، تندتر چنان میها همثانیه

کوبید. بوی خاک نم و سبزِی درختان، تپش قلبم می

زمان با ثانیه آخر، برد. درست همرا باالتر می

ها چیق آمد و بچهصدای شلیک تیری از بیرون آال

کشیدن کردند. لبخند  حالی و جیغشروع به خوش
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پهنی روی لبانم نشاندم و بعد از روبوسی با آیشن، 

به سمت آتاخان رفتم. او را در آغوش گرفتم و مرا 

میان بازوانش فشرد. روی موهایم را بوسید و با 

 محبت گفت:

 بایرامون موبارک* گون قیزیم.-

 ردم.لبخندی زدم و نگاهش ک

 ساق اُول* آتام.-

از آتاخان جدا شدم و نوبت به روبوسی با بقیه زنان 

و دختران طایفه رسید. باالخره از زیر دست ماچ و 

های زنان خالص شدم و سبد تخم مرغ تزئین بوسه

شده را از داخل سفره برداشتم. از آالچیق بیرون 

ها به رفتم جلوی آالچیق، کنار تیرک ایستادم. بچه

ها هجوم آوردند و با خنده و شادی، تخم مرغسمتم 

های را از داخل سبد برداشتند و با همان خنده

شان، گریختند. این تخم مرغ پخش کردن میان دلبرانه

کار ها، همیشه به عهده من بود. آیشن که از اینبچه

اش را نداشت. با زد و آتایم هم حوصلهسر باز می
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دوباره کنار سفره  سبد، داخل آالچیق شدم و خواستم

 و پیش بقیه دختران بنشینم که آتا صدایم زد:

 گونش؟-

 سرم را چرخاندم و نگاهش کردم.

 بله آتا؟-

جلقایش را پوشید و کالهش را روی سرش مرتب 

 کرد.

نشین دختر، پاشو آماده شو بریم آالچیق ساری خان -

 بیگ.

 

————————— 

 

 *بایرامون موبارک: عیدت مبارک

 ای برای تشکرجمله -نده باشی *ساق اُول: ز
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 لب برچیدم و خواستم اعتراض کنم که عمه گفت:

جا هستیم، هرکسی اومد دخترم، پاشو. ما اینآره -

کنیم. تا شماها برگردید، سفره ناهار ازش پذیرایی می

 کنیم.رو هم پهن می

با تعلل از کنارشان بلند شدم و به سمت پشت پرده 

هایم را عوض کنم. تومان آبی رنگ و رفتم تا لباس

کوینکی سفید به تن کردم و جلقای سیاهم را هم از 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

598 

دارم را هم برداشتم و گل وشیدم. یایلقرویشان پ

درحالی که کش پایین بافت موهایم را محکم 

 کردم، از آالچیق بیرون آمدم.می

آتا دستانش را پشت کمرش قفل کرده و منتظر، قدم 

زد. یایلقم را روی موهایم مرتب کردم و نزدیکش می

 شدم.

 بریم آتا.-

ضایت نگاهی از سر تا پا به من انداخت و لبخند ر

 بخشی زد.

 ها بهت میان.لباس-

زده سرم را پایین انداختم و تشکر آرامی خجالت

هایمان شروع کرد به قدم توجه به اسبکردم. بی

 زدن که پرسیدم:

 با اسب نمیریم؟-

کم از هوای بهار لذت ببریم! دلم واسه نه قیزیم، یه-

 جا تنگ شده بود.بهاِر این

 ازویش حلقه کردم.سر تکان دادم و دستم را دور ب
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جا دور بودیم. هوای سرد آره، شیش ماه بود از این-

هم شده بالی جون، تا میایم به یه جا عادت کنیم، باز 

 باید کوچ کنیم. 

 نفسم را آه مانند بیرون فرستادم و زمزمه کردم:

ییالق و قشالق سخته، تا میام به یه جا عادت کنم، -

دیدم، دلم په رو نمیتجا میریم. سه سال بود آقاز اون

جا واسش تنگ شده بود. بعد سه سال برگشتیم این

 جا برم.خواد از اینو... دیگه دلم نمی

 خندید و دستی روی موهایم کشید.

جا بمونیم. پاییز و دونی که نمیشه تا آخر همینمی-

تر. زمستون هوا سرد میشه، باید بریم یه جای گرم

بعدا دل کندن ازشون جاها که تو هم دل نبند به این

جا دونی همیشه اینبرات سخت باشه. وقتی می

 نیستی، نباید بهشون عادت کنی.

سرم را به نشانه فهمیدن تکان دادم و دیگر چیزی 

گفت... نباید به چیزهای موقت نگفتم. آتا راست می
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بستم. این مکان هم یکی از عالیِق موقتم دل می

 بود...
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ها، آوازشان به راه بود و بوی اسفند و شادی بچه

شان با داد. همیشه جشن گرفتنبه من میحس خوبی 

این ساز و دهل و خواندن و قربانی کردن و اسفند و 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

601 

شان به آتش همراه بود. یک عید نبود که این بساط

راه نباشد و خیلی ساکت و آرام، نوروز را به سر 

ها با دیدن ما به داخل آالچیق دوید کنند. یکی از بچه

ای بعد، کند! لحظهو به گمانم رفت تا اطالع رسانی 

ساری بیگ و پسر رشیدش دم در به استقبالمان 

آمدند. ساری بیگ آغوشش را گشود و با مهربانی، 

آتا را در آغوش کشید. باهم رو بوسی کردند و 

هورتاش جلو رفت تا عرض ادب کند. آتا با 

ای هورتاش هم دست داد و روبوسی کرد. من گوشه

ردم که نگاهم به کایستاده بودم و بهشان نگاه می

کار ساری بیگ افتاد. مستاصل مانده بودم که چه

کنم. خواستم دست بدهم که ساری بیگ جلو آمد و 

ام گرفته بود. درست مثل مرا به آغوش کشید. خنده

یک بچه مرا بغل کرده بود و میان بازوهایش گم شده 

بودم. روی موهایم را بوسید و با خجالت از او 

ورتاش نگاه کردم که زیرچشمی فاصله گرفتم. به ه

کرد. با تالقی نگاهمان، و با لبخند کوچکی نگاهم می
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جلو آمد و بالفاصله بعداز داخل شدن آتاخان و 

 رویم ایستاد و نگاهم کرد.ساری بیگ، روبه

 عیدت مبارک.-

لبخندی زدم و نگاهش کردم. موهای نسبتا کوتاه اما 

 آمد.اش میقدر به چهرهمواجش، چه

 تو هم مبارک. عید-

لب گزید و قدمی به عقب برداشت. دستانش را خیلی 

 آرام باز کرد و با خنده گفت:

 انتظار تبریک پرشور تری داشتم!-

 خندیدم و مسیرم را به سمت آالچیق کج کردم.

 بینه رسوا میشم!برو کنار بچه، زشته! یکی می-

صدا خندید و شانه به شانه هم داخل شدیم او هم بی

 ی هلهله زنان داخل آالچیق باال رفت.که صدا

 

🌸 ID: @kia_novel 🌸 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

603 

🌐Link: 

https://t.me/joinchat/AAAAAE6m_PU3V

p67Q8AAAw 

 

 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت  صد و شصت و یکم️▪

 

 

دخترها به طرفم آمدند و از هورتاش جدا شدم. 

هرکدامشان، یکی از دستانم را گرفته و مرا به سمت 

ای خود ساخته بودند کشاندند. کنارشان محفلی که بر

زده نگاهشان کردم. آذر دستانش را نشستم و ذوق

دور بازویم حلقه کرد و با چشمانی که از هیجان 

 درخشیدند، آرام و با خنده زیر گوشم پچ پچ کرد:می

چی رو، چه قشنگ وای گون باجی، اون عاشق-

 خونه.می
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اش ید و چهرهای به پهلویش زدم که با اخم خندسقلمه

 درهم رفت.

 زنی؟اِ چرا می-

 پشت چشمی نازک کردم و مانند خودش خندیدم.

جا پر مردای چشم چرونی نکن دختر. این-

 کنن؟کار میدونی اگه ببینن چیاته، میطایفته

اش برداشت و عاقل اندر سفیه دست از چشم چرانی

 نگاهم کرد.

حاال من  اندازن!ها... خون به راه میبد هم نمیگی-

 کنن!زده رو له میمعصوم هیچ، اون فلک

چی خندیدم و سر تکان دادم. نگاهم را از پسِر عاشق

گرفتم و سرم را برگرداندم که نگاهم، قفِل نگاه 

هایم کردم که آن خندههورتاش شد. فقط خدا خدا می

پسرک را ندیده باشد. ام به آن با آذر و نگاه سرسری

اش، افکارم را به هرچند... آن نگاه گنگ و خصمانه

 کردند!هیچ وجه تایید نمی
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اش گرفتم و به های مسخ کنندهبه زور چشم از عسلی

بازی انگشتانم باهم خیره شدم. سخت بود... نفس را 

ی کردند آن دو گوی محسور کنندهدر سینه حبس می

 لعنتی! 

دم ذهنم را از هر فکری خالی پلک بستم و سعی کر

اش خیال آن نگاه تیز و بّرندهشد بیکنم. اما مگر می

 شوم و خوش خوشان، به جشنم برسم؟

الر چیخوانی با عاشقهمه مشغول حرف زدن و هم

بودند. طاقت نیاوردم و خیلی آرام بلند شدم. بدون 

که کسی متوجه شود، از آالچیق بیرون رفتم. این

های بیخود هورتاش رنگ و نه زنیحداقل به گما

دادم. هرچند چیزی نگفته بود و به بوی حقیقت نمی

آن نگاه تیزش بسنده کرده بود. اما همان نگاه هم، 

 برایم کلی حرف داشت.
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 صد و شصت و دومقسمت  ️▪

 

 

به سمت اسب هورتاش رفتم و مشغول نوازشش 

شدم. اسبش را موقع نامزدی به من پیشکش کرده 

بود و من چون احتیاج نداشتمش و از طرفی متوجه 

عالقه او به اسبش بودم، گذاشتم اسب را نزد خودش 

داشته باشد. زینش را مرتب کردم و پایم را باال بردم 

 یش را از پشت سرم شنیدم:تا سوارش شوم که صدا

 جایی میری؟-
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خشکم زد، با همان لنگی که در هوا بود به سمتش 

 باز نگاهش کردم.چرخیدم و با دهانی نیمه

 من... خب... فقط خواستم سوارش بشم!-

بازم چرخید نگاهش میان لنگ در هوایم و دهان نیمه

اش را قورت داد. صدایش را صاف و به زور خنده

 که نگاهم کند گفت:م آمد، و بدون اینکرد و به طرف

 کم بگردیم.سوار شو، بریم یه-

حرف سر تکان دادم و سوار اسب شدم. افسار بی

اسبش را گرفت و به سمت مخالف آالچیق حرکت 

داد. چشم بستم و دم عمیقی گرفتم. این هوای خنک، 

که آنکرد. بیهایم رها میمرا از تمام فکر و خیال

ش باشد، نگاهم را به اطراف حواسم پی هورتا

چرخاندم که چشمم قفِل درختی خمیده شد. می

هورتاش سر باال آورد و مسیر نگاهم را دنبال کرد. 

 با دیدن درخت، نیمچه لبخندی زد و آرام گفت:
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دونستی این هم یکی از عقاید ماست؟ که آِب می-

ها سر به زمین ایسته و درختروان از حرکت می

 کنن.می ذارن و سجدهمی

 متعجب نگاهش کردم.

 دونستم.واقعا؟ نمی-

 خندید و نگاه از من گرفت.

 دونی؟دقیقا چی رو می-

 شانه باال انداختم و دقتم به درخت را بیشتر کردم.

دونم، اما تو چیز زیادی درباره من چیز زیادی نمی-

ها، دونی، چیزهایی که شاید خیلیمون میتاریخچه

 طایفه هم ندونن. هایسفیدحتی خود ریش

 سر تکان داد و با مکث گفت:

ام، باید اطالعاتم خب آره... من رئیس طایفه بعدی-

 درباره تاریخ خودمون باال باشه.
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ولی ساری بیگ یا آتای من خیلی چیزها رو -

دونن اما تو باخبری. مثل همون ریزجزئیاتی که نمی

 درباره اصطالحات اراضی برام تعریف کردی. 

 و ادامه دادم:خندیدم 

 شاید فقط یه اسم ازش شنیده باشن.-

 دستی به پس گردنش کشید و زیرچشمی نگاهم کرد.

 مطالعه کردم!-

 ابروهایم باال پریدند.

 مطالعه؟ کجا؟-
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 فصل دوم: آق گونلر️◾

 ومقسمت  صد و شصت و س️▪

 

 

سر انگشتانش را به هم چسباند و انگار که موضوع 

جالبی برای تعریف کردن دارد، با اشتیاق شروع به 

 حرف زدن کرد:

رفتم... یه مدتی رو از ایل و خب... من مدرسه می-

تر بودم، آتام طایفه دور بودم. وقتی خیلی کوچیک

من رو فرستاد گیالن، پیش زنعموم و تکین. باهاش 

ها زیادی نداشتم اما چون توی درس فاصله سنی

عقب بودم، باهم مدرسه رو شروع کردیم. دبستان تا 

 دبیرستان رو کنار هم خوندیم اما...

 نفسش را بیرون فرستاد و کالفه خندید.

تری برای جا کارهای مهمگشتم. اینمن باید برمی-

انجام دادن داشتم. آتام هم بهم احتیاج داشت. توی 

هر بودم، استفاده زیادی از اون مدتی که ش
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های تاریخی شون کردم. به حدی کتابکتابخونه

خوندم که کل تاریخ رو از بر بودم. ولی خب... این 

موضوع برای خیلی وقت پیشه. االن چیز زیادی به 

 خورن.ها هم به دردم مییاد ندارم اما همون

 متفکر و سوالی نگاهش کردم.

ا هم معلمی کنی. جتونستی خیلی راحت اینتو می-

هامون نیاز قدر به یه معلم برای بچهدونی چهمی

 داریم؟

باره به سمتم چرخاند و خندان نگاه سرش را به یک

 کرد.

 هامون؟بچه-

 با خنده پشت چشمی برایش نازک کردم.

 های ایل و طایفه منظورم بود!بچه-

نفسش را با حسرت بیرون فرستاد و سنگ جلوی 

 شماقش، به جلو فرستاد.پایش را با نوک با

نه، حوصله و وقتش رو نداشتم. آتام کارهای زیادی -

دونی سر برای انجام دادن داشت. خودت که می
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قدر شلوغ میشه و غرِق کار میشن، پدرهامون چه

 اگر ما نباشیم...

سر تکان دادم و نگاهم را به موهای صاف اسبش 

 دوختم.

تونم بکنم. چون... سوادی که کمک زیادی نمیمن -

هاش ندارم. برای برای کمک توی حساب و کتاب

همین همیشه... یاشار کمک حاِل آتام بود. من تو 

 حساب و کتابش کاری نداشتم.

انتظار نگاه تحقیرآمیزی از سمتش را داشتم اما تنها 

چیزی که نصیبم شد، لبخندی دوستانه و صمیمانه 

 بود.

ی خوب، برای نزدیکیم به تو... م شد یه بهونهاین ه-

 تونم کمکت کنم بخونی و بنویسی!اگر خواستی، می
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 قسمت  صد و شصت و چهارم️▪

 

 

 م.زده خندیدم و سرم را به نشانه نفی تکان دادبهت

خوام بهت ترم، نمیطوری راحتنه نه، من همین-

 زحمت بدم!

لبانش را جمع کرد و نگاه متفکرش را به من 

 دوخت.

تونی آخِر سر از من نه، زحمت خاصی نیست. می-

 تشکر کنی.
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اسبش را مجبور کرد از حرکت بایستد و خود، به 

طرفم چرخید. افسار اسب را رها کرد و درحالی که 

 کرد، گفت:های اسب را نوازش میزیر گلو و مو

تونی آرزویی که من واسه خودم داشتم رو، تو می-

به سرانجام برسونی. باالخره... قراره از خونه 

بیوک خان، بیای خونه من زندگی کنی. دیگه اون 

هایی که خونه پدرت داشتی، به عهده تو مسئولیت

تونم توی نیست و اوقات بیکاریت خیلی زیاده. می

ها کمکت کنم و تا چندسال بعد، بشی یه قتواین

 خانوم معلم... چطوره؟

 دهان باز کردم تا اعتراض کنم که میان حرفم پرید:

خواد زود تصمیم بگیری. من پای حرفم ببین، نمی-

تونی بهم بگی تا هستم، تو هم هروقت تونستی، می

شروع کنیم. نگران دفتر و کتابش هم نباش، من 

 .کنمبرات پیداش می

جای حرفی برایم باقی نگذاشته بود. بی هیچ 

هایش گوش دادم. او از مخالفتی، فقط به حرف
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گفت و من به اش برایم میخاطرات و گذشته

اش فکر داشتنیهای پیش پا افتاده اما دوستخواسته

سن و ساالنش هایی که شاید همکردم. خواستهمی

ی که هایبارها و بارها به آن رسیده بودند، شیطنت

ممکن بود حتی من هم انجام داده باشم اما او... 

خاطر مقام و جایگاهش گذشته بود. از تمام آن به

هایش برای ها، از تمام آرزوها و نقشهخوشی

اش دست کشیده بود تا حرِف پدرش را به آینده

کرسی بنشاند. به خودم فکر کردم... که چطور میان 

مانده بودم. به آسمان و زمیِن عقل و احساسم معلق 

منی که تردید داشتم برای انتخاب پدرم و... شاید 

ها پشیمان بودم که چرا دهان باز نکردم و موقعآن

 اعتراض نکردم اما حاال...

زد. نگاهش کردم. با حرکات دستانش حرف می

کرد ای را چنان با آب و تاب تعریف میگاهی مسئله

ترین نشاند. برای کوچککه خنده روی لبانم می

خاطراتش، تمام شعف و ذوقش را در صدایش 

 گفت.ریخت و میمی
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هایش با اش، از شیطنتمدرسهاز روزهای 

نام در ای که برای ثبتهایش، از اعالمیهکالسیهم

ارتش دیده بود، از آرزوی خلبان شدنش که برای 

 شنیدم و... بار بود اسمش را میاولین
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چشمانش حین تعریف کردن خاطراتش 

درخشیدند. نگاهش چنان دقیق و عمیق بود که می

هایی که آن کافهگویی همین حاال، داخل یکی از 

کرد، پشت میز نشسته و به رویاهایش تعریفش را می

 کرد...فکر می

توانستم آتایم را به خاطر این تصمیمش مگر می

لحظه هم توانستم حتی یکسرزنش کنم؟ چطور می

ای که فکِر به هم زدِن این رابطه را بکنم. رابطه

اش برده بودم. مردی که تازه پی به زیبایی

انه به پای احساساتم ایستاد و خم به ابرو مردجوان

نیاورد. ماند تا خودش را ثابت کند، صبر کرد تا 

ارزش این رابطه میانمان را به من بفهماند و من... 

چه نابینا بودم که تا االن، این احساس پاک و رابطه 

شیرین و پر از رویاهای رنگین را نادیده گرفته 

 بودم...

و خیاالت من و شنیدن آن روزمان با تمام فکر 

رویاهای هورتاش گذشت. افکار شیرینش حتی مرا 

داشتنی و برد. رویاهایی دوستهم در خلسه فرو می
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ی پرشورش را به من زیبا که تصویری از گذشته

قدری عمیق و قابل درک بودند که داد و بهنشان می

خود را در تک تک جمالتش، کنارش احساس 

 کردم. می

آالچیق خودمان بازگشتیم و دم  برای ناهار به

غروبی، هورتاش آمد و طایفه ما را برای شاِم شب 

عیِد نو، دعوت کرد. آتا من و آیشن را جلوتر فرستاد 

و خودش ماند تا همراه با بقیه بیاید. آیشن را سوار 

اسبم کردم و به سمت آالچیق ساری بیگ، به راه 

 افتادم...

های ران و شوخیهای ریز دختشاممان را میان خنده

آتاخان و ساری بیگ باهم، خوردیم و دور هم جمع 

هایی حماسی از کوراوغلو برایمان شدیم. آتایم داستان

چی مشغول سِر آالچیق، عاشقکرد و آنتعریف می

خواند که اش بود و با چنان نوایی میسراییدن حماسه

زده و مسکوت کرده بود. تمام حّضار را شگفت

که در آن حضور داشتم انداختم.  نگاهی به جمعی

توانستم آن را "خانواده" بخوانم. جمعی که حال می
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ورزیدم حاضرانی که با تمام وجود بهشان عشق می

 و...

نگاهم به هورتاش افتاد و لبخند کوچکی روی لبانم 

جا جدا نقش بست. حساب او از تمام حاضران این

ن جدا های روی زمیبود... اصال حسابش با تمام آدم

نگاهی به بود! سنگینی نگاهم را که احساس کرد، نیم

ای بعد، من انداخت و سرش را برگرداند. لحظه

انگار که تازه متوجه نگاهم شده باشد، دوباره سرش 

را به طرفم چرخاند و با سر پرسید "چه شده؟" و من 

تنها به لبخند گرمی بسنده کردم و با خجالت نگاه از 

های دم که مبادا کسی مچِ نگاهترسیاو گرفتم. می

ام با او را بگیرد و رسوا شوم! نفسم را آه زیرزیرکی

مانند بیرون دادم و با همان لبخند کمرنگ روی 

 چی چشم دوختم...لبانم، سر بلند کردم و به عاشق
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گذشت و ما با آب و تاب، یک هفته از سال نو می

مشغول آماده کردن جهیزیه بودیم. هرچند، من بیشتر 

ای داشتم که جلوی دست و پا بودم، نقش مجسمه

هرکسی ذوق و اشتیاق داشت به جز من! دلیلش را 

 دانستم... شاید آن استرس مسخره باز هم بههم نمی

گذاشت تا احساس کنم چه سراغم آمده بود و نمی

ای در پیش دارم. آری، همین بود. من هفته

ام بیم داشتم ی آیندهترسیدم، هراس داشتم، از هفتهمی

طرف طرف و آنو این حرکات پراسترس و این
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هایم و عمه، به استرسم دامن زده های خالهدویدن

 بودند. 

تی برای آتایم تهیه آخر سر عمه طاقت نیاورد و لیس

کرد تا برود و از شهر وسایل مورد نیاز را بخرد و 

ام، سپرد حتما با وانِت عمو قاسم، شوهرخاله

دقتی ای بیها را بیاورد که مبادا شخص غریبهوسایل

ها، کند و آسیبی بهشان برسد. البته با دیدن این صحنه

بیشتر از این که استرس داشته باشم، حرص 

قدر حساسیت به خرج ها اینه چرا آنخوردم کمی

 دهند و برای این مراسم استرس دارند! می

در این یک هفته، نه هورتاش را دیده بودم و نه 

دانستم گرفت. هرچند خوب میسراغی از من می

مان است. نه ها همه زیر سر زنان فامیلاین

دادند او گذاشتند من به دیدنش بروم و نه اجازه میمی

آمد اذیتمان کنند! اما نم بیاید. کال خوششان میبه دید

شدم را... که چرا باید از ندیدنش اذیت میدلیل این

دانستم! این موضوع، هنوز هم برایم گنگ بود. نمی
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این احساس و حال خوشم وقتی کنارش بودم و باِر 

 کشیدم... هایی که پس از نبودنش به دوش میتنگیدل

شدم و به سمت بیرون کالفه از روی تخت بلند 

آالچیقمان رفتم. صدای زنان بلندتر شد و ابروهایم 

ناخواسته درهم رفتند. چرا شلوغش کرده بودند؟ باز 

 چه شده بود؟

یایلق روی موهایم را مرتب کردم و نگاهم را روی 

چهره پر استرس و زارشان چرخاندم. به سمت سمن 

حال و عصبی روی تخته سنگی نشسته بود که بی

اش تم و کنارش جای گرفتم. دست روی شانهرف

گذاشتم که ترسیده، باال پرید و نگاهم کرد. با دیدن 

من، رنگ از رخسارش پرید و لب گزید. حال دیگر 

مطمئن شدم که موضوع مربوط به من است. 

کردم اما ای را روی خودم احساس میهای خیرهنگاه

ه توان سر بلند کردن نداشتم. آرام و با صدایی ک

 سعی داشتم لرزشش را کنترل کنم، گفتم:

 شده سمن؟ حالت خوبه؟ چی-
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سرش را به نشانه نفی تکان داد و نگاه آخرش را به 

رویش انداخت. لبانش را با زبانش تر شخص روبه

کرد و دوباره نگاهش را به من دوخت. دستش را 

روی کمرم، به حالت دورانی به گردش درآورد و با 

 آرام، گفت:لحنی دلجویانه و 

یه اتفاقی افتاده گونش... چند لحظه پیش بهمون خبر -

 دادن... خب...

 باره گفت:هایش را روی هم فشرد و به یکپلک

ی هورتاش، شوهِر ارمغان خانوم سکته شوهرعمه-

 کرده و ُمرده...
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 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت  صد و شصت و هفتم️▪

 

 

ام را که دید، لب گزید و دستش را پریده رخِ رنگ

 ام گذاشت.روی شانه

 شده گون باجی؟ حالت خوبه؟چی-

 نگاه از من گرفت و آرام با خودش زمزمه کرد:

 نه غلط اِلَدیم ِددیم*...-

خواست چیزی بگوید که عمه به طرفمان آمد و 

شست. سرم را به آغوش کشید و با لحنی طرفم نآن

کرد، آلود و درحالی که سرم را نوازش میحزن

 گفت:

غصه نخور دخترم، این عروسی باالخره سر -

 میگیره. حاال چه یه هفته بعد، چه...
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سرم را از آغوشش بیرون کشیدم و نگاه گنگ و 

 جانم را به چشمانش دوختم. بی

نیم حرِف من نگران اون نیستم عمه... نگرا-

 مردُمه... وای...

ای به صورتم را میان دستانم پنهان کردم و دقیقه

ای که باالی سرم افتاده همان صورت ماندم. به سایه

بود و جلوی نور را گرفته بود، هیچ توجهی نکردم 

 و در همان حالت و با صدایی گرفته گفتم:

کنن عمه؟ نمیگن این دختر ام میچه فکری درباره-

طور جلوراهمون سبز شد؟ چطور باهام بدقدم چ

 کنن... وای عمه... رفتار می

ام به خواستم سرم را به بازویش تکیه دهم که تکیه

ام را باال بازویی مردانه و پهن خورد. نگاه گرفته

اش رسیدم، سریع از آوردم و وقتی به چشمان عسلی

 زده نگاهش کردم.او فاصله گرفتم و بهت

 جا...تو... این-
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ب دهانم را فرو بردم و با نگاه دنبال عمه و سمن آ

گشتم که آرام آرام و بدون توجه به ما، به سمت بقیه 

رفتند و آنان را راهِی داخل آالچیق زنان طایفه می

کردند. نفسم را با شدت بیرون فرستادم و می

 مستاصل به هورتاش چشم دوختم.

 سالم... تسلیت میگم...-

تگی از سر و رویش صورتش در هم بود و آشف

زمان با تکان دادن سرش جواب سالمم بارید. هممی

را داد و دست سردم را میان دست مردانه و گرمش 

 گرفت و با دست دیگرش، مشغول نوازش دستم شد.

 

————————— 

 

 *نه غلط الدیم ددیم: چه غلطی کردم گفتم.
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 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت  صد و شصت و هشتم️▪

 

 

 نگرانیت واسه چیه دختر؟-

نفسم را آه ماننده بیرون دادم و نگاه از دستاِن به هم 

 مان گرفتم.قفل شده

گیرن، کدورت پیش میاد، مطمئنم ازم کینه به دل می-

 تونم...خوام... نمیه، من نمیهاشون سنگین میشنگاه

ام را گرفت و مرا دستم را روی پایش گذاشت و شانه

به سمت خودش کشید. انگار که مرا در آغوش 

مان و درحالی که کشیده باشد، در همان حالت نشسته
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ام حرکت زدهچنان دستش را روی دست یخهم

داد، بوسه آرام و نامحسوسی روی موهایم نشاند. می

لبم ناخواسته شدت گرفت و دهانم خشک ضربان ق

ای ترحم در که ذرهاش بدون اینشد. صدای مردانه

 آن باشد، به گوشم رسید:

فوت شدن اون ربطی به تو نداره... هیچ ربطی! -

که چرا و چطور سکته کرد، چیزیه که به خانواده این

 ی من...خودشون مربوطه. نه من و خانواده

سرم را باال آوردم و مات کمی از او فاصله گرفتم، 

نگاهش کردم. چشمانم، صورتش را قاب گرفت و 

در پی فهمیدن مقصودش، جزء به جزِء صورتش را 

 کاوید.

 اما اونا... خانواده تو هستن...-

 نفسم را پر آه بیرون فرستادم و نگاه دزدیدم.

من هنوز خانواده محسوب نمیشم... حداقل نه مثل -

یدم هرچی بخوان فکر کنن ها... بهشون هم حق ماون

 و به زبون بیارن...
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 صورتم را میان دستانم پنهان کردم و نالیدم:

حاال چطور و با چه رویی برم پیششون و تسلیت -

 بگم؟ وای...

همه خشم و غرشش، باز اش با آنصدای عصبی

 برایم حکم ُمسکن را داشت...

دوزی؟ بُری و میصبر کن، چرا واسه خودت می-

ستی که باید سرزنش بشی گونش، خب؟ این این تو نی

قضیه ربطی به تو نداره. خودت رو مقصر ندون، 

کنم! مگه تو با چاقو رفتی وایستادی باال خواهش می

 سرش که مرحوم از ترس قبض روح شده؟

چیزی شبیه "هللا اکبر" زیر لب گفت و از کنارم بلند 

شد. حالم دست خودم نبود. تاسفم برای مارال و 

سو، و این ترسم برای قضاوتشان از از یک مادرش

سویی دیگر، شده بودند دلیل کالفگی و آشفتگی 

 االنم...
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 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت  صد و شصت و نهم️▪

 

 

شدم و به طرف هورتاش رفتم. دستش را بلند بلند 

کرده و روی تیرک گذاشته بود، و سرش را به 

دستش تکیه داده و به نقطه نامعلومی خیره شده بود. 

وجوی آن نقطه کنارش ایستادم و نگاهم را در جست

نامعلوم، روی صفحات سبِز دشت پهناور 

 رویمان چرخاندم.روبه

دونی تاش. خوب میهای من نیستن هورها حرفاین-

های خاله زنک دل خوشی ندارم که از این حرف
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های دیگرونه. وقتی من رو ها، گفتهاما... این گفته

کنن، وقتی در گوش هم نمام میبینن و انگشتمی

کنن و برام متاسف سر تکون میدن... راه پچ میپچ

های طایفه خودم... اش همین زندوری نمیرم، نمونه

دار و های کنایهاومدی، متوجه نگاهیوقتی داشتی م

شون نشدی؟ من خیلی راحت سنگینی عجیب

کردم. نگاهاشون نفس بند هاشون رو احساس مینگاه

هایی که گرفتن، زمزمهآوردن، جون میمی

شدن آینه دق... ناراحت بودم که فهمیدمشون مینمی

ی حرف و پدِر مارال فوت شده اما از طرفی دلشوره

رون رو دارم و روم نمیشه تو چشمای حدیث دیگ

 مارال نگاه کنم...

نفسم را آشفته و کالفه بیرون فرستادم و خواستم 

بار آرام و با طمانینه فاصله بگیرم که صدایش را این

 شنیدم:

بندم دهن هرکسی که بخواد به تو یه کلمه حرف می-

بزنه... درمیارم چشمای کسی که بخواد حتی یه نگاه 

 ازه... چپ بهت بند
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سرش را روی شانه چرخاند و نگاه طالیی و 

گرش را روی صورتم چرخاند و لحظاتی بعد، کاوش

روی چشمانم دقیق شد. الی چشم تنگ کرد و کمی 

به سرش زاویه داد و با باالفرستادن ابروهایش لب 

 زد:

 دونی که جدی میگم؟می-

لبم را با زبانم خیس کردم و دم عمیقی گرفتم. به 

ه از آن چشمان درخشان و صادقی که زور نگا

زد، گرفتم و داشت مردانگی و غیظش را فریاد می

به زمین ضرب گرفتم تا حواسم را از پی آن نگاه 

 اش پرت کنم.مجذوب کننده

 شناسمت...آره... می-
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 نلرفصل دوم: آق گو️◾

 قسمت  صد و هفتادم️▪

 

 

لبانش انحنای کجی به خود گرفت و سنگینی نگاهش 

را از روی من برداشت، و دوباره نگاهش را به آن 

 رویمان دوخت.نامتناهی روبه

خوبه... برو لباست رو عوض کن، بریم آالچیق ما. -

 جا آتام منتظرته... اون

 بار دستانش را رویدوباره به طرفم چرخید و این

اش گره زد. به تیرک تکیه زد و یکی از سینه

 پاهایش را روی بدنه چوبی تیرک گذاشت.

ذاشتن بیام ببینمت که! این اتفاق هم سبب خیر نمی-

 شد! 
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نگاهش کردم و لبخند خجولی زدم. الی چشم تنگ 

تر، به سمت پایین خم کرد و کرد و سرش را نزدیک

 نگاه کنجکاوش را روی صورتم چرخاند.

کنی یا این داشتنی جلوه میقدر دوستشه اینهمی-

دلبریات فقط مختص االنه که دستم به جایی بند 

 نیست؟!

اخم کردم و به شوخی مشتی به بازویش کوبیدم. 

تر شد و نفسش را پرآه لبخند روی لبانش پررنگ

 بیرون فرستاد.

دروغ که نمیگم... باهم بودنمون همیشه منتهی میشه -

دعوا و تالفی! آخریش رو که کل و بحث و به کل

هنوزم یادم نرفته، تا دو روز آب توی گوشم گیر 

 کرده بود!

 لب گزیدم و شانه باال انداختم.

کنی تقصیر خودته، تا من میام آروم باشم کاری می-

 که زهرمو بهت بریزم!

 اخم ریزی کرد و بالفاصله خندید.
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 داشتنیه!زهر ریختنت هم دوست-

اختیار هین آرامی کشیدم. درشت شد و بیچشمانم 

خواست برای ام گرفته بود و از طرفی دلم میخنده

بار حواله صورت اش، مشت دیگری ایناین پرروئی

 اش کنم!آشفته

خیلی زبونت دراز شده هورتاش، خوبه چندروز -

 کاری به کارت نداشتما!

اش را از تیرک مردانه و تو گلو خندید و تکیه

ام دمی به سمتم برداشت و سینه به سینهگرفت، و ق

 ایستاد.

سر گذاشتنت کاری به کارم نکردی که برای سربه-

 ترم کردی دختر!حریص

دهانم را باز کردم و خواستم چیزی بگویم که با سر 

 مان اشاره کرد و گفت:به آالچیق

هات رو عوض کن، من این بیرون برو لباس-

 منتظرتم.
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ت چشمی برایش نازک حرفم را قورت دادم و پش

ی آرامش، به سمت کردم. با تکان دادن سرم و خنده

 هایم را عوض کنم...آالچیق رفتم تا لباس
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 فصل دوم: آق گونلر️◾

 قسمت  صد و هفتاد و یکم️▪

 

سیاهم را به تن کردم و همراه هورتاش های لباس

شدم. با رسیدن به آالچیق ساری بیگ، صدای 

شان به عزاداری و نوای سوزناِک الالیی خواندن

رسید. به گمانم صدای خواهراِن آن مرحوم گوش می

کردند. زجه بودند، که چنان با عجز مویه می
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هایشان مو به تن آدم سیخ زدند و صدای نالهمی

همراه هورتاش شدم و مرا به قسمت زنانه کرد. می

 راهنمایی کرد. 

جلو رفتم و به مارال و ارمغان تسلیت گفتم. ارمغان 

کرد. انگار که حال درستی نداشت و فقط گریه می

دیگر روحی در بدنش نداشته باشد. یا شاید احساسش 

ای نشسته و زانوی غم بغل کرده ُمرده باشد. گوشه

کشید؟ واقعا ب شد. چه میبود. دلم به حالش کبا

چنین برایش داشت که این همسرش را دوست

 کرد؟ عزاداری می

نفسم را آه مانند بیرون فرستادم و در آغوش 

کشیدمش. به آغوشم که پناه آورد، هق زد و ناله کرد 

هایم چنگ زد. دستم را دور کمرش حلقه و به شانه

ش اداریکردم و دلکردم و درحالی که نوازشش می

دادم، سرم را برگرداندم و به هورتاش نگاه کردم. می

لبخند اطمینان بخش نامحسوسی به رویم زد و از من 

 رو گرفت. 
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دقایقی بعد از ارمغان جدا شدم و به مارال نگاه 

کردم. چشمانش دیگر آن شیطنت و شرارت سابق را 

نداشت. نگاه حزن آلودش درد داشت، غصه داشت، 

آب دهانم را فرو بردم و پلک  پدری داشت...غِم بی

آورد روزی را که من دچار این بستم. کاش خدا نمی

شدم... حتی فکر کردن به آن هم تمام تنم غصه می

 لرزاند...را می

به طرف مارال رفتم و خواستم در آغوش بکشمش 

که نگاه گنگی به من انداخت و خودش را کمی عقب 

م و سرم را به کشیدم. نفسم را آه مانند بیرون فرستاد

رویش بلند شدم و نشانه فهمیدن تکان دادم. از روبه

کرد عقب عقب رفتم. شاید ارمغان چنین فکری نمی

ام دانست... شکاما دخترش... مارال مرا مقصر می

حاال به یقین تبدیل شده بود... شاید خودش چیزی 

گفت، اما این فاصله گرفتن و عقب کشیدنش... نمی

 کرد...حالم را بد می
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روز تمام شد و جنازه را با احترام تمام، در مراسم آن

بود، دفن کردند. روزها به  گورستانی که نزدیک قله

و هفتمش را  گذشت، مراسم سومهمین صورت می

تر از قبل زده و مسکوتهم گرفتند و من هربار، بغ

ای کز رفتم و دور از چشم مارال، یا گوشهمی

شدم. بیشتر از این کردم و یا مشغول پذیرایی میمی

آمد. مطمئن بودم که او مرا هم کاری از دستم برنمی

اش توانستم عقیدهجوره نمیپنداشت و هیچمقصر می

 . را تغییر دهم
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ای بود که پدر مارال فوت شده بود و به دومین هفته

ی هفته و تا شنبهخاطر آرامش روحش، هر پنج

سالگردش، غذایی آماده کرده و میان مردمان ایل 

 کردند. پخش می

زنان طایفه ما هم برای کمک، نزد طایفه ساری 

بیگ رفته بودند تا عالوه بر کمک در پختن، در 

کنند. من هم امروز دام را پخش کردنش هم کمکشان 

ها سپرده بودم تا خودم هم آماده شوم به یکی از بچه

 شان بروم. و نزد بقیه

مشغول گشتن داخل صندوقچه و انتخاب لباسی 

مناسب بودم که صدایی را از بیرون آالچیق شنیدم. 

قدری بلند بود که اعتنایی کنم اما صدا آنبیخواستم 

نتوانستم حواسم را جمع کنم. نفسم را کالفه و عمیق 

ام بلند شدم. بیرون فرستادم و از کنار صندوقچه

چادر ورودی آالچیق را کنار زدم و خواستم به 

ها مانده بود و فریاد پسرکی که وسط آالچیق

ام را به هایش توجهکشید، چیزی بگویم که گفتهمی

 خود جلب کرد.
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ها، تیکه بیاید، بیاید دنبالم، گرگ زده به دام-

 شون کرده، بیاید دنبالم...پاره

نگران و مضطرب، خواستم از آالچیق بیرون بیایم 

ها بیرون آمد و با عجله به که آتاخان از پشت نرده

 سمت پسرک رفت. 

 آتا صبرکن منم بیام.-

پیش بقیه. من با نه گونش، تو آماده شو و برو -

 مردها میریم ببینیم چه خبره.

 اما آتا...-

زده نگاهم کرد و با دست اشاره کرد که داخل شتاب

بروم. لب برچیدم و به داخل آالچیق بازگشتم تا 

هایم را عوض کنم. لعنت به این شانس گندم... لباس

 زد؟حتما امروز باید گرگ به گله می
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هایم را روی زمین گذاشتم و یایلقم را از روی لباس

موهایم برداشتم. بافت موهایم را باز کردم و خواستم 

دوباره  و باحوصله ببافمشان که دستم میان راه 

 خشک شد. وای... گرگ؟ 

راسان و نگران از روی زمین بلند شدم و با چشم، ه

کردم، دنبال زال گشتم. نه... خدا کند فکری که می

 حقیقت نداشته باشد...

تر شده بود هایش هم دقیقزال رشد کرده بود، غریزه

 آوردند... و... اگر بالیی به سر زال می
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دستم را جلوی دهانم گرفتم و هینی کشیدم. نه، 

ها آسیب رسانده بود، تی اگر او به گلهگذاشتم. حنمی

دادم، شده با طالها و خودم خسارتش را می

 گذاشتم آسیبی به زال بزنند...گوسفندهایم، اما نمی

چنگی به یایلقم زدم و خواستم از آالچیق بیرون بروم 

قدری گیج که صدای آشنایی، اسمم را صدا کرد. آن

ت. یایلق بودم که متوجه نشوم این صدای، برای کیس

ای انداختم و شتابان، پرده را کنار زدم. را گوشه

جا، انتظار دیدن هرکسی را داشتم جز او... او این

کرد؟ ِکی آمده بود؟ چرا آتاخان به من چیزی چه می

 نگفته بود؟

نگران و لرزان، لبخند کجی به رویش زدم و با سر 

 به او سالم گفتم.

م پیش بقیه. تو من کار دارم یاشار، باید زودتر بر-

 بشین تا آتام برگرده...

 چرخیدم تا یایلقم را بردارم که صدایم زد.
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جا. صبرکن گونش، من به خاطر تو اومدم این-

 خوای بری؟اومدم که حرف بزنیم... کجا می

 سرم را به نشانه نفی تکان دادم و نالیدم.

االن فرصت حرف زدن نیست، جون زال در -

 خطره، ممکنه بکشنش...

رویم قد علم واستم از آالچیق بیرون بروم که روبهخ

کرد و دوطرف بازوهایم را گرفت. توی صورتم 

 دقیق شد و کنجکاو پرسید:

 عجله واسه چیه؟ زال کیه؟-

کم مانده بود به گریه بیوفتم. االن وقت سوال و 

 جواب کردن بود؟

 گرگم... یه توله گرگ نر سفیده... اون...-

را روی هم فشرد و سرش را باال داد، و هایش پلک

نفس عمیقی گرفت. دوباره نگاهم کرد و تو گلو 

 گفت:

همون گرگ سفید وحشی؟ که دست منو به این روز -

 انداخت؟
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نگاهم را به سمت ساعد چپش هدایت کردم و با دیدن 

ای که خون تازه رویش بود، چشمانم تا حد پارچه

 امکان درشت شدند.

وای... چه بالیی سِر دستت اومده؟ اون... حالت -

 خوبه؟
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خواست بنشینم و تا جان دارم، گریه کنم. حال دلم می

 خرابم را که دید، تکانم داد و عصبی گفت:

ت مسلط باش، خوب گوش کن ببین چی به خود-

میگم... هیچ گرگی به گله نزده گونش... اون 

ها، کار من بود. اون توله عوضی اومد و سالخی

دستمو گاز گرفت. خواست دنبالم کنه که زنجیر دور 

 گردنش، مانعش شد. شانس آوردم! 

تمام ترس و هراسم یادم رفت و مات، نگاهش کردم. 

 حس لب زدم:بی

 کار کردی؟چی تو...-

اش را دور تا دور عصبی و نگران، نگاه کالفه

 آالچیق چرخاند و گفت:

کنن و میرن ها جمع میدونستم هرپنجشنبه زنمی-

آالچیق ساری بیگ. دنبال یه بهونه برای دورکردن 

ای بهتر مردها از این اطراف بودم و خب... بهونه

 از این پیدا نکردم.

 ه زد و ادامه داد:با چانه به سمت پرده اشار
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 جا بریم...هات رو جمع کن، باید از اینبرو وسایل-

از او فاصله گرفتم و هیستیریکی دستانم را توی هوا 

 تکان دادم.

کار کردی چی میگی یاشار؟ کجا بریم؟ تو چی-

 احمق؟

 با فریادی که زد، ادامه حرفم را فرو خوردم.

ما این های زیادی کردم. ادونم حماقتدونم، میمی-

ذارم حماقت! ببین، تو من رو کارم؟ اسمش رو نمی

 داری؟ دوست داری یا نه؟ دوست

 ای... بابا من یه زن متاهلم!یاشار تو دیوونه-

چنگی به موهایش زد و کالفه دور خودش چرخید. 

های غرق در دوباره به طرفم برگشت و با آن چشم

 خونش، به من زل زد.

جاهاش کردی فکر ایندونم؟ خیال فکر کردی نمی-

قدرها هم عوضی نشدم که بخوام تو رو نکردم؟ اون

رو با این حاِلت، پیش خودم نگه دارم. تو ازش 

 جاهاشم کردم...گیری... من فکِر اینطالق می
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زده، ناباور سرم را به دو طرف تکان دادم و بهت

 لب زدم:

تونم دونی که نمیچی میگی؟ طالق بگیرم؟ می-

 ات...دونی و باز با این نقشه احمقانهیاشار... می

 عصبی و بلندتر از قبل، تقریبا داد زد:
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 قدر میون حرفم نپر بذار کامل کنم صحبتامو...این-

 ه صورتش کشید و کمی از من فاصله گرفت.دستی ب

های شهری سپردم سرش رو ببین... من به پاسبان-

بکنن توی گونی... تو کاریت نباشه... تو زین 

کنن اسبش، تو ماشینش، یه جوری مواد جاسازی می

اندازنش زندان. قراره بیاد و به جرم حمل مواد می

ش گیرن. حبسجا خفتش رو میدیگه دنبال تو؟ اون

تونی حداقل یه ساله، اگه شیش ماه رو رد کرد می

ات هم تموم بشه... درخواست طالق بدی، تا عده

کشه اما خب... منتظر حدود یه سالی طول می

ور کنم و میریم اونمونم. بعد خودم عقدت میمی

دونم، یا اگه آب. آذربایجان... ترکیه... چه می

 جا...خواستی میریم یه شهر خیلی دور از این

زد؟ ام بگیرد. درباره چه حرف میکم مانده بود گریه

از هورتاش جدا شوم؟ او را به زندان بیندازم؟ خودم 

 وقت، ککم هم نگزد؟ به شهر دیگری بروم؟ و آن
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های پی در پی و لبم را به زیر دندان گرفتم و نفس

عمیقی گرفتم تا آرام شوم. انگار که هوا به مغزم 

جریان پیدا نکند، به همان  نرسد و خون در سرم

ای بعد، همان نگاه اندازه کند و گیج شده بودم. لحظه

حسم را به یاشار دوختم و ناباور و گنگ و بی

 سردرگم، لب زدم:

 تونم...تونم یاشار... من نمیمن نمی-

خودش را به من رساند، دو طرف بازوهایم را 

 گرفت و تمام تمنا و التماسش را در نگاه و صدایش

 ریخت.

کنم کم نیار، سا گونش، خواهش میهمه چیز آماده-

ببین دیگه چیزی نمونده مال هم بشیم! مگه تو همین 

خواستی تا خواستی گونش؟ هان؟ مگه نمیرو نمی

 آخرش باهام باشی؟ 

 مرا به عقب هل داد و فریاد زد:
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ِد حرف بزن، مگه تو نبودی سر سفره و موقع -

ریختی؟ مگه تو می طور برام اشکنامزدیت اون

 خواستی؟عاشقم نبودی؟ مگه این عشق رو نمی
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هایم را کردند و باز هوس بازی روی گونههایم اشک

باریدن را از سر گرفتند. با کف دست، اشکم را پس 

 زدم و نالیدم:
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خواستمت... من همون من عاشقت بودم... من می-

خواستم که با هر زمین خودن و یاشاِر حامی رو می

نشست و پا به پام گریه کردنم خودشم کنارم می

داد... همون که اگه داریم میخورد و دلغصه می

داد و سینه پیچید یقه چاک میپسری به پر و پام می

کرد تا نذاره حتی آزار ببینم... من اون یاشار سپر می

 رو دوست داشتم! 

 هایم شدت گرفتند.ام را چین دادم و اشکبینی

نه یاشاری که وقتی من رو بردن سر سفره عقد، با -

قایم شد،  ترسویی و بزدلی تموم رفت و یه گوشه

برگشت به شهر و تا چند وقت خبری ازش نشد، تو 

فرار کردی یاشار! از سرنوشتت فرار کردی، از 

موندی و برای به دست آوردن سرنوشتی که باید می

جنگیدی. اما حاال که چیزی که حقت بود، می

ست... تو حِق این صاحب جسم و قلب من یکی دیگه

یری و منم رو نداری که برگردی، دست من رو بگ

 با خودت فراری بدی...
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هیستیریکی خندید و چنگی به موهایش زد. نفسش را 

ام کالفه بیرون فرستاد و به طرفم آمد. سینه به سینه

 ایستاد و او هم صدایش را باال برد:

آره من جا زدم، من فرار کردم، منی که برات یقه -

دادم نتونستم هیچ غلطی کنم چون چاک می

ِگ نمک نشناسی بهم بزنن، خواستم اننمی

خواستم! اما حاال که برگشتم، حاال که جرئت و نمی

ذارم به همین لیاقت داشتنت رو پیدا کردم... نمی

راحتی از دستم بری گونش! که صاحب جسم و دلت 

 ست؟یکی دیگه

باز عصبی خندید و جلو آمد، و صورتم را با 

 دستانش قاب گرفت.

ون، اونم یکی تو فقط بهش عادت کردی دخترج-

کنی! یادت دوروز بعد خیلی راحت فراموش می

رفته؟ ما عاشق هم بودیم گونش... برای هم جون 

وار دوستت دارم دادیم... االنم هستیم، من دیوونهمی

و مطمئنم تو هم همین حس رو بهم داری... نگو نه 

که باورم نمیشه... ببین، اون بیرون یه زندگی خوب 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

654 

اندازیم ون مردک عوضی رو میدر انتظارمونه... ا

ات هم میشی خانوم زندان، بعد از طالقت و عده

مون خودم، تو یه خونه نقلی و یه شهر باصفا زندگی

 کنیم. هوم؟... گونش؟...رو می

که حواسم پی یاشار باشد، نگاهم به سایه آنو من، بی

های آالچیق مانده قامِت بلنِد مردی بود که پشت پرده

 پرده خشک شده بود... و دستش روی
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جانی به تنم نمانده بود. بدنم کرخت شده و حتی توان 

توانستم حواسم را جمع حرف زدن هم نداشتم. نه می

ر را بدهم و نه تمرکز کنم که به کنم که جواب یاشا

دنبال هورتاش بروم. سردرگم و گیج بودم. 

کرد و چه دانستم یاشار چه دِر گوشم زمزمه مینمی

خواست اما با رها شدن دست از روی از جانم می

ها و دور شدِن سایه، جان از تنم رفت و با آن ته پرده

ماده روحم، سرم را به سمت یاشار چرخاندم و نگاه 

 فروغم را روی چشمان سیاهش چرخاندم.بی

خوای یاشار؟ چرا تمومش چی از جونم می-

 کنی؟نمی

اش کوبیدم و او را از خودم با کف دست به سینه

فاصله دادم. عقب رفتم و صدای عصبی و غرانم را 

 بلند کردم:

دست از سر من بردار، دست از سر زندگیم بردار. -

دیگه چیزی برای به رهام کن یاشار، تو منو باختی، 
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فهمی؟ باختی. دست آوردن برات باقی نمونده. می

منو همون وقتی باختی که عرضه زدن حرف دلتو 

به آتام نداشتی، همون وقتی که ترسیدی و در رفتی 

 و عین یه موش توی سوراخ قایم شدی.

سرم را میان دستانم گرفتم. انگشتان شصتم را روی 

تش دادم. چشمانم را ام گذاشتم و دورانی حرکشقیقه

بستم تا از شدت سردردم کم شود. خواستم التهاب 

های یاشار چنان صدایم را کم کنم اما آتش حرف

ای روی خودم وجودم را سوزانده بود که حتی ذره

 کنترل نداشتم.

های تو نیست بس کن... بس کن... این حرف-

 شناسم...گونش. من تو رو می

بود. میان آن حجم از غم ام گرفته نگاهش کردم. خنده

خواست قهقهه بزنم. با صدایی هایم، دلم میو غصه

 داد، مخاطب قرارش دادم:که رنگ و بوی خنده می

خوام حتی یه کلمه از دهنت بشنوم... اینا همه نمی-

های منی که تازه سر عقل های منه، حرفحرف
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داشتم، تو اومدم و فهمیدم اونی که باید دوستش می

و ترسویی، حتی االنشم ترسیدی! اصال نبودی! ت

عوض نشدی یاشار، تو همون مرد ترسویی هستی 

که بود، همون که جا زد و فرار کرد و قید عشق و 

ترسید، هراس داشت از احساسش رو زد چون می

 که...این
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 تر گفتم:نفس عمیقی گرفتم و آرام

ها که باز تنها بمونه، ترد بشه، تو از همه ایناز این-

حال... بعد از دو ماه پا شدی ترسیدی و با اینمی

جا که چی؟ خیلی مرد و هلک و هلک اومدی این

همون خواستی به خودت ثابت کنی شجاع شدی؟ می

آدم ترسوی دوماه پیش نیستی؟ اما باید بگم اشتباه 

 کنی...می

خم شدم و به یایلقم که روی زمین افتاده بود، چنگ 

زدم و برداشتمش. خواستم از آالچیق خارج شوم اما 

میان راه مکثی کردم. به سمتش چرخیدم و تمام 

 ام را در نگاهم ریختم.سوزینفرت و دل

گشتی. کاش وقت برنمیچاومدی، کاش هیکاش نمی-

ذاشتی همون تصویری که ازت داشتم، توی ذهنم می

مون... ثبت بمونه. خراب کردی یاشار... گذشته

 مون... آینده

 صدایم لرزید:
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زندگِی من... گند زدی بهش... حاال هم گورت رو -

 جا برو تا آتاخان تو رو ندیده...گم کن و از این

ا نگاه آخرش... معلوم دیگر نماندم تا نگاهش کنم. ام

بود حال درستی ندارد. از دست خودم شدیدا عصبی 

بودم... اصال به درک که حال درستی نداشت، مگر 

بودم؟ من باید پاسخگوی خوبی و بدِی حالش می

چیز را خراب تقصیر خودش بود که آمد و همه

 کرد... آخ هورتاش... چه چیزهایی شنیده بودی؟

از کردم و به راه افتادم. افسار قره را از تیرک ب

 رفتم؟ دانستم. کجا باید میمسیرم؟ نمی

توانستم شد. نمیخیسی چشمانم مانع دید درستم می

حواسم را به مسیرم بدهم و پیدایشان کنم. گیج بودم، 

درست مثل آدمی که سرش به سنگ محکمی خورده 

باشد و... سر عقل آمده بودم؟ اما تنها چیزی که االن 

 کردم، گنگی محض بود...احساس می

ام پیدا هایم راه خود را روی گونهناخواسته اشک

کردند. االن وقت فکر کردن به هورتاش نبود... جاِن 
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کردم... او را هم از زال در خطر بود و اگر دیر می

 دادم...دست می
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یک توضیح به هورتاش بدهکار بودم. توضیحی که 

ام هایش را تصحیح کند و حداقل دربارهتمام شنیده
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فکر بد نکند. اما... مشکلم فقط فکر کردنش بود؟ 

شده که پرده را محکم نه... به یاد آن انگشتان گره

هایم یخ ر رگافتادم، خون دفشردند میمی

 بست...می

ای قره را به سمت َچراگاه هدایت کردم. با دیدن عده

از مردان که کنار گوسفندان جمع شده و تعدادی هم 

هایم را با دایره تشکیل داده بودند، نفسم بند آمد. اشک

 پشت دست پاک کردم و تقریبا فریاد زدم:

 یِری قره، یِری...-

چند نفرشان به سمتم چرخید اما اهمیتی بهشان نگاه 

ندادم. با رسیدنم بهشان، سریع از قره پایین آمدم و 

هراسان جلو رفتم. تک تک مردان را کنار زدم و با 

دیدن الشه غرق در خوِن گوسفندان، رنگ از رخم 

پرید. صورتم در هم جمع شد و تا خواستم چیزی 

 بگویم، صدای یکی از مردان را شنیدم:

تحویل بگیر بیوک خان، اینم از حیوون دست آموِز -

 دخترت!
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های توانستم پیدا کنم، اما نالهصاحب صدا را نمی

آمد، بازوهایم را شنیدم... سوز سردی میزال را می

در آغوش گرفتم و نگاه نگرانم را چرخاندم و با 

دیدن زال که سرش کمی خونین بود، چشمانم باز به 

لو بروم که صدای آتاخان را اشک نشست. خواستم ج

 شنیدم:

 نرو گونش، اون حیوون وحشیه...-

ها هم زال وحشی نبود... زال اصال مانند بقیه حیوان

خواست به نبود... حیواِن وحشی، یاشاری بود که می

دست آوردنم را به قیمت قربانی کردن زال تمام 

صدایم، سر تکان دادم و با های بیکند... میان گریه

 زده و پر غصه نالیدم:وحشت صدایی

 نه آتا، زال وحشی نیست، َسنی آهلل...-

 صدای اعتراض مرد دیگری را شنیدم:

قدر اون گرگ رو بکشش بیوک خان، ببین چه-

 بهمون ضرر زده.
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آمد. نگاه آتاخان خیره به من بود نفسم دیگر باال نمی

توانست آن حالت متاسف نگاهش را از دیدم و نمی

اب نیاورد و به سمتی چرخید، و با مخفی کند. ت

 اش، شخصی را مخاطب قرار داد:همان آرامش ذاتی

جا جا ببر... اینهورتاش، پسرم، بیا زنت رو از این-

 نباشه بهتره...
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نفسم بند آمده بود. چنگی به گلویم انداختم و سعی 

کردم نفس بگیرم. اما مگر هوا بود؟ چرا من 

جا... توانستم احساسش کنم؟ هورتاش، آن هم ایننمی

رویی با او را، آن هم در این نه... تاب روبه

 وضعیتم، نداشتم...

حتی جرئت چرخاندن سرم و کاوش هورتاش را هم 

جا و خواست، درست در همینمینداشتم. دلم مرگ 

همین لحظه... نگاهم به آتاخان بود که حضورش را 

کنار خودم احساس کردم. نگاهش کردم. چشمانش... 

 آخ، چشمانش...

ام لرزید. دلم تاب آن نگاه پر غم و خونینش را چانه

نداشت. آن نگاهی که خشم از سر و رویش چکه 

کشید... یکرد و صورتی که آشفتی در آن فغان ممی

دم گرفت و نفس گرمش را کالفه بیرون فرستاد. 

خواست با من نگاه از من دزدید، انگار که نمی

خواست حرف بزند، انگار که دیگر... حتی دلش نمی

همه مرد، جا و میان ایننگاهم کند... اما نه... این

جای توضیح دادن نبود. به سمت آتاخان چرخیدم و 
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بلند خودم را به او رساندم  نگاهش کردم. با چند قدم

و دستانش را گرفتم. تمام التماس و خواهشم را در 

 صدایم ریختم و نالیدم:

کنم، زال رو ولش کنید. شما آتا خواهش می-

کار تونید اینقدر دوستش دارم، نمیدونید که چهمی

 رو باهام بکنید...

 ای نزدیک خودم شنیدم:صدای حسین آقا را با فاصله

بینی که چه بالیی سر گون قیزی، مینمیشه -

ی حاج احمد و داداشش آورده، از گوسفندای گله

گوسفندای شما هم چندتایی تیکه تیکه کرده... 

 تونن از خونش بگذرن؟طور میچه

بار روی حسین آقا نگه داشتم. مرد نگاهم را این

توانست برایم کاری مسن و آرامی بود... او هم نمی

داد؟ چرا هایم گوش نمیبه حرفکس کند؟ چرا هیچ

کرد؟ مگر من چه از آنان کسی به من توجه نمی

خواستم؟ برایشان کار سختی بود؟ یا همه کر شده می
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زبان، های بیبودند و فقط خون رنگین آن الشه

 جلوی چشمشان را گرفته بود؟
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 صدای زمخت مردی را از پشت سرم شنیدم:

کار رو تونیم اینبیا بگیر اینو تاش بیگ، ماها نمی-

 بکنیم... یا بیوک خان َخالصش کنه، یا تو.
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آتا با شنیدن حرف آن مرد، مسیر نگاهش را تغییر 

 داد و زمزمه کرد:

 تونم... من نمینه، -

دستانم را گرفت و مرا به سمت خودش کشید. 

دوطرف صورتم را با آن دستان بزرگ و خشکش 

 قاب گرفت و التماس کرد:

 زنیم.برگرد به یورد، منم میام، شب باهم حرف می-

صدا هایم را بیبار نتوانستم اشکطاقت نیاوردم. این

یستم. رها کنم. هق زدم... زجه زدم و به حال دلم گر

کرد، اما حتی های زال دلم را کباب میصدای ناله

گذاشتند قدمی به طرفش بردارم. چرخیدم و با نمی

همان حال خرابم، از پس پرده اشک به هورتاش زل 

که از من چشم آنام را که دید، بیزدم. نگاه خیره

بگیرد، تفنگ را از دست آن مرد گرفت و گلن 

گرفتم و به فس میگدنش را کشید. بریده بریده ن

اش خیره شده بودم که روی از من رحمانهحرکات بی

شد... چه گرفت و به سمت زال رفت. باورم نمی
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قدر بالیی به سرش آمده بود؟ او که... او که این

قدر برای من دانست زال چهدل نبود... او میسنگ

طور و با داشتنی بود، پس چرا اینمهم و دوست

 گرفت؟او را از من میقساوت تمام داشت 

زانوهایم توان نگه داشتنم را نداشتند. با زانو، روی 

زمین افتادم و صورتم را با دستانم پوشاندم. صدای 

های محکمش آرام شد و از حرکت ایستاد. انگار قدم

که دلش به حاِل حال و روزم سوخته باشد اما... باز 

خودش  رحم باشد، باید مرا ازبه یادش آمد که باید بی

برنجاند، باید کاری کند من هم از او کینه به دل 

 بگیرم... 

گذشتند و هر لحظه حال مرا رحمانه میلحظات بی

کردند. تمام تنم داشت آتش تر از قبل میخراب

خواست بلندم کند و گرفت و حتی به آتاخان که میمی

کردم. گریه جا ببرد هم توجهی نمیمرا از آن

دم بلکه دلش به رحم بیاید ولی زکردم، زار میمی

سنگ تر از از کوهی شده بود که به هورتاش... دل

 عمر، دیده بودم...
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. او هایش، نفسم بند آمدبا یادآوری یاشار و حرف

گفته بود... گفته بود که گوسفندان را ذبح کرده 

های زد و حرفوار نبض میام دیوانهبود... شقیقه

کردم... اگر حقیقت را یاشار را در ذهن دوره می

ها همه با چاقو تکه پاره شده گوسفند گفته بود و این
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بودند... پس قصاب باید فرِق تکه تکه شدن با دندان 

 دانست...دن با چاقو را میحیوان و بریده ش

آلودم را به حسین آقا سرم را باال آوردم و نگاه اشک

ام را از روی جاِن خاکیدوختم، و درحالی که تن بی

کردم، با صدایی که سعی داشتم جلوی زمین بلند می

 لرزشش را بگیرم، بلند گفتم:

 صبر کن، کاِر اون نیست... من دلیل دارم...-

العملش نگاه کنم، به ش و عکسکه به هورتاآنبی

سمت حسین آقا قدم برداشتم. از پایین آستینش گرفتم 

که او را به سمت الشه گوسفندان و درحالی

 تر از قبل گفتم:کشیدم، محکممی

ها دریده نشدن، ذبح شدن. حسین آقا حیوون این-

تونه تشخیص بده، اون یه قصابه... مگه نه حسین می

  تونید؟آقا؟ شما می

نگاهی به جمع انداخت و دوباره به طرف من 

افتاد، کالفه طور که دنبالم به راه میچرخید. همان

 گفت:
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 تونم، اما دخترم... اون گوسفندها...آره که می-

 ها ایستادم و با عجز گفتم:باالی سر الشه

 شما نگاهشون کنید، اگه حق با من نبود...-

رویم، به آن را باال آوردم. نگاهم را به روبهسرم 

 های سردش دوختم. عسل

 گیرم...خودم جوِن اون گرگ رو با تفنِگ خودم می-

حسین آقا سری تکان داد و باالی سر گوسفندان 

که نگاهم را از هورتاش بگیرم، نشست. بدون این

منتظر جواب حسین آقا بودم. او هم ظالمانه با آن 

کاوید و اش، جزء به جزءام را میهزدچشمان یخ

کشید. و چه بسا که منتظر انگار انتظار پاسخ را می

پاسخ منفی حسین آقا بود. اما با حرفی که حسین آقا 

 ام حبس کردم و چشم بستم...زد، نفسم را در سینه

این گوسفندها با چاقو تیکه تیکه شدن... دریده -

 نشدن، ذبح شدن، حالِل حاللن...
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صدای آه و ناله دیگران بلند شد و هرکس، به فکر 

دلیل ذبح کردن گوسفندانشان بودند. من اما، خیره در 

رحمانه به نگاه سرد مردی بودم که تفنگش را بی

مت آن حیوانک بیچاره هدف گرفته بود. صدای س

 مردی را شنیدم که او را مخاطب قرار داد:
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رسه. امروز حمله نکرد، دیر یا زود نوبت اونم می-

فردا پس فردا که بالغ شد حتما تیشه به ریشه 

 زنه. االن خالصش کنید...هامون میدام

نگاه خیس و بُّرانم را به سمت مرد چرخاندم که 

سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت. از شرمنده 

کنار حسین آقا بلند شدم و به سمت آتایم رفتم. 

رویش ایستادم و با همان اخم غلیظ روی روبه

 کار گفتم:صورتم و لحنی محکم اما طلب

خیالتون راحت شد که کار زال نبود؟ حاال ولش -

 کنید...

آتاخان باز سر برگرداند و به او نگاه کرد. چرا 

شد و این بازی را اش نمیخیال آن کینه مسخرهبی

کرد تا بعد از این قضایا، از من توضیح تمام نمی

کرد که انگار به او بخواهد؟ چرا طوری رفتار می

خواست جان به لبم کند؟ خب خیانت کرده بودم؟ می

موفق هم شده بود... جانم به لبم رسیده بود! دیگر 

بود... چرا همه را تحمل نداشتم! حاال که موفق شده 

و  شان و باز مرا به زوِر خندهفرستاد پی زندگینمی
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کرد تا حرف از اش سوار اسب نمیبازیشوخی و لج

 زیر زبانم بیرون بکشد؟ 

هاش سردش سرم را به طرفش چرخاندم، عسلی

رحمانه نگاهم کردند که نفسم بند آمد. چنگی چنان بی

ان دور شدم. به گلویم زدم و سالنه سالنه از آتاخ

که صدای اعتراض مردان ایل بلند شده بود... با این

قانع شده بودند کار زال نیست و شخصی با چاقو 

خیال این گوسفندان را سالخی کرده اما... باز بی

طرف زال بروم شدند... خواستم بهشان نمیتوزیکینه

که آتاخان مرا از پشت گرفت و آرام، کنار گوشم با 

 زمزمه کرد: لحنی شرمنده

آروم باش گون قیزیم... آروم... بهت گفتم برگرد -

خونه، واسه همین بود... چون این مردها حرف 

حساب سرشون نمیشه... حتی اگه حقیقت رو بگی... 

خاطر تو منم دل خوشی از توله گرگت نداشتم ولی به

تحملش کردم، به خاطر همینه که هیچی نمیگم 

کنیم وگرنه رسوامون  ولی... نمیشه... باید خالصش

 کنن...می
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ریختم و در دل دعا به پهنای صورت اشک می

ُمردم و این لحظات را کردم که کاش میمی

ُکشتن حیوانم، آن هم جلوی چشم خودم... دیدم... نمی

 توانستم...یک جنایت بزرگ بود... نمی

نگاهش کردم، التماسم را در چشمانم ریختم و 

 نگاهش کردم اما...

تفنگ را به سمت زال گرفت و با صدای شلیکش، 

های زال، چشم بستم و بلند جیغ کشیدم. از صدای ناله

برای حیوانکم  زدم و در دلقلبم به درد آمد. هق می
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کردم... با صدای اعتراض دوباره عزاداری می

های خیس و مردان، الی پلک گشودم و از میان پلک

 ام، نگاهشان کردم.هم چسبیدهبه

لنگید و با به کنار پای زال شلیک شده بود، کمی می

گریخت... با همان پای لنگ، به سمت جنگل می

دم. او همان حال خرابم، مسیر نگاهم را عوض کر

هم چشمانش روی من بود. او هم انگار... انگار 

دلش به درد آمده بود... چرا او را از من گرفت؟ 

چرا زال را از من دور کرد؟ آن حیوان که... 

مان بود! اش به من بود... نشانه صلح و دوستیهدیه

 یادگاری اولین شکارمان...

داشتن  لرزید، تنم هم... پاهایم توان نگههایم میشانه

تنم را نداشتند. خواستم روی زانوهایم بیوفتم که 

هایم گرفت و مرا در آغوش کشید. آتاخان از شانه

انداخت، آرام و اش میدرحالی که دستم را دور شانه

 انگار که خیالش راحت شده باشد، گفت:
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توله گرگ از پیشت رفت ولی زنده موند... خدات -

بیا برگردیم  ست...رو شکر کن گونش... اون زنده

 آالچیق، خودت را ناراحت نکن...

آخرین نگاهم را به او انداختم... به اویی که با همان 

که نگاه از من بردارد، تفنگ در دستش، بدون این

اخم ریزی میان ابروهای پرپشتش نشانده و با 

کرد. از دستش ام را دنبال مینگاهش، مسیِر رفته

دم... بد هم دلگیر دلخور بودم... از دستش دلگیر بو

جا دید اما... قضاوتم کرد! بودم... حضورم را این

وقت از او ندیده بودم... امروزش کاری که هیچ

عجیب بود، انگار خوِد هورتاش نبود! نبود که جا زد 

و رفت، نبود که رهایم کرد، نبود که نماند و به 

 هایمان گوش نداد و فرار کرد...حرف

های یاشار موافق با حرف کرد من همشاید فکر می

کرد قرار است بروم، تصمیم بودم. شاید خیال می

جا فرار خواهم کرد... اما او خود را گرفته و از این

که آمدنم را دید، او که شاهد ماندنم بود... او که 
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های ملتمسم را دید و تمناهایم را از چشمانم نگاه

 خواند پس چرا...

ام شدهانم، نگاه قاببا همان حال زار و چشمان گری

به صورتش را دزدیدم و پایین یایلقم را جلوی دهان 

ام یاشماق کردم. نفسم را با آه پرسوزی بیرون و بینی

فرستادم و افسار قره را گرفتم و به سمت آالچیق 

 هدایتش کردم...

 

 

*** 
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 ب این را می گفتدخترک رفت ولی زیر ل

 او یقیناً پی معشوق خودش می آید

 پسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بود

 مطمئناً که پشیمان شده بر می گردد...

 سالهاست که پوسیده ام آرام آرام

 عشق قربانی مظلوم غرور است هنوز،

 جسم من تجزیه شد ساده ولی ذّراتم

 همه اندیشه کنان غرق در این پندارند...

 جدایی به خدا ، رابطه با سیب نداشت...*این 

 

ای گذشت و هیچ خبری از او نداشتم... نه چندهفته

گذرد اما... ناخواسته، که بخواهم بدانم چه به او می
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کرد و پرنده خیالم به این دل لعنتی بال فراغ می

کشید ولی احساس غضب و سمت خانه دلش پر می

ای حیوانک ام برتنگیآشفتگی حالم، و حتی آن دل

ها بود از او خبر نداشتم، مانع این عزیزم که هفته

 شد که غرورم را زیر پا بگذارم...می

گفت که منتظر بمانم، اما باز احساسی به من می

احساسی از گوشه کنار اتاقک تاریک ذهنم 

های کوچک و لرزانش، خود خواست و با قدمبرمی

داد ر میهایی سرساند و زمزمهرا به در گوشم می

گفت... کشید... میکه ضربان قلبم سر به فلک می

آید، با آید؛ درست مثل قدیم میگفت او باالخره میمی

نشیند و مجال حرف زدن به تو آرامش کنارت می

 دهد...می

نه که بخواهم از خودم دفاع کنم؛ چون توضیح دادن 

های خطاکار بود. کار و جواب پس دادن، کار آدم

که اعتماد به نفس نداشتند و یا مطمئن  کسانی بود

گناه بودم و حتی اند اما منی که بیبودند غلطی کرده

برای دوام این رابطه جنگیدم، مگر چه گناهی کرده 
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طور ترد شوم، گونه پس زده شوم؟ اینبودم که این

 ام...دور انداخته شوم، انگار که اصال وجود نداشته

و در این سه ماه،  گذشتما میسه ماهی از نامزدی

خیال شدن خوب شناخته بودمش. او آدِم جا زدن و بی

دانستم دقیقا چه بر سرش آمده، چه بر سر نبود. نمی

ی تنها شدنم خور بودم، از او کینهمن آمده بود؟ دل

را به دل گرفته بودم. ولی در این میان احساس 

تنگی و دلهره و ترس از تنها عجیبی، چیزی میان دل

به جانم افتاده بود. احساسی که رنگ و بوی  شدن،

بغض داشت، احساسی که شاید حتی برای من هم 

ایستاد، قفسه رویم میآمد و روبهناشناخته بود. می

گرفت. شکافت و قلبم را در چنگ میام را میسینه

 فشرد...فشرد و میفشرد و میمی

 

—————————— 

 

 *شعر "سیب" ، از جواد نوروزی
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سالی، برای خود چمبره زده و زیر درخت کهن

زانوی غم درآغوش کشیده بودم. افکارم هزار و یک 

سوال و جواب از من داشت و من، گیج و 

های شخصی پشت توجه به صدا زدنسرگردان، بی

سرم، به نامتناهِی آسمان خیره شده بودم. با تکان 

ام، سرم را برگرداندم و با دیدن آیشن، دِن شانهخور

 لبان خشک و کم جانم را به زور از هم فاصله دادم.
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 شده؟چی-

کنارم، او هم به دخت تکیه زد و سرش را روی 

 ام گذاشت.شانه

ساری بیگ و خواهرش اومدن آالچیق ما... انگار -

 ای با تو و آتا صحبت کنن.خوان درباره قضیهمی

 ادم و گلویم را با بزاق تلخم، تر کردم.سر تکان د

 باشه... پاشو بریم.-

ام بردارد که منتظر ماندم تا سرش را از روی شانه

های لرزانش، با نگاه نگرانش را باال آورد و عنبیه

 خواهش جزء به جزء صوررتم را کاویدند.

طور پریشون کرده؟ گون باجی... چی تو رو این-

 خاطر زاله؟به

دادن به من بدهد،  که مجالی برای پاسخاینبدون 

 دوباره بازویم را در آغوش کشید و محکم بغلم کرد.

کردن هورتاش او شنیدم که مردای ایل زمزمه می-

 جا روند، به کنار پاش شلیک کرد و... رو از این
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 زمان با بیرون فرستادن نفسش ادامه داد:هم

 دل منم برای زال تنگ میشه... ولی...-

ام را رش را بلند کرد و خیلی سریع و کوتاه، گونهس

 بوسید.

ست... مطمئن باش تفنگ دونی که زندهحداقل می-

زد دادن، میرو دسِت هرکسی به غیِر هورتاش می

 کشت...طفلی زال رو می

کرد، مهربانی و درحینی که بازویم را نوازش می

 عطوفتش را در صدایش ریخت.

کنیم، توی جنگل. پیداش میباهم میریم دنبال زال، -

گردیم. مونیم و برمیچندساعتی رو پیشش می

 ناراحات اُولما دا... یاخچی؟*

به زبان شیرینش، لبخندی زدم و من هم متقابال 

 اش را بوسیدم.گونه

 

————————— 
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با کمک آیشن، دام را به یورد بازگرداندم. پس از 

ام ها، عصای چوبیانداختن آخرین گوسفند میان نرده

ها تکیه زدم و همراه آیشن به جا به نردهرا همان

هایشان، حتی سمت آالچیق رفتم. صدای حرف زدن

آمد. با شنیدن لحن محکم و مستبدد جا هم میاین
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قلبم باز کنترل خود را از دست ساری خان بیگ، 

زمان با قراری کرد. نفس عمیقی گرفتم و همداد و بی

بیرون فرستادنش، وارد آالچیق شدم. سالم دادم و 

ساری بیگ با دیدنم خواست بلند شود که آتا دستش 

را گرفت و به سمت تخت کشید تا بنشیند. نشست و 

درحالی که یکی از پاهایش را جمع کرده و دستش 

ا روی زانویش گذاشته بود، با دلخوری نگاهم ر

 کرد.

 سان! *وفا اولبخوش گلدین گلین... بی-

سرم را با خجالت پایین انداختم و لب گزیدم. چه 

ات، خوری میان من و شازدهگفتم؟ به خاطر دلمی

 گفت؟!خواهم به آالچیقتان بیایم؟ او چه مینمی

 جا گلین...بیا این-

چنان با ش، روی تخت نشستم. همطرفجلو رفتم و آن

خجالت سرم را پایین انداخته و جرئت سر باال 

آوردن را نداشتم. نفسی که گرفتم که با صدای 

 آتاخان، دوباره نفسم گرفت.
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 َمنیم یِزنَم هاردا؟ *-

گذاشت  اش را داخل نعلبکیساری بیگ فنجان چایی

 و دستی به سبیل پرپشتش کشید.

جا. سراغ خواهرم. اون خواست تا بیایم اینرفته -

جا مارال رو برگردوند به آالچیقشون، گفت بهتره این

تونست دوباره نباشه. خودش پا درد داشت و نمی

 پیاده بیاد، هورتاش رو فرستادم دنبالش.

با شنیدن اسمش باز ضربان قلبم تشدید شد. لعنتی... 

ه تمام دیدمش؟ امروزی کشد حداقل امروز نمینمی

 فکر و ذکرم شده بود اتفاقات چندهفته پیش...

هایم بودم که صدای صدا مشغول بازی با ناخنبی

ای را شنیدم. از روی تخت های مردانه"یاهلل" گفتن

پریدم و صاف ایستادم که حرف آتاخان و ساری 

هایم رنگ شرم بیگ با خنده قطع شد و باز گونه

ته بود که گرفت. خب تقصیر من چه بود؟ سه هف

 شنیدم!صدایش را نمی
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ارمغان داخل شد و پشت سرش، هیکل رشیدش را 

پشت سر ارمغان دیدم. آب دهانم را آهسته فرو بردم 
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، نگاه دزدیدم. به استقبال ارمغان رفتم و و سریع

دستش را گرفتم. کمکش کردم تا روی پتوی پهن 

شده جلوی پشتی بنشیند. خیلی افتاده و شکسته به 

رسید. مرگ شوهرش چه بالیی به سرش نظر می

سوخت... دیگر آن آورده بود؟ دلم برایش شدید می

، تر شده بودخلق نبود. آرامزِن سر زبان دار و کج

تر شده بود و گویی اصال دیگر آن زن تندخو ساکت

 کرد.نباشد، با آرامش و مهربانی با من برخورد می

کنار ارمغان نشستم و هورتاش به سمت ساری بیگ 

رفت و بعد از دست دادن با پدرم، کنارشان نشست. 

ام حرصم گرفت. سریع از کنار پرتیاز حواس

بیرون آالچیق  ارمغان بلند شدم و تا خواستم قدم به

 بگذارم، ساری بیگ صدایم زد:

 کجا گلین؟-

 نگاهش کردم و با من و من گفتم:

 میرم چایی بیارم.-

 هامون درباره تو هست.بیا بشین... حرف-
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آب دهانم را برای بار دوم فرو بردم و نگاهم دزدکی 

ام را قفل چهره کنجکاور هورتاش شد. تا نگاه خیره

و من زودتر نگاه دزدیدم. احساس کرد، سر بلند کرد 

به آیشن با سر اشاره کردم که برود تا چایی بیاورد 

و خودم کنار ارمغان نشستم. تا کنارش جای گرفتم، 

دستم را گرفت و میان دو دستش، روی ران پایش 

 قفل کرد و  رو به  ساری بیگ گفت:

جا حرف بزنیم، این بود که که گفتم بیایم ایندلیل این-

تون ستقیم این موضوع رو با همهخواستم ممی

درمیون بذارم. نه اول به شما بگم و مخالفت کنی و 

 بعد از کلی حرف زدن و بحث کردن، قانع بشی...

نگاهش به سمت هورتاش چرخید و دوباره سر 

مان را مخاطب برگرداند، و به من نگاه کرد و همه

 قرار داد:

 خوام این عروسی سر بگیره...من می-
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 قسمت پنجم️▪

 

 

 

سرم را ناباور تکان دادم و ناخوداگاه به ساری بیگ 

مان چشم دوختم. حیرت از سر و روی هرسه

بارید. به خودم جرئت زبان باز کردن و حرف می

دادم. هرچه باشد، زشت بود اگر قبل از زدن را نمی

به او گرفتیم. گرد همسرش، عروسی میسال

کردیم و مطمئنم ساری بیگ این را احترامی میبی

خواست. هرچند، من مشکلی با این قضیه نمی

سال نداشتم... درواقع خیلی هم راحت بودم! یک

های تیز و رنجورش را دیدم، نگاهاش را نمیچهره

 توانستم؟!کردم و... واقعا میتحمل نمی

 کی! *آّما باجی... َسن نه دیسن باجی؟ اولماز -
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دستش را از روی دست من برداشت و به نشانه 

 سکوت، باال گرفت و آرام و شمرده شمرده گفت:

خوام این دوتا جوون به خاطر مرگ شوهرم، نمی-

شون عقب بیوفتن. اون مرحوم رفته... از زندگی

قرار نیست با عزاداری ما برگرده. پس اشکالی 

م، نداره اگه بخوان عروسی بگیرن. من صاحب عزا

ام... اون مرحوم شوهر من بود؟ خدا من راضی

تونم به خاطرش جلوی مراسم بیامرزتش، ولی نمی

شما رو بگیرم. مطمئنم روح اونم تو عذابه اگه بفهمه 

 سال مراسمتون عقب افتاده...به خاطر اون یه

مانند بیرون تکانی به خودش داد و نفسش را آه

 فرستاد.

راسم چهلم مرحوم سر دونفر بعد از م ازدواج این-

گیره... این تصمیم منه، منی که عضو نزدیک می

اش هستم... حتی خواهرها و برادرهاش هم خانواده

تونن تصمیمم رو عوض کنن، چون حقش رو نمی

 ندارن.
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کرد و من جرئت آتاخان شرمنده نگاهش می

چرخاندن نگاهم از روی صورت متفکر ساری 

اما نگاه خیره و  بیگ، روی چهره پسرش را نداشتم.

کرد که بچرخم و نگاهش ام میسوزانش... وسوسه

کنم. باز نگاهمان با هم تالقی کند و از اخم روی 

های چشمانش، صورتش و آن خشم پنهان زیر شعله

 مرا بسوزاند...

 صدای مصمم اما آهسته ساری بیگ به گوشم خورد.

باشه... پس... مبارکه... عروسی این دونفر، یه -

 گیره...بعد سر میهفته 

ارمغان سر تکان داد و خندید و در نگاه آخرش 

توانستم برق اشک را در چشمانش ببینم... باورم 

حال شد که به خاطر سر گرفتن این مراسم خوشنمی

کردم؟ مسلما نه... بود... اصال حالش را درک می

داد. این که کسی فهمیدمش... و همین، آزارم مینمی

د که چه احساسی داری، خودش نتواند درکت کن

 بدترین درِد دنیاست...



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

694 

 

 

————————————— 

 

 *اما... تو چی میگی خواهر؟ نمیشه که!

 

🌸 @Kia_novel ◾️🌸فصل سوم: سون یاز 

 قسمت ششم️▪

 

 

 

واری که از چشمانم را بسته و غرق موسیقی زمزمه

 شنیدم، شده بودم...کنار گوشم می

 "نَه اوالر بیر گون ُگوَرم 

 نازلی یارن اوزونو
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 نِیلیم آمان آمان

 نِیلیم آمان آمان

 ساری گلین..."*

دلم گرفته و قلبم در سینه فشرده شد. نفسم را پرآه 

 آلود و گرفته، گفتم:بیرون فرستادم و با لحنی حزن

 سمن باجی؟ اُخئما... قَلبیم داِرِخر...*-

ی ام را بست و روی شانهشدهپایین موهای بافته

رویم نشست و مهربان و داخت. روبهراستم ان

 غمگین، نگاهم کرد.

 نیَه* منیم گون باجیم؟ -

سر تکان دادم و خواستم بلند شوم که دستانم را 

گرفت و مرا به زور، روی زمین و به حالت نشسته 

 نگه داشت.

 صبر اِله گوریم*... چی شده گونش؟-

 سرم را میان دستانم گرفتم و با خستگی و ناالن گفتم:
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دونم... خوب نیستم... حال دونم سمن... نمینمی-

خوشی ندارم... اصال احساس خوبی نسبت به این 

 مراسم ندارم...

گونه، ام را بوسید و دستش را با حالتی نوازشگونه

 روی بازویم کشید.

 خاطر امشب استرس داری؟به-

خون زیر پوستم دوید و لب گزیدم. سعی کردم شرم 

م... دم عمیقی گرفتم و و خجالت را کنار بزن

 پرخجالت نگاهش کردم.

طور خاطر اون نیست. خب... من... چهنه، به-

 بگم...

 اش کوبید و تُن صدایش را پایین آورد:آرام به پیشانی

 ات بدموقع افتاده؟ آره؟ای وای، نکنه ماهانه-

کم مانده بود بنشینم و گریه کنم! حال خرابم را که 

 نفس عمیقی گرفت. دید، تند سر تکان داد و

شده؟ باشه، باشه! هیچی نمیگم! خودت بگو، چی-

 دَردون ندی؟*
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———————————— 

شود اگر روزی *نه اوالر بین گون گورم...: چه می

من ببینم، روی یار نازنینم را، چه کنم امان امان، 

 چه کنم امان امان، عروِس موطالیی...

باجی...: آبجی سمن... نخون... دلم *سمن 

 گیره...می

 *نیه: چرا

 *صبر اله گوریم: صبرکن ببینم

 *دردون ندی؟: دردت چیه؟
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عمیقی گرفتم و نگاهم را به عمق چشمانش نفس 

توانستم به او اعتماد کنم؟... مسلما شخص دوختم. می

هایم نداشتم... اگر دیگری را برای گفتن حرف

ترکید... دلم طاقت گفتم، دلم از غصه مینمی

توانستم همه این قضایا و اتفاقات را آورد... نمینمی

 به تنهایی، به دوش بکشم...

 ن و هورتاش... راستش ما...سمن... م-

که چیزی صورتم را با دستم پوشاندم و قبل از این

 زده میان حرفم پرید:بگویم، بهت
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کار وای، شما باهم بودین؟ ای خدا، حاال امشب چی-

کنی؟ من گفتم استرست الکی نیستا، گفتم دلیل می

 داره...

سر باال آوردم و با خنده و کالفگی نگاهش کردم و 

 نالیدم:

 بابا ما اصال نزدیک هم نشدیم! -

 پلکش پرید و با مکث پرسید:

 حتی ماچت هم نکرده؟-

 لبانم را به هم فشردم و سر تکان دادم.

نه! ولی سمن، گوش کن! اصال بحث این نیست! -

 دونم...جورایی... چه میببین... رابطه ما یه

دستم را دور زانوهایم حلقه زدم و نگاه مظلوم و 

 به او دوختم. ام راگرفته

که اون چیزی بگه و با هم بحثمون شده... بدون این-

دیگه من چیزی جوابش رو بدم! از دست هم

گیرم، ست سراغش رو میدلخوریم... نه من چندهفته

 نه اون میاد دنبالم. تو وضعیت خیلی بدی هستیم...
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اش کوبید و عصبی اما آرام با کف دست به پیشانی

 گفت:

تون خیلی بده؟ اون جلو نیومده؟ از ای وای، وضعیت-

کسی پیغام نفرستاده؟ حتی پیش بقیه هم باهات حرفی 

 نزده؟

سرم را به نشانه نفی تکان دادم که دم عمیقی گرفت 

و دستانش را روی زانوهایش گذاشت، و از روی 

 زمین بلند شد.

که نمیشه... باید کاری کنی زبون باز کنه جوری این-

کش، و به حرف بیاد... حاال منت کشیش پیش

 حداقل...

 به سمتم چرخید و سریع پرسید:

 کنه؟!حتی زیر چشمی هم نگاهت نمی-

 ام گرفته بود. خنده

 کنم. یکی رو گاهی حس میچرا، این-

کنیم که امشب چشمش خوبه... خوبه! پس کاری می-

 درآد!
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چه را باز اش رفت و در صندوقچهبه سمت صندوق

ای بیرون آورد و به سمتم آمد، و کرد. بقچه

 رویم، روی قالیچه نشست.روبه
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از شهر ها رو عسگر ببین... این سرخاب سفیداب-

ها چقدر حریص و دونی که مردبرام گرفته، می

 زیاده خواهن! خب... عسگرآقا هم یکی از همونا!

با خجالت خندید که لب گزیدم و همراهش خندیدم. 

بقچه را باز کرد و با دیدن وسایل داخلش، ابروهایم 

با تعجب باال پریدند. قوطی کوچکی را برداشتم و 

ش را باز کردم و نگاهم خیره برق رویش شد. در

آرام چرخاندمش که با دیدن رنگ سرخش، ابروهایم 

 متعجب باال پریدند.

 چه خوش رنگه.-

ام از دستم گرفتش و دست دیگرش را روی گونه

گذاشت. نگاه پرشیطنتش را روی صورتم چرخاند و 

 بارید، گفت:با همان خباثتی که از لحنش می

 دهنت رو باز کن، قشنگ بگو آآآ...-

چه که داخل بقچه بود، ده و شوخی، از هرآنبا خن

روی صورتم مالید. خواستم سرمه را پیشنهاد بدهم 

که مدادی برداشت و بعد از سیاه کردن دور 
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هایم را با هایم، شیء دیگری را برداشت و مژهچشم

رنگش، رنگین کرد. چشمانم آب آن مایع غلیظ و سیاه

کنم و پلک افتاده بودند اما سمن گفت باال را نگاه 

نزنم تا چشمانم خشک شوند. اخطار داد به هیچ وجه 

 اشک نریزم، حتی اگر خیلی احساساتی شدم!

خواستم بلند شوم که آینه کوچکی را به دستم داد و با 

 شعف گفت:

 سان*، ماه!خودت رو نگاه گونش... ماه اُوِلب-

به چهره دخترک درون آینه لبخند زدم و برای لحظه 

را در سینه حبس کردم. این تصویر کوتاهی، نفسم 

 دخترک داخل آینه... واقعا من بود؟ 

آینه را به دستش دادم و خواستم جلو بروم تا 

ببوسمش که با خنده خودش را عقب کشید و سرش 

 را تند تکان داد.

 کنی! ولش کن!نه نه، صورتم رو قرمز می-
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خندیدم و با شنیدن صدای زنان بیرون آالچیق، با 

زدم، درحالی که انگشتانم را به هم گره میاسترس و 

 بلند شدم و ایستادم.

های دوطرف تر شد و پردهشان نزدیکصدای هلهله

زنان و آوازخوانان، داخل آالچیق را باال دادند. نقّاره

شدند و با همان شادی مضاعف در لحنشان، 

و تمام رقصیدند و دور من چرخیدند. استرس داشتم 

بدنم از شدت دلهره یخ کرده بود. دم عمیقی گرفتم و 

نگاهم را به اطراف چرخاندم تا چهره آیشن را ببینم 

و حداقل آرامش بگیرم. با دیدنش، دستم را به سمتم 

 دراز کردم که جلو آمد و به آغوشم پرید. 

 

————————————— 

 

 *ماه اولبسان: ماه شدی.
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جا ماند و بعد از فاصله گرفتن از من، ای همانلحظه

به زور جلوی خودش را گرفت تا اشک نریزد. 

دارش نگاهم که با چشمان پر اشک و نمدرحالی

کرد، دستانش را قاب صورتم کرد و با صدایی می

 دار و لرزان گفت:ضبغ

راستی راستی عروس شدی گون باجی... داری -

 میری...
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ام لرزید و هرآن امکان داشت زیر گریه بزنم چانه

مان آمد و درحالی که از که سمن سریع به سمت

 گرفت، او را از من دور کرد.های آیشن میشانه

 بیا بریم آیشن، خواهرت رو ناراحت نکن...-

ای خیره و گیج، به گوشه دور شدند و سرگردان

شدم. ترجیح دادم یایلق قرمز توری را روی صورتم 

بیندازم و نبینم... نبینم و غصه نخورم و دلم از این 

تر خودم را با ام نگیرد... دلم نگیرد و راحتتنهایی

این مراسم وقف بدهم... دلم نگیرد و به این فکر 

د کننکنم که مردی که شوهرم است، حتی رغبت نمی

نگاهم کند. به نادیده گرفته شدنم فکر نکنم و عصبی 

خور از او بمانم بابت گرفتِن عزیزکم و... و دل

انگار که قرار نباشد این کدورت میانمان رفع شود، 

 خوری داشتیم...هرکداممان دلیلی برای این دل

الر آمد و پشت سرش، صدای چیصدای عاشق

تش رسیده آوازخواندن دسته دیگری نزدیک شد. وق

بود انگار... وقتش رسیده بود که این مراسم 

 آور را شروع کنند...عذاب
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ها هم دیدم و رغبتی به دیدن آن صحنهخوب نمی

دیدم و دیدم و مرا بیرون بردند، نمینداشتم. نمی

که حتی آندیدمش که افسار اسبش را گرفته و بی

اش پدیدار باشد، به دختری که شادی در چهره

دیدمش و در آن کرد. نمیبود نگاهش میعروسش 

لباس دیدمش و دلم ریخت و باز دیوانه شد. 

دیدمش و جلو آمد و دستم را گرفت، دستم را نمی

گرفت و سوار اسبم کرد و با صدای هلهله دیگران، 

 شان به راه افتاد...به سمت آالچیق

روی اسب بودم و حواسم پی آن موهای حالت دارش 

طور رها شده بودند و آخ ه همانحوصلبودم که بی

خواست... دست میان موهایش قدر دلم میکه چه

بکشم و... سرم را تند تکان دادم و پلک بستم... این 

کرد؟ چرا قراری لعنتی چرا رهایم نمیتنگی و بیدل

ای به حال خودم باشم؟ بهتر بود تا گذاشت دقیقهنمی

مش. دیدبستم و نمیرسیدن به آالچیق، چشم می

موقع، کمتر هوس چنگ انداختن میان آن حداقل آن

 کردم...ای رنگش را میموهای فرخورده و قهوه
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را در سینه حبس کردم و سرم را پایین انداختم. نفسم 

طاقتش را نداشتم... حتی از زیر این یایلق جلوی 

توانستم بوی توانستم ببینمش. میصورتم هم، می

هایش، تنش، پیرهنش را احساس کنم... لباس

دادند... چه مرگم شک بوی بهار میموهایش، بی

بو توانستم شده بود؟! حتی از این فاصله هم می
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ام بکشمش؟! میان آن حال خراب و چهره زارم، خنده

هم گرفته بود. فکر آرامی نداشتم و اندیشیدن به اویی 

داشت، جلویم راه که مردانه و شمرده قدم برمی

توجه به من سینه فراخش را ستبر رفت و بیمی

لرزاند... انگار که غوغای کرده بود، دلم را می

د... غوغایی که برای بزرگی درون دلم برپا شده باش

فرار از آن، هیچ راهی نداشتم. آشوبی که حتی اگر 

توانستم هم، باز رغبت فرار از آن را نداشتم... می

خواستم و دانستم... هم نمیخواستمش؟ نمیمن... می

آور بود! کردم... و همین برایم عذابهم طلبش می

قلم؟ که ندانم تکلیفم چیست؟ با دلم کنار بیایم یا عاین

به حرف کدامشان گوش بدهم؟ گوش بسپارم به دلی 

کرد یا عقل تابانه بودن با او را طلب میکه بی

خاطر غرورم هم که شده، گفت بهسلیمی که می

نزدیکش نشوم، دور بایستم، او باید تاوان پس 

 بدهد...

رحمانه دل و عقلم، گویی عقل بود که و در جدال بی

کام از این بازی بر دل پیروز شد و قلبم، نا
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ای که با او شروع شده بود، درحالی که رحمانهبی

کشید، سالنه سالنه پرچم سفیدش را روی زمین می

گشت تا آرام بگیرد و این شکست ام بازمیبه سینه

 بار خود را قبول کند...فاجعه

چه که به آالچیق ساری بیگ رسیدیم و با دیدن آن

و تعجب باز ماند... رویمان بود، دهانم از بهت روبه

های دور و بر را تزئین کرده سر تا سر آالچیق

ها جان بودند. زمین و آسمان انگار که با آن رنگ

ای گرفته باشند، به هرکسی که وارد آن محیط تازه

دادند. زنان و مردان شد حال و هوای دیگری میمی

دوشادوش هم مشغول رقص و پایکوبی بودند و 

تمام شعف و شور خود،  الر هم باچیعاشق

 نواختند.خواندند و میمی

های شام از حاال به راه بود و ای دیگر، دیگگوشه

خواندن، الر میچیچند زن درهمان حین که با عاشق

 مشغول پختن غذاها بودند. 

زبانم از این حجم شور و شادی بند آمده بود. نگاه از 

هم، قفل ها گرفتم و خواستم پیاده شوم که باز نگاآن
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های غمگین و گرفته شد... باز غم عالم در آن عسلی

بار شد... چرا این بال را به دلم ریخت و نگاهم غم

اش، دست از آورد؟ چرا این چشمان لعنتیسرم می

داشتند؟ مگر من چه گناهی کرده بودم؟ سر دلم برنمی

گونه باید تقاص چه بدی در حقش کرده بودم که این

 دادم؟پس می
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از اسب پیاده شدم، منتظر ماندم تا حداقل دستم را 

بگیرد و با هم، به سمت آتاهایمان برویم که... جلوتر 

هایی سنگین، به راه افتاد. بغض بدی در و با قدم

م سنگینی کرد. نفس گرفتم و هوا آزاد را با تمام گلوی

ی هام فرستادم تا آن بغض مسخرهتوان به ریه

ناخواسته را فرو بخورم. سرم را پایین انداختم و 

جلوی پیراهنم را کمی بلند کردم تا به گل و الی 

آلوده نشود. به سمت ساری بیگ و آتاخان، درست 

ها، از نپشت سر هورتاش رفتم و با رسیدن به آ

هایی که رویشان نشسته بودند بلند شده و روی تخت

زده، سرم را پایین انداختم ایستادند. شرمنده و خجالت

که ساری بیگ جلو آمد. دو طرف صورتم را گرفت 

ام را پرمحبت و پدرانه بوسید. از شرم، و پیشانی

بار نوبت آتایم بود... ام حبس شد. ایننفس در سینه

ا سخت و پراحساس به آغوش کشید. جلو آمد و مر

اشک به چشمانم نشست، پلک بستم و باز خواستم 

های سمن افتادم. نه... فعال زود ببارم که یاد حرف
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بود برای وحشتناک شدن! آب دهانم را همراه بغضم 

فرو بردم و لبخند لرزان و سستی روی لبانم نشاندم. 

ا به آتا هم برایم آرزوی خوشبختی کرد و کنار رفت ت

 سمت تخت بروم.

هورتاش هم بعد از دست دادن با پدرش، آمد تا به 

آتایم هم ابراز احترام کند. برخالف انتظاری که 

داشتم، مسیر دیگری را در پیش گرفت و نگاه 

بارم، پشت سرش هدایت شد. سنگینی زده و غمبهت

نگاه ساری بیگ را احساس کردم و صدای 

پس از دورشدن  اش را بالفاصلهمضطرب و کالفه

 هورتاش شنیدم:

 آمد بگه و ازش تشکر کنه... رفت به ارمغان خوش-

آلود بیرون فرستادم و چشم به نفسم را پرآه و غم

ام دوختم. لبخند کجی زدم و دستان حناخورده

صدا، دقایقی در همان حالت ساکت و مغمومم بی

ماندم. دقایقی بعد، سر باال آوردم و با چشم، دنبالش 

م. کنار مارال، روی تخت چوبی نشسته و با او گشت



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

714 

کرد. بغضم تشدید شد و آن قطره اشک صحبت می

 هایم به سرش زد...شیطان، باز هوس نوازش گونه

وزید. بازوهایم را به آغوش گرفتم و باد سردی می

که نگاه از آن دو بگیرم، مشغول گرم کردن آنبی

زمان با و هم تر وزیدبار محکمبازوهایم شدم. باد این

وزش باد، یایلق توری روی صورتم باالتر رفت. 

بارم را دید دیدمش... نگاه اشکتر میبار، واضحاین

و لبانش از حرکت ایستاد. سرش کمی به سمت 

ی راستش خم شد و الی چشم تنگ کرد. اخم شانه

ریزی میان ابروهایش نشسته بود و نگاهش... 

ته باشد، در پی نگاهش انگار که عذاب وجدان داش

 گشت...های لعنتی میحقیقت و یا دروغ آن اشک
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سرم را پایین انداختم و دم عمیقی گرفتم. نفسم باال 

نداشت. آمد، انگار هوایی برای تنفس وجود نمی

توجهی و بیخیاِل سعی کردم فراموشش کنم... بی

سرسنگین بودنش بشوم. اصال فراموش کنم که 

هورتاشی وجود داشته، که مهربانی کرده بود، که 

گاه، سر به سرم درکم کرده بود، که گاه و بی

داد و گاه، مرا به خنده گذاشت و گاه حرصم میمی

چنین آدمی، کردم که انداخت. باید فراموش میمی

 روزی اصال کنارم وجود داشته... 

ای که داشتم با او ازدواج باید به این مرد غریبه

های کردم. مردی که عسلیکردم، عادت میمی
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گرمی حال خرابم بود و گرمش روزی، تنها دل

ها، تمام وجودم حاال... با نگاه کردن به همان چشم

 زد...یخ می

و میان همهمه  صدای موسیقی، آرام آرام ضعیف

سابقه و دیگران گم شد. این آرام شدنشان تقریبا بی

عجیب بود. سر باال آوردم و دنبال دلیلش گشتم، که 

دیدم ساری بیگ از میان جمعیت رد شد و رفت. 

پسرکی به سویش دوید و نفس نفس زنان، جمله 

نامفهومی به او گفت و ساری بیگ هم پشت سرش، 

 یع به راه افتاد. هایی لرزان اما سربا قدم

با رفتنش، اوضاع دوباره به حالت سابق خود 

بازگشت و نواختن و خواندن را از سر گرفتند. من 

ی اما، گیج و با نگاهی پر از سوال، به مسیر رفته

کردم. سرم را برگرداندم و ساری بیگ نگاه می

چنان درحال حرف زدن با مارال هورتاش را هم

از طرفی نگاه کردن به دیدم. حرصم گرفته بود و 

شد دلم بخواهد گریه کنم! اصال چرا آنان، باعث می

خواست دادم؟ او که نمیباید به آنان اهمیت می
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توجهی به من نشان دهد و با آن نگاه سرد 

کرد و آن اخم گیرم میاش، دائما غافلمسخره

کمرنگ مهمان میان ابروهایش، برایم دهان کجی 

خیال او و هتر بود دقایقی بیکرد. شاید... شاید بمی

شدم و سراغ ساری بیگ را هایش میعذاب دادن

 گرفتم. نکند اتفاق بدی پیش آمده بود؟ می

گفتم؟ رفتم... اما چه به بقیه میمن... باید دنبالش می

پرسیدند که عروس چرا و کجا رفت؟ برای چه نمی

 تختش را ترک کرد؟

ه که طاقت نیاوردم و بلند شدم. اصال هر چ

هایشان گفتند. اهمیتی به حرفخواستند، میمی

ها بود که زندگی دادم... از ترس همین حرفنمی

گفتند ام را خراب کردم... حال اگر چیزی میقبلی

گفتم اول بروید داماد را به جایگاهش هم، می

 گردد!بیاورید، عروس خودش بازمی

خت هایم را پوشیدم و آهسته و پاورچین، از تباشماق

 دور شدم...
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کردم اما هایی را روی خودم احساس میسنگینی نگاه

خواستند بگویند؟ جلویم را دادم. چه میاهمیتی نمی

آوردم! به گرفتند؟ نهایتا بهانه رفع حاجت میمی

سمت آتاخان رفتم و با گفتن "یه کار واجب دارم آتا، 

 گردم."، پا تند کردم.زود برمی
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آالچیق ساری بیگ را دور زدم و با دیدن اسب 

ای رنگی که به تیرک پشتی بسته شده بود، به قهوه

طرفش رفتم و سوارش شدم. تفنگی که روی زینش 

برقی بود، توجهم را به خودش جلب کرد و چشمانم 

ام باز کردم و زد. آلین یایلقی* را از روی پیشانی

یایلق قرمز رنگ را از روی صورتم باال زدم. آلین 

ام بستم و افسار اسب را یایلقی را باز روی پیشانی

 گرفتم.

ی ساری بیگ را دنبال کردم. هرچه مسیر رفته

تر ی پایین دامنه نزدیکرفتم، به جادهجلوتر می

کار داشت؟ اسب گ کنار جاده چهشدم. ساری بیمی

را نگه داشتم و چرخیدم، و به پشت سرم نگاه کردم. 

خیلی از یورد دور نشده بودم؟ نکند نگران بشوند و 

بگویند عروس فرار کرد؟ نه نه... مطمئنا آتایم 

هایی بزنند... خوب بلد بود گذاشت چنین حرفنمی

 چطور دهانشان را ببندد...

فسار اسب را چرخاندم و نگاه نفس عمیقی گرفتم و ا

سرگردانم را سرتاسر دشت، به حرکت درآوردم. 
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طرف جاده تر رفتم و با دیدن ساری بیگ که آنپایین

و با فاصله از من ایستاده بود، نفسی از سر آسودگی 

 جا چه کار داشت؟!کشیدم. اما او... آن

خواستم جلو بروم که ماشینی از آن سر جاده معلوم 

ایم تا حد امکان باال پریدند و متعجب، به شد. ابروه

جا و ماشین؟ اما... چطور آن ماشین نگاه کردم. این

 امکان داشت؟ 

آمد و ماشین به سرعت، به سمت ساری بیگ می

ای نسبتا قصد توقف هم نداشت. باالخره با فاصله

زیاد، از او نگه داشت و مردی از ماشین پیاده شد. 

به تن داشت و درست مثل ای رنگی کت بلند و قهوه

گردن سفید و بلند ها لباس پوشیده بود. شالشهری

دور گردنش را مرتب کرد و کیفش را در دستانش 

جا کرد. اخم ریزی کردم و کنجکاو نگاهش جابه

کردم. به سمت ساری بیگ پا تند کرد و از پشت 

خواست به سرش، به سمتش دوید. نکند... نکند می

 دادم!ه... من این اجازه را نمیاو آسیبی برساند؟ ن

 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

721 

————————————————

—— 

 

*آلین یایلقی: چارقدی که از روی یایلیق و برای 

 شود.نگهداشتن آن از باالی پیشانی بسته می
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را محکم تکاندم و با تیغه پا، به پهلوی اسب  افسار

 کوبیدم.

 یِری حیوان، یِری...-

از پشت، نزدیک آن مرد شدم و اسب را درست کنار 

ماشینش نگه داشتم. پیاده شدم و خواستم جلو بروم 

که نگاهم به سمت تفنگ داخل زین کشیده شد. الی 

چشم تنگ کردم و طی یک تصمیم آنی، تفنگ را 

های لن گدنش  را کشیدم و خود را با قدمبرداشتم. گ

های پهنی بلندی، به مرد نزدیک کردم. قد بلند و شانه

داشت. موهای سیاه رنگش که مرتب به عقب شانه 

زدند. سر تکان زده و انگار که خیس باشند، برق می

دادم تا حواسم را از ظاهرش پرت کنم. به 

 اش که رسیدم، تفنگ را به سمتش نشانهدوقدمی

 گرفتم و با لحن عصبی و خشنی، غریدم:

 قال یِروندَه! *-



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

723 

های خود شک هایش کند شد، انگار که به گوشگام

کرده باشد، دوباره خواست قدم بردارد که بلندتر 

 گفتم:

 َسنَه ِددیم قال اُردا! *-

ایستاد و آرام به سمتم چرخید. با دیدن تفنگ، گره 

که کیفش را غلیظی میان ابروهایش افتاد و درحالی 

گذاشت، صاف ایستاد و قدمی به روی زمین می

دیدم؟ این سمتم نزدیک شد. خدای من... چه می

قدر برایم آشنا و ها و حالت صورتش... چرا اینچشم

گنگ بود؟ انگار جایی دیده بودمش... انگار این 

صورت را من جایی دیده بودم... هیچ ریش و سبیلی 

تیره و درشت بودند  نداشت، تیله چشمانش به قدری

که انگار تمام سفیدی چشمش را هم در بر گرفته 

بودند. موها و ابروهایش سیاِه سیاه بودند... انگار 

رویم ایستاده بود و یک نقاشی سیاه و سفید، روبه

کرد. نگاهم را سریع از کارانه نگاهم میطلب

اش گرفتم و سعی کردم به هرجا، جز آن چهره

 ه کنم. اش نگاچشمان تیره
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 تو کی هستی؟-

طور، آشنا... صدایش بم و مردانه بود... و همین

چرا ضربان قلبم با شنیدن صدایش شدت گرفت؟ آب 

دهانم را فرو بردم و عصبی و کالفه، نزدیکش شدم. 

درست به فاصله لوله تفنگ از هم ایستاده بودیم و 

دیدم. برخالف حال رنگ چشمانش را بهتر می

ود. اما خیلی تیره و گرفته... تصورم، آبی رنگ ب

انگار غم و غبار غلیظی، روی آسمان چشمانش 

 چمبره زده بودند...

اش اشاره گرفتم و با تفنگ را درست روی سینه

 ام به پشت سرش اشاره کردم.چانه

 کار داری؟خودت کی هستی؟ با اون مرد چی-

 

 

——————————————— 

 

 *قال یرونده: بمون سر جات!
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اش، رنگ و بوی کنجکاوی به نگاه تیره و عصبی

که سعی خود گرفت. لبانش را جمع کرد و درحالی
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اش حرکت دهد، کرد لوله تفنگ را از روی سینهمی

 غرید:

خود تو کی هستی؟ چرا طرف اون مرد رو -

 گیری؟می

اش فشردم برخالف تصورش، تفنگ را به قفسه سینه

و من هم درست مثل خودش، اخم کردم و خشمگین 

 نگاهش کردم.

این تویی که باید جواب پس بدی، نه من! پا به -

استی به یکی از ما حمله کنی، زمین ما گذاشتی و خو

 کنی؟حاال سوال و جواب هم می

تر شد و پلک چپش پرید. کالفه دستی اخمش کمرنگ

میان موهایش کشید و قدمی به عقب برداشت که لوله 

اش سر خورد. دستانش را با تفنگ از روی سینه

حال صبر کردن و توضیح دادن باال آورد و 

 سردرگم گفت:

. از گیالن... مهمون ساری من از شهر اومدم..-

 شناسیش؟بیگ هستم... می
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گوید؟ با آن حالت دانستم دروغ نمیاز کجا می

دوید... از تهاجمی که او به سمت ساری بیگ می

کجا معلوم که قاتلی فرستاده شده از سمت یاشار و یا 

حتی آن مردی که هورتاش به آن شلیک کرده بود، 

 شد؟ نبود تا بیاید و ساری بیگ را بک

فاصله ساری بیگ از ما زیاد بود و مطمئن نبودم 

سمِت پیچِ سر و صداهایمان را شنیده یا نه... ما این

طرفش ایستاده بود. جاده بودیم و ساری بیگ، آن

کنم، درست است یا نه... اگر دانستم کاری که مینمی

مهمان ساری بیگ بود... اگر مهمانش بود، چه 

لی امکان داشت قاتل هم ریختم؟ وخاکی بر سرم می

 باشد. با چشم به کیفش اشاره کردم و عصبی گفتم:

کیفت رو باز کن، باید مطمئن بشم توش چاقو یا -

 تپانچه نداری...

تر شد. خودش صورتش در هم رفت و نگاهش تیره

را با قدمی بلند به من رساند و لوله تفنگ را کنار 

را به  زد. عقب رفتم و خواست جلوتر بیاید که تفنگ

 طرفش گرفتم.
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 کنم! جلو نیا... جلوتر بیای شلیک می-

ناباور و با همان حرص و اخم مهمان صورتش، 

قدمی به سمتم برداشت که لوله تفنگ را به سمت 

آسمان چرخاندم و شلیکی کردم که صدایش در 

 کوهستان پیچید. 

 اش حبس شد و با داد گفت:نفس در سینه

 ؟کنیکار میدیوونه شدی؟ چی-

بهت گفتم باید مطمئن بشم چاقو همراهت نیست! -

 خواستم مطمئن بشی که باهات شوخی ندارم!

 لبانش را جمع کرد و غرید:

با من لج نکن دختر... برو پی کارت... بذار برم، -

 سر به سرم نذار، عجله دارم!

 بلندتر از خودش گفتم:

نزده به سرم که بیام و خوش خوشان تهدیدت کنم، -

ذارم هات رو نشونم ندی نمیکیف و جیبگفتم تا 

 فهمی؟ منم عجله دارم، عروسیمه!بری! می
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باره رنگ ابروهایش باال پریدند و نگاهش به یک

ها خارج شود، که حرفی از آنآنگرفت. لبانش را بی

زد و من کالفه و مستاصل نگاهش به هم می

کردم. نفس عمیقی گرفت و خواست چیزی بگوید می

شعوف ساری بیگ را، از پشت سر آن که صدای م

 مرد جوان شنیدم:

 تکین، اُقِلم، َسن َگلدون؟ *-

 

————————————————

—- 

 

 *اُقلم، سن گلدون: پسرم، تو اومدی؟
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کردم. رویم نگاه میو متعجب به مرد روبهزده بهت

انگار که حواسش به من نباشد، نگاهش را از پشت 

زمان با بیرون فرستادن نفسش، سرم گرفت و هم

 گر و عصبی نگاهم کرد.پرسش

 اون اسب، اسِب هورتاش نیست؟-

که جوابی بدهم، تفنگم را پایین آوردم و جای اینبه

کشیدم و قدمی به  سریع یایلقم را روی صورتم جلو
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فهمید با عقب برداشتم. وای اگر ساری بیگ می

 کار کرده بودم... مهمانش چه

تکین به سمت ساری بیگ چرخید و با دیدنش، آن 

اش آشکارا کنار رفت و گره کور غبار روی چهره

های بلند و محکمش را میان ابروهایش باز شد. گام

به سمتش برداشت و با رسیدن به او، سخت 

دیگر را در آغوش گرفتنند. تفنگ را آرام به کی

کنارم بردم و به پایم تکیه زدمش. ساری بیگ با 

دیدنم، به طرفم آمد و متعجب و با لبخندی که سعی 

 در کنترلش داشت، نگاهم کرد.

 کنی؟کار میجا چیگلین؟ تو این-

گفتم شده بودم نگهبان ایل و زدم؟ میحرفی می چه

هم ات کشیده بودم؟ لبانم را بهدهاسلحه روی برادرزا

فشردم و خواستم حرفی بزنم که صدای شیهه اسبی، 

مان را به خودش جلب کرد. سرم را چرخاندم توجه

جا... باورم هم اینو با دیدنش، نفسم رفت. او... آن

 شد!نمی
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هایی اسب را درست کنار اسب دیگر گذاشت و با قدم

ای سید و لحظهتند و سریع، نزدمان آمد. به من ر

روی صورتم مکث کرد. خواست چیزی بگوید اما 

پشیمان شد و نگاهش را پایین آورد و به تفنگ 

دوخت. کالفه نفسش را بیرون فرستاد و سر باال 

آورد که با دیدن تکین، جا خورد و مبهوت زمزمه 

 کرد:

 تو اومدی...-

شد او را لرزید. انگار که باورش نمیصدایش می

تکین از ساری بیگ فاصله گرفت و دیده باشد. 

خودش را به هورتاش رساند. مردانه و صمیمی، 

توانستم قسم دیگر را درآغوش کشیدند و مییک

ترین لحظه لحظه، برایم عجیببخورم که این

های بسته و قدر پشت آن پلکام بود... چهزندگی

شان، مهر و دلتنگی خوابیده های درهم رفتهصورت

سم که این مرد، پسرعمویش را حتی بود. به خدا ق

 بیشتر از پدرش دوست داشت...
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ی هورتاش ساری بیگ جلو رفت و دست روی شانه

 گذاشت.

 کنی پسر؟کار میجا چیتو این-

میل از تکین فاصله گرفت و نگاهش را بیهورتاش 

 روی صورت پدرش چرخاند.

 اومدم تا... خب...-
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که دستش را پشت نگاهی به من انداخت و درحالینیم

 تر گفت:کشید، آهستهگردنش می

گرده اومدم دنبال گونش... بیوک خان گفت برمی-

 ولی... نگران شدم و...

 سعی کرد بحث را عوض کند:

 بر ندادید تکین داره میاد؟چرا به من خ-

دستش را روی شانه تکین کوفت و دلتنگ و 

 مشعوف نگاهش کرد.

 ش تنگ شده؟دونید چندساله ندیدمش و دلم واسهنمی-

شدند و مرا جمالتش پشت سر هم در ذهنم ردیف می

کردند... او... نگرانم تر از قبل میو مبهوت گیج

رده بود؟ که ام؟ چه فکری کبود؟ که کجا و چرا رفته

ام با یاشار فرار کنم؟ واقعا قرار است روز عروسی

طور شناخته بود؟ اما اگر برایش مهم بودم، مرا آن

گرفت؟ چرا با من حتی طور از من رو میچرا این

زد؟ اگر برایش اهمیتی نداشتم، چرا به حرف هم نمی
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دنبالم آمده بود؟ که مثال با چشمانش، رفتنم را تماشا 

 خواست جلویم را بگیرد؟میکند؟ یا 

ها، به دوران افتاده بود. سرم از این حجم فکر کردن

مانند بیرون فرستادم که ساری بیگ به نفسم را آه

ام حلقه کرد و طرفم آمد و دستش را دور شانه

 پرمحبت، روی موهایم را بوسید.

 اُقِلم... گلینیمی ُگوردون؟ *-

د. تکین نگاهم کرد و کمی الی چشم تنگ کر

های کت بلندش فرو برد و با دستانش را درون جیب

 تفریح نگاهم کرد.

 آره َعمی بیگ... دیدمش... دیدار جالبی داشتیم!-

رویم ایستاد. خیال کردم هورتاش نزدیکم شد و روبه

قرار است دستانم را بگیرد یا حرفی بزند... خم شد 

که و تفنگ را از دستم گرفت، و متعجب و درحالی

 کرد، آرام پرسید:نگاه می به تکین

 نگو که...-
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صدا خندید و به ساری بار، مردانه و بیبرای اولین

 بیگ نگاه کرد.

 فکر کرد سوء قصدی درباره شما دارم... خب...-

زمان با بیرون کیفش را از کنار پایش برداشت و هم

 فرستادن نفسش، لبخند روی لبانش را هم محو کرد.

 روش؟آره گلین؟ تفنگ گرفتی -

 

——————————————— 

 

 *گلینیمی گوردون؟: عروسم رو دیدی؟
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 زده و با لحنی لرزان گفتم:خجالت

طور با عجله از کردم اتفاقی افتاده که اینفکر -

مجلس رفتید. گفتم خدایی نکرده خبر بدی دادن یا... 

 دونم... از ده پایین بیان و...چه می

زیرچشمی به هورتاش نگاه کردم که کالفه دستی 

 اش انداخت.روی سبیلش کشید و تفنگ را روی شانه

 ده پایین؟ همون قضیه تیراندازی؟-

انه مثبت تکان دادم که آرام روی سرم را به نش

 ام برداشت.بازویم کوبید و دستش را از دور شانه

 خوبه... خوبه که به فکر بودی...-

گرش را به هورتاش دوخت و مرا نگاه توبیخ

 مخاطب قرار داد.
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خیال حداقل تو فکرت به مجلس و بقیه بود، بی-

 ات نشده.خانواده

ن رفت. دستش روی موهایم را بوسید و به سمت تکی

ها که به سمت اسبرا پشت کمرش گذاشت و درحالی

 بردش، گفت:می

ها بریم. چندنفر رو من و تو با یکی از اسب-

فرستم بیان ماشین رو ُهل بدن تا اون باال و می

نزدیک اسطبل نگهش دارن. هروقت خواستی 

ذارم فعال برگردی، میاریمش پایین. اینم بگم که نمی

 از چندسال، تازه دیدمت...برگردی... بعد 

 ها ایستادند.از ما فاصله گرفتند و کنار اسب

 ببینم چیزی یادت مونده؟-

تکین خودش را روی اسب باال کشید و افسار را به 

دست گرفت. حتی نشستن روی اسبش هم، درست 

شبیه به هورتاش بود. با همان صالبت و جدیّت، با 

ش... ساری اهمان مردانگی و اخم ریز روی پیشانی

 بیگ هم پشت سرش نشست و رو به هورتاش گفت:
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خواد تو و گلین هم باهم برگردید... زود بیاید، نمی-

 پیاده راه بری، تو افسار رو دست بگیر.

سختی و صالبت کالمش جای مخالفتی باقی 

زده سرم را پایین انداختم و نگذاشت. خجالت

 حرف، به سمت اسب به راه افتادم...بی
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طرفه روی سوار شدیم و پشت سرم جای گرفت. یک

اسب نشستم و پاهایم را به سمتی آویزان کردم. 

که به اختیار خودم باشد، به او تکیه زدم که گره آنبی

فسار کمی شل شد. سرش را پایین انگشتانش دور ا

اش را احساس کردم. چشمانم را بستم آورد و خیرگی

اش تکیه زدم. ضربان قلبش، و سرم را به سینه

درست زیر گوشم بود. خواسته بود یا ناخواسته که 

دانستم... فقط مطمئن اش نشست؟ نمیدستم روی سینه

خواست کوبش قلبش را بشنوم و نفس بودم که دلم می

خواست با همان هایش را احساس کنم. دلم میشیدنک

اش باز، سر به سرم بگذارد، شیطنت همیشگی

بخندد، اذیتم کند، اصال فقط به حرف زدن بسنده کند 

 طور از من فاصله نگیرد...اما... این

هایش و نادیده هایش، دوری کردناین سردی کردن

حتی کرد... تر از قبل میگرفتنم، حالم را خراب

تر از وقتی که یاشار را در آالچیق آتاخان خراب

دید، یا شاید حتی وقتی که... وقتی زال  را از 

خودمان راند... او... چه با دلم کرده بود؟ چرا نه 
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خیالش شوم و نه نزدیکش بمانم؟ این توانستم بیمی

دادم؟ حال طور برایش شرح میام را چهحال آشفته

... فرصت برای رفع که وقِت حرف زدن داشتیم

هایم گوش اش هم بود اما... به حرفچرکینیدل

 داد؟ می

خوری و که این دلآنتوانستم بیاصال خودم می

ناراحتی کالمم هویدا باشد، برایش شرح بدهم چه به 

مان آمده بود؟ خوِد او چرا اول سر این رابطه

طور زال را از من دور کرد؟ که آنعذرخواهی نمی

احساساتم بازی کرد و بعد از سه هفته  کرد، با

غیبتش، آمد تا عروسش را به خانه ببرد... اصال 

 آمد؟مگر با منطق جور در می

چشمانم بسته و غرق در فکر بودم... غرق فکر بودم 

کردم و و ناخواسته پیرهنش را در چنگم مچاله می

کردم. تمام خشمم را به سینه ستبرش خالی می

 زی بگویم و نه او زبان باز کند...که نه من چیآنبی

تر کردم و دم عمیقی سردم شده بود. خود را نزدیک

گرفتم. باز آن بوی بهار و سرسبزی زیر مشامم 
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پذیِر لعنتی... چرا با این پیچید. باز همان بوی دل

داد؟ دوست داشت برایش هایش، آزارم میمردانگی

قدر ینتنگی کنم و حتی آدم هم حسابم نکند؟ چرا ادل

زد، توبیخم ساکت و آرام بود؟ کاش حداقل داد می

 خواست...کرد، از من جواب میمی
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اگر دوستم نداشت پس چرا به دنبالم آمده بود؟ 

که حواسم هد؟ آرام و بدون آنترسید از دستم بدمی

 باشد، زمزمه کردم:

 هات داری از دستم میدی...با همین ساکت موندن-

افسار از یکی از دستانش رها شد و تکان خوردنش 

را حس کردم. جا خورده بود؟ انتظار نداشت این 

حال، مستقیم حرف را بزنم؟ حق هم داشت... تا به

ودیم... نه من، درباره رابطه میانمان صحبت نکرده ب

و نه او... هیچ چیز درباره احساسمان نگفته بودیم 

داد و... اما رنگ رخسارمان، خبر از سر درون می

 میل نیست...مطمئن بودم که او هم نسبت به من بی

دفعه اولی که درباره یاشار بحث به میان آمد، فقط 

توانی فراموشش کنی... روزهای دانم و میگفت می

ام داد و گفت باید فراموشش کنم چون یداربعدش دل

راه دیگری ندارم اما وقتی فهمید آن مرد که بود و 

رویمان ایستاده بود، دستم را گرفت وقتی یاشار روبه

تا ثابت کند که من... من سهِم او هستم... من متعلق 

خواست به خاطرم خونش را به او هستم و... می



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

744 

طور به هم این بریزد... و در دیدار آخرم با یاشار

توانست نشانه عشق باشد؟ ها نمیهم ریخت و... این

توانستم بناممش؟ اگر دوست داشتن نبود، پس چه می

اگر... اگر او هم دوستم نداشت، پس این احساس 

لعنتی میان ما چه بود؟ این هوایم را داشتن و پشتم را 

گرفتن... اسمش چه بود؟ حمایت؟ همسری کردن؟ 

 شد روی آن، اسِم... اسِم عشق نهاد؟مردانگی؟ نمی

لرز آرامی کردم که حرکات اسب را آرام کرد و 

سرش را کمی پایین آورد. صدای آرام و بمش را، 

که بعد از چندهفته مرا مستقیم مخاطب داده بود، زیر 

 گوشم شنیدم:

 سردته؟-

سر باال آورد و به اطراف نگاه کرد. خورشید رو به 

آلود و سرد ستان مهرفت، هوای کوهغروب می

وزید. از من فاصله شد و باد بهاری آرامی میمی

هایم گرفت و کتش را از تنش درآورد، و روی شانه

اش فاصله گرفتم و با صدایی انداخت. از سینه

 گرفته، لب زدم:
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 خواد.من خوبم، نمی-
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اش را احساس کردم و نفسش باال و پایین رفتن سینه

که حرف دیگری بزند، آنرا پرآه، بیرون فرستاد. بی

 دوباره افسار را گرفت و به راه افتاد...
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بزم رسیدیم و خود را فاصله دادم. شاید تا به محل 

ای پیش سردم بود اما حال از شدت شرم و لحظه

کرد. از خجالت، تمام تنم گر گرفته و گرما ساطع می

اسب پیاده شدم و کت هورتاش را روی دستانم 

انداختم. منتظر ماندم پایین بیاید و کتش را به طرفش 

دستم گرفت حرف، کت را از گرفتم. خیلی آرام و بی

و منتظر ماند تا جلو بروم. تفنگ را از روی 

اش برداشت که رو گرفتم و با سری افتاده و شانه

کردم نگاهم را بدزدم، به راه که سعی میدرحالی

 افتادم.

دوباره به سمت همان تخت تزئین شده رفتم و رویش 

تر، مشغول فطرنشستم. ساری بیگ کمی آن

کین به او بود. ناخواسته صحبت با آتایم و معرفی ت

دنده کج کردم و پشت چشمی برای آن مرد غد و یک

سرم را برگرداندم. ناخواسته از او بدم آمده بود! از 

اش اصال خوشم دندگی مسخرهاخالقش و آن یک

نیامده بود. چیزی شبیه به هورتاِش االن بود... و 
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آلود بودِن خلقی و اخمشاید صدها برابر بدتر از کج

 ن او! اال

که ابروهای پرپشتش را درهم باالخره آمد... درحالی

کشیده بود و صورتش عاری از هر احساسی بود، به 

طرف تخت آمد و او هم رویش نشست. نگاهم را از 

او گرفتم و به کسانی که وسط مجلس و مشغول 

رقص بودند، نگاه کردم. یکی از مردان جوانی که 

شغول رقص وسط مجلس و همراه بقیه مردان م

شیرین آذری بود، به طرف ساری بیگ رفت و 

دستش را گرفت، و با شادی چیزهایی را در گوشش 

زمزمه کرد. ساری بیگ امتناع کرد و سعی کرد با 

خنده، دستش را از دست آن مرد جوان  بیرون بکشد 

اما او مصرانه سعی داشت ساری بیگ را به وسط 

آمد که به او میام گرفته بود. اصال مجلس ببرد. خنده

ها بود! تر از این حرفبخواهد برقصد؟ خیلی سنگین

اما با بازکردن دستانش به دوطرفش، لبخندم کش آمد 

رویم چشم دوختم. و ناباور و خندان، به صحنه روبه

 شد؟! اصال مگر می
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بار نوبت او بود مرد جوان به سمت آتایم رفت و این

ندش. این یکی که اصرار کند تا به وسط مجلس بکشا

رقصد! ناباور و خندان نه... مطمئن بودم آتایم نمی

بهشان چشم دوخته بودم که دست آتا گرفته و با باال 

هایش، حدقه چشمانم تا حد رفتن و باز شدن دست

امکان گشاد شدند! به سمت ساری بیگ رفت و خیلی 

که لبخند روی لبان مردانه  و سنگین، و درحالی

 غول رقص شدند!هردویشان بود، مش
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نگاهی به در حین خندیدنم، سرم را برگرداندم و نیم

هورتاش انداختم. او نیز متعجب و با دهانی نیمه 

داشت... من  کرد. حق همباز، به پدرانمان نگاه می

قدر هم این م را ندیده بودم! آنحال رقص پدرهم تابه

شاد و پر جنب و جوش! خیلی خوب رقص پا 

کردند، انگار نه انگار که پنجاه سال را رد کرده می

هایشان بازگشته بودند. گویی که شور جوانی به جان

پریدند و زمان با ریتم نَقّاره باال و پایین میباشد، هم

م، دستانشان را به چپ و راستشان، باز و کنار ه

 کردند.بسته می

لبخند روی لبانم بود و نفسم را پرآه بیرون فرستادم. 

طور واقعا برایم دردناک بود. که پدِر همسرم این

شادی کند و مردی که قرار است عروسش بشوم، 

 قدر سرد و بدرفتار باشد... این

ری بیگ به رویم بگیرم که ساخواستم نگاه از روبه

سمت تکین رفت و توجهم را جلب کرد. آن مرد 

تر از عبوس هم رقصیدن بلد بود؟ اما گویی سرسخت
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ساری بیگ و آتایم بود، که با اصرارهای مکرر 

اش توانستم صدای پرخندهساری بیگ وسط نیامد. می

 گفت:را بشنوم که می

 نه عمی بیگ، من نه!-

هایش توجه کند، که به انکاراما ساری بیگ بدون این

به زور خنده و اخم دستش را کشید و به وسط مجلس 

برد. خب... انگار وقتش بود کم کم یخِ آن مرد 

عبوس هم باز شود! هرچند، پسرعمویش که کنارم 

داد! تر از او جلوه مینشسته بود عبوس و جدی

جریان چه بود؟ خواستند برای تنوع هم که شده، 

هایشان را عوض شان، اخالقروز عروسی یکی

 کنند؟!

که حرکتی بکند، به سمت ما آمد و تکین قبل از این

نگاهم ناخواسته رنگ و بوی تعجب گرفت. قصدش 

آمد! چه بود؟ مطمئنم به سراغ من یکی که نمی

هرچند... طی این چنددقیقه اخیر، متوجه شدم که 

اش نباید با اطمینان درباره کسی قضاوت کنم، نمونه
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ردی که مجلس را حسابی گرم کرده هم آن دو پیرم

 بودند و جوانان دورشان حلقه زده بودند!

که کتش را از تنش بیرون تکین جلو آمد و درحالی

روی هورتاش ایستاد. نگاهم را گرفتم کشید، روبهمی

و کالفه نفسم را بیرون فرستادم. جای دیگری برای 

روی عروس و لباس عوض کردن نداشت؟ روبه

فم خندیدم... واقعا خودمان را عروس و داماد؟ به حر

 داماد فرض کرده بودم؟

 صدایش را از کنارم شنیدم که رو به هورتاش گفت:

 پاشو عمی اُقلی... نوبت توئه!-

هورتاش خندید و دستانش را به حالت صبرکردن 

 باال آورد.

 ببین، من بهتره فعال بشینم و...-

 با یک حرکت، دستش را گرفت و محکم او را به

طرف خودش کشید. کت هورتاش را به زور از 

تنش بیرون کشید و همراه کت خودش، روی تخت 

کنار من پرت کرد. و من مبهوت، خیره به خنده 
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هورتاشی بودم که در این چندروز فقط حسرت 

 کشیدم...شنیدن صدایش را به دوش می

ی هورتاش بود که ساری نگاهم خیره به مسیر رفته

قرار گرفت و خندان به سمتم  بیگ در مسیر نگاهم

توانستم تحمل آمد... خدایا... این یکی را دیگر نمی

 کنم!
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بیگ دستم را گرفت و با کراهت میان او و ساری 

ای مردانه دستانم را گرفت، آتایم ایستادم. با خنده

 همراه دستان خودش باال برد و گفت:

 اُینا گلین، اُینا! *-

زده، دستانم را آرام تکان دادم و با استرس و وحشت

همراهش رقصیدم. دستانم را رها کرد و عقب عقب 

که دستانش را از رحالیرفت، و مردانه و موقر، د

کرد و پاهایش را سمتی به سمت دیگر هدایت می

رقصید. رویم میکرد، روبهیکی یکی جمع و باز می

نزدیکم شد و دستم را گرفت. مرا چرخاند و 

بار نوبت او بود که روی آتایم قرار گرفتم. اینروبه

اش را ببینم و در دل، قربان رقص شیریِن مردانه

 . اش برومصدقه

کرد و ناک، خیره نگاهم میبا چشمانی پرخنده اما نم

بیند، انگار که آخرین بار باشد که دخترش را می

جزء به جزء صورتم را از پس آن یایلق توری 
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کاوید. نفسم را آه مانند بیرون فرستادم و لبخند می

ام برای رقص، با دیدن کجی زدم. تمام انرژی

واستم دستانم را اش تحلیل رفته بود. خچشمان نم

پایین بیاورم و عقب گرد کنم که دستانم را میان 

 اش گرفت و باال نگه داشت.دستان زمخت مردانه

روی بار نوبت او بود که مرا بچرخاند و روبهاین

شخصی قرار گرفتم که شک داشتم اصال رغبت نگاه 

 کردن به من را داشته باشد.

ه کند شد. سرم را پایین انداختم و حرکاتم ناخواست

احساس و طور بیدست خودم نبود... وقتی این

کرد، ناخواسته بغض با آن دستان کار نگاهم میطلب

که با گرفت و درحالیسیاه و چرکینش گلویم را می

اش به من خیره شده بود، آن چشمان سیاه و پرغصه

 فشرد...فشرد و میفشرد و میمحکم می

های افتاده، به نهای نگذشته بود که با شاچندثانیه

سمت تخت بازگشتم. ماندن در آن محفل گرم رقص 

فهمیدند ای نداشت. فقط همه میبرای من هیچ فایده

که داماد، رغبتی حتی برای دیدن عروس هم ندارد. 
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فهمیدند چیزی این وسط درست نیست و من با می

هایم، سعی دارم توجه مردی را تمام غم و غصه

 از من متنفر باشد...جلب کنم که حتی شاید 

 

——————————————— 

 

 *اُینا: برقص
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لعنتی را تا جایی که جان داشتند، ادامه آن رقص 

کردم آلود به مردی نگاه میدادند و من با نگاهی غم

ها و هایش برای من نبود. لبخند زدنکه دیگر خنده

هایش برای من نبود، شاید حتی حرف کردن اذیت

هایش هم... حال من چه سهمی از او داشتم؟ جز زدن

گون خانوم  کشیدمش...یک اسم لعنتی که یدک می

دار بود! اسمش را صاحب شده بودم، بیگ... خنده

که چیزی از قلبش به من تعلق داشته باشد... آنبی

گفت... که شاید طور میحداقل رفتارهایش که این

 من همین اسم هم برایم زیادی بود...

ای به خودشان تاریک شد و مردم چندلحظههوا 

موقع، زمان شام رسید. استراحت دادند و همان

الر هم برای استراحت به سمت یکی از چیعاشق

هایی که دورتادور مجلس چیده شده بود، رفتند تخت

و رویشان جای گرفتند. و گروهی دیگری از 

الر آمدند و مشغول نواختن شدند. زمان، چیعاشق
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های ها را با کبابآوردن شام بود. روی تختزماِن 

هایی داغ مزیّن کردند و های خنک و نانگاو، دوغ

هرکسی روی تختی، مشغول خوردن شد. داماد برای 

دوش دوش و ُسلهایش همراه ساقعوض کردن لباس

* ، به داخل آالچیق رفته بود. دقایقی بعد بیرون 

مت تختی آمدند و من از روی تخت بلند شدم و به س

که ساری بیگ و آتایم رویش نشسته بودند، رفتم و 

کنارشان جای گرفتم تا داماد و دوستانش راحت 

باشند. داماد! چه لفظ سنگینی برای َمردم به کار 

 بردم... دامادی که متعلق به من بود اما دلش...می

 نُوِلب گون قئزم؟ -

سرم را به نشانه نفی تکان دادم و لبخند کوچک و 

 ای مهمان لبانم کردم.همرد

 هیچی، من خوبم.-

که از ی آتایم کوبید و درحالیساری بیگ روی شانه

ها رفت شد، به طرف بقیه مهمانروی تخت بلند می

 ها هم سری بزند.تا به آن
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 من میرم، شما حرف بزنید.-

 به طرفش چرخیدم و ناراحت گفتم:

م نه آتابیگ، شما بشینید. هیچی نشده، اگه حرفی ه-

 باشه و بخوام بزنم... شما هم آتام هستید...

سرم را شرمگین پایین انداختم که روی سرم بوسیده 

 شد و دوباره روی تخت جای گرفت.

 خوای من برم، فقط بگو. خجالت نکش گلین.اگه می-

 نه نه، بشینید. الزم نیست...-

 

————————————————

— 

 

ها به جای فقط *ُسل دوش: در رسوم تُرک

کنند، که به دوش"، از ُسل دوش هم استفاده می"ساق

معنای دسِت چپ هم هست. درواقع ساقدوش و ُسل 

 دهد.دوش، معنای دسِت راست و چپ را می
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نشست که یکی از مردان،  ساری بیگ هم کنارم

سینی شام را آورد و روی تخت گذاشت. ساری بیگ 

 با سر به هورتاش اشاره کرد و کنجکاو پرسید:

 خوای شام رو باهاش بخوری؟نمی-
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 تُن صدایم را تا حد امکان پایین آوردم:

 بذارید راحت باشه.-

 سرش را تکان داد و با مکث گفت:

 تره.تو عروسشی، فکر کنم با تو راحتولی -

ام حبس کردم. چه لب گزیدم و نفسم را در سینه

افتد، کامش ام میگفتم؟ که وقتی چشمانش به قیافهمی

 شود و غذا برایش زهرمار؟تلخ می

خود را به سمت آتاخان متمایل کردم و دستم را روی 

دستش گذاشتم، و با لحنی که انگار غم و شادی در 

 زد، گفتم:ج میآن مو

جا خوام شام رو پیش شما آتاهام باشم، اینمی-

 ترم آتابیگ.راحت

کشم، گمانم خیال کرد که از هورتاش خجالت میبه

چون سریع نگاهش را دزدید و سعی کرد موضوع 

را عوض کند. و من با فکر کردن به افکاری که 

مان داشت، زیر پوستم خون دوید و باز خدا درباره

کردم که هنوز یایلق را از روی صورتم را شکر 
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باال نداده بودم! اما خب باالخره که چه؟ باید باال 

شدم. ولی... هورتاش دادمش و مشغول شام میمی

گشت تا نگاهم کند، چطور انتظار که حتی برنمی

 داشتم یایلقم را باال بدهد؟

نفسم را پرآه بیرون فرستادم و یایلقم را تا نوک 

 ب کشیدم. صدای آتایم را شنیدم که گفت:ام به عقبینی

 اگه راحت نیستی...-

 نه آتا، من خوبم.-

سری تکان داد و با "بسم ا..." آرامی که ساری بیگ 

که میل، و درحالیگفت، مشغول شدند و من هم بی

نگاهم بین سفره و هورتاش درحالی چرخش بود، 

 لقمه کوچکی برای خودم گرفتم...
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چی با آن هورتاش جلوی تخت ایستاده و عاشق

صدای بم و بلندش، مشغول خواندن نوای جالبی بود 

های داماد را دعوت که یک به یک، تمام فامیل

ی صورت کرد تا شاباش بدهند. نگاهم رومی

دوشش چرخید و با دیدن تکین، ساقدوش و سل

هایم در هم رفت. خوب بود دیگر... نیامده جای اخم
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من را برای هورتاش گرفته بود! با آن شدت 

صمیمیتشان، مشخص بود که هورتاش چرا نباید 

انداخت، چون به اندازه نگاهی هم به من میحتی نیم

پرتی کافی سرش گرم بود که دلش نخواهد حواس

 دیگری داشته باشد!

یکی یکی آتاهایمان رفتند و سکه و پول به 

اش چسباندند و توی جیب کتش گذاشتند. به پیشانی

طور. هردوی هایش هم همیندوشساقدوش و سل

شدند و درواقع، منده میهایی بهرهآنان هم از شاباش

گرفتند. چون قرار مزد زحماتشان در مراسم را می

 م زحمات مراسم، با آنان باشد.بود تقریبا تما

تمام مردان و زناِن دور و نزدیک جلو رفتند و 

بار شاباش دادند. خواستم رو بگیرم که این

چی، با صدای رسایی میان آن موسیقی کالمش عاشق

مرا مورد خطاب قرار داد. سرم را تیز چرخاندم و 

یکی دیگر نه! چرا همیشه  نگاهشان کردم. نه... این

جا معذب آمد که آندقیقا جایی به سراغم می بدشانسی

 بودم؟ 
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از روی تخت پایین آمدم و به سمتشان رفتم. دستم را 

داخل جیب جلقاام بردم و دو اسکناس ده تومانی 

بیرون کشیدم. چشمان مرد کناری هورتاش برق زد 

که حواسش به من باشد، مشغول  آناما تکین بی

 حرف زدن با هورتاش بود. 

ها را داخل جیب هردونفرشان گذاشتم و اسکناس

مرتبشان کردم و وقتی نوبت به تکین رسید، سنگینی 

نگاهش را احساس کردم... انگار که این دو پسرعمو 

شان آدم را های مزخرفعادت داشتند با آن نگاه

 معذب کنند...

اش، با به سمت هورتاش رفتم و درست سینه به سینه

های روی یکی از سکهفاصله کمی از او ایستادم. 

جلقاام را باز کردم و با سنجاق کوچک طالیی رنگی 

که سکه را قفِل جلقاام کرده بود، آن را به کتش 

وصل کردم و عقب کشیدم. با عقب کشیدنم، بازدم 

سنگینی کرد و سرم را پایین انداختم. کافی بود... تا 

 جا هم زیادی تحملم کرده بود...همین
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آن مراسم مسخره هم با هر جان کندنی که بود، تمام 

شد و دوباره صدای خواندن را از سر گرفتند. خسته 

و کم جان، سرم را به شانه آتاخان تکیه زده و به 

کردم که ساری بیگ از ه میرقص مردان جوان نگا

ای کنارمان بلند شد و به سمت هورتاش رفت. دقیقه

جا ماند و مشغول صحبت شدند. بعد به همان
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مان آمد و درحالی که دستانش را بلند به هم طرف

 کوفت، با صدای بلندی رو به جمعیت گفت:می

جا تموم میشه... فردا از صبح تا جشن امشب، همین-

 ره مجلس برپاست...همین موقع دوبا

شان قصد تمام شدن گویا این هفت شب عروسی

ای که نداشت... مردان و زنان غریبه

شناختمشان، کم کم عزم رفتن کردند و ساری نمی

ای بعد دست پر بیگ به داخل آالچیق رفت. لحظه

بیرون بازگشت و با دیدن کاله داخل دستش، نفس در 

او را هم به  ام حبس شد. به سمت تکین رفت وسینه

طرفمان آورد. ارمغان هم آمد و کنارمان قرار گرفت 

و به تبع، چندنفر دیگر از زنان هم دورمان حلقه 

زده نگاهمان کردند. تکین زدند و پرشوق و ذوق

گرانه، به ساری رویم قرار گرفت و پرسشروبه

 بیگ نگاه کرد.

 کار کنم؟گفتید چی-
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فت و به ارمغان کاله را از دست ساری بیگ گر

 تکین داد. روی سرم اشاره کرد و آرام گفت:

بیا اینجا، "ِبل باغالماق"* دی ... کاله رو بذار -

 روی سرش و براش دعای خیر بکن.

ی نگاهش رنگ و بوی تعجب گرفت که خاله

 هورتاش، دستانش را در هوا تکان داد و جلو آمد.

جا اونجوری که نه! کاله رو روی سرهاتون جابه-

 یزهایی که من میگم رو تکرار کن!کن و چ

 اش گفت:گنگ سرش را تکان داد و خاله

آنام، باجیم، قیز گلین... قد قامتی دوز گلین...یِدّی -

 اُقِل ایستیرم*... بیردانه دَه* قیز گلین...

ای متعجب، تکین هم با ابروهایی باال رفته و چهره

 کرد.جمالت خاله را تکرار می

ین... چینّی گوَورچین گلین... اَتَگی* چین چین، گل-

 لر آراسیندا، هامی دان گؤیچك گلین...* گلین
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—— 

 

 

*بل باغالماق دی: مراسِم بستِن کمره. )دی آخر، 

 است ترجمه میشود.(

 *یِدی اقل: هفت پسر

 *ایستیرم: میخوام.

 *بیردانه ده: یه دونه هم...

 *اتگی: دامنش

گوررچین گلین: چیِن دامنش، کبوتری را *چینّی 

 مانند است..

*گلین لر آراسیندا...: از بین تمام عروس ها، 

 زیباترین عروس است...
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تم داشتم که رنگ با آن جمالتشان، حال دیگر ح

هایم حتی از زیر آن یایلق هم هویداست. سرخ گونه

تکین کاله را روی سرم جاگذاشت و خواست عقب 
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ای قرمز ام دستش را باال آورد و پارچهبکشد که عمه

رنگ و نانی که میانش پیچیده شده بود را به سمت 

 تکین گرفت.

 این رو هم ببند به کمرش پسر!-

م بود و این حاالتش برایم اش کالفه و درهچهره

دانست؟ جا را نمیتازگی داشت. مگر رسوم این

جا زندگی نکرده بود؟! هرچند، حال اصال مگر این

دانستم دقیقا من هم دست کمی از او نداشت. نمی

کدام احساس ایم، اما هیچیک مار و کدام پونهکدام

جالبی نسبت به هم نداشتیم! نه او چشم دیدنم را 

 نه من، حال و حوصله تحمل کردن کجداشت و 

 های پسرعموی دیگر را!خلقی

پارچه قرمز و نان فطیر را گرفت. فطیر را با دستم 

نگه داشتم تا پارچه را دوِر فطیر و کمرم ببندد. از 

ام، به پشت سرم خم شد و این نزدیک روی شانه

کرد! دستانش شدنمان به هم... بیش از حد معذبم می

بود و در دل، او را با تمام وجود دو طرف کمرم 
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دیدید و آن دادم که چرا نمیمورد عنایت قرار می

 کرد! گره زدن لعنتی را زودتر تمام نمی

باالخره کارش تمام شد، عقب کشید و توانستم نفس 

عمیقی بگیرم. به محض تمام شدن کارش، تا توانست 

هایم افتادم... از مهلکه گریخت و من باز یاد بدبختی

یاد وداعی که حال با پدرم قرار بود داشته باشم و... 

شبی که قرار بود با همسری که چشم دیدنم را 

 نداشت، به صبح کنم...

ام آتا جلو آمد، دو طرف صورتم را گرفت و پیشانی

را محکم و پرمحبت بوسید. عقب کشید، اشک 

هایش به من کرد. انگار که اشکچشمانش اذیتم می

هایش، نمکی روی و شوری اشکدهان کجی بکنند 

 زخم قلبم باشند...

کردم گفت و با تمام توان سعی خود را میآتایم می

که گریه نکنم... که اشک نریزم... که زار نزنم... 

در آغوشش نگیرم و خود را خالی نکنم... برایم 

آرزوی زندگی سعادتمند کرد... و در آخر 

و...  هایش، دعای خیر مادرم هم همراهش بودحرف
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با شنیدن اسم مادرم، دیگر طاقت نیاوردم و چشم 

صدا ببارند... بستم. به چشمانم اجازه دادم آرام و بی

برایم اهمیتی نداشت که قرار بود به چه شکلی 

بیوفتم... االن تنها چیزی که اهمیت داشت، زخم 

عمیق دلم بود که با هر جمله آتایم، بیشتر احساس 

شدن در این زندگی جدیدم ها و تنها دورشدن از آن

 کردم...را می
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مرا به سمت آالچیق هورتاش هدایت کردند و 

شان را از سر های طنز و هلهلههمراهش، تصنیف

نگاهم را باال آوردم و خواستم دنبال آیشن گرفتند. 

بگردم که سیبی به آغوشم پرت شد. حواسم را جمع 

کردم و نگاه متعجبم را به اطراف چرخاندم. این 

 دیگر از کجا آمد؟

با فرود آمدن سیبی دیگر به آغوشم، مسیر پرت 

اش شدنش را دنبال کردم و به هورتاش رسیدم. چهره

سومین سیب را به طرفم فارغ از هر احساسی بود. 

پرت کرد و به زور در آغوشم جای دادمش. گویی 

دادم. جلو رفتم و ها را به خودش پس میباید سیب

دوشش ایستادم. همه دوش و سلروی او و ساقروبه

دوشش دادم و عقب کشیدم. نوبت ها را به ُسلسیب

ها را یکی یکی پرت کنند. مردان ها بود که سیبآن

ها را از ان صف کشیدند تا سیبجوان جلویش

توانست گرفت، میمی دستشان بگیرند و هرکه سیب
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اش بدهد و یا آن را به عنوانی پیشکشی، به معشوقه

اش با دادن همان سیب، از دختر موردعالقه

 اش را ابراز و از او خواستگاری کند.عالقه

ها در هوا پرت شدند و منتظر نگاهشان کردم، سیب

ها را بگیرند. سعی داشتند یکی از آن همه جوانان

سومین سیب اما، در دست هورتاش مانده بود و 

ها به او بود و سر و صدای شد. همه نگاهپرت نمی

شد. برگشتم و اعتراض آمیزشان کم کم بلند می

خواستم رو بگیرم که متوجه شدم سیب را داخل 

خواهی جیبش گذاشت و دستانش را به حالت معذرت

د. برای چه سیب سوم را خودش برداشته بلند کر

 خواست به کسی بدهد؟بود؟ نکند... نکند می

آب دهانم را به زور فرو فرستادم. بغضم مجالی 

داد. دم عمیقی گرفتم و برای نفس کشیدن به من نمی

 همراه زنان و دختران، به سمت آالچیق رفتم.

پر استرس و ترسان، داخل آالچیق شدم و همان 

ظر هورتاش ماندم تا داخل شود. امشب گوشه، منت

گفتم... باید تکلیف خودم و باید همه چیز را به او می
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توانستم با کردم، وگرنه نمیدلم با او را روشن می

 این رابطه شکرآب ادامه دهم...

صدای هلهله دختران خوابید و پچ پچ زنان اوج 

گرفت. سمن داخل شد و با دیدنم، جلو آمد و 

ستاد. دستانم را گرفت و خواست چیزی رویم ایروبه

 بگوید که نگاهش به سمت دستانم چرخید.

 چی شده گونش؟ دستات یخ زده.-

 سر تکان دادم و لرزان گفتم:

 تونم!استرس دارم... من... من نمی-

ای بابا... مگه باهاش حرف نزدی؟ فکر کردم وقتی -

اومدید، همه برای دومین بار داشتید باهم می

 رو زدید. هاتونحرف
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شد با دیدن اون نه، هیچی نتونستم بگم. مگه می-

 هاش بتونم زبون باز کنم؟اخم

یایلقم قرمزم را از روی صورتم باال داد و دهان باز 

 زده، زمزمه کرد:بهتکرد که مسخ و 

 تو گریه کردی؟-

 نم زیر پلکم را گرفتم و سر تکان دادم.
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 کردم...آره... وقتی از آتام خداحافظی می-

ای وای... صبرکن اون سیاهی زیر چشمت رو -

 تمیز کنم!

دستمالی از جیب جلقااش بیرون کشید و مشغول 

 تمیزکردن زیر چشمانم شد.

ات پخش شده بود. حاال خوبه... فقط سرمهخب -

 شون سرجاشون موندن. هرچند...شانس آوردی بقیه

 ام گذاشت و خندید.دستانش را دوطرف گونه

 طوری هم خوشگل شدی!این-

لبخند ریزی زدم و یایلق را روی صورتم انداخت. 

چه گوشه آالچیق هل داد و مرا به سمت صندوق

 گفت:

وی بقچه گذاشتم، کنار ببین لباس امشبت رو ت-

 صندوقه. یادت نره حتما بپوشیش...

 به طرفش چرخیدم و هراسان پرسیدم:

 چی؟ چه لباسی؟-
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 اش کوبید.با کف دست به پیشانی

وای گونش، چرا خنگ بازی درمیاری؟ راستی... -

اون خاله فضول هورتاش یه دستمال هم گذاشت 

 داخل همون بقچه...

 م و بریده بریده گفتم:آب دهانم را به زور فرو برد

 نگو که...-

لبانش را به هم فشرد و نفسش را محکم بیرون 

 فرستاد.

 چرا اتفاقا... باید بگم که!-

اش نشستم و دستانم را دور با حال زارم گوشه

 زانوهایم حلقه کردم.

خوام تنها باشم... حداقل تا میری بیرون سمن؟ می-

 وقتی اون مردک بیاد!

ه اتفاقی که قرار بود بیوفتد هم حتی از فکر کردن ب

نشست. با خنده کنارم نشست و روی لرز به تنم می

 سرم را بوسید.
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 تو که دوستش داشتی، االن شد مردک؟-

 تیز نگاهش کردم.

 من ِکی گفتم دوستش دارم؟-

 شانه باال انداخت و لبانش را جمع کرد.

ها رو نشون میدن. حاال نگفتی... ولی رفتارت این-

ترس نداشته باش گون باجی... هورتاش زیاد اس

 کنه.خیلی آقاست، اذیتت نمی

سرم را میان دستانم پنهان کردم و چیزی نگفتم. 

شان بیرون سمن از آالچیق بیرون رفت و باز همهمه

 از آالچیق اوج گرفت.
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 قسمت سی و یکم️▪

 

 

 

بلند شدم و نزدیک پرده رفتم تا صدایشان را بهتر 

 گفت:بشنوم. صدای آشنایی آن بیرون می

بهشون وقت بدیم، حتما که نباید امشب باشه. -

هردوشون خسته هستن، تازه شیش شب دیگه هم 

 وقت دارن.

ارمغان بود. در دل به جانش دعا کردم و به گمانم 

خواستم نفسی از سر آسودگی بکشم که با صدای 

 دیگری، نفسم بند آمد.

دونی، نمیشه خواهر، از رسوماتمونه. خودت که می-

 نمیشه عقب انداختش.



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

781 

تان! ای بر پدرتان لعنت با این رسومات مسخره

صورتم را با دستم پوشاندم و با زاری، سعی کردم 

 تشان را از هم جدا کنم.جمال

 جا بمونیم.آره راست میگه، باید همین-

ماندند که چه وای خدای من، دیگر چه؟ این پشت می

شود؟ هرچند، شب نامزدی هم خود ارمغان پشت 

آالچیق گوش ایستاده بودند، که آن هم به خاطر 

شنیدن نظر من و هورتاش درباره این ازدواج بود و 

را محکم بیرون فرستادم و  بس! نه شنیدِن... نفسم

جا چمبره زدم. سرم را روی زانوهایم گذاشتم و همان

 کمرم را تکیه به ستون چوبی پشت سرم دادم.

جا بمونیم و دستمال رنگین رو آره، باید همین-

 بگیریم. 

جا بمانیم! مگر شما خانه و کاشانه ای زهرمار همین

و به  رفتیدنداشتید؟ شوهر و بچه نداشتید؟ چرا نمی

 رسیدید؟ تان نمیزندگی
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شان را ای که همهمه زنانهبا شنیدن صدای مردانه

 هایم را تیز کردم.قطع کرد، گوش

 جا چه خبره؟این-

خودش بود... ضربان قلبم شدت گرفت و نفسم بند 

آمد. هراسان از روی زمین برخاستم و گوش 

 ایستادم.

 هیچی پسرم، تو برو تو...-

کار جا چیخاله؟ شماها این یعنی چی من برم تو-

 کنید؟می

 صدای زن دیگری آمد:

 خب ما... رسمه دیگه زندایی، تو برو...-

 بار، عصبی و کالفه به گوشم رسید:صدایش این

ست، هاتون... عروسم خستهبسه، بسه. برید خونه-

 ها ندارم.باید بخوابه. وقت واسه این خاله زنک بازی
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گار جمعشان داشت دیگر صدایشان را نشنیدم. ان

ای کشیدم و در دل برایش شد. نفس آسودهمتفرق می

 دعا کردم!
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بعد از سکوتی نسبتا طوالنی، صدای ارمغان را 

 شنیدم:

هام تو سرشون خوبی کردی پسرم. حرفکار -

رفت که... منم میرم، حواست به اون دختر نمی

باشه، خیلی گناه داره. امروز اصال پیشش نبودی، یا 

پیش آتاش بود یا پیش ساری بیگ... یه کم بهش 

 توجه کن، تازه عروسه.

 ندامت در صدایش را احساس کردم:

کنم که  هام شونه خالیتونستم از زیر مسئولیتنمی-

زد، تو عمه... خودت که دیدی، وقتی غیبم می

های دزدیده شده رو از این اسطبل بودم و سراغ اسب

گرفتم. اون نمک به حروما موندن تا و اون می

 امشب بیان سراغمون...

انشاهلل پیداشون میشه پسرم، غصه نخور. ساری -

بیگ و تکین هم االن رفتن سراغشون توی ده پایین 

فکر کنم فهمیدن کار کیه. اون تکین  رو بگیرن.

سره سر پا بود. فردا هم به طفلک هم تا اومد، یک
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خواد برگرده شهر... میگه بهش مرخصی گمونم می

ندادن و همین روز تعطیلی رو سریع جمع کرده 

ها رو... برو تو، اومده... حاال ولش کن این حرف

 عروست رو تنها نذار.

یع به سمت دیگری خداحافظی کوتاهی کردند و سر

ام نشستم. درش را چهاز آالچیق رفتم و کنار صندوق

توجه به او، باز کردم که هورتاش داخل شد و بی

مشغول گشتن برای لباسی مناسب شدم. عمرا 

اش پوشیدم! بقچههایی که سمن داده بود را میلباس

چه جای دادم و پیراهن را خیلی آرام داخل صندوق

. بلند شدم و خواستم به سمت بلندی بیرون کشیدم

 پشت پرده بروم که صدایم زد:

 گونش؟-

قلبم باز افسار گسیخت و دیوانه شد. آرام سرم را به 

طرفش چرخاندم و منتظر، نگاهش کردم. جلو آمد، 

ام ایستاد و با مکث کوتاهی دستش را سینه به سینه

باال آورد. یایلقم را از روی صورتم کنار زد و 

زند که نگاهش، مسخ صورتم شد. خواست حرفی ب
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زده، خواستم نگاه از او بگیرم که دستان گرم خجالت

ام نشست و سرم را باال اش زیر چانهو مردانه

های گرفت. در چشمانم خیره شد و آن عسلی

رحمش را وصله چشمانم کرد. طاقت نگاه کردن بی

در آن چشمان مسحور کننده را نداشتم... 

 توانستم...نمی

توانستم های داخل دستم بود و نمینم بنِد لباسدستا

دستانم را میانمان حائل کنم. دست دیگرش را باال 

ام را کنار آورد و تار موهای چسبیده روی پیشانی

زد. دستش را پایین برد و با انگشت شصت دستی 

ام بود، آرام و نرم گوشه لبانم را نوازش که زیر چانه

دارش را از تب که نگاه حریص و کرد. بی آن

 وار گفت:چشمانم بگیرد، آهسته و زمزمه

برو همون پشت پرده بخواب... و فکر کن که -

های امشب چیزی نشنیدی... نگراِن امشب و شب

 بعدش هم نباش... من... کاری به کارت ندارم...
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ام را رها کرد و عقب عقب رفت. ناباور و چانه

زده، به سمت لحاف و تشک روی تخت رفتم و بهت

برداشتمشان. چرا گفته بود پشت پرده بخوابم؟ یعنی 

خواد نگاهش آمد که حتی نمیقدر از من بدش میآن

اشتم... افتد؟ اما...  با خودم که تعارف ندبه من بی

هم جدا از او خواستم پشت پرده و آنمن یکی نمی



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

788 

باشم... حداقل نه امشبی که استرس مثل خوره به 

جانم افتاده بود. نه حاال که قلبم ناآرام بود و... 

 کرد؟ قرارِی او را میبی

هایی که زنجیر قرار بود، درست مثل دیوانهقلبم بی

و مرا عصبی و  کوبیدوقفه میاند، تند و بیپاره کرده

که مبادا کرد. عصبی و نگران بابت ایننگران می

هایم باالخره، کار دستم قراریتنگی و بیاین دل

 بدهند و رسوایم کنند...

لحاف و تشک هورتاش را پهن کردم و لحاف و 

تشک خود را هم با فاصله نه چندان نزدیکی با او، 

ف انداختم. هرچه گفته بود... اصال برای خودش حر

دادم؟ در زده بود! من چرا باید گوش به حرفش می

 دل گفتم:

"مگه ِکی به حرفش گوش دادی که این، باِر دومت 

 باشه؟"

پوزخند کوچکی کنج لبم نشاندم و یایلقم را از روی 

ام ام را روی شانهموهایم برداشتم. موهای بافته شده
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های بافتش انداختم و آرام، مشغول باز کردن گره

ام ایقی طول کشید تا بافتش را، تا روی شانهشدم. دق

ام را نتوانستم، موهایم به باز کردم. باالتر از شانه

قدری پیچ و تاب خورده بودند که گره کور میانشان 

افتاده بود. کالفه صورتم را میان داستانم گرفتم و 

مستاصل چشم بستم، که صدای ضعیفش را از پشت 

 سرم شنیدم:

 خوابی؟میجا این-

نفسم را عمیق و محکم بیرون فرستادم و از روی 

 ام، سر چرخاندم و نگاهش کردم.شانه

 آره، اگه راحت نیستی... برم...-

که مشغول کار چیزی نگفت و به خیال این

دیگریست، دوباره درگیر موهایم شدم. عصبی و 

 کالفه، موهایم را رها کردم.

 کمکت کنم؟-
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کرد که ام میبانم یاریگفتم؟ اصال مگر زچه می

ام متمایل کردم و حرف بزنم؟ سرم را به سمت شانه

 تکان دادم.
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آمد و پشت سرم نشست. با وسواس پاییِن موهایم را 

ها جدایشان کرد. نوبت به آن گرهگرفت و از هم 

اش را آرام پشت گردنم رسید که نفس حبس شده

 تر از قبل، زمزمه کرد:پخش کرد و آهسته

 داد راه نندازی... خب؟فقط قول بده داد و بی-

 بـ... باشه!-

ها را آرام آرام، بازشان کرد و با هربار گره

ی دیگری را رفت. گرهکشیدنش، صورتم درهم می

اختیار "آخ" بلندی گفتم و تا باز کند که بی کشید

سریع با هردو دستم، جلوی دهانم را گرفتم. با 

 صدایی که رنگ و بوی خنده داشت، گفت:

 تر دختر!آروم-

ای کرد و دوباره به کارش ادامه داد. تک سرفه

ای درحال سرزنش کردن خودم بودم که دوباره گره

گفتم و پشت  بار آخ بلندتریرا محکم کشید و این

 اختیار جمالتم را سرهم چیدم:بندش بی

 تر هورتاش درد داره، توروخدا یواش!یواش-
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 باشه، باشه!-

اش گرفته باشد اما نخندد تا به فکر انگار که خنده

خودش پررو نشوم، لحنش پر از خنده بود و هرآن 

قدر خودش را سفت و دادم. اما آنامکان قهقهه را می

ود که خنده که سهل بود، حتی سخت نگه داشته ب

شد شنید! اش را هم به زور میحرف زدن عادی

غرق فکر کردنم بودم که دستانش را روی موهایم 

 ثابت نگه داشت و آرام گفت:

گره آخره، بعدش دیگه تمومه. جیغ و داد راه -

 نندازی... خب؟

سرم را تکان دادم و با هردو دست، جلوی دهانم را 

ه میان گره آخر رفت، جیغ بلندی گرفتم. انگشتانش ک

 کشیدم و با دستانم، صدایم را خفه کردم.

 خب باشه باشه، ببین، تموم شد! -

عقب کشید، به طرفش چرخیدم و با چشمان اشکی 

نگاهش کردم. خواستم چیزی بگویم که صدای 

ام بیرون آالچیق پیچید. تمام آن درد و غصهای هلهله
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را فراموش کردم و با چشمانی که هرآن امکان 

دادم، به هورتاش نگاه بیرون پریدن از حدقه را می

کردم. طاقت نیاورد، سرش را پایین انداخت و 

 صدا خندید.بی
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 زده و آرام زمزمه کردم:بهت 

 کشن؟اونا برای چی دارن کل می-

ای کرد و سعی کرد لحنش را عادی جلوه تک سرفه

 دهد.

 گمونم صدای جیغ و داد تو!-

 پلک چپم پرید و بلند گفتم:

 نـــه!!-

 بار تحمل نکرد، و آرام و مردانه خندید.که این

شتی به بازویش زدم و با حرص عقب کشیدم. م

اش را با بازدم عمیقی لبانش را به هم فشرد و خنده

طور با حرص بیرون فرستاد و بلند شد. همان

کردم که دستش به سمت پیرهنش رفت و نگاهش می

هایش را باز کرد. دستش را به یکی یکی، دکمه

سمت کمربندش برد که میان راه از حرکت ایستاد. 

 گر نگاهم کرد و جدی گفت:سشپر

 قرار نیست نگاه بگیری؟-
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شخصیت"ای زیر لب نثارش کردم و سریع رو "بی

های زیر زیرکی چنددقیقه گرفتم. نه به آن خنده

پیشش، نه به جدیت کالم االنش! هرچند، باز خنده را 

که پشتم به توانستم بخوانم. درحالیدر چشمانش می

 ایم بودم، آرام گفتم:او بود و مشغول چنگ زدن موه

 خوام... باهات حرف بزنم...می-

 ربط به درخواستم گفت:بی

 خوای لباست رو عوض کنی؟نمی-

 مصرانه، پافشاری کردم:

 خوام باهات صحبت کنم.گفتم می-

حضورش را باز پشت سرم، روی تشکش احساس 

کردم و آرام به طرفش چرخیدم. شلواری راحتی و 

کرد. به تن داشت و معذبم نمی ای رکابی سیاه مردانه

که با شدت زیادی انگشتانم سر تکان دادم و درحالی

 کشیدم، گفتم:را میان موهایم می

 ای؟میشه؟ یا... خسته-
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خم شد و نور فانوس را کم کرد، و زیر پتویش 

 خزید.

 ام!یا خسته-
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 معترض نالیدم:

ست به من فرصت کنم! تو چندهفتهخواهش می-

 توضیح ندادی. حداقل امشب باید باهات حرف بزنم.

نگاهش را از چشمانم گرفت و خواست بچرخد که 

رحمانه، میان موهایم شتانم افتاد که بیچشمش به انگ

شان را از هم باز کند. شد تا گرهباال و پایین می

 دوباره روی تشکش نشست و زمزمه کرد:

 پشتت رو بکن.-

حرف پشتم را به او کردم و منتظر ماندم. نفسم در بی

ام حبس شده و هزار فکر و خیال به سرم هجوم سینه

های شانه میان انهآورده بود. با فرود آمدن دند

موهایم، نفسم را آرام بیرون فرستادم. نه من چیزی 

کرد حرف، فقط شانه میزد. بیگفتم، نه او حرفی می

و گاه گاهی، انگشتانش را میان خروار موهای شانه 

کشید. طاقت نیاوردم و با صدایی لرزان ام میخورده

 گفتم:

 یا خسته نبودی؟!-
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وب فهمیده بود ام را گرفت. خودش هم خطعنه

منظورم چیست! چرا برای حرف زدن با من خسته 

بود اما برای شانه کردن موهایم... صدایش را از 

 نزدیکی گوشم شنیدم:

کنه... آتام همیشه وقتی موهای خستگیم رو در می-

زد، تموم خستگیش از تنش بیرون آنام رو شونه می

بخش عمل رفت. درست مثل یه جوشونده آراممی

 د براش... کرمی

 متعجب و با ذهنی آرام، پرسیدم:

 کنه؟اش باهات صحبت میآنات؟ ساری بیگ درباره-

 صدای او هم رنگ آرامش گرفته بود.

آره... چرا نباید صحبت کنه؟ دوستش داشت... -

 اش...هاش بود... یا... بچهمادِر بچه

 گرفتگی صدایش، دلم را آزرد. نادم گفتم:

ه از فوتش ناراحت نیست منظورم این بود که مگ-

کنه؟ وگرنه منظور اش هم صحبت میکه درباره

 خواستم... ناراحتت کنم...خاصی نداشتم... نمی
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 ام زمزمه کرد:ربط به عذرخواهیبی

آتام هم عاشق موهای آنام بود... یادمه وقتی ده، -

ها به یورد دوازده سال بیشتر نداشتم؛ تابستون

فتضاح سرد بود، من و گشتم. شبای تابستون ابرمی

نشستیم، آتامون هم کنارمون... تانیش دور کرسی می

اومد و بعد از کمی حرف و آنام با سینی چای می

شد... تانیش حدیث، مشغول شونه کردن موهاش می

زد و یا موقع یا خودش را به خواب میکه تا اون

واقعا از لذت اون گرمای ناب و صدای آهنگین آتام، 

موندم و یه زوج وابسته رفت... من میبه خواب می

به هم، زنی که با موهاش برای شوهرش دلبری 

خوند و کرد و شوهری که برای همسرش میمی

 خوند...می
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ام را گرفتم و نفسم را آه مانند بیرون چانهلرز 

 فرستادم. 

تانیش... همون برادر مرحومت بود که توی -

 رودخونه خفه شد؟

ای از حرکت ایستاد و دوباره به دستش برای لحظه

 کارش ادامه داد.
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آره... شیش سال بیشتر نداشت... قرار بود اون رو -

دش هم همراِه خودمون، ببریمش شهر... یه ماه بع

نام کنیم... آنام خواستیم بریم تا برای ابتداییش ثبتمی

وقتی خبر غرق شدن پسرش رو شنید... دق کرد... 

موقعی که تانیش خفه شد، خواهر کوچیکم اون

چندماهش بود... بعد از فوت آنام، خواهرم هم یه 

 بیماری سخت گرفت و...

خواست هایش هم... دلم نمیلرزید، دستصدایش می

امشب را ناراحتش کنم، اما کنجکاوی  حداقل

ام مانده بود تا امشب سر باز کند. چرا مسخره

توانستم جلوی زبانم را بگیرم و چیزی نپرسم؟ نمی

توانستم جوری، حواسش را از مرگ کاش می

عزیزانش پرت کنم... قلبم برایش به درد آمده بود... 

همه آدم را از دست داده و هنوز هم سر طور اینچه

 پا بود؟

 خوند؟ساری بیگ... واسه آنات چی می-

زمان با بیرون فرستادن نفس عمیقی گرفت و هم

 نفسش، لب زد:
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 بخونم برات؟-

 لحنم را نرم کردم:

 اگه خسته نیستی.-

با مکث کوتاهی، نوای خوش آهنگی همراه صدای 

 اش، گوشم را پر کرد...مردانه

ندَن... سی مَ َسن زولفونی آچ، تُوک اوزوئه، شانَه-

سی َمندَن... َسن زنجیری نشان ِوئر َمنَه، دیوانَه

عاشیقی یاندیرماقا، من یانماقا ماییل... َسن شمعینی 

 سی َمندَن... *ُگوستَر َمنَه، پروانه

شعر را ادامه داد و چشمان خمار من، با همان 

گاهی روی موهایم گرمای دستانی که آرام و گاه

ای که موسیقی کشیده میشد، و لحن نجواگونه

کرد، بسته شد و نوازی را کنار گوشم زمزمه میدل

انگیز و نوازش نفهمیدم چطور میان آن هجم نوای دل

 موهایم، به خواب فرو رفتم...
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————————————————

—— 

 

*سن زولفونی آچ...: تو موهایت را باز و افشان کن، 

شانه کردنش با من... تو زنجیر را نشانم بده، دیوانه 

خواهد و نش با من... تو دلت داغِ عاشق را میشد

من سوختن را... تو شمع را نشانم بده، پروانه شدنش 

 با من...
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 قسمت سی و هشتم️▪

 

 

 

ی ساز و دهل و هلهله آن صدای کر کنندهمیان 

آور زنان، زیر چشمی نگاهم را به ساری سرسام

بیگ دوخته بودم که کنار تکین مانده بود و با او 

زد. دقایقی مشغول بودند که هورتاش از حرف می

ای، به سمت تکین آالچیق بیرون آمد و همراه بقچه

رش رفت. او را مردانه درآغوش گرفت و آرام به کم

 کوبید.

 قاداسی* قارداش... سالم برسون به ننه.-

 بقچه را از کنار پایش برداشت و به دست تکین داد.

 این رو بدی ننه، بگی دخترش، ارمغان فرستاده.-

اش کوبید و لبخند کوچک و تکین هم به شانه

 نامحسوسی به رویش زد. او هم لبخند زدن بلد بود؟!
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 باشه شادوماد، برو خوش باش...-

ای نامعلوم دوخته بود ساری بیگ نگاهش را به نقطه

های آن دونفر پرید و کرد. میان صحبتو فکر می

 هوا گفت:بی

 کاش آنام دا وارییدی...*-

 چه لبخندی زد و گفت:هورتاش نیم

گفت همه راه؟ تکین میکشیم اینپیرزن رو کجا می-

 جا بشه.تونه توی خونه جابهبه زور می

را آه مانند بیرون فرستاد و  ساری بیگ نفسش

اش لبخندش را از پشت آن سبیل پرپشت و خاکستری

 احساس کردم.

گیر آرزو داشت دوماد شدنت رو ببینه. ولی زمین-

دومادش بیاد، نه  شده و... نه تونست واسه مراسم

 عروسِی تو.

تکین که قیافه ساری بیگ را در هم دید، مردد و 

 آهسته رو به هورتاش گفت:

 ن... شاید بتونم بیارمش.م-
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هورتاش خواست چیزی بگوید که ساری بیگ سریع 

 حرف هورتاش را قطع کرد:

خواد، گناه داره. شاید سختشه توی ماشین نه نه، نمی-

 و جاده باشه. بذار استراحت بکنه.

تکین دستی میان موهایش کشید، ابروهایش را باال 

 اش انداخت.داد و چینی روی پیشانی

دونی عمی گیر نیست! مییاد هم زمینخب... ز-

 بیگ...

 نگاهش میان هورتاش و ساری بیگ چرخید.

ای آزارش جاده حالش خوبه، فکر نکنم مسافرت-

بده. من نیاوردمش چون... خب... رفته بود تهران! 

هاش! و قرار بود ی یکی از دوستعروسی نوه

امروز برگرده! من هم منتظر نموندم، چون زودتر 

 اشتم برسم و...عجله د

 

————————————— 
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*قاداسی: اصطالحی برای قربان صدقه رفتن )درد 

 و بالت به جونم و...(

 *قارداش: برادر، عامیانه: داداش

 *وارییدی: بود

🌸 ID: @kia_novel 🌸 

🌐Link: 

https://t.me/joinchat/AAAAAE6m_PU3V

p67Q8AAAw 

 

 فصل سوم: سون یاز️◾

 قسمت سی و نهم️▪

 

 

 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

808 

هورتاش بلند زد زیر خنده و ساری بیگ متعجب 

 نگاهش کرد.

 چی؟ عروسی؟ اون هم تهران؟!-

 تکین لبانش را به هم فشرد و سر تکان داد.

ننه حدود بیست و پنج سالی میشه که اومده شهر، -

دیگه عادت کرده به اون سبک زندگی. تازه... میگه 

 منو ننه صدا نزن، فرنگیس جون صدام کن!

هم میان بهت و تعجبش خندید و من با ساری بیگ 

باز و پلکی که دائم درحال پریدن بود، به دهانی نیمه

ها هم دادم! مادربزرگهای تکین گوش میحرف

های قدیم! حداقل توقعش را از مادر مادربزرگ

 ساری بیگ نداشتم! 

خداحافظیشان کمی به طول انجامید و پس از راهی 

مدند و به مجلس کردن تکین، پدر و پسر باهم آ

پیوستند. هورتاش باز به نزدم آمد و کنارم نشست، و 

 ساری بیگ مشغول حرف زدن با آتایم شد. 
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شد. هورتاش سرد هیچ حرفی میانمان رد و بدل نمی

زد. تر از دقایق قبلی بود که داشت قهقهه میو سخت

رویم چشم دوختم. اصال لب برچیدم و دمغ، به روبه

کرد، نبود. به هرجایی نگاه می انگار حواسش با من

به جز من. انگار نه انگار که شب گذشته، با من درد 

و دل کرد و موهایم را شانه زد، برایم شعر خواند و 

روی دستانش به خواب رفتم... چرا روز به یک 

شکل، و شب به شکل دیگری بود؟ یاد حرف سمن 

 افتادم که گفت:

شکمشون!  عقل مردا به شکمشونه، و همچنین زیر-

وقت کافیه یکی از این دوتا رو سیرشون کنی، اون

کدوم رو میشن فرشته! اما امون از وقتی که هیچ

بهشون نرسونی، میشن عینهو گرگ، اصال خوِد 

 شمر!

هاش خون زیر پوستم دوید و یادم است از حرف

خندیدم. اما االن به یقین رسیده بودم، که مهربانی 

یل دیشبش را داشت! یا دیشبش هم البد یکی از دال
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شام مفصلی خورده بود، و یا مورد دیگر که ترجیح 

 دادم االن به آن فکر نکنم!می

بردم به آن خاطر، مهربانی به هرچند... گمان نمی

توانست خیلی راحت از خرج داده بود... او می

موقعیت دیشب سوءاستفاده کند و... به بهانه 

و هم مرا آزرده رسومات، هم انتقام خودش را بگیرد 

های خاطر حرفکند... اما نه... شاید... شاید به

ارمغان بود، که گفته بود تازه عروسم و هوای مرا 

داشته باشد... دیشب هم خواست با من راه بیاید که 

 ام بکاهد و آرامم کند...شوره و نگرانیمثال از دل

 

 

🌸 ID: @kia_novel 🌸 

🌐Link: 

https://t.me/joinchat/AAAAAE6m_PU3V

p67Q8AAAw 

 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

811 

 فصل سوم: سون یاز️◾

 قسمت چهلم️▪

 

 

 

 

باز ساز زدن و خواندن را از سر گرفتند. بعدازظهر 

بود و همه به شدت سنگین. بابت آن غذای چربی که 

 شدند! ساری بیگ داده بود، باید هم سنگین می

چطور قرار بود پنج روز بعدی را هم دانستم نمی

پشت سر بگذرانم... از طرفی هم فکرم دائم پیش 

گفتم اما نگفتم... هایی بود که باید میحرف

هایی که ممکن بود هرلحظه، برای گفتنشان حرف

دیر شود و من با تعلل کردنم، داشتم تیشه به ریشه 

 زدم...این رابطه می
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شت، البته دقیقا نه روز دوِم عروسی هم پر هیجان گذ

خواندند، برای من! برای هرکسی، غیِر من... می

قدر که از نفس بیوفتند و رقصیدند. آنزدند و میمی

 دیگر جانی در تنشان نماند! 

آن شب را هم با فاصله از هورتاش خوابیدم... 

خواستم سر حرف را باز کنم که پشتش را به من 

رفت.  کرد و با "شب بخیر" کوتاهی به خواب

خواستم حرفی به او بزنم که صدای خر و پفش، 

ام دود شد و فضا را پر کرد و تمام ناراحتی آن لحظه

قدری خسته بود که سرش به ام گرفت. طفلک بهخنده

بالشت نرسیده، خوابش برده بود. هنوز هم دنبال 

ها بودند و نتوانستند پیدایشان کنند. از سارقان اسب

اسم روی دوشش بود و از طرفی، تمام کارهای مر

گشت. نفسم را پرآه ها میطرفی دیگر، دنبال اسب

بیرون فرستادم و من هم سعی کردم بخوابم تا کمی 

 به ذهنم آرامش بدهم...

فردا صبحش را با سر و صدای سمن از خواب 

برخواستم. بیروِن آالچیق مانده بود و با لحن شادی، 
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. پرده را کنار خواند"اولئری وار، خانا خانا" را می

زدم و دعوتش کردم تا داخل شود. آمد و بعد از 

که حسابی مرا چالند، کنارم روی تخت نشست و این

 زده نگاهم کرد.ذوق

 امروز هم اومدم گویچِگت کنم ساری گلین. -

 ابروهایم را باال فرستادم و متعجب گفتم:

 چی؟ واسه چی؟-

 تر آورد و باهیجان گفت:سرش را نزدیک

نشنیدی؟ فرنگیس خاتون َگلیر*، باید حسابی به مگه -

 خودت برسی!

 

————————————— 

 

 *گلیر: میاد

🌸 ID: @kia_novel 🌸 
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دستش را به طرف صورتم بیاورد که مچ خواست 

 دستش را گرفتم و پراسترس گفتم:

قدر قبیح و پرروئه نه سمن، یه وقت نگه دختره چه-

خوام! که سرخاب سفیداب مالیده؟ من... نمی

 طوری ساده بهتره. هان؟همین

نه گونش، نه! ببین، فرنگیس خاتون یه زن مثل -

گل و خودته، مثل خودت محکم و بااراده، خوش
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صدالبته پرابهت! باید خودت رو نشون بدی، نشون 

بدی که تو کی هستی، این وسط یه ذره خوشگلی هم 

 چاشنیش کن. هرچند خودت ماهی، ولی...

 با خنده میان حرفش پریدم:

من ماه نیستم، خورشیدم! فرنگیس خاتون شاید اگه -

مثل من باشه... مطمئنم اون هم از این قر و اطوارها 

شناسم سمن، خودتم اد. من خودم رو میخوشش نمی

جور چیزها ندارم. ای به ایندونی که هیچ عالقهمی

 پس بهتره... خوِد واقعیم باشم. هوم؟

نفسش را کالفه بیرون فرستاد و سر تکان داد. بلند 

 شد و دست به کمر و منتظر، نگاهم کرد.

خب، پس حداقل بیا یه لباس خوشگل و گرون واسه -

که جلب توجه کنه. حداقل یکی از  امروزت بپوش

ات رو تنت کن! یه یایلق قرمز اون جلقاهای پرسکه

 هم بنداز روی سرت و...

 خندیدم و محکم لپش را بوسیدم.
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کنه. نه قادُون َمنَه *، یه لباس عادی هم کفایت می-

 خوام که خودنمایی کنم.نمی

 با حرص نالید:

 گونش؟ خیر سرت عروسی ها!-

 ام به قهقهه تبدیل نشود. م فشردم تا خندهلبانم را به ه

عروسی دو روز پیش بود سمن، االن جشِن بعد از -

مراسم اصلیه! مهم هست، اما نه به مهمی روز اول. 

 بیا زیاد سخت نگیریم...

انگار که قانع شده باشد، سر تکان داد و با گفتن "ما 

 بیرونیم، آماده شدی بیا" ، از آالچیق بیرون رفت...

ایم یا شانه زدم، لباس پوشیدم و از آالچیق موه

بیرون رفتم. برخالف روز گذشته که همه مشغول 

بار به پیشوازی فرنگیس رقص و آواز بودند، این

خاتون، جلوی آالچیق جمع شده و انتظارش را 

کشیدند. ساری بیگ گاوی زمین زده و حسین آقا می

منتظر سر بریدنش بود. ارمغان هم درحالی که با 

کرد، ذغال هایش را پاک میگوشه روسری اشک
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کرد که دود کند. زیِر اسفند را محکم فوت می

قدری برایش ذوق و شوق داشتند که حتی برای به

قدر حساسیت به خرج آوردن عروسشان هم این

 ندادند!

 

———————————————— 

 

 *قادون منه: درد و بالت به جونم
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شان، کنار ساری بیگ جلو رفتم و با سالمی به همه

که ام حلقه کرد و درحالیایستادم. دستش را دور شانه

 فشرد، با شعف و محبت گفت:مرا به خودش می

 َمنیم گلنیم نجوردی*؟-

 آتابیگ، ممنون.خوبم -

روی موهایم را بوسید و دوباره مرا به خود فشرد 

که از درد "آخ"ای گفتم و آرام خندیدم. او هم محبتش 

 داد!را با چالندن من نشان می

 ننه خاتون َگلدی*، ننه خاتون َگلدی!-

دوید، که به سمت آالچیق میها درحالییکی از بچه

ستم قدم به جلو زد. خوااین جمله را با ذوق فریاد می

بردارم که گاو در دست حسین آقا رم کرد و بلند شد. 
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خواست فرار کند که حسین آقا خودش را روی 

طناب دوِر دست و پاهای گاو انداخت و هورتاش که 

طرِف ساری بیگ مانده بود، سریع به سمت آن

حسین آقا رفت و گردن گاو را گرفت، و او را زمین 

رهیجان، به حسین آقا نگاه ای پزد. با خنده و چهره

 کرده و دستش را به سمتش دراز کرد.

چاقو رو بده، تو پاهاش رو بگیر، من سرش رو -

 بُرم!می

حسین آقا با تعلل چاقو را به هورتاش داد و خودش 

ام را از هورتاشی زدهپاهای گاو را گرفت. نگاه بهت

دنبال که با یک حرکت گاو را زمین زد، گرفتم و به

بیگ، به پیشواز فرنگیس خاتون رفتم. با ساری 

دیدنشان از دور، ابروهایم متعجب و مبهوت باال 

 پریدند و پلک چپم پرید.

فرنگیس خاتون، کت و دامنی بنفش به تن داشت و 

که با آن دامن یک وجب باالتر از مچش، درحالی

های شیک و زیبایش را به نمایش گذاشته بود، کفش

سب آویزان کرده و طرف اپاهایش را از یک
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افسارش را به تکین سپرده بود. با نزدیک شدنشان و 

ی کلفت و سرخاب پررنگی که روی دیدن سرمه

لبانش نشانده بود، حتی نفس کشیدن هم از یادم رفت. 

این زن، واقعا مادِر ساری بیگ بود؟ نگاهم بین 

ها هم دست ساری بیگ و هورتاش چرخید... آن

هرا ابهت فرنگیس خاتون، کمی از من نداشتند! ظا

 کل طایفه را مجبور به سکوت کرده بود!

تکین هن هن کنان، افسار را رها کرد و به سمت 

فرنگیس خاتون رفت تا او را از اسب پایین بیاورد. 

ی پایین کوه آن مرد گنده را مجبور کرده بود از جاده

 جا، پیاده راه برود؟! تا این

کردم. نگاهشان می چنان متعجبام گرفت و همخنده

دستش را به سمت فرنگیس خاتون دراز کرد که 

فرنگیس خاتون اخم ریزی کرد و تکین با گفتن 

"آهان" ، دو طرف کمرش را گرفت و او را مثل 

ای، از روی اسب بلند کرد و روی زمین دختربچه

گذاشت. با دیدن تفاوت قد آن دو نفر، لبخندم 

زن ریزنقشی که زده، به پیرتر شد و هیجانپررنگ
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های شهری به تن کرده و با غرور و دلبرانه لباس

 نگریست، چشم دوختم...افتخار به ما می

 

———————————————— 
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جلو آمد که ساری بیگ زودتر قدم برداشت و همراه 

ارمغان شد. بوی خون و اسفند زیر مشامم پیچید و 

صورتم در هم رفت. من هم پشت سر ساری بیگ، 

قدم برداشتم و همراهش شدم. اخم های فرنگیس با 

دیدنم کمی باز شد و نگاه کنجکاوش را به من 

 آمد و پشت بندش،ی گاو میدوخت. صدای نعره

تر کار ذبحش را گفت سریعصدای حسین آقا که می

 انجام دهند...

های پاشنه بلندش راه فرنگیس به زور با آن کفش

رفت اما خود را محکم گرفته، سینه سپر کرده می

رفت. تالشش برای جذابیت در عین بود و راه می

پیر بودنش ستودنی بود. لبخند پرتحسین و از سر 

تکان داد، نگاه از من  شوقی به رویش زدم که سر

گرفت و ساری بیگ را درآغوش کشید. طاقت 

هایش هایش روی گونهنیاورد، شکست و اشک

ای که از سر دلتنگی سر جاری شدند. همراه مویه
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بوسید و داده بود، مدام سر و صورت پسرش را می

سمت کرد. از او جدا شد و بهابراز دلتنگی می

اورد و زد زیر ارمغان رفت که ارمغان طاقت نی

 تنِگ مادر...گریه. داغدار بود و دل

ها هم از هم جدا شدند و هورتاش باالخره آن

شست، نگاهش که خون روی دستانش را میدرحالی

را چرخاند و  به دستمالی چنگ زد. در همان حال 

کرد، به سمت که دستانش را با دستمال خشک می

وش فرنگیس رفت و محکم و مردانه او را در آغ

کشید. فرنگیس در آغوشش گم شده بود و با دلتنگی 

تمام او را در آغوش گرفته و کمرش را نوازش 

 کرد.می

مراسم خوشامدگویی به فرنگیس خاتون، باالخره به 

پایان رسید. هورتاش او را به سمت تختی که کنار 

تخت ما بود، راهنمایی کرد اما فرنگیس خاتون با 

و هورتاش نشست که  فیس و افاده، روی تخِت من

ام گرفت. صدای ریز خنده دختران را شنیدم و خنده

لب گزیدم. هورتاش هم با خنده کنار فرنگیس خاتون 
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نشست و دستان پیر و نحیفش را میان دستان بزرگ 

و مردانه خود گرفت، و مهربان و دلتنگ نگاهش 

 کرد.

 احوالت چطوره فرنگیس خاتون؟-

از باال تا پایین نگاهی به هورتاش انداخت فرنگیس 

و پاهای کوچکش را زیرش جمع کرد. یک آن، 

 گوش هورتاش را گرفت و توبیخ گرانه گفت:

مشخصه تو یکی که از من بهتری، که زن هم -

 ات نمیگی بچه؟گیری و به ننهمی
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 قسمت چهل و چهارم️▪

 

 

 

هورتاش با درد و خنده صورتش را جمع کرد و تند 

 گفت:

 آی آی ننه گوشم رو ول کن.-

تکین که کنارشان دست به سینه ایستاده بود، و با 

 کرد.تفریح و خنده نگاهشان می

دونستی قبِل آب خوردن باید باید از حقته، تو نمی-

 گرفتی؟یننه اجازه م

فرنگیس نگاه تیزش را به سمت تکین چرخاند و 

 لبخند کوچکی به رویش زد.

 جا.پسرجان سرت رو بیار این-

تکین آرام و با طمانینه سرش را خم کرد و منتظر 

بار گوش حرفی از سمت فرنگیس خاتون بود که این
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او توسط فرنگیس گرفته و کشیده شد. لب گزیدن 

دیدم که نازخاتون نگاهم کرد ای نداشت، ریز خنفایده

و با سر اشاره کرد جلو بروم. قدم به سمتش برداشتم 

 که با چانه، به آن دو نفر اشاره کرد و آرام پرسید:

 معلومه دل پری ازشون داری دختر، آره؟-

 لب گزیدم و سرم را پایین انداختم.

 این یعنی آره؟! ببینم... تو زِن این شّری؟-

اره کرد که نگاهم را به و با سر به هورتاش اش

چهره اخمالود و خندان هورتاش دوختم و "بله"ای 

 زیر لب گفتم.

 معلومه حسابی تو نبوِد من آتیش سوزونده ها...-

 سرش را به سمت هورتاش چرخاند و تند گفت:

طوری تربیتت کرده بودم بچه؟ ها؟ دختِر مردم این-

 رو آزار بدی؟

دستش را  طرف تخت نشست وتکین هم کنارش، آن

 روی دست فرنگیس، که روی گوشش بود گذاشت.
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زحمت این گوش منو ول کن، پاشم برم یه ننه بی-

 دستی به روم بکشم و بیام.

فرنگیس گوش تکین را ول کرد و تکین به سرعت 

از روی تخت بلند شد و از مهلکه گریخت! به من 

کرد تا به سمت تخت بروم و کنارش بنشینم. اشاره 

رفتم و سر جای تکین، روی تخت نشستم که گوش 

هورتاش را رها کرد و یایلقم را کمی باال زد. لبخند 

پر تحسینش را احساس کردم و خون زیر پوستم 

 دوید. سرم را پایین انداختم که آرام زمزمه کرد:

 .ماشاهلل، چشم دشمنات کف پات، هزار ماشاهلل-
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 صدای هورتاش را که از کنارش شنیدم، دلم لرزید.

 آره دیگه ننه، عروس بدی که برات نمیارم.-

فرنگیس نیشگون ریزی از کنار پای هورتاش گرفت 

 خش بلند شد.که صدای آ

 انتخاب تو بود یا بابات؟ ها؟-

 آتام، به خدا آتام!-

اش گرفت. دستش را بار خودش هم خندهفرنگیس این

پشت کمر هورتاش گذاشت و به حالت دورانی و 

 گونه، روی کمرش به حرکت درآورد.نوازش
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 معلومه دختر ماهیه، خدا برا هم حفظتون کنه.-

های هورتاش و کردن آن روِز مراسم هم با اذیت

تکین توسط فرنگیس گذشت و شب شد. آن شب را 

که هورتاش باز آندغدغه گذشت، بیهم آرام و بی

کاری به کارم داشته باشد و یا حتی بخواهد به 

هایم گوش بدهد. تا سرش به بالشت رسید، حرف

ای پیش، بیدار و خوابش برد. انگار که تا همین دقیقه

 بود...هایش نمشغول تعویض لباس

چرخیدم، خواب شده بودم و به هرطرفی که میبی

چه رفتم. برد. بلند شدم و به سمت صندوقخوابم نمی

درش را باز کردم و شال بافت و بزرگی برداشتم تا 

اندازم. بلند شدم و یایلقم را روی هایم بیروی شانه

سرم مرتب کردم و خواستم از روی آالچیق بیرون 

 پشت سرم شنیدم: بروم که صدایش را از

 کجا میری؟-

ترسیده به طرفش چرخیدم و نگاهش کردم. با دیدن 

 بازش، نفس عمیقی گرفتم و آرام گفتم:چشمان نیمه
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 ام، توی کوزه آب نیست. تشنه-

مالید، با که چشمانش را میخیز شد و درحالینیم

 دار گفت:صدایی خش

 تو بمون، من میرم بیارم.-

نش را بست. کش و قوسی ای کشید و چشماخمیازه

ام روی اندام ورزیده به بدنش داد که نگاه خیره

اش چرخید. سریع حواسم را جمع و نگاه مردانه

گرفتم. بلند شد و چنگی به پیرهنش که روی پشتی 

پوشید، از که پیرهنش را میبود، زد و درحالی

 آالچیق بیرون رفت.
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ای نشستم و بازوهایم را درآغوش گرفتم. گوشه

انتظار کشیدن در هر شرایطی سخت بود. چه برای 

آب باشد، چه برای گفتن حقیقت به او... اما... دیگر 

خستگی انتظار کافی بود... حتی اگر باز ابراز 

گفت که جانی در تنش نمانده و نیاز باز میکرد، می

گفت که امشب را به خواب دارد، حتی اگر می

کند و... باید خیال این بحث شویم و سرش درد میبی

زدم. وگرنه این حرِف بغض شده و هایم را میحرف

چسبیده به گوشه گلویم، همین امشب راه تنفسم را 

 ...گرفتبست و جانم را میمی
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ای، روی زمین گذاشت. داخل شد و کوزه را گوشه

پیرهنش را از تنش درآورد و دوباره زیر لحافش 

 خزید که آرام صدایش زدم:

 هورتاش؟-

 االن نه گونش، خوابم میاد.-

هایی جا، روی زمین گذاشتم و با شانهکوزه را همان

افتاده، من هم به سمت لحاف و تشکم رفتم. 

ی تشک نشستم و منتظر روی هورتاش، روروبه

 نگاهش کردم.

کنی؟ چرا چرا؟ چرا با من و خودت این کار رو می-

 ذاری این کدورت رو از بین ببرم؟نمی

 الی پلک گشود و نگاهم کرد.

 خوام چیزی بشنوم... حداقل نه االن.نمی-

دیروز نه، امروز نه، فردا هم نه، پس ِکی؟ -

م حق هام رو بزنم... اگر بههورتاش بذار حرف

وقت هرچی تو بگی، اصال... اصال من ندادی، اون

 پیچم و...هم زیاد به پر و پات نمی
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 دار زمزمه کردم:نگاهم را دزدیدم و بغض

سازیم و تهش میرم به پدرت میگم که باهم نمی-

 خوام ازت جدا بشم، خوبه؟می

 صدای ناباور اما آرامش را شنیدم:

 ازم جدا بشی؟-

ر انگشتانم، نم زیر چشمم را ام لرزید. با سچانه

گرفتم و از پس پرده اشک، به چهره درهمش زل 

 زدم.

طور خوای که اینآره، گمونم خودتم همین رو می-

گیری... نه دلت با منه، نه به این ازم فاصله می

رابطه، پس واسه چی بمونیم و بسوزیم؟ تو که... 

 همچین دل خوشی هم از من نداری...
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بافی صبرکن ببینم... برای چی واسه خودت خیال-

 کنی؟می

 چشمانم را بستم و صورتم را با دستانم پوشاندم.

غیر اینه؟ اگه هست، ثابت کن... ثابت کن که مگه -

 کنم.اشتباه می

 صدایش را از نزدیکی خودم شنیدم.
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خوای به خودت چی رو ثابت کنم؟ چی می-

 بفهمونی؟

 دار و گرفته گفتم:نگاهش کردم و با صدایی خش

 ست...که دلت با این رابطهاین-

 دست به سینه و منتظر، نگاهم کرد.

 میدم.حرفت رو بزن، گوش -

 هایم را پس زدم و ناباور گفتم:تند اشک

 جدی میگی؟-

خواستی؟ پس حرف بزن. من آره، مگه این رو نمی-

 شنوم...می

سر تکان دادم و نفسی گرفتم. وقتش بود که حقایق را 

 بازگو کنم...

روزی که گوسفندها سالخی شده بودن رو یادته؟ -

 جا تاهای ایل جمع شده بودن اینوقتی همه زن

ات رو به جا بیارن ی شوهرعمهشنبهمراسم هر پنج

که گرگ به گله و... مردهای ایل هم به هوای این
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زده، رفتن به دشت تا ببینن چی شده... همون روز، 

یاشار اومد آالچیق ما. منم خواستم با آتام بیام، که 

خواد باهام حرف یاشار جلوم رو گرفت و گفت می

و التماس برگشتنم رو بزنه... گفت و گفت... گفت 

کرد... گفت که گوسفندها رو ذبح کرده تا بتونه من 

کشیده که  رو فراری بده... گفت برای تو یه نقشه

گیرت بندازه و... ما هم االن تا فرصت خوبه، فرار 

ام، کنیم و بعدش هم از تو طالق بگیرم و بعد از عده

دوباره باهاش باشم... من دیدمت... دستت رو دیدم، 

خواستی بیای تو اما که روی پرده آالچیق بود و می

های یاشار رو شنیدی و پا پس از نیمه راه، حرف

کشیدی... تو نموندی هورتاش... نموندی و ادامه 

 بحث ما رو نشنیدی...

بغض، نفس کشیدن را برایم سخت کرده بود. چنگی 

به گلویم زدم و با صدایی گرفته و ملتمس، ادامه 

 دادم:

سه این رابطه جنگیدم... بهم گفت که تو من وا-

دوستش نداری، که یه پایبندی عادیه، که دوروز بعد 
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کنم و... ولی... ولی هورتاش... تو بهم فراموشت می

تونستم تونستم؟ چطور میبگو... چطور می

فراموشت کنم و برم پی خوشیم؟ من شاید احساساتی 

.. شاید عقلی تصمیم بگیرم.باشم... شاید گاهی با بی

گری دربیارم و برخالف خواسته گاهی یاغی

 دیگرون رفتار کنم اما خیانت؟
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دارش را از من گرفت و سرش را پایین غصهنگاه 

کرد؟ یا با خود هایم فکر میانداخت. داشت به حرف

دار تر از این نشنیده پنداشت که دروغی شاخ و دممی

توانم کرد دیگر چه خزعبالتی میو با خود فکر می

 به هم ببافم؟

در پی رفع تفکرات ضد و نقیضش، دنباله حرفم را 

 گرفتم:

تازه سر عقل اومدم و فهمیدم اونی که  بهش گفتم که-

دوستش دارم، اون نبوده. بهش گفتم که کاش 

اومد و اون وقت نمیگشت، کاش هیچوقت برنمیهیچ

زد تا تصوراتم از خودش رو ها رو بهم نمیحرف

خراب نکنه... هورتاش من... من حتی توی فکر و 

دونم تو من تونستم بهش فکر کنم، نمیخیالم هم نمی

و چطور شناخته بودی که فکر کردی قراره با ر

خواستم آبروی تو یا یاشار فرار کنم... من اگر می

کار رو تونستم اینآتام رو بریزم، خیلی وقت پیش می

بکنم... وقتی که هنوز حتی نامزد هم نشده بودیم، نه 
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موقع شناختم و نه تو من رو... نه اونمن تو رو می

 که...

هایم را با آستینم نم زیر چشمدم عمیقی گرفتم و 

 ترین لحن ممکن زمزمه کردم:گرفتم، و با مظلوم

 موقع که دلم از کفم رفته بود...نه اون-

آن که نگاهم کند، باز زیر پتویش عقب رفت و بی

هایم، چقدر خزید. قشنگ مشخص بود که حرف

رویش تاثیر گذاشته بود! نفسم را پرآه بیرون فرستادم 

 پتویم بروم که صدایم زد: و خواستم زیر

 گونش؟-

سرم را برگرداندم و نگاهش کردم. به آغوشش 

 دار گفت:اشاره کرد و آهسته و خش

 جا ببینم...بیا این-

زده نگاهم را دزدیدم. تعللم را که دید، دوباره خجالت

صدایم کرد. من که با لباس پوشیدنش هم به زور در 

ن که پیرهنی آوردم، وای به حال االآغوشش دوام می

 به تن نداشت! 
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هایم و یایلقم آب دهانم را فرو بردم و شال روی شانه

را برداشتم، و روی بالشتم انداختمش. خودش کمی 

عقب کشید و من هم به پشت، در آغوشش جای 

 گرفتم.
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موهای آزادم را از روی شانه و گردنم، به طرف 

خودم برده بودمش که دسته موهایم را گرفت و میان 

خودمان قرارش داد. با برخورد نفس داغش به 

پوست گردنم، تمام تنم گر گرفت. سرش را جلوتر 

 آورد و درست زیر گوشم، زمزمه کرد:

بدهکارم، بابت  گمونم منم یه عذرخواهی بهت-

رفتاری که باهات داشتم و... کاری که با زال 

رحمانه بود ولی... باید بهم دونم خیلی بیکردم... می

حق بدی... اون لحظه، غیرت و خودخواهی کورم 

مون بود، این کرده بود... منم اگه اوایل رابطه

گرفتم ولی برخورد تو و یاشار رو خیلی جدی نمی

شده بودم... تموِم تو رو، فقط  گونش... من خودخواه

که ببینم یه مرد ادعای خواستم... اینبرای خودم می

مالکیتت رو بکنه و بخواد تو رو از من بگیره، و تو 

کاری نکنی... برام خیلی گرون تموم شد... هم هیچ

طور باهات رفتار کنم و برخوردم بهم حق بده اون

تو هم کار تند باشه... نمیگم کار درستی کردم، ولی 

خوبی نکردی که بهش فرصت حرف زدن دادی، 
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هاش منطقی و از سِر... دوست حتی اگه حرف

 داشتن... بودن.

آن نزدیکی لعنتی، تمام حواسم را پرت کرده بود. به 

دار زیر گوشم فکر چیزی جز آن صدای بم و خش

هایش را، یک جمله در میان کردم و حرفنمی

زده، جوابش را خجالت فهمیدم. با لحنی گرفته ومی

 دادم:

من هم نخواستم بهش فرصت حرف زدن بدم، -

خواستم تیشه به ریشه اون رابطه قدیمی بزنم و امید 

خواستم باز دل اش رو هم ناامید کنم. نمیموندهباقی

اش پوسیده و چیزی واسه ای که ریشهببنده به رابطه

 هامادامه دادنش باقی نمونده... من موندم که حرف

هاش رو بشنوم و از بین رو بزنم، نموندم که حرف

های وسوسه انگیزش، یکی رو انتخاب تو و حرف

کنم... این تو بودی که بد شنیدی... ناایستادی تا 

شون رو هم بشنوی و با همون دوتا جمله یاشار، بقیه

 از کوره در رفتی و من رو مقصر دونستی... 
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دی. چرا مقصر دونستم چون کم و بیش، مقصر بو-

 زودتر بهم توضیح ندادی؟

ام، از یادم رفت. به طرفش تمام غم و غصه آن لحظه

 چرخیدم و طلبکار و عصبی، به او توپیدم:

اومدم دادی؟ تا میتو بهم مهلت حرف زدن هم می-

 حرفی بزنم...
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اش، ادامه حرفم را قطع کردم و با حس نگاه خیره

اش در آن لبانم را به هم فشردم. چشمان عسلی

درخشیدند. چشمانش، مسیرش را تاریکی شب، می

تر رفت. روی لبانم مکثی کرد و تغییر داد و پایین

 دوباره نگاهش را باال آورد.

 ات تنگ شده بود.هدلم واسه این چموشی-

اش ناخواسته دستم را باال آوردم و روی گونه

گذاشتم. لبخند کوچکی زدم و انگشت شصتم را روی 

 اش کشیدم.گونه

 هات تنگ شده بود...دل منم واسه اذیت کردن-

که گوشش را گرفتم که آخ آرامی گفت و درحالی

 چشمانش را از درد بسته بود، با خنده گفت:

تر، ننه حرکت خوبی یادت داد ول کن گوشمو دخ-

 نه؟!

 من هم خندیدم و تخس گفتم:
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خواستی باز هوای اذیت کردنم به سرت نزنه. می-

چرخونی که باز های شّرت روی صورتم میباز نگاه

سرخ و سفید بشم و توی دلت بهم بخندی؟ خیال 

ورت نداره آقا، من دیگه اون دختربچه دیروزی 

 نیستم!

باز شیطنت آمیز و خندان، چشمانش را باز کرد و 

 نگاهم کرد.

آره دیگه، اون دختربچه دیروزی نیستی. البته به -

عبارتی دیگه، دختربچه پریروزی! چون پریروز 

داد، ها نشون میطور که شواهد و هلهله خانوماون

 از دختربچگیت فاصله گرفتی!

اش را گاز جلو رفتم و عصبی و پرحرص، گونه

را گرفت و مرا به روی  گرفتم که دوطرف بازویم

اش تکان خورد خودش کشید. مردانه خندید که سینه

و به تبع، من هم آن باال تکان خوردم! در تعجب 

جایم کرد، که به بودم که چطور با یک حرکتش جابه

که چطور با ی امروز افتادم و اینشده یاد آن گاو ذبح
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یک حرکت، به زمین کوبیده شد. مسلما در مقابل آن 

 او، من که هیچ عددی نبودم! گ

خوشت میاد از این خر زوریت استفاده کنی و ملت -

 رو آزار بدی؟ ولم کن بذار برم بچه!

خندید و آن چال مسخره لعنتی را باز به نمایش 

گذاشت. سرش را به نشانه نفی تکان داد و ابرو باال 

 انداخت.

 نه نه، کجا بری؟ همین باال جات خوبه!-

 با حرص نالیدم:

هورتاش؟ همه خوابن، نصفه شبه، صدامون میره -

 بیرون رسوا میشیم!

 ای کرد و سر تکان داد.اخم بامزه

 خواد بگه؟!تازه عروس و دومادیم، کی چی می-
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با خنده از او فاصله گرفتم که کمرم را گرفت و 

دوباره به پهلو چرخید، و سرم را روی بالشت 

گذاشت. نفس عمیقی گرفتم و نگاهم را دزدیدم. 

خواستم کمی از او فاصله بگیرم تا بخاطر برهنگی 

اش معذب نباشم که قفل دستانش پشت کمرم را باالتنه

داشت.  محکم کرد و مرا ثابت، سر جای خودم نگه

 تر آورد و آرام گفت:سرش را نزدیک
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 کجا؟-

میرم که بخوابی دیگه... خودت سر شب گفتی -

 ای و سرت به بالشت نرسیده بیهوش شدی!خسته

حرف، فقط نگاهم کرد که سنگینی ای بیلحظه

ام کرد. چشم چرخاندم و دوباره نگاهش نگاهش کالفه

 اش رویکردم که متوجه فاصله کم و چشمان خیره

 لبانم شدم. آهسته زمزمه کرد:

 خواستم ببوسمت...!ولی من جدی می-

آب دهانم را آرام فرو بردم و من هم تن صدایم را 

 آرام کردم:

هات خب... قبلش... یه دستی به سر و روی سبیل-

 بکش، بعد!

 نگاه خندانش را باال آورد و به چشمانم دوخت.

 ازشون چندشت میشه؟-

 ا به نشانه نفی تکان دادم.صدا خندیدم و سرم ربی
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وقت نرن توی نه! فقط میگم خیلی بلند شدن، یه-

 دهنت! من فقط نگران خودتم، همین!

دوباره چشمانش خندید و رنگ شیطنت گرفت. سرم 

 را تند به نشانه نفی تکان دادم و پشت هم گفتم:

 کنم، سر شوخی رو امشب باز نکن!خواهش می-

 فردا شب میشه؟!-

ام گرفته بود اما از فکر کردن به نقشه من هم خنده

لرزید! برای اش و شیوه اذیت کردنم، دلم میشیطانی

 خام کردنش، سریع گفتم:

آره آره، ولی المصب تازه امشب آشتی کردیم -

 قدر سریع سر شوخی رو باز نکن!این
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قهقهه بلندی زد که سریع دستم را روی دهانش 

گذاشتم تا صدایش باالتر نرود اما مصرانه به 

ای بعد، به زور دستانم را اش ادامه داد و لحظهخنده

خم از روی دهانش برداشت و دوباره روی صورتم 

شد. صاف و طاق باز خوابیده بودم که سرش را در 

گردنم فرو برد و نفس عمیقی گرفت. لبانش را باالتر 

 آورد و درست زیر گوشم لب زد:

دونی چقدر دلم برای باز کردن سر شوخی نمی-

باهات تنگ شده بود!... ولی جدی تا امشب ازت کام 

 نگیرم دست بردار نیستم!
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 به زبان آوردم: با صدایی گرفته، اسمش را

 هورتاش؟-

سرش را باال آورد و نگاهم کرد. به محض باال 

آوردن سرش، گوشش را گرفتم و پیچاندم که باز با 

 درد خندید و عقب کشید.

آفرین، خوبه، فاصله رو رعایت کن، تو جنبه آشتی -

کردن نداری. با همین فاصله ازم دراز بکش، وگرنه 

نمون دراز بکشه که خدا شاهده میرم ننه رو میارم بی

های تا بخوای دست از پا خطا کنی، از اون نیشگون

 ریز و دردناکش بگیره!

در تمام مدت با ابروهایی باالرفته از تعجب و خنده 

کرد. پس از اتمام حرفم، سر تکان داد و نگاهم می

 پرسید:

 بهش میگی به چه دلیل باید بیاد وسط چادر ما؟-

 خب... میگم...-

دراز کرد و دست دیگرش را باال دست چپش را 

آورد و پهلویم را گرفت. مرا از پشت سرم، به 
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خودش چسباند و مجبورم کرد سرم را روی بازویش 

بگذارم. به همان حال که دستش روی شکمم بود، 

محکم مرا در آغوشش گرفت و آهسته، زیر گوشم 

 زمزمه کرد:

بگیر بخواب دختر، کم آتیش بسوزون... تو آب -

م نبودی، من رو از خواب بیدار کردی که بخور ه

فقط حرف خودت رو به کرسی بنشونی! بگیر 

ام رو همین حاال کنم خواستهبخواب که تضمینی نمی

 ازت طلب نکنم!

ای گفتم سرم را تند تکان دادم و "شب بخیر" آهسته

صدا خندید. نفسش را پرآه بیرون فرستاد و که بی

هایش، من هم پلک دقایقی بعد و با سنگین شدن نفس

 روی هم گذاشتم تا بخوابم...
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مانده عروسی هم باالخره گذشت و روزهای باقی

شد و یخش تمام شد. رفتار هورتاش کم کم بهتر می

. تکین همان شب راه افتاد و به گیالن شدباز می

تواند بیشتر گفت مرخصی ندارد و نمیبازگشت. می

بماند. مردک نچسب، نه این که من از خدایم بود دم 

به دقیقه ور دلم باشد و هی حرص پوزخند و 

اش را بخورم! فرنگیس خاتون تا های مسخرهنگاه

ن جا بود. آخر هفته بعد، تکییک هفته بعد هم همین

برد. کنار آمد دنبالش و او را با خودش میباز می
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فرنگیس و دخترش، ارمغان بودم و آن دو مشغول 

حرف زدن بودند. نشستن را جایز ندانستم و بلند شدم 

تا چای بیاورم. از آالچیق بیرون رفتم که نگاهم 

روی هورتاش قفل شد. لبخندی به رویش زدم که سر 

من زد. از کنار اجاق  تکان داد و متقابال لبخندی به

بلند شدم و خواست به سمتم بیاید که با شیطنت رو 

 گرفتم. صدایم زد:

 هارا ِگِدیَسن* ساری گلین؟-

خندیدم و داخل آالچیق شدم که به گمانم دیگر دنبالم 

نیامد. سینی چای را جلویشان گرفتم که هردو چای 

ای نشستم و برداشتند و با محبت تشکر کردند. گوشه

کردم، ام بازی میهای حناخوردهکه با انگشتلیدرحا

 به حرفشان گوش سپردم.

خواستم بیام که خبرها دیر بهم رسید ارمغان... می-

دیدم پیغوم فرستادی که الزم نیست. من حالم خوب 

 بود دخترم، خودت نذاشتی بیام.
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ات. باالخره... موندی خونهنه آنا، بهتر بود می-

کرد، فقط و زنده نمیاومدنت که اون مرحوم ر

 کردی.زدی و خسته میخودت رو به راه می

 م بود که بیام...ِدَمه* قزم... وظیفه-

نه آنا، وظیفه تو اینه که پیش اون بمونی و ازش -

هامون مراقبت کنی... همون چندسال پیش باهم حرف

 رو زدیم، نه؟

خاتون سر تکان داد و نفسش را پرآه بیرون فرنگیس 

فرستاد. کنجکاو به سمتشان چرخیدم و آرام و با من 

 من، پرسیدم:

ببخشید یه سوال دارم... ماماِن آقا تکین کجاست؟ -

 توی مراسم ندیدمش.

که بازویش را ارمغان به مادرش نگاه کرد و درحالی

 کرد، گفت:نوازش می

ستریه. چندساله... غزل مریضه، توی بیمارستان ب-

 از کت و کول افتاده طفلک...

 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

856 

———————————— 

 

 *هارا گدیسن: کجا میری

 *دمه: نگو
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 ناراحت و با حالی گرفته گفتم:
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 جا که مراقبش باشیم؟خب چرا نمیاد این-

فرنگیس دستی روی پاهای پر دردش کشید و جوابم 

 را داد:

جا که درمونگاهی نداره گلین، غزل خیلی بد این-

 فهمی که؟مریضه... می

سرم را تکان دادم و نگاهم را گرفتم. طفلک غزل... 

 کشید؟چه دردی می

چندسال پیش وقتی مادِر هورتاش فوت شد، غزل به -

ها توی شهر موند و ازشون مراقبت کرد. خاطر بچه

وقتی فهمید حالش بده، چیزی به پسرها نگفت و فقط 

من رو خبر کرد. من هم با ارمغان شرط کردم، که 

جا، هورتاش برگشت تو مراقبش باش و من اون

دونست... تا وقتی مراقب تکینم. تکین هم چیزی نمی

ی جون مادرش رو با پای پیاده و حالکه جسم نیمه

زار، رسوند درمونگاه... بهش گفتن بیماری بدی 

داره و زیاد... زنده نیست... بمیرم برای پسرم... 

 ان...مردهای این طایفه، یه جور داغ دیده همه



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

858 

نم چشمانم را با گوشه یایلقم گرفتم و خواستم چیزی 

های هورتاش آمد. سریع بگویم که صدای "یاهلل" گفتن

متوجه شدن لبخندهای  بلند شدم و ایستادم و با

زده سرم را پایین محسوس آن دو نفر، خجالت

انداختم. هورتاش داخل شد و با سالم بلندباالیی، به 

طرف فرنگیس خاتون رفت. دوطرف صورتش را 

گرفت و اول لپ های گنده و سرخ رنگش، بعد 

داری کرد و بلند شد. به سمتم اش را ماچ آبپیشانی

 ایستاد، رو به آن دو گفت:یکه کنارم مآمد و درحالی

تون، من عروسم رو ببرم. قول میدم زود با اجازه-

 تحویلتون بدم، فقط یه کار کوچیک دارم باهاش!

ای به خجالت زده سرم را پایین انداختم و سقلمه

 پهلویش زدم. از الی دندان، آرام غریدم:

زنیم؟ تو پیششون نشستم داریم حرف میبینی نمی-

چیزی به اسم زشت بودن و خجالت کشیدن و شرم و 

 حیا حالیته؟
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لبخندش پررنگ شد و دستش را دور کمرم انداخت. 

هینی کشیدم و سریع سرم را برگرداندم تا عکس 

العمل فرنگیس و ارمغان را ببینم. با چشمانی گرد 

و آرام شده، دستم را روی دست هورتاش گذاشتم 

 گفتم:

 زشته هورتاش!-
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فرنگیس خاتون سر تکان داد و خندید، و با تشر رو 

 به هورتاش گفت:

 کنی؟ ها؟چرا گلین منو اذیت می-

اش متمایل کرد و شانههورتاش سرش را به سمت 

 لبخندی زد:

کنم که، به نظرتون این ننه! زنمه خب، اذیتش نمی-

 کار، اذیت کردنشه؟!

و مرا بیشتر به خودش فشرد که تقریبا در آغوشش 

فرو رفتم. سرم را پایین انداختم و لب گزیدم. 

کارت کنم! نیشگون خیلی ریزی از دانستم چهمی

و با اخم و خنده،  پهلویش گرفتم که آخ آرامی گفت

 نگاهش را از من به سمت فرنگیس خاتون چرخاند.

خوبه دیگه، نیومده تاثیراتون رو روش گذاشتین! -

 پهلوم سوراخ شد!

فرنگیس سر تکان داد و خواست جاروی کنار دستش 

ای بلند و مردانه سر را بردارد که هورتاش با خنده

ند. داد، دستم را گرفت و مرا از آالچیق بیرون کشا
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به محض بیرون رفتنمان، مشتی به بازویش زدم، 

 زده گفتم:عصبی و خجالت

 این چه کاری بود هورتاش؟ زشته، بزرگترن! -

دست به سینه و با حالتی قهر، رو گرفتم که صدایم 

 زد:

طوری ازم خداحافظی خوای همیندارم میرما، می-

 کنی؟

سریع به طرفش چرخیدم که با قیافه خندانش مواجه 

 م. اخم ریزی کردم و آرام و طلبکار، پرسیدم:شد

 کجا انشاهلل؟-

هایش فرو برد و شانه باال دستانش را درون جیب

 انداخت.

برم شهر تا تحویل های آتام رو میچندتا از اسب-

مشتری بدم. باید یه سر هم به گیالن بزنم، چندتا 

 جا داریم.سفارش هم اون

نگاهش کردم و با همان حالی گرفته و لبی برچیده، 

 پرسیدم:
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 خب... چرا خودشون نمیان دنبالشون؟ -

که نگاهش روی صورتم جلو آمد و درحالی

 چرخید، زمزمه کرد:می

دونن که ِکی ها سفارشش رو دادن، نمیخب اون-

طوری بالغ میشه و... من باید برم... تو... چرا این

 کنی؟نگاهم می

ام سرم را پایین انداختم که دستش را زیر چانهسریع 

ام را باال گرفت. نگاهش بین چشمانم گذاشت و چانه

 چرخید و لبخند کوچکی زد.
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 دلت واسم تنگ میشه؟-

 کان دادم و طلبکار گفتم:سر ت

 طور نیست، فقط...این-

 نفسم را محکم بیرون فرستادم و پرسیدم:

 گردی؟ِکی برمی-

دستم را گرفت و چندقدمی به عقب برداشت که 

کامل، پشِت آالچیق قرار گرفتیم. مرا کامال نزدیک 

ام را که موهای روی پیشانیخودش کرد و درحالی

 زد، زمزمه کرد:کنار می

کشه برگشتنم، اما اگه تو ای مییشه دو، سه هفتههم-

تونم توی چندروز کارها رو بخوای... خب... می

 تموم کنم و برگردم...
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نگاهم را به چشمان روشن و براقش دوختم و آهسته 

 و باخجالت گفتم:

 گردی؟اگه بخوام زود برمی-

سر تکان داد و مشتاق نگاهم کرد. دست دیگرش را 

م آورد، روی گودی کمرم گذاشت آرام به سمت کمر

و مرا به خودش چسباند. لبم را از داخل گزیدم و 

 آرام گفتم:

 بینه هورتاش، زشته! یکی می-

چی زشته؟ زنمی، اختیارتو دارم، به کسی چه من -

 کنم؟زنمو بغل می

اش سرم را پایین انداختم که سرم را گرفت و به سینه

گوشم زمزمه چسباند. روی موهایم را بوسید و زیر 

 کرد:

گیرم، خیلی زود این سکوتت رو به رضایت می-

 گردم پیشت...برمی
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پیرهنش میان انگشتانم مچاله شد و با لذت چشم 

قدر دوست داشتنی بود، بودِن در بستم. آخ که چه

 کرد...تابانه طلبش میآغوش مردی که دلم بی

بلند شدم. با تعلل،  سرم را باال گرفتم و روی پنجه

قرار، م را جلو بردم و زیر گلویش را آرام و بیسر

ریز بوسیدم که سیبک گلویش باال و پایین شد. مرا 

بیشتر به خودش فشرد و با لحنی بم و لرزان، زیر 

 گوشم نجوا کرد:

قدر دلبری نکن دختر... منو از کار و زندگی این-

ننداز... یه وقت دیدی به سرم زد و قید رفتن رو 

وقت و بردمت تو چادر ها! اون زدم، کولت کردم

هات تونی از زیر اذیت کردندیگه هیچ جوره نمی

 در بری!

اش قراریمطمئن بودم که اگر نباشد، دلم به شدت بی

هوا، دستانم را دو کند... لب برچیدم و بیرا می

ی عمیق دیگری روی طرفش حلقه کردم. باز بوسه

 موهایم نشاند و گفت:
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 گردم، قول میدم...برمیزود -
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با رفتن هورتاش انگار، تمام آن شادی و دلخوشی 

روزهایم هم از من فاصله گرفت. هرچند، رفتنش 

اش، ... جای خالیبرای مدت کوتاهی بود اما باز هم

 شد!خیلی بد احساس می
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ای نشسته و مشغول دومین روِز نبودنش بود؛ گوشه

دوختن بودم. با شنیدن صدای فریادهای سرخوشی، 

نخ و سوزن را زمین گذاشتم و بلند شدم. خود را به 

بیرون از آالچیق رساندم و با دیدن آیشن که داشت 

رد، لبخند کآمد و بلند بلند صدایم میبه طرفم می

 کوچکی زدم. 

به استقبالش رفتم و محکم درآغوشم کشیدمش. روی 

 زده نگاهش کردم.اش را محکم بوسیدم و ذوقگونه

 حالت چطوره؟-

او هم با خوشحالی تمام صورتم را بوسه باران کرد 

 زده خندید.و ذوق

وای، به زور از دست عمه و سمن فرار کردم و -

گفتن خوب شت، هی میذاشتن که بیام پیاومدم! نمی

نیست امروز بری پیش تازه عروس، بمون فردا 

ام میری، صبرکن پس فردا میری، اصال دیوونه

 کردن!
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خندیدم و دستش را گرفتم، و به داخل آالچیق 

 کشیدمش. 

ذاشتن بیای؟ من با اون سمن الهی بگردم، نمی-

خانوم کار دارم! حاال خوبه خودم اومدم آالچیق آتا، 

 رو گرفتنشون برای چی بود؟!جلوی تو 

 شانه باال انداخت و اخمالود لب برچید.

 دونم... ولی با جفتشون قهرم!نمی-

با عشق نگاهش کردم، موهای روی صورتش را 

 کنار زدم و روی موهایش را بوسیدم.

 تو بشین، من برم چایی دم کنم و بیام. باشه؟-

وقفه تکان داد که خندیدم و از سرش را تند و بی

الچیق بیرون رفتم. سریع کتری را روی اجاق آ

 گذاشتم و بازگشتم. 

اش را میان زدهکنارش نشستم و دستان کوچک و یخ

 دستانم گرفتم.

 چی شد یهو دلت هوای خواهرت رو کرد؟-
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صدا خندیدم و خودش را در آغوشم انداخت که بی

 العملش نگاه کردم.متعجب، به عکس
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اومدی، جات حسابی خالی بود گونش. تو که نمی-

ذاشتن بیام پیشت، آخرین باری هم که من رو هم نمی

 دیدمت، درست حسابی نتونستیم باهم حرف بزنیم. 

را از آغوشم بیرون کشید و لبخندی به پهنای خودش 

 صورتش زد.

ها رو ولش کن... دو روز بعد تولد حاال این-

باباست، قراره شبش یه مهمونی میون طایفه 

خودمون براش بگیرم. به عمه و سمن هم گفتم، به 

هامون هم گفتم، همشون قبول کردن کمکم کنن. خاله

 ونش؟تو هم باید بیای... میای دیگه، نه گ

ای وای، تولد آتایم را به یاد نداشتم؟ چرا فراموشش 

هایم... پرتیکرده بودم؟ از دست هورتاش و حواس

 مگر هوش و حواسی هم برایم باقی گذاشته بود؟!

آره، آره حتما میام. مگه میشه تولد آتامون باشه و -

 من نباشم؟ فقط... یه چیزی... کادو!

 زده گفت:مستانه خندید و ذوق
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بابا، مگه هرسال کادو رو به یاشار نمیگیم از  ای-

های قبل شهر بخره و بیاره؟ امسال هم مثل سال

جا بود، باهاش دیگه... اتفاقا چندروز پیش این

 هماهنگ کردم شب تولد کادو رو بگیره و بیاره!

با شنیدن اسم یاشار تمام تنم یخ کرد. با لکنت 

 پرسیدم:

 ون که رفته بود!یا... یاشار هم میاد؟ ولی... ا-

اش کوبید و انگار که با کف دست به پیشانی

 مخاطبش آدِم خنگی باشد، با حرص گفت:

وای از دست تو، مگه اون هر ماه چندبار نمیره و -

 نمیاد؟ یادت رفته؟

 نفسش را آه مانند بیرون فرستاد و ادامه داد:

بایدم یادت بره دیگه، وقتی تولد بابا رو فراموش -

انتظار داشته باشم چیزی از یاشار هم  کردی، نباید

 به یادت مونده باشه! دیگه متاهلیه و...!

نیشگون ریزی از بازویش گرفتم که آخ آرامی گفت 

 و با حرص و خنده نگاهم کرد.
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 ها رو هم اون شوهر جونت یادت داده؟!این-

 خندیدم و با شیطنت ابرو باال انداختم.

 ده!خیر، مادربزرِگ شوهر جونم یادم دا-

 

🌸 ID: @kia_novel 🌸 

🌐Link: 

https://t.me/joinchat/AAAAAE6m_PU3V

p67Q8AAAw 

 

 فصل سوم: سون یاز️◾

 قسمت پنجاه و نهم️▪

 

 

از لقبی که به هورتاش داده بودم، خودم هم تعجب 

 کردم! آیشن خندید و با ذوق پرسید:
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گون باجی، آناِی ساری خان بیگ رو روِز وای -

عروسی دیدم، اون دوتا مرد گنده رو چطور مثل 

 ایه، نه؟!ها چلوند! معلومه زِن معرکهبچه

سرم را به نشانه موافقت تکان دادم و لبخندم را 

 عریض کردم.

شنوی! خدا باورت نمیشه، یه چیز میگم، یه چیز می-

اش از یهحفظش کنه، سن و سالش زیاده ولی روح

 تره!من و تو جوون

لبانش را به هم فشرد و سر تکان داد. نفس عمیقی 

 گرفت و دور و برش را نگاه کرد.

راستی حواسم نبود شوهرت رفته گیالن، فکر کردم -

 کنی؟البد بیرونه. احساس تنهایی نمی

خواست باز سفره دلم را پیشش باز خیلی دلم می

هم در فکرش طور که سمن و عمه کنم... اما آن

بودند، آیشن فقط یک دختربچه شانزده ساله بود، و 

 بهتر بود فعال چیزی درباره این روابط نداند!



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

874 

نه، من خوبم. میرم به ساری بیگ و مادرش سر -

زنم، گاهی با آذر و اون دخترعمه نچسب می

چرخیم و... در کل هورتاش میریم بیروِن یورد می

 خوبه!

 کان داد و با تعلل پرسید:سرش را به نشانه فهمیدن ت

کنه؟ یادمه قبل میگم گونش... ناراحتت که نمی-

عروسی دلت حسابی ازش پر بود. آخ دلم 

 خواست بگیرم بزنمش!می

 خندیدم و با عشق دوباره بوسیدمش.

ره، اما ذاسرم میکنه. گاهی سربهنه، اذیت نمی-

اذیت به اون صورت... نه. حاال از بحِث تولد دور 

 مونه؟!. یاشار... شب برای تولد مینشیم..

ای لبانش را به نشانه فکر کردن جمع کرد و لحظه

 بعد، با شک جواب داد:

آره گمونم، آتا بهش گفت بمونه. گفت شب رو میره -

 خوابه، راحت باش.خونه عمه می
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خب... خوبه! فقط... امیدوارم خودش هم بدونه که -

اصال  نباید شب رو آالچیق ما بمونه! چون من

 های هورتاش رو ندارم!حوصله اخم
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 خندید و کنجکاو پرسید:

 هاش به خاطر یاشار بود؟پس بگو، بداخالقی-
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 زده سعی کردم بحث را عوض کنم:شتاب

که یاشار کاری کرده باشه ها، فقط خوشش نه -

 دونی که...نمیاد... می

پلکش پرید و نگاهش کمی طوالنی شد که لبم را از 

 داخل گزیدم و سریع بلند شدم.

 تو بشین، من برم چایی رو بیارم.-

از آالچیق بیرون رفتم و چایی را دم کردم. قوری را 

دش داخل سینی گذاشتم و داخل آالچیق شدم. آیشن خو

سینی و قندان را آورده و روی تخت گذاشته بود. به 

های طرفش رفتم و سینی را هم کنار لیوان

کمرباریک گذاشتم و منتظر ماندم تا چایی کمی 

 رنگ بگیرد.

 خب... بگو ببینم، چی واسه شام ترتیب دادی؟-

 لبانش را جمع کرد و متفکر گفت:

رن، گفتم یه گوسفند بزنن زمین واسه شام کباب بذا-

به عمه هم سپردم نون رو زودتر بپزه، خاله هم دوغ 

های گفت ماوی خانم سبزیرو آماده کنه. سمن می
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خوبی کاشته، گمونم برم سراغش. واسه کادوش 

 هم...

 زده نگاهم کرد و دستانش را به هم کوفت.ذوق

به یاشار گفتم یه ساعت از طرف من، و یه دست -

لش رو هم بهش کت و شلوار از طرف تو بگیره! پو

ات چهاندازی که توی صندوقدادم، از اون پس

کرد، به زور گذاشته بودی برداشتم. اولش قبول نمی

که نگران هیچی نباش، من دادم بهش. خالصه این

 فکر همه جا رو کردم.

کردم به زور که سعی میمضطرب و درحالی

لبخندی روی لبانم بنشانم، سرم را تکان دادم و 

دانست داشتم تا چایی بریزم. فقط خدا میقوری را بر

که قرار است در آن مهمانی خانوادگِی کذایی، چه بر 

من بگذرد... امیدوار بودم تا دو، سه شب دیگر، 

اش باز به سرش نزند های احمقانهیاشار هوای نقشه

بار یاشار و هورتاش هم هوس آمدن نکند که اگر این

 ..دید، ریختِن خونش حتمی بود.را می
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تا روز تولد آتاخان، نه خواب داشتم و نه خوراک.  

فقط استرس بود که به جانم نشسته و حتی فرصت 

نفِس راحت کشیدن هم به من نمی داد. ترس و 

این که مبادا باز گند بخورد به زندگی ام استرس از 
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و یاشار باز نقشه ای در سر داشته باشد، تمام وجودم 

 را می لرزاند. 

از صبح طلوع هنگام به آالچیق آتا رفتم تا در کارها 

به آیشن کمک کنم. قبل از رفتن، به ساری بیگ و 

مادرش هم اطالع دادم که احتماال تمام امروزم را در 

 گذرانم و مخالفتی نکردند. خانه پدری ب

داخل آالچیق شدم و با دیدن آتا که گوشه ای خواب 

بود، آرام به طرفش رفتم و روی صورتش خم شدم. 

اش را بوسیدم که الی پلک آرام و پر عشق، گونه

حرف گشود و کمی گیج نگاهم کرد. چندلحظه بی

نگاهم کرد و با شناختنم، لبخندی زد و از روی 

نشست. میان آغوش گرمش کشید و  تشک بلند شد و

 اش گفت:با آن صدای خوابالود و خسته

 خوش گلدین قزم.-

 اش را بوسیدم.لبخندی زدم و دوباره گونه

 تولدت مبارک آتا.-
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های نگاه تشکرآمیزی به من انداخت و متوجه خنده

 ای نگاهش کرد.ریز آیشن شد، که با اخم بامزه

نگفتم به  تو گفتی بهش، آره پدرسوخته؟ مگه-

 خواهرت زحمت نده؟

ام آیشن هم آمد و کنارمان نشست. دست روی شانه

 گذاشت و لبخندش را کش داد.

 دخترته دیگه آتا، وظیفشه!-

آتاخان سر از روی تاسف تکان داد و با خنده بلند 

 شد.

دادم، بلکه شما دوتا رو از من تو رو هم شوهر می-

 کردم!هم جدا می

کند. من هم آرام خندیدم دانستیم شوخی میمیخوب 

 و آیشن جواب داد:

خودتون همیشه میگید "منیم آیِم و گونیم" ، مگه -

 میشه خورشید و ماه رو از هم جداشون کرد؟ 

 دنباله حرفش را گرفتم:
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مونه و نه نه، نه فقط خورشید توی آسمون تنها می-

 د.تونه تنهایی از پس روشنی آسمون بربیاماه می

ها، جمالتی بودند که در کودکی، آنا دِر همه این

گوشم زمزمه کرده بود و... من برای آیشن بازگو 

کرده بودم... او هم خوب به خاطر داشت... مگر 

 شد جمالت آنا را فراموش کنیم؟ می

آتا که انگار خوب به یاد داشت، لبخندی غمگین زد 

 و نفسش را محکم بیرون فرستاد.

لَسین... یادم انداختین یه سال دیگه هم آهلل رحمت اِ -

 بدونش گذشت و...

 سرش را پایین انداخت.

من میرم به کارهام برسم، امروز باید چندتا دام -

 تحویل روستای پایین بدم. زیاد شلوغ کاری نکنید.

سوخت... و از آالچیق بیرون رفت. دلم به حالش می

سخت بود، عادت کردن به شریک زندگی و 

، از دست دادنش آن هم به آن زودی. سرانجام
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ای، بیش از او نداشته باشی که فقط دختربچهدرحالی

 و با یادگاری دومی، تنهایت بگذارد...
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شغول تمیزکاری شدیم و با رفتن آتا، من و آیشن م

ساعاتی بعد، خاله و سمن هم به ما پیوستند. عمه 
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مشغول پختن ناهار امروز بود و برای همین گفت تا 

رساند. آالچیق را تمیز و بعد از ظهر خودش را می

ها شدیم. مرتب کردیم و مشغول آماده کردن ظرف

خاطر یاشار و بازگشت هورتاش، قرار بودم و بهبی

تم. آیشن که متوجه حالم شده بود، به استرس داش

ای کشاند سمتم آمد و بازویم را گرفت. مرا به گوشه

 و اخمالود پرسید:

 چی شده گونش؟ آروم باش، چته؟-

آب دهانم را فرو بردم و سعی کردم خودم را کنترل 

 کنم.

خاطر امشب استرس دارم. از طرفی، هیچی، به-

 ستم.هورتاش قراره امشب بیاد و من خونه نی

 خب ببینم، مگه به ساری خان بیگ نگفتی؟-

 چرا، گفتنش رو که گفتم، ولی...-

خب دیگه، ولی و اما نداره. خیلی راحت به -

کارهات برس. اگه آخرشب شوهرت اومد دنبالت، 
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که باهاش میری. اگه نیومد هم فردا صبح زود 

 میری. خب؟ 

عمیقی گرفتم و سر تکان دادم. لبخندی زورکی نفس 

زدم تا قانع شود حالم بهتر است. او که دقیقا 

دانست دردم چیست... من هم انگار خیال گفتن نمی

گفتم، فقط رسوایی برای خودم نداشتم! چون اگر می

 ماند...می

شب شد و آیشن با گفتن این حرف که "یاشار آمده"، 

و را زودتر به آالچیق از آالچیق بیرون رفت تا ا

جا گذاشتند و آیشن همراه عمه ببرد. کادوها را آن

یاشار وارد شد. مشغول تکاندن بالشت بودم که یاشار 

داخل شد و با دیدن من حسابی جا خورد. شرمنده، 

نگاهش را دزدید و سرش را پایین انداخت. من هم 

نه جلو رفتم و نه سالم دادم. عمه به استقبالش رفت 

طرف صورتش را گرفت و بوسیدش. سمن هم و دو

آمد گفت که یاشار تشکر آرامی کرد و همراه خوش

 عمه بیرون رفت تا دیگ غذا را به آالچیق بیاورند.
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ای ها هم سر رسیدند و هرکدام گوشهکم کم مهمان

جای گرفتند. با آمدن آتاخان، دیگر جمع کامل شد و 

ه تولدش با شادی و خنده، دورش را گرفتیم و دوبار

را تبریک گفتیم. هرچند... شادی من بیشتر جنبه 

 ظاهری داشت و... درونم غوغا بود!

سفره را پهن کردیم و قبل از رفتن به سر شام، آیشن 

و من به سمت خانه عمه روانه شدیم تا کادوها را 

بیاوریم. با وارد شدنم و دیدن یاشار، جا خوردم و او 

باشد، سریع بلند  هم انگار از حضور ما تعجب کرده

 شد و چنگی به پیرهنش زد تا به تنش کند. 

من و آیشن سریع رو گرفتیم و آیشن شروع به ریز 

خندیدن کرد. من اما مطمئن بودم عالوه بر پریدن 

ام، ترس خاصی که در چشمانم مشهود رنگ چهره

است. باز خدا را شکر که تنها نیامده بودم، وگرنه 

 م جمع کنم.توانستاش را نمیدنباله

 گونش؟ میشه باهات حرف بزنم؟-
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به طرفش برگشتیم. پیرهن دکمه دارش را به تن 

هایش را نبسته بود و رکابی جذب کرده اما دکمه

اش گرفتم اش، در دید بود. نگاه از تخت سینهمشکی

 و سرم را به نشانه نفی تکان دادم.

خوایم کادوی آتا رو بدیم. باید برم، سفره پهنه، می-

 هتره دیر نکنیم.ب

رو گرفتم که آیشن وضعیت را نامساعد دید و کادوها 

 را برداشت، به سمت بیرون قدم برداشت و تند گفت:

ها رو بذارم پشِت آالچیق، بعد از شام من میرم این-

 بدیم بهش. شما دوتا هم دیر نکنید...

 و از آالچیق بیرون رفت.
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 فصل سوم: سون یاز️◾

 قسمت شصت و سوم️▪

 

 

 

 با حالی زار به سمتش چرخیدم و نگاهش کردم.

 خوای؟دیگه چی از جونم می-

 نگاهش، رنگ و بوی پشیمانی داشت.

 خوام ازت... معذرت بخوام.من... می-

 ناخواسته گوشه لبم باال رفت و پوزخندی زدم. 

بعد از اون گندی که باال آوردی و من رو از خب؟ -

 زندگیم انداختی؟ تازه یادت افتاده عذر بخوای؟

خوای بارم کنی، بهت کامال حق داری هرچی می-

حق میدم گونش. ولی من حِق خواستن اونی که واسه 
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من بود اما ازم گرفتنش رو نداشتم؟ منم زخم دیده 

از دست داده بودم، دلم سوخته بود، منم عزیزم رو 

 بودم و...

 سرش را پایین انداخت و ادامه داد:

واسه به دست آوردنش حاضر بودم هرکاری -

 بکنم...

 قدمی به عقب برداشتم و پوزخندم را پررنگ کردم.

حق به دست آوردنش رو داشتی، اما نه وقتی یکی -

دیگه تصاحبش کرده بود! نه وقتی که دیگه آزاد و 

تونستی من رو وقتی می شد... تورها محسوب نمی

داشته باشی که دِل منم باهات بود و هیچ احدی به 

اسم شوهر باال سرم نبود و اسمش تو سه جلدم 

نبود... نه حاال... نه حاال که کار از کار گذشته و 

 خوره!خواهیت هم به هیچ دردی نمیحتی معذرت

گفتم، حقش بود. چرا تند نرفته بودم؟ اما هرچه می

افتاد اش با زنی متاهل میکر ادامه رابطهباید به ف
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درحالی که قبال شانس به دست آوردنش را داشت اما 

 کاری نکرد؟

من میرم، امیدوارم این آخرین باری باشه که درباره -

ای کشی، چون هیچ عالقهگذشته حرف به میون می

 چه بینمون بوده، ندارم.به حرف زدن درباره اون

 ید و سر تکان داد. دستی روی ریش پرپشتش کش

کنم فراموشت کنم... ولی کنم... سعی میسعی می-

گونش... قول نمیدم... به زور که نمیشه احساس 

 یکی رو ازش گرفت، میشه؟

ام اخم کردم و قدمی به سمتش برداشتم. انگشت اشاره

 را به نشانه تهدید باال آوردم و غریدم:

یدم دفعه کار رو بکنی، چون قول نمبه نفعته که این-

دونی دختری بعد به تهدید بسنده کنم. خودتم خوب می

نیستم که فقط حرف بزنم، پس بهتره هرچه زودتر 

قاِل این قضیه رو بَکنی تا بیشتر از این بیخ پیدا 

 نکرده و گند نزده به زندگی هر جفتمون.
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نفسش را محکم و کالفه بیرون فرستاد و خواست 

هتر بود زودتر به باز چیزی بگوید که رو گرفتم. ب

گشتم تا کسی من و یاشار را باهم آالچیق باز می

ندیده. کالفه و عصبی، مسیر خروج را در پیش 

گرفتم که یایلقم از سرم ُسر خورد. درحالی که یایلق 

کردم، بیرون آمدم و با روی موهایم را مرتب می

جاست، دیدن هورتاش که در مسیر آمدن به این

یایلقم خشک شده بود و  خشکم زد. دستانم روی

توانست حقیقت کردم. نه... این نمیمسخ، نگاهش می

 داشته باشد...!
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 قسمت شصت و چهارم️▪

 

 

که مجالی برای حرف زدنم به من رسید و بدون این

کرد و سرخوش، مرا چند دوری  بدهد، بلندم

ام گرفته بود اما این استرس چرخاند. ناخواسته خنده

 لعنتی...

 هورتاش، منو بذار زمین، سرگیجه گرفتم!-

زمین گذاشت و با فاصله کمی از من ایستاد. درحالی 

شد، ذوق زده اش از هیجان باال و پایین میکه سینه

 داد. رم میو خندانش، بد آزا نگاهم کرد. نگاه خیره

 سالم!-

اش را از سرخوش خندید و تره موهای فر خورده

 اش کنار زد.روی پیشانی

قدری از دیدنت هیجان سالم خانوم، حال شما؟ اون-

 داشتم که یادم رفت سالم بدم!
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 لبخند لرزانی زدم و سر تکان دادم.

 جا بریم، تولد آتاخانه...طور! بیا از اینمنم... همین-

 را گرفت و با شیطنت نگاهم کرد.بازوهایم 

صبرکن ببینم، کجا بریم؟ به همین زودی قاتی جمع -

 بشیم؟ نمیشه دو دقیقه با عروسم خلوت کنم؟

اش آرام آرام از روی نگاه مستاصلم را که دید، خنده

 لبانش محو شد و آهسته و جدی پرسید:

 چی شده، حالت خوبه؟-

جاست. ار اینخواستم حاال، بو ببرد که یاشنه... نمی

مان به حالت عادی تازه چندروزی بود که رابطه

که با خواستم با فهمیدن اینبازگشته بود و... باز نمی

 یاشار تنها بودم، گند بخورد به همه چیز!

 نه نه، هیچی نشده، من...-

هایم منجمد با شنیدن صدای پشت سرم، خون در رگ

 شد.

 سالم!-
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با زاری نگاهش  ای سالم و... به سمتش چرخیدم و

های پیرهنش بود که با کردم. مشغول بستن دکمه

هایش خشک شد. او هم دیدن ما، دستش روی دکمه

انگار از این سرنوشت مسخره چندان خشنود نبود! 

های نگاهم به سمت هورتاش چرخید و با دیدن رگه

سرخ چشمانش که نشان عصبانیتش بود، نفسم رفت. 

 کردم؟ور پاکش میوای... حاال این گند را چط

آن که چشم از یاشار بگیرد، آرام از من هورتاش بی

 پرسید:

 کردی؟با اون مرتیکه تو چادر چه غلطی می-

کرد. دوباره، ام نمییزبانم برای حرف زدن یار

 آهسته غرید:

با توام گونش... اینم یه بازی جدیده؟ چرا همیشه -

 ؟باید بزنی تو برجکم؟ قضیه این دیدارتون چیه

کردم که به پیر، به پیغمبر هیچ اش میطور حالیچه

دیگر را دیدیم! کاش ای نیست و اتفاقی یکقضیه
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شد و به این رفت، اصال کاش پایم قلم میآیشن نمی

 آمدم...مهمانی کذایی نمی

 بذار واست توضیح بدم.-

 تنه محکمی به من زد که چند قدم به عقب برداشتم.

وضیح بده که چرا دست از شاید بهتره اون برام ت-

 داره...سر زنم بر نمی
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اش خواست به سمت یاشار برود که دست روی سینه

 گذاشتم و ملتمس نالیدم:

 صبر کن بذار بهت توضیح بدم.-

اهم کرد؛ نگاهش غم داشت، درد داشت، نگاهش نگ

توانستم سیاهی داشت و در آن تاریکی چشمانش، می

به راحتی کینه و نفرت را ببینم. دستانم را ناخوداگاه 

 اش برداشتم و سرم را پایین انداختم.از روی سینه

 چی رو توضیح بدی؟ که اون عوضی...-

را محکم و پر درد بیرون فرستاد و با دو قدم نفسش 

بلند خود را به یاشار رساند. یقه یاشار در دستانش 

مشت شد و صدای داد و فریادش بلند شد. مشت های 

آمدند و صدای محکمی که روی صورتش فرود می

آورد. کوبش ضرباتش، حتی تن مرا هم به درد می

م تا آن هایم گذاشته و چشم بستدستانم را روی گوش

صحنه را نبینم. نبینم و بیش از این، دل چرکین 
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نشوم. دل چرکین نشوم از مردانی که یکی نااهل و 

 دیگری شکاک بود...

فشردم؛ انگار هایم گذاشته و میدستانم را روی گوش

که بخواهم با این کار، شدت مشت و لگدهای 

هورتاش را کمتر کنم. به هق هق افتادم و ناخواسته 

هایی آمد و آرام، الی تم. صدای سرفهاشک ریخ

ای، به تیرک چوبی تکیه پلک گشودم. یاشار گوشه

داده و دلش را گرفته بود. سر و صورتش را خون 

اش، به های باد کردهبرداشته و از الی پلک

هورتاشی که مثل شیری گرسنه باالی سرش ایستاده 

 کرد.بود، نگاه می

بینمت، وگرنه بار آخرت باشه که دور و برش می-

کنم، مثل االن فقط به دوتا مشت و لگد بسنده نمی

 فهمیدی؟

کلمه آخرش را جوری غران و بلند گفت که به خود 

لرزیدم. یاشار سر تکان داد و سپس سرش را به 

تیرک تکیه زد که صورت خونینش بیشتر مشخص 

سوخت. شد. دروغ چرا، دلم شدیدا به حالش می
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اش از خشم درحالی که سینهنگاهم به هورتاش افتاد؛ 

شد، به سمتم آمد و رو به و عصبانیت باال و پایین می

رویم ایستاد. دستش را باال آورد که ناخواسته قدمی 

به عقب برداشتم. متاسف و پرافسوس نگاهم کرد و 

 حس گفت:آرام و بی

 راه بیوفت... بریم آالچیق...-

 ُکـ... کجا؟ آالچیِق آتا؟-

 .آالچیق خودمون..-

تمام تنم به لرزه افتاد. گلویم خشک شده بود و حتی 

 سوزاند.نفس کشیدن هم گلویم را می

 امشب... تولد آتاست...-

طاقت نیاورد، به طرفم بازگشت و با عجز و 

 عصبانیت نالید:

 کردی؟جا چه غلطی میپس تو این-

 به گریه افتاده بودم.

 اومدم کادوی تولدش رو از آالچیق عمه ببرم!-
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 بکار و کمی امیدوار نگاهم کرد.طل

 ات کو؟کو؟ هدیه-

هایم جاری سرم را پایین انداختم و لب گزیدم تا اشک

 نشود.

 من... بهم فرصِت توضیح بده هورتاش، توروخدا...-

ام گذاشت و به سمت آالچیق هلم دستش را روی شانه

 داد.

 راه بیوفت...-
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 قسمت شصت و ششم️▪

 

 

 

تردیدم را که دید، مچ دستم را گرفت و به دنبال 

خودش کشید. تا آالچیق خودمان، مرا کشان کشان و 

آن که حرفی میل برد. سرم را پایین انداخته و بیبی

و وسط یورد، ریختم. االن بزنم، آرام اشک می

فرصتی برای صحبت نبود. باید به آالچیق 

دادم... اما این رسیدیم و بعد برایش توضیح میمی

داد؟ خشمش... مجالی برای صحبت کردن به من می

یا باز قرار بود بقیه دق و دلی هایش را سر من 

 خالی کند؟

رسیدیم و به سمت داخل هلم داد. سکندری خوردم 

داشتم تا زمین نخورم. خود را اما خود را محکم نگه 

به ستون وسط آالچیق رساندم و تکیه دادم. دستانم را 

ی ستون کردمشان تا به پشتم رساندم و محکم، گره



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

900 

ام ایستاد و در چشمانم نیوفتم. جلو آمد، سینه به سینه

 نگاه کرد.

بگو، حرفی که قرار بود بزنی رو همین االن بگو -

 تا بیشتر جوش نیاوردم.

مهر و عاطفه نبود... قدر بیام لرزید. او که اینچانه

 بود؟

تو عصبی هستی، چیزی میگم که یهو بهت -

 وقت باز از کوره درمیری.خوره، اونبرمی

هیستیریکی خندید و دستی روی صورتش کشید. 

موهایش را عقب فرستاد و نفسش را کالفه بیرون 

 داد.

م بگو گونش... بگو! منو سگ تر از اینی که هست-

 نکن!

سرم را به نشانه نفی تکان دادم که با قدمی بلند، 

ام ایستاد و دستش را به باالی سرم و سینه به سینه

 ستون چوبی وسط آالچیق تکیه زد.
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ِد حرف بزن دختر، زبون باز کن! بگو تا نرفتم و -

ش رو دراز به دراز ننداختم جلو همین االن جنازه

 چادِر بابات! بگو گونش!

و سرم را پایین انداختم. سنگینِی نگاهش،  نفس گرفتم

 داد!مجال نفس کشیدن هم نمی

باشه، میگم... ولی... ولی بدون من هیچ تقصیری -

نداشتم؛ خب؟ هیچ اتفاقی نیوفتاد... اون چیزی که تو 

 کنی نبود!فکر می

اش اش بلندتر از قبل شد. خندهبار صدای خندهاین

خندید و مرا می واردرد داشت، پر غم بود، دیوانه

 ترساند...می

شرف کاری نکرده؟ خیلی خنده داره... اون بی-

شو دیدم که داشت دکمه خودم تِن لِش حرومزاده

بست، خودم دیدمش! کور بودم؟ ندیدم؟ فکر هاشو می

کنی ندیدم داشتی یایلقتو روی موهات مرتب می

بینم؟ یا کال همه کردی؟ واسه چی؟ من اشتباه میمی
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به دست هم دادن که موضوعو کج بگیرم؟  چی دست

 هــان؟!

فریاد زد و در خود جمع شدم. االن خشم و 

عصبانیتش کورش کرده بود، عقل و منطقش از کار 

چه دادم باز درباره آنافتاده بود، هرچه توضیح می

 کرد...دیده بود، بازخواستم می
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 ام را باال کشیدم و نالیدم:بینی

گذره بابا به پیر، به پیغمبر، اونی که از ذهنت می-

قدر... هرزه شدم که بخوام نیست! نه من اون

 طوری بهت... خیانت بکنم... نه یاشار...این

 از کوره در رفت:

 زاده رو جلو من نیار!اسم اون حروم-

هایم، دیدم را تار هق هقم بلندتر از قبل شد. اشک

گذاشتند درست و حسابی ببینمش. کردند و نمیمی

 هایم گفتم:میان اشک و ناله

دونه برو از آیشن بپرس، اونم با ما بود، آیشن می-

جا اونواسه کادوها رفته بودیم آالچیق عمه. اون 

خواب بود، ما رو که دید بلند شد و پیرهن به تن 

خواد حرف بزنه و آیشن جلوتر رفت، کرد، گفت می

من موندم و گوش دادم. ازم معذرت خواست و منم 

تونی از آیشن بپرسی هورتاش، به بیرون زدم... می

 خدا من...
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با دو زانو، روی زمین افتادم و هق زدم. کالفه، 

رفت و میان موهای می طرفطرف و آناین

طاقت بود و عصبی، و زد. بیپریشانش چنگ می

اش، از رفتارش به خوبی این کالفگی و سردرگمی

 مشخص بود. 

غیرتیم رو همه جا جار بزنم که دیگه چی؟ برم بی-

 دلیل غیرموجه تو رو توجیه کنم؟ ها؟ 

ام را گرفت و رویم، چهارزانو نشست؛ چانهروبه

سمت خودش چرخاند. در چشمانم سرم را محکم به 

 خیره شد و نالید:

تو رو خدا خر فرضم نکن دختر... من آدمم، -

 بینم!ام، چشم دارم و میمتوجه

بلند شد و خواست بیرون برود که طاقت نیاوردم و 

 با صدایی نسبتا بلند و پربغض گفتم:

طرفه دفعه که دیدی، یهبینی، دقیقا مثل اونآره، می-

و گند زدی به همه چی! خودمو از  به قاضی رفتی

گم من خطایی نکردم و کنم، نمیهمه چی تبرئه نمی
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خیلی کارم درسته! ولی حداقل ادعای خوب و پسر 

 پیغمبر بودنم ندارم!

طرفم چرخید و الی چشم تنگ کرد. نگاه و لحنش به

 آرام بود، درست مثل آرامش قبل از طوفان!

 منظورتو متوجه نمیشم؟!-

فهمی ولی به قول جه میشی، خوبم میچرا، متو-

خودت، خودتو زدی به خریت! من کم اشتباه نکردم، 

درسته نمیگم امشب هم خطایی نکردم ولی تنها کار 

خواهِی اشتباه امشبم، موندن و گوش دادن به معذرت

یه خطاکار بود! خطاهای زیادی کردم، از اوِل همین 

اب مثبت رابطه هم خطا کردم! اولیشم همین دادِن جو

 به این ازدواج لعنتی بود!

 گوشه لبش به نشانه پوزخند باال رفت.

های اِ؟ که حاال خطا و اشتباه بود؟ خوبه... حرف-

 شنوم!جدید می

از کوره در رفته بودم و دیگر هیچ جوره، 

 توانستم جلوی زبانم را بگیرم.نمی
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دونی چیه... آره، همینی که شنوفتی بود! ولی می-

ماِر خطاهامو دارم، به گردن حداقل من ش

زنم! کنم و زیرشون نمیشون نمیگیرمشون، نفیمی

خواد دونی منظورم چیه که نمیخودتم خوب می

 حاشا کنی...

 ام ایستاد.جلو آمد، ناخوداگاه بلند شدم و سینه به سینه

فهمم! بهم بگو بدونم، من زیِر نه، منظورتو نمی-

 کدوم حرفم زدم؟

 م و لرزان گفتم:به ستون تکیه زد

تو زال رو از من دور کردی... تو با مارال بودی، -

که پیش من باشی، جای اینحتی روز عروسیمون به

دونستی اون با من که میرفتی کنار اون! درحالی

دونستی اون بوده که مسمومم کرده کار کرده، میچی

کار کردم؟ و مطمئنم اونم دوستت داشته! من چی

و لگد؟ یا سر تو داد زدم و ازت  گرفتمش زیر مشت

 سوال و جواب کردم؟
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دارم اش، قفل چشمان نمزبانش بند آمده و نگاه تیره

قرار بود شده بود. من هم تا حدی طاقت داشتم؛ وقتی 

ام را به سرم دم به دقیقه کارهای کرده و نکرده

بکوبد، من هم خوب بلد بودم تالفی کنم! آدِم جا زدن 

ها های لعنتی... اینو زار زدن نبودم ولی این اشک

 دیگر برای چه بودند؟ چیزی درونم ترک برداشت...
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هایی که اشک اعتمادیاعتمادیاش بودن... بی"اینا بی

ن چکیدن... غروِر تو بود... غروری که شدن و پایی

دار شد... اینا همون حرمتی بود که شکست و جریحه

شد و وقتی شکست، دیگه قابل ترمیم نباید شکسته می

های قلبی بودن که خار شدن و رفتن نبود... خرده

توی چشم... قلبی که تقدیم اون مرد کرده بودی و 

رده اون... با قساوت تموم زیر پاهاش، لهش ک

 بود..."

نفسم را آه مانند بیرون فرستادم... دیگر اشکم هم 

خشک شده بود. کام تلخم با نفس کشیدن، گلویم را 

 سوزاند. هم می

 به من نگاه کن...-

 سرم را باال نیاوردم که دوباره، آرام گفت:

 با توام... میگم به من نگاه کن.-

سرم را باال آوردم و یک آن، تمامم یخ کرد. 

ش... باز کوهی از یخ، آن خورشیِد عسلی چشمان

 رنگ را در پِس خود پنهان کرده بود...
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مونی؟ یا جدا میشی و میری تصمیمت چیه؟ می-

 پِی... زندگیت؟...

بار نه از شدت بغض، ام باز لرز گرفت. اینچانه

باره، به وجودم بلکه از شدت سرمایی که به یک

تم... توانسگفتم؟ میسرازیر شده بود. چه می

توانستم قیِد او و این زندگی توانستم جدا بشوم؟ میمی

را بزنم؟ آن هم حال که طعِم زندگِی خوب داشتن را 

شد در کناِر این چشیده بودم؟ حاال که فهمیده بودم می

 مرد زنده بود و زندگی کرد؟

 خوای جواب بدی؟نمی-

 نفسم را پرآه بیرون فرستادم و یک کلمه گفتم:

 مونم...می-

خوای بمونی... باید پِی همه چیِز خوبه... اگه می-

وقت خدایی این زندگی مشترکم به تنت بمالی که یه

نکرده، باز خیاِل جدا شدن و رفتِن سراغ یکی دیگه 

 به سرت نزنه...
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نگاهش از سمت چشمان خیسم، به سمت لبانم سوق 

پیدا کرد. منظورش را خوب فهمیده بودم و از این 

طور تمام وجودم به درد آمد... چه اش،خودخواهی

قدر پلید و خودخواه باشد؟ این زندگی توانست اینمی

طور پس بگیرد؟ با این شیوه خواست اینرا می

مانده اش؟ که بدتر گند بزند به همین نخِ باقیمسخره

کار را گذاشتم اینمان؟ نه... نمیاز افساِر زندگی

وشی برای بکند... قصِد امشبش، آخر و عاقبت خ

کداممان نداشت... این زندگی نباید با بغض و هیچ

 شد!کینه و نفرِت امشب شروع می
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 قسمت شصت و نهم️▪

 

 

 

ای که نسبت به او این احساس دوست داشتن مسخره

انست حال به ضرر هردویمان تمام شود توداشتم، می

گرفتم... خشم و اگر جلوی این فاجعه لعنتی را نمی

عصبانیتش، تمام عقل و منطقش را به تاراج برده 

دید... آن یخِ بود و چشمانش را بسته بود. او نمی

جلوی چشمانش، مانع دیدش شده بود. تمام نگاهش 

ه را به سمت سرما و خشم کشانده و تنها چیزی ک

 اش بود. کرد، خواسته غیرمنطقیطلب می

اش گذشتم. سرم را تند تکاندم و دستانم را روی سینه

تمام قوایم را به کار گرفتم و با تمام نیرو، به عقب 

 هلش دادم. قدمی به عقب برداشت و با آن اخم

غلیظی که گره کوری میان دو ابروی پرپشتش 

 انداخته بود، به تماشایم ماند.
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 شیمون شدی؟چیه؟ پ-

اش آتش گرفته بود. از شدت دلم از شدت بدرفتاری

وقفه باال و پایین ام بیخجالت و عصبانیت، قفسه سینه

شد و دنبال جمله مناسبی بودم که نثارش کنم بلکه می

 به خودش بیاید.

 کنی؟تو... داری چه غلطی می-

لبش به نشانه پوزخند باال رفت و دوباره روی گوشه 

اش را روی ستون صورتم خم شد. دست مشت شده

چوبی پشت سرم قرار داد و با تای ابرویی باال رفته، 

 نگاهم کرد.

 خودت حرِف موندن نزدی؟-

های تو رو مونم، ولی تحمل عوضی بازیگفتم می-

ندارم! تمومش کن هورتاش، این بازی مسخره رو 

کن! کاری نکن ساعتی بعدش هردومون  تمومش

پشیمون بشیم و افسوس بخوریم که چرا بیشتر... 

 بیشتر عقل و منطق به خرج ندادیم.
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پر حرص خندید و بیشتر روی صورتم خم شد. در 

چشمانم دقیق شد و کنجکاو و با عصبانیتی مشهود 

 در صدایش پرسید:

طور... پشیمون بشیم؟ برای چی؟ واسه که این-

 خوام؟!که حِق منه و ازت میچیزی 

 ام گرفته بود.گریه

کنی، حقته، ولی خیلی بد و اشتباه داری طلبش می-

کنی هورتاش! جز آزردن من و خودت کاری نمی

 توروخدا یکم منطقی باش...
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 مت هفتادمقس️▪

 

 

 خیال گفت:شانه باال انداخت و بی

 خوام مطمئن بشم که هستی...ام، میمن منطقی-

چه بالیی به سرش آمده بود؟ او... او دیگر مردی 

شناختم نبود! بغضم را فرو فرستادم و سعی که می

 کردم لرزش صدایم را کمترش کنم.

خیلی خودخواهی... یه خودخواه احمق که جز -

ای براش مهم ، حرف شخص دیگهحرِف خودش

بخشمت اگه بخوای... اگه بخوای به نیست... نمی

 ناحق زندگی رو زهرمارم کنی... 

های نگاهش باز یخ زد و آن عصبانیتش با رگه

خونین داخل چشمانش پدیدار شد. مشتش را دوباره 

 به ستون چوبی پشت سرمان کوبید و غرید:

 به ناحق زهرمارت کنم؟ مطمئنی؟-
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کشیدن برایم سخت شده بود. دستانم را مشت  نفس

کردم، تمام قوایم را در صدایم ریختم و با بغض و 

 لرزان گفتم:

دونی چیه؟ بهتره مراقب آره مطمئنم... و می-

رفتارت باشی... کاری نکن که آب از سرم بگذره و 

شناسم رو قید این خونه و زندگی و هر کسی که می

 دی ازم پیدا کنی...بزنم و جوری برم که نتونی ر

صورت در هم و نگاه سرخش، خبر از عصبانیت 

داد. دستش را بلند کرد که صورتم بیش از حدش می

ام را حبس را میان دستانم گرفتم و نفس در سینه

کردم. هر آن، امکان فرود آمدن دستش روی 

دادم که صدای کوبیده شدن مشتش به صورتم را می

.. صدای بدی از ستون پشت سرم را حس کردم و.

درهم شکستن ستون و مشتش به گوشم خورد. تمام 

تنم به درد آمد و مبهوت، نگاهش کردم. روی 

انگشتانش خونی و زخمی بودند و ستون چوبی پشت 

سرم به عقب خم شده بود. طاقت نیاوردم... با درد 

 آمد... کشیدنش، دِل من هم به درد می
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 کار کردی؟چی-

که به شدت دستش را از  خواستم دستش را بگیرم

میان دستانم بیرون کشید. نگاه پر کینه و غضبش را 

 به من دوخت و غرید:

 بهم دست نزن...-

اش را میان دست دیگرش گرفت و با دست زخمی

ای درهم و عصبی، از آالچیق بیرون رفت. با چهره

بیرون رفتنش، تمام احساسی که ممکن بود در آن 

ه سراغم آمدند. خشم، لحظه گریبانم را بگیرند ب

ناراحتی، اضطراب، دلواپسی و... ناخواسته، باز آن 

هایم یافتند های لعنتی مسیر خود را روی گونهاشک

 و باز باریدند...

ام را با روی زمین زانو زدم و تمام غم و ناراحتی

 صدایم، بیرون ریختم...های بیهق
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گذشتند و کشمکش میان غرور طور میروزها همین

های هورتاش و ناراحتی و دلگیری من، توجهیو بی

گرفت. نه او مایل به صحبت کردن بود و نه باال می

که دنبال  خواست حرفی بزنم. اوییحتی من دلم می

ترین بهانه برای عصبی شدن و شک کردن کوچک

طور مان همینبود، پس همان بهتر که رابطه

 ماند...می
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این سردی میان ما را، انگار بقیه هم فهمیده بودند... 

کرد هردوی ما را مخاطب قرار کسی سعی نمیهیچ

جا قرار دهد که مبادا این کج دهد یا حتی ما را یک

 بگیرد و دردسر شود...خلقی ما باال 

ی ساری بیگ بودیم و هرکسی مشغول سر سفره

اش بود اما کشیدن غذا و حرف زدن با بغل دستی

گذاشت حتی های سنگین فرنگیس خاتون، نمینگاه

ای به راحتی از گلویم پایین برود. لیوانم را لقمه

برداشتم و با دیدن پارچ آب که با فاصله زیادی از 

ترین ود، آه از نهادم بلند شد. نزدیکمن گذاشته شده ب

شخص به من و پارچ آب، هورتاش بود و متاسفانه، 

که از او درخواستی دادم خفه شوم تا اینترجیح می

 کنم!

ساری بیگ که درست کنار هورتاش نشسته بود، 

نگاهم به پارچ آب را دید و به سمتش خم شد. 

 شرمنده گفتم:

 شتم.دادستتون درد نکنه، خودم برمی-
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ساری بیگ نگاهی خصمانه به پسِر در ظاهر 

 خیالش انداخت و لیوانم را پر کرد.بی

رسید گلین، باید من نوش جونت، تو که دستت نمی-

 ریختم.می

حرفش رنگ و بوی طعنه به هورتاش را داشت. او 

اش را با هم انگار نه انگار که پدرش با او بود، لقمه

به خودش هم  جوید و حتی حرفمان راآرامش می

 گرفت!نمی

با صدای فرنگیس خاتون، نگاهم را به سمتش 

 چرخاندم.

 گلین، برو این پارچ رو دوغ کن و بیار.-

سر تکان دادم و با گرفتن پارچ از او، بلند شدم. از 

آالچیق بیرون رفتم و مسیرم را به سمت نهره کج 

کردم. بنِد درش را باز کردم و پس از پر کردن 

آالچیق رفتم. خواستم داخل شوم که  پارچ، به سمت

جا بمانم بحثی به گوشم شیرین آمد. ترجیح دادم همان

 و حرفشان را قطع نکنم!
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قدر بهش کجاست هورتاش؟ چرا اینحواست -

کارت کرده که باید کنی؟ اون دختر چیمحلی میبی

 این گنداخالقیای تو رو تحمل کنه؟
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های ساری بیگ گرم شد. لبخندی دلم از حمایت

اش زدم و دسته های پدرانهناخواسته، به این حمایت

 پارچ را پر شوق و ذوق، میان انگشتانم فشردم.

یتت کرده بودم بچه؟ جز شر طوری تربمن این-

سر اون طفل معصوم گذاشتن، کاری بازی و سربه

 بلد نیستی؟

 دانستم!فرنگیس خاتون چه هوایم را داشت و نمی

هاتون رو من میرم به اسطبل سر بزنم، شما حرف-

بزنید. آنا... تو هم حواست به گلین باشه، نذار این 

 پسر زیاد اذیتش کنه.

 م، من حواسم هست...باشه، َسن ِگت* اُوقلِ -

با صدای "یاهلل" گفتن ساری بیگ برای بلند شدنش، 

سریع خود را داخل آالچیق انداختم و با لبخند 

کوچکی روی لبانم، انگار نه انگار که هیچ 

ای شنیده باشم، دوباره سر سفره و با مشاجره

ای نسبتا زیاد از هورتاش نشستم. ساری بیگ فاصله
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خیز خواست بلند شود که نیم دست به زانوهایش زد و

 شدم.

 بذارید کمکتون کنم آتابیگ.-

 مردانه و متشکر، خندید.

قدر ها هم نه گلین، تو بشین ناهارت رو بخور، اون-

 تونم بدون عصا و کمک بلند بشم!پیر نشدم، می

توانستم با بلند شد و پیرهنش را صاف کرد. می

ساری  اطمینان بگویم که هورتاش از قد و هیکل، به

های پهن و سینه ستبر. فقط بیگ کشیده. با همان شانه

با این تفاوت که ساری بیگ، شکم نسبتا بزرگی 

داشت و به او، ابهت خاصی بخشیده بود! البته عالوه 

بر این تفاوتشان، جدای آن ریش پرپشتش، سبیل 

اش باز وجه تشابهی بود میان هورتاش و مردانه

واده، دوست داشتند ساری بیگ. انگار که این خان

شان نشان نسبتشان را با این سبیل پهن و مردانه

 دهند!
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با رفتن ساری بیگ، من هم نشستم و پکر، به بشقاب 

رفت، انگار پیش رویم نگاه کردم. ساری بیگ که می

کشید. تمام رنگ و بوی زندگی از این آالچیق پر می

مشغول بازی با غذایم بودم که صدای فرنگیس 

 ام را به خود جلب کرد.وجهخاتون، ت

 

 

—————————— 

 

 *سن گت: تو برو
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دونم اول زندگیه، زندگی هم پره از این ببینید... می-

زندگی رو به  مسائل ولی این دلیل نمیشه که بخواید

خودتون زهر کنید. هیچ کدومتون نه درست حسابی 

زنید که بفهمم دردتون غذا خوردید، نه حرف می

چیه. خب زبون باز کنید، منم مثل مادرتون... 

ها هم فقط بین ما کنم، این حرفبراتون مادری می

 مونه...سه نفر می

 هورتاش با اخم نگاهش کرد و سر تکان داد.

 گفته ما دعوا کردیم؟کی -

ای که زیرش پهن شده چهفرنگیس خاتون روی تشک

جا شد و دستی روی زانوهای پر دردش بود، جابه

 کشید.
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منو چی فرض کردی هورتاش؟ خودم بزرگت -

کردم، تر و خشکت کردم، خار تو پات رفته جیگرم 

فهمم یه دردت هست. کنی میخون شده، اخم که می

 چی شده؟

انداخته بودم و مضطرب، گوش به  سرم را پایین

توانست اش، میمردی سپرده بودم که با یک جمله

 تمام آبروی مرا پیش این زن بریزد...

 چیزی نشده ننه، ما باهم خوبیم.-

هایم منجمد با حرفی که فرنگیس زد، خون در رگ

 شد.

 واسه همینه تا االن هیچ خبری نشده؟-

متعجبش،  زیرچشمی به هورتاش نگاه کردم. قیافه

داد. خب... گویا او هم اش میاطالعیخبر از بی

دانست مادربزرگش چطور این قضیه را فهمیده. نمی

 پس کار که بود؟ 

ارمغان بهم گفت... گفت که شب اول همه رو از -

 های بعدشم خبری نشده. آالچیق دور کردید و شب
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عصایش را از کنار پایش برداشت و به بازوی 

 هورتاش زد.

 و نگاه کن ببینم!من-

که لبانش را از هورتاش سر باال آورد و درحالی

 خجالت به دهان کشیده بود، نگاهش کرد.

 تو مشکلی داره؟ -

 ام هم گرفته بود.میان آن استرس و هول و وال، خنده
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ام را با نفس محکمی نفس عمیقی گرفتم و خنده

بیرون فرستادم که نگاه خصمانه هورتاش را روی 

 خودم حس کردم.

 نه... چه مشکلی ننه؟!-

 فرنگیس خاتون اخم کرد.

خودتو به اون راه نزن، اینم یادت باشه من بزرگت -

کردم، خودم حمومت بردمت و پشتتو شستم! پس 

 خودی از من خجالت بکشی!خواد بیمین

ام را پنهان کنم. هورتاش در عین سرفه کردم تا خنده

اش به شدت این که اخم کرده بود، چال روی گونه

داد. با فرو رفته بود و خبر از خنده نامحسوسش می

 خجالت و غرولند کنان گفت:

 ننه؟ جلوی عروست آبروداری کن حداقل، اِ!-

سری از روی تاسف تکان داد و نگاهم فرنگیس 

 کرد.
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ای بود، نه؟ دونی چه بچه تخس و اعجوبهپس نمی-

 هاش برات نمیگه.خوبه از شیرین کاری

 خندان و آرام پرسیدم:

 ها؟کاری کدوم شیرین-

 هورتاش اعتراض کرد:

 ننه! -

که توجه به اعتراض هورتاش، درحالیفرنگیس بی

روی زانوهایش  هایش را با حالتی مالشیدست

 کشید، گفت:می

به خاطر گرگی که توی اسطبل دیده بود، ترسیده -

 بود و شبا جاشو...

هورتاش سر عصای فرنگیس را گرفت و معترض 

 تکانش داد.

 ننه، آبروداری کن، پسرتما!-

 فرنگیس سری از روی تاسف تکان داد و ادامه داد:
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خالصه کنم، الزم به خجالت نیست، حداقل نه از -

ن و زنت! اگه مشکلی داری بگو، من یه دوست م

 دارم که شوهرش عّطاره و...

 هورتاش طاقت نیاورد و با خنده و عصبانیت گفت:

کنید رو ندارم، خیلی نه، من مشکلی که فکر می-

 سالم و نرمالم، تموم شد؟!
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 فرنگیس سر تکان داد و نگاهش کرد.

هاتون چیه؟ مگه زنت پس جریان این دوری کردن-

 نیست؟ چرا پس...

هورتاش لیوان آب را روی سفره گذاشت و طلبکار 

 و عصبی پرسید:

 خواین؟ خب؟ دقیقا چی می-

 اش، نگاهم کرد.فرنگیس با غرور ذاتی

 کشی؟که از شوهرت خجالت نمیتو -

 نگاهم میان هورتاش و فرنگیس خاتون چرخید.

 خب، چرا... ولی...-

جا ها همینبگیرید روی همو ماچ کنید که کدورت-

 رفع بشه، بعد من با خیال راحت ناهارمو بخورم!
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با چشمانی که هرآن امکان داشت بیرون بیوفتند، به 

ن جمله فرنگیس خاتون نگاه کردم. با شنیدن آ

 هورتاش، تمامم یخ کرد...

 بوسمش!من نمی-

زده و ناراحت، پایین انداختم. از سرم را خجالت

طرفی بابت این لحن تندش ناراحت بودم و از طرفی 

دیگر، بابت درخواستی که جلوی بزرگتر اجابت 

نشد، خوشحال! با نگاه تیز فرنگیس، هورتاش 

 اش را اصالح کرد:جمله

، ولی قول میدم توی خلوت از جلوی شما که زشته-

کنیم، ها رو هم رفع میخجالتش دربیام، تموم کدورت

 خوبه ننه؟!

فرنگیس خاتون درست مثل خودش، شر و شیطان 

 نگاهش کرد.

 کنید!جا، همین االن، باید ببینم آشتی مینه، همین-



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

932 

کردم؟ چرا قانع ای خدا... با این پیرزن لجباز چه می

بودم که هورتاش از اخالق و شد؟ حاال فهمیده نمی

 رفتارش، به چه کسی رفته... همین پیرزن!

 نه ننه، گفتم که بعدا! -

ای کرد و با نگاه پرتحکم فرنگیس خاتون، تک سرفه

اجبار، نگاهش کردم. نگاهم که به نگاهش گره به

قراری کرد. نفس خورد، باز قلبم شروع به بی

ام به گونهعمیقی گرفتم که نگاه از چشمانم گرفت و 

طرف ام را گرفت و یکچشم دوخت. زیر چانه

ام را صورتم را باال آورد. خیلی آرام و کوتاه، گونه

بوسید و سرش را عقب کشید. نفسم را پرحرص و 

ام فرو زده بیرون فرستادم و سرم را داخل یقهخجالت

 بردم.
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خوب شد ننه؟ حاال قانع شدین که قهر و دعوایی -

 نبوده؟ 

 بلند شد و عصبی گفت:

 تونم برم؟!حاال می-

فرنگیس سر تکان داد که هورتاش از آالچیق بیرون 

های اسبی ای بعد، صدای شیهه کشیدنرفت و لحظه
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، نگاهم را برگرداندم و شروع آمد. گرفته و نگران

 به جمع کردن سفره کردم که فرنگیس خاتون پرسید:

قدر کردم هورتاش اونواقعا باهم قهرید؟ فکر نمی-

 کج خلق شده باشه...

 سعی کردم الپوشانی کنم.

نه نه، اون کاری نکرده... ما... ما باهم خوبیم... -

 خب...

داد و دستش را به نشانه تمام کردن حرفم سر تکان 

 باال آورد.

تون دونم میونهخواد حاشا کنی دخترم... مینمی-

 باهم خوب نیست و...

با دست، به کنار خودش اشاره کرد. بلند شدم و به 

کنارش رفتم. روی تشک نشستم که دستم را گرفت و 

 مادرانه گفت:

اقی بین تو جوونی، تازه ازدواج کردی و هنوزم اتف-

دونم ازدواجتون به تو و هورتاش نیوفتاده... می

خواسته خودتون نبوده. امون از بلندپروازیای پسرم 
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ها رو واسه اون بچه تخسش که همیشه بهترین

خواسته... تو خیلی خوبی گلین... نمیگم هورتاش 

زنم چون پسر بدیه، درباره خوب بودنشم حرفی نمی

ه! ولی خودت ماست فروش نمیگه ماست من ترش

شناختیش دیگه... پسر خوب و آرومیه، ممکنه 

شیطنت کنه ولی دلش پاکه. شاید موقع بحث و دعوا 

از کوره در بره و حرفایی بزنه که... خوب نیستن! 

ولی از ته دلش نیست، دو دقیقه بعدش خودش 

شناسمش، منی که براش پشیمون میشه... من می

ت نوجوونی های سخمادری کردم و تموم اون دوره

و جوونیش رو پیش من گذرونده، خیلی خوب 

تونی با این شناسمش. تو هم اگه دیدی که نمیمی

اخالقش کنار بیای... حتی به ساری بیگ هم نه، بیا 

گیرم، طالق بخوای به خودم بگو، خودم پشتتو می

طالقت میدم، مهرتو بخوای تموم و کمال ازش 

جا از دغدغه این گیرم، یا اگه یه زندگی مرفه دورمی

جا تونم هورتاش رو بکشونم شهر و اونبخوای، می

زندگی کنید. هرچی... هرچی تو بخوای، من پشتتم. 
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یه وقت فکر نکنی چون مادربزرگ هورتاشم، پس 

 طرِف اونم. نه...

نفسش را پرآه بیرون فرستاد و به نقطه نامعلومی 

 خیره شد.

فقط من  منم قربونی یه ازدواج ناخواسته شدم...-

طوری شوهر کردن و... نبودم، تموم خواهرام همین

فقط من از میونشون شانس آوردم که بابای ساری 

بیگ، واقعا یه آقا بود. مردای این طایفه واقعا 

َمردن، گاهی میشن یه حامی خیلی خوب واسه 

دونم... کینه و کدورت زناشون ولی یه وقتایی... نمی

دان خوشایندی گیرن و حرفای نه چنبه دل می

 میزنن...
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انگار او هم دل پری از مردان این طایفه داشت... 

 اش را بوسیدم.نفس عمیقی گرفتم و شانه

مادری نداشتم که... بشینم و سفره دلمو براش من -

هامون بگیم و مرهم دل همدیگه باز کنم، یا از غصه

 جایید...باشیم ولی... خوشحالم که شما این

 او هم روی موهایم را بوسید و لبخندی زد.

قربونت برم دخترم... منم خوشحالم که تو -

دونی، به نظرم هورتاش عروسمونی... ولی می

د، اونم خیلی! چون من اصال میونه خوبی شانس آور

هام ندارم، خصوصا اون مارال که یکی نوهبا اون

خواد با چوب بینم دلم میوقتی لوس بازیاشو می
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بیوفتم به جونش! هورتاش شانس آورد ساری بیگ 

نرفت سراغ اون دختره و دنبال یه خورشیدش گشت، 

 درست مثل پسرش!

 م و لب گزیدم.زده سرم را پایین انداختخجالت

 شما لطف دارید.-

تعارف میگم. تو و هورتاش خیلی شبیه نه گلین، بی-

همید، از سرنوشت و بخت و اقبالتون بگیر، تا کم و 

بیش اخالقاتون و حتی اسماتون! فقط یه دختِر شبیه 

 تونه اون پسر چموش منو رام کنه!به خودشه که می

 ، گفت:کرد بلند شودخندیدیم و درحالی که سعی می

فقط مراقب خودت باشی که بهش رو ندی گلین؛ به -

مردای این طایفه اعتمادی نیست! شوهر منم شونزده 

تا بچه تو شکمم کاشت و شانس آوردم فقط چندتاشون 

تونست بزرگ شدن و به ثمر نشستن! وگرنه کی می

کهنه شونزده تا بچه رو بشوره و تر و خشکشون 

ش کوتاه بود، کنه؟! زِن مرحوِم ساری هم عمر

 موند...!وگرنه اونم به حال و روز من می
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دهانم از حیرت و تعجب باز مانده بود و از طرفی، 

تمام تنم از خجالت گر گرفته بود. شانزده بچه؟ 

وای... مرداِن خان بیگ چه دل پری از دوران 

 شان داشتند!مجردی

ای نشاندم و سفره را جمع فرنگیس خاتون را گوشه

الچیق بیرون رفتم و در حین این که زیر کردم. از آ

کردم تا آب را بگذارم بجوشد، به اجاق را روشن می

های فرنگیس خاتون فکر کردم. کلمه "طالق"، حرف

خیلی پررنگ و آزاردهنده جلوی دیدگانم هک شده 

توانستم از رفت. من... میای کنار نمیبود و لحظه

 هورتاش جدا شوم؟

نمش... زیر درختی دور از سرم را چرخاندم تا ببی

های اسبش بود. نفسم آالچیق، مشغول برس زدن یال

را پرآه بیرون فرستادم و رو گرفتم... باید روی 

های امروِز فرنگیس خاتون، حسابی فکر حرف

 کردم...می
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میان پیچ و تاب دادن موهایم به دست باد و نوای 

آهنگین رقص برگ درختی که به تازگی شکوفه زده 

بود، سردرگم و غرق فکر نشسته و به روزهای 

کردم. روزهایی که شاید جزِو ام فکر میگذشته

میدی هایم بودند و تمامم را ماالمال غم و ناابدترین
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ای که درباره کرده و همه آمال و آرزوهای کودکی

 ام داشتم را به تاراج برده بودند...آینده

آرزوهایی که در آن، زندگی پر از عشق و شادی در 

دیدم... آرزوهایی کنار مردی که دوستم داشت را می

که شاید در روزهایی نه چندان گذشته، خواستند 

رنوشت، یقه رحِم سبرآورده شوند اما دست بی

رحمی تمام به هایم را گرفت و او را با بیخوشی

 زمین کوبید... 

نفسم را پرآه بیرون فرستادم و تکانی به خودم دادم. 

نگاهم را چرخاندم و گوسفندانی که نزدیک به هم 

مشغول چرا بودند را از زیر نظر گذراندم. لبخند 

کوچکی زدم و بلند شدم؛ دختِر بیوک خان درست 

ک مرد بزرگ و تربیت شده بود، مگر از مثل ی

های دستش کارهایی زنانه مثل رفع کدورت با دلبری

آمد؟! هرچه که بودم،  این یک مورد زنانه هم برمی

توانستم انجام بدهم. انگار که جوره نمیرا هیچ

بخواهم کار اشتباهی بکنم، به آن اندازه احساس گناه 

حال هم چون تابهدانم... شاید و پشیمانی داشتم! نمی
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وقت مجبور نبودم با زبان ریختن و خودشیرینی، هیچ

عذرخواهی کنم و دل کسی را به دست بیاورم... 

زدم و جدی جواب همیشه حرفم را مستقیم می

خواستم، با هرکس درست مثل خودش صحبت می

شدم... کردم و امان از روی که عصبانی میمی

همیشه در  وقت، من بودم و چاقوی کوچکی کهآن

 کردم! کِش جورابم پنهان می

صدا و تلخ خندیدم. آن با یادآوری چاقوی کوچکم، بی

چاقو، برای قبِل موقعی بود که ساری بیگ، به دستم 

تفنگ بدهد. میانه خوشی با اسحله نداشتم و کم و 

ترسیدم. ولی خب... به یاد حرِف بیش، از آن می

تیراندازی ساری بیگ افتادم... قرار بود هورتاش 

یادم بدهد! زهی خیال باطل... تیراندازی؟ اگر دست 

داد و با یک گلوله خودش بود که مرا هدف قرار می

 کرد!خالصم می

سرم را پرافسوس تکان دادم و بلند شدم تا دامنم را 

های اسبی شدم. پشِت بتکانم که متوجه شیهه کشیدن

 درخت قایم شدم و چشم چرخاندم.
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با دیدِن هورتاش که سوار بر اسبش به سمت جنگل 

رفت، الی چشم تنگ کرده و کنجکاو مسیر می

رفتنش را دنبال کردم. با شنیدن صدای فریادمانند و 

 مد...ی مارال، نفسم بندآپرخنده

 هورتاش... صبرکن بهت برسم!-
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ام به یقین تبدیل با دیدن اسلحه پشت سرشان، شک

جا، ُسر شد. نفسم را پرآه بیرون فرستادم و همان

خوردم و زمین نشستم. لعنت به تو هورتاش... لعنت 

 ات...های مسخرهبه تو و تالفی

بخشیدمش... حتی وقت، نمیبخشیدمش... هیچنمی

کرد، حتی اگر بارها لتماسم را میاگر خودش هم ا

 توانستم؟ کرد، باز... میابراز پشیمانی می

صورتم را میان دستانم پنهان کردم و نفسم را در 

سوخت... دلم سینه حبس کردم. دلم به حال خودم می

سوخت که حتی ام هم میبه حاِل دِل از کف رفته

 توان کینه چندلحظه کوتاه را هم نداشت...

کرد؟ کاری که من عمدا انجام نداده فی میداشت تال

بودم و هیچ دخالتی در افکار اشتباهی که در سر 

کرد با پروراند نداشتم، باز داشت محکومم میمی

داد؟ کاش که خودش عمداً آن کار را انجام میاین

توانستم من زبان نبودم، کاش میقدر درمقابلش بیاین

فی کنم... ولی هم کارهایش را درست مثِل خودش تال

من مثل او نبودم! من آدِم دل سوزاندن نبودم! چون 
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خواستم دل بسوزانم، خیلی وقِت پیش این کار اگر می

 کردم... را می

بغض به دیواره گلویم چنگ زده و هیچ رقمه خیاِل 

پایین رفتن را نداشت. چنگی به گلویم زدم و همراه 

ی را فرو بردن آب دهانم، سعی کردم آن بغِض لعنت

 هم فرو ببرم...

ای نداشت... باید جا و غصه خوردن فایدهماندن این

طور؟ با کردم. ولی... چهتکلیفم را با او روشن می

اش طالق گرفتن؟! نه... شاید حتی فرنگیس هم اجازه

خودم آمده بود؟ را به من داده بود، اما چه به سر 

کدام یک از زنان ایل و طایفه ما طالق گرفته بودند 

 اش باشم؟که من دومی

جا و یادآوری گذر آن دو، بیشتر عذابم بودن در این

داد. بهتر بود که زودتر به یورد بازگردم و فعال می

برای مدتی هم که شده، این جریانات پیش آمده را 

که خار توی  ایفراموش کنم. فراموش کنم خاطره

قلب شد و رشد کرد و تمامم را تکه پاره کرد... 
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ای که جز عذاب و زجر، چیزی برایم خاطره

 بود...نگذاشته
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جمع کردن  چوبم را از روی زمین برداشتم و پس از

جا، سوار قره شدم و دام را به گوسفندان در یک
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رفتم؟ به آالچیق سمت یورد هدایت کردم. کجا می

 خودمان؟ خانه ساری بیگ؟ یا...

دوروزی از آالچیق خودمان دور -نه... باید یکی

ماندم که حساِب کار، دستش بیاید. قره را به می

تن سمت آالچیق آتایم هدایت کردم و پس از انداخ

های چوبی، قره را به تیرک گوسفندان به میان نرده

بستم و به سمت آالچیق رفتم. همین که خواستم داخل 

 شوم، صدایی را پشت سرم شنیدم:

 گونش؟ گون قیز؟-

ایستادم و به سمت صاحب صدا چرخیدم. با دیدن 

سمن، لبخندی ناخواسته روی لبانم نشست. این 

هایم وانستم حرفتدختر، تنها کسی بود که شاید می

را به او بزنم... این داغِ بزرگ روی دلم، به شدت 

 کرد...سنگینی می

به طرفش قدم برداشتم و خواستم چیزی بگویم که 

خود را در آغوشم انداخت و خواهرانه و مهربان، 

 بغلم کرد.
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چون* ساری جاست... داِرخِمشِدم َسنیببین کی این-

 قیز!

 اش را بوسیدم.و گونهبا خنده از او فاصله گرفتم 

دِل منم برات تنگ شده بود سمن. وای اگه بدونی -

 تنگ شماها بودم.چقدر دل

 کار نگاهم کرد.اخم کرد و طلب

 زنی.دونم، همینه دیگه تند تند سرمیآره می-

خواستم چیزی بگویم که دستانش را درهوا تکان داد 

 و گفت:

خل که ها، بیا بریم داخیال این حرفخب حاال، بی-

 کلی حرف باهات دارم!

سرم را با موافقت تکان دادم و داخل شدیم. روی 

چه کنار صندوق نشستم و متعجب به اطراف تشک

 نگاه کردم.

 آیشن کجاست؟-
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دن... گمونم امشب پیِش آنام، دارن نهره تکون می-

 آش دوغ داریم!

خندیدم و نفسم را پرآه بیرون فرستادم. با این آش 

مان، چه خاطراتی که دورهمیهای دوغ و شب

 نداشتیم... غرق افکارم بودم که صدایش را شنیدم:

 گونش؟-

 

———————————— 

 

 *دارخمشدم سنی چون: دلم واسه تو تنگ شده بود.
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 سر بلند کردم و گیج نگاهش کردم.

 خبر؟کجایی؟ میگم چه-

 لبخند ماتی زدم.

 هیچی، خبر خاصی نیست.-

 با شیطنت خندید.

 ای در کار نیست هنوز؟میگم... بچه-

لب گزیدم و باخنده نگاهش کردم. نگاهم را که 

 دزدیدم، آهسته پرسید:

 صبر کن ببینم، نکنه هنوز... نگو که قهرید!-
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مونم... آره، قهریم! البته دفعه قبلی خب... به گ-

 آشتی کردیما، باز یه بحثی پیش اومد و...

 جلو آمد و دوطرف صورتم را میان دستانش گرفت.

 بذار ببینمت، کتکت هم زد؟!-

 سرم را تند تکان دادم.

 نه نه، دست بزن نداره!-

 نگاهم را دزدیدم و کالفه ادامه دادم:

دونم، دم... نمیالبته فعال همچین چیزی ازش ندی-

 شایدم...

 عصبی، سرش را به پشتی تکیه داد و ناراحت گفت:

تون گل و کردم االن باید میونهای بابا، خیال می-

بلبل شده باشه... اون چیزی نمیگه؟ اعتراضی 

 نداره؟

 با خجالت گفتم:

 کنه، اعتراض هم بکنه؟خودش دوری می-

 با غرغر گفت:
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قدر سیب زمینی؟ ماست؟ چی؟ مرد هم اینیعنی -

 خیار؟ 

 خندیدم.

 آره دقیقا، همشون!-

 اش را خارید.سری از روی تاسف تکان داد و چانه

ها باهام من اگه جاش بودم و همچین لعبتی شب-

فهممش برد؟ نمیخوابید مگه تا صبح خوابم میمی

 واقعا!

 با اخم و خنده، مشتی حواله بازویش کردم.

یت! ولی نه سمن... واقعا ماست و خیاره! ترببی-

حتی اگه لخت مادرزاد هم جلوش وایستم میگه برو 

خوری، بعد سرشو یه چی تنت کن سرما می

 خوابه!اندازه یا میره بیرون یا میمی

داشت! حق هم تعجِب نگاهش مرا به خنده وا می

قدر خوددار باشد شد اینداشت... خودم هم باورم نمی

بابت، از او هم ممنون بودم. حال به هیچ  اما از این

وجه، آمادگی برداشتِن قدم بعدی در این ازدواج را 
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نداشتم... حداقل نه حاال که تکلیف خودم با دلم و 

 تکلیف هورتاش با من و این رابطه، مشخص نبود...
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ام را میان دستان گرمش گرفت و زدهدستان یخ

 حواسم را معطوف خودش کرد.
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ببین گونش... مردا یه خصلت بدی دارن، که -

ها رو توی خودشون دوست دارن همه درد و غم

زنن، نه دوست دارن بریزن. نه با کسی حرف می

ایی که شـاید بتونن پیش کسی درد و دل کنن. تنها کس

بهش اعتماد بکنن و حرف از زیر زبونش بیرون 

دونم دعوای تو و بکشن، همسراشون هستن. نمی

تون دقیقا آقاهورتاش چقدر جدی هست و یا میونه

باهم چطوره ولی... سعی کن نزدیکش بشی، 

 هاش رو بشنوی، بفهمی چه دردشه. حرف

ا پایین بارید. سرم رمهربانی از تک تک کلماتش می

های ریز گلیم زیرپایمان، انداختم و خیره به گل

 زمزمه کردم:

تونیم باهم حرف جاست سمن، نمیمشکل همین-

بزنیم. نه اون به حرف من گوش میده، نه من 

هایی که خوبه هاش رو بفهمم. وقتتونم حرفمی

ها هم که دعوا خیالی، بقیه وقتمیزنه به رگ بی

قبل از ازدواج باهاش بیشتر  داریم! شاید... بهتر بود



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

955 

فهمیدم قراره این ازدواج شدم... اگه میآشنا می

 طور پیش بره...این

فهمیدم این ازدواج ام حبس شد. اگر مینفس در سینه

زدم زیر تمام قول طور پیش برود... میقرار بود این

گفتم گور پدر هورتاش و این و قرارهایمان و می

داد... با ایم هم رضا میرابطه مسخره؟ حتی اگر آت

 کردم؟کار میدلم چه

صورتم را میان دستانم پنهان کردم که سمن مرا به 

هایش، آرامم آغوش کشید و سعی کرد با حرف زدن

 کند...

ام شده بود، مهمانی امشب را سمن که متوجه آشفتگی

به خانه خودشان کشاند و فرصت استراحت به من 

خداحافظی کردم و به داد. قدردان و متشکر، با او 

آالچیق بازگشتم تا ذهنم را تسکین دهم. چراغ نفتی 

ای، لحاف و بالشتی را خاموش کردم و گوشه

انداختم. همین که خواستم دراز بکشم، صدای حرف 

های آتا به گوشم خورد. صاف سرجایم نشستم و زدن

 ای که کنار رفت، چشم دوختم.منتظر به پرده
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شدم و به استقبالش رفتم. چشم ریز کرد و بلند 

 متعجب پرسید:

 گونش؟ َسنَسن* بابا؟-

 در آغوشش رها شدم و محکم بغلش کردم.

 سالم آتا، آره منم.-

بامحبت و پرعشق، مرا میان آغوش دستان 

 اش چالند و روی موهایم را بوسید.مردانه

 چون!دارخمشدم سنی-

 منم آتا...-

 متعجب نگاهم کرد.مرا از خود فاصله داد و 

 چرا توی تاریکی نشستی؟-

 

————————————————

— 

 

 *سنسن: تویی؟
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 خندان شانه باال انداختم.

ا بشین کم دراز بکشم. بیکرد، گفتم یهسرم درد می-

 آتا، برم چای دم کنم برات. 
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ور کردن اجاق بودم که صدایش بیرون مشغول شعله

 را شنیدم:

 آیشن کجاست؟-

داخل شدم و دستی به تومانم کشیدم. درحال ور رفتن 

 با چراغ بود.

کردن، برای رفته خونه عمه. داشتن ماست نهره می-

جا که سمن گفت شب آش بذارن. قرار بود بیان این

ه خونه خودشون باشه. عمه گفت تو هم بری بهتر

 جا.اون

حرف، دعوتم کرد که کنارش سر تکان داد و بی

ام انداخت و بنشینم. تا نشستم، دستش را دور شانه

 پرسید:

 ِلی؟ *َمنیم ُگویَچک قیزیم نِی-

تون تنگ شده بود. اومدم آتا، دلم واسه همهخوبم -

 سر بزنم بهتون، که نه تو بودی نه آیشن.

 سر تکان داد و یک آن، پرسید:

 کنه؟ خوبه؟ اون نیومد؟کار میهورتاش چی-
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 سرم را پایین انداختم و گرفته گفتم:

 آره، اونم خوبه آتا. فکر کنم رفته بود شکار...-

 اخم کرد.

 شکار؟-

 با تفنگ رفت طرف جنگل.آره، دیدمش -

 سر تکان داد و متفکر گفت:

بهت نگفت برای چی میره، نه؟ قبلش باهاش حرفی -

 نزدی؟

مشکوک، سر تکان دادم و منتظر نگاهش کردم. 

ام زد و با سر، به بیرون آالچیق ای به شانهضربه

 اشاره کرد.

 ام.برو چای بیار ساری قیز، که حسابی تشنه-

نارش بلند شدم و به سمت اجاق از خدا خواسته، از ک

طور رفتم. چرا آتا درباره شکار رفتن هورتاش این

کرد؟ نکند... نکند چیزی از من سوال و جواب می
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دیده بود؟ وای... سوزِش دل خودم کم بود، حال باید 

 کردم؟های سنگین آتاخان را هم تحمل مینگاه

پروراندم، کردم آن چه که در سر میفقط خدا خدا می

 حقیقت نداشته باشد...

 

 

—————————————— 

 

لی: دختر خوشگل من *منیم گویچک قیزیم نی

 کنه؟کار میچی
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جا، در آالچیق خودمان ماندم. آتا هم همانشب را 

انگار که بو برده باشد میان من و هورتاش چندان هم 

حرف خوب نیست، پس از بازگشتن از خانه عمه بی

به سمت لحاف و تشکش رفت تا بخوابد. آیشن 

قدری از دیدنم ذوق کرده بود که خواب و خستگی به

من ای کشاند تا با را فراموش کرد و مرا گوشه

وگوهای شبانه ما، سر درازی حرف بزند. این گفت

اش، هروقت که داشت. از همان شش، هفت سالگی

زد و یا خواهان افشای رازی خوابی به سرمان میبی

رفتیم و تا خود برای هم بودیم، به پشت پرده می

گذشت. آن میان هم پچ و خنده میمان به پچصبح

که "بخوابید" صدای اعتراض آتاخان با این مضمون 

 و "کله سحره"، تا خود صبح ادامه داشت! 
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یکی، دوساعتی از خواب عمیق آتا گذشت که باز 

پچ وار را از سر گرفتیم. آیشن از گفتن و خندیدِن پچ

گفت مان داشت میهایی که با ندا، دخترخالهشیطنت

و من از سر و کله زدن با فرنگیس خاتونی که 

بود از خنده و شادی و هرلحظه بودن در کنارش، پر 

عشق. انگار هردویمان به این زندگی و دوری از 

دیگر خو گرفته بودیم و راحت با این جدایی کنار یک

دیدم، تمام غم و آمده بودیم. خوشحالی آیشن را که می

شد سپردم. مگر میام را به دست فراموشی میغصه

های از سر ذوق و پرشیطنت او را ببینم و دلم خنده

 د نشود؟شا

راستی گونش، حدس بزن امشب کی رو خونه عمه -

 دیدم؟

 لبانم را جمع کردم و متفکر پرسیدم:

 دونم... کی؟نمی-

 زده و آهسته گفت:ذوق

 مرتضی!-
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 خندیدم و ناباور گفتم:

 ی شهری؟ دروغ نگو!چی؟ همون پسرخاله-

او هم همراهم خندید و دستانم را گرفت. فشاری به 

تر بیاورم، سپس ایم را پاییندستانم آورد که صد

 گفت:

خدا، باید ببینیش. از اون قد و باالی دیالقش یه به-

 بچه شهری خوشتیبی ساخته، دیدنی! 

 مشکوک نگاهش کردم.

 چیزی گفت بهت؟-

زده، لبخندش را جمع و جور کرد و سر تکان خجالت

 داد.

کرد، نه، چیزی که نگفت. ولی زیاد نگاهم می-

بهش چشم غره رفت که  چندباری هم مصطفی

خودشو جمع کنه. آخرسر هم طاقت نیاورد و به 

بهونه جمع کردن سفره و بردن ظرفا به بیرون 

آالچیق، اومد وردستم تا مثال کمکم کنه و به اون 

 بهونه سِر صحبت رو باز کرد.
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تمام توانم را جمع کردم تا نخندم اما علی رغم زور 

رم عاشق شده چه لبخندی زدم. خواههایم، نیمزدن

 بود؟!

 چی گفت حاال؟-

خب... چیز خاصی که نگفت! گفت خیلی بزرگ -

شدم، ازم پرسید چندسالمه! درباره ازدواج تو هم 

 پرسید و وقتی فهمید تنها موندم، چشماش برق زد!
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 بازوهایش را بغل کرد.

هایی بهش دارم ولی خب... یه جور شاید یه حس-

کرد! ببین، نمیگم پسر بدیه، ولی از عجیبی نگاهم می

 اومد!نگاهاش اصال خوشم نمی

های هورتاش به خودم افتادم، موقعی که تازه یاد نگاه

ها موقعآنبه خواستگاری آمده و نامزد شده بودیم. 

خواست چشمان براقش را با همین انگشتانم دلم می

طور خیره و اعصاب از حدقه دربیاورم که آن

 خوردکن نگاهم نکند!

بینم که انگار آقا مرتضی هم انگار خب خب، می-

 دل از کف ُسر داده! ببینم، نظر تو بهش چیه؟

های توانم، آن گونهخواست بغلش کنم و تا میدلم می

قدر خواستنی اش را ببوسم. آخ که چهاختهگل اند

کشید! لب گزیدم و به این شد وقتی خجالت میمی

فکر کردم که واقعا شانس آوردم مرد نشدم، وگرنه با 
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های گل انداخته هر دختری، بند را آب این گونه

دادم! فکرم پیش هورتاش پر کشید... او هم با می

، چنین شدمزده میهایی که خجالتدیدن من وقت

گفت خاک بر سرت کرد؟ یا در دل میفکرهایی می

با این زن گرفتنت که دم به دقیقه سرخ و سفید 

 شود؟!می

سرم را تکان دادم تا از آن افکار دور شوم. حواسم 

 هایش گوش سپردم.را به آیشن دادم و به حرف

پسِر بدی نیست گون باجی... بچه که بودیم، دائم ور -

دونم... م بودیم، ولی حاال... نمیبازی هدل هم و هم

 هاش فرق کرده انگار!نگاه

 صورتش را میان دستانم گرفتم و پرمحبت گفتم:

خب بایدم فرق بکنه عزیزم، هم تو دختر بزرگی -

شدی و هم اون آقا شده. با دیدن یه خانوم به این 

لرزه و عمال دلش رو خوشگلی، دست و دلش می

اگه دیدی پیغوم پسغوم بازه! ولی فعال زوده ها، می

فرسته، بگو فعال زوده واسه ازدواج و اینا! تا می
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تونی از جوونیت استفاده کن، تو ازدواج هیچی می

 نیست...

 سر تکان داد و لبانش را جمع کرد.

خب... باشه! پس فعال... نه من درباره مرتضی -

چیزی به کسی بگم، نه حرفای دیگرون ازش رو 

نم تا وقتی هم اون مردتر بشه گوش بدم. یه گوشه بشی

 تر... آره؟!و هم من پخته

 دار بوسیدم.اش را محکم و آبگونه

 فهمی! آره عزیزم. قدر میقربون تو برم که این-

زمان با بیرون دادن روی تشک دراز کشیدیم و هم

 نفسم گفتم:

 بیا بخوابیم که فردا کلی کار داریم...-

ی و صافش بغلش کردم و درحالی که موهای مشک

 کردم، به خواب عمیقی فرو رفتم...را نوازش می
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گذشت. فردای دوروزی از ماندنم در خانه آتا می

چیق هایی که جلوی آالهمان شب، به یکی از پسربچه

مشغول بازی بود، گفتم تا برود و جلوی آالچیق 

هورتاش و ساری بیگ بازی کند. اگر سراغی از 

 من گرفتند هم بگوید که در خانه آتایم هستم. 

آن شب را تا خوِد صبح، بدخواب شدم و از فکر 

که ممکن بود هورتاش چه فکری کند، به این این
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کسی پهلو و آن پهلو چرخیدم. یعنی سراغم را از 

دانستم... کاش گرفته بود؟ دنبالم گشته بود؟ نمی

ام، چه ام آمدهفهمیدم وقتی بو برده به آالچیق پدریمی

 العملی نشان داده بود؟عکس

باالی سر قابلمه روی اجاق ایستاده و مالقه به دست، 

کردم که صدایی، مرا از به دوروز گذشته فکر می

 فکر و خیال بیرون کشید.

 وفا قیز سان! *بییامان -

مالقه را کنار اجاق گذاشتم و به سمت صاحب صدا 

چرخیدم. با دیدن ساری بیگ، تمامم پر از خوشی 

کشیدم. با شد. دروغ چرا... انتظار آمدنش را می

خجالت و شرمگین، به طرفش رفتم و خود را در 

قدر برایم عزیز آغوشش انداختم. این مرد چرا این

ام کوبید. بوسید و دستی به شانهبود؟ روی موهایم را 

مرا از خود فاصله داد و با اخم و دلتنگی نگاهم 

 کرد.
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ذاری میری و اینه مرام و معرفتت گلین؟ یهو می-

نمیگی چی به سر ساری بیگ میاد وقتی یه روز تو 

 اش نبینه؟ رو توی خونه

 شرمنده گفتم:

ببخشید تو رو خدا آتا بیگ... اومدنم خیلی اتفاقی -

. حاِل خواهرم خوب نبود، اومدم باال سرش، دیگه شد

 نشد خبر بفرستم.

تر اشاره طرسر تکان داد و به تخته سنگ کمی آن

 کرد.

 بیا بریم بشینیم.-

 نشست و معذب گفتم:

 برم چای دم کنم بیام؟-

 نه، بیا بشین، حرف دارم باهات.-

های آتِش اجاق حرف، کنارش نشستم و به شعلهبی

الخره پس از سکوتی نسبتا طوالنی، به خیره شدم. با

 حرف آمد:
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همون شبش بیوک خان اومد و بهم گفت دخترش -

یکی، دوروزی خونه خودشه. نپرسیدم چرا، اونم 

چیزی نگفت. فقط ازم خواست که به هورتاش هم 

 بگم. ولی من...

 نگاهم کرد و دستی روی زانوهای پردردش کشید.

کنه! اول میکار هیچی بهش نگفتم که ببینم چی-

کنجکاو بود که فقط اون اطراف تو رو ببینه، بعد کم 

کم نگران شد و اومد سراغ من. گفت نه تو آالچیق 

خودتون هستی و نه آالچیِق من. پرسید ندیدمت؟ منم 

هیچی بهش نگفتم. سخت بود، ولی تا خود صبح هیچ 

حرفی نزدم. اونم سرگردون بیرون آالچیق قدم 

ها ح! که آخِر سر از یکی از بچهزد... تا خوِد صبمی

دونم! شنید خونه پدرتی. بهم گفت و منم گفتم می

 تعجب کرد، شاید ازم ناراحت شد، ولی حقش بود!

ام را رها چیزی ته دلم تکان خورد. نفس حبس شده

 کردم و لبخند پراضطرابی گوشه لبانم نشاندم.
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خب... آره، من به هورتاش هم نگفته بودم که میام، -

 آخه خیلی یهویی شد. بعدشم که...

 اخم کرد و جدی گفت:

دونی تو رو به اندازه بگو گلین... میراستشو -

زنم وقت هم حرفی نمیهورتاشم دوست دارم، هیچ

که فقط طرِف یکی از شما رو گرفته باشم. چرا 

 اومدی خونه بیوک خان؟

رویش چشم رو گرفت و به کوهستان سرد روبه

 دوخت.

آیشن رو دیدم دیروز، حالش خیلی خوب بود. همراه -

آب بیاره، باهام سالم و رفت تا از چشمه بقیه می

 علیک کرد. خیلی سرحال بود و...

 با تعلل پرسید:

 هورتاش کاری کرده؟ چیزی گفته؟-

 نه آتا بیگ...-

 پرتحکم گفت:
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راستشو بگو گلین، اگه تو هم بخوای حاشا کنی و -

منو غریبه بدونی، دیگه چی از عزت نفس این 

 مونه؟پیِرمرد می

 درهمان حال گفتم:مشغول بازی با انگشتانم شدم و 

خوام... مسبب یه تونم آتابیگ، درک کنید... نمینمی-

 جدال خانوادگی باشم...

سر تکان داد و از کنارم بلند شد. دستش را پشت 

 کمرش قفل کرد و با همان اخمش، نگاهم کرد.

خاطر چی فکر کنم فهمیدم جریان چیه و به-

هم  کنم. توناراحتی... اگه مشکلت اونه، من حلش می

 گردی سر خونه و زندگیت...برمی

 ترسیده نگاهش کردم و به پایش بلند شدم.

 خـ...به-

ات باش، یه خدا رو قسم نخور گلین! فرداشب خونه-

 مراسم خواستگاری داریم...

ام حبس شد و انگار که جان از تنم رفته نفس در سینه

باشد، فقط به تکان داد سرم اکتفا کردم. از من فاصله 
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و من... تمام مدت به کلمه "خواستگاری" فکر  گرفت

خواستند کردم... خدای من... نکند... نکند میمی

برای هورتاش زن بگیرند... خدای من... حتی فکر 

 رساند...کردن به آن هم، مرا به مرز جنون می
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با رفتن ساری بیگ، جان هم از تنم پر کشید. 

جا روی تخته سنگ نشسته و بازوهایم را بغل همان
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کردم؟ بغضم گرفته بود و کار میکردم. حال چه

کشیدم. به گلویم چنگ انداختم و سعی زور نفس میبه

 کردم افکار درگیرم را پس بزنم. ساری بیگ گفته

بود مراسم خواستگاری داریم، اما نگفت به 

روند یا... یا شاید هم خواستگار خواستگاری می

آید. پس... ممکن بود برای دختر دیگری از می

طایفه خود، خواستگار داشته باشند و دوست داشته 

باشد تا من هم در مراسم حضور داشته باشم؟ 

ه یعنی... امکانش بود که نخواهند به همین زودی، ب

 سرم هوو بیاورند؟

لرزید. حتی اگر حتی تنم هم از شنیدن این لفظ می

فکرم هم درست بود... فقط کافی بود آتاخان بفهمد و 

بو ببرد که همسر عزیزم قصد کرده شلوارش را 

دوتا کند... عالوه بر هزارتکه کردن همان تک 

 گرفت! شلوارش، طالق مرا هم همان لحظه می

و زیر اجاِق خاموش را دوباره روشنش شب شد 

کردم. تمام آن روزم با فکر و خیال به اتفاقات پیش 

های ساری بیگ گذشته بود و به قدری آمده و حرف
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غرق غم و اندوهم شده بودم که حتی متوجه آمدن آتا 

و ناهارخوردنش هم نشده بودم. با صدای آیشن، تمام 

را به او  آن افکار را از ذهنم دور کردم و حواسم

 دادم.

 گونش؟ چی شده باجی؟-

هایم را با پشت دست، پس زدم و مالقه را در اشک

 جا کردم.دستم جابه

هیچی نشده آی جانم، من خوبم. گمونم دود اجاق -

 هام.رفت تو چشم

 دستم را گرفت و نگران و ناراحت نگاهم کرد.

 مطمئنی دود اجاق بود؟ چونه لرزونت چی میگه؟-

ام را نداشتم. سرم را تن لرزش چانهطاقت نگه داش

باال گرفتم و نفس عمیقی کشیدم تا با حبس نفسم، آن 

ی لعنتی به بیخ گلویم را، بغِض خارشده و چسبیده

 پایین ببرم.

 هیچی نیست َمنیم عشقیم. تو خوبی؟ کجا بودی؟-

 سر تکان داد و خندید.
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ها کنار رود تا آب آره خوبم، رفته بودم با بچه-

. راستی... بهت گفته بودم که ساری بیگ رو بیاریم

 دیدم؟
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 لبخند کجی زدم و سر تکان دادم.
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جا خودش بهم گفت تو رو دیده، امروز ظهر این-

 بود.

 اخمالود گفت: نگاهش تیره شد و

پس واسه همینه ناراحتی؟ چیزی بهت گفته؟ ببینم... -

 نکنه بیرونت کردن؟

هایم خندیدم و با دست آزادم، گرفتم میان غم و غصه

 و به خودم فشردمش.

نه، اومد و گفت تا برگردم. گفت یه مراسِم... -

 خواستگاری دارن و... من هم حتما باید باشم...

 رسید:سر تکان داد و کنجکاو پ

 نگفت کی میره خواستگارِی کی؟ -

 نه، هیچی نگفت.-

های آتش که به شعلهلبانش را جمع کرد و درحالی

 خیره بود، متفکر گفت:

شاید خواستگاری ماراله... آخه شنیدم گفتن قراره -

 بدنش به خان اوقلی! 
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 زده، لب زدم:ناباور و بهت

 کی بهت گفت؟ آیشن... کی این حرف رو زد؟-

 باال انداخت.شانه 

میون حرف دخترای طایفه محمدپاشا شنیدم... خان -

 اوقلی کیه؟

جا رها کردم و به سمت قره رفتم. مالقه را همان

کردم، که افسارش را از دور تیرک باز میدرحالی

 رو به آیشن گفتم:

تو حواست به شام باشه، من باید برم به هورتاش -

 سر بزنم.

 مبهوت خندید.

 تنگش شدی!یی دلباشه، چه یهو-

تنگش نشده بودم... دلم داشت از غصه و غم دل

ترکید! منظورشان از پسِر خان، جز هورتاش چه می

توانست باشد؟ قرار بود مارال را برای کسی می

خواستند عروس داری طور میهورتاش بگیرند؟ این

کنند؟ خوِد فرنگیس خاتون که دم از جایگاه ویژه من 
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داد سر عروسی چطور اجازه میزد، و کال زنان می

اش نگذشته، به ماهی هم از عروسیکه هنوز یک

 همین زودی هوو بیاورند؟ 

گردم. آتا اومد خونه، بهش اگه تونستم شب رو برمی-

 بگو گونش رفت، نتونست بمونه تا خداحافظی کنه.

وقتی برای ماندن نبود. فردا، شِب خواستگاری بود 

ن و دست روی دست و من به هیچ وجه طاقت ماند

های زیادم گذشته گذاشتن را نداشتم. شاید از حق

که بگذارم شخصی بودم، ولی این ازدواجم و این

دیگر شوهرم را با من شریک شود... غیرممکن 

 بود!
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جلوی آالچیق از قره پیاده شدم و بدون این که 

ببندمش، داخل آالچیق هورتاش شدم. با ندیدنش، 

نفسم را کالفه بیرون فرستادم و خواستم بیرون بروم 

 که صدای آرام و درعین حال، خشکش را شنیدم:

 کیه؟-

جا خوابیده بود؟ تمام آمد. آنصدایش از پِس پرده می

، یک آن دود شد و به هوا آن شجاعت چنددقیقه پیشم

رفت! نفس گرفتم و سعی کردم صدایم مثل خودش، 

 حس باشد.خشک و بی

 منم.-
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دیدم. بلند شد تا تکان خوردنش پشت پرده را می

شلوارش را به تن کند که نگاه گرفتم. تازه سر شب 

گشت؟ در دل به خود تشر طور میبود، برای چه این

 زدم:

 چادر خودشه، دوست داره راحت باشه!""خب 

که سرم پایین بود، قدمی به لب گزیدم و درحالی

 سمت چادر برداشتم.

 خوام باهات حرف بزنم.می-

پرده را کنار زد و با پیرهن مچاله در دستش، به 

کرد، که پیرهن را درستش میطرفم آمد. درحین این

 نگاه سنگینش را روی من دوخت.

 خوش اومدی.-

ورتش نگاه کردم. تمام توانم را به خرج دادم تا به ص

های درهمش، به سمت سینه نگاهم از روی اخم

ستبرش نچرخد و مبادا این نگاه خیره سر، رسوایم 

 کند!

 پیرهنتو تن کن، باهات حرف دارم.-



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

984 

های توجه به حرفنگاهش را پایین انداخت و بی

ای پرت کرد. آب دهانم را من، پیرهنش را گوشه

دادم و سرم را آرام به سمتش چرخاندم و دوباره  فرو

به صورتش زل زدم. دست به سینه و با همان اخم 

 میان ابروهای پرپشتش، به چشمانم زل زد.

 شنوم.حرفتو بگو، می-

نگاه از او گرفتم و عصبی، رو گرفتم. پشت به او 

ایستادم و انگار که جرئت بیشتری پیدا کرده باشم، 

 ین دادم و غریدم:لرزش صدایم را تسک

 شنیدم قراره بری خواستگاری!-

 حوصله گفت:بی

چرت و پرت نگو! اومدی بعد از دوروز، این -

 مزخرفاتو تحویلم بدی؟
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 سرم را تند تکان دادم.

من از حرفم مطمئنم، دنبال بهونه نبودم که باز -

جا و با تو گالویز بشم! خوِد... خوِد برگردم این

 ساری بیگ بهم گفت.

شد، از صدای قدمی که داشت به من نزدیک می

 گوِش تیزم دور نماند.

 آتام چی بهت گفت؟-
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لحنش کنجکاو بود و انگار... انگار داشت حقیقت را 

چیزی خبر نداشت؟ یا دوست  گفت. او واقعا ازمی

داشت اذیتم کند؟ جویدن لبم را رها کردم و به 

طرفش چرخیدم. خواستم با توپ پر چیزی بارش کنم 

اش شدم و حرفم را قورت دادم. که سینه به سینه

لعنت به تو هورتاش... لعنت به تو و این چشمان 

ات...  صدایش را زمزمه وار، محسور کننده لعنتی

هایش روی صورتم پخش رم نفسکه هدرحالی

 شد، شنیدم:می

 موش زبونتو خورده؟ آتام چی گفت؟-

خواستم قدمی به عقب بردارم که بازوهایم را گرفت 

و سرجایم، نگهم داشت. الی چشم تنگ کرد و قصد 

گفتن کرد که پشیمان شد. بازویم را از میان 

انگشتانش بیرون کشیدم و قدمی عقب رفتم تا معذب 

 نباشم.

گفت مراسم خواستگاری دارید. آیشن هم شنیده بود، -

 امشب اومد و برام تعریف کرد.
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 گوشه لبم به نشان پوزخند باال رفت و عصبی گفتم:

 مبارکه... خیلی زود دست به کار شدی!-

 کالفه دستانش را باال آورد.

صبر کن ببینم، چی میگی؟ کی میره خواستگاری؟ -

 زد بهت؟ کی میاد؟ خوِد آتام این حرف رو

 ام را کنترل کردم.لرز چانه

آره، خوِد ساری بیگ بهم گفت. باور نداری، برو -

 ازش بپرس.

 تر شد.اخمش غلیظ

 زنم...میرم باهاش حرف می-

که تنش کند، به طرف پیرهنش رفت و قبل از این

 نگاهم کرد.

 تو هم باهام میای.-

 سر تکان دادم.

 جا نمیام!نه، من هیچ-
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که لمسم ید و به طرفم آمد. بدون اینپیرهنش را پوش

کند، پاییِن آستینم را گرفت و مرا به سمت بیرون 

 آالچیق کشید.

 گفتم میای، یعنی میای!-
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روم که چیزی پشِت پرده، خواستم از آالچیق بیرون ب

به چشمم خورد. آستینم را از میان انگشتانش بیرون 

 کشیدم و مشکوک گفتم:

 صبر کن یه لحظه... اون چیه؟-

الی چشم تنگ کردم و به یایلق زرد رنگم که 

دیدم، چشم دوختم. اش را کنار بالشت میگوشه

مطمئن بودم یایلق خودم بود! گوشه پرده تا خورده 

د سخت، اما پشِت پرده را کم و بیش بود و هرچن

دیدم. هورتاش سر برگرداند و تا نگاهش به یایلقم می

بار افتاد، گره میان اخمش باز شد. نگاهم کرد و این

هوا، بازویم را کشید تا مرا از جلوی آالچیق دور بی

 کند.

 چیزی نیست، بیا بریم. -

هام رو جمع نه، اون یایلق منه؟ من که لباسنه -

 کرده بودم!
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کالفه، دستی میان موهایش کشید و آن حجم درهم 

ی موهایش را به عقب تنیده و پیچ و تاپ خورده

 فرستاد. 

 خوای با آتام حرف بزنیم یا نه؟ بیا ببینم.می-

تمام فکرم، درگیر همان یایلق کنار بالشت بود. 

را قبل بیرون آمدن از خانه،  هایممطمئن بودم لباس

کرد؟ با جا چه میجمع کرده بودم! ولی آن یایلق، آن

 ذهنی درگیر پرسیدم:

 ولی من مطمئنم چی دیدم!-

 که نگاهم کند، غرید:آنبی

 شال کمر خودم بود، درآوردم و انداختم کنار بالشتم.-

 اما...-

جلوی آالچیق رسیدیم و چنان اخمو نگاهم کرد که 

گفت دم دیگر حرفی نزنم. خب... اگر میترجیح دا

شد نتیجه گرفت که شاِل خودش بود که... پس می

قدر هم کور نبودم که شاِل خودش نبود! دیگر آن
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های تیره هورتاش نتوانم رنگ زرِد یایلقم را با شال

 تشخیص ندهم!

پرده را کنار زد و داخل شدم. "یاهلل" گویا پشت سر 

تی که ساری بیگ همیشه من آمد و باهم، به سمت تخ

نشست، رفتیم. ساری بیگ با دیدنمان، بلند رویش می

شد و دستی به شکمش کشید و پیرهنش را هم صاف 

اش را طرفش رفتم. پیپ چوبیکرد. لبخندی زدم و به

 روی تخت گذاشت و قدمی به جلو برداشت.

 خوش گلدین گلین... منتظرت بودم.-
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 قسمت نود و سوم️▪

 

 

جلو رفتم و دست دادم که مثل همیشه، روی موهایم 

را بوسید. هورتاش هم با او دست داد و ساری بیگ 

ما را دعوت به نشستن کرد. کنارش، روی تخت 

نشستم و معذب به هورتاش نگاه کردم که عصبی و 

خیالش چشم دوخته بود. شکار، به پدِر در ظاهر بی

ساری بیگ نگاهی به هورتاش انداخت و انگار که 

 چیز خبر نداشته باشد، تعارف کرد:از هیچ

 بیا بشین روی تخت.-

 روی پدرش ایستاد.دست به سینه، سرپا روبه

خوام باهاتون حرف ترم. میطوری راحتنه، این-

 بزنم.

 و سر تکان داد. پک محکمی به پیپش زد

 شنوم.بگو، می-
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 خیالی پدرش، حرصش گرفته.معلوم بود از این بی

هایی بهم زد، درباره خواستگاری گونش یه حرف-

 فرداشب.

سر تکان داد و با سکوتی نسبتا طوالنی، سرش را 

 به طرفم چرخاند و آرام پرسید:

 هنوزم آشتی نکردید، نه؟ -

 و باز به هورتاش چشم دوخت.

دونم این غرورت به کی رفته، ولی هرچیه نمی-

اصال شبیه من نیستی! آهان، عینهو مادرتی! اونم 

باز! اگه حرف، حرِف مثل تو بود، مغرور و لج

 دوخت!شد، زمین و آسمونو به هم میخودش نمی

دستی روی سبیلش کشید و نفسش را کالفه بیرون 

 داد.

 آتا طفره نرو، بگو قضیه خواستگاری چیه؟-

ساری بیگ هم مثل خودش جدی شد. همان جدیتی 

زد همه در این و که تعریفش را شنیده بودم و زبان

طایفه بود... اخم کوچکی کرد و بلند شد. دستانش را 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

994 

پشت کمرش قفل کرد و با همان چشمان ریز شده و 

شکم و سینه به جلو داده که نشان از غرور و عزت 

 نفسش بود، به هورتاش نگاه کرد.

 خوای بدونی؟ بگو، تا منم برات تعریف کنم!ی میچ-
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از این جدیت صدایش جا خوردم. قدم زنان، به پشت 

سر هورتاش رفت. هورتاش هم از این تغییر رفتار 

 پدرش شوکه شده بود اما خودش را نباخت و گفت:

خوام درباره خواستگاری فرداشب گفتم که، می-

 بشنوم.

باشه، منم خوب و مفصل درباره خواستگاری -

فرداشب برات توضیح میدم. مطمئنم برای تو هم 

 همچین بد تموم نمیشه!

اش به طرف هورتاش آمد و درست شانه به شانه

 ایستاد.

 ات با گلین خوب نیست... هان؟میونهتو که همچین -

به طرف ساری بیگ چرخید و کنجکاو نگاهش کرد. 

 با صدایی آرام اما عصبی پرسید:

 منظورتون چیه آتا؟-

شانه باال انداخت و به سمت تخت آمد. کنارم نشست 

و دوباره پیپش را برداشت. پک عمیقی به آن زد و 

 گفت:
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استگارِی قراره فردا شب بریم خواستگاری... خو-

مارال! امروز رفتم پیش گونش و گفتم اونم حتما باید 

بیاد. نمیشه که عروس بزرِگ خانواده تو مراسم 

 خواستگاری نباشه!

رعشه بدی به وجودم افتاد. نفسم را حبس و آن رمق 

شنیدم... خدای نداشته هم از تنم پر کشید. چه می

 من... این مرد، واقعا ساری بیگ بود؟

 کار کردی؟من زن دارم! چی اما آتا...-

از میان دود غلیظی که جلوی صورت ساری بیگ 

 اش نگاه کردم.را پوشانده بود، به چهره جدی

تو که دل خوشی از این ازدواج نداری، منم دارم -

این برمت به یه مراسم خواستگاری! شاید از می

ازدواج راضی باشی! چطور مگه؟ اعتراضی داری؟ 

 اومد!تو که همچین... از مارال بدت هم نمی

شد. نگاه خیره و اشک ِ چشمانم، مانع دیدم می

سنگین هردویشان انگار که روی من باشد، حتی راه 

نفس کشیدن را هم برایم بریده بودند. خواستم بلند 
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کرد  شوم که لحن پرتحکم ساری بیگ، مجبورم

 بنشینم.

 بشین گلین، با تو کار دارم.-

 به هورتاش نگاه کرد و با سر، به بیرون اشاره کرد.

تونی برگردی آالچیقت، یا هرکاری که دلت می-

کشه انجام بدی! گلین امشب خواد و عشقت میمی

 خوابه، تو برو...جاست، پیش آنام میاین
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هورتاش مستاصل و نگران نگاهمان کرد. دهانش 

شد و سرانجام، که حرفی بزند باز و بسته میآنبی

سرش را پایین انداخت و با خداحافظی کوتاهی از 

آالچیق بیرون رفت. بغض داشتم... قلبم به درد آمده 

های در همان حاِل نشسته، مشغول بازی با ریشبود! 

های ساری بیگ فکر کردم. یایلقم شدم و به حرف

 طور عذابم دهد؟آمد اینطور دلش میچه

 گلین؟ َمنَه باخ؟ *-

آرام سرم را باال آوردم و سریع نم زیر پلکم را 

 گرفتم.

 جانم آتا بیگ.-

با دیدن چشمان خیسم، نفس را کالفه بیرون فرستاد 

کنارم روی تخت نشست. دستم را میان دستان  و

 مردانه و زمختش گرفت و آهسته گفت:

بارها بهت گفتم اندازه هورتاش دوستت دارم... ولی -

 این کار الزمه...
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 زده و دلگیر گفتم:خجالت

که براش زن بگیرید؟... چرا  چی الزمه؟ این-

 الزمه؟ از من خطایی دیدید؟

 صدای او هم رنِگ غم گرفت.

به همین سوی چراغ قسم که نه... تو ماهی گلین، -

 ولی باز بهت میگم، صبر کن.

احترامی بود اما... دستم را از میان دستانش شاید بی

که به سمت پشت بیرون کشیدم و بلند شدم، درحالی

 رفتم، گفتم:پرده می

 جا خوابه؟فرنگیس خاتون این-

ب سرش را ناراحت پایین انداخت و "آره" ای زیر ل

گفت. دلم برایش ریش شد و از کاری که کردم 

پشیمان شدم. اما... من هم حق ناراحتی داشتم، 

توانست تازه عروسش را سیاه نداشتم؟ چطور می

بخت کند و یک ماه نگذشته، سرش هوو بیاورد؟ این 

 مرد اصال وجدان هم داشت؟
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شب بخیر آرامی گفتم و به سمت پشت پرده رفتم. 

طور نشسته، مشغول چرت فرنگیس خاتون همان

زدن بود. لبخند غمگینی روی لبانم نقش بست. رخت 

طرفش رفتم. بازویش را خوابش را پهن کردم و به

 تکان دادم و آهسته صدایش زدم:

 گیری.ننه جان؟ بیا سر جات بخواب، کمردرد می-

ای از خواب پرید و با دیدن چهره من، لحظههراسان 

ای بعد انگار که تازه مرا گنگ نگاهم کرد. ثانیه

طور نشسته، خود شناخته باشد، سر تکان داد و همان

 را به سمت تشکش کشاند. 

نگاهم را به پرده دوختم و به ساری بیگ نگاه کردم. 

از پس پرده، شکل محوی از او مشخص بود. 

ت نشسته و به فکر فرو رفته طور روی تخهمان

تا فرداشب پشیمان شود؟ من شد شد... نمیبود. نمی

شک بار، بیای دیگر را نداشتم... اینطاقت ضربه

 ُمردم...خدا قسم که میُمردم... بهمی
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———————————— 

 

 *منه باخ: به من نگاه کن
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های شب، هراسان از خواب پریدم. تمام تنم نیمه

کشیدم. آن چه خیس عرق شده بود و تند نفس می
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کابوس وحشتناکی بود؟ چیزی از آن کابوس لعنتی به 

 یاد ندارم اما... نفسم را بند آورده بود.

ال یایلقم گشتم. به گلویم چنگ زدم و با چشم، دنب

ام انداختمش و بلند ام را روی شانهموهای باز شده

جا، با این ذهن آشفته بمانم و به توانستم اینشدم. نمی

های نسبتا بلند فرنگیس خاتون گوش دهم، خر و پف

آن هم درحالی که سعی دارم افکار درهمم را آرام 

 کنم!

م تا های پا، از آالچیق بیرون رفتآهسته و روی پنجه

کمی هوای آزاد به سرم بخورد. با بیرون رفتنم، 

باره یخ خاطر عرقی که کرده بودم تمام تنم به یکبه

زد. بازوهایم را بغل گرفتم و به سمت تیرکی که قره 

را به آن بسته بودم، رفتم. ساعت چند بود؟ دو یا سه 

 شب؟ نیمه

قره روی زمین نشسته بود که با شنیدن صدای 

ع بلند شد و ایستاد. تکانی به خودش داد پاهایم، سری

ها و که آهسته لبخند زدم و دستم را به سمت یال

 گردنش بردم. نوازشش کردم و آرام گفتم:
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 جایی نمیرم قره باالم... بشین...-

جا، با تکیه به تیرک سر خوردم و خودم هم همان

روی زمین نشستم. او هم نشست و انگار که فهمیده 

، سرش را به سمت آغوشم آورد. باشد دردی دارم

این حیوان زبان بسته هم فهمیده بود بالیی به سر دلم 

 آمده...

نفسم را پرآه بیرون فرستادم و باز به خودم لرزیدم. 

این بیرون آمدنم آن هم این موقع شب، اصال فکر 

 خوبی نبود...

سِر قره را در آغوش کشیدم و سرم را روی گردنش 

همان شکل ماندیم که قره با ای به گذاشتم. دقیقه

شنیدن صدای پایی، خواست سرش را بلند کند اما 

محکم گرفتمش. این موقع شب... که به سمت آالچیق 

ها بود؟ اگر ما آمده بود؟ نکند... نکند باز دزد اسب

شد، نگاه آن شخص هم به سمت ما قره بلند می

 ام...جا نشستهفهمید که من اینچرخید و میمی
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ام حبس کردم و با چشمانی بسته، سینه نفس در

هایش را رصد کردم که با شنیدن صدای صدای قدم

 ای باالی سرم، ترسان پلک گشودم.آشنای گرفته

 کنی؟کار میجا چیاین وقِت شب، این-

سرم را بلند کردم و نگاهش کردم. چشمانش حتی در 

 درخشید...این تاریکی محض هم می

 ون.بدخواب شدم، اومدم بیر-

 سر تکان داد و نگاهش میان من و قره چرخید.

 طور...منم... همین-
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 قسمت نود و هفتم️▪

 

 

 

اش را کنارم، روی زمین چهارزانو نشست و جلیقه

 از تنش بیرون کشید.

 هات.رو بگیر، بندازم روی شونهات تکیه-

 چشمانم را روی نگاه پرترحمش بستم و رو گرفتم.

 الزم ندارم، نگهش دار برای خودت.-

 گفتم تکیه بگیر!-

کالفه، از تیرک فاصله گرفتم تا جلیقه را روی 

اندازد. حتی این جلیقه هم بوی بهار را هایم بیشانه

تو و آن داد... لعنت به تو هورتاش... لعنت به می

 داشتنِی تنت!ی دوستعطر مسخره

 خیلی وقته این بیرونی؟-

 حواسم را جمع و نگاهش کردم.
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 نه، تازه اومدم.-

 او هم درست پشت سرم، تکیه به تیرک داد.

 ها بیرون اومدن...آلوده، گرگهوا مه-

 سرش را به طرفم چرخاند و نگاهم کرد.

 حوصله حرف شنیدن داری؟-

 دم.ناخواسته پوزخندی ز

طور با که چهچه حرفی؟ قراره نکاتی درباره این-

هووی عزیزم توی یه چادر قراره زندگی کنم رو 

 زد کنی؟بهم گوش

ها گذاشتم و چنگی دست راستم را روی چمن

 میانشان زدم تا حرصم را تخلیه کنم.

 خیالت راحت، من عادت دارم به این مسخره-

 های زندگی مشترکمون!بازی

 بی گفت:سردرگم و عص

قرار نیست این اتفاق بیوفته گونش، من راضی -

 نیستم!
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کردم تنهاام! خوبه، به آهان... چه خوب، فکر می-

 ها خوش اومدی!جمعِ ناراضی

با نشستن دست مردانه و گرمش روی دست راستم، 

ای ناخواسته زبانم بند آمد. انگار نه انگار که لحظه

 کردم!طور بلبل زبانی میپیش، داشتم آن

گوش بده دختر، کم طعنه بزن... فعال برام مهم -

نیست میونه ما چطوره و توی چه وضعیتی هستیم، 

اما من زن نگرفتم که بشم مایه عذابش! عروس به 

فهمی؟ قرار ام نیاوردم که زجرش بدم! میخونه

 نیست این اتفاق بیوفته، حتی اگه آتام تفنگ روی

ام بذاره باز راضی به این وصلت نمیشم! چون شقیقه

تو این موضوع، در درجه اول تویی که مهمی، نه 

ای که آتام برای زن گرفتن مجدد من دلیل مسخره

 آورده!
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توانست هایش ته دلم گرم شده بود، اما... میبا حرف

 جلوی درخواست ساری بیگ "نه" بیاورد؟

خوای بهش بگی راضی نیستی؟ اصال طور میچه-

ساری بیگ به حرفت گوش میده؟ تو... توی وصلت 

ای هست با من هم راضی نبودی... االن هم چندهفته

یرنده که ازدواج کردیم! تبریک میگم، تو یه تصمیم گ

 راسخی!
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هایم در هم رفت. دستم فشاری به دستم آورد که اخم

بار فشار مالیمی به آن را میان دستش گرفت و این

 وارد کرد.

تونیم دو قدر تند و تیزه؟ نمیچرا این زبونت این-

 دقیقه بدون جدال باهم حرف بزنیم؟ 

زبونمو تیز کردم که حقم رو کسی مثِل تو نخوره... -

که فردا خواستگاری انجام میشه و تو کاری ندارم 

گیری یا نه... ولی اینم بدون هورتاش... زن می

خدا اگه قرار باشه همچین کاری بکنی، من به

 مونم...لحظه هم تو این رابطه نمییه

اش خواستم دستم را از میان حصار دست مردانه

 تر دستم را گرفت و فشرد.بیرون بکشم که محکم

کنم... ر، تا خودم نخوام ولت نمیچموش بازی درنیا-

پس بذار منم حرِف آخرم رو بزنم و بعد برم... چه 

این خواستگاری انجام بشه، چه نه... من طالقت 

 نمیدم! 
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آن بغض لعنتی دوباره گوشه گلویم چمبره زد... نفس 

گرفتم تا بتوانم حرفم را بزنم... چه راحت حرِف 

 زد...ازدواج مجددش را می

دونی اگه مرد بدون اجازه همسرش زن انگار نمی-

تونه طالقش رو بگیره؟! منم دوم اختیار کنه، زن می

گیرم، فرنگیس خاتون هم پشتمه، ازم طالقم رو می

کنه، حتی آتای خودت هم... تو بمون و حمایت می

اون دختره عوضی و زندگی گل گلی تون! انشاهلل به 

 پای هم پیر بشید!

 عاصی و عصبی، غرید:

ا گوش به حرفم نمیدی؟ میگم من... زن... چر-

گیرم! تموم شد رفت! همین یکی از سرمم نمی

زیادیه، تو اداره یکیش موندم دومیش رو کجای دلم 

 بذارم؟ مگه از جونم سیر شدم؟

دانستم بخندم یا گریه کنم. االن داشت طعنه نمی

گفت؟ در جدال میان افکار ضد و زد یا جدی میمی

پشت دستم داغ شد. تمام تنم به نقیضم بودم که 
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باره گرم شد و خون به صورتم دوید. پشت دستم یک

را از لبان مرطوبش فاصله داد و سریع رهایم کرد. 

 بلند شد و آرام گفت:

 بیرون نمون، برگرد آالچیق، دیروقته...-

از من دور شد و من هنوز، در بهت آن بوسه کوتاه 

سردرگم، از و گرمش بودم... دقایقی بعد، گیج و 

کنار قره بلند شدم و به سمت آالچیق رفتم تا 

 بخوابم... روز پرتنشی در پیش داشتم...

 

🌸 ID: @kia_novel 🌸 

🌐Link: 

https://t.me/joinchat/AAAAAE6m_PU3V

p67Q8AAAw 

 

 فصل سوم: سون یاز️◾

 قسمت نود و نهم️▪



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1012 

 

 

 

زود بیدار شدم و به فرنگیس خاتون کمک صبح 

کردم تا بساط صبحانه را به راه کند. آن روز، 

هورتاش را ندیدم اما از فرنگیس خاتون شنیدم که 

باز برای شکار به جنگل رفته بود. دلگیر و با 

ای به انتظار نشستم تا شب ای درهم، گوشهچهره

ا شود. ناهار را هم کمکشان کردم تا آماده کنند ام

های ای هم از گلویم پایین نرفت. نگاهخودم لقمه

منظور داِر ساری بیگ و فرنگیس خاتون آزارم 

ای خواست باز بلند شوم و به گوشهداد. دلم میمی

ترسیدم باز مثل خلوت بروم تا زار بزنم، اما می

 احترامی کرده باشم.دیشب بی

با یادآوری دیشب و آن بوسه مرطوب پشت دستم، 

تنم گر گرفت. دلشوره به دلم افتاده بود و  دوباره
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گذشت، ترسم نسبت به مراسم هرچقدر زمان می

 شد.امشب بیشتر می

تا غروِب آفتاب، دیگر جانم باال آمد. مستاصل و 

نگران، از آالچیق بیرون رفتم و خواستم به طرف 

قره بروم که صدای ساری بیگ را از پشت سرم 

 شنیدم.

 کجا میری گلین؟-

یم ایستادم و دستانم را مشت کردم. منتظرم سر جا

 مانده بودند؟

 تونم بمونم...گردم آالچیق آتام، نمیبرمی-

 تونی بمونی؟برای چی نمی-

 نفسم را کالفه بیرون فرستادم.

 نگران خواهرمم، میرم بهش سر بزنم.-

صبر کن، آخرشب به هورتاش میگم تو رو ببره. -

شب، االن هورتاش فعال برو آماده شو واسه مراسم ام

 هم میاد. باید کم کم راه بیوفتیم.
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ای به این فهماندم که هیچ عالقهطور به او میچه

ترش ندارم؟ به های مسخرهخواستگاری مسخره و آدم

 زور لبخند زدم.طرفش چرخیدم و به

دونید که... خوبیت نه آتابیگ، بهتره من نباشم. می-

 نداره...

م و دوباره، جان از صدایش را از پشت سرم شنید

 تنم پر کشید:

 چی شده؟-

ام حبس شد و باز تمامم گر گرفت... نفس در سینه

 لعنتی جان، چه کار با من و دلم کرده بودی؟

ای بعد، های اسبش آمد و لحظهصدای شیهه کشیدن

 درست کنارم ایستاد و به پدرش نگاه کرد.

 کجا انشاهلل آتا؟-

فل کرد و ساری بیگ دستانش را پشت کمرش ق

 پرغرور، به پسرش چشم دوخت.

 دیشب مگه بهتون نگفتم؟ خواستگاری!-
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ای که حامل گوزنی بود، روی زمین هورتاش کیسه

انداخت و بند اسلحه را از روی شانه برداشت. قدمی 

 جلو رفت و تفنگ را به سمت ساری بیگ گرفت.

بگیرید... اگه تونستید، مجبورم کنید که باهاتون -

 مگه بهتون نگفتم؟ من جایی نمیام! بیام. دیشب

ای نگاهش کرد و سپس نگاهش را ساری بیگ لحظه

به سمت من سوق داد. سری تکان داد و به فکر 

خیال شده، نفسم را آسوده بیرون فرستادم که بیاین

اما با کشیدن گلن گدِن تفنگ، هینی کشیدم و قدمی به 

 عقب برداشتم.

ان، به ساری چنگی به بازوی هورتاش زدم و نگر

طور توانست اینبیگ خیره شدم. نه... او نمی

هورتاش را مجبور کند! خدای من... اگر شلیک 

 کرد چه؟کرد... اگر شلیک میمی

 

🌸 ID: @kia_novel 🌸 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1016 

🌐Link: 

https://t.me/joinchat/AAAAAE6m_PU3V

p67Q8AAAw 

 

 فصل سوم: سون یاز️◾

 قسمت صدم️▪

 

 

 

چنگ زدم و او را عقب کشیدم. آهسته به پیرهنش 

 گفتم:

 با آتات بحث نکن هورتاش، بیا عقب.-

با حرف من انگار که گر گرفته باشد، سینه سپر کرد 

 و عصبی گفت:

 خواد شلیک کنه؟نه بذار ببینم واقعا می-
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پیرهنش را از میان انگشتانم رهانید و قدمی به جلو 

تاده بود و روی لوله تفنگ ایسبرداشت. تقریبا روبه

کرد. با اخم درست مثل ساری بیگ، نگاهش می

گفت مغرور است؟ میان ساری بیگ به هورتاش می

شد، غرور آن دونفر تنها چیزی که حس می

کدامشان راضی به له شدن آن ای بود که هیچمردانه

شدند... دو کوه نبودند و از تصمیمشان منصرف نمی

ه و به جدال روی هم سینه سپر کردغروری که روبه

 نگاهشان باهم، درآمده بودند...

خوام گند بزنم من کاری به تصمیم شما ندارم، نمی-

 به زندگیم.

ساری بیگ با همان اخمش نگاه بدی به هورتاش 

 انداخت و لوله تفنگ را پایین آورد.

مگه االنم نزدی؟ ها؟ االن زندگیت خیلی خوبه؟ -

ی؟ یا ذارزنتو خیلی دوست داری؟ اصال محلش می

های این دختر طفلک هی باید زیر بار بچگی کردن

 تو له بشه؟ 
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هایش را به هم فشرد و با عصبانیت کنترل دندان

 ای گفت:شده

این زندگی واسه ما دوتاست آتا! نه زندگی شما، که -

 بخواین براش تصمیم بگیرین!

 گوشه لبان ساری بیگ باال رفت.

گی که خودت خوبه... خوبه! حاال به خاطر این زند-

مسبب سست شدن پایه هاشی، داری به من میگی که 

کنی؟ اتفاقا خوبم به من ربطی نداره چه غلطی می

ربط داره! خودم این دخترو آوردم تو این خونه، 

خودم وارد زندگیت کردمش! بدبخت و خوشبخت 

 شدن گلین کامال به من ربط داره!

هورتاش نفس عمیقی گرفت و سعی کرد به 

سلط شود. خیلی بد از کوره در رفته اعصابش م

بود... دقیقا مثل همان شبی که یاشار را زیر مشت و 

قدر قدر عصبانی، و همانلگدش له کرد... همان

 منطق...بی
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کنید، منم قدری که شما احساس مسئولیت میهمون-

عذاب وجدان دارم! ولی مگه خودتون بحث نداشتید؟ 

خودتون قهر و آشتی نداشتید؟ آتای شما هم رفت سر 

 آنام هوو آورد؟ دخالتی کرد؟ حرفی زد؟

ساری بیگ قندان تفنگ را زمین زد و به آن تکیه 

 د:داد. سرش را پایین انداخت و آرام زمزمه کر
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شاید چون واسه آتام مهم نبود چی توی زندگی من -

گذره... ولی تو و زندگیت برام مهمید! واسم مهمه می

که چه بالیی سر زندگیت میاری، واسم مهمه که 

ات این های مسخره و بچگونهبازیداری با این لج

رنجونی، برام مهمه که زندگیت دخترو از خودت می

وام این اتفاق بیوفته! خپاشه و نمیداره از هم می

فهمی؟ گلین دست ما امانت نیست... اون عضوی می

خوای مثل یه از خانواده ماست! ولی اگه تو می

داریت خیانت امانت باهاش رفتار کنی و به امانت

تونم امانت رو به صاحبش کنی... حرفی نیست... می

کنم، پس بدم... دیگه دخالتی هم توی زندگیت نمی

 کنی با زندگیت بکن!میبرو هرکاری 

جا، روی زمین رها کرد و پشتش را تفنگ را همان

به ما کرد. دلم برایش به شدت فشرده شد... مگر 

هایش را بشنوم و دلم برایش ریش شد حرفمی

نشود؟ این مرد، خدای مردانگی بود... دروغ بود 

شد به چشم بت به او نگاه کرد... گفتم نمیاگر می

اش را راست کرد و دوباره سینه های خمیدهشانه
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اش سپر شد. دستانش را پشت کمرش قفل کرد مردانه

 اش، قدم برداشت.و با همان صالبت و جدیت قبلی

از پشت هورتاش بیرون آمدم و قدمی به سمت 

 ساری بیگ برداشتم که هورتاش آرام صدایم زد. 

 گونش؟-

هایم کند شدند. االن آب دهانم را فرو بردم و قدم

صِت ماندن و حرف زدن با هورتاش نبود، باید فر

رفتم تا از دل آن مرد دربیاورم... نزدیکش شدم می

 که خودش، طوری که هورتاش هم بشنود گفت:

پایین اومده خواستگاری  های دهزادهیکی از خان-

مارال... به حرِف من البته... امشب خواستگاریش 

ن نکنم بود، گفتم شما دوتا رو هم ببرمتون... گمو

اون پسره شر دلش بخواد بیاد... دل خوشی از من 

 نداره! تو بیا بریم قزم...
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نگاهی به مبهوت و متعجب، سرم را چرخاندم و نیم

هم دست کمی از من نداشت! هورتاش انداختم. او 

دوباره به ساری بیگ نگاه کردم و پلکم پرید... تمام 

ها نقشه بود؟ که بخواهد ما را از خر شیطان این

شک خدای پایین بیاورد؟ خدای من... آن مرد، بی

 کوچکی در این ایل بود...
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که هایش غنج رفت. از ایندلم برای "قزم" صدا زدن

بود، دلم گرفت. چه مرا دختر خود خطاب کرده 

طور اش نکرده و چهفکرها که دیشب درباره

ناراحتش نکرده بودم... هم من و هم هورتاش، هردو 

بد دِل این پیرمرد را شکسته بودیم. و او با تمام 

اش، چشم روی اشتباهات ما بست مردانگی و بزرگی

و باز سعی کرد رابطه ما را بهتر کند. از رفتار 

طور کشیدم. چهورتاش خجالت میگانه خودم و هبچه

 کردم؟ کردم و باز در چشمانش نگاه میسر بلند می

توجه به هورتاش و همراه ساری بیگ شدم و بی

سنگینی نگاهش پشت سرم، داخل آالچیق شدم. 

زده، وسط آالچیق ایستاده و به مستاصل و  خجالت

 کردم که صدایش را شنیدم:اطراف نگاه می

 شده گلین؟چی-

را پایین انداختم و با بیرون فرستادن نفسم،  سرم

 گرفته گفتم:
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بابت رفتاری که از دیشب با شما داشتم و... -

 خوام.های هورتاش... معذرت میحرف

اش را از تنش درآورد و جلوی صندوقش جلیقه

 نشست. 

ممکنه همچین رفتاری داشته باشید. خب دونستم می-

 طبیعیه... هرچی باشه االن یه خانواده هستید و...

نه آتابیگ، هم من و هم هورتاش، به اشتباه تند -

دونم شما هم از ما ناراحت رفتیم. مقصریم... می

شدید ولی به روی خودتون نمیارید که ما شرمنده 

خب چشم و رویی نیستم، ولی نشیم... من آدم بی

کم از دستتون دلخور شدم. برخالف دیشب... یه

کنید که عذاب گفتید کاری نمیهاتون که هی میحرف

تون دوست دارید... من بکشیم و من رو هم عین بچه

 خوام...تند رفتم و بابتش... ازتون عذر می
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جلیقه دیگری برداشت و به تن کرد. کتش را هم از 

آویزی که کنار صندوقش بود برداشت و روی رخت

رویم روی دستانش انداخت. به طرفم آمد و روبه

ام گذاشت و به نشانه ایستاد. دستی روی شانه

 داری گفت:دل

خاطر تی، بهنه قزم، تو که کاری نکردی. حق داش-

ای که شروع نکرده ممکن بود خراب بشه زندگی
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ناراحت بودی، بهت حق میدم که دلخور باشی و 

 ناراحتیت رو با رفتارت نشون بدی.

 نفسش را پرآه بیرون فرستاد و ادامه داد:

 باز تو مثل اون پسر حرف باِر من نکردی.-

 دلجویانه گفتم:

که یش و ایناونم نگران بود آتابیگ... درباره زندگ-

دونم... زندگیش سر تصمیمات شما ممکنه... چه می

به هم بخوره... ناراحت بود... نمیگم بهش حق بدید، 

دونم تند کنم چون میمن هم ازش طرفداری نمی

 رفته... ولی خب... نباید اون رو هم درک کنید؟ 

اش را روی موهایش سری تکان داد و کاله پشمینه

 ن داد و بحث را عوض کرد:گذاشت. سری برایم تکا

جا منتظرتم. بیا، برو لباست رو عوض کن، من این-

باهم بریم. آنام زودتر رفته که کمک حال باجیم 

 باشه.

حرف خداحافظی کردم و به آالچیق خودمان بی

هایم را عوض کنم. لباس نویی از بازگشتم تا لباس
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جا پشت پرده چه بیرون آوردم و همانصندوق

خواستم تومانم را باال بکشم که  عوضش کردم.

 صدای هورتاش را شنیدم:

 داری میری؟-

زده، تومانم را باال کشیدم که پایم به هول و شتاب

 پایینش گیر کرد و با پشت زمین خوردم. 

 شده؟ چی-

 سریع گفتم:

طرف، دارم لباس عوض هیچی، هیچی! نیا این-

 کنم!می

قم را هم روی بلند شدم و تومانم را باال کشیدم. یایل

چنان سرم انداختم و از پشت پرده بیرون آمدم. هم

اش گرفته و ناراحت. هایش در هم بود و قیافهاخم

 خواستم از کنارش رد شوم که صدایش را شنیدم:

 با آتا میری؟-

 آره... قرار بود تنها برم؟-



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1028 

 با تعلل پرسید:

 گردی؟ آتا هم میاد؟ِکی برمی-

 پرسید!های عجیبی میبود؟ سوالچه شده 

 گردم.هروقت مراسم تموم شد با ساری بیگ برمی-
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 رو گرفت و به سمت پرده رفت.

 خوبه، پس منتظرم.-

ستادم و از آالچیق بیرون نفسم را محکم بیرون فر

خواست با ساری بیگ صحبت کند و رفتم. حتما می

دانستم! بهتر بود دنبال فرصت بود. شاید هم... نمی

اش فکر نکنم... فعال حال و وضعیت ساری درباره

 بیگ برایم در الویت بود...

همراه ساری بیگ، به آالچیق ارمغان رفتیم. داخل 

جا بود، جا خوردم. آن ای کهشدیم و با دیدن همهمه

 قدر شلوغ بود! چه

ای مانده و رفتارهای به همه سالم دادم، گوشه

گذراندم که صدای دیگران را از زیر نظر می

 فرنگیس را شنیدم:

 جا موندی؟بیا بشین گلین، چرا اون-

 نگاهش کردم و لبخند زدم.

 چشم، االن...-
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ای روی خودم احساس خواستم بروم که نگاه خیره

های پرغم و ردم. سرم را چرخاندم و با دیدن نگاهک

ام حبس شد. لب گزیدم خصمانه مارال، نفس در سینه

و نگاهم را برگرداندم، اما هنوز هم سنگینی نگاه 

کردم. نکند... نکند واقعا اش را احساس میعصبی

تقصیر من بود؟ تقصیر من بود که داشتند او را به 

ای به او نداشت و شاید دادند که هیچ عالقهمردی می

 شناخت؟اصال او را نمی

کنار فرنگیس خاتون نشستم و مشغول بازی با 

انگشتانم شدم. شاید ساری بیگ فهمیده بود که مارال 

خواست تالفی چه بالیی به سرم آورده و حال می

قدر هم مارال به من بد کرده بود... من کند... هرچه

اشتم ساری بیگ گذرحم نبودم! نباید میمثل او بی

خاطر رفتاری که مارال با من داشت، این چنین به

اش کند. شاید من در ازدواجم نسبتا شانس آورده تنبیه

دانستم احساسی که بودم! اما مارال... خوب می

نسبت به این ازدواج اجباری داشت، چگونه بود... 

کشید و نفسش به زور کشید... دلش درد میدرد می
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صورتم را میان دستانم پنهان کردم و  آمد...باال می

 زیر لب زمزمه کردم:

 بس کن گونش، تقصیر تو نیست!-

 با شنیدن صدای زنی، بلند شدم و سرپا ایستادم.

 اومدن، اومدن!-

همان گوشه، کنار فرنگیس خاتون ایستاده و به سیل 

ها که یکی پس از دیگری داخل عظیمی از مهمان

سالمی زیرلب  گاهی،شدند چشم دوختم. گهمی

زدم. با احساس گفتم و لبخندی به رویشان میمی

سنگینی نگاهی روی خودم، سرم را چرخاندم و با 

های خیره مرد جوانی روی خودم، بدنم گر دیدن نگاه

گرفت. سرم را برگرداندم و سعی کردم جایم را با 

فرنگیس خاتون عوض کنم تا جلوی چشمش نباشم 

 قدر آزاردهنده بود؟ایناش چرا اما... نگاه خیره
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طرف و مردان، سمتی دیگر نشستند. زنان یک

ساری بیگ کنار چندنفر از بزرگان آن طایفه نشسته 

و باهم، مشغول حرف زدن بودند. سرم را پایین 

، کنار فرنگیس خاتون جمع انداخته و خود را معذب

 کردم که صدایش را از کنار گوشم شنیدم:

 کشی؟چی شده گلین؟ از چیزی خجالت می-

 لبخند لرزانی زدم.
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کم نه نه، فقط... راحت نیستم. خب... هردوطرف یه-

 که...دونید برام غریبه هستن و... می

سر تکان داد و دست پر چین و چروکش را روی 

 دستم گذاشت.

کنی دونم برات سخته، ولی کم کم عادت میآره، می-

 ها... به حضور توی این جمع

لر سقلدوباره سرش را چرخاند و چشم به دهان آق

های خیره جا چمبره زده و زیر نگاهدوخت. من همان

به من چشم چرخاند و مردی که گاه گاهی سر می

 زدم. شدم و دم نمیدوخت، ذوب میمی

خواست بلند شوم و خود را از این آالچیق دلم می

 بیرون پرت کنم! اصال ماندنم چه دلیلی داشت؟

 ساری گلین؟ پاشو بیا کمک.-

نگاهم به سمت خاله هورتاش، سارای خانم کشیده 

شد. حال زارم را پشت لبخندم پنهان کرده و بلند 

رفتیم تا سینی چای را پر کنیم و ببریم  شدم. بیرون
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کرد. داخل. آذر کنارم ایستاده و کنجکاو نگاهم می

 آخرسر طاقت نیاورد و پرسید:

 چی شده؟ توی خودتی انگار.-

نگاهش کردم، بین گفتن و نگفتن مردد بودم. نفس 

 گرفتم و گفتم:

 خب...-

 صدای سارای خانم، مانع ادامه حرفم شد:

یکی سینی رو ببره بده دست حسن تا بیاید دخترا... -

بین مردها بگردونه، یکی هم سینی دوم رو ببره 

 ها.سمت خانوم

ها را برداشت و جلوتر از من، آذر یکی از سینی

ای درهم و زار، ها رفت. با چهرهطرف خانومبه

سینی دیگر را برداشتم و به سمت مردان رفتم. 

ه جمعیت ای ایستاده و بمستاصل و پراسترس، گوشه

کردم که ساری بیگ متوجه نگاهم شد مردان نگاه می

سمتم آمد، سینی را از دستم  و از جای برخاست. به

 ای به رویم زد.گرفت و لبخند پدرانه
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 ِور َمنَه قزم. *-

 

—————————————— 

 

 * ور منه قزم: بده به من دخترم.
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از خدا خواسته اما شرمگین، سینی را به دستش دادم 

 و خواستم بازگردم که صدای مردی را شنیدم:

 ساری خان بیگ؟ دخترته؟-

 هایم را کند کردم تا پاسخش را بشنوم.قدم



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1036 

 آره، دخترمه!-

دوباره به سمت زنان بازگشتم و کنار فرنگیس خاتون 

ت تازه عروس و داماد و ها را به سمنشستم. باز بحث

مهریه و زمان مراسم کشاندند و تا پایان مراسم، 

 بحثی از من به میان نیامد! 

در دل، خدا را شکر کرده و تا آخر خواستگاری، از 

تر از آن جایم حتی تکان هم نخوردم. همه چیز، سریع

کردم پیش رفت. باید با ساری بیگ که فکرش را می

را با او درمیان  هایمکردم و حرفصحبت می

گذاشتم. حداقل تا دیر نشده... مارال نباید قربانی می

 شد! اشتباهاتش می

سری دوم چای را میان مردان و زنان پخش کردند 

که از سرجایم بلند شدم و از آالچیق بیرون رفتم. 

گوشه پرده را کنار زدم و به ساری بیگ نگاه کردم. 

اهم شد و ای بعد، خودش متوجه سنگینی نگدقیقه

سرش را برگرداند. با دیدن نگاه منتظرم، بلند شد و 

طرفم آمد. دور از آالچیق ایستادیم و با استرس به

 نگاهش کردم.
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 خوام یه چیزی بهتون بگم.آتا بیگ، می-

 سر تکان داد و دستانش را پشت کمرش قفل کرد.

 شنوم.بگو گلین، می-

 ن دهم.دم عمیقی گرفتم و سعی کردم خود را آرام نشا

دونم مارال اشتباهات زیادی کرده... ببینید... می-

اشتباهاتی که شاید نابخشودنی باشه ولی... نمیگم 

خاطر همون اشتباهات، خوام بهبخشیدمش، اما نمی

 اش خراب بشه.زندگی و آینده

ای به سکوت گذاشت. نفس گرفت و عمیق لحظه

 نگاهم کرد.

قدری که بخوای دختِر بافهم و شعوری هستی... اون-

از سر تقصیرات کسی که مسمومت کرد بگذرم! 

دونی که ساری بیگ از تصمیمی ولی... خودت می

مونم، که گرفته منصرف نمیشه... من روی حرفم می

شده حتی به ضرر خودم باشه. مارال لیاقت این 

ازدواج رو داره... تازه، سهند که پسر بدی نیست، 

 کنه.مطمئنم خوشبختش می
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 دستانم را به حالت نفی، باال آوردم و نالیدم:

خوبیه نه، نه! بحث این نیست که اون آقا سهند پسر -

یا نه، حرِف من... حرِف من، ازدواج ناخواسته 

که شاید... شاید با این ازدواج، بدتر به ماراله! این
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کدورتی که از من توی قلبش داره، دامن بزنیم. 

خوام مارال رو نسبت کار رو بکنم. نمیخوام ایننمی

به خودم بدبین کنم. از اون گذشته... شاید... شاید 

دونید که چی . نباشه... میخودش اصال راضی..

 میگم؟ یه ازدواج اجباری...

زمان با بیرون دادن نفسم سرم را پایین انداختم و هم

 زمزمه کردم:

 اصال خوشایند نیست...-

مشغول قدم زدن شد و من هم همراهش، قدم برداشتم. 

رفت و انگار که بخواهد چیزی حرف راه میبی

نداشته باشد، بگوید اما توان به زبان آوردنش را 

کرد چطور مستاصل بود. به گمانم داشت فکر می

 حرف دلش را بازگو کند...

تو... از این ازدواجی که داشتی، ناراضی هستی؟ -

دونم هورتاش این اواخر رفتار درستی دونم... میمی

 نداشته، ولی...

 ایستاد... زمان تصمیم آخرش رسیده بود!
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تونم لین... ولی نمیبا تموم احترامی که برات قائلم گ-

این مراسم رو االن به هم بزنم. این ازدواج باید سر 

بگیره، چه من بخوام و چه نخوام! این خواستگاری، 

فقط یه مراسم برای آشنایی نبود! برای نشون کردن 

جا کشوندمشون، تونم االن که تا اینهم اومدن! نمی

ه خوام! پای آبرو در میونه... متوجبگم نمیشه و نمی

 هام هستی که؟حرف

نم زیر پلکم را گرفتم، سرم را باال آوردم و لبخند 

 لرزانی به رویش زدم.

کنم، چون... ام... درک میآره آتا بیگ، کامال متوجه-

خودم هم توی این شرایط بودم! ترس از ریختِن 

آبرو... خیلی ترس بدیه... پیر و جوون هم 

 شناسه!نمی

و به سمت آالچیق رفتم.  ماندن را دیگر جایز ندانستم

داخل شدم و ساری بیگ هم دقایقی بعد از من، داخل 

 اش نشست. آمد و سر جای قبلی
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فایده گفت... شاید واقعا این بحث بیشاید راست می

بود و فقط چون حرفش زده شده بود، باید این ازدواج 

خاطر دلیلی مثِل ریخته شدن شد... آن هم بهانجام می

 زدیم...هم میچون مراسم را بهآبرو... صرفا 

کردند که صدای تازه داشتند بساط شام را پهن می

های آشنایی به گوشم خورد. نفس در سینه "یاهلل" گفتن

حبس کردم و چشم به قامت مردی دوختم که وارد شد 

و پیر و جوان، به احترامش بلند شدند. ابروهایم 

اه رو نگمتعجب باال پرید و متعجب به جمع روبه

 گذاشتند!کردم. چه احترامی برایش می
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پرسی با همه مردان، جایی بعد از دست دادن و احول

کنار ساری بیگ برایش خالی کردند تا بنشیند. نشست 

ای گرفتن و به راه افتادن بحث قبل، چشم و پس از ج

گرداند و دنبال شخصی گشت. با رسیدن به من، 

نگاهش را رویم نگه داشت و لحظه کوتاهی، روی 

ام دقیق شد. سرش را دوباره چرخاند و با چهره

 پدرش و دیگر مردان، مشغول صحبت شد.

شام خورده شد و مراسم به هر جان کندنی که بود، 

یان رسید. پس از اتمام حجت بزرگان و باالخره به پا

انداختن یایلقی روی سر عروس و پخش کردن 

 شیرینی، عزم رفتن کردند. 
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قبل از رفتنشان، هورتاش دوباره نگاهم کرد و به من 

اشاره کرد تا بیرون برویم. متعجب و کمی ترسیده، 

حرف ای بیبلند شدم و همراهش بیرون رفتم. گوشه

ندم، که باالخره به حرف آمد و ایستادم و منتظرش ما

 عصبی گفت:

خاطر همین فهمم، بهدلیل اصرارهای آتام رو نمی-

جا؟ که هر کس و ناکسی نگاه هرزشو گفت بیایم این

روی تو بندازه و من از ترس آبرو نتونم الم تا کام 

 حرفی بزنم؟

 ترسیده گفتم:

 اندازی گردن من؟چی شده؟ باز چه گناهی رو می-

ای، میان دوابرویش را با انگشت شصت و اشاره

 مالید و چشم بست.

 چی شده؟ یعنی تو متوجه نشدی؟ -

 نگاهم کرد و عصبی، از من رو گرفت.

 صبر کن هورتاش...-
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با صدای ساری بیگ، من هم سر چرخاندم و نگاهش 

کردم. خدای من... او هم متوجه این بحث شده بود؟ 

 نشنیده باشد... کردم که چیزیفقط خدا خدا می

 جا، باهات حرف دارم.بمون این-

 کنه.میرم آالچیق خودم آتا، سرم درد می-

ساری بیگ کنارم ایستاد و درست مثل خود 

 هورتاش، عصبی گفت:

شاید اگه بشنوی برای زنت خواستگار پیدا شده -

 بخوای بمونی!

سرم با شنیدن این جمله ساری بیگ به دوران افتاد. 

 استگار؟گفت؟ خوچه می

اش را به هورتاش به سمتمان چرخید و نگاه برزخی

ترین حالتی بود شک، ترسناکساری بیگ دوخت. بی

 که تا به امروز، از او دیده بودم....

 چی گفتی؟ خواستگار؟-

 رویم ایستاد و با آرامش پرسید:تر آمد، روبهنزدیک
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 ناموسی جرئت کرده...کیه؟ کدوم بی-

و ادامه حرفش را فرو دستی روی صورتش کشید 

خورد. حتم داشتم این آرامشش، آرامش قبِل طوفان 

توانستم قسم بخورم که امشب، بدترین شِب است و می

 ام بود...زندگی
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هایش گذاشت تا متوقفش ی شانهساری بیگ دست رو

کند. با لحنی عصبی و صدایی که معلوم بود سعی 

 داشت باال نبردش، گفت:

جا بمون پسرجان، جوش نیار، چته؟ اگه خیلی یه-

ناراحتی که چرا واسه زنت خواستگار اومده، چرا 

داری گیری و نزدیک خودت نگهش نمیدستشو نمی

تیز کردن نمایی جرئت دندون که هر گرگ و بره

 براش رو نداشته باشه؟ هان؟

هورتاش که کمی آرام گرفته بود، نگاه پرتالطمش را 

هدف لب زد اما به ساری بیگ دوخت و چندباری بی

حرفی از دهانش بیرون نیامد. ساری بیگ سر تکان 

داد و شانه هورتاش را رها، و دستانش را پشت کمر 

 خود قالب کرد.

گیری، طوری کم میاری و آروم میخوبه... همین-

بایدم تالش کنن زنت رو ازت بگیرن! حاال خوب به 

 هام گوش بده پسِر لجباز...حرف
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اش را باال آورد و رویش ایستاد، انگشت اشارهروبه

 اش کوفت.به نشانه تهدید به سینه

که زِن تو باشه، دختِر منه! این دختر قبل از این-

ام آوردمش و از یه مرد دیگه به خونهدختری که 

هام و درست مثل بچه بهش قول دادم روی جفت چشم

دارم! شک نکن اگه تو دومادم خودم، نگهش می

طور با فهمیدم چه غلطی کردی و چهبودی و می

کنی، بی برو برگرد طالِق دخترمو دخترم رفتار می

گفتم! حاال هم همینه... ولی بهت فرصت ازت می

میدم که گند نزنی به زندگیت! یا این قهر و  جبران

کنی، یا طالق دخترم دعوای مسخره رو تمومش می

 گیرم! خوددانی...رو ازت می

هایی سنگین، از ما پشتش را به هورتاش کرد و با قدم

دور شد و به داخِل آالچیق بازگشت. مبهوت و با 

کردم. او... اش نگاه میای وارفته، به جای خالیچهره

واقعا جدی بود؟ این که طالِق مرا از هورتاش 

 گیرد و...می
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هایش سر تکان دادم و به هورتاش نگاه کردم. اخم

کرد. های پدرش فکر میحسابی درهم بود و به حرف

نفسم را محکم بیرون فرستادم، به طرفش رفتم و 

خواستم چیزی بگویم که دستش را باال آورد و 

 که نگاهم کند، غرید:آنبی

 جا نباش...برگرد آالچیق آتا، دیگه این-

پشتش را به من کرد و خواست برود که ناامید 

 صدایش زدم:

 کجا میری؟-
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 قسمت صد و دهم️▪

 

 

 اش چرخاند و آهسته گفت:سرش را روی شانه

 دونم... تو برگرد.ینم-

هایش دیگر مرا به ستوه آورده بود... تا محلیاین بی

خواست به ِکی قرار بود بَرنجم و دم نزنم؟ تا ِکی می

عذاب دادنم ادامه دهد؟ این مدت برایش کافی نبود؟ 

خواست؟ تا ِکی؟ تا وقِت بیشتری برای آزار دادنم می

 وقتی که گند بزند به این زندگی و...

گذاشتم حاال که تازه داشتم طعِم گذاشتم... نمیمینه، ن

کشیدم، بخواهد احساس دوست داشتِن واقعی را می

 بار دیگر مانعم شود! 

ها دنبالش اش، آرام و تا جلوی آالچیقتوجه به گفتهبی

ها و به سمِت کردم که متوجه شدم به پشت آالچیق

 استبل رفت. ابرو در هم کشیدم و با بیرون فرستادن

تند نفسم، داخل آالچیقمان شدم و به سمت صندوق 
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ای از آالچیق قرار داشت، رفتم. بزرگی که گوشه

درش را باز کردم و تفنگ را بیرون آوردم. نگاه 

پرتحسینم بار دیگر جزء به جزِء تفنگ را رصد کرد 

و با دیدنش غرِق غرور شدم. بنِد اسلحه را روی 

یدم. از یادگاِر ام انداختم و در صندوق را کوبشانه

کردم! ساری بیگ، برای آدم کردن پسرش استفاده می

هایش را محلی و توی ذوق زدندیگر طاقت بی

شد، یا با نداشتم. یا امشب تمام کدورت بینمان رفع می

 کردم!همین تفنگ، یک گلوله توی سرش خالی می

از آالچیق بیرون رفتم و با چشم، دنبالش گشتم. کنار 

و مشغول نوازشش بود. سوارش که  اسبش ایستاده

شد، من هم به طرف تیرک نزدیک آالچیق ساری 

بیگ رفتم تا افساِر قره را باز کنم. نگاهم به هورتاش 

تاخت. افتاد که سوار بر اسب، به سمت دشت می

نیشخندی زدم و سوار قره شدم. یایلقم را روی 

صورتم یاشماق کردم تا سردِی هوا، سرعتم را کم 

گاهی به آسمان انداختم... درست مثل دامان نکند. ن

ی زنی سیاه بخت بود که ناالن از بخت خود، پُرملیله
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لباسی تیره به تن کرده بود... نفسم را پرآه بیرون دادم 

 و با پایم، به پهلوی قره کوبیدم.

 یِری قره... ِیری...-
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ام رفتم تا مبادا متوجهبا فاصله نسبتا زیادی از او می

اش را زیر نظر گرفتم و با دیدن آق شود. مسیر رفته

حال، حتی تپه، ابروهایم متعجب باال پریدند. اما با این

 توانست مانعم شود!جا هم نمیرفتنش به آن
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وقفه پشِت سرش تاختم. با رسیدنش به آق تاخت و بی

تپه، من هم از قره پیاده شدم و به طرفش رفتم. 

هایش را داخل جیبش فرو درست جلوی پرتگاه، دست

رویش چشم دوخته بود. نفسم برده و به کوهستان روبه

را محکم و عاصی بیرون فرستادم و بند اسلحه را از 

را پایین آوردم و  ام برداشتم. اسلحهروی شانه

 رفتم، صدایم را باال بردم:که به طرفش میدرحالی

جا و توی همین ساعت... وقتشه به این همین-

دادنش رو  وضعیت پایان بدیم که اصال کشش ادامه

 ندارم هورتاش...

چرخید و نگاهم کرد. با دیدنم، دهانش را باز کرد تا 

چیزی بگوید که نگاهش روی اسحله در دستانم 

 خشک شد. اخم در هم کشید و آهسته پرسید:

 کنی؟کار میچی-

 ام را باال کشیدم و یاشماق صورتم را کنار زدم.بینی



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1053 

دادم، گربه رو کاری که باید همون اول انجامش می-

ُکشم! منتها نه دِم حجله... شاید موقع خوبی نباشه می

 وقت دیر نیست! ولی هیچ

فت و سرش را گوشه لبش به نشانه پوزخند باال ر

 برگرداند.

 تونی باهاش شلیک کنی؟ به من؟فکر کردی می-

اش، گلن گدن عاصی و پرحرص از نگاِه پر از کنایه

ای بعد، صدای شلیک گلوله تفنگ را کشیدم و لحظه

زده و ناباور، سرش را به طرفم فضا را پر کرد. بهت

ام چرخاند و ابرو در هم کشید. انگار این تیِر هوایی

 ر گذاشته بود!تاثی

 کنی؟کار میچی-

 ام گرفتم و نالیدم:ام را با شانهنم روی گونه

ام هورتاش، بهت یاد ندادن دست بهت گفتم جدی-

گیره؟! روی غیرت زِن تُرک نذار وگرنه جونتو می

خیلی بد تا کردی باهام هورتاش... امشب قراره به 

 ها خاتمه بدیم!همه این مسخره بازی
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قدمی به طرفم برداشت که لوله تفنگ را به سمتش 

 هدف گرفتم و با اخم و بغض نالیدم:

جا، به این کینه و کدورت قراره همین امشب، همین-

ن تحمل این وضعیت خاتمه بدیم. هم من، هم تو! چو

قدر واقعا واسم سخته هورتاش... سخته! مگه من چه
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ظرفیت دارم که ببینم، بشکنم و دم نزنم؟ تا کجا 

 تونم تحمل کنم؟ ها؟می

 دستانش را باال آورد و قدمی به من نزدیک شد.

ها، من یه دخترم... یه دختر که شاید به باور خیلی-

ن دخترم! محکم و قوی بار اومدم ولی... باور ک

بینم کمرم خم توجهی میشکنم، بیبینم میمحلی میبی

شم، بینم خرد میبینم... خیانت میمیشه، خیانت می

 مونه!میرم، چیزی از من باقی نمیمی

ای از من ایستاد که لوله تفنگ، دقیقا به با فاصله

 اش چسبید. اخم کرد و پرسید:سینه

 منظورت از خیانت چیه؟-

 هایم را با کِف دست کنار زدم و نالیدم:اشک

حاشا نکن هورتاش... خودم دیدم! دیدم که صدای -

رفتید تون به هوا بود و سوار به اسب، داشتید میخنده

 سمِت جنگل... دیدمتون!

 اخم کرد و آهسته گفت:

 منظورت همون روزیه که رفتی خونی بیوک خان؟-
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 .تر شد و لوله تفنگ را کنار زدنزدیک

 خبر گذاشتی و رفتی؟طور بیبرای همین اون-

توانستم جلوی ریز طاقت نیاوردم، دیگر نمی

هایم را بگیرم... تفنگ را دوباره به سمتش اشک

 نشانه گرفتم و نالیدم:

خدا قسم هورتاش... به جوِن آتام قسم... اگه نخوای به-

جا دست از کارهات برداری... همین امشب و همین

 کنم!ی سرت خالی مییه گلوله تو

 میان حرفم پرید:

روزی  صبرکن دختر، مجال حرف زدن بده! اون-

زنی... مارال اومد پیشم و اش حرف میکه درباره

ها رو توی جنگل دیده، گفت گفت جنازه دوتا از اسب

چندنفر از مردهای ایل هم توی جنگل هستن و باهاش 

. همراِه های ماست یا نهبرم تا ببینم جنازه واسه اسب

 مارال رفتم و...
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هایش را با نفسش را محکم بیرون فرستاد و شقیقه

 دست فشرد.

جا بود، همراه چندنفر دیگه. بیوک خان هم اون-

 تونی از آتات بپرسی گونش!می

 نگاهم کرد؛ نگاهش را غباِر غم پوشانده بود.

من بهت خیانت نکردم دختِر خوب. اصال اون -

دونم کنی، نبوده و نیست. نمیچیزی که تو فکر می
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چرا... چرا نیومدی از خودم بپرسی که قضیه چیه؟ 

 دادم...من بهت توضیح می

آوردم و قدمی به  زده، تفنگ را پایینناباور و بهت

گفت؟ از او توضیح عقب برداشتم. او... چه داشت می

دادم؟ بند تفنگ را خواستم؟ به او مجال صحبت میمی

 ام انداختم و عقب عقب رفتم...روی شانه

طور که تو به خواستم، همونآره، ازت توضیح می-

دادم... من، تو من امون دادی، منم بهت امون می

م و قهر کنم، نه... فراموشش کردم و نبودم که کینه کن

کار کردی؟ تویی سپردمت دست خدا... ولی تو چی

زنی... تویی که پیر و که دم از مردی و مردونگی می

جوون به احترامت بلند میشن و خم و راست میشن... 

اصال احترامی هم برای زنت قائل بودی؟ با خودت 

ار فکر کردی که شاید این دختر یه مرگش هست، بذ

هاش رو بزنه؟ خواستی بشنوی که حداقل دردم حرف

خواستم بهت خیانتی بکنم، چرا همون چیه؟ یا اگه می

 اول جا نزدم و نرفتم پی زندگیم؟

 رو گرفتم و به سمت قره رفتم.
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نه دیگه... نپرسیدی... چیزی نگفتی... اصال به تو -

گذره؟ مگه باید برات اهمیتی چه، چی تو دِل ملت می

باشه؟ سرت سالمت پسِر خان... ولی این رو داشته 

آویزه گوِشت کن... من زیر دسِت بیوک خان بزرگ 

نشدم که بخوام این آبروریزی رو راه بندازم، نون و 

نمِک ساری خان بیگ رو نخوردم که یه تف وسط 

ش بندازم و برم پی عشق و خوشی خودم و بگم سفره

  ای که دارم!گور بابای زندگی مشترک مسخره

دستم به سمت افسار قره شد که انگشتانش، دور 

 جا نگهم داشت...بازویم قفل شد و همان
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 ففف ففف: ففف ففف️◾

 قسمت صد و چهاردهم️▪

 

 

 صدای عصبی و دلخورش را از پشت سرم شنیدم:

من بهت اجازه رفتن ندادم که سرت رو انداختی -

 پایین و راه افتادی بری!

خواستم بازویش را از میان انگشتانش بیرون بکشم 

سمتش برگشتم و جا نگهم داشت. بهاما محکم، همان

 غریدم:

 من هم از تو اجازه نخواستم که...-

دستانش را دوطرِف صورتم گذاشت و با قدم بلندی، 

ام ایستاد. نگاهم میان چشمان ملتهب و سینه به سینه

چرخید و... دوباره آن کشِش لعنتی و پرخواهشش می

خواستنش به جانم افتاد. نگاهش بین دو چشمم درحال 

شد. بازدمی کرد که جا ثابت نمیچرخش بود و یک
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نفسش روی صورتم پخش شد. چشمانم را بستم و 

وارش را از فاصله نزدیک با صدای بم و زمزمه

 ودم شنیدم:خ

بیا دور بریزیم این کینه و دعواها رو گونش... من -

خاطر بخشیدمت... تو هم من رو ببخش... نه به

خاطر کارهایی که نکردیم و بهش متهم شدیم، به

 داشتن اون کدورت و فاصله گرفتن از هم...نگه

نگاهم را روی چشمان لرزانش ثابت نگه داشتم و 

 آرام گفتم:

 یدمت پسِر خان...من که گفتم بخش-

ای چشم بست. سیبک گلویش باال و پایین شد و لحظه

دست چپش را از روی صورتم پایین آورد و پشت 

تر کرد و نگاهم کمرم گذاشت. مرا به خودش نزدیک

چنان قفِل آن سیبک گلویش بود و... باز گویا حوا، هم

 هوِس گاز زدن سیبی منع شده را کرده بود...

دار و توجه به نگاِه تبند شدم و بیهایم بلروی پنجه

سوزانش، روی سیبک گلویش را بوسه عمیقی کاشتم. 
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اش باال آمد و نفس ملتهب و داغش را قفسه سینه

بیرون فرستاد. به پیرهنم چنگ زد و دستش را از 

ام را با انداخت. چانه روی کمرم ُسر داد و پایین

ارش های خمدستش گرفت و سرم را باال آورد. عسلی

 را به چشمانم دوخت و زمزمه کرد:

کنی دختر؟ چی داری به سِر من میاری کار میچی-

 که تسلیم همون یه لمس کوچیکت شدم؟
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ام به پایین انداختم و دستانم بنِد اسلحه را از روی شانه

شِت گردنش بردم. گره را به سمت شانه و سپس، پ

حرف، فقط نگاهش کوری میان دستانم زدم و بی

کردم. باز آن سیبِک لعنتی باال و پایین شد و دلم 

ام را باالتر برد و سرش را خم برایش رفت. چانه

کرد. درست با فاصله چندانگشتی با صورتم ایستاد و 

هایم روی هم نفس ملتهبش را بیرون فرستاد که پلک

 افتادند...

با قرار گرفتن نرِم لبان مرطوبش روی لبانم، نفس در 

ام حبس شد و قلبم به تپش افتاد. انگار که نفس سینه

کشیدن از یادم رفته باشد، نفسم را در سینه حبس 

کردم و مبهوت و پراسترس، به این اتفاق شیریِن 

تمام تنم گر گرفته بود و گرما از لعنتی فکر کردم... 

زد. گرمایی غیرقابل وصف و ام بیرون مییقه

سوز که تمامم را در بر گرفته بود. داشتم نفس کم جان

آوردم و هورتاش هم انگار، قصِد خاتمه دادن به می

ای بعد که از او این فاجعه زیبا را نداشت... دقیقه

لت نگاهم فاصله گرفتم، نفس عمیقی گرفتم و با خجا
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را دزدیدم. لذت این اتفاق خوب در جانم ریشه دوانده 

ام را رها کرد و زد. چانهبود و هنوز قلبم به تندی می

دستانش را دوطرف کمرم گذاشت و مثل پر، از روی 

 زمین بلندم کرد. 

که از شدِت آن بوسه نفس نفس لرزان و درحالی

 زدم، پرسیدم:می

 کنی هورتاش؟کار میچی-

روی زمین گذاشت و قفِل دستانش را از دوِر مرا 

ام گرفت و مرا کمی به عقب کمرم باز کرد. از شانه

متمایل کرد که به درخت خوردم. تنم از فهمیدِن 

قصدش لرزید و لب گزیدم. صدای گرمش را از کنار 

 گوشم شنیدم:

 کنی دیگه؟کاری که باید... همراهیم می-

کرد! لب میچقدر مظلومانه خواسته برحقش را ط

حاال با آن شروع آتشین خود نیز مشتاق بودم. شرم و 

توانستم حرفی دانم، اما نمیحیا بود یا دو دلی را نمی

 بزنم. 
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دستش را کنار سرم، به تنه درخت تکیه زد، روی 

صورتم خم شد و نگاهش را روی صورتم به حرکت 

 درآورد.

 کشم... هرچی توجا پا پس میاگه بگی نه... همین-

 بخوای، همون میشه...

گفتم نه؟ اما... من او را دوست داشتم... در می

احساسم که شکی نداشتم. او هم دوستم داشت؟ به 

 خواستمش؟ ای که من میاندازه

ای که داشتیم، از سر عشق بود یا منشااش آن بوسه

فقط خواهش و تمنای درون چشمانش بود؟ تعللم را 

را کمی فاصله  که دید، لبخند کوچکی زد و سرش

 داد.

 

 

🌸 @kimiyazabihi 🌸 
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 ففف ففف: ففف ففف️◾

 قسمت صد و شانزدهم️▪

 

 

 

مهابا خواست دستش را از کناِر سرم بردارد که بی

بار من، دوطرِف صورتش را میان جلو رفتم و این

دستانم گرفتم. این کارم برای خودم هم عجیب بود اما 

کردم و  تا خواست حرفی بزند، لبانش را شکار

 مجالی برای حرف دیگری به او ندادم...

ام کرد. باز مثل ام را به درخت زده و همراهیتکیه

 همان بوسه اول، داغ و پراحساس...

زمان زد، همکه نفس نفس می فاصله گرفت و درحالی

 با برخورد سطح لبانش با لبانم زمزمه کرد:

 دوستت دارم گونش... َمنیم ساری گلینیم...-
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خواستم؟ حاال که آن جمله را از همین را نمیمگر 

زبانش شنیدم، اشتیاقم نسبت به قبل بیشتر شد. دستش 

به سمت یایلقم رفت و پیراهنش را در دست مشت 

کردم. دوباره وصِل هم شدیم و آن فاجعه زیبا را از 

 سر گرفتیم...

جا، درست روی ضربان مهارنشدنی قلبم را همین

اش همراه دم. دستان مردانهکرسطح لبانم هم حس می

های گاهش، به سمِت دکمههای گاه و بینوازش

ای پیرهنش رفت و یکی یکی بازشان کرد. فاصله

کوتاه و دم عمیقی گرفتم. لرزان و با صدایی گرفته 

 گفتم:

 هوا سرده، سردمون میشه.-

ای که گفتم اعتقادی نداشتم، در واقع فرصت به جمله

دیگر شدیم که دستانش یک خواستم. دوباره وصلمی

به سمت بنِد پشت پیراهنم رفت و سرش را کمی 

 فاصله داد و ملتهب زمزمه کرد:

 کنم. ذارم سردت بشه... خودم گرمت مینمی-
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چنگ ای آتش بودم! دستانم تر؟ من گلولهاز این گرم

شدند و میان موهایش و پشت کمرش نشستند. از 

کمرم گرفت و آرام مرا روی زمین نشاند و خودش 

رویم چهارزانو نشست. همراِه عقب بردن هم روبه

سرم، روی تنم خیمه زد و زیر گلویم را آرام و 

مرطوب بوسید که تمام تنم بیش از پیش گر گرفت. از 

. صدای خجالت و اشتیاق لب گزیدم و چشم بستم

که وارش را از زیر گوشم شنیدم، درحالیزمزمه

 کرد گفت:لبانش با الله گوشم برخورد می

 سردت شد؟-

صورتش را میان دستانم قاب گرفتم و نگاهش کردم. 

لبخندی به رویش زدم و سرم را به نشانه نفی تکان 

دادم. لبخند معناداری زد و خواست چیزی بگوید که 

بار نوبِت او بود که و ایناز روی تنم کنار زدمش 

 ها دراز بکشد.روی بوته
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 ففف ففف: ففف ففف️◾

 قسمت صد و هفدهم️▪

 

 

 

متعجب نگاهم کرد، حق داشت باور نکند! لب گشود 

بار من روی شکمش نشستم، دل به دریا زدم و که این

روی صورتش خم شدم و درست مثل خودش، کنار 

 م:گوشش زمزمه کرد

 منم دوستت دارم خان اوقلی...-

لبان مرطوبش را شکار کردم که خودش هم دوطرِف 

 ام کرد...صورتم را گرفت و همراهی

هایش که مشغول پوشیدن لباسساعاتی بعد، درحالی

خیال بستن طرفم آمد و پشت سرم ایستاد. بیبود، به
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های پیرهنش شده و بنِد پیراهنم را گره زد. دکمه

میان موهای درحال بافتنم ُسر خورد و  دستانم از

ام را به پایین رفت. چشم بستم و نفس حبس شده

 باره رها کردم.یک

 بذار کمکت کنم...-

ای بعد، بافته ام گرفت و دقیقهموهایم را از روی شانه

ام انداخت. سرش را خم کرد و اش را روی شانهشده

ز تنم بوسه کوتاهی میان سرشانه و گلویم نشاند که با

هایم باز روی هم افتادند و به سینه گر گرفت. پلک

گرم و ستبرش تکیه زدم، صدای ضربان قلبش 

ام بود. کنار صدا ترین آهنگ زندگیبهترین و خوش

 گوشم با شیطنت گفت:

قدر زود اختیار از کف نده گونش، افسار من این-

یکی کامال دست توئه ها، تو که افسارگسیخته بشی 

  من!وای به حالِ 

خندیدم و با لذت از او فاصله گرفتم که دوباره بوسه 

مرطوب و گرمش را ادامه داد. طاقت نیاوردم و کمی 
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از او فاصله گرفتم که دستانش روی شکمم قفل شد و 

مرا به خود فشرد. سرم را روی شانه به عقب 

 چرخاندم و پرخواهش گفتم:

و  بیا برگردیم، دیروقته. حتما االن نگرانمون شدن-

 گردن.دنبالمون می

 نگاهی به هوا انداخت و خندید.

 تازه نیمه شبه، کلی تا طلوع مونده! -

و دوباره لبانش، ُمهر داغی شد و روی گردنم نشست. 

 در همان حال، لب زد:

 کم دیگه...فقط یه-

قصد رها کردن هم را نداشتیم. با خنده و خجالت، قفل 

طرفش دستانش از دور شکمم را باز کردم و به

های طور که مشغول بستن دکمهچرخیدم. همان

 پیرهنش بودم، آرام و شرمگین گفتم:

خسته نشدی تو خان اوقلی؟ بیا کم کم برگردیم -

 آالچیقمون...
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 ففف ففف: ففف ففف️◾

 قسمت صد و هجدهم️▪

 

 

 از کمرم گرفت و باز مرا نزدیک خودش کرد.

 چادِر گرم و...خب... پیشنهاد بدی هم نیست، یه سیاه-

 با خنده و خجالت توپیدم:

 هورتاش!-

هم فشرد تا به خنده باز نشود. نفسش را لبانش را به

ام را عمیق و پراحساس پرآه بیرون فرستاد و پیشانی

 بوسید.

 باشه... برگردیم آالچیق.-
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سر تکان دادم و من هم به رویش لبخند زدم. 

های پیرهنش را بستم و خواستم عقب بروم که هدکم

 زیر دلم تیر کشید و صورتم درهم رفت.

 بذار کمکت کنم...-

خم شد، دستش را پشت زانوهایم گذاشت و دوباره 

ها که مثل پر از روی زمین بلندم کرد. به کنار اسب

رسیدیم، مرا روی زمین گذاشت و از دوطرف کمرم 

ش بشوم و خودش گرفت. کمکم کرد سوار اسب خود

هم پشِت سرم جای گرفت. افسار قره را هم در دست 

گرفت و درکنار اسب خودش، به حرکت درآوردش. 

اش تکیه زدم و چشم بستم. گاه گاهی، سرم را به سینه

نشاند و دلم های ریز و عمیقی روی موهایم میبوسه

اش، لبخند لرزاند. با هر بوسهرا بیش از پیش می

شدند و آن احساس خواستن و تر میروی لبانم عمیق

داشتِن پنهان زیر خاکستر در دلم، بیش از پیش دوست

 کشید...شعله می

توجه به ها پیاده شدیم و بیبه یورد رسیدیم، از اسب

که ممکن است کسی ما را ببیند، دوباره به آغوشم این
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اش کشید و مرا تا داخِل آالچیق برد. سرم را در سینه

کردم اطراف را نگاه نکنم که مبادا می پنهان و سعی

زده مجبور شوم سرم چشمانم قفِل نگاهی شود و شرم

را پایین بگیرم. هرچند، سرم به اندازه کافی داخل 

گریبانم فرو رفته بود که نیازی به پایین انداختنش از 

 شرم و خجالت نبود! 

داخل آالچیق شدیم و مرا روی زمین گذاشت. به 

هایم را عوض کنم. کنار تا لباس سمِت پرده رفتم

صندوقچه نشستم و بازش کردم. پیراهن بلند و راحتی 

هایم شدم که بیرون گذاشتم و مشغول درآوردن لباس

 صدایش را از پشِت سرم شنیدم.

 کمکت کنم؟-

 

🌸 @kimiyazabihi 🌸 
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 قسمت صد و نوزدهم️▪

 

 

. از شیطنت لب گزیدم و سرم را پایین انداختم

صدایش قشنگ مشخص بود قصِد اذیت کردنم را 

دارد! نفسم را کالفه بیرون فرستادم و لپم را از داخل 

گاز گرفتم. خب... اگر او قصِد اذیت کردنم را داشت، 

 گذاشتم؟چرا من نباید پا پیش می

سرم را صاف کردم و دِم عمیقی گرفتم. بلند شدم، 

ا به عقب بردم تا ایستادم و جلوی چشمان، دستانم ر

 بنِد پیراهنم را باز کنم.

 تونم!خوام خان اوقلی، خودم مینه، کمک نمی-

پشتم را به او کردم، چشم بستم و با حبِس نفسم، 

دوطرِف پیراهن را رها کردم تا از تنم روی زمین 

که کال آمد و انگار رها شود. صدایی از او نمی

طرِف زمین خم شدم قصدش را فراموش کرده بود! به

هایش را شنیدم و تا پیراهنم را بردارم که صدای قدم
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لبم را به زیِر دندان کشیدم. صاف ایستادم و دستانم را 

باال بردم تا پیراهن را به تن کنم که دستانش از پشت 

که سعی سر، باز روی شکمم قفل شدند. درحالی

 ام را قورت دهم، آهسته پرسیدم:کردم خندهمی

 تو خسته نبودی هورتاش؟-

اش گونه و دورانی انگشتان مردانهحرکات نوازش

هایم را روی هم روی پوست برهنه شکمم، باز پلک

انداخت. آب دهانم را فرو بردم و دوطرِف پیراهنم را 

گرفتم تا پایین بکشمش که پیراهن، روی دستانش 

 افتاد.

 ام ساری گلین؟م خستهنه، من ِکی گفت-

لبخندی پرعشق به شیطنت صدایش زدم. قفل دستانش 

از روی شکمم را باز کردم و کمی از او فاصله 

طرفش چرخیدم گرفتم تا پیراهنم کامال پایین بیوفتد. به

و دستانم را پشِت گردنش گره زدم. زل زدم در آن 

اش، امشب از شباِن گذشته هایی که درخشانیعسلی
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آمد و... با دقت نگاهش کردم که ر به چشم میهم بیشت

 لبخند مهربانی به رویم زد.

 چی شده؟-

 درخشن.جوِر خاصی میهات... یهچشم-

 تای ابرویش را باال فرستاد.

 خب... حاال این خوبه یا بد؟-

 لب برچیدم.

 خیلی... خوشگلن!-

لبش را به زیر دندان کشید تا لبخندش کش نیاید. 

ام را به پشِت گوشم فرستاد و موهای روی پیشانی

 ام را بوسید.پیشانی

 

🌸 @kimiyazabihi 🌸 
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 قسمت صد و بیستم️▪

 

 

بوسه آرام و پرلذتش، مرا باز غرِق خوشی و دوست 

ام را رها کردم و نگاِه داشتن کرد. نفس حبس شده

 های لرزانش دوختم.پرعشقم را به عسلی

ت... با همین چشمای آبی و نگاه اولین باری که دیدم-

پرتحکمت، زل چشمام شدی و انگار با همین چشما، 

های خواستی جوِن من رو بگیری! این گیسمی

ات ُسر خوردن و جلو طالییت که از روی شونه

اومدن، تموم حکم و اجباِر چشمات یک آن کنار رفتن 

و خجالت و شرم، جاشون رو گرفتن. با دیدن اون 

کردن چشمایی که داشتن خواهش می شرم صورتت و

کاش اصال شاهد اون لحظه نبودن، دلمو باختم... دلمو 

اِی آسمونی رنگ که با باختم به یه جفت چشمای تیله

هر پشت چشم نازک کردن، اخم کردن و اون ناز و 

گرفت غمزه و شیطنتش، تموم احساسمو به بازی می
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چشم باز دونم دقیقا از کجا شروع شد اصال؟ و... نمی

کردم و دیدم شدی همه کسی که توی این دنیا 

خواستم داشته باشمش... از همین دنیا، فقط توئی می

خواستم که شدی بودی دار و نداِر من و... رو می

حاضر نبودم حتی برای یه ثانیه، به نداشتنت فکر 

 کنم...

دار و لرزانش ام را از چشمان نمکه نگاه خیرهبی آن

هایم اش گذاشتم و روی پنجهی گونهبگیرم، دست رو

ای بلند شدم. سرش را به سمتم متمایل کرد که بوسه

ای اش نشاندم. بوسهپر عشق و احساس روی پیشانی

عمیق که عمِق احساسم را به رخِ آن نگاه خیس و 

 کشید...اش میخواستنی

 فاصله گرفتم و دوباره نگاهش کردم. 

و نه... نه دِل تونستم به زور متوصل بشم نه می-

داد. ترس خودت باهام بود و این خیلی عذابم می

داشتم، هراس داشتم از نداشتن و از دست دادنت... 

رسوند... حتی فکرش هم من رو به مرز دیوونگی می

جنگی میون عقل و  َمنیم ساری گلینیم... اگه بدونی چه
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طور باید احساسم به راه انداخته بودم تا بفهمم چه

 اشمت...داشته ب

اش نشاندم، تمام عشق و ام را روی گونهبوسه بعدی

 خواستنم را در چشمانم ریختم و نگاهش کردم...
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 ففف ففف: ففف ففف️◾

 قسمت صد و بیست و یکم️▪

 

 

کش و قوسی به بدنم دادم و خمیازه بلندی کشیدم. 

خواستم بچرخم تا بلند شوم که دستی روی شکمم قفل 

شد و جلویم را گرفت. در همان عالم خواب و 

بیداری، لبخندی ناخواسته روی لبانم نشست. نفس 

عمیقی گرفتم و الی پلک گشودم. سرم را چرخاندم و 
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نگاهش کردم. چشمانش بسته بود اما معلوم بود 

بردم هوشیار است. سرم را جلوتر، نزدیک صورتش 

 و آهسته زمزمه کردم:

 خوای بیدار بشی؟صبح شده... نمی-

ابروهای درهمش کمی باز شد و هورشیار، نفس 

اش را باز کرد و عمیقی گرفت. آرام چشمان پف کرده

اش به قدری نگاهش را روی صورتم چرخاند. قیافه

جا خواست همانبامزه و خواستنی شده بود که دلم می

یث خودم لبخندی زدم و بچالنمش! به افکار خب

خواستم فاصله بگیرم که خندید و قفل دستانش را 

 تر کرد.محکم

 کجا خانوم؟-

 شانه باال انداختم و مثل خودش خندیدم.

مون برسیم دیگه... حس پاشیم بریم به کار و زندگی-

 کنی امروز زیادی خوابیدی؟نمی

سرش را پایین برد و زیر گردنم را عمیق بویید که 

 مانم سر شدت شعف و لذت بسته شدند.بار چش
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چرا، دیر که شده واسه پاشدن، ولی نه برای من و -

 فهمی؟تویی که تا خوِد صبح... منظورمو که می

آن که موضعم را خراب کنم، نیشگون ریزی از بی

 پهلویش گرفتم و غریدم:

پاشو ببینم، عذر بدتر از گناه میاره برا من! حداقل -

 ل کن، باید برم رودخونه...تو بلند نمیشی منو و

خندید و سرش را بیشتر به گلویم نزدیک کرد که 

سبیلش به زیر گلویم برخورد کرد و تنم مور مور 

تر مرا شد. خندیدم و خواستم فاصله بگیرم که محکم

 به سمت خودش کشید و زمزمه کرد:

گناه کدومه خانوم؟ هوم؟ این کار که گناه نیست، -

 خیلی هم ثوابه!

هایم سنگین. اما کار شمانم خمار شدند و نفسباز چ

کردیم! داشتم... باید حداقل به وقتی دیگر محولش می

 اش گذاشتم و سرم را عقب بردم. دست روی سینه

هورتاش دیشب رو یادته که ساری بیگ درباره اون -

 مرد باهامون حرف زد؟
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 سرش رو عقب کشید و جدی نگاهم کرد.

 خب؟؟-

 با من و من گفتم:

خب... من دیدم موقع حرف زدنشون... بهش گفت -

امروز ظهر میاد آالچیق ساری بیگ تا باهم مفصل 

 صحبت کنن و...

 

🌸 @kimiyazabihi 🌸 

 

 ففف ففف: ففف ففف️◾

 قسمت صد و بیست و دوم️▪

 

 

خیز شد و کالفه، روی تشک نشست. دستی میان نیم

موهایش کشید و حجم درهم تنیده موهایش را به عقب 
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طور فرستاد. پیرهنش را از کنارش برداشت و همان

 هایش بود، جدی گفت:که مشغول بستن دکمه

پس اول بریم رودخونه، بعد میرم با آتام حرف -

 زنم تا سر و ته این قضیه رو هم بیاره.می

 ابروهایم باال پریدند.

 بریم؟! تو هم... میای؟-

آن که تغییری در حالت جدی صورتش ایجاد کند بی

 سر تکان داد و از روی تشک بلند شد.

 آره، منم میام. نباید آب تنی کنم؟!-

 من هم بلند شدم و ملحفه دورم را گرفتم.

خب... چرا، ولی بهتر نیست بذاریش یه وقت دیگه؟ -

دونم... حداقل بعد از من! اگه کسی ببینه یا چه می

 دونی که...... میباهم رفتیم

 لبانش را جمع کرد و نگاهم کرد.

ممکنه فکر بدی کنه؟ خب ما زن و شوهریم، چه -

 کنه؟!فکری می
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 انگشتانم را به هم پیچاندم.

 من امروز با سمن میرم حموم عمومِی پایین.-

 با اخم نگاهم کرد.

 حموِم پایین؟ منظورت حموم روستاست دیگه؟-

 خب... آره...-

ش را از روی زمین برداشت و مشغول کمربند شلوار

 رد کردِن کمربند از بندهای شلوارش شد.

ذارم، دیگه چی؟ خودت رو نشونشون ندادم نمی-

طور برا من خواستگار ردیف کردی پشت چادِر این

پدرم، حاال بیام توی حموم، لخت و عور نشونشون 

 بدمت پدرسوخته؟

هایم را اسبا خنده لب گزیدم و به سمِت پرده رفتم تا لب

 بپوشم.

 

🌸 @kimiyazabihi 🌸 
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 ففف ففف: ففف ففف️◾

 قسمت صد و بیست و سوم️▪

 

 

هایم، دِر صندوقم را باز کردم تا بعد از پوشیدن لباس

یایلقی بیرون بکشم که با دیدِن یایلق زرد رنگم، به یاد 

آن شب افتادم. بلند شدم و با شیطنت پرده را کنار 

 زدم.

 هورتاش؟-

 چنان مشغول مرتب کردِن سر و وضعش بود!هم

 جانم؟-

گفتم دلم ریخت، دروغ نگفته بودم! آب دهانم اگر می

 را فرو بردم و با من و من، پرسیدم:

شب دیشب ازت پرسیدم، ولی جوابی ندادی. اون-

 کرد؟کار مییایلِق من پیِش بالشتت چی

 سرش را باال آورد و باخنده نگاهم کرد.
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 بگم بهت؟باید حتما -

طرفم جدی و اخمالود به او زل زدم که باز خندید و به

 قدم برداشت.

ها رفتم جنگل تا دنبال اسبروزی که میاون-

بگردم... نتونستم شال کمِر خودم رو پیدا کنم. گفتم 

های تو رو قرض بگیرم که... خب... یکی از شال

 عجیب هم شانس آوردم! 

 زمزمه کردم:اش، آرام خیره به چال روی گونه

 طور؟چه-

 ام ایستاد.شانه باال انداخت و دقیقا سینه به سینه

فهمیدم نعل زیر پای اسب برای این ایل نیست، واسه -

ها رو یه جا ایل ارسباران هم نبود... یادم بود این نعل

دیده بودم و... یه آهنگری توی روستای پایین که 

ون هم صاحبش یه مرد قلچماق و شر بود... فهمیدم ا

ها دست داشته. رفتم سراغش و از توی دزدیدن اسب

زیر زبونش حرف کشیدم... اوایلش که نم پس 

 داد، مجبور شدم مجبورش کنم!نمی
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اش کشاندم. اش، به سمت یقهنگاهم را از روی گونه

اش طور که مشغول مرتب کردن یقهجلو رفتم و همان

 شده بودم، پرسیدم:

 طوری؟مجبورش کنی؟ چه-

ز سیبک گلویش باال و پایین شد و لبخندی با

 نامحسوس روی لبانم نشاند.
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خب... یه اجاق آتیش به راه بود و یه آهن داغ -

دونم... هاش... نمیکنارش... اون هم که عاشِق چشم

 گونش!
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دم. نگاهم را باال آوردم و لبانم را به هم فشردم تا نخن

 نگاهش کردم.

 جانم؟-

 ابروهایش را پرخواهش باال داد.

 کنی!داری حواسمو پرت می-

صدا خندیدم که دستانش ُمهر داغی شدند و ریز و بی

روی کمرم نشستند. مرا به خودش چسباند و روی 

 موهایم را عمیق و پراحساس بوسید.

 دلم واسه اون دختر شر و لجباز تنگ میشه! -

 اخمالود نگاهش کردم.

 این دختر رو دوست نداری؟-

 نه نه، اتفاقا... عاشِق این دخترم...-

ام را در دست گرفت و سرم را باال گرفت. چانه

تر آورد که چشمانش را بست و سرش را نزدیک

های من هم روی هم افتادند. آب دهانم را فرو پلک
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و منتظر حس گرمِی لبانش شدم که با صدا  بردم

 هایی، نفسم را محکم بیرون فرستادم.زدن

 هورتاش؟ باباجان؟-

نگاه پرخواهشش قفل صورتم شد که با خنده، روی 

 پنجه بلند شدم و کوتاه و گذرا بوسیدمش.

 کنه.برو بیرون، ساری بیگ داره صدات می-

ای که توپش را از او گرفته درست مثل پسربچه

قدر دلم برایش ها اینکرد. چرا تازگیباشند، نگاهم می

قدر خودش را برایم شیرین رفت؟ چرا اینضعف می

دانست... فقط او داد؟ فقط خدا میو خواستنی نشان می

قدر عاشِق این مرد بودم و... دروغ دانست که چهمی

 گفتم برایم کمتر از خدایم بود...بود اگر می

رآه بیرون فرستادم و به سمت با رفتنش، نفسم را پ

صندوقم بازگشتم. یایلق زرد رنگم را برداشتم و روی 

جا جایش های هورتاش گذاشتمش. به گمانم... اینلباس

 بهتر بود...
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با لبخند پررنگ و محسوسی روی لبانم، از پشِت 

پرده بیرون آمدم و همراه بقچه لباسم، از آالچیق 

 بیرون رفتم تا سوار قره بشوم...
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که از فرط سرما درحال لرزش بودم، افساِر درحالی

سمِت آالچیق قره را به تیرک کنار آالچیق بستم و به

ام را از داخل بقچه های شسته شدهخودمان رفتم. لباس

رم را های زیسبرداشتم تا روی طناب پهنش کنم و لبا
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جا داخل آالچیق، به میخِ تیرک پشت پرده هم همان

 آویزان کردم تا خشک شوند. 

حوصله، به هایم را روی طناب پهن کردم و بیلباس

تنگِی مزخرفی داشتم... داخل آالچیق رفتم. احساس دل

حوصله مرتب کردِن آالچیق را هم نداشتم و از 

خانه  کرد. باید بهام میطرفی، کنجکاوی داشت خفه

فهیدم چه به آن رفتم و حداقل میساری خان بیگ می

ها گفته بودند. مشغول گرفتن نِم موهایم شدم روستایی

 و بعد گرفتن نمشان، بافتمشان و بلند شدم.

همین که خواستم پرده را کنار بزنم، متوجه سه نفر 

شدم که وارد آالچیق ساری بیگ شدند. سریع پرده را 

یق شدم. وای... تازه آمده بودند انداختم و داخل آالچ

آیم، همه طول دادم که تا من میصحبت کنند؟ من این

 ها هم بروند!آن

هایی زدم و کالفه، به حرفعصبی در چادر قدم می

کردم. یاد هورتاش و که ممکن بود بزنند فکر می

مواقعی که عصبانی بود افتادم و... تنم لرزید! اگر 

گرفت؟ ه جلویش را میرفت، کباز از کوره در می



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1093 

آن پیرمردی که شاید در عصبانیت، اهمیتی به 

شان، نصِف داد یا این مردانی که جثههایش نمیحرف

 شد؟!هورتاش هم نمی

توانستم وارد آالچیق شوم و با خب... مسلما نمی

لبخندی گشاد سالم بدهم و بروم ور دلشان بنشینم! 

 پس...

اش شدم. خب... پشتی یاِد آن پرده میان آالچیق و پرده

جا داخل شوم و پشت پرده بمانم توانستم از آنشاید می

هایشان را بشنوم. کسی هم در روشنِی روز تا حرف

شد. شاید اگر شب بود و هوا تاریک، ام نمیمتوجه

 کردند اما حاال...حضورم را احساس می

هایی بلند و هراسان، از آالچیق بیرون رفتم و با قدم

 به پشِت آالچیق ساری بیگ رساندم.خودم را 

پرده را کنار زدم و همین که داخل شدم، صدای بلند 

 هورتاش باعث شد سرجایم خشکم بزند.

 واسه چی باید ببینیدش؟-

 رسید، گفت:نظر میمرد نحیفی که نسبتا مسن هم به
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 پسرجان آروم باش، حرف خالف شرع که نزدیم!-
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مرد دیگری که کنارش نشسته بود دنباله حرفش را 

 گرفت:

آره خان اوقلی، حرف بدی که نزدیم. قصدمون هم -

ذاشتیم خیره. اگه نیت خیر نداشتیم که پا پیش نمی

 پسرم. 

کردم که دلش هایش مشت شدند و خدا خدا میدست

ها کی از آننخواهد آن مشت را روی صورت ی

بخواباند. تکانی خوردم و از پرده فاصله گرفتم. 
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ای جمع شدم تا زیاد توی دید نباشم و راحت به گوشه

فالگوش ایستادنم برسم! همین که روی زمین نشستم، 

سِر هورتاش کمی به سمت پرده متمایل شد. لبم را 

ام بلند نشود. الکی نبود که، گزیدم تا صدای خنده

د، این تیز شنیدنش را هم از خودم به همسِر خودم بو

 ارث برده بود!

دستی روی صورتش کشید و زیر لب استغفاری کرد 

و سرش را از سمت پرده به طرف مردان چرخاند. با 

این حاالت درهمش... شک نداشتم اگر گیرش 

 آمد!افتادم، حسابی از خجالتم درمیمی

ی های ملتهبم گذاشتم و نفس عمیقدستم را روی گونه

گرفتم. مرد جوانی که آن شب دیده بودمش هم آمده 

ها بود و... پشت چشمی برایش نازک کردم. همه آتش

 شد!از گوِر همان مردک هیز بلند می

خوایم عجله کنیم، تازه ببینید ساری بیگ... ماهم نمی-

قراره یه دختر از طایفه شما رو به عروسی بگیریم و 

رای خواستگاری دونم خیلی زوده بدونم... میمی

دختِر دوم! ولی حداقل باید بدونیم که رضایتش رو 
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دارید یا نه؟ که بعداز عروسِی مارال خانوم و 

م، خدمت برسیم برای خواستگاری دختِر برادرزاده

 شما...

رگ متورم شده گردن هورتاش، خبر از حاِل بد و 

سوخت و داد. دلم به حاِل آن مردان میعصبانیتش می

کردم... تنم هایشان فکر میاقب حرفوقتی به عو

 لرزید!می

اش خواست بلند شود که ساری بیگ دست روی شانه

گذاشت و خیلی بد نگاهش کرد. با سر اشاره کرد که 

شده اما هورتاش سرش را چرخاند و برزخی، چه

 نگاهشان کرد. 

درسته، اول مارال خانوم رو ببرید، بعد طلِب -

 عروس دوم کنید.

آمد، ادامه که به سمِت پشت پرده میدرحالیبلند شد و 

 داد:

کردید که یه وقت ولی بهتر بود قبلش پرس و جو می-

 اون دختر، عروِس هورتاش نباشه!
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هرسه نفرشان به وضوح جاخوردند و ساری بیگ 

سرش را به نشانه تاسف تکان داد. هورتاش پرده را 

کنار زد و نگاهش را چرخاند که با دیدنم، عصبی 

آمد و دستم را گرفت. خواست چیزی بگوید که  جلو

انگشتم را روی لبانش گذاشتم تا ساکتش کنم و آرام 

 زمزمه کردم:

 جا بودم!ساکت، نمیخوام بفهمن این-
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از کرد. با همان اخم غلیظ روی صورتش نگاهم می

او فاصله گرفتم و خواستم دور شوم که مچ دستم را 
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محکم میان انگشتانش گرفت و کمی فشرد. آخ آرامی 

بار او دستش را روی دهانم گذاشت و گفتم که این

 زمزمه کرد:

طور که فهمن! حاال همونصدات در نیاد، می-

ها کار دارم، اومدی، برگرد آالچیق. من با این

 گردم.برمیهامون که تموم شد حرف

سرم را تند تکان دادم که دستش را از روی دهانم 

 برداشت. نفس عمیقی گرفتم و تند پرسیدم:

ها رو هم با میله داغ خوای چشِم اینتو که نمی-

 دربیاری؟!

اش گرفت. سردرگم و میان اخم و غیظش خنده

عصبی، نفسش را بیرون فرستاد و بلندم کرد. سرش 

 سته کنار گوشم گفت:را نزدیک گوشم آورد و آه

برو دختر، برو کمتر آتیش بسوزون. بابت اومدن -

ام، اون هم میام ها به اندازه کافی از دستت عاصیاین

 رسم!و به حساب تو یکی هم می

 به سمتش چرخیدم و مثل خودش، اخم درهم کشیدم.
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کار کردم مگه؟ من دعوتشون صبرکن ببینم، من چی-

 کردم بیان؟

طرف پرده آالچیق هل داد. نفس مرا چرخاند و به

گرمش از پشِت یایلق به گوشم خورد و تنم گر 

 گرفت...

طور مظلوم و آروم خیر... جنابعالی کافیه همیننه-

چشِمت تو چشِم یه بنده خدایی قفل بشه، رسوای 

کنی! دیگه اون بنده خدا خبر نداره چه عالمش می

یق تا ای هستی! حاال هم برگرد آالچمادر فوالد زره

 این پشت نچلوندمت... برو!

مرا از آالچیق بیرون انداخت و منتظر و دست به 

سینه، نگاهم کرد تا بروم. لب برچیدم و سرم را تند، 

به طرفین تکان دادم که قدمی به سمتم برداشت و با 

 خنده عقب رفتم.

 هورتاش؟ کجا رفتی پسرم؟-

 کالفه سرش را چرخاند و بلند گفت:

 .االن میام آتا-
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دوباره نگاهم کرد و چشم و ابرو آمد تا بروم که 

برایش پشت چشمی نازک کردم و رو گرفتم. از روی 

سرشانه، چرخیدم و نگاهش کردم که پرده را انداخت 

و داخل شد. سریع به طرف آالچیق قدم برداشتم و 

پشِت آالچیق نشستم تا صدایشان را بشنوم. این کار را 

 ودم!ی خودش یاد گرفته باز عمه
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 قسمت صد و بیست و هشتم️▪

 

 

دونستیم اون خدا نمیشرمنده شما شدیم خان بیگ، به-

دختر عروِس شماست، وگرنه همچین جسارتی 

 کردیم. نمی
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 مرد دیگر گفت:

آره ساری خان، اصال خبر نداشتیم عروِس شماست. -

دخترمه، ما هم فکر وقتی ازتون پرسیدیم و گفتید 

کردیم که خب... دختِر شماست. وگرنه خودتون که ما 

شناسید، اصال فکر کردنش هم... به خدا رو می

 تونیم...شرمنده

گِر ساری بیگ، ته دلم را قرص لحن محکم و مواخده

 کرد.

دشمنتون شرمنده آقاسیّد... ولی دختِر بیوک خان -

عروسم و یه واقعا مثِل دختِر خودمه، اصال اون رو 

دختِر غریبه که تازه به خونه من پا گذاشته حسابش 

کنم. برای همین وقتی ازم پرسیدین، گفتم نمی

دونستید که من یه همین دخترمه. ولی مگه شما نمی

 پسر رو دارم؟

 مرد مسن جوابش را داد:

 ماشاهلل... عروِس خیلی خانومی دارید... ما هم...-
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ی ساری بیگ، مرد ادامه حرفش سرفهبا صدای تک

توانستم از همین پشِت پرده هم را فرو خورد و می

های هورتاش و نگاه تندش را حس درهم رفتن اخم

 کنم! مرد دیگر، میان حرفش پرید:

ای فکر کردیم حتما از زِن دومی، یا خواهرزاده-

هستش. اصال شک نکردیم عروستونه. به هرحال... 

 ما بریم و بیشتر از این مزاحم شما نشیم... بهتره

ها و بلند شدنشان را که شنیدم، به صدای "یاهلل" گفتن

سمِت آالچیق خودمان پا تند کردم. بهتر بود داخل 

ها و بدترشان، که چشم یکی از آنشدم قبل از اینمی

 افتد!چشِم هورتاش به من بی

از شدت  امداخل شدم و به تیرک تکیه زدم. قفسه سینه

شد. خندیدم و یایلقم را دویدن، تند تند باال و پایین می

ای نشستم و از روی سرم برداشتمش. گوشه

العمل هورتاش هایشان و عکسکه به حرفدرحالی

کردم، لبخندی پر از عشق روی لبانم نشاندم. فکر می

حتی فکر کردن به رفتارش هم چیزی را ته دلم تکان 

 داد...می
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 قسمت صد و بیست و نهم️▪

 

 

 

بساِط نخ و سوزنم را پهن کردم و در فکر به همین 

چیزها، مشغول دوختن شدم که صدای عصبی 

 هورتاش، مرا از عالم خیال بیرون کشید.

 کجایی تو دختره ورپریده؟-

سرم را بلند کردم و مبهوت نگاهش کردم، با دیدن 

ام گرفت و با ترس از جایم اش خندهنهچال روی گو

های درهمش، بلند شدم. دست به سینه و با همان اخم

 آمد. آهسته خندیدم و با تهدید گفتم:به سمتم می
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 کنم!خدا دستت بهم بخوره ِمهرمو طلب میبه-

 تای ابرویش باال پرید.

 دیگه چی؟-

 بلندتر خندیدم.

 به آتات هم میگم دست بزن داری! -

 به نشانه فهمیدن تکان داد. سرش را

شنوم... رو کن ببینم، دیگه خوبه... حرفای جدید می-

 چی توی چنته داری؟

دوباره عقب رفتم که با برخورد به تیرک، نفسم 

 گرفت. لب گزیدم و باخنده ادامه دادم:

کنی خان اوقلی! خیلی کارها که فکرشم نمی-

 !کنم، این خط، این نشونشون رو هم عملی میهمه

با چند قدِم بلند خودش را به من رساند و مرا میان تِن 

پرهیبتش و آن تیرک پشت سرم، گیر انداخت. سرش 

 را روی صورتم خم کرد و آهسته پرسید:

 مثال چه کاری ورپریده؟ هوم؟-
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این اش قصِد تمام کردن آن چال لعنتی روی گونه

اش را نداشت؟ نگاهم از روی چال دلبری مسخره

آن که چشم اش، به سمت لبانش کشیده شد و بیگونه

اش بردارم، زمزمه از لبان گوشتی و به هم فشرده

 کردم:

 دونم... خیلی کارها... گفتم که...نمی-

انگار وسوسه شدن من، روی او هم تاثیر داشت که 

ست که با سرش به طرفم خم شد و چشمانش را ب

شیطنت، از زیر دستش و ستون فرار کردم و باخنده 

 گفتم:

مواظب باش پسِر خان، ستون عاشقت بشه از وسط -

 کنما!قطعش می
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 امقسمت صد و سی️▪

 

 

صورتش درحال نزدیک شدن به ستون بود که چشم 

 باز کرد و با دیدنم، اخم کوچکی کرد.

ینم قراره یکی از کارهات باشه؟ که از زیر دستم ا-

 در بری؟

سرم را تند تکان دادم که کالفه و باخنده، دستی روی 

سبیل پرپشتش کشید و "استغفرهللا" آرامی گفت. رو 

رفت، با حرص که به سمت پرده میگرفت و درحالی

 گفت:

آتام قوطی شیرینی رو داد دستم، گفت ببر بده دخترم -

 ن بگیره!میل کنه جو

کرد که ناخواسته چنان با حرص جمالتش را ادا می

به قهقهه افتادم. کالفه و مستاصل نگاهم کرد و قوطی 

را طرفی انداخت که مطمئن بودم تمام محتویات 

 داخلش له شدند.
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طوری کردی؟ زحمت کشیدن رفتن از اِ، چرا این-

 شهر شیرینی خریدن!

ا داخل نفسش را محکم بیرون فرستاد، دستانش ر

 جیب شلوارش فرو برد و جدی گفت:

ذارم گونش... این که گذشت، ولی دیگه نمی-

که بخوان چشمشون بهت بیوفته چه برسه به این

خدا قسم اگه ای بکنن! بههمچین درخواست احمقانه

آتام نبود، گردِن تک تکشون رو خرد و خاکشیر 

 فرستادمشون سینه قبرستون! کردم و میمی

اش ضعف حالت جدی و غیرت مردانهدلم از آن 

طرفش رفتم و درآغوشش خزیدم که شوکه، رفت. به

ای بعد، دستانش را دوِر در همان حالتش ماند. لحظه

 کمرم قفل کرد و روی موهایم را بوسید.

طور قدر عاشقتم که... دیگه اینآخ اگه بدونی چه-

 بهونه نمیدی دستم، دختِر خوب...

اش گذاشتم و بو و مردانه سرم را روی سینه ستبر

قدر بوی بهار و زندگی کشیدمش... این مرد چرا این
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ای داد؟ سرش را خم کرد و روی موهایم را بوسهمی

که طوالنی کاشت. سرش را عقب کشید و درحالی

 اش را روی سرم گذاشته بود، زمزمه کرد:چانه

 تنی کردی؟ توی رودخونه دیگه؟رفتی آب-

 غوشش جا کردم و باحرص گفتم:بیشتر خودم را در آ

آره، رفتم داخل همون چادری که باالسِر آب برپا -

کار کردی! باز من کرده بودی، دخترها بهم گفتن چی

 میلم به همون حموم عمومی بود...
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 ففف ففف: ففف ففف️◾

 و یکم قسمت صد و سی️▪

 

 

 با حرص مرا به خودش چسباند و عمال چالندم!
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ذارم دیگه چشمشون بهت بیوفته... بهت که گفتم، نمی-

دیگه چی؟ زنمو عور بفرستم میون یه مشت پیرزن 

شون دارن و ازفردا که پسر عزب هم توی خونه

بخوام سِر یه حموم رفتن، جواب خورد شدن گردن 

 پسرای مردم رو بدم؟

دلم از این غیرتش ضغف رفت، کمی فاصله گرفتم، 

و باز آن سیبک وسوسه کننده را  روی پنجه بلند شدم

 هایم کردم...طعمه لب

 با همان چشماِن بسته و توام با شیطنت زمزمه کرد:

زنی که تازه بعِد چندماه راضی شد پیِش من راحت -

قدر آسون خودشو نشون های دیگه اینباشه، واسه زن

ای نداری؟ اصال من بذارم... این بده؟ خواسته دیگه

 ه؟ذارحسادته مگه می

تر در اش کردم که محکمبا خجالت، مشتی حواله سینه

آغوشم کشید. وجودش چنان برایم حیاتی و ضروری 

شده بود که حتی فکر کردن به نبودش هم نفسم را 
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گرفت. پیرهنش را میان انگشتانم مشت کردم و می

 دوباره غرِق آن آغوش گرمش شدم...

به که موهایم را از آغوشش بیرون آمدم و درحالی

 بازی گرفته بود، زمزمه کرد:

 تونی پیِش آتام بمونی؟گونش؟ یه مدتی رو می-

با شنیدنش، نفسم بند آمد. نه... این بار را دیگر نه! 

که باهم چندان هم صمیمی و نزدیک دفعه قبل با این

نبودیم، چندروز غیبتش جانم را گرفته بود، حال که 

 دیگر...

 خوای بری شهر؟باز می-

 ام را بوسید و از من فاصله گرفت.انیآرام پیش

آره، باید چندتا کره اسب ببرم شهر و تحویل بدم. -

 جا هم برم پیِش تکین...شاید از اون

 لب برچیدم و با غصه نگاهش کردم.

خبر؟ ِکی تصمیمش رو قدر یهویی و بیچرا این-

 گرفتی؟
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که از -دستی روی سبیلش کشید و به سمت کتش 

 رفت. -ویزان شده بودتیرک نزدیک پرده آ

مون باهم... زیاد جالب چندروز پیش... وقتی میونه-

ها، نبود! باخودم گفتم به بهونه تحویل کره اسب

چندروزی رو برم فکر کنم تا ببینم با خودم چند چندم. 

خب... جالل رو که فرستادمش پِی زن و زندگیش، 

 تونستم کارها رو ول کنم به امون خدا.نمی
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 سر تکان دادم و دستی پشِت گردنم کشیدم.

 به سالمتی... ِکی راه میوفتی؟-
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لبخند کوچکی به رویم زد و مشغول پوشیدن کتش 

 شد.

چندتا احتماال فرداصبح، که تا ظهر اردبیل باشم. -

جا تحویل میدم، بعد یه سفارش هم توی اسب اون

کنم زود برگردم، نگران گیالن دارم... سعی می

 نباش.

ام را که دید، دستش از روی یقه کتش سر نگاه گرفته

طرفم آمد و خورد و پایین افتاد. با لبخند عمیقی به

محکم بغلم کرد. دلم از حاال برایش تنگ شده بود... 

ه همین زودی و بعد از اتفاق دیشب... رفتنش آن هم ب

 کمی بیش از حِد انتظارم بود!

 نفسم را محکم و پرحرص بیرون فرستادم و نالیدم:

 قول میدی زود برگردی دیگه؟-

طاقت شده بودم؟ خدا تاب و کمقدر بیچرا این

دانست... از من فاصله گرفت، انگشتش را زیِر می

لبانم را نرم و گذرا ام گذاشت و سرم را باال داد. چانه

 بوسید و اخم کوچکی کرد.
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 کنی از رفتن ها!داری پشیمونم می-

 تند گفتم:

 خدا قصدم این نیست! نه نه، به-

اش را روی با عشق نگاهم کرد، خم شد و بوسه بعدی

 چشمانم نشاند.

طوری نگاهم دونم، ولی دِل من کم طاقته! اینمی-

ارت جم بخورم... کنی دلم نمیاد یه لحظه هم از کنمی

 ها و صاحبشون آخه؟چشم کار کنم با اینچی

خواستم پشیمانش کنم... او هم کار داشت و مسلما نمی

رسید. فاصله گرفتم و موهایم را باید به کارهایش می

 پشت گوش فرستادم.

 ای دیگه؟ برای ناهار خونه-

 گردم.آره، یه سر میرم ده پایین، زود برمی-

 دم.کنجکاو نگاهش کر

 برای چه کاری؟-

 لبانش را به هم فشرد تا به خنده باز نشود.
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ای که تازه اون سِر روستا زدن... حموِم مردونه-

 میرم یه سر بهش بزنم!
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مشتی حواله بازویش کردم که مردانه خندید و 

چادر بیرون رفت که  نگاهش را از من گرفت. از

نفسم را بیرون فرستادم و دوباره پای بساط نخ و 

 سوزنم نشستم...

تا شب و بعداز بازگشتش، نه من حرِف زیادی زدم و 

دانست از ام گرفت. مینه او ایرادی به کم حرفی
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رفتنش دلخورم... حداقل به این زودی، انتظاِر 

 نبودنش را نداشتم.

ام، متوجه بلند شدنش شدم صبح میان خواب و بیداری

ای روی موهایم کاشت و بلند شد. و دقایقی بعد، بوسه

هایم قدر سنگین بود که توان باز کردن پلکخوابم آن

خیز شدم و را هم نداشتم. در همان حاِل گیجم، نیم

 خمیازه کوتاهی کشیدم که آرام گفت:

 یگه کم کم میرم...بگیر بخواب ساری گلینیم... من د-

ام را دستم را جلوی دهانم گرفتم و ادامه خمیازه

 بُریدم. پلکی زدم و گیج پرسیدم:

 کجا؟ صبرکن منم بیام!-

 زمزمه کرد: با خنده

کجا بیای دختِر خوب؟ بگیر بخواب... مشخصه -

 خیلی کم خوابیدی!

موهایم را پشِت گوشم فرستادم و با پشت دست، 

 چشمانم را مالیدم.
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بایدم کم بخوابم، مگه شما اجازه دادی خواِب دست و -

 حسابی داشته باشم؟

 رو از او گرفتم و غرولند کنان زمزمه کردم:

 حق با فرنگیس خاتون بود!-

بار بلندتر خندید و کیفش را از روی زمین این

 برداشت.

 چی حق با اون بود؟-

پشت چشمی برایش نازک کردم و از روی تشک بلند 

رفتم، که با ملحه به سمِت پرده میشدم. درحالی

 زمزمه کردم:

هیچی ندونی بهتره، حتی فکرشم نکن که چیزی -

 بهت بگم!

لباسم را عوض کردم و خواستم یایلقم را سرم کنم که 

اش، دور کمرم حلقه شد و مرا به خود دستان مردانه

 ام گذاشت و زمزمه کرد:اش را روی شانهفشرد. چانه

ول میدم... ناراحت نباش دیگه، گردم، قزود برمی-

 طوری دلم رضای رفتن نمیده.باشه؟ این
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 ففف ففف: ففف ففف️◾

 و چهارم قسمت صد و سی️▪

 

 

طرفش چرخیدم.  نفسم را آه مانند بیرون فرستادم و به

 ابروهایم را ناامید باال دادم و گفتم:

.. غیِر دونم کار داری و باید بری، ولی خب.می-

 کم... دلگیر باشم!منتظره بود. حق بده یه

ام را کنار زد و باز یکی از چندتار موی روی پیشانی

 اش را روی صورتش نشاند.آن لبخندهای دلبرانه

برم. دفعه بعدی که خواستم برم، حتما تو رو هم می-

تونیم باهم بریم، چون قبلش باید برم دفعه رو نمیاین

شناسم که . شخِص مطمئنی رو نمیجا..اردبیل و اون
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تو رو بسپرم بهش و خودم برم دنبال کارهام. اما قول 

میدم بهت، هروقت مقصدم فقط گیالن بود حتما تو رو 

 هم ببرم. خوبه؟

لبانم را جمع کردم و جزء به جزء چهره مهربان و 

اش را از زیر نظر گذراندم. مرِد من، با همین مردانه

دانست... کرد و نمیبری میهایش داشت دلمردانگی

دانست و دوست داشت بیشتر از این، شاید هم می

 اسیرم کند...

 بوسیدمش و با خداحافظی کوتاهی، راهی سفر شد...

از آالچیق بیرون آمدم و با پای پیاده، راهی آالچیق 

 آتایم شدم. دلم به شدت برایش تنگ شده بود! 

از دور سمن را دیدم که کناِر آیشن مانده و مشغول 

حرف زدن با او بود. لبخندی از ته دل زدم، دستم را 

 باال بردم و برایشان تکان دادم.

 سمن؟ آیشن؟-

توجه به طرفم چرخید و آیشن با دیدنم، بیسرشان به

سمتم  های سمن پا به دویدن گذاشت و بهحرف زدن
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که خود را در آغوشم دوید. دستانم را باز کردم 

انداخت. محکم درآغوش کشیدمش و روی موهایش 

زده نگاهش کردم و صورتش را میان را بوسیدم. ذوق

 دو دستم گرفتم.

 طوری؟سالم َمنیم عاشکئم... چه-

پرده غبارآلود غم روی سیاهِی چشمانش، دلم را 

 فشرد.

طوری؟ دلم سالم گون باجی... من خوبم، تو چه-

 بود.برات تنگ شده 

دوباره مرا بغل کرد و محکم به خود فشرد که آخ 

دار بود؟ تاب و غصهقدر بیآرامی گفتم. چرا این

نگاهم را به سمن دوختم که ناراحت و گرفته، به ما 

چشم دوخته بود. آیشن را از خود فاصله دادم و سعی 

 کردم لحن شاِد چنددقیقه پیشم را حفظ کنم.

 واسم آب بیاری؟ ام باجی... میریآیشن؟ تشنه-

هایی افتاده، مسیِر آالچیق را سر تکان داد و با شانه

 در پیش گرفت.
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 ففف ففف: ففف ففف️◾

 و پنجم قسمت صد و سی️▪

 

 

با داخل شدِن آیشن، به سمت سمن رفتم و بعد از سالم 

 و روبوسی، جدی نگاهش کردم و پرسیدم:

 تو هم بود.چیزی شده سمن؟ قیافه آیشن -

 بازوهایش را درآغوش گرفت و نگاهش را دزدید.

 بیا بریم بشینیم، برات تعریف کنم.-

دلشوره بدی به جانم افتاد. آب دهانم را فرو بردم تا 

 ام را تر کنم.گلوِی خشک شده

 چی شده سمن؟ خدایی نکرده اتفاق بدی افتاده؟-



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1121 

های یایلقش را دور با استرس و پرتشویش، ریشه

حرف، به سمت تخته اش پیچاند و بیاشاره انگشت

سنگِ کنار آالچیق رفت. کنارش نشستم و منتظر 

 نگاهش کردم.

 تعریف کن سمن. چی شده؟-

نگاهش را به پشت سرم دوخت تا از نیامدن آیشن 

 مطمئن شود. سر تکان داد و نفس عمیقی گرفت. 

آنام با دایی خان حرف زده... گویا قراره واسه دایی -

 ن بگیرن!خان ز

هایش را نداشتم! مبهوت زمزمه توان حالجی حرف

 کردم:

 چی؟ آتام زن بگیره؟ این... اُولماز کی!-

 شانه باال انداخت و خودش را مچاله کرد.

کنه... قراری میواسه همین آیشن ناراحت بود. بی-

آنام به زور دایی خان رو راضی کرده ولی حاال با 

دونم... شاید پشیمون دیدن حال و روِز آیشن... نمی

 بشه!
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سرم را به دستانم تکیه دادم و فکر کردم. این قضیه 

حتی برای من هم قابل باور نبود... آیشن حق داشت 

 زانوی غم بغل کند!

ربچه دونه یه دختآخه االن وقِت زن گرفتنه؟ اون نمی-

 کنه؟هنوز توی آالچیقش زندگی می

 سمن دلخور گفت:

گونش؟ از تو انتظار نداشتم! میگی آنام کاِر اشتباهی -

 کرده؟

 تند و گیج گفتم:

نه نه، منظورم اصال این نبود. فقط... از آتام -

قدر به آیشن انتظارش رو نداشتم... آخه اون که این

 توجه نبود!بی

 

🌸 @kimiyazabihi 🌸 

 

 فف ففف: ففف فففف️◾
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 و ششم قسمت صد و سی️▪

 

 

 سمن سردرگم نگاهم کرد.

توجه نباشه؟ اون هم َمرده، حق داره یعنی چی بی-

 برای ادامه زندگیش یکی رو شریِک خودش کنه.

 زیرچشمی نگاهش کردم و لب زدم:

آره، حق داره، ولی نه وقتی که شده همه دار و نداِر -

کنه، کاِر اشتباهی می خوام بگمدختِر کوچیکش... نمی

ولی حداقل چندسالی فرصت میداد تا آیشن هم از 

خونه پدری بیرون بیاد و احساسش رو با یکی دیگه 

رفت سراغِ زن گرفتن و شریک بشه، بعد آتام می

اینا... آخه آیشن توی سن و سال خوبی نیست سمن... 

مادر بود، من بزرگش کردم، با پنج سال سن! اون بی

رو تا هیفده سالگیش رسوندم و حاال که اون دختر 

پیشش نیستم، آتام باید هم براش مادری کنه و هم 

 که...پدری... نه این
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 سرم را میان دستانم گرفتم و نالیدم:

 دونم... اُزودَری بیلَلَّر! *نمی-

خواست چیزی بگوید که صدای آیشن را از باالی 

 سرم شنیدم:

 گون باجی؟ بیا آب!-

ام را به چهره نگرانش ردم و نگاه گرفتهسرم را بلند ک

دوختم. لبخندی اجباری به رویش زدم و با تشکر 

آرامی، لیوان را از دستش گرفتم و یک نفس محتوی 

 داخلش را سر کشیدم.

رفتم، که به داخل آالچیق میبلند شدم و درحالی

 زمزمه کردم:

 آتا کجاست آیشن؟-

 کنجکاو پرسید:

 کارش داری باجی؟چی-

در صندوقچه را باز کردم و مشغول گشتن برای 

 ام شدم.جلقای قدیمی
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 خوام برم باهاش حرف بزنم. تو بگو کجاست؟می-

خواست حرف را عوض کند که تیز نگاهش کردم و 

 دوباره پرسیدم:

 کجاست، آیشن؟-

نفسش را پرآه بیرون فرستاد و با سر، به بیرون 

 آالچیق اشاره کرد.

خوای... حرف داشتن. می رفته خونه عمه، باهم-

 خوای صبرکن تا برگرده، بعد...می

های جلقای مشکی بلند شدم و درحال بستن دکمه

 رنگم، سر تکان دادم.

هایش را در نه، االن باید ببینمش. جلو رفت، شانه-

 دست گرفتم و لبخندی به رویش زدم.

 تو حواست به ناهار باشه تا برگردم. باشه؟-

  نگرانش را بدرقه راهم کرد...سر تکان داد و نگاهِ 

 

—————————— 
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 دونن.*اُزودَری بیلَلَّر: خودشون می

 

🌸 @kimiyazabihi 🌸 

 

 ففف ففف: ففف ففف️◾

 و هفتم قسمت صد و سی️▪

 

 

خیال این بحث شوم اما وقتی نگاه تصمیم داشتم بی

گرفته و دلخور آیشن را دیدم، به کل تصمیمم عوض 

م که چشمان خواهر کوچکم را شد. مگر من ُمرده بود

 بارش کنند؟ای، اشکخاطر زن غریبهبه

نفسی گرفتم و داخل آالچیِق عمه شدم. طبِق معمول، 

ای نشسته و مشغول چاق کردِن شوهرش گوشه

قلیانش بود. آتا هم کناری، با عمه نشسته و صحبت 
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کردند. با وروِد من، عمه از روی تخت بلند شد و می

 ه استقبالم آمد.رویی ببا گشاده

 به به، ُگر کیم َگلیب! *-

اش روی لبانم نشاندم و جلو لبخندی برای دلخوشی

 رفتم. آتا هم بلند شد و جلو آمد.

 خوش َگلدین قیزیم.-

طرف آتایم رفتم تا از آغوش عمه بیرون آمدم و به

درآغوش بگیرمش. پرمحبت، روی موهایم را بوسید 

 زده نگاهم کرد.و ذوق

 کردم ببینیمت. بیا بشین قیزیم... بیا.فکر نمی-

دنبالش رفتم و مرا کنار خود، روی تخت نشاند. با 

سر، سالمی به شوهِر عمه هم دادم و به آتا نگاه 

 کردم.

 خوام باهات حرف بزنم آتا.می-

 نگاه عمه میان مادونفر چرخید و آرام گفت:

 من میرم چایی بیارم.-
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 بشین.خواد. بیا نه عمه، نمی-

لبخند گذرایی زد و از آالچیق بیرون رفت. آتا 

 نگاهش را به اطراف چرخاند و دمی تازه کرد.

 پاشو بریم بیرون باهم حرف بزنیم.-

دنبال، از آالچیق بیرون رفتم. تا سر تکان دادم و به

 حرف اضافه گفتم:نگاه منتظرش را دیدم، بی

 جریان ازدواجتون چیه آتا؟-

د... انگار انتظار شنیدنش را از جا خورده نگاهم کر

 زبان من نداشت!

 

————————— 

 

 * ُگر کیم َگلیب: ببین کی اومده.
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 ففف ففف: ففف ففف️◾

 و هشتم قسمت صد و سی️▪

 

 

 

 آیشن بهت گفت؟-

 نگاهم را گرفتم و دلخور گفتم:

نه، اون طفلک که از فرط غم و غصه زبونش باز -

 ن بهم گفت.نمیشه... آیش

 ناراحت به او چشم دوختم.

 فهمیدم آتا؟ ِکی قرار بود بهم بگید؟من ِکی باید می-

 دستی میان موهایش کشید و کالفه گفت:

 هنوز که نه به داره و...-
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آره، نه به داره و نه به بار... اون دختر معصوم هم -

الکی الکی یه گوشه چمبره زده و زانوی غم بغل 

 کرده...

سرش را شرمنده پایین انداخت. از دست خودم هم 

طور با او تند حرف عاصی بودم. من... نباید این

زدم. اما خب... پاِی آیشن و نگاِه مظلومش درمیان می

 توانستم به همین راحتی کوتاه بیایم...بود... پس نمی

خواست نه من و نه شما آیشن چیزی نگفت چون نمی-

... خودتون حرفش رو از رو ناراحت کنه. اما آتا

هاش نخوندید؟ اون توی سنی نیست که بتونه چشم

حضور یه نامادری رو تحمل کنه. اون حاال به 

حضور پررنگ شما توی زندگیش نیاز داره. حاال که 

 من نیستم و...

بغض بدی به جاِن گلویم افتاده و دست از سرش 

داشت. نفس گرفتم و سعی کردم بغضم را با برنمی

 انم پایین بفرستم.آب ده
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مادری که باال سرش نبوده، حاال که من رفتم از شما -

که دست انتظاِر مادری و پدری کردن داره. نه این

یکی دیگه رو بگیرید، بیارید ور دلش و تموم 

 تون رو بدید بهش و از دخترتون دریغ کنید.توجه

حرف ناگفته زیادی داشت... مطمئن بودم حرفی 

کرد. کالفگی ما زبان باز نمیبرای گفتن داشت ا

چهرهاش را که دیدم، دستم را زیر چشمانم کشیدم و 

 از او رو گرفتم.

خواید ای میمن نمیام به این مراسم، هر بهونه-

دونم؛ دخترم مریضه، راهش دوره، بیارید... چه می

ذاره! ولی فقط خودم نمیرم... دست شوهرش نمی

برمش، چون میگیرم و همراِه خودم آیشن رو هم می

 خوام اون زن، براش بشه آینه دق!نمی

 قدم برداشتم تا برومم که صدایم زد:

 قدر...صبرکن گونش... تو که این-

 ام چرخاندم.سرم را روی شانه

 قدر چی؟ خودخواه نبودم؟من این-
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 کامال به سمتش چرخیدم و دلخور نگاهش کردم.

واه کنید خودخواهم؟ من خودختون فکر میچرا همه-

 نیستم آتا... من فقط... عاشِق خواهرمم!

 

🌸 @kimiyazabihi 🌸 

 

 ففف ففف: ففف ففف️◾

 و نهم قسمت صد و سی️▪

 

 

فکر کردی من عاشِق دخترم نیستم؟ یا نکنه از روی -

 خودخواهیمه که این تصمیم رو گرفتم؟

 دستی روی ریشش کشید و سرش را پایین انداخت.

کنم... تو کار رو میخوشِی آیشن اینخاطر دلبه-

رفتی و اون تنها شد گون قیزیم... به یه همدم نیاز 

 داره... 
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توانستم قسم بخورم که سرش را باال آورد و... می

 برِق اشک را در چشمانش دیدم...

خواستم... تو رفتی و منم تنها شدم! منم یه همدم می-

یکی که شاید... شاید بتونه جای خالِی تو رو برای من 

ست، تنهاست، نیاز به خواهرت پر کنه... آیشن بچهو 

مادر داره، نیاز به خواهر داره، به یکی که کنارش 

 باشه و...

ادامه حرفش را قورت داد و منتظر و خیره، نگاهم 

خواِه خودم رفته بودم کرد. من رفته بودم؟ من به دل

قدمی نزدیکش طور بابتش از من ناراحت بود؟ که این

 شدم و ناراحت، به چشمان مظلومش چشم دوختم.

من که به دلخواِه خودم نرفتم آتا... رفتم چون شما -

گفتید برم... شما بودید که قابل ندونستید توی 

بینی؟ تون رو بکنم... پس میتون بمونم و کنیزیخونه

منم دلم نبود که برم... با اشک و آه شوهرم دادید! 

 دل خوردن رفتم خونه شوهر! با یه میون کلی خونِ 

چشم اشک و یه چشم خون سرمه عروسی به چشمام 

کشیدم آتا... این رو کی خواست؟ خودم؟ یا شما؟ 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1134 

زاده دربیاد و... چی از این دخترتون به ازدواج خان

خوام و موقع من خم به ابرو آوردم؟ نمیبهتر؟ اون

ِل آیشن ذارم دتونم از زبون من شنیدید؟ ولی نمینمی

ذارم اون دختر هم رو هم مثل دل من بشکنید، نمی

هاش رو بریزه توی خودش، ساکت بمونه و غصه

خواد احترام ریِش سفیِد پدرش رو نگه صرفا چون می

برم تا فضا هم برم... میداره! اون رو با خودم می

برای شماها آزاد باشه و... راحت به عروستون 

 برسید...

که باز صدایم زد اما حتی نگاهش رو گرفتم تا بروم 

هم نکردم. از دستش دلخور بودم و این دلخورِی من، 

شد... دلخور بودم منتهی به امروز و ازدواجش نمی

اش... دلخور بودم چون مرا ندید، خاطر خودخواهیبه

حرفم را از چشمانم نخواند، شاید هم دید و خواست 

 اشک و آهم را نادیده بگیرد...

دوطرف تکان دادم و به سمت آالچیق رفتم سرم را به 

 تا آیشن را با خودم همراه کنم...
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آیشن را برداشتم و همراه خود کردمش. به آالچیِق ما 

هایش جایی دادم. ناراحت و رفتیم و برای لباس

فکر فرو رفته  ای چمبره زده و درزده، باز گوشهغم

دیدمش، دلم برایش ریش بود. در این حال که می

ای ایستاده و شد. مستاصل و نگران، گوشهریش می

کردم. دستی روی صورتم کشیدم و همان نگاهش می

حال زار و چهره درهمم، نزدیکش شدم و کنارش 

 نشستم.
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اش حلقه کردم که سرش را روی دستم را دور شانه

نوازش موهایش، آرام اما لرزان ام گذاشت. حین شانه

 پرسید:

 گون باجی؟ -

 جان؟-

من... قرار نیست برگردم آالچیق خودمون؟ حاال که -

 آتا قراره عروِس نو بیاره خونه... من کجا بمونم؟

 موهایش را بوسیدم.

جا یا آواره مگه من ُمردم که بذارم تو برگردی اون-

ن مونی، پیِش خودم. خب؟ نگراجا میبشی؟ همین

هیچی هم نباش... آتا چندوقت خیلی سر به هوا بود... 

کم ازش دور باشیم... من رو که از بهتر بود یه

خودش دور کرد... حداقل قدِر تو رو بیشتر 

 دونه...می

هایش را که دیدم، دلم برای حال و لرزش شانه

 شد؟روزش کباب شد. مگر از این بدتر هم می
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طور ضعیتمان همیندانستم قرار بود تا ِکی، ونمی

پیش برود و اصال... با یادآوری هورتاش، لبم را از 

گرفت، چه؟ هرچند، داخل گزیدم. اگر او خرده می

شناختم بعید بود. حرفی ها از مردی که میاین

زد... حداقل امیدوار بودم چیزی نگوید و بگذارد نمی

 این گره لعنتی را هم به مرور بازش کنم...

گذشت. سمن جا میاندن آیشن در اینای از مهفتهیک

چندباری آمد تا ما را به آالچیِق آتا ببرد اما نه من، و 

نه آیشن موافق رفتن نبودیم. خود آتا هم آمد و با 

هایم را برایش بازگو کردم و احترام و آرام، صحبت

 ماند.گفتم آیشن پیِش من می

دانستم ماندن آیشن قرار است چندمدت طول نمی

ما فعال قدمش روی چشمانم جای داشت. اصال بکشد ا

 خیال پاره تنم شوم؟توانستم بیمگر می

شب، لحاف و تشک میان چادر پهن کردیم و هردو به 

رخت خواب رفتیم تا بخوابیم. لباسی راحتی به تن 

کردیم و زیر پتو خزیدیم. خیالمان راحت بود که کسی 
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دگی و جا را ندارد و در کمال آسوخیال آمدن به این

 زدیم.فراغ، دراز کشیده و حرف می

میان بحثمان، صدایی به گوشم خورد که روی تشک 

خیز شدم. آیشن که حرفش را بُریده بود، نگران نیم

 نگاهم کرد و پرسید:

 چی شده باجی؟-
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اش گذاشتم و او را روی تشکش، دستم را روی شانه

 درازکش کردم.

 شده.هیچی، تو بخواب... من برم ببینم چی-
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 مشوش و آشفته پرسید:

 دزد اومده؟ بذار منم بیام.-

 تیز نگاهش کردم و با اخم گفتم:

 گفتم که نه آیشن. تو بخواب!-

ای را سمت چپم، پشت پرده آالچیق همان لحظه، سایه

پتو را روی آیشن کشیدم و از روی تشک بلند دیدم. 

هایم را عوض کنم و شدم. به سمت پرده رفتم تا لباس

بعد بیرون بروم. یایلقم را هم آزاد روی موهایم 

انداختم و خواستم بیرون بروم که چشمم به 

چه تفنگی که ساری بیگ به من داده بود، صندوق

روی افتاد. سریع تفنگ را هم برداشتم و بندش را 

هایم انداختم. خواستم از آالچیق بیرون بروم که شانه

 آیشن نالید:

 تو رو خدا مراقب باش.-

 اش زدم.سر تکان دادم و لبخندی برای دلگرمی

 مراقبم. تو استراحت کن، االن میام. باشه؟-
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اش باال داد و با بیرون از ترس پتو را تا زیر چانه

هم را به دادن نفسم، از آالچیق بیرون رفتم. نگا

ای جز اطراف چرخاندم. تقریبا هیچ موجود زنده

هایمان، دور و بر چادر نبود. خواستم داخل شوم اسب

که صدای خش خشی از پشِت آالچیق آمد و باز 

هایم به سمت عقب کشیده شدند. مطمئن بودم گوش

یکی، صدای راه رفتن حیوان نیست و... این

را از صدای پای های مردانه و محکم توانستم قدممی

حیوانات تشخیص دهم. حداقل اگر حیوان بود، باید 

 آورد!صدایی هم از خودش درمی

آرام و با طمانینه، آالچیق را دور زدم. کف دستانم 

عرق کرده و استرس و کمی ترس، تمامم را دربر 

گرفته بود. نفسم را محکم بیرون فرستادم و گلن گدن 

اشتم و حال، دید تفنگ را کشیدم. قدم بعدی را برد

 کاملی به پشِت آالچیق داشتم. اما باز هم کسی نبود!

هایی افتاده، تفنگ را غالف با خیالی آسوده و شانه

کردم و خواستم بازگردم که دستی روی دهانم نشست. 

ترس بدی به دلم افتاده بود و از فکری که در سرم 
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تا افتاد. تقال کردم داد، تمام تنم به رعشه میجوالن می

خود را از میان حصار دستانم بِرهانم اما تالشم 

آمد و آن شخص فایده بود. دیگر اشکم داشت درمیبی

پشت سرم هم، خیاِل رهاکردنم را نداشت. با یادآوری 

تفنگ در دستانم، تفنگ را با تمام توان عقب بردم و 

محکم به شکمش کوبیدم که "آخ" بلندی گفت و 

. خود را به زور از دستانش از روی دهانم شل شد

میان بازوهایش بیرون کشیدم و تفنگ را به سمتش 

 اش، ماتم برد...نشانه گرفتم که با دیدن چهره

 

🌸 @kimiyazabihi 🌸 

 

 ففف ففف: ففف ففف️◾

 قسمت صد و چهل و یکم️▪

 

 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1142 

 تفنگ را پایین آوردم و مبهوت گفتم:

 تو؟-

 خندید و شانه باال انداخت.

 انتظار نداشتی به این زودی برگردم؟-

اسلحه را کناری انداختم، به سمتش دویدم و خود را 

در آغوشش انداختم. دستانش پشت کمرم قفل شد و 

 تابانه مرا به خود فشرد.بی

 ت تنگ شده بود ساری قیز.دلم واسه-

 از او جدا شدم و آرام گفتم:

 داخل؟صدا؟ چرا نیومدی قدر بیمنم... ولی چرا این-

 های خطاکار نگاهم کرد.خندید و مثل پسربچه

اول رفتم آالچیِق آتا، بهم گفت از وقتی رفتم -

مونه. خب... گفتم شاید تو خواهرت اومده پیشت می

وضعیت خوبی نباشید و سرزده نیام داخل. اول 

خواستم صدات کنم، ولی دیدم دیروقته. این بیرون 

، خودت بیای م رو دیدیمنتظر موندم تا اگه سایه
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بیرون. اگه نیومدی که برگردم آالچیق آتا و امشب 

 جا بمونم. رو اون

 اخمالود و طلبکار پرسیدم:

 چرا من رو دوِر چادر چرخوندی؟-

نگاهش روی اجزای صورتم چرخید و درآخر، روی 

 چشمانم از حرکت ایستاد.

 شد بچلونمت! اون جلو که نمی-

 م کرد.ام را بوسید و با عشق نگاهپیشانی

برو داخل استراحت کن، هوا هم سرده. زیاد بیرون -

 نموند. 

 مستاصل گفتم:

 آخه...-

چه لبخندی زد و دوباره بغلم کرد. سرم را تکیه نیم

اش را اش در قفسه سینهاش زد و صدایش پیچیدهسینه

 شنیدم:
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برو، خواهرت نگران میشه. بهش بگو من اومدم -

 دربیارش. بخیر بگم و برم، از نگرانی شب

 میل، مرا از خودش جدا کرد.هایم گرفت و بیاز شانه

 زنیم، باشه؟فرداصبح باهم حرف می-

سر تکان دادم و خواست چیزی بگوید که روی 

ای بعد، با خنده هایم بلند شدم و بوسیدمش. دقیقهپنجه

 از من فاصله گرفت و تای ابرویی باال انداخت.

 تنگت کرده ها!این یه هفته، ده روز حسابی دل-
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لب گزیدم و  نگاه از او گرفتم. دوباره سرم را تکیه 

 اش زدم و دستانم را دور کمرش حلقه کردم.سینه

 جا بمونم...کم دیگه هم همینیه-

زندانی اش اش، مرا میان بازوان و سینهدستان مردانه

ای هم اش داد. چنددقیقهکرد و سرم را تکیه به سینه

ای درهم و ناراضی، در همان حالت ماندم و با چهره

از آغوش گرمش دل کندم. دستانم را گرفت و 

خواست چیزی بگوید که صدایی را از پشِت سرش 

 شنیدیم:

 دی؟ *سان؟ * اُ کیمباجی؟ یاخچی-

عجب و هورتاش هم به سمت آیشن چرخید و مت

 خندان، نگاهش کرد.

 سالم خواهرزن! -

زده، چوب در دستش را پایین آیشن مبهوت و خجالت

 آورد و نگاهش را دزدید.

 خواستم مزاحم بشم...وای تورو خدا ببخشید، نمی-

 زده، سر باال آورد و تند گفت:هول و شتاب
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 راستی سالم!-

جا رها کرد و به داخل آالچیق دوید! و چوب را همان

لحظه ساکت بودم، با رفتنش به خنده ن که تا آنم

شد. حرف، فقط باز و بسته میافتادم و دهانم بی

ام حلقه کرد و باخنده هورتاش دستش را دور شانه

 گفت:

کدوم نیاز به یه مرد برای محافظت خوبه دیگه، هیچ-

ندارید، چشمتون نکنم جفتتون یه پا َمردید! منتها تو 

تفنگ قصد جون ملت رو  تری... باکم جدییه

 کنی!می

اش با خنده و ابروهایی باالرفته نگاهش کردم. خنده

که انگشت شصتش را روی آرام محو شد و درحالی

 کشید، زمزمه کرد:گونه و زیِر چشمم می

ناگفته نمونه شما یه سالح دیگه هم داری که باهاش -

 کشی... من یکی رو به سالخی می

د که چشمانش را بست سرش درحال نزدیک شدن بو

 و نفسش را با شدت و کالفه، بیرون فرستاد.
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برو داخل دیگه... خواهرت هم فهمید این پشت -

جا کار دسِت خودمون کنیم! برو تا همینکار میچی

 ندادم!

ای کرد و با مشتی به بازویش کوبیدم که اخم بامزه

 حرص و خنده، لپم را کشید. 

 ن!برو دختر، برو... آتیش نسوزو-

 باشه... شبت بخیر.-

 لبخند مهربانی به رویم زد.

 شِب تو هم بخیر...-

 

————————— 

 

 *یاخچی سان: حالت خوبه؟

 *اُ کیم دی: اون کیه؟
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مشغول و شاداب، بیدار شدم و آرام  صبح را سرحال

هایم را عوض جمع کردن لحاف و تشکم شدم. لباس

سمت کردم و آبی به دست و صورتم زدم. خواستم به

طرف صندوقم آالچیق ساری بیگ بروم که دو دل، به

رفتم و سرمه را بیرون کشیدم. خب... چه اشکالی 

داشت کمی به خودم برسم؟ نفسم را بیرون فرستادم و 

 م.چوب مشکی شده را بیرون کشید

از آالچیق بیرون رفتم و راِه آالچیق ساری بیگ را 

درپیش گرفتم. جلوی پرده آالچیق ماندم و همین که 
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خواستم کنار بزنمش، صدایش را از پشِت سرم 

 شنیدم:

 صبح بخیر!-

چرخیدم و با لبخند، نگاهش کردم. افساِر اسبش را 

 گرفته و مشغوِل دواندنش بود.

 صبح شما هم بخیر حضرت آقا!-

دم برداشتم و نزدیکش شدم. افسار را به تیرکی بست ق

و نزدیکم شد. سینه به سینه هم ایستاده و از ترس 

که مبادا کسی ببیند، جرئت نزدیکی بیشتر را این

 نداشتم! خندید و دستم را گرفت.

 تر از دیشب شدی انگار!خیلی رام-

 لبانم را جمع کردم و من هم خندیدم.

وقت کسی ببینه و رسوا یه خوامنه خب... فقط نمی-

 بشیم! 

ای باال سر تکان داد و ابروانش را با حالت بامزه

طرف تخته سنگی رفتیم و فرستاد. همراهش، به

 رویش نشستیم.
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 مسافرت خوش گذشت؟-

 لبخندی زد و دستم را میان دستانش گرفت و فشرد.

 شد اگه تو هم بودی... آره، بد نبود. اما بهتر می-

 اش گذاشتم.شانهسرم را روی 

اشکال نداره، دفعه بعد حتما میام. هورتاش... -

 خواستم درباره آیشن باهات حرف بزنم.می

 

🌸 @kimiyazabihi 🌸 

 

 ففف ففف: ففف ففف️◾

 قسمت صد و چهل و چهارم️▪
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شده... مطمئنم خواستم ازت بپرسم چیمن هم می-

کنی و خواهرت رو دلیل و الکی با پدرت قهر نمیبی

 جا.نمیاری این

 کنجکاو پرسیدم:

 تو از کجا فهمیدی؟-

 شده؟خب... از آتام شنیدم. بهم بگو چی-

نفسم را پرآه بیرون فرستادم و دست آزادم را دوِر 

 بازویش حلقه کردم.

آتام قراره زن بگیره، آیشن هم حالش خوب نبود. -

 آوردمش پیش خودم تا نه اون تنها بمونه و نه من...

 ای ساکت ماند و بعد، آرام پرسید:لحظه

 زن گرفتنش کاِر اشتباهیه؟-

 سرم را به نشانه نفی تکان دادم.

م این بود ولی نه... شخِص موردنظرش، شاید بهونه-

 شخص اشتباهیه...
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دونستی کی اون موقعی که با خواهرت برگشتی، می-

 مدنظر پدرته؟

فشردم انگشتان قفل شده میان انگشتانش را به دستش 

 و زمزمه کردم:

هایی از عمه آره، قبل اومدن به ییالق زمزمه-

ش شنیدم. خواهرزاده شوهرشه... یه دختر درباره

بدعنق و سن باال... مشکلم سن و سالش نیست، 

روز هم زیر مشکلم اخالقشه... مطمئنم خواهرم یه

دستش دووم نمیاره... بعدشم، خواهرهاش همه پسرزا 

دنیا میاره... پسرش هم یه پسر بههستن، مطمئنم این 

وقت گیره و اونهم جای من و آیشن رو برای آتام می

 آیشن طفلکم نابود میشه...

اش ام را به شانهاش چرخاندم، چانهسرم را روی شانه

 تکیه زدم و نگاهش کردم.

مادر بزرگ شدیم هورتاش... من باز تا یه سن ما بی-

آیشن؟ من و آتام، و سالی، محبت مادر رو دیدم ولی 

مونه آتام که تموم زندگیشیم. من که پیشش نیستم، می
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هم... اون سولماز عفریته قراره ازش دورش اون

 کنه...

دستش را از روی دستم برداشت و مشغول نوازش 

 صورتم شد.

طوری نگهش داری نمیشه که شرایط رو همین-

گونش... باید با آتات درباره اون دختر حرف 

رچند االن دیگه کار از کار گذشته... ولی زدی، همی

تونی تا آخر، توی همین آالچیق آیشن رو هم نمی

که من اعتراضی داشته باشم؛ نگهش داری. نه این

نه... ولی دختر، باید خونه پدرش بمونه تا وقتی 

ازدواج کنه. نه خونه خواهر و برادری که خودشون 

مئنم معذب یه زندگِی جدا دارن و... خوِد آیشن هم مط

 هست.

 

🌸 @kimiyazabihi 🌸 
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 قسمت صد و چهل و پنجم️▪

 

 

 چشم بستم و صورتم را به دستش کشیدم.

با آتام حرف زدم... ولی خب... فکر نکنم -

هامون چندان جالب بوده... من ازش ناراحت حرف

جا تخلیه شدن بودم و... تموم ناراحتی این مدتم، یه

م تند رفتم. اما اون هم باید دردمون رو و... گمون

قدر فهمید هورتاش... ناسالمتی پدرمونه. هرچهمی

داشتن احترامش سکوت کردم و چشم و بله  بابت نگه

خاطر روز دیگه نتونستم سکوت کنم. بهگفتم، اون

کنم، نه آیشن باهاش بحثم شد. نمیگم بهش افتخار می

اید خودخواه اتفاقا ازش پشیمون هم هستم. ولی نب

شدم، نباید فقط به فکر خودم و ناراحتی آتام می

ای هم داشتم، مسئولیت بودم. من مسئولیت دیگهمی

 خواهرم هم روی دوشم بود...
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حرفی نزد و چشم بستم. هوا سرد بود... از سرما 

توی خودم جمع شدم و چشمانم را باز کردم. به 

هدف، اطراف را رویم چشم دوخته و بیروبه

ای مشغول لیس زدن بدن کاویدم... اسب مادهمی

تر، زنی کودکش را به طرف اش بود. کمی آنُکره

کمر بسته و مشغول نهره کردن بود. نگاهم را به 

 های روی زمین دوختم و زمزمه کردم:رقص بوته

 کار کنم هورتاش؟چی-

متوجه لرزش بدنم که شد، دستم را رها کرد و دستش 

احاطه کرد. سرم را به  مثل حصاری، دورم را

اش تکیه زدم که روی موهایم را عمیق و سینه

 پرعشق بوسید.

کنی درسته رو انجام بده... من هرکاری که فکر می-

به تصمیماتت ایمان دارم ساری گلینیم... شاید حرفی 

همه و حتی من، بزنی یا کاری کنی که اولش از نظر 

درست به نظر نیاد ولی آخرش همه رو مبهوت 

کنی... هر حرفی بزنی و هرکاری بکنی، من می

 کنم.پشتتم و حمایتت می
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با لذت به تک تک جمالتی که از دهانش خارج 

شد گوش سپرده بودم. این مرد را اگر خدای خود می

 نامیدم، گناه بود؟می

اش شرط کنم که پس... برم با آتام حرف بزنم؟ باه-

اگه سولماز چیزی به خواهرم گفت یا اذیتش کرد، 

ذارم وقت نمیگردونمش و دیگه هیچدوباره برمی

برگرده آالچیق و پیِش سولماز... میگم که حواسش به 

 خواهرم باشه و نذاره اون دختره اذیتش کنه... هوم؟

 مرا بیشتر به خود فشرد که از درد خندیدم.

 شقتم یا باید دوباره تکرارش کنم؟قدر عادونی چهمی-

 سرم را باال بردم و با عشق، نگاهش کردم.

 تکرارش کن... هرروز، هرساعت، هردقیقه...-

ام را با شصتش نگاهش میان چشمانم چرخید و گونه

 نوازش کرد.

ها، من چشم باید به این مورد هم اشاره کنم که این-

 رو از پا درآوردن؟
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زدم و خیره نگاهش لبخندی پرعشق به رویش 

کردم... حس عجیبی داشتم و... مطمئن بودم حاضرم 

طور ام را بدهم تا این حس را همینتمام دارایی

دانستم میانمان نگه دارم... اسمش عشق بود؟ نمی

ام به شد اسِم دیگری به این میل شدید قلبیاما... نمی

 او، بگذارم...

 

🌸 @kimiyazabihi 🌸 

 

 ففففف ففف: ففف ف️◾

 قسمت صد و چهل و ششم️▪

 

 

برخالف اصرارهایم برای نرفتن، هورتاش مجبورم 

کرد تا همراهش شوم و به آالچیق آتا برویم. آیشن هم 
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زده، جلوتر از ما به هایش را جمع کرد و خجالتلباس

 کشید نگاهم راه افتاد. هنوز هم بابت دیشب خجالت می

 تم!کند! هرچند، خودم هم دست کمی از او نداش

داخل آالچیق آتا شدیم و با چشم، دنبالش گشتم. روی 

تخت نشسته و مشغول چای نوشیدنش بود. نگاهش که 

اش را داخل نعلبکی گذاشت و به ما افتاد، لیوان چایی

بلندشد. هورتاش یاهلل گویان پشت سرم داخل شد و با 

صدایش، ما هم سالم دادیم. آتا جلو آمد و آیشن را در 

 بار، نگاهم کرد. وسیدش و غمآغوش گرفت. ب

 سالم، خوش اومدی دخترم.-

 سر تکان دادم و سعی کردم لبخند بزنم. 

 ممنون... سولماز کجاست؟-

 نگاهش را به اطراف چرخاند. 

گرده. بیا ات، االن برمیفکر کنم رفته پیش عمه-

 بشین، سرپا نمونید.
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هایش را با اشاره سر، آیشن را فرستادم تا لباس

ا کند و ماهم تکیه به پشتی زده و نشستیم. آتا هم ججابه

 رویمان نشست و منتظر، نگاهمان کرد.روبه

 منتظرت بودم.-

لبانم را به هم فشردم و به هورتاش نگاه کردم. 

 هایش را مطمئن روی هم گذاشت و سرتکان داد.پلک

با خوام آیشن رو آوردم تا بمونه. ولی قبلش می-

 سولماز و بعد، شما حرف بزنم. اشکالی که نداره؟

گرفت. وگرنه دیگر باید همین امروز، زهرچشم می

هایش را توانستم جلوی زبان تیز و فیس و افادهنمی

بگیرم. آتا دستی پشت گردنش کشید و همراه بیرون 

 دادن نفسش گفت:

 نه باباجان، اشکال نداره. حرف بزن باهاش...-

 خوبه.-

تنگِ آتایم بود م آمد و کنارم نشست. او هم دلآیشن ه

و انگار که این چندروز را به اجبار از او دور مانده 

ام کرد که خندهباشد، چنان خودش را برایش لوس می
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گرفته بود. گیس برده خودش نخواست بماند، حاال 

 کرد!برایم ابراز دلتنگی هم می

د و تا آمدن سولماز، کم کم یخ میانمان هم باز ش

مشغول حرف زدن شدیم. تا صدای گفت و گویش از 

 بیرون آالچیق را شنیدم، بلند شدم و آرام گفتم:

من میرم بیرون آتیش به راه کنم و چای بذارم. االن -

 میام.

از آالچیق بیرون رفتم و کناِر سمن دیدمش. پهلو به 

رفتند و مشغول بگو بخند بودند. با پهلوی هم راه می

یشان جا خوردند و از حرکت دیدن من، هردو

رویش ایستادم و با طرفش رفتم، روبهایستادند. به

 لبخند معناداری نگاهش کردم.

 سالم!-

جوابم را دادند و سمن خواست چیزی بگوید که با 

 سر، به کتری روی اجاق اشاره کردم و گفتم:

تونی چای ببری داخل؟ مهمون داریم. من با می-

 سولماز حرف دارم.
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نگاهم کرد اما چیزی نگفت. به تکان دادن مشکوک 

سرش اکتفا کرد و با برداشتن کتری و قوری، داخل 

که به سمت پشت شد. همراِه خود کردمش و درحالی

 رفتیم، آرام پرسیدم:آالچیق می

 طوره؟خب... زندگی مشترک چه-

زیرچشمی نگاهش کردم. با آن چشمان سیاه و 

پائیدم. گوشه اش به من زل زده و خصمانه میزاغی

 اش کردم.لبم به نشانه نیشخند باال رفت اما سریع جمع

کنار همان تخته سنگ نزدیک آالچیق نشستم و اشاره 

 کردم تا کنارم بنشیند. خیره به آالچیق، آرام گفتم:

خودت خواستی و اومدی عروِس این طایفه شدی... -

 به اجبار نبوده، درسته؟

 صدای ضعیفش را شنیدم:

 دم رضایت دادم.آره، خو-

 سر تکان دادم.

خوبه... حاال که خودت خواستی و اومدی، پس باید -

پی همه چیز رو هم به تن بمالی. پدِر من پنجاه و اندی 
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سن داره، دوتا دختر داره که یکیش تازه ازدواج کرده 

اش و یه دختر شونزده، هیفده ساله هم توی خونه

من براش  مادر بزرگ شده اماهست. دختری که... بی

مادری کردم و نذاشتم جای خالیش رو حس کنه. تو 

دونستی.... مطمئنم خانواده ما رو این شرایط رو می

 شناختی. نه؟هم خیلی خوب می

 سرش را پایین انداخت و آرام گفت:

 شناختم. خودم...آره، می-

 میان حرفش پریدم:

که شناسمت. حتی قبل از اینمن هم خیلی خوب می-

دونم باید احترام زدواج به میون بیاد. میبحث این ا

سن و سالت رو نگه دارم و... ولی خب، الزمه همین 

ها رو بهت بزنم تا بعدا کدروتی اول یه سری حرف

 میون ما پیش نیاد.

 

🌸 @kimiyazabihi 🌸 
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 ففف ففف: ففف ففف️◾

 قسمت صد و چهل و هفتم️▪

 

 

 

مشت شدن دستانش و مچاله شدن دامنش میان 

تر شد. نگاهم انگشتانش را که دیدم، پوزخندم پررنگ

 را به آسمان دوختم و مخاطب قرارش دادم:

ست، چشم و چراغِ آتاست، آتا آیشن دختِر این خونه-

حاضره جونش رو بده اما خار توی پای دخترش نره. 

ود، غصه قبِل این ازدواج، آیشن ناراحت و ناراضی ب

داشت، برداشتم بردمش پیش خودم که هم یه مدت 

شما راحت باشید و هم اون دختر با احساسش کنار 

 بیاد. ولی غصه داشتنش فقط برای همون موقع بود...

سرم را پایین آوردم، خیره نگاهش کردم و خیلی 

 جدی ادامه دادم:



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1164 

های آیشنم رو خوام چشماز این به بعد دیگه نمی-

... حتی اگه خار توی پاش بره و آخش اشکی ببینم

دونم سولماز... فکر نکن دربیاد، تو رو مسببش می

تونی با زبوِن چرب و اون دختربچه تنهاست و می

زوِر اون دومثقال زبونت آزارش بدی و من، ککم 

نگزه... حواسم بهش هست، حواسم به تو هم هست! 

کافیه فقط ازش بشنوم آزارش دادی... حاال چه 

، چه با زبونت، که مطمئنم جرئتش رو هم جسمی

وقته که دیگه آروم و ساکت کنارت نداری! اون

 کنم!شینم و به حرف زدِن خالی بسنده نمینمی

 تکاندم، گفتم:که پشِت لباسم را میبلند شدم و درحالی

هرکدومتون یه گوشه برای خودتون زندگی کنید، -

ی براش کاری به کاِر هم نداشته باشید. اگر تونست

خواهری کنی، من هم خوشحال میشم. ولی اگه 

فهمه و آزارش بدی با این فکر که بیوک خان نمی

راحت زندگیت رو بکنی... حتی فکرش هم از ذهنت 

 عبور نکنه سولماز!
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ابروهایش به شدت درهم بود و جرئت حرف زدن 

نداشت. بلند شد و خواست به سمِت آالچیق راه بیوفتد 

 که صدایش کردم:

 های من تموم نشدن.صبرکن، حرف-

 اخمالود نگاهم کرد و عصبی و پرحرص گفت:

 چیزی مونده که نگفته باشی؟-

سر تکان دادم، دستانم را پشِت کمرم قفل کردم و من 

 هم به سمِت آالچیق به راه افتادم.

هام رو به آتام نمیگی! این یه ای از حرفآره! کلمه-

رضمن... شاید ست، بین ما دوتا! دبحث خانومانه

بیوک خان پسر نداشته باشه... ولی من نذاشتم کمبود 

پسر توی این خانواده رو احساس کنن. نه آتام، نه 

آیشن! پس فکر نکن حرفم فقط حرفه و باِد هواست که 

 وقتی عصبی بشم از صدتا مرد هم مردترم... خب؟

اش، نشان هایش به شدت درهم بود و فک قفل شدهاخم

داد. لبخندی به رویش زدم، ش میاز حرص خوردن
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قفِل دستانم را از پشت کمرم باز کردم و آرام روی 

 اش کوبیدم.شانه

بیا برگردیم داخل. منتظرمون هستن. و آهان، -

هات رو از هم باز کنی مهمون داریم! بهتره سگرمه

تا توی همین دیداِر اول، خودت رو اخمالود نشون 

 ندی. بیا بریم!

انم و با همان دستان قفل شده پشت با لبخند روی لب

کمرم، قدم برداشتم. این دستان قفل شده پشت کمر، 

داد! حال فهمیدم چرا ساری عجیب ابهتی به آدم می

خواست جدی حرفی بزند، خان بیگ وقتی می

 کرد!دستانش را پشِت کمرش قفل می

داخل آالچیق شدیم و به سمِت هورتاش رفتم. کنارش 

زده گاهش کردم، متوجه نگاه بهتنشستم و همین که ن

ای به پهلویش زدم که نگاهش اش شدم. سقلمهو خیره

را سریع دزدید. خصمانه و خندان، کنار گوشش 

 زمزمه کردم:
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کنی خان اوقلی؟ زن بابا طور نگاه میبه چی این-

 ندیدی؟!

 اش را فرو برد.لب گزید تا خنده

شتیم یه گونش؟ سولماز اینه؟ وای... یادم بنداز برگ-

 موضوعی رو تعریف کنم برات!

های آتا، هورتاش ابروهایم باال پرید که با صدازدن

ای مصلحتی کرد و سرش را پایین انداخت. سرفه

قضیه چه بود؟ چه حرفی برای گفتن داشت؟ آن هم 

حرفی که ربطی به سولماز و نگاه مبهوِت هورتاش 

کردم فکری که در سرم داشت... فقط خدا خدا می

 د، صحت نداشته باشد!بو
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های معمول، به آتا بعد از نوشیدن چای و حرف 

اشاره کردم تا همراهم بیرون بیاید و حرف بزنیم. 

هایم را جلوی جمع به او بزنم و از توانستم حرفنمی

چشم آن  آمد هورتاش را جلویطرفی، دلم نمی

 عفریته تنها بگذارم!

رویم که ایستاد، آرام و از آالچیق بیرون رفتیم. روبه

 شمرده شمرده گفتم:

خوام حرفم به هام رو زدم، حاال میبا سولماز حرف-

شما رو هم بزنم و برم. ببینید آتا... آیشن تنها دارایی 

باارزش جفتمونه خب... اون بابت ازدواجتون 

کرد قراره شما رو از ر میناراحت بود، چون فک

دست بده. باهاش حرف زدم و گفتم همچین اتفاقی 

افته... و این رو هم گفتم که قرارنیست سولماز نمی

آزار و اذیتش کنه. متوجه هستید که منظورم رو؟ 

های خواهرکوچیکم تر بشه آتا... خوام چشمنمی
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خوام آخ بگه که دلم به درد میاد... اگه ببینم نمی

توجهی شما یا ت و دلخوره، حاال از بیناراح

گردونمش پیش بدرفتارِی سولماز... دوباره برمی

 خودم. قبوله؟

داد، هایم گوش میحرف به گفتهموقع بیآتا که تا آن

 لبخندی زد و سرش را به نشانه مثبت تکان داد.

من چرا باید پاره تنمو ناراحت کنم باباجان؟ حواسم -

 بهش هست.

 م و نگران گفتم:دستش را گرفت

وقت حرفی نزنن حواستون به هردوشون باشه آتا، یه-

که هردو دلخور و ناراحت بشن، بعد دیگه نمیشه این 

 وضعیت رو جمعش کرد.

 نگران نباش قزم... گفتم که، مراقبم.-

 ام گذاشت و لبخند زد.دستش را روی شانه

زنی... های بزرگونه میدختِر بزرگی شدی، حرف-

 ی واسه خودت...خانومی شد
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ناراحت و پشیمان از بحث هفته قبلم، نزدیکش شدم و 

قدر هم از دستش دلخور درآغوشش فرو رفتم. هرچه

اش را نداشتم. بودم، باز پدرم بود و طاقت دیدن غصه

رحمی الزم بود، تا گربه را در آن هفته گذشته هم بی

 جا دِم حجله بکشم...همان

به داخل آالچیق رسید، به خانه بازگشتیم و تا پایم 

دست به سینه و منتظر نگاهش کردم و طلبکار 

 پرسیدم:

 خب، منتظرم بشنوم.-

 خندان پرسید:

 چی رو؟-

 اخم کردم و با غیظ گفتم:

اذیت نکن هورتاش، تعریف کن. همون که -

 خواستی بگی و گفتی یادت بندازم رو!می

سر تکان داد، لبخندی زد و به تخت گوشه آالچیق 

 کرد.اشاره 

 بریم بشینیم، حرف بزنیم. باشه؟-
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دستانش  مان،راه افتادم و به محض نشستندنبالش به

را به حالِت درآغوش کشیدن باز کرد و منتظر، 

 نگاهم کرد. دست به سینه و اخمالود پرسیدم:

 خب؟!-

 جا ببینم!بدعنقی نکن، بیا این-

 تا تعریف نکنی قضیه چی بود، نمیام!-

 سبیلش کشید.با خنده دستی روی 

هات رو بگیرم خواستم دستخدا به خیر کنه... می-

که از شر ضربات احتمالیت در امان باشما! خب 

 کنم.باشه، نیا. تعریف می

قیافه مظلومی به خود گرفت که دلم برایش رفت. 

ای برایش رفتم و خود را در آغوشش جا چشم غره

نامعلومی اش زدم و خیره به گوشه دارم. تکیه به سینه

 پرسیدم:

 حاال بگو.-

سه -خب... حدود ده سال پیش، وقتی بیست و دو-

سالم بود، آتا یه دختر رو برام انتخاب کرده بود که 
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بریم خواستگاریش. اون زمون، دختره هم حدودا 

تر. من سن و سال خواهر تو بود. شایدم بزرگهم

موقع اصال سن و سال خوبی نخواستم، چون اون

طرفی، تموم وقتم با تکین  فتنم نبود. ازبرای زن گر

گذشت و اصال حوصله زن گرفتن رو نداشتم! می

ها هم درمیون گذاشته بود و گمونم آتام با خانواده اون

بعدش رفت و کال خواستگاری رو منحلش کرد. من 

بار که رفته دونستم، فقط یادمه یهاسِم دختره رو نمی

گفت همون دختِر  بودیم لِب چشمه، آتا نشونش داد و

دونستم که فامیِل چشم ابرو مشکیه. این رو هم می

ت هست، ولی اسم و نسبتش رو؟ کامال شوهرعمه

 خبر بودم.بی

کردم. هایش فکر میلبانم را جمع کرده و به حرف

 سرم را به طرفش چرخاندم و کنجکاو پرسیدم:

خواستی با اون عفریته عروسی کنی؟ پس واقعا می-

حالت شده که قیدش رو زدی... چون  بهحسابی خوش 

 تونم تحملش کنم، وای به حاِل آقایون!من که زنم نمی
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 با خنده کنار گوشم زمزمه کرد:

 شما حسودیت نشد؟ -

 شانه باال انداختم.

چیزی ست. تازه اگه اون نه خب، مربوط به گذشته-

دونم بهش گفته باشن. در این باره بدونه که بعید می

 خوِد تو هم که تمایلی بهش نداشتی.

 تیز نگاهش کردم.

 نداشتی دیگه؟!-
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تر به اش به هوا رفت و مرا محکمصدای قهقهه

خودش فشرد. روی موهایم را بوسید و پرشور و 

 عشق گفت:

، به حالتون شده معلومه که نداشتم. شما خیلی خوش-

دِل پسر خان رو بردید. دیگه دلی برای دادن به کسی 

 نمونده که خانوم!

 ساعدش را گاز آرامی گرفتم و با حرص گفتم:

 کنم!نه توروخدا، بیاد و بمونه! اصرار می-

 اش حالتی جدی به خود گرفت:قیافه

قدر حرف گوش کن و دونی چهخودت که می-

 مطیعم، حرفی نزن که بعدا پشیمون بشی ها!

کامال به سمتش چرخیدم و باز خواستم چیزی بارش 

کنم که با عشق مرا در آغوش کشید و نفس عمیقی 

 میان موهایم گرفت.

حتی اگه خودت بخوای هم دست از سِر جنابعالی -

کار کردی ساری دونی با دلم چیدارم. نمیبرنمی

دونی و خیلی راحت داری توی میدون گلین... نمی
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سب منم دسِت خودت گرفتی و منو تازونی. افساِر امی

وقت میگی چشمت به زن کشی... اوندنبال خودت می

تونم نگاهمو طور میو زندگی خودت باشه؟ چه

برگردونم وقتی اون چشمات حتی اجازه پلک زدنم 

 بهم نمیدن؟

شک اش گذاشتم و چشم بستم. بیسرم را روی سینه

 بهشت، جایی میان بازوان این مرد بود...

 

*** 

 

ها و عشق ماه آخر تابستان هم میان خوشی

هایمان به زندگی گذشت و کم کم، کوله ورزیدن

بارمان را جمع و عزِم قشالق کردیم. برای قشالق، 

خاطر ی آالنیان* را مدنظر داشتند. بهجایی در دامنه

توانستیم همان باال بمانیم و از بهشت سردی هوا نمی

و مطبوعش لذت ها و هوای سرد نزدیک قله و تپه

 ببریم... 
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اول قرار بود باز از آن دشت و کوه دور شویم و 

جایی نزدیک به ایِل ارسباران قشالق کنیم اما با 

مخالفت بقیه مردان، همین دشِت پایین را انتخاب 

 کردیم. 

ها ها و بردن داممردان جلوتر و برای برپایی آالچیق

ها، و بچه رفتند. چندنفرشان هم ماندند تا همراه زنان

 های این باال را جمع کنند و راهی شویم. آالچیق

در شور و شوِق قشالق و هیاهوی رفتنمان، 

هایی مبنی بر حامله بودن سولماز به گوشم زمزمه

 خورد.

 بقچه در دستم را روی زمین گذاشتم و نگاه بهت

 ام را به سمن دوختم.زده

 ست؟ تو مطمئنی سمن؟چی؟ حامله-

و سعی کرد با تکان دادن بچه در سر تکان داد 

 آغوشش، ساکتش کند.

آره، آنام با قابله حرف زد. اومد معاینه کرد، گفت -

 حامله ست. تقریبا دوماهشه.
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 ام کوبیدم و زمزمه کردم:به پیشانی

 اینا که تازه دو، سه ماهه عقد کردن!-

سرم را پایین انداختم و بقچه را از روی زمین 

 به خودم تشر زدم: برداشتم. در همان حال

گفتی خانواده خان بیگ هولن، حاال بیا، بعد می-

گیره و هی به روت میاره که هورتاش برات دست می

 شون کردم، حاال جواب پس بگیرم!عمری مسخره

بقچه را داخل خورجیِن قره گذاشتم و سوارش شدم. 

بقچه بعدی را هم از دسِت سمن گرفتم و روی دامنم 

 جای دادمش.

 تو مطمئنی دیگه؟سمن -

 خندید و سر تکان داد.

آره بابا، تازه شنیدم به خونریزی افتاده، قراره بعد -

از کوچ کامل ایل، دایی خان یه سر ببردش شهر و به 

طبیب نشونش بده ببینه چشه. اونم آنام به زور 

گفت یه طبیِب مرد چرا باید زِن من راضیش کرد، می

 رو معاینه کنه!
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تکان دادم و با خداحافظی سری از روی تاسف 

کوتاهی، قره را به حرکت درآوردم. واقعا همین یک 

 موردمان کم بود...

 

 

 

——————————— 

 

*آالنیان: آالنیان اسِم تاریخِی موقان، یا مغاِن 

امروزی هست. دشتی سرسبز و وسیع که محلی 

 هاست.برای قشالِق شاهسون
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آخرین بقچه را هم داخل آالچیق گذاشتم و با خستگی، 

هایم پرت کردم. هورتاش خودم را روی بقچه لباس

اش، فرشی آورد و روی زمین انداختش. روی شانه

بلند شدم تا کمکش کنم که مردانه خندید و با سر، به 

 پشِت سرم اشاره کرد.

جور کن، این با ها رو جمع و زحمت نکش، تو لباس-

 من.

مشغول مرتب کردن آالچیق شدیم و شب برای شام، 

به آالچیق نیمه آماده ساری بیگ رفتیم. شاممان میان 

های پدر و پسر خورده شد و شب را خنده و شوخی

 جا، کنار ساری بیگ ماندیم.هم همان

قرار بود تکین برای بردن فرنگیس خاتون به قشالق 

ی به رفتنش نبودیم اما بیاید. هیچ کداممان راض

های آذر، تکین تنها بود و نیاز به خب... طبق گفته



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1180 

توانست همدم داشت. مادرش که در بستر بود و نمی

 دردی از درد تنهایی کشیدنش دوا کند...

ها را افتیم. آالچیقچندروزی گذشت تا کامال جا بی

باز برپا کردیم و دوباره روزهایمان از سر گرفته 

ها برای چرا، بیدار ها برای بردن دامشدند. صبح

ها، شدم و هورتاش هم برای سر زدن به اسبمی

رفت. تا ظهر هرکداممان سرگرم بودیم و من می

گشتم تا نهاری به راه کنم یا غذا را از زودتر بازمی

 روی اجاق بردارم. 

دوهفته از اسکانمان گذشته بود. به آتا سر زدم و 

دم که گفت باید برای احوال سولماز را جویا ش

خواهد سرزدن به طبیب به شهر بروند. گفت نمی

ها بسپارد سلمازش را به دست طبیبان روستا یا قابله

و طبیِب خانومی برای مداوای سولماز در شهر پیدا 

 کرده.

افتند و تا بعداز ظهر، قرار بود امروز صبح راه بی

 در شهر جایی برای ماندن و استراحت پیدا کنند تا

عصر هم نزِد طبیب بروند. صبح هنگاِم طلوع رفتند 
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و آیشن رغم اصرارهای من برای آمدنش پیشمان و 

ماندنش در کنارم، در همان آالچیق آتا ماند تا هم به 

قوِل خودش آالچیق را مرتب کند، هم کمی فضا و 

نفس بگیرد و کش و قوسی به خودش بدهد. مخالفت 

بار نسبتا نزدیک نهایمان هم اینکردم، چون آالچیق

 بود و آیشن کناِر خودمان بود.
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با خیالی آسوده مشغول پختن غذا بودم که صدای 

های اسبی را شنیدم. سرم را چرخاندم و شیهه کشیدن

با دیدِن هورتاش، بلند شدم و لبخندی از ته دل به 
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رویم ایستاد. خواست طرفم آمد و روبهزدم. بهرویش 

نزدیکم شود که مالقه را میانمان حائل قرار دادم و 

 باخنده گفتم:

 سالم، خسته نباشی خان اوقلی!-

 به مالقه خیره شد و لبخندی از سر شیطنت زد.

 علیک سالم، این چیه؟-

 شانه باال انداختم و به اطراف اشاره کردم.

ونن حداقل حفظ آبرو کن سر ظهری که همه بیر-

 بشر! 

ای نگاهم کرد و لبانش را جمع کرد، با حالت بامزه

 سر تکان داد. 

 باشه!-

 خواست داخل آالچیق شود که صدایش زدم:

تونی به غذا برسی، من برم آیشن هورتاش؟ تو می-

 رو صدا بزنم بیاد برای ناهار؟

 سرش را برگرداند و سوالی نگاهم کرد.
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من؟ من به غذا برسم؟ دوست داری خدایی نکرده -

 باز مسموم بشی؟

 خندیدیم و نالیدم:

 کار کنم؟پس چی-

 دستی پشت گردنش کشید و ابروهایش را باال داد.

 ببینم، خواهرت کجاست؟-

دام رو برده َچرا... دید امروز کارهام زیاده، گفت -

 تو بمون خونه من ببرمشون.

 اش بزنم؟خوای من برم صدخب... می-

 لبانم را جمع کردم و متفکر گفتم:

جایی که من میرم، میره تونی پیداش کنی؟ اونمی-

 جا.کم دوره از اینها. یه

جلو آمد و کنارم، باالی سر اجاق ایستاد و به دیِگ 

 درحال جوش خیره شد.

تر سفره رو پهن گردم، فقط تو سریعآره، زود برمی-

 ام!کن که افتضاح گرسنه
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م و آرام به بازویش کوبیدم. مردک شکم خندید

 پرست! 

دوباره سوار اسبش شد و من هم مشغول هم زدن 

شده و  محتوی داخل دیگ شدم. خیره به دیواره سیاه

پر دوده دیگ، به فکر فرو رفته و غرق افکارم شده 

طور گذشت قدری که نفهمیدم اصال زمان چهبودم. آن

 و...

چیق شدم تا سفره را به خودم آمدم و سریع داخل آال

پهن کنم. من یکی که جلوداِر شکم و زباِن هورتاش 

نبودم! بعد از پهن کردن سفره، غذاها را کشیدم و 

داخل سفره چیدم. بیروِن آالچیق، به درختی که 

نزدیِک آالچیقمان بود تکیه زدم و منتظر، به اطراف 

 آمدند؟چشم دوختم. پس چرا نمی

هایم حال زاِر آیشن، اخمبا دیدنشان روی یک اسب و 

تر که شدند و در هم رفت و قلبم پر آشوب شد. نزدیک

چشمان خیس آیشن را دیدم، تالطم بدی به جانم افتاد. 

اش به سمت اسب رفتم و دسِت آیشن را گرفتم تا پیاده

تر از آنی بود که بتواند به تنهایی جان و رمقکنم. بی
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م. چه بالیی راه برود. نگاه و پراسترس نگاهش کرد

 به سرش آمده بود؟
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حالش خوب نبود. زانوهایش سست بودند و حتی 

توانست درست و حسابی قدم بردارد. زیر نمی

بازویش را گرفتم و کمکش کردم تا داخل آالچیق 

بنشینم که  برود. روی سفره را بستم و خواستم کنارش

 هورتاش صدایم زد:

 گونش؟ یه لحظه بیا؟-
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بیرون رفتم و نگران و پراضطراب نگاهش کردم. 

نگاهم به سمت پشِت دستانش کشیده شد که ردی از 

شده رویشان بود. با دیدن پشت دستش خوِن خشک

 رنگم پرید. خواستم چیزی بگویم که میان حرفم پرید:

کم اون نم و یهها سر بزمن یه ربعی میرم به اسب-

کنم. تو بشین باهاش حرف بزن، بیرون معطل می

 حالش اصال خوب نیست.

 دستش را گرفتم و ملتمس گفتم:

افتم حداقل بهم بگو چی شده؟ دارم از ترس پس می-

 هورتاش!

دستی روی صورتش کشید و نفسش را کالفه بیرون 

 فرستاد.

بهت وضعیتش زیاد جالب نبود... برو داخل، خودش -

کنیم، گردم و باهم صحبت میتوضیح میده. برمی

 باشه؟

هم هایی بهای درهم و اخمسر تکان دادم و با چهره

گره خورده، از من فاصله گرفت. به داخل آالچیق 
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طرفش بازگشتم و لیوان آبی پر کردم. لیوان را به

های گرفتم که خود را در آغوشم پرت کرد و گریه

سر گرفت. لیوان را روی نفسش را از بلند و یک

زمین گذاشتم و درآغوش گرفتمش. عزیِز دلم... چه 

 بالیی به سرش آمده بود؟

 قادُون َمنَه... نوِلئب؟ *-

کشید. حتی توان پاسخ دادن را هم بریده بریده نفس می

ام گرفته بود و مستاصل، به نداشت. من هم گریه

ا سقف خیره بودم که مبادا اشکی پایین بچکد و او ر

 تر کنم. ناراحت

آیشن؟ باجی؟ بگو چی شده آخه... من ُمردم از -

 نگرانی.

آلودش را صورتش را پاک کرد و نگاه تیره و اشک

 به من دوخت.

 نی آهلل یِتیردی*... واای...یِزنَه-
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اش را از سر گرفت. دلم در سینه فشرده دوباره گریه

شد. لبم را محکم گزیدم تا اشکی و ریش ریش می

 ترش کند...ن نچکد، تا مبادا ضعِف من ناراحتپایی

خدا دارم شده؟ بهدرد و بالت به جوِن من... بگو چی-

 افتم آیشن. َسنی آنانن روحی... ِدئنن*...پس می

 دار نالیدم:سکوتش را که دیدم، کالفه و بغض

آیشن قَسمت دادم... بگو دختر، بگو تا دق نکردم. به -

ونم. بگو بهم دختر، بگو دروحِ آنا تو رو مقصر نمی

 شده؟چی

ای و ملتهبش را به از من فاصله گرفت و چشمان تیله

 من دوخت. آهسته زمزمه کرد:

 دونی؟ آخه...من رو مقصر نمی-

 اش لرزید که روی موهایش را بوسیدم.دوباره چانه

دونم. تعریف کن برام، خب؟ بگو خدا، نمینه، نه به-

 شده؟ چی

که با کِف دست گرفت و درحالی سر تکان داد، فاصله

کرد، به پشتی تکیه زد. هایش را پاک میاشک
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دستانش را دوِر زانوهایش حلقه کرد و نگاه لرزانش 

 ای دوخت.را به گوشه

 

————————— 

 

 *قادون منه: درد و بالت به جونم

 شده؟*نولب: چی

 نی آهلل یتیردی: دوماد رو خدا رسوند.*یزنه

 رو به روح مامان قسم *سنی آنانن روحی: تو

 *دئنن: بگو
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جایی که تو همیشه دام رو بردم دشت، همون-

طوریه؟ چندتا دار و بردی. خودت که دیدی چهمی

بشینم. میون ها جا دیدم و گفتم زیر درختدرخت اون

شد. وزید، سردم نمیتری میها هم باِد کمدرخت

 نشسته بودم که... که اومد پیشم...

رمق صدا اشک ریخت. تن بیچشمانش را بست و بی

اش جانم را به کنارش کشیدم و دستم را دور شانهو بی

 حلقه کردم.

 کی اومد آیشن؟ هوم؟-

د مون... اومد و دیُمر... ُمرتضی... پسرخاله-

جام. اول نشست و حرف زد... بعد بهم گفت شنیده اون

که آتا خونه نیست و تنهام... گفت... گفت اگه بخواد 

تونه بیاد آالچیقمون تنها نباشم... داشت نزدیکم می

شد... جیغ زدم و خواستم بلند بشم که دستمو محکم می
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ترسیدم زدم... میگرفت و نذاشت برم... جیغ می

 دم...ترسیگونش... می

سرم به دوران افتاد و دنیا به دوِر سرم چرخید... 

زاده جرئت چنین شد آن حرامخدای من... باورم نمی

کاری را پیدا کرده باشد... انگار دوروز دور از ایل 

 مانده و هار شده بود... گونش را نشناخته بود!

از کنارش بلند شدم و با سرگیجه و دستانی لرزان، 

ردم و تفنگم را برداشتم. خواستم دِر گنجه را باز ک

 بیرون بروم که آیشن صدایم کرد:

 آبجی َسنی آهلل... تو دیگه کاریش نداشته باش!-

 خشمگین نگاهش کردم و غریدم:

یعنی چی من دیگه کاریش نداشته باشم آیشن؟ اون -

 طور...عوضی چه

 میان حرفم پرید و لرزان گفت:

 آبجی!فکر نکنم هورتاش زنده گذاشته باشدش -

کمی آرام گرفته بودم، اما از طرفی با شنیدن اسِم 

هورتاش تمام تنم لرزید... عصبانیتش را دیده بودم... 
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شده از خشمش را دیده و صدای ها و چشماِن سرخاخم

های از سر غیرتش، هنوز هم تنم را نعره

لرزاند... اسلحه به ستون تکیه زدم و آرام به می

 طرفش قدم برداشتم.

 کار کرده؟اش... چیهورت-

 اش را باال کشید و نالید:بینی

کردم، صدای اسبش رو وقتی داشتم جیغ و داد می-

شنیدم... شنیدم که اومد و بعدش دیگه چیزی 

های مرتضی بود که به نفهمیدم... فقط صدای التماس

 رفت و...هوا می

 صورتش را با دست پوشاند و نالید:

جا ولش تاش همونجون توی تنش نمونده بود، هور-

کرد. توی راه چندنفر از مردای جوون ایل رو دید، 

بهش گفت برن مرتضی رو َجمعش کنن، گفت شب 

 میره آالچیق خاله تا حسابرسی کنه...

تکیه به همان ستون زده و آرام، ُسر خوردم و پایین 

بار حتی آن آمدم. وای هورتاش... مطمئن نبودم این
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د از زیر دستش زنده جان مرتضی هم بتوانتِن کم

 بیرون برود...
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دستم را جلوی دهانم گرفته  و مبهوت، به اتفاقات 

تن لرزاِن آیشن کردم که متوجه پیش آمده فکر می

طرفش رفتم و از زیر بازویش گرفتم. بلندش شدم. به

دست لباس تمیز کردم تا به پشت پرده ببرمش و یک

های بدهم تا تن کند. با شنیدن صدای شیهه کشیدن

هایم تیز شدند و سر چرخاندم. آیشن را اسبی، گوش
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جا راحت گذاشتم تا لباسش را عوض کند و همان

 ِن آالچیق رفتم.طرف بیروخودم به

پرده را کنار زدم و با دیدن هورتاش، ناراحت و 

نگران قدم برداشتم. کنار اسبش ایستادم که پیاده شد و 

رویم ایستاد. هنوز هم اخم کمرنگ روی روبه

کرد و گویا قرار نبود این گره صورتش خودنمایی می

کوچک میان ابروانش، حاال حاالها باز شود. حداقل 

 این قضایا...نه تا پایان 

 شد؟ حاِل خواهرت خوبه؟چی-

 سر تکان دادم و دستش را گرفتم.

 کار کردی هورتاش؟آره، خوبه، ولی تو... چی-

هدف، به داخل آالچیق کالفه نگاهش را چرخاند و بی

دوخت. با دیدن چیزی آن داخل، ابروهایش پرید و 

 آرام زمزمه کرد:

کار چیکه اسلحه بیرون کشیدی؟ بعد به من میگی -

 کردم؟
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ام گرفته بود. نفسم را محکم میان آن ناراحتی، خنده

بیرون فرستادم و خواستم چیزی بگویم که فشار 

 آرامی به دستم آورد و لبخندی به رویم زد.

اش نگراِن چیزی نباش گونش... مگه من جنازه-

نکردم؟ اگه ُمرد هم خونش به گردن خودم. تازه به 

اخم کنن؟ چه حرفی خوان حتی بهم چه رویی می

 شون دارن؟زادهبرای دفاع از پسِر حروم

آره، نمیگم تو حق نداشتی. اون عوضی هم حقش -

بود تا به اون روز بیوفته. ولی هورتاش... بهتر بود 

ذاشتی تا یه بزرگتر تصمیم بگیره... مثال ساری می

 بیگ. ناسالمتی بزرگِ ایله و...

اهش را به افسار اسب را دور دستش پیچاند و نگ

 ی اسبش دوخت.های کوتاه شدهیال

کنه؟ دست روی دست کار میکنی آتام چیفکر می-

 کنه؟ذاره و فقط نگاهش میمی

 نیم نگاهی به من انداخت و آرام غرید:
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کنه و تموم... کی یه گلوله حروِم سر فاسدش می-

زاده رو داره؟ جرئِت دست درازی به ناموس یه ایل

خدا که زنده خانواده منو! به اونم نه هرکسی...

موندشو مدیون یدک کشیدن اسم "شاهسون" 

 بودنشه...
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نگاهم قفل سرخی پشت دستانش شده بود. آرام و با 

سر انگشتانم، پشت دستش را لمس کردم که اخمش 

 ین دوخت.غلظت گرفت و نگاهش را به زم
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دونم اگه تو نبودی... بهت مدیونم هورتاش... نمی-

آورد... حتی از اون چه بالیی سِر پاره تنم می

 لرزه.فکرکردن بهش هم تنم می

دستش را باال آوردم و روی زخم دستش را بوسیدم 

 که دستش را عقب کشید و غرید:

 کنی دختر؟ کار میچی-

دم. اگر این لبخند پرغمی به رویش زدم و نگاهش کر

توانستم رویش اسم پیامبر را مرد خدای من نبود... می

آوری که آمد تا رسالتی که تسکین دادن بگذارم؟ پیام

 جای آورد و مرا مجنون خویش کند...روحم بود را به

دستش را گرفتم و به داخِل آالچیق رفتیم. آیشن 

ای نشسته، زانوی غم به آغوش کشیده و آرام گوشه

اش را ریخت. نزدیکش شدم، گونهآرام اشک می

 بوسیدم و همراه نوازش سرش گفتم:

گریه نکن زندگِی من... گریه نکن. همه چیز که -

 درست شد. ناراحت نباش، خب؟
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که خم شده بود تا هورتاش هم به تاییِد حرفم، درحالی

 ت:کوزه آب را بردار گف

دوز*، ناراحت نباش. شب هم میریم آره بال-

 کنیم. چادرشون و کال باهاشون تسویه حساب می

های آیشن بلند شد، خصمانه هورتاش را صدای گریه

نگاه کردم که دستش روی دسته کوزه خشک شد و 

های خطاکار نگاهم کرد. سرش را به مثل پسربچه

ای معنای "چه شده؟" تکان داد که زیر لب "هیچی"

گفتم و با برداشتِن کوزه، سریع از آالچیق بیرون 

کاری دیگری ماند، خرابجا میرفت. اگر بیشتر این

 آورد! به بار می

آیشن را به هر نحوی که بود، آرامش کردم و بعد از 

خوردِن ناهار، هورتاش بیرون رفت تا به کارهایش 

برسد. من ماندم و پاره تنی که عذاب لحظات پیشش 

 توانستم آرامش کنم.کشید و هیچ جوره نمیرا می

هایم درهم رفت. اصال یاد آتا و سولماز افتادم و اخم

گذاشتم آیشن پیِش سولماز برگردد. اگر آتا دیگر نمی
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آیشن را تنها نگذاشته بود، االن این بالها به سرش 

افتادند! کدام از این اتفاقات نمیآمد و درواقع، هیچنمی

ماز باز زبان تند و تیزش را برای مطمئن بودم سول

انداخت و تا از ام به کار میطعنه زدن به جگرگوشه

 داد، دست بردار نبود...فرط غم و غصه دقش نمی

شب شد و هورتاش سری به آالچیق زد. گفت آماده 

شویم تا همراهش به آالچیق ساری بیگ برویم. قرار 

اه بود آیشن را نزِد فرنگیس خاتون بگذاریم و همر

ساری خان بیگ، به آالچیق خاله برویم تا تکلیف 

 مرتضی را مشخص کنیم...

——————————— 

 

 دوز: خواهرزن / خواهرشوهر*بال
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داخل آالچیق ساری بیگ شدیم و بعد از سالم و 

سپردم.  پرسی، آیشن را به فرنگیس خاتوناحوال

اش، فرنگیس خاتون با همان زبان شیرین و لحن جدی

آیشن را به حرف گرفت تا حواسش را پرت کند. 

طرف ساری بیگ لبخندی به رویش زدم و به

 جا شدم و زیرلب، به هورتاش گفتم:چرخیدم. جابه

 چیزی درباره این قضیه به ساری بیگ گفتی؟-

رش را به تکان دادن سرش اکتفا کرد و دقیقا منظو

متوجه نشدم که منفی بود یا مثبت! نفسم را کالفه 

بیرون فرستادم، بزاق دهانم را فرو بردم و با من و 

 من گفتم:

قدر بهتون گفته دونم هورتاش چهآتا بیگ... نمی-

 اما...
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نفسم را کالفه بیرون فرستادم و به گره خوردن 

 انگشتانم به هم، چشم دوختم. 

قیافه مرتضی بیوفته. خوام دیگه چشمم به نمی-

خاطر غیرت توی این ایل بمونه... بهخوام اون بینمی

قصد و غرضی که داشت، حتی لیاقت زنده موندن و 

جا رو نداره. با هرقدمش، قدم زدن روی خاک این

وجب به وجب این خاِک مطهر رو به گند و کثافت 

 کشه...می

قدر سر تکان داد و دستی روی سبیلش کشید. چه

 ت حین کالفگِی این پدر و پسر شبیه به هم بود!حرکا

آره گلین، راست میگی... موندِن اون توی این ایل، -

رگ و غیرت نشون دادِن خودمونه. امشب فقط بی

 میریم تا باهاشون حرف بزنیم... فقط...

 سرش را باال آورد و جدی، به هورتاش نگاه کرد.

 تو هم قراره بیای؟-

 هورتاش الی چشم تنگ کرد و آرام پرسید:

 نباید بیام؟-
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شانه باال انداخت و بلند شد. ماهم به پایش برخاستیم. 

طرف آالچیق، دستانش را پشِت کمرش قفل و از این

 به آن سمتش برداشت. قدم

دونم! گفتم خاطر کتک کاری که کردی و... نمیبه-

ند کسی چنین. هرچها هم همشاید راحت نباشی و اون

 که باید طلب داشته باشه ماییم، نه اونا.

شرف روی ناموس و خواهِر طلب چیه آتا؟ اون بی-

هاش رو درنیاوردم و من چشم داشت، همین که چشم

ش، سرش رو بیخ تا بیخ نبردیم و نذاشتم روی سینه

 جا بیاره!باید سجده شکر به

@Kimiyazabihi ♥️ | 
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چرخید که هردو با اخم و نگاهم بین پدر و پسر می

جدی، مشغول صحبت بودند. ساری بیگ ناراحت از 

گداِر پسرش و هورتاش، عاصی از دست رفتار بی

اش بود! کالفه و مرتضی و منتظر دیدن دوباره

ناراحت، سرم را پایین انداختم و به آتاخان و 

ن رسیده بودند؟ اگر همسرجانش فکر کردم! تا اال

رسیده بودند، چرا سراغی از آیشن نگرفته بودند؟ 

تر در خانه انگار نه انگار که دختری کوچک

 کشید...انتظارشان را می

دقایقی بعد، هورتاش صدایم کرد. سر باال آوردم و 

اشاه کرد تا همراهشان از آالچیق بیرون بروم. گویا 

به توافق در آن هنگامی که غرق افکارم بودم، 

مان کند. هرچند، حتی رسیدند تا هورتاش هم همراهی

اگر هورتاش نبود، باز من بودم که سِر مرتضی را 

 اش بگذارم!بیخ تا بیخ بُریده و روی سینه

جای رفتِن ما ام بهقرار بود شب را شوهرخاله و خاله

هایمان را وا بکنیم. به آالچیِق هورتاش بیایند تا سنگ
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ی برا واکندن نداشتم و فقط دلم، من که هیچ سنگ

 خواست!کوبیدن سِر آن عوضی به پاره سنگ را می

قدری ترسیده بودند که خودشان برای معلوم بود آن

قدم شدند. در آالچیق نشسته و منتظر آمدن پیش

ام با سری به زیر و ماندیم، که خاله و شوهرخاله

شرمنده، داخل شدند. شرم از سر و رویشان چکه 

ام از خجالت به سرخی رد و صورت شوهرخالهکمی

لحظه دلم به حالشان سوخت... این گرائید. یکمی

دونفر چه گناهی کرده بودند که پسِر کثیفشان چنین با 

 آبرویشان بازی کرده بود؟

نشستند و با همان گلوی خشک، شروع به حرف زدن 

کردند. بلند شدم تا چای بیاورم که خاله با لحنی 

نه خواهش کرد تا بنشینم. سر تکان دادم و گوالتماس

به محِض نشستنم، خاله دستم را میان دو دستاِن 

 اش گرفت و ملتمس نالید:زدهیخ

تو رو خدا گونش... یالوارییام* َسنَه... به جوونِی -

پسرم رحم کنید... خطا کرده، خامی کرده، حالیش 

 کنه...نبود چه غلطی می
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هم چندکالمی صحبت هایش زد و میان نالههق می

ام کرد. دلم برایش ریش شد. غریبه که نبود... خالهمی

بود، خواهِر آنایم بود... بیشتر از آیشنم که نه، اما کم 

 هم دوستش نداشتم...

 

———————————— 

 

 دم.*یالوارییام: قََسِمت می
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ای هایش گرفت و با چهرهام از شانهشوهرخاله

شرمنده و ناراحت، او را عقب کشید. چیزی در 

تر گوشش زمزمه کرد و خاله خودش را جمع و جور

بارید. دستی کرد. از چهره ساری بیگ، کالفگی می

 روی سبیلش کشید و زمزمه کرد:

دونم چی بگم. خودمم موندم توی کار اون واال نمی-

 ال توی مرام ایِل ما نیست این رفتارها...پسر... اص

 شوهرخاله عصبی و ناراحت غرید:

معلومه، رفته شهر و هار برگشته سراغمون، اصال -

 ذاشتم بره.رفتنش هم از اول اشتباه بود، نباید می

هورتاش با لحنی کنترل شده و صدایی آرام جوابش 

 را داد:

.. مرد ربطی به شهری و ایالتی بودن نداره حاج آقا.-

که چشم و دلش گرسنه باشه، حتی به ناموِس خودشم 

کنه. اون نامرد هم مصداق بارز جمله منه... رحم نمی

شاید توی این ایل بزرگه شده اما یه جو غیرت و 

 مردونگِی مردای این ایل رو نداره.
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ساری بیگ دست روی شانه هورتاش گذاشت و 

از سری به نشان مثبت برایش تکان داد. خوب شد ب

کنترلش را از دست نداده بود... هرچند، مطمئن بودم 

گذاشت و ام را زیرپا نمیاحتراِم خاله و شوهرخاله

کرد، جنازه پسرشان را وسِط تنها کاری که می

 کرد و بس!آالچیق دراز می

 ساری بیگ ادامه حرِف هورتاش را گرفت:

تصمیم ما هم اینه... که نذاریم اون پسر میوِن مردم -

دونید چه ایل و طایفه مونن. خودتون هم میما ب

غیرتی حساس و غیوری داریم. کافیه بو ببرن یکی بی

به خرج داده و حتی به ناموِس خودشم رحم نکرده. 

وقت اگه قصد ریختن خونِش رو کردن... ما اون

 تونیم جلوشون رو بگیریم...نمی

خاله پاییِن یایلقش را جلوی صورتش یاشماق کرد و 

گریست. مستاصل اما اخمالود، مانده بودم چه  صدابی

بگویم و نزدیِک خاله بروم یا نه. دلم برای هق زدن 

 شد...صدایش ریش میبی
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هایشان دقایقی بعد که به اتمام رسید، عزم حرف زدن

ام افتاده و انگار های شوهرخالهرفتن کردند. شانه

کمرش خم شده بود. نفسم را پرآه بیرون فرستادم و 

تی روی صورتم کشیدم. حتی مطمئن نبودم دل دس

سوزاندن برای پدر و مادری که حتی سعی نکردند 

پسرشان را خوب تربیت کنند، کاِر درستی بود یا 

 نه...

از آالچیق بیرون رفتم و خواستم به دنبال آیشن بروم 

 که صدای آتا را از پشت سرم شنیدم:

 گونش، باباجان؟ آیشن هاردا؟ *-

 

——————————— 

 *هاردا: کجاست
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ساری بیگ و هورتاش هم از آالچیق بیرون آمدند که 

تر آمد و بعد از ابروهای آتا متعجب باال پرید. نزدیک

پرسی با من و آن دونفر، دوباره رو به سالم و احوال

 من کرد و سراغِ آیشن را گرفت.

 نگفتی گون قیز... آیشن کجاست؟-

دانستم گفتنش به آتا کار درستی بود، یا نه. خاله و نمی

شوهرش به اندازه کافی جلوی من شرمنده بودند. اما 

گفتم و آتا هم جلوی سولماز از دهانش اگر می

 رفت... درمی

ساری بیگ و هورتاش ما را تنها گذاشتند و با 

گرفتند. به آتا نگاه خداحافظی کوتاهی، از ما فاصله 

 کردم و آرام گفتم:
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خونه ساری بیگه، پیش فرنگیس خاتون گذاشتمش. -

 طوره؟شما خوبید؟ سولماز... اون چه

 دستی روی ریشش کشید و سر تکان داد.

آره، ما هم خوبیم. رفتیم پیِش دکتر، گفت سولماز -

 هیچیش نیست. عجیب بود ولی... 

نگاهی به پشت سرش انداخت و دوباره به من چشم 

 دوخت.

دونم واال... سر ای نداشته! نمیریزیگفت هیچ خون-

خواست؟ کارم گذاشته بود؟ یا دلش توجه بیشتر می

 من موندم توی کاِر این زن...

چشمانم تا حد امکان گشاد شده بودند. یعنی چه که 

دروغ گفته بود؟ دلش هوای گردش و شهرگردی 

 کرده بود؟ 

 یعنی چی آتا؟ شما مطمئنی؟-

هم سرم به دوران افتاده بود و افکار مشوش و به

دادند. نکند... نکند ای در سرم جوالن میریخته

چیز زیر سر سولماز بود؟ نکند او فهمیده بود همه
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مرتضی خواهرم را زیر نظر گرفته و از عمد او را 

 تنها گذاشت تا... خدای من...

 ن دستانم گرفتم که آتا نگران صدایم زد:سرم را میا

 شده گونش؟ حالت خوبه؟ چی-

نگاهش کردم. خیلی هم بد نگاهش کردم. ابرو در هم 

 کشیدم و غریدم:

ام! اگه بدونید من خوبم، درست مثل زنت، عالی-

اومد دیگه ازم امروز داشت چه بالیی سِر پاره تنم می

بدونید آتا...  پرسیدین... فقط این رواین سوال رو نمی

ذارم آیشنم و با اون زن شیطان صفت من دیگه نمی

 زیر یه سقف باشه...
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کرد. متعجب بود و ناراحت. ناباور نگاهم می

کاویدند و لبانش چشمانش اجزای صورتم را می

زدگی و بهتشدند. استیصال هدف، باز و بسته میبی

کرد. طاقت نیاورد و از تک تک حرکاتش چکه می

 نالید:

شده گونش؟ چی به سر آیشن حداقل بهم بگو چی-

 اومده؟ وای آهلل...

 سرم به دوران افتاده بود. با همان حال زارم نالیدم:

دار کنه... خواست دامِن پاره تنمو لکهمرتضی می-

نه... خدا رحم کرد که هورتاش به موقع رسید وگر

 وگرنه معلوم نبود آیشنم االن...

طاقت نیاوردم، رو گرفتم و پشت به او کردم. خودش 

هم گویا به وخامِت اوضاع پی برده بود. خودش 

فهمیده بود بهتر است چیزی نگوید تا بیشتر از این، 

تر نکند... عمرا اگر اوضاع میانمان را خراب
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آن زن گذاشتم آیشن باز به همان آالچیق و پیِش می

اش را هم روی صفت بازگردد... حتی جنازهشیطان

 انداختم...دوشش نمی

داخل آالچیق ساری بیگ شدم و از فرنگیس خاتون 

سراغِ آیشن را گرفتم که گفت خوابش برده و بگذارم 

 جا استراحت کند.همان

شب را فرنگیس خاتون به من اطمینان داد که مراقب 

دانستم زگردیم. نمیآیشن است و ما به آالچیقمان با

ماجرای سولماز را با هورتاش درمیان بگذارم، یا نه. 

که آیشن را کنارمان نگه دارم، پس باید اما برای این

 گفتم...به او هم می

هایم را عوض کردم. لحاف و خانه را جمع و لباس

تشک را پهن کردم و منتظر آمدنش ماندم. مشغول 

ام را نگاه خیره های پیرهنش بود کهباز کردن دکمه

 دید. با تکان دادِن سرش آهسته پرسید:

 چی شده؟-

 خوام حرفی رو باهات درمیون بذارم.خوام... میمی-
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طرفم آمد. پیرهنش را از تنش بیرون کشید و به

اش کنارم، روی تشک نشست و نگاه مهرباِن عسلی

 را به من دوخت.

نه؟ چیزی بذار حدس بزنم... اتفاق جالبی نیوفتاده... -

 تونست بشه؟بدتر از امروز هم می

سمت دستانش سوق پیدا کرد. با دیدن نگاهم به

 های سطحی پشِت دستش، دلم ریش شد.زخم
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دستش را میاِن دستانم گرفتم و آرام، دور زخمش را 

ناخواسته حرِف دل را با سر انگشتانم نوازش کردم. 

 به زبان آوردم:

 هات آوردی؟چی به سِر دست-

دستش را از میان دستانم بیرون کشید و روی صورتم 

ام را بوسه پرمحبتی کاشت گذاشت. خم شد و پیشانی

ام حبس شد. فاصله گرفت، پلک که نفس در سینه

 گشودم و لبخند کوتاهی به رویش زدم.

 خواستی بگی؟بگو، چی می-

چه که میان من و آتا گرفتم و با آرامش، تمام آن نفس

ام، گذشته بود را برایش شرح دادم. با هر جمله

رفت. بعد از اتمام هایش بیشتر در هم میاخم

هایم، دستی روی سبیلش کشید و سر تکان داد. حرف

باز دراز بالشت زیر سرش را مرتب کرد و طاق

کشید. مستاصل روی تشک نشسته و نگاهش 

 کردم. با من و من پرسیدم:می
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کار کنم؟ آیشن رو فردا بفرستم بره هورتاش؟ چی-

 آالچیِق آتا؟

به کنار خودش اشاره کرد که مطیع، کنارش دراز 

که کشیدم و سرم را روی بازویش گذاشتم. درحالی

مشغول نوازش موهایم بود آهسته و با صدایی خسته 

 گفت:

کنیم. ولی ت میسولماز هم با آتام صحب فردا درباره-

جا. مطمئنم االن آتای تو گرده اوننه... آیشن برنمی

هم دل خوشی از سولماز نداره. پس عجله نکنیم، تا 

گیرن. ما هم از ترها چه تصمیمی میببینیم بزرگ

 کنیم.ها پیروی میاون

و ستبرش  سرم را جلوتر کشیدم و روی سینه مردانه

هایش، آرامش قلب واِر کوبشقرار دادم. ریتم الالیی

 کرد...خاصی به وجودم تزریق می

پس... فردا به آیشن بگم بیاد پیش خودمون بمونه؟ تو -

 که مشکلی باهاش نداری؟
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انگشتانش را از موهایم عبور داد و به پوسِت سرم 

رساند. در همان حینی که مشغول نوازش سر و 

 موهایم بود، زمزمه کرد:

ما آدمیزاده دیگه، نه، مشکل خاصی که ندارم... ا-

کنه! منم هروقت بهونه تنگی میقراری و دلیهو بی

 فرستیمش پیش فرنگیس خاتون!گرفتم، می

اش کوبیدم که مردانه خندید. زده مشتی به سینهخجالت

شنیدم و بیشتر اش میاش داخل قفسه سینهصدای خنده

 حیا!شدم. مردک بیزده میخجالت
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هایش، وصله جداناشدنِی وجودش گویا این شیطنت

بودند. حتی در اوج جدیت و خستگی هم باز دست از 

داشت و از خجالت دادن من در هر بازیگوشی برنمی

 برد!شرایطی لذت می

اش برداشتم و خواستم چیزی سرم را از روی سینه

بگویم که سرش را پایین آورد و بوسه کوتاه و 

شیرینی مهمانم کرد. تمام خجالت و عصبانیت ناشی 

از آن، همان لحظه فروکش کرد و جایش را به تعجب 

ام را چسبی داد که نگاه گرگرفتهو دوست داشتِن دل

 تر کرد:آرام و لحنم را نرم

 کم شیطنت کن خان اوقلی، بگیر بخواب! -

صدا خندید و نگاهش، جزء به جزِء مردانه و بی

 صورتم را از زیر نظر گذراند.

م باشه و مگه میشه کنارم باشی، سرت روی سینه-

 خیلی راحت بگیرم بخوابم؟

سرم را چرخاندم و گاز کوچکی از بازویش گرفتم که 

 سرمست خندید و مرا میان بازوهایش زندانی کرد.
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 باشه، باشه. بخوابیم! راستی...-

اال آوردم، نگاهم را به زور از آن سیبک سرم را ب

 وسوسه کننده گرفتم و به چانه و لبانش چشم دوختم.

احتماال آخر همین هفته تکین بیاد برای بردن -

فرنگیس خاتون و... آالچیق آتا بمونه. اون چندروزی 

جاست، آیشن رو میاریم پیش خودمون. یا که این

برم با آتا اینا جا، من اصال فرنگیس خاتون هم بیاد این

 بخوابم که شماها هم راحت باشید. خوبه؟

اش رها و باال داشتنیدستم را از اسارت دوست

توجه به اش را نوازش کردم و بیآوردم. گونه

هایم برای کام نگرفتن از آن سیب وسوسه خودداری

 کننده، بوسیدمش و گفتم:

های توام. فقط هرچی تو بگی، من هم پیرو حرف-

 جا بمونه؟کین... قراره چندروزی اینگفتی ت

 با چشمان بسته زمزمه کرد:

 طور؟آره. چه-

 نفسم را کالفه بیرون فرستادم و غریدم:
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 خاطره خوشی از دیدار اولمون ندارم!-
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د و صدایش، به لرزه افتادنهایش از فرط خنده بیشانه

 خواستم باز تنبیهش کنم که با خنده گفت:

 باشه، باشه، ببخشید! -

قفل دستانش را کمی باز کرد و توانستم فاصله بگیرم. 

 سرم را روی بازویش گذاشته و نگاهش کردم.

جویی نیست. خیلی خیلی مرِد ببین، تکین آدم کینه-

 خوبیه. 
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 کم گوشت تلخه.آره مشخصه. فقط یه-

 ام را نوازش کرد.با لبخند روی لبانش، گونه

 دونستی من و اون، خیلی شبیه به همیم؟می-

 ام انداختم.چینی به بینی

 خدا نکنه، زبونتو گاز بگیر!-

نه نه، جدی میگم. در اصل... اونی که گوشت تلخ و -

نچسب بود... من بودم! تکین کمکم کرد بهتر بشم... 

کنارم بود. وقتی آنام تر درست مثل یه برادِر بزرگ

گیر و پرخاشگر شدم. عصبی فوت شد، یه بچه گوشه

گرفتم. شدم. به هرچیز کوچیک و بزرگی ایراد می

ماها خیلی وابسته به مادرمونیم گونش... شاید نشون 

هاییه که مون، بسته به زنندیم اما تموم زندگی

کنیم... آنام همه دنیام بود و... کنارشون زندگی می

 دونم... رفت... نمیوقتی 

اش در هم رفته و فکر کردن به آن دوران قیافه

داد. دستم را روی بازویش کشیدم و آرام عذابش می

 گفتم:



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1222 

 بهش فکر نکن...-

 حرف سر تکان داد و تبسمی کرد. بی

تکین هم به همین خاطره که به قوِل تو، گوشت تلخ -

شده. چون مادرش داره از دستش میره و اون هم 

دونه قراره به عزای ی ازش برنمیاد. چون میکار

 مادرش هم بشینه و...

 نفسش را محکم و کالفه بیرون فرستاد.

عمو از پیشش بره. خدا نیاره روزی رو که زن-

موقع یا باید من برم پیشش، یا اون رو بیارم اون

 جا تا یه مدت پیشمون بمونه.این

 با حسادت آشکاری گفتم:

 ؟قدر دوستش داریاون-

 نگاهم کرد و آرام خندید.

 تره گونش. خب معلومه... از برادر هم بهم نزدیک-

 کنجکاو پرسیدم:
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تر خیلی سن و سالش باالست مگه؟ که برادِر بزرگ-

 کنی؟صداش می

 متفکر جوابم را داد:

تره. ولی پیرمردیه برای نه... دو، سه سالی بزرگ-

 طور؟خودش. چه

 م.شانه باال انداختم و بغلش کرد

قدر هیچی، محض کنجکاوی. خواستم بدونم چه-

 پیرتر از توئه! 

خندید و با حرض مرا به خود فشرد. آن شبمان را هم 

های هورتاش گذشت و با فکر میان خنده و شوخی

کردن به آینده مشوشی که پیِش رو داشتیم، به خواب 

 فرو رفتم...
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باز هم بقچه آیشن را زیر بغل زده و همراه خود، به 

آالچیقمان آوردمش. سر و صدای بحث میان آتا و 

اش از خواستم دخالت کنم. قیافهآمد اما نمیسولماز می

تر شده بود. هایش، خمدیشب تا االن تکیده و شانه

طور راستش تعجب هم کرده بودم... یک مرد چه

 شد؟قدر خم میه کمرش اینشبیک

میان راه آیشن را نگه داشت تا با او صحبت کند اما با 

لرزید و قطره گفت، لبانش میای که میهر کلمه

اش پایین اشک لجوجی از چشمان پیر و خسته

حال سوخت... دلم بهحالش میچکید. دلم بهمی

سوخت که محکوم به تحمل این زجر و ام میخانواده

یم... اما چاره چه بود؟ انتخاب خودمان دوری بود

طور زندگی کنیم! پس بود... خودمان خواستیم این

مان سرزنش نباید کسی دیگر را بابت این وضعیت

 کردیم...می
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سرم را پایین انداخته و دست آیشن را محکم میان 

دستانم فشردم. خواستم بقچه را باِر اسب کنم که 

 صدای ضعیفش را شنیدم:

 خودم گون باجی...بده به -

 اخم کمرنگی روی صورتم نشانده و نگاهش کردم.

 آیشن؟ مگه با قره نمیری؟-

 سرش را به نشانه نفی تکان داد.

کم نه. پیاده میرم... راهی نیست که. دوست دارم یه-

 قدم بزنم. تو برو...

نفسم را کالفه بیرون دادم و سواِر قره شدم. خواستم 

تر از آنی بودم که حوصلهبه آالچیق بازگردم اما بی

ای چمبره بزنم و حتی حوصله فکر کردن به گوشه

اتفاقات امروز را هم نداشتم. با هر پلک روی هم 

گذاشتنی، صدای جر و بحث آتا و سولماز به گوشم 

هایشان، گاه صدای آتا اوج رسید. میان بحثمی

گرفت و گاه با عجز و لحنی ناتوان، از او خواهش می

 کرد تا تمامش کند...می و التماس
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گفته بود بچه سولماز پسر است... مطمئن بودم  قابله

اگر آتا تا االن سولماز را تحمل کرده و شبانه او را 

خاطر همان پسر بود اش بیرون نکرده بود، بهاز خانه

 و بس... 

لبخند کجی روی لبانم نشست. پسربچه! پسری که 

شن شود... قرار بود بیاید، و جایگزین من و آی

عنوان جایگزین گونش بیوک خان که همه او را به

شناختند... قرار بود دردانه آتا جانشین بیوک خان می

از آیشن به آن پسربچه عوض شود و... اصال 

خواستم فکرش را هم بکنم که چه بالیی سِر پاره نمی

 آمد...تنم می
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از یورد هدایت  سمت دشتی، دورافسار قره را به

تاختم تا با شناختم، فقط میکردم. مقصدم را نمی

گونه باد با صورتم آرام بگیرم. تا از برخورد سیلی

زده نفس بگیرم. نفس احساس و یخاین هوای بی

بگیرم بلکه هوای سرد قلب سوزانم را ُمسکن شد و 

 کرد...التهابم را خاموش 

کردم و نگاهم ای را طی میهدف و ناشناختهمسیر بی

رویم بود. خواستم از به هرجایی جز جاده خاکی روبه

جاده رد بشوم که چشمانم به ماشین آشنایی خورد. 

اش داشتم. جا نگهافسار قره را کشیدم و همان

تر رفتم و نگاه کنجکاوم را روی ماشین نزدیک

طرفش به بدنه شنایی که آنچرخاندم. با دیدن چهره آ

ماشین تکیه زده بود، ابروهایم باال پریدند. مگر 

 آید؟ هورتاش نگفته بود چندروز بعد می
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ای کشید و نگاه تکین از قره پیاده شدم که شیهه

سمتم چرخید. نزدیکش شدم، سالم آرامی دادم و به

اش را از ماشین گرفت و قفل جوابم را داد. تکیه

هایش فرو برد. او هم و داخل جیب دستانش را باز

 اطراف، آرام پرسید:نزدیکم شد و با نگاهی به

 کنی؟کار میتو توی این جاده چی-

 اخم کمرنگی کردم و پرسیدم:

 کنیم!جا زندگی میمن نباید این سوال رو بپرسم؟ این-

سر تکان داد و مشغول ضربه زدن با نوک کفشش، 

 به زمین شد.

 نمیای باالتر؟ جا موندی؟چرا این-

 نفسش را محکم بیرون فرستاد و شانه باال انداخت.

منتظر یه ماشینم بیاد کمکم کنه این ماشین رو راه -

 کنه!بندازمش. حرکت نمی

لبانم را جمع کردم و نگاهی به بدنه غبارگرفته 

 ماشینش چشم دوختم.
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جاده کنی هرروز چندتا ماشین از این واقعا فکر می-

 رد میشه؟ بیا ببرمت باال.

اش را به من دوخت. الی چشم تنگ کرد و نگاه خیره

 کالفه، لپم را از داخل گزیدم و سر تکان دادم:

 شده؟ حرِف بدی زدم؟!چی-

ها را به عقب فرستاد. چنگی میان موهایش زد و آن

نگاهم جلِب موهایش شد؛ موهایی صاف و نسبتا بلند 

زده شده و چندتار بلند هم که به سمت راست شانه 

اش افتاده بودند. چشم از موهایش گرفتم روی پیشانی

و سریع نگاهم را به زمین دوختم. حواسم کجا بود؟ 

 کردم؟طور خیره نگاهش میچرا این

تونم ماشین رو نه، حرِف بدی که نزدی. ولی نمی-

 جا ولش کنم...این
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کردم هنوز در ذهنم دلیل خیرگی نگاهم را کنکاو می

و... شاید ذهنم به سمت همان حرِف هورتاش پر 

گفت او و تکین، فرقی باهم ندارند. کشیده بود که می

های آشکارشان بود! حجم خب... این یکی از تفاوت

پر پیچ و خِم هورتای هورتاش کجا و این موهای 

 اف کجا!مشکی و ص

اشکال نداره، به هرکسی که توی مسیر دیدیم، -

سپریم چندنفر رو بیارن تا ماشین رو باال بکشن. می

 برنش شهر تا تعمیرش کنن.بعدا می

دستی روی صورتش کشید و سر تکان داد. در ماشین 

را باز کرد و ساک زنانه و نسبتا بزرگی بیرون 

ا کشید. متعجب نگاهش کردم که شرمنده، ساک ر

 سمتم گرفت و گفت:به
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تو با اسبت برو، من پیاده میام. فقط... میشه این رو -

کم سنگینه، های فرنگیس خاتونه! یهببری؟ سفارش

 تونم اون همه راه بیارمش.پیاده نمی

سر تکان دادم و افسار قره را گرفتم. خودم سوارش 

شدم و خواستم دسته ساک را از او بگیرم که 

 یزان شد. طرفم از اسب آویک

تکین از بازویم گرفت و مرا محکم نگه داشت. نفِس 

ام را آزاد کردم و دوباره صاف روی قره حبس شده

نشستم. بنِد ساک را دودستی گرفتم و باال کشیدمش. 

قدر سنگین داخلش پاره سنگ گذاشته بودند که این

 بود؟

 صدای آرام و معذبش را شنیدم:

با چندتا  ست،داخلش زیتون و چای و کلوچه-

 سوغاتی دیگه از گیالن...

 سر تکان دادم و با حالت زاری نگاهش کردم.

خوبه، دستتون هم درد نکنه! فقط چندکیلویی وزن -

 ام!این ساکه؟ نگران کمر قره
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اش چال کوچکی افتاد که ناخواسته کنار چانه

ها ابروهایم باال پریدند. پس او هم از این چال و چوله

 د؟!کرداشت و رو نمی

چیِز زیادی نیست، گمونم شیش، هفت کیلو زیتونه. -

 اش هم که... بقیه

لبخندی زورکی زدم و دوباره ساک را روی کمر قره 

ای کشید و تکان شدیدی خورد. جا کردم که شیههجابه

 طفلکم شوکه شده بود!

 بینمت.پس... آالچیق ساری بیگ می-

بلد نبود؟ هم فشرد. تشکر سر تکان داد و لبانش را به

 ترسید بگوید و برایش اُفت داشته باشد؟یا می

شانه باال انداختم و با بیرون فرستادن نفسم، قره را 

 سمت آالچیق ساری بیگ هدایت کردم...به
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سمتش به آالچیق رسیدم و با دیدن هورتاش، قره را به

زور ساک را بلند کردم و ایت کردم. تا رسیدم، بههد

 سریع گفتم:

 این رو بگیر هورتاش!-

دستش را باال آورد و خیلی راحت ساک را از دستم 

گرفت. با دهانی بسته و پلِک پریده نگاهش کردم. 

 همین؟

 از قره پیاده شدم و یایلقم را روی سرم مرتب کردم.

 واقعا برات سنگین نیست؟-

 ش را به نشانه نفی تکان داد.خندید و سر

 های خواهرت؟چی هست؟ از وسایل-

 روی صورتم زدم و هول گفتم:
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 وای نه، تکین!-

 ابروهایش متعجب باال پریدند:

 شده؟تکین چی-

اومد توی جاده ماشینش خراب شد، داشت می-

خواستم برم باال و موقع عبور از جاده دیدمش. می

 یاد.ساک رو گفت ببرم و خودش پیاده م

 افسار قره را به دستش دادم.

 بیا تو برو دنبالش.-

مبهوت و خندان سر تکان داد و افسار را از دستم 

گرفت. خواست دوباره ساک را به دستم بدهد که با 

 عجز نگاهش کردم:

هورتاش؟ بندهای ساک خیلی زمخته، دستم رو -

 بُره، سنگین هم هست. خودت زحمتش رو بکش!می

هم زدن، ت و در یک چشم بهداری گف"چشم" کش

 بازگشت و سواِر قره شد.

 گردم. تو برو داخل.من میرم دنبالش و زود برمی-
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لبخند کجی زدم و نگاهم را از او گرفتم. خواستم رو 

 بگیرم که صدایم کرد:

 گونش؟ چیزی شده؟-

 نفسم را پرآه بیرون فرستادم.

 کنیم.برو، وقتی برگشتی صحبت می-

هات هم تونم و سنگینهخوام و نمیهای نمیبهونه-

 همین خاطر بود؟ به

خواستم باز چشم فهمید... نمیچه خوب زبانم را می

در چشِم فرنگیس خاتون بپرسم و به او توضیحی 

باِر آیشن را ببینم و دلم، بدهم... یا باز چشمان اشک

 خون بگرید... جان به لبخندم دادم:

خوام برم داخل. زود منتظرتم. نمیآره! همین بیرون -

 برگرد...

دستی پشت گردنش کشید و با تکان دادن سرش، از 

من فاصله گرفت. به تیرک نزدیکی خودم تکیه زدم و 

مرد و قدر جواندور شدنش را تماشا کردم. چه

 داشتنی بود مرِد من...دوست
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 ففف ففف: ففف ففف️◾

 هشتم قسمت صد و شصت و️▪

 

 

هورتاش همراه تکین بازگشت و همراهش، داخل 

آالچیق شدم. گویا در راه هم از ماندِن آیشن گفته بود 

که او هم با دیدن آیشن در آالچیق ساری بیگ تعجبی 

 نکرد. 

دور هم نشسته بودند و سینی چایی میانشان گذاشتم. 

دست آیشن را گرفتم و از آالچیق بیرون کشاندمش. 

 نوازش کردم و آرام زمزمه کردم:اش را گونه

خواد ناراحت و نگراِن چیزی ببین آیشن باجی... نمی-

باشی. من دیشب با هورتاش حرف زدم. تو و 
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جاست، توی فرنگیس خاتون تا وقتی که اون این

مونید. بعد از رفتن فرنگیس آالچیِق ما و با من می

 مونی و هورتاش پیِش باباش...خاتون هم تو پیشم می

 الید:ن

طوری مزاحم زندگی شما هم خوام اینگونش من نمی-

 گشتم آالچیق آتا.بشم! وای... کاش برمی

 اخم کردم و غریدم:

نشنوم ناراحتی کنی! برای چی مزاحم بشی؟ تو پاره -

 تن منی. هورتاش هم از تصمیمم حمایت کرد اتفاقا.

 سر تکان داد و بغلم کرد.

 قدر خوبید شما دوتا...چه-

ه لبخندی زدم و موهایش را نوازش کردم... مگر چنیم

توانستم جان بخواهد و برایش ندهم؟ مگر من جز می

خوشی دیگری هم در خانواده پدرم همین دختر، دل

 داشتم؟...

گذشت. از ای از حضور آیشن در آالچیقمان میهفته

ساری بیگ شنیده بودم که آتایم قصد طالق سولماز 
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سرش و شرایطشان، را داشت. اما به خاطر پ

دنیا توانست کاری کند. از طرفی، حتی بعد از بهنمی

توانست سولماز را طالق آمدن پسرشان باز هم نمی

دهد. چون نوزاد نیاز به مادر داشت و جدایی فرزند 

 از مادر، دست کمی از پست فطرِی سولماز نداشت...

آن هفته، تمام تالشم را کردم تا آیشن احساس ناراحتی 

د. تکین هم گویا آمده بود تا بماند! ماشینش قصد نکن

درست شدن نداشت و او هم چندروزی را بیشتر 

برای خودش مرخصی گرفته بود. وقتی ساری بیگ 

سراغ مادرش را گرفت، گفت که به پرستاری سپرده 

تا مراقبش باشد و عالوه بر آن پرستار، حواس 

چندنفر از همسایگان هم حسابی جمعِ اوست. 

آمد مادرش را رها کند و طور دلش میدانستم چهنمی

اش بود جا خانه پدریبه تعطیالت بیاید؟ هرچند؛ این

 و مطمئنا ترِک آن، برایش سخت...
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 ففف ففف: ففف ففف️◾

 قسمت صد و شصت و نهم️▪

 

 

 

و مشغول جمع کردن سفره بودم و نگاهم به هورتاش 

آیشن. هورتاش با جدیت، استفاده از اسلحه را به 

هایش گوش دقت، به حرفداد و او هم بهآیشن یاد می

ام گرفته بود. من برایش درس عبرت سپرد. خندهمی

 داد؟نشده بودم که تفنگ دست این دختر هم می

چیز را داخل خورجین قره سفره را جمع کردم همه

تا کتری رویش  سمت اجاق بازگشتمجای دادم. به

بگذارم که با یادآوری نبوِد چای خشک، آه از نهادم 

 گشتم؟بلند شد. باید به یورد بازمی
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دوباره سوار قره شدم و افسارش را کشیدم که صدای 

 تکین را از کنارم شنیدم:

 اتفاقی افتاده؟-

 نگاهش کردم و سرم را به نشانه نفی تکان دادم.

چندتا وسیله دیگه ها رو بذارم و نه، میرم وسایل-

 بیارم.

 های قره کشید.دستش را روی یال

 من برم؟ -

 ای نگاهم کرد.با ابروهایی باال رفته و حالت بامزه

 هورتاش اصال معلم خوبی نیست! طفلک خواهرت!-

تر شد. ام گرفت. نگاهشان کردم و لبخندم غلیظخنده

هایش را درهم کرده و با آیشن هورتاش چنان اخم

د که طفلک خواهرم جرئت به زبان آورد زمی حرف

 کالمی به زبان نداشت!

ذره تحملش کن. دلت براش اشکال نداره حاال، یه-

 ها!تنگ میشه
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اش افتاد. سر تکان داد و با چال کوچکی نزدیکی چانه

اش از لبخند زدن، فقط همین به رخ کشیدِن چال چانه

 را بلد بود؟

سمت فت و بهای گرافسار قره را کشیدم که فاصله

جا کردم و با ها را جابهراه افتادم. وسایلیورد، به

برداشتن چای خشک بیرون آمدم. خواستم دوباره 

سوار قره بشوم که صدای هورتاش را از پشت سرم 

 شنیدم:

 صبر کن ببینم ساری گلین!-

 طرفش چرخیدم.لب گزیدم و باخنده، به

 تو ِکی برگشتی؟-

هایش را از جیب که دستشانه باال انداخت و درحالی

 کشید، شانه باال انداخت.شلوارش بیرون می

 که فهمیدم تو برگشتی، اومدم دنبالت!بعد از این-

 با شیطنت پرسیدم:

کردی خان برای چی؟ تو که داشتی معلمی می-

 اوقلی... چرا ولش کردی؟
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دستش را ام ایستاد. پشت نزدیکم شد و سینه به سینه

گونه، روی صورتم کشید و در چشمانم زل نوازش

 زد.

معلمی که سهله... داشتنت فقط برای چندلحظه رو با -

 کنم!زندگی کردن و نفس کشیدن عوض می

 های درخشانش چرخید.نگاهم بین عسلی

قدر عاشق نباش پسر خان... برات خوب نیست این-

 قدر عاشق و مهربون باشی!این
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ام را نرم و دستانش را قاِب صورتم کرد و پیشانی

 آرام بوسید.

همین عشق تواِ که بهم قدرت زندگی میده ساری -

 قیز... من اُلَّم َسنون ُگزدَریچونا، های قیز! *

تمامم را عشق و خواستنش در بر گرفته بود... آب 

ردم و نگاهم را از بین چشمانش، به دهانم را فرو ب

 سمت لبانش ُسر دادم. آرام لب زدم:

 آیشن پیش تکینه دیگه؟ -

دست چپش را پایین آورد و دوِر کمرم قرار داد. 

کرد، آرام تر میکه مرا به خودش نزدیکدرحالی

 زمزمه کرد:

آره... به تکین هم گفتم حواسش بهش باشه من نیم -

 گردم! ساعت دیگه برمی

اش کردم زده  لب گزیدم و مشتی حواله سینهخجالت

 که مستانه خندید و مرا به داخل آالچیق کشاند...

هایم که لباسیایلقم را روی موهایم انداختم و درحالی

 کردم، آرام و باخجالت گفتم:را مرتب می
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کنن؟ خیلی بدموقع مون میاالن چه فکری درباره-

 غیبمون زد هورتاش!

خیال شد و خواست باز نزدیکم یش را بیهابستن دکمه

 شود که باخنده، از کنارش بلند شدم.

 پاشو بریم خان اوقلی، زیادی معطل کردیم!-

اش دل کندم و به زور از آن نگاه ملتمس و خواستنی

 خواستم رو بگیرم که آرام صدایم زد:

 گونش؟-

اش توانستم برای آن لحن دوست داشتنیطور میچه

سمتش چرخیدم. کنارش زانو زدم و جان ندهم؟ به 

 های پیرهنش شدم.مشغول بستن دکمه

خیالشون بشیم، خودشون راه برگشت بیا اصال بی-

 رو بلدن خب! حواِس تکین هم به خواهرت هست!

 اش را بوسیدم و به شیطنت صدایش خندیدم.گونه

 اذیت نکن هورتاش!-
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صدا و مردانه عاشق خندیدنش بودم؛ وقتی بی

شید و با آن کخندید، گاه لبش را به زیر دندان میمی

کرد! اصال عاشق اش دلبری میچال روی گونه

هایش. وجودش بودم. عاشق مردانگی و شیطنت

عاشق غیرت و غرورش. عاشق آن چشمان عسلی و 

هایی که اگر روزی همیشه براقش. عسلی

شد و در همان دیدمشان، آن روزم شب مینمی

 ماند!غرق میتاریکِی شب، 

 

———————————— 

 

*من اُلَّم َسنون ُگزدَریچونا، های قیز! : من میمیرما 

 هات دختر!برای چشم
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 ففف ففف: ففف ففف️◾

 قسمت صد و هفتاد و یکم️▪

 

 

 

نزد تکین و آیشن بازگشتیم. من جلوتر آمدم و 

آید. هورتاش گفت بعد از برداشتن هیزم، همراهم می

فسار قره را کشیدم و در نزدیکی جایی که نشسته ا

بودیم، از قره پیاده شدم. خواستم به سمتشان بروم که 

صدای جر و بحثشان را شنیدم. اخم کوچکی کردم و 

قدمی به طرفشان برداشتم. چهره آیشن سرخ و درهم 

رفته بود. تکین اما، با همان جدیت و صالبتی که 

اش مشغول مواخذه شد،اش دیده میهمیشه در چهره

بود. الی چشم تنگ کرده و نگاهشان کردم. درباره 

 کردند؟چه صحبت می

شنیدم. هایشان واضح نبود اما صدایشان را میحرف

گویند. قدری بود که نتوانم بفهمم چه میام بهفاصله
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نگاهم خیره به لبان تکین شد و حرکات لبانش را 

یشن...". گفت "این درست نیست آخواندم. داشت می

 زدند؟ چه درست نبود؟ درباره چه حرف می

نگاهم را به حالت خجالت زده و نگران خواهرم 

دوختم. با فکری که به سرم افتاده بود، ابروهایم باال 

پریدند. یعنی... یعنی امکان داشت؟ امکانش بود که 

 خواهرم به تکین... به تکین دل باخته باشد؟

م حبس کردم. حتما الب گزیدم و نفسم را در سینه

وقتی حرفی درباره احساسش به تکین زده بود، او 

طور گر گرفته و عصبی شده بود. خب... حق هم این

تر بود؟ به گمانم هفده، داشت. چندسالی از او بزرگ

شد! شک نداشتم تکین شان میهجده سالی فاصله سنی

کرد و سعی داشت قانعش اش میبرای همین مواخذه

 وانند...تکند که نمی

چهره آیشن درهم رفته و ناراحت بود. دلم برای 

 خواهرکم کباب شد. چه زود دلش را داده و رفته بود! 
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هایی که شنیدم، خود را مشغوِل صدای شیهه کشیدن

 دونفر هم به سمتم چرخید.  قره نشان دادم و سر آن

هورتاش آمد و اسبش را کناِر قره نگه داشت. پیاده 

ها را از خورجین اسب پایین هیزمکه شد و درحالی

 گذاشت، باخنده گفت:می

ها رو از روستای پایین ات! اینبیا، این هم بهونه-

آورده بودم... بهشون میگم که رفتم و از روستای 

 پایین هیزم گرفتم!

خندیدم و سری از روی تاسف تکان دادم. نزدیکش 

پائیدمشان، زمزمه شدم و درحینی که زیرچشمی می

 :کردم

جا ببین هورتاش... وقتی ما نبودیم یه اتفاقی این-

افتاده. من یه چیزهایی فهمیدم... برگشتیم، بهت 

 توضیح میدم!
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 ففف ففف: ففف ففف️◾

 قسمت صد و هفتاد و دوم️▪

 

 

 

به خواستم نگاهم خواستم نگاهشان کنم. نمینمی

افتد و خود را شرمنده و زده آیشن بیچشمان شرم

گناهکار بپندارد. دخترکم مگر چه گناهی جز دل 

 باختن کرده بود؟

زیرچشمی به تکین نگاه کردم. با ابروهایی درهم 

مشغول به راه کردِن آتش بود. مردک عصا قورت 

داده! جز نیش و کنایه زدن و زهر ریختن، کار 

گفت خیلی هورتاش می دیگری هم بلد بود؟ بعد

مهربان و آقاست! کال آقایی از سر و رویش 

 ریخت!می

کالفه دست از کار کشیدم و نزدیک آتش شدم. اصال 

ور کند! کنارش توانست یک آتش را هم شعلهنمی
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چهارزانو نشستم و آرام رو به آتش زیر خاکستر فوت 

جا کردم و دوباره فوتش کردم ها را جابهکردم. چوب

کم شعله جان گرفت. خواستم بلند شوم که که کم

 صدایم کرد:

 جا بود...پدرت این-

 اخم کردم و به سمتش چرخیدم. آرام پرسیدم:

 چیزی گفت؟ برای چی اومده بود؟-

نگاهش را به آتش دوخت و چوب دیگری درون آتش 

 انداخت.

خواست با تو صحبت کنه که نبودی. با آیشن هم می-

 یه بحث کوچیک داشتن...

سر تکان دادم و رو گرفتم. معلوم بود آمده است تا 

برای بازگشتن آیشن با من حرف بزند. اما... بحثش با 

آیشن برای چه بود؟ شاید هم وقتی آیشن داشت 

زد، آتایم شنیده بود و هایش را به تکین میحرف

چنین گر گرفته بود. وگرنه او که برای دیدن آیشن این
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اید سر بحث و دعوا را با او زد، برای چه بله له می

 کرد؟باز می

دستی روی صورتم کشیدم و کنار هورتاش نشستم. 

اش تکیه زدم که صدایش را از کنار سرم را به شانه

 گوشم شنیدم:

 شده ساری گون؟چی-

چیز خاصی نیست. آتام اومده بود باهام حرف بزنه -

 و نبودم. انگاری با آیشن هم یه بحث کوچیک داشتن.

 ا؟ چرا ما ندیدیمش؟واقع-

 شانه باال انداختم.

دونم. حتما وقتی اومده بود که ما تازه رفته نمی-

خوام به این چیزها فکر بودیم. فراموشش کن... نمی

 زنم...کنم. فردا خودم میرم باهاش حرف می

 

@Kimiyazabihi ♥️ | 

 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1252 

 ففف ففف: ففف ففف️◾

 قسمت صد و هفتاد و سوم️▪

 

 

عصر به آالچیق آتا  آیشن را همانها گذشتند... هفته

بردم و بازگرداندمش. خودش راضی به بازگشت 

بار را با آنان هم شرط کردم. سولماز هم نبود اما این

اش بازگشت تا پایان وضع حملش به آالچیق پدری

دنیا آمدن بچه، طالقش را جا بماند و بعد از بهآن

انگار بگیرد. رابطه سمن و عمه با من سرد شده بود. 

 که من مسبب تمام این اتفاقات بودم!

مرتضی هم دوباره به شهر بازگشت و دیگر خبری 

چنان از دیدن از او نشنیدیم. اما خاله و شوهرش هم

من و خصوصا آیشن و آتاخان شرمنده بودند و روی 

 آمدن به آالچیق آتا را نداشتند.

من و هورتاش زندگی عادی خود را از سر گرفته 

بودیم. کنارش خیلی خوشبخت بودم... عشق داشتم، 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1253 

محبت و توجه داشتم، چیزی نبود که بخواهم و برایم 

اش شده بودم که بدون او قدری وابستهفراهم نکند. به

وقت توانستم سر روی بالشت بگذارم. هیچحتی نمی

چنین، بشود کردم یکی بیاید و اینفکرش را هم نمی

تی اگر جانم را هم که حام! طوریهمه زندگی

 کردم...جا تقدیمش میخواست، همانمی

پای دار قالی نشسته و چشم بسته، به طرح روی این 

کردم که صدای هیاهو و جیغ و دادی، قالی فکر می

مرا از افکارم بیرون کشید. هراسان و نگران از جای 

طور یایلقم را برداشتم. آالچیق برخاستم و نفهمیدم چه

شده جلوی ه با دیدن جمعیت جمعبیرون رفتم ک

 چادرمان نفسم بُرید...

باره یخ زد و جان در پاهایم نمانده بود. تمام تنم به یک

انگار که همان انرژی ته مانده وجودم هم رفته باشد، 

 زور تا جلوی آالچیق آتا خود را روی زمین کشیدم. به

تر شدم... به آمد. نزدیکصدای جیغ و شیون عمه می

زد. سمن کوفت و دامنش را چنگ مییسرش م

زور دستانش را گرفته بود تا صورتش را چنگ به
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جان آیشن، کسی نیندازد. با دیدن چهره وارفته و بی

انگار به قلبم چنگ انداخت و چنگال تیزش را درون 

 آن فرو کرد. 

با هر بدبختی که بود، خود را نزدیک آالچیق کردم. 

صدای فغانش اوج گرفت عمه تا نگاهش به من افتاد، 

کردم. و نامفهوم اما بلند نالید و زار زد. درکش نمی

کردم. نه آنانی که با ترحم کدامشان را درک نمیهیچ

گر های که متاسف و سرزنشکردند، نه نگاهنگاهم می

شدم! شاید هم شان نمیبه من خیره بودند... متوجه

تیزی ترسیدم از خواست بفهممشان. میخودم دلم نمی

نگاهشان. از بُرندگی پوزخندشان و از شنیدن 

 آورشان...های عذابپچپچ
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تر شد. جلوتر رفتم و دیدمش... دیدمش و قلبم فشرده

پریده آتایم انداختم و جان و رنگنگاهم را به بدن بی

جا هم از تنم پر کشید و رفت. همان مانده رمقمآن باقی

اش، روی زمین زانو زدم. به خاک افتادم. در نزدیکی

 کمرم شکست!

نگاهم را روی صورتش چرخاندم. روی چهره 

ای که انگار خون زیر پوستش خشک مهربان و تکیده

 زد! شده بود. رنگ صورتش به کبودی می

چهار دست و پا خود را نزدیک جسدش رساندم و 

تم حرف بزنم. خواستم زبان بگشایم و چیزی خواس

کرد. زبانم در ام نمیبگویم اما این زبان لعنتی یاری

آمد. خواستم داد چرخید و کالمی رویش نمیدهانم نمی

بزنم. بانگ فریاد بگذارم و ناله کنم. اما انگار کسی 

دستش را جلوی دهانم گرفته و توان داد زدن را از 

 آمد؟یی از گلویم بیرون نمیمن گرفته بود. چرا صدا
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زدم. چشمم را روی صورت و دهاِن نفس نفس می

هایم روی هم افتادند و سرم اش چرخاندم. پلکشدهکج

 آمد!اش تکیه زدم. نفسم هم باال نمیزدهرا به سینه یخ

گوشم را روی قلبش گذاشتم تا صدایی بشنوم. تا 

آن صدای کوبشش را بشنوم و نفس بگیرم! اما انگار 

خواست نفس بگیرم. آن هم قلب لعنتی هم نمی

خواست جا جان بدهم. میخواست من همانمی

 جا جانم را بگیرد!همان

سرم روی قلبش بود که صدایی آشنا را از نزدیکی 

جان زده و بیخود شنیدم. پلک گشودم و چهره بهت

روی صورت خود دیدم. او هم سرش آیشن را روبه

وارش، ه و با همان نگاه ُمردهرا روی بدن آتا گذاشت

 به من ُزل زده بود...

شد گونش؟... دیدی آتا هم تنهام گذاشت؟ دیدی چی-

 هم من رو نخواست و رفت؟دیدی اون

بغض لعنتی... آن بغض مسخره لعنتی درست 

گوشه نشسته بود. جا، در گلویم چمبره زده و یکهمین
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ا آن بغض مسخره گویا قصد شکستن و پایین رفتن ر

نداشت. نگاهم به چشمان آیشن بود که قطره اشک 

کوچکی از چشمانم پایین آمد و روی پیرهن آتا 

 چکید...

هم ُزل زده جان گذاشته و بهسر روی سینه پیرمرد بی

فروغ و خموش، سر روی بودیم... آفتاب و مهتابی بی

اش گذاشته و حتی توان حالجی اتفاقی که افتاده سینه

ه بودند... نگاِه آیشن جان نداشت. را هم از دست داد

 نگاِه من هم...
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هردویمان همراهش ُمرده بودیم... چشمه اشک 

هردویمان خشک شده بود... سیاهِی چشمان آیشن 

کدر شده بود. گویا آن چراغ همیشه روشن در 

بار خفته و به خوابی ابدی فرو رفته چشمانش، این

 بود...

ام گرفت درکی از اطرافم نداشتم... نفهمیدم که از شانه

کسی آتایم را غسل طور و چهو بلندم کرد. نفهمیدم چه

داد و کفن و دفنش را در همان گورستان نزدیکی 

 روستا انجام داد...

زدم ا میتمام آن مدت را میان بهت و درد، دست و پ

دار بودم که حتی فرصت خداحافظی قدری غصهو آن

 با او را هم پیدا نکردم...

ای خسته و من مانده بودم و خواهری شکسته با چهره

ای خالی و روحی کدر... من مانده بودم و خانه

چراغی خاموش که حتی رغبتی برای روشن کردن 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1259 

رفت مان چراغش هم نداشتیم... آتایم رفت... نوِر خانه

 و احساس از تن و جاِن من هم پر کشید... 

شاید این اواخر از دستش دلخور بودم اما با تمام 

های ورزیدم. با تک تک سلولوجود به او عشق می

کردم... پدرم تنم عاشقش بودم و به او افتخار می

بود... بزرگم کرده بود... دست محبت بر سرم کشیده 

 ریخته بود... بود و دار و ندارش را به پای ما

نگذاشت کمبود مادر را احساس کنیم. داغ همسر 

کشید و نگذاشت داغ مادر را حس کنیم. پدرم بود... 

 برادرم بود... تمام کس و کارم بود...! 

شاید کمی ناراحتم کرده بود، اما با این رفتنش داغ 

های سنگینی روی دلم گذاشت. داغی که شاید زمزمه

توانست مسکنی روی دلجویانه همسرم هم نمی

 سوختگی دلم باشد...

هورتاش سعی داشت آرامم کند. سعی داشت مرهمی 

ام باشد... گفت خودم را روی جگر شرحه شرحه شده

جمع و جور کنم... گفت قوی باشم که خواهرم بدتر 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1260 

ورد... گفت من باید او را هم آرام کنم از دست می

وش که خود ناآرامم... گفت و سعی کردم گدرحالی

 دهم و دوباره روی پایم بایستم...

سومین روزی بود که از دستش داده بودیم... سومین 

روزی بود که دیگر در میان ما نبود و نبودنش را با 

کردم. هورتاش مثل کوه پشتم تمام وجودم احساس می

خواستم سقوط کنم، شکستم و میبود و هرجا که می

کرد. گرفت و بلندم میزیر بال و پرم را می

 گذاشت زانو بزنم و قامت خم کنم...نمی

نزد آیشن رفتم و سعی کردم آرامش کنم... چشمم به 

چهره خسته و ناالنش که افتاد، قلبم باز در سینه 

فشرده شد و انگار که تازه یادم آمده باشد چه بالیی به 

سرمان نازل شده، اختیار از کف دادم و اشک 

 ریختم...
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در آغوش کشیدمش؛ او هم گریه از سر گرفت، او هم 

داغِ دلش تازه شد و هق زد و نالید و عذر خواست... 

 کرد دخترکم را...عذاب وجدان داشت خفه می

بغلش کردم و به خود فشردمش. هق هقش را در 

خود را به من  ام خفه کرد و او هم با تمام وجودسینه

کشید... قلبش درد داشت و تمام این سه فشرد. درد می

روز، درد را در خود ریخته بود. دردش غده شده و 

 بیخ گلویش چسبیده بود. درست مثل من! 

خواستم نبینم، نشنوم، سر و صداهای آزاردهنده و می

توانستم... های موذی را خفه کنم اما... نمیپچپچ
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اش تقصیر من بود... تند همهگفصداهایی که می

گفتند من کمر اش دادم... میگفتند من آتایم را سکتهمی

 پدِر خودم را خم کردم!

طور نیست... اما مطمئن بودم گفت اینهورتاش می

گفت تا روح خسته و گفت تا آرامم کند. میکه فقط می

چنان گوشم ام را تسلی بخشد ولی من همزخم خورده

 ها بود...کننده آن یوانههای دبه زمزمه

که آیشن در جا، درحالیتمام غصه و بغضم را همان

که اش کردم. ساعتی بعد، درحالیآغوشم بود خالی

گرفتم، آیشن اشک روی صورتم را با پشت دست می

 را از خود فاصله دادم و برخاستم.

ای برای پدرم باید به فکر مراسم آبرومندانه

بود و احتماال برای بودم... امروز سومش می

 بعدازظهر، کلی مهماِن خوانده و ناخوانده داشتیم...

ها را آب کردیم و سینی حلوا را روی اجاق دیگ

ام را به کردم تمام بغض و غصهگذاشتیم. سعی می

که شب شود و ای دور از ذهنم بسپارم تا وقتیگوشه
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شان را در خلوت و تنهایی خویش خالی کنم. اما همه

همه از من انتظار زمین خوردن و عذاب  حال که

ایستادم. وجدان و درد کشیدن را داشتند، باید سرپا می

آوردم. نباید جلوی نگاه نباید جلویشان خم به ابرو می

کسی، حتی عمه که با درد و اخم و غصه نگاهم 

 کردم...شکستم و قامت خم میکرد، میمی

د به هورتاش گفتم مرا تا گورستان ببرد و خو

بازگرد... او هم برای امروز، گاوی زمین زده بود تا 

غذای امروز را پشت سر بگذاریم. گفتم از مال و 

ها گوسفندان آتایم استفاده کند که گفت دست به آن

 ای برای آیشن باشند...نزنیم تا پشتوانه

لرز بارش، به گورستان رسیدیم و فضای سرد و غم

به جانم انداخت. بازوهایم را در آغوش گرفتم و قدم 

به جلو برداشتم... حتی قبرش هم به خوبی از میان 

تمام قبرهای نسبتا کوچک، قابل تشخیص بود! بیوک 

خان بود و قد و قامِت بلند و سرو مانندش... مگر به 

 شد؟راحتی در یک قبر یک متر و نیمی جا می
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انداخت و نفسم را  بغض باز به جان گلویم چنگ

ربود. هورتاش خواست جلو بیاید که دستم را به نشانه 

ایستادن جلویش گرفتم و گفتم بازگرد. سر تکان داد و 

سمت زوال، بههایی روبهاز من دور شد و من، با قدم

 خانه جدید آتایم قدم برداشتم...
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کنار مزارش نشستم و دستم را روی چادر مشکی 

رنگش کشیدم... چادر سیاهی که روی خاک سردش 

کشیده شده بود. نتوانستم ببینمش... نتوانستم قبل از 

دفن شدنش، ببینمش و از او خداحافظی کنم. داغ 
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کرد و توان و قرارم را ندیدنش روی دلم سنگینی می

گذاشتم و پلک بستم. ربوده بود. سرم را روی چادر 

جا و روی سینه خاک ترکید. اشک ریختم بغضم همان

که آن صدا گریستم. تمام درِد دلم را لب زدم و بیو بی

صدایم باالتر رود، فقط دِر گوش خاک سردش 

 زمزمه کردم...

شد که دلم برایش تنگ شده بود. انگار چندسالی می

ن دور شد که او را از مندیده بودمش. چندسالی می

لحظه کشید برای یککرده بودند و... دلم پر می

دیدنش، بغل کردنش، "آتاخان" صدا کردنش و "گون 

 قیزیم" شنیدنم... 

اش. برای پدرانگی دلم لک زده بود برای خنده مردانه

 ام شدنش...هایش. برای تمام زندگیخرج کردن

خواستمش، اما حاال تا چندروِز پیش داشتمش و نمی

تم و نداشتمش... چه خواهش و تمناهای خواسمی

 ای داشت این زندگی!مسخره
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به چادر مشکی روی خاکش چنگ زدم. چادِر خاکی 

را میان مشتم فشردم و صدای هق زدنم باال رفت. دلم 

خواه نبودند و اجبارهایی هایی که دلپر بود از انتخاب

خواه شدند و آشنایانی که دشمن و دشمنانی که که دل

هایی که دند... دلم پر بود از خواستندوست ش

هایی که بهشان توانستم داشته باشمشان و داشتهنمی

 حس تنفر داشتم...

 چوخ تِز* ِگتدون* آتا... چوخ تِز...-

قدر کنار مزارش ماندم و زار زدم و دانستم چهنمی

نالیدم و گالیه کردم... وقتی به خود آمدم که باز همان 

ایم را گرفتند و مرا بلندم کردند. هدستان مردانه، شانه

آلودم را به سمتش چرخیدم و نگاه خیس و غمبه

چشمانش دوختم. طاقت نیاورد، مرا به میان سینه 

امنش کشید و دستانش را روی کمر و پشت سرم 

که مشغول نوازشم بود، آهسته کنار قرار داد. درحالی

 گوشم زمزمه کرد:

 َمنیم ُگَزلیم*... آغالما*...-
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اش میخی بود که در قلبم فرو نگار هرجملها

آمد. شد و نفسم باال نمیکردند. دلم ریش میمی

صورتم را با دستانم پوشاندم و سرم را تکیه به 

 اش زدم...سینه

 

—————————— 

 

 *چوخ تز: خیلی زود

 *گتدون: رفتی

 *منیم گزلیم: خوشگِل من

 *آغالما: گریه نکن
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 قسمت صد و هفتاد و هشتم️▪

 

 

به آالچیق بازگشتیم. مراسم در کمال احترام و شکوه 

شب را در آالچیق برگزار شد. مردان ایل هم همان

مان، گرد هم آمدند و هورتاش و بقیه مرداِن طایفه

ای نشسته و ها شدند. گوشهمشغول پذیرایی از آن

سمت سولماز هزانوی غم بغل گرفته بودم. فکرم ب

جا ندیده بودمش؟ دستی رفت... چرا این چندروز، این

روی صورتم کشیدم و خواستم بلند شوم که عمه با 

 غیظ صدایم زد:

 جا.گونش؟ بیا این-

نزدش رفتم و کنارش، روی زمین نشستم. منتظر 

 نگاهش کردم که با لحن سنگینی گفت:

 سولماز نیومده هنوز، نه؟-

 تکان دادم. سرم را به نشانه نفی

 کردم.نه، من که ندیدمش. اتفاقا داشتم بهش فکر می-
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مشغول پاک کردن خیسی اشک با پایین یایلقش از 

 اش شد. روی گونه

دونستم بیوک خان با آناش حرف زدم. گفت اگه می-

قدر زود به رحمت خدا میره که اصال دختر این

 قدر زود بیوه بشه! دیگه بهشدادم که بخواد ایننمی

نگفتم که داداشم از درد سنگین روی دلش جوون 

 مرگ شد! 

منتظرش ماندم تا حرفش را تمام کند. تا ِکی 

هایش ادامه دهد؟ من خواست به نیش و کنایه زدنمی

اش های بی سر و تهماندم و به حرفتا ِکی ساکت می

 دادم؟گوش می

 خب؟-

گفتن دخترشون که عقد محضری نشده، فقط یه -

هم انگار وقتی شهر بودن، ست که اونصیغه نامه

دنیا اومد، باید براش که بچه بهگمش کردن! بعد از این

شناسنامه بگیرن یا نه؟ سولماز گفته این بچه رو 
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ش خواد. پس مجبوریم سولماز رو عقِد برادرزادهنمی

 کنیم تا براش شناسنامه با فامیلی بیوک خان بگیریم...

عمه گفت، داغ شده بود.  چه کههایم از شنیدن آنگوش

چشمانم را تا حد امکان درشت کردم و مبهوت 

 پرسیدم:

 چی؟ ولی عمه... آخه یاشار؟-

 به تندی نگاهم کرد.

ای داری؟ بعد از فارغ شدن سولماز تو پیشنهاد دیگه-

یه صیغه بین اون دوتا خونده میشه و صیغه نامه به 

 تاریخ یک سال قبلش تنظیم میشه. بعد میرن محضر

گیرن. کنن. بعداز چندماه هم طالق میو رسمیش می

 تونه شناسنامه داشته باشه...بچه هم می
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 قسمت صد و هفتاد و نهم️▪

 

 

توانستم بگذارم با توانستم اجازه دهم... نمینمی

برادرم چنین کنند. برادرم! چه لفظ عجیبی بود 

 کردم و آرام گفتم:برایم... نگاهش 

نه عمه، من اجازه نمیدم اسم یاشار بره شناسنامه -

 اون بچه.

 اخمالود نگاهم کرد و مشکوک پرسید:

 چرا؟!-

دست و پایم را گم کردم. نگاه هورتاش به من بود و 

طرفمان ام، بهکرد. با دیدن رنگِ پریدهخیره نگاهم می

 آمد و باالی سرمان ایستاد.

 گونش؟ چیزی شده؟-
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هایش را مختصر برایش شرح داد و نگاه عمه حرف

طرفم چرخید و هورتاش تنگ شد. سر عمه دوباره به

 طلبکار پرسید:

ش؟ مگه یاشار چرا اسم یاشار نره توی شناسنامه-

 چشه؟

 جای من گفت:هورتاش دستی به صورتش کشید و به

چون اون یه آقای مجرده و قراره توی آینده ازدواج -

نمیشه اگر ببینن اسم یه زن و بچه توی کنه. براش بد 

 ش هست؟ شناسنامه

عمه مات نگاهش کرد و لحظاتی بعد، ابرو درهم 

 کشید. پشت چشمی نازک کرد و رو به من پرسید:

کار کنی؟ برادرت رو ول کنیم خوای چیپس می-

 هویت بمونه؟همین وسط بی

کش این شناسنامه هم دردسر بود که آن خاِن قداره

تراشیده بود! نفسم را کالفه بیرون فرستادم و  برایمان

 سرم را میان دستانم گرفتم.

 دونم!دونم عمه، نمینمی-
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 تر از من، صدایش را باال برد:او هم عصبی

م رو ول کنم به امون خدا! یا تونم برادرزادهمن نمی-

 یاشار، یا...

صدایش را بُرید و سرم را باال آوردم. ترسیده به 

کرد. سر چرخاندم و با دیدن اخم می هورتاش نگاه

 هورتاش، آب دهانم را فرو فرستادم. 

 یا کی عمه؟ نکنه منظورت... منظورت شوهِر منه؟-

 شانه باال انداخت و منظوردار گفت:

دونم واال، من حرف رو انداختم زمین خودتون نمی-

ای برداشتینش! چی بگم؟! ولی خب مگه چاره دیگه

خوایم بگیم اون بیوه رو می هم داریم؟ فرضا به کی

 ش شناسنامه بگیره؟عقدش کنه تا بچه

 صدای عصبی هورتاش را از باالی سرم شنیدم:

جمع کنید این بحث مسخره رو! هنوز خاک مرحوم -

ذارید؟! خشک نشده دارید ناموسش رو به حراج می

 خجالت بکشید!
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عمه لب گزید و نگاهش را دزدید. دست و پایش را 

 . از کنارم بلند شد و موقع رفتن گفت:گم کرده بود

 گوشت سر بزنم.میرم به دیگ آب-
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ام را میان دست زدهکنارم نشست و دست یخ

 اش گرفت.مردانه

 گونش؟ منو نگاه...-

بارم را به چشمانش سرم را باال آوردم و نگاه غم

 دوختم.
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 مون آواز خوند؟کدوم جغد شومی روی بام-

اش را بیرون فشار آرامی به دستم داد و نفس کالفه

 فرستاد. 

زنم این قضیه رو بهش فکر نکن. با آتام حرف می-

 کنیم. حل و فصلش می

 ام را باال کشیدم و نالیدم:بینی

تونه کاری بکنه؟ هورتاش من دل نظرت میبه-

خدا بخواد ال ندارم! بهخوشی از سولماز ندارم. اص

 ریزم!نزدیک تو بشه با همون تفنگ خونش رو می

ام هایم، خندهخندید که من هم میان اشک ریختن

 گرفت. غر زدم:

 چیه؟ ازش خوشم نمیاد. اذیتم نکن هورتاش!-

 خندان شانه باال انداخت.

 خیال برادرخانومم بشم!تونم که بیخب نمی-

 تراض کردم:هایم را درهم کشیدم و اعاخم
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با غیرت یه زن ایالتی بازی نکن هورتاش، بد با -

 کنما!غیرتت بازی می

دستی روی صورتش کشید و نفسش را کالفه بیرون 

 فرستاد.

نگراِن هیچی نباش. نهایت میریم استشهادنامه پر -

کنیم که فالن شخص صیغه بیوک خان بوده. می

گیرن براش... حداقل اون هرچند خیلی سخت می

کردن، با همون صیغه نامه نوشته رو گم نمی دست

 شد کاریش کرد. هم می

 رویم بود و آرام لب زدم:نگاهم خیره روبه

دونست گمونم سولماز از عمد گمش کرد! اون می-

ش باالخره با کارهاش یه بالیی سر آتام میاره... همه

قدری تقصیر سولماز بود... خودت دیدی که؛ آتام اون

بود که سه روزه پیداش نیست! ارزش براش بی

وقت انتظار داریم عین یه همسر و مادر خوب اون

خواد بده؟ رفتار کنه؟ تازه، استشهاد رو کی می

 دخترهاش ما بودیم که حضور نداشتیم...
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 اشکالی نداره گونش. گفتم که، حرصش رو نخور.-

تا خواست حرفش را ادامه دهد، نگاهش به 

هم گره خوردند. ش باز بهرویش افتاد و ابروهایروبه

از کنارم بلند شد و دست به سینه، نگاهش را به 

 رو دوخت.روبه

نگاه کن، تا اسمش رو آوردی، پیداش شد... من -

 میرم داخل. تو برو باهاش صحبت کن...
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اش سمت سولماز رفتم که با دیدنم، چهرهبلند شدم و به

اش خیره ماند. درهم رفت. نگاهم روی شکم برآمده

زدم که برای خودم و آن بچه گران نباید حرفی می

 ای کند و...شد. ممکن بود کار احمقانهتمام می

اش را باال انداخت و سینه فراخ نزدیکش شدم که چانه

 کرد.

 م.سالم. تسلیت میگ-

سمتی که بهسر تکان دادم و از بازویش گرفتم. درحال

 کشاندم غریدم:می

کم کنی برای تسلیت گفتن یهعلیک سالم... فکر نمی-

 دیره؟

همراه خود کردمش و به پشِت آالچیق رفتیم. خواست 

 چیزی بگوید که میان حرفش پریدم:

! گیرامبهونه نیار سولماز که خودم ختِم همه بهونه-

قدر برای آتام ارزش قائل بودی؟ حتی اگه اینواقعا 

احترامی خواستین از هم جدا بشین... باز خیلی بیمی

 کردی بهش!
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 سرش را پایین انداخت و آرام گفت:

آنام دیر بهم گفت. تازه دیشب فهمیدم. حالم هم خوب -

 نبود؛ برای همین نیومدم.

 از الی دندان غریدم:

دیدی! که چرا آره، تو هم هیچ رفتار مشکوکی ن-

داییت و پدرمادرت دائم میرن آالچیق شوهرت. تو هم 

 عین خیالت نبود!

شد... سرش را باال آورد و نگاهم کرد. باورم نمی

 چشمانش خیس بود؟!

منم واسه فوت شدن بیوک خان ناراحتم گونش. منم -

داری... تازه غصه خوردم. فقط خودت نیستی که داغ

م که بیوه شدم؟ خیال چندماه بود ازدواج کرده بود

خواست این اتفاق برام بیوفته؟ یا کردی خودم دلم می

 خیلی خوش خوشانم شدا و از خدا خواسته بودم؟ 

 قدمی به عقب برداشت.

دونی از دیشب تا حاال چه فکرایی که نکردم؟ که می-

کنن که م باز قبولم میچی سِر پسرم میاد؟ خانواده
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بیوک خان چی  پیششون بمونم یا نه؟ که فامیل

طور کنن؟ که خود اهل طایفه چهم فکر میدرباره

دونی بیوه شدن چه حسی داره کنن؟ مینگاهم می

 گونش؟

دروغ چرا... دلم برایش گرفت. نفسم را کالفه بیرون 

سمت تخته سنگی فرستادم و از بازویش گرفتم. به

 درهمان نزدیکی رفتیم و رویش نشستیم.

 گشتانش مچاله کرد و نالید:نشست، دامنش را میان ان

ذاشت برم سر از دیشب تا االن بیدار بودم. آنام نمی-

گفت برات خوب نیست. برای بچه قبر بیوک خان. می

خوب نیست... بیوک خان مرد خوبی بود. خیلی ماه 

 بود. من...

 سرش را پایین انداخت و دیدم که بغضش ترکید...

ر بود و تازه تشاید پونزده، بیست سالی از من بزرگ-

کرد که چندماه بود باهم بودیم، ولی طوری رفتار می

انگار چندین ساله زن و شوهریم. من خیلی بدی در 

حقش کردم گونش... آزارش دادم... این اواخر ازم 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1281 

دلخور شد... خیلی هم بد دلخور شد... حق داشت! من 

اصال زن خوبی براش نبودم... حتی یه دوست خوب 

نبودم، چه برسه به نامادری  هم برای دخترهاش

که رفتم خونه آتام تا مثال از هم خوب... بعد از این

جدا بمونیم و بعد صیغه رو فسخ کنیم، تازه فهمیدم که 

هاش، چی رو از دست دادم... رفتارش، مهربونی

هاش... دل خیلی بزرگی مردونگی به خرج دادن

 داشت...
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العملی نشان دهم. دانستم چه عکسگیج شده بودم. نمی

کردم؟ وقتش نرسیده بود درک و باورش می

های خود را پس بگیرم؟ شاید... شاید فقط من حرف

طوری نبود ، آنکردم و قضیهاش بد فکر میدرباره

 پنداشتمش... که می

اش گذاشتم. سرش بازدمی کردم و دستم را روی شانه

ناکش را به چشمانم طرفم چرخاند و نگاه نمرا به

جویی دوخت. لبانم را با زبانم تر کردم و جهت دل

 گفتم:

اشکالی نداره. ناراحتیش رو نکن... باز باهات -

جا نه. بریم داخل... کم کم حرف دارم؛ ولی االن و این

کنیم. کارهای حلوای فردا رو هم باید سفره رو پهن 

اگر امشب هستی، باهم انجام بدیم. قراره از روستای 

پایین و ارسباران بیان توی این چندروز. آالچیق 

 بیوک خان حسابی شلوغ میشه...
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بغضش را قورت داد و به تکان دادن سرش اکتفا 

کرد. االن فرصت خوبی برای صحبت درباره 

اش، درباره آن مسائل های عمه نبود. سر موقعگفته

 زدم. هم با سولماز حرف می

که اما جدای این قضایا، از یک چیز مطمئن بودم. این

کس، در نهایت شبیه آنی نبود که تصورش هیچ

 کردم! می

سفره را پهن کردیم و شام مردان را دادیم. سولماز هم 

کرد. دلم جایی وسایل کمکمان میگاه گاهی در جابه

اخل آالچیق بفرستمش. مطمئن بودم داد درضا نمی

ی بیوک کرد. بیوههای بعضی مردان اذیتش مینگاه

شد... جزو خان بود و هنوز هم ناموسش حساب می

هایش بود و من هم ناخواسته، رویش حساس دارایی

 شده بودم...

که دم چادر و کنار هورتاش مانده بودم و درحالی

آمده و با مشغول صحبت با او بودم، مردان بیرون 

کردند. تسلیت کوتاهی، تشکر و خداحافظی می
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طرفم خم کرد و آرام در گوشم هورتاش سرش را به

 گفت:

ها نظرت چیه بری آالچیق کناری و پیش بقیه زن-

 شون بندازم؟بمونه تا من راه

 اخم کوچکی کردم و آرام گفتم:

بچه ارشد بیوک خان منم هورتاش. االن از من -

داری پا، جای پای آتام بذارم و طایفهانتظار دارن که 

ها توی چادر قایم خوای برم مثل بقیه زنکنم. بعد می

 بشم؟!

که من ، طوریچشمانش را در کاسه چرخاند و آرام

 بشنوم زمزمه کرد:

 زن نگرفتم که؛ یه پارچه آقاست واسه خودش!-

ام را فرو لب گزیدم تا لبانم به خنده باز نشود. خنده

آمد، مرد دیگری که از آالچیق بیرون میبردم و به 

 نگاه کردم...

، نوبت جمع و جور کردن ریخت و بعد از رفتن همه

هر جان کندنی که بود، آالچیق را  ها رسید. بهپاش
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تمیز و مرتب کردیم و همه دوِر هم، جمع شدیم. آیشن 

ای نشست. ناراحت به او با سینی چایی آمد و گوشه

ای شدم. سرم توجه نگاه خیرهچشم دوخته بودم که م

را چرخاندم و با عمه، چشم در چشم شدیم. تعارف، 

 خجالت و احترام را کنار گذاشتم و جدی پرسیدم:

 کنه!چیزی شده عمه؟ نگاهتون خیلی بد اذیتم می-

 پشت چشمی نازک کرد و رو گرفت.

 ها هم نوبره!واال روی بعضی-

 با همان لحن جدی گفتم:

طعنه و متلک حرف نزنید و  روی چی؟ میشه با-

 تون رو بگید؟مستقیم حرف

طرفم خم شد و سولماز که کنارم نشسته بود، به

 پشیمان زمزمه کرد:

 فکر کنم منظورش منم.-

 عمه پرطعنه گفت:
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نه سولماز جان، منظورم تو نیستی. خودش خوب -

 دونه منظورم کیه!می
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 ابرو در هم کشیدم و پرخاش کردم.

فهمم بله فهمیدم منظورتون کی هست، ولی باز نمی-

 گیره. خود از کجا نشات میهای بیاین حرف

 او هم درست مثل خودم غرید:
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 جایی که برادر منو جوون مرگ کردی و...از اون-

ش اش نشست و اخطاروار، اسمدست سمن روی شانه

را صدا کرد. تمام غم عالم یک آن، در دلم ریخت. 

نگاهم به آیشن افتاد که سرش را پایین انداخت و از 

کنار سمن بلند شد. خواستم دنبالش بروم که سولماز 

اشاره کرد بنشینم تا خودش به دنبال آیشن برود. 

حوصله نشستم و به عمه چشم دوختم. جدی بی

 :نگاهش کردم و کلمه به کلمه گفتم

هام رو جا نه غریبه هست و نه بچه، پس حرفاین-

دونید چرا آیشن زنم. میرک و پوست کنده بهتون می

رو از این آالچیق دور کردم؟ چون تنهایی کار دستش 

دار  شرفی داشت دامن پاکش رو لکهداد و یه بی

دونید چرا آتام از سولماز جدا مونده کرد. حاال میمی

مسبب تنها موندن آیشن شده بود؟ چون همین خانوم 

کرد دیگه بود. که اگه هورتاش فقط چنددقیقه دیر می

خواهری برام باقی نمونده بود که حاال بخوام سنگش 

رو به سینه بکوبم! فکر نکنید اون مرحوم یا زنش 

گناه بودن. نه... آتای من بود، نور چشم من خیلی بی
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که نخوام ش بودم، ولی این دلیل نمیشه بود، نور خونه

هرم رو ول کنم به امون خدا و طرف اون دونه خوایه

مرحوم رو بگیرم. دیگه نشنوم حرفی از تقصیرکار 

دفعه خیلی جدی بودن کسی پیش بیاد عمه. که این

کنم و آبروی هرکسی که تو این اتفاقات برخورد می

ریزم زمین! دست داشته رو عین آِب خوردن می

و بذارید منم  سرتون توی کار خودتون باشه

 آبروداری کنم...

انگار که قفل بزرگی به دهانش خورده باشد، فقط 

که دهان بگشاید و حرفی بزند. آن کرد. بینگاهم می

نگاهش خیره به من بود و با همان چشمانش، سوال و 

کرد. سمن باالخره به حرف آمد و آهسته جوابم می

 پرسید:

 خواست اون کار رو بکنه گونش؟کی می-

 اش کوبید و لب گزید.آرام به گونه
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آهلل َمنی اولدیرسین*... نکنه کار مرتضی بود؟ برای -

ت هم واسه همین روی سر بلند همین رفت، آره؟ خاله

 کردن نداشت؟

 

———————————— 

 

 *آهلل منی اولدیرسین: خدا مرگم بده.
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 حوصله سر تکان دادم.بی

خوام بحث رو کش بدم. ولی آره... خودش بود. نمی-

خوام شما هم از این اتفاقات چیزی به کسی نگید. نمی

 ناموسی توی این طایفه اتفاق افتاده...بگن بی

سرش سمن سر تکان داد و به مادرش نگاه کرد. عمه 

 را پایین انداخت و نفسش را پرآه، بیرون فرستاد.

دونستم گونش... آقاخان هم من این چیزها رو نمی-

ای گفت باز باهم یه چارهبهم چیزی نگفته بود. اگه می

کردیم. حرف روی دلش سنگینی کرده بود می

 انگار... غصه همین چیزها دقش داد...

ای اش را روی صورتش گرفت و هپایین روسری

های گریست. در دل خود را لعن و نفرین کردم که 

چرا این موضوع را با عمه درمیان گذاشته بودم. اما 

کردند. هایش اذیتم میگفتم هم زخم و کنایهاگر نمی

که از هورتاش دستی روی صورتش کشید و درحالی

 شد، آرام گفت:کنارم بلند می



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1291 

 من میرم آالچیق آتام. تو امشب پیش خواهرت و-

 سولماز بمون... کاری نداری؟

تنگ و ناالن نگاهش کردم. نگاهم را که دل

 فهمید؟فهمید... نمیمی

 جاام.نه، برو... من این-

رویم زد. تا جلوی سر تکان داد و لبخند کوچکی به

اش کردم و خواستم به داخل بازگردم که آالچیق بدرقه

 یاد آیشن و سولماز افتادم. این موقع شب کجا رفته

بودند؟ هنوز هم اعتماد کاملی به سولماز نداشتم. 

هایش کمی برام سنگین بودند اما شاید... شاید حرف

هنوز کارهایش در یادم مانده بودند. و خیلی خوب 

شد اگر بعد از تمام شدن این قضایا، دلیل می

 کارهایش را برایم توضیح دهد...

ته باالخره پیدایشان کردم. زیر درختی، کنار هم نشس

سمتشان زدند. بازوهایم را بغل کردم و بهو حرف می

رفتم. باالی سر آیشن ایستادم و رو به هردویشان 

 گفتم:
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 بیاید بریم داخل. هوا سوز داره.-

طرف آیشن دراز کرد. سولماز بلند شد و دستش را به

لبخند کوچک و غمگینی، کنج لبانم نشست. چه اتفاق 

 خوشایند اما دیرهنگامی...

با تردید دستش را گرفت و بلند شد. پشتش را  آیشن

 تکاند و باهم، به سمت آالچیق بازگشتیم.
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خواستیم داخل شویم که عمه و سمن از آالچیق بیرون 

آمدند. گویا عزم رفتن کرده بودند. عمه با دیدن چهره 

طرفش آمد و درآغوش کشیدش. محکم بهدرهِم آیشن، 
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بغلش کرد و های های گریست. پس از دقایقی، بعد 

از کلی عذرخواهی و قربان صدقه رفتنش، 

 خداحافظی کردند و به آالچیقشان بازگشتند.

داخل شدیم و دست به سینه، منتظر نگاهشان کردم. 

رو به آیشن گفتم برود و بخوابد تا من با سولماز 

 حرف بزنم. 

وی تخت نشستیم و آیشن شعله فانوسی که به پشِت ر

جا پرده برده بود را کم کرد. بالشت پشتم را جابه

 کردم و نفسم را پرآه، بیرون فرستادم.

حوصله حرف زدن داری؟ اگه خسته نیستی... -

 خوام باهات حرف بزنم.می

 سر تکان داد و منتظر نگاهم کرد.

 اد.آره، بگو. خسته نیستم. خوابم هم نمی-

ای بازویش را بغل کرد و با لبخند تلخش، به گوشه

 خیره شد.

کنی کال وقتی تو قصد حرف زدن باهام رو می-

 پره!خواب و خستگیم می
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حال تلخِی طنِز کالمش سوخت. من هم دلم به

طور بود که باید با او تقصیری نداشتم... شرایط این

گرفتم و انگشتانم کردم... دم عمیقی جدی برخورد می

 هم گره زدم.را به

جا خوام شرایط رو برات سخت کنم و اینمن نمی-

دنیا اومدن بچه تونی تا بهبهت سخت بگیرم. می

تونی کنی نمیجا، پیش آیشن بمونی. اگه فکر میهمین

به کارهات برسی و باید آنات پیشت باشه، برگرد 

عد آالچیق خودتون. هرطوری که خودت راحتی... ب

دونم... خواستی دنیا اومدن بچه هم... نمیاز به

ازدواج کن، خواستی زیر سایه اسم و رسِم بیوک 

 ت رو نگه دار. خان بمون و بچه

 تیز نگاهش کردم و آرام گفتم:

ولی اون بچه توی همین طایفه بزرگ میشه. پسِر -

ش نمیره توی یه طایفه دیگه که بیوک خان همراه بیوه

هام ین و اون بزرگ بشه. متوجه حرفزیر بار منت ا

 که هستی؟
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 آره، متوجه منظورت شدم...-

کرد. دیروقت بود. سرش را پایین انداخته و فکر می

تمام تنم از غم دیدن صحنه امروز درد گرفته بود. 

انگار که زیر آوار بهمن و ریزش کوه مانده باشم... 

 درد داشتم و درِد دلم، به گوشت تنم رسیده بود.

ند شدم و رخت خوابمان را پهن کردم. سولماز بل

حرف و آرام، زیر پتو خزید و من غرق در اندوه بی

ای که و افکاری آشفته، به آینده نامعلوم و گیج کننده

 کردم...داشتیم، فکر می
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های د، گذشت... حرفچندماه با هر جان دادنی که بو

همان شب سومی که عمه به من زد، هنوز مثل خوره 

 جوید...به جانم افتاده و وجودم را خرد خرد، می

های آخر سولماز بود. دوباره بار و بندیلمان را ماه

جمع کرده بودیم تا به ییالق برویم. نیمی از مردان 

ها را برپا کنند و ماهم جلوتر رفته بودند تا آالچیق

ها بودیم. نگاهم مشغول بار کردن وسایل روی اسب

به آالچیق آتایم افتاد و نفسم را پرآه، بیرون فرستادم. 

هورتاش کمک کرده بود آالچیق آتا را هم جمع و 

میلی من، گفت آالچیق جور کنیم و برخالف بی

زنیم. چون قرار بود یک زن تر میامسالش را بزرگ

شند و شاید و بچه دیگر هم داخل آالچیق با

 حضورشان برای آیشن، چندان هم راحت نبود. 

افسار قره را به سمت خودم کشیدم و گردنش را 

نوازش کردم. خواستم سوارش شوم که صدای 

ام را به خودش جلب کرد. ابرو در هم ای، توجهناله

سر و  های آرام و بیکشیدم و افسار را رها کردم. قدم
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رداشتم. سر و صدا از طرف منبع صدا بصدایم را، به

آمد. آتا این آالچیق را ترمان میپِس آالچیق کوچک

زده بود که وسایل را انبار کند و هنوز فرصت جمع 

 کردنش را پیدا نکرده بودیم. 

های هایم درهم رفتند. این صداها... صدای نالهاخم

 زنانه بود؟ 

سمت آالچیق  با شنیدن صدای جیغ، تعلل نکردم و به

نفس زنان رسیدم و با دیدن جسم پخش شده دویدم. 

طرفش قدم تند سولماز روی زمین، نفسم بند آمد. به

کردم و سرش را روی دامانم گذاشتم. صورتش را 

 میان دستانم گرفتم و صدایش زدم:

 شده؟سولماز؟ سولماز خوبی؟ چی-

نگاهم را به اطراف چرخاندم... کسی نبود؟ پس او... 

 کرد؟ با که بحث می

زده و هراسان، تانم از استرس یخ زده بودند. شتابدس

از زیر بغلش گرفتم تا بلندش کنم که چشمانش را آرام 

 گشود و ناله آرامی کرد. 
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 شدی؟ خوبی؟چی-

خواستم بنشانمش که جیغ بلندی کشید و سریع دستانم 

کردم؟ کار میرا از دور بازویش رها کردم. چه

کشید؟ مطمئنا کردم که درد میجا رهایش میهمین

ها کردم و به داخل یکی از آالچیقباید بلندش می

 بردمش.می

 کسی نیست؟ کمک کنید!-

شنید؟ نگاهش کردم و صدای فریادم را کسی نمی

 هراسان پرسیدم:

 چی شد سولماز؟ خوردی زمین؟-

سرش سر تکان داد و آخ بلندی گفت. دستم را پشت 

گذاشتم تا بلندش کنم که متوجه خیسی پشت سرش 

 شدم...

 

@Kimiyazabihi ♥️ | 

 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1299 

 ففف ففف: ففف ففف️◾

 قسمت صد و هشتاد و هفتم️▪

 

 

 

نفسم در سینه حبس و حدقه چشمانم تا حد امکان گشاد 

زده، شد... دستم را از پشت سرش برداشتم و وحشت

 به خون سر انگشتانم خیره شدم... 

زید. نه؛ تمام بدنم به لرزه افتاده بود. ام لرچانه

رنگ و روی سولماز درمانده و عصبی به چهره بی

خیره بودم. نگاهم از روی صورتش، به دامان خونین 

 خودم افتاد و دنیا دور سرم چرخید...

کردم. سرش تعلل فایده نداشت. نباید وقت را تلف می

ا را روی زمین گذاشتم و بلند شدم. دستان خونینم ر

ترسیدم؛ از این باال گرفتم تا مبادا به لباسم بخورد. می

 ناک هراس داشتم...رنگ سرخ و وحشت
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خواستم قدمی بردارم که نگاهم به خیسی روی دامن 

جا دور شدم. طور از آنسیاهش افتاد و... نفهمیدم چه

اش، جان برادرم در خطر بود... آن ضربه جان بچه

 ترساند...مرا میجانش، عجیب پشت سرش و تن بی

نفس زنان به جلوی آالچیق رسیدم و بانگ فریاد بنا 

گذاشتم. چندنفر از زنان از آالچیقشان بیرون آمدند و 

با دیدن چهره ترسیده و حال پریشان من، همراهم 

شدند. به سولماز رسیدیم؛ کمک کردند تا بلندش کنیم 

ها ببریمش تا وقتی قابله و و به داخل یکی از آالچیق

 طبیبی پیدا کنند.

هم گره زدم و انگشتانم را دستان سرد و لرزانم را به

چالندم. حال من هم دست کمی از سولماز نداشت؛ 

وار بودم... اگر بالیی به جان و ُمردهقدر بیهمان

آمد... حتی فکر کردن به آن هم تنم را سرش می

 لرزاند.می

طبیب آمد و باالی سرش نشست. نبضش را گرفت، 

های نامنظم و آرامش را نگریست و نگاهی به سشنف



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1301 

پشت سرش انداخت. سرش را باال آورد و نگاه 

 اش را به من دوخت.متاسف

تونیم کاری براش جا نمیباید ببریمش شهر، این-

 بکنیم.

 با همان ته مانده جان در تنم، نالیدم:

ریزی پشت سرش رو بند تو رو خدا، حداقل خون-

ست! طوریش بشه بچه توی شکمش بیارید. اون حامله

 هم...

ادامه حرفم را قورت دادم... حتی گفتنش هم نای مرا 

جا، ربود! به تیرک وسط آالچیق تکیه زدم و همانمی

ُسر خوردم و روی زمین نشستم. سولماز چشمانش را 

 هم زد:باز کرد و لبان خشکش را به

 گون...ـِش...-

را به چشمان  سمتش رفتم و نگاهمچهار دست و پا، به

 فروغش دوختم...بی
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 قسمت صد و هشتاد و هشتم️▪

 

 

ام نلرزد، تا بغضم نترکد، تا زبانم را گزیدم تا چانه

مبادا همان ته مانده امیدم هم از دست برود... دستش 

را باال آورد. دستش را گرفتم و منتظر، به او چشم 

 دوختم.

 جانا؟ نَه ایسِتیَسن؟ *-

افتادند و هایش روی هم میرفتند؛ پلکچشمانش می

گاه، مرگ را به رخ سفیدی چشمانش گاه و بی

 کشید. با همان ته مانده رمقش زمزمه کرد:می

 مراقبش باش...-
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هایش روی هم دستم را روی شکمش گذاشت و پلک

هایش بسته شدند و چشم بستم. صدای افتادند. پلک

پیچید... سرم به دوران افتاده بود. در سرم می مرگ

یکی زیر بغلم را گرفت و بلندم کرد. دکتر کنارمان 

زد و دوباره باالی سرش نشست. دستمال خونین را 

پشت سرش فشرد و دوباره نگاهی به نبض و نفسش 

انداخت و من... من در جایی میان خواب و بیداری 

هایم غم و غصه بودم. میان زندگی و ُمردگی... میان

ور بودم و حتی رمق نالیدن و اشک ریختن را غوطه

 هم نداشتم... 

های مادرش را، شنیدم. صدای گریهصدایشان را می

ی خواهرانش را، ها و مویهصدای اشک ریختن

شود اگر گفت نوزادش خفه میای که میصدای قابله

گفت چاقو به دست نگیرد و شکمش را نشکافد... می

گفت نوز هشت ماهش است و نارس... میکودک ه

میرد و... شک نداشتم که سولماز، دنیا نیاید میاگر به

 بدترین نوع مرگ را داشت...
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با دیدن حال و روِز من، مرا از آالچیق بیرون بردند 

و تکیه به تیرکی چوبی زدم. پلک روی هم گذاشته و 

 ها را از یاد ببرم. چشمانمکردم تا آن صحنهتالش می

را آرام باز کردم و دسِت خونینم را باال آوردم. با 

دیدنش باز دنیا روی سرم آوار شد... نفس گرفتم و 

دوباره چشم بستم. دقایقی بعد، با نزدیک شدن لیوان 

آبی به لبانم و نوشیدن مایع سرد و شیرینی، انگار که 

جانم بازگشت. نگاهش کردم؛ لبخند رمق به تِن بی

 یم زد و آرام گفت:لرزان و کجی به رو

شده به سولماز گون باجی؟ خواستم برم تو، گفتن چی-

 نرو، بیرون بمون...

دستانم را باز کردم تا در آغوش بگیرمش. قدردانشان 

 بودم که آیشن را به داخل راه نداده بودند...

 تموم شد آیشن... داستاِن سولماز هم تموم شد...-

 

——————— 
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 خوای؟چی می*جانا؟ نه ایستیسن: جان؟ 
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 ففف ففف: ففف ففف️◾

 قسمت صد و هشتاد و نهم️▪

 

 

سرش را برگرداند، دستم را باال آورد و نگاه 

اش را به دست خونینم دوخت. سر انگشتانش را خیره

 آرام، روی خوِن خشک شده کشید و لرزان پرسید:

 این خون... خوِن دست تو که نیست، نه؟-

هم هایم را بهنشانه نفی تکان دادم و دندانسرم را به 

فشردم تا مبادا بغضم بترکد. سر تکان داد و نگاهش 

را از من دزدید. از آغوشم بیرون آمد و به چادر چشم 

 دوخت. لرزان و پربغض گفت:
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 چی شد آخه؟ چه بالیی به سرش اومد؟ -

زیر ام چکید. تند دستم را قطره اشکی روی گونه

 چشمانم کشیدم و زمزمه کردم:

دونم... رفتم دیدم به پشت افتاده. سرش ترکیده نمی-

بود... گمونم پشت سرش به سنگ خورده بود و... 

هاش تونست چشمحالش اصال خوب نبود. حتی نمی

 رو باز نگه داره...

 نگاهم را به دامان خونینم دوختم.

 گفت مراقب اون بچه باشیم... گفت...-

توان ادامه دادن نداشتم. نفس گرفتم و تا پلک دیگر 

ای بر بدنم بستم، صدای گریه کودکی، مثل صاعقه

 زده شد. 

سمت آالچیق رفتم. هایی لرزان، بهبلند شدم و با قدم

ام قدم برداشت. آیشن هم همراهم شد و شانه به شانه

جاِن داخل شدن و دیدن آن صحنه را نداشتم... 

جان سولماز را ببینم و سرپا بیتوانستم باز جسم نمی

 بمانم...
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نگاه خاله به من افتاد و سریع بچه را از مادربزرگش 

گرفت. داخل قنداقی پیچاند و از آالچیق بیرون 

کرد؟ نوزاد را به آغوش من آوردش. چه کار می

 داد؟می

لب گزیدم و دستانم را از هم گشودم تا در آغوش 

را در آغوشم جای بگیرمش. با احتیاط و آرام، کودک 

اش داد و تا در آغوش گرفتمش، صدای ناله و گریه

صدا و آرام ام شدت گرفت. بیهم قطع شد. گریه

ریختم و با حالتی میان غم و غصه، به اشک می

چهره درهم و چروکش خیره شدم. دستان کوچکش را 

کرد. داد و دهانش را باز و بسته میدر هوا تکان می

نفش دستانش ثابت ماند و به های بنگاهم روی رگ

انگشتان کوچکی که شاید نصف بند انگشتم بودند، 

خیره شدم. سرم را باال بردم و نگاهم را به آسمان آبی 

 ات را شکر...دوختم... خدایا... بزرگی
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 ففف ففف: ففف ففف️◾

 قسمت صد و نودم️▪

 

 

گرفته  خاله پتو را تا زیر گلویش کشید و با صدایی

 گفت:

ببرش داخل آالچیق ساری خان بیگ، آرومش کن... -

قدر به سر و منم برم سراغ آنای سولماز... این

صورتش چنگ انداخته که خون صورتش رو 

 برداشته...

طور که نگاهم به کودک بود، سر تکان دادم و همان

قدم به سمت آالچیق ساری بیگ برداشتم. آیشن هم 

لگنی را با آب ولرم پر کند و همراهم شد و گفتمش تا 

ای نشستم و بدون پلک زدن، به بیاورد. گوشه

اش خیره شدم. چه آشنا و درخشان بود این چهره

 برادر کوچک من!
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دقایقی بعد، مشغول تمیز کردن تن و بدنش با پارچه 

های آرام و نم بودم و او هم گوش به الالیی

انگار  وارم سپرده و پلک روی هم گذاشته بود.زمزمه

چاره من... آمد و خسته بود... برادر بیکه خوابش می

 برادر کوچک و یتیم من...

خواندم، با خواندم، میان اشک و آه میبا بغض می

کردم. دلم با دلی خون و چشمی تر زمزمه می

شد... تمیز کردنش یادآوری دقایق پیش، هزارپاره می

ه آیشن که تمام شد، میان پارچه تمیزی پوشاندمش و ب

ه داخل هایی کگفتم تا برود و یک دست از لباس

صندوق بود را بیاورد... وقتی آتاخان به شهر رفته 

اش خریده بود. بود، چنددستی لباس برای فرزنِد نیامده

شناخت... او عاشِق این آمد که سر از پا نمییادم می

بچه بود و صد حیف که ندیده، رفت... برادر معصوم 

. نه او روی پدر و مادر دیده بود و نه گناهم..و بی

 شان را قبل از رفتن، دیده بودند...ها، چهره بچهآن

صدای آشنایی را از بیرون آالچیق شنیدم. سرم را 

اش، لبخند لرزان و کجی باال آوردم و با دیدن چهره
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طور که زدم. هراسان آمد و کنارمان نشست. همان

 رد:نگاهش خیره به نوزاد بود، زمزمه ک

 این بچه... -

 آره، برادرمه... سولماز...-

داد. دستی بغض، مجالی برای صحبت به من نمی

 روی صورتش کشید و سر تکان داد.

 شنیدم چی شده بود... ببخشید که کنارت نبودم...-

خیلی بد بود هورتاش... من پیداش کردم... وقتی -

غرِق خون بود، پیداش کردم... وقتی داشت جون 

یدمش... سرش رو روی دامنم گذاشتم... دستم داد دمی

 رو گرفت و گفت مراقب این بچه باشم... من...
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 قسمت صد و نود و یکم️▪
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پایین هایم، راه خود را یافتند و آرام دوباره اشک

ام حلقه کرد و سرم را به آمدند. دستش را دوِر شانه

 اش تکیه زد.سینه

ناراحت نباش... عمرش به دنیا نبوده بنده خدا... تو -

ش گوش بدی و... مراقب برادرت هم باید به خواسته

 باشی...

الی پتو پیچاندمش و بلندش کردم. خم شدم و 

اشکی از اش را آرام و با لذت بوسیدم. قطره پیشانی

ام ُسر خورد و روی صورتش چکید که روی گونه

تکان محکمی خورد. لبخند پر دردی زدم و زمزمه 

 کردم:

 برادرم نه... پسرم...-

 دستش روی بازویم شل شد و متعجب پرسید:

 چی؟-
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خوام شناسنامه این پسر رو به اسِم من... می-

خودمون دوتا بگیریم... این بچه نه مادر داره، نه 

ی کیه .. نه سند و مدرکی هست که نشون بده بچهپدر.

 و پدر و مادرش کی هستن... پس...

شک، بوی سرم را زیر گلویش بردم و بوییدمش... بی

 داد...بهشت را می

این بچه از این به بعد، پسِر ماست... تانیِش ماست... -

های سیاه و درخشانش، من رو یاِد آتام اون چشم

 اندازه... می

گینی میانمان برقرار شد و دقایقی بعد، سکوت سن

 آهسته پرسید:

خوای مادرِی برادرت رو مطمئنی گونش؟ که می-

 بکنی؟

 نگاهش کردم و میان غم و غصه، خندیدم.

 مگه مادرِی خواهرم رو نکردم؟-

دستی روی صورتش کشید و حرفی نزد. نگاهش را 

به صورت تانیش دوخت و پتو را آرام، از روی 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1313 

اش را ببیند. با زد تا بهتر چهرهصورتش کنار 

زد، زمزمه صدایی که غم و شادی در آن موج می

 کرد:

 پس... اسمش رو گذاشتی تانیش... آره؟-

 آره... خیلی بهش میاد. نه؟ -

ام بوسید و آرام، مشغول نوازش پوست چروِک شقیقه

 دست تانیش شد. 

 آره، خیلی بهش میاد... من باید برم... برم تا با آتام-

حرف بزنم. بگم با خانواده سولماز هم صحبت کنه و 

اش داریم... تو هم بگه که بچه رو قراره ما دوتا نگه

مراقب خودتون باش تا برگردم. یه لباس گرم هم به... 

 تانیش... بپوشون...

اش کردم. رفت و سر تکان دادم و با چشم، بدرقه

م دوباره نگاهم را به چهره تانیشم دوختم. نگاهش کرد

و غرق عشق و درد و خوشی شدم... غرق 

بار، خرجِ برادر هایی که قرار بود اینمادرانگی

 کوچکم کنم...
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 اجبار...من مانده بودم و 

 من مانده بودم و تلخی...

 من مانده بودم و خشم...

فکر میکردم هیچگاه در شب مثال جشن مثال عروسیم 

نگذارم عسل در دهانم بگذاری ! من از جام عسل آن 

عروسی حتما بیزار خواهم بود عسلش را نخواهم 

 خواست نخواهم خورد که زهر است مرا!!!

همین هم شد من عسل عروسیم را نخواستم برایم 

طمع خوشی نداشت وقتی در جام عسلی چشمانت 

غرق شده شهد می نوشیدم! دیگر به چه کار من می 

ی شیرینی عسلی های تو   شیرینی  و آبرویی آمد وقت

 برایش نگذاشته بودند. 
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 حال... امروز ... من ماندم و عسل و خماری...

 ��دعوای دردی داری...؟

 

—————— 

 ��#شما_فرستادید 

 �😘�️❤ممنونم مونای نازنینم بابت نوشته زیبات

 

ففف ففففف: فففففففف ️◾

 لَرِگئَجه

 قسمت اول️▪

 

 

آمد... بوی زندگی و شادی و کفتن میبوی تازگی و ش

خورد. برخالف تمام تالشم برای عشق به مشام می

کنج نشینی و افسردگی، بهار شادی و زندگی را در 
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ام دمید و همه چیز به برکت وجود تانیش، زندگی

 رنگارنگ و پر شادی شد. 

ها را ُشست و تانیش با آمدنش، تمام غم و غصه

شقی و دوست داشتن جایشان را به عطر خوش عا

داد... همه با آغوشی باز از آمدنش استقبال کردند؛ 

ساری بیگ عاشقش بود و هورتاش... شک نداشتم 

جانش را هم برای این پسربچه شیرین و کوچولو 

 داد!می

دنیا ام، مینا، که تازه پسرش را بهاز عروِس خاله

آورده بود، خواستم تا به تانیش هم شیر بدهد و او هم 

 تقبال کرد.اس

خواست تا روزها آیشن تنها مانده بود و از من می

آمد، دو تانیش را به او بسپارم. مینا هم روزها می

داد و عصر دوباره به آالچیق وعده به تانیش شیر می

گشت. میانه مینا و آیشن هم باهم بهتر خودشان باز می

شده بود.  عیِد امسالمان را در سیاهی گذراندیم... من 

آیشن، لباس سیاه به تن کرده و سر قبِر آتاخان، و 
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مان را تحویل کردیم... چه اشکال داشت یک سال

 سالمان هم در کنار رفتگانمان تحویل شود؟ 

میلی و انکارهای من، ساری بیگ یایلِق برخالف بی

روشنی را به سرم انداخت تا مرا از عیِد سیاهم 

غصه قدر گفت خوب نیست اینبیرون بیاورد. می

گفت بیشتر مراقب بخورم و ناراحتی بکشم. می

حال باشد... چند یادگاری آتایم باشم تا او هم خوش

هایم، کنارم گذاشت و ها و خالهیایلق هم برای عمه

گفت خودم رخت عزا از تنشان بیرون بکشم... 

آمد هرکسی که برای عید دیدنی به آالچیق آتابیگ می

لق روشنی به سرش و لباس سیاه به تن داشت، یای

ها را هم از عزا انداختم تا به قول ساری بیگ، آنمی

گذاشت دربیاورم... دلم غصه داشت اما هورتاش نمی

حتی خم به ابرو بیاورم و غصه بخورم... وقتی 

هایم دید و به تماشای بداخالقیهای درهمم را میاخم

هایم را با نشاند و اخمنشست، لبخندی روی لب میمی

رده گفت مگر مُ گشود، سپس میشت از هم میانگ

باشد که بگذارد غباِر ناراحتی، روی صورتم 
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گفت خورشید همیشه باید بخندد، باید بنشیند... می

بدرخشد، باید با همان لبخندش دِل او را گرم کند... 

گفت و نشاند، میگفت و لبخند روی لبانم میمی

بدرخشد، گفت تا خورشیدش کرد... میترم میعاشق

تا غصه رخت بندد و همان لحظه از دلم پر کشد، 

 گفت و عشق و خواستن میانمان جان میگرفت...می
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بهارمان را با عشق و احساس زندگی در همان 

آالچیق کوچک و میان سه نفرمان گذراندیم. تانیش 
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شد تر... مگر میده بود و من عاشقتر شبزرگ

عاشِق این پسرِک چشم و ابرو مشکی نبود؟ وقتی 

انداخت و من از ترس جیغ هورتاش او را باال می

های مردانه هورتاش به هوا کشیدم و صدای قهقههمی

خندید و من در رفت، تانیش از خنده هورتاش میمی

ترس رفتم. با عشق و دل، قربان صدقه آن دو نفر می

شان شاکر کردم و خدا را برای داشتننگاهشان می

 بودم... 

در این دو، سه ماِه گذشته، آیشن هم از پیله تنهایی 

خندید. با دختراِن خود بیرون آمده بود و بیشتر می

و غروب، با خنده و رفت طایفه به دشت و کوه می

حال بودم که از گشت. برایش خوششادی باز می

 غصه و فکر نبوِد آتایم بیرون آمده بود...

ای برپا شده بود و خبرهایی از شروع باز همهمه

ها و ها، ارسبارانمسابقاتی جدید میان شاهسون

رسید. ساری بیگ مردمان روستای پایین به گوش می

خواهد آالچیقشان بروم که میگفته بود تا امشب را به 

 درباره موضوع مهمی با من حرف بزند. 
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آالچیق خودمان را مرتب کردم و خواستم بلند شدم که 

سرگیجه بدی گریبانم را گرفت. دستم را تکیه به 

تیرک چوبی زدم و خود را سرپا و ساکن نگه داشتم. 

آمد. خواستم بیرون بروم های تانیش میصدای گریه

جا به و چشمانم سیاهی رفت. همان که سرم گیج

 تیرک تکیه زدم و به پایین ُسر خوردم. 

 گونش خانم؟ گون خانم؟-

 سرم را میان دستانم پنهان کردم و نالیدم:

 بیا تو.-

 هایش کوبید.فاطمه داخل شد و با دیدنم روی گونه

 خدا مرگم بده، حالتون خوبه؟-

 رد. به طرفم دوید، از زیر بازویم گرفت و بلندم ک

 آره آره، من خوبم.-

 دستم را به تیرک گرفتم و بلند شدم.

 طور بود؟ تانیش چه-
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از بازویم گرفت و مرا به سمت تخت گوشه آالچیق 

 برد و روی تخت نشاند.
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چه کم نفخ داشت. دوتا بقاون حالش خوب بود. بچه یه-

کوچیک پر برگ و ریشه دادم به آیشن که بجوشونه 

 بده خورِد اون بچه! خودتون خوبید گون خانم؟

ای که نگاهش کردم؛ زن پا به سن گذاشته و باتجربه

شد به ایل ما آمده بود. قبل از آن، کنار چندسالی می

کرد. مادرش و در خانه طبیبی در روستا زندگی می
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ه یاد داشت و اگر درد خودش هم کم و بیش، طبابت ب

 زدیم تا بیاید.و مرضی داشتیم، او را صدا می

دستت درد نکنه. خدا رو شکر چیز بزرگی نبود. -

 زنی؟ راحت باش.فقط... چرا خانوم صدام می

 سرخوش خندید و لب گزید.

نگید این حرف رو؛ ناسالمتی بزرگ این طایفه -

 شمایید! 

شت سرم را ابروهایم متعجب باال پریدند! بالشت پ

هایم گرفت و مرا به عقب هل درست کرد، از شانه

 داد تا دراز بکشم.

 دراز بکشید، گمونم فشارتون افتاده.-

ای بعد، آب قند به دست کنارم سریع بلند شد و دقیقه

 نشست.

خواستم بلند شوم که گذاشت، دستش را پشت سرم 

قرار داد و کمی سرم را بلند رد. قلوپی از آب قند 

 خوردم و دوباره دراز کشیدم.

 تون کنم؟ذارید معاینهگون خانم... میگم... می-
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ساعدم را از روی چشمانم برداشتم و زیرچشمی، 

 نگاهش کردم.

 خواد.من خوبم فاطماجان، دستت درد نکنه. نمی-

 گفت:انگشتانش را به هم پیچاند و با من و من 

 آخه...-

نگاهش را پایین آورد که نفسم را کالفه بیرون 

 فرستادم و سر تکان دادم. 

کم زودتر. االن کنی فقط یهباشه، هرکاری می-

 خوام برم آالچیق ساری خان بیگ...می

هایش را باال زد... دقایقی "چشم"ای گفت و آستین

بعد، پیرهنم را پایین انداخت و الی چشم تنگ کرد. 

ام تم چیزی بپرسم که دستش را روی باالتنهخواس

گذاشت. چشمانم را حد امکان گشاد شدند و مبهوت 

 نگاهش کردم.
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ابروهایم تا حد امکان باال پریده بودند و متعجب، به 

 کردم. کارهایش نگاه می

 میگم...-

ام آورد که "آخ"م به هوا رفت. فشار آرامی به باال تنه

مثل کسانی که خطای بزرگی کرده باشند، نگاهم کرد 

 و پشیمان گفت:

 خیلی درد داشت؟-

چشم بسته سر تکان دادم. نفسم را سردرگم و عصبی 

بیرون فرستادم و خواستم چیزی بگویم که صدای 

 هورتاش را از آن طرف آالچیق شنیدم:
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 بدموقع اومدم؟ آخ آخ،-

 صاف روی تخت نشستم و پیرهنم را مرتب کردم. 

 نه، بیا تو.-

 دستی پشت گردنش کشید و باخنده گفت:

 خب... من میرم بیرون، کاِرتون تموم شد، میام!-

چرخید. نگاه نگاه فاطمه میان من و هورتاش می

مستاصلش را به مسیر رفته هورتاش دوخت و پس 

 گاهم کرد و آرام گفت:زده ناز دور شدنش، شتاب

 دونه، نه؟نمی-

 ابرو در هم کشیدم.

 دونه؟چی رو نمی-

 با خنده لب گزید.

ت کنی این درد سینهدونی! فکر میپس خودتم نمی-

 برای چی بود؟ یا ضعِف االنت!

های گنگ نگاهش کردم که باز یکی از آن خنده

زد و اش سر داد و بلند شد. فاطمه حرف مینخودی
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من مبهوت، خیره به حرکت لبانش بودم. گیج بودم و 

 شدم...تر میاش، گیجبا هر جمله

ای خندان و باالخره بیرون رفت و هورتاش با چهره

ی فاطمه نگاهی پرشیطنت داخل شد. به راِه رفته

 نشست، گفت:که کنارم میاشاره کرد و درحالی

 جریان چی بود گون خانم؟-

مشتی به بازویش کوبیدم و پاهایم را به زیرم کشیدم. 

های فاطمه بودم اما... االن هنوز هم مبهوت حرف

 فرصت مناسبی برای به زبان آوردنش نبود! 

چیز خاصی نبود هورتاش! فکرای منحرفت رو -

 م کنه.برای خودت نگه دار! اومده بود معاینه

 آهسته پرسید:ابرو در هم کشید و 

 معاینه برای چی؟ خوبی؟-

 سر تکان دادم.

هم رفت. حالم هم بهکم سرم گیج میآره، یه-

 خورد...می
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 نگاهش درخشید.

 خب؟-

 شانه باال انداختم و لب برچیدم.

 چیز خاصی نگفت. گفت مسموم شدم.-
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به سینه، به تخت تکیه زد و با شیطنت نگاهم دست 

 کرد.

 شدی؟وقت چرا باید اون شکلی معاینه میاون-
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لب گزیدم تا لبانم به خنده باز نشوند. تا همه چیز را 

 داشت، نه؟!دانست، دست از سرم برنمینمی

 مشکالت زنونه! باید همه چیز رو بدونی مگه؟!-

 به سمتم خم شد و روی موهایم را بوسید.

هرچی که درباره تو باشه، به منم مربوطه ساری -

کم زودتر بریم گلین! حاال بلند شو و آماده شو، باید یه

 آالچیق آتام. 

خواستم بلند شوم که باز سرم گیج رفت و درد خفیفی 

مثل ساعقه، از تنم گذشت. دم عمیقی گرفتم و صاف 

پرده قدم برداشتم و مخاطب قرارش ایستادم. به سمت 

 دادم:

واسه چی زودتر؟ زودتر از کی؟ امشب مهمون -

 داره؟

به تخت تکیه زد، یکی از پاهایش را جمع و آرنجش 

 را روی زانویش گذاشت. با تفریح نگاهم کرد و گفت:

های طایفه امشب قراره بیان آره، همه ریش سفید-

 آالچیق آتام.
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 را بیرون آوردم.پرده را کنار زدم و سرم 

 کار دارم؟جا چیریش سفیدها؟ خب... من اون-

 ابرویی باال انداخت و خندان نگاهم کرد.

تو هم ریش سفیِد طایفه خودتی، گلین خانم! تو هم -

 باید باشی خب!

اش به هوا ای برایش رفتم که صدای خندهچشم غره

 رفت. 

کجای من شبیه ریش سفیدهاست؟ ریِش سفیدم یا -

 م؟!میدهقامت خ

خم شده و مشغول بیرون کشیدن پیراهن بلند و 

مناسبی برای امشب بودم. صاف شدم و تا چرخیدم، 

سینه به سینه هورتاش شدم. موهایم را از روی 

ام کنار زد و بوسه عمیق و پرمحبتی روی پیشانی

 ام نشاند.پیشانی

خانومی و بزرگیت، شجاعت و فداکاریت، -

وم به ارث بردی، همه هایی که از اون مرحخصلت
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ت بدون. که تو رو بزرگِ طایفهشدن دلیلی برای این

 ها کافی نیست؟همین

های روی هم افتاده از سر لذتم را گشودم و پلک

 پرتشویش نگاهش کردم.

نکنه صداشون دربیاد هورتاش؟ که چرا ساری -

بیگ، عروس جوون خودش رو آورده وسط یه بحثی 

 روس نداره!که شاید هیچ ربطی به یه ع

 اش نشاند.اخم کمرنگی روی پیشانی

خواد اعتراض کنه؟ چرا باید اعتراض کنن کی می-

ها فوت کنن، پسرشون طور که وقتی اونآخه؟ همون

میشه بزرِگ اون طایفه، تو هم شدی بزرگِ طایفه 

خودت و به عنوان یه نماینده از طایفه خودت توی 

 جلسه امشب باید باشی.

ِر اون مرحومم... شاید طایفه خودم آخه من... دخت-

 دونیم...من رو قبول داشته باشن ولی بقیه رو که نمی

بخشی اش گذاشت و با لحن آرامشسرم را روی سینه

 زمزمه کرد:



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1331 

های دختر و پسر، چه فرقی داره؟ هردوشون داده-

های از پدر و خدا هستن، هردوشون خصلت

فتخار برن، هردوشون مایه امادرشون به ارث می

پدر و مادرشون هستن! اگه قراره بچه اول ما هم 

دختر  بشه و دقیقا مثِل تو باشه... شک نکن تاج 

 ذارمش روی سرم...کنمش و میمی
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برای منشی و محبت این مرد، حرفی هم مقابل بزرگ

گفتن داشتم؟ نفسم را پر آه و حسرت بیرون فرستادم 
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و به این فکر کردم که ای کاش، این جمالتش همه 

 رنگ و بوی واقعیت داشتند...

اش را از روی میخِ روی آماده شدم، کت آویزان شده

تیرک برداشت و بیرون رفتیم. به آیشن گفته بودم 

اخل تانیش را پیش خودش نگه دارد تا بازگردیم. د

آالچیق شدیم؛ هنوز کسی از مرداِن دیگر طوایف 

نیامده بود ساری بیگ روی تخت نشسته و پیپ 

زده و کشید. تا ما را دید، بلند شد که خجالتمی

 شرمنده گفتم:

سالم آتابیگ؛ تو رو خدا بشینید، خجالت میدین آدم -

 رو!

سر تکان داد، پک محکمی به پیپ زد و با فاصله 

لبخند کوچک و محوی زیر آن  دادنش از لبانش،

 هایش، روی لبانش نشاند. سبیل

 سالم از ماست گلین! بیا بشین پیشم.-

برگشتم و مستاصل به هورتاش نگاه کردم که با خنده 

 شانه باال انداخت.
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 سالم آتا! منم اینجا هستما!-

 ساری بیگ سر تکان داد و به شوخی جوابش را داد:

گلین دیر به دیر بهم  تو که هر دقیقه ور دل خودمی؛-

 سر میزنه! 

 کنارش نشستم که به پشتی اشاره کرد تا تکیه بزنم. 

 طوره؟تانیش چه-

نگاهش کردم. چشمانش با هربار آوردن اسم تانیش، 

درخشید. طبق معمول، بازهم همان غم و می

حالی عجیب در چشمانش هویدا بود. لبخندی خوش

 پرمحبت و قدردان به رویش زدم.

اش داره. م خوبه آتابیگ. دادمش آیشن نگهاون ه-

 تون نشه.گفتم امشب مزاحِم جلسه

طرفم نشست. به پشتی تکیه زد و هورتاش هم آن

 دست به سینه، نگاهم کرد.

خواد به گونش و تانیش حسادت آتا؟ عجیب دلم می-

کنم! گمونم مهر اون فسقل بچه هم بیشتر از من، به 

 ها!تون نشستهدل
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یلش کشید و با خنده به هورتاش نگاه دستی روی سب

 کرد.

حسادت؟ اصال اینی که میگی به قد و باالت نمیاد -

باباجان! بلند شو؛ بلندشو یه سر برو بیرون و به 

ات سر بزن. بهش بگو آتیِش زیر غذا رو تند کنه عمه

 که شام برای نصفه شب نمونه.

 میان حرفشان پریدم:

 بذارید من برم آتابیگ.-

 ام گذاشت.روی شانهدستش را 

نه گلین، تو بشین باهات حرف دارم. هورتاش االن -

 میره.

هورتاش کالفه بلند شد و باخنده و عصبی نگاهمان 

 کرد.

شد من هم توی جلسه االِن شما دونفر حاضر چی می-

 بودم؟

 یِری اُغالن، یِری! *-
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اش کردم. تا بیرون رفت، ساری بیگ با نگاهم بدرقه

 ی گفت:نگاهم کرد و جد

دونی که امشب برای چی قراره خب گلین... می-

 جا باشی دیگه؟این

 

——————— 

 

 *یِری اُغالن: برو پسر!
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 هم پیچاندم و دم عمیقی گرفتم.هایم را بهانگشت

قرار که هورتاش یه چیزهایی بهم گفته بود. این-

های هر طایفه امشب دور هم جمع بشن و... گبزر

 شما گفتی تا من هم توی جلسه امشب باشم.

 آره، دقیقا همین رو گفتم!-

بلند شد و درحالی که یکی از دستانش را پشت 

کمرش قرار داده بود، با دست دیگرش پیپ را به 

 لبانش چسباند و پک عمیقی زد.

 سواالت رو بپرس گلین.-

ام متوجه حالم شده از حالت زاِر چهره شک نداشتم

 بود!

 گن؟هاشون... چی درباره این تصمیم شما میحرف-

 تو کاریت نباشه قیزیم... خودم فکرش رو کردم.-
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سر تکان دادم و دیگر چیزی نگفتم. باید منتظر 

بار چه فکری در دیدم ساری بیگ اینماندم و میمی

 سر دارد...

ند طایفه، دور هم جمع ساعاتی بعد، همه بزرگان چ

شان چایی آوردم و نگاه مستاصلم را شدند. برای همه

بین ساری بیگ و هورتاش چرخاندم. هورتاش اشاره 

کرد تا بنشینم که سرم را به نشانه نفی تکان دادم. 

خواستم به پشِت پرده بروم که ساری بیگ از پشت 

 صدایم زد.

 گلین؟ َگه اُتی. *-

طرفشان رفتم و کنار به نگران و با حالتی عصبی،

ساری بیگ، به پشتی تکیه زدم. سرم را پایین انداختم 

شان و مشغول وررفتن با پاییِن یایلقم شدم. نگاه خیره

کردم و این سنگینی نگاهشان، اذیتم را حس می

ای کرد تا حواسشان را سرفهکرد. ساری بیگ تکمی

اش را از روی من پرت کند؛ سپس فنجان چایی

 ت و جلوی من گذاشت.برداش
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خدای من... این مرد تا امشب مرا از شرم و خجالت 

که سرم را آن داشت؟ بیکرد، دست برنمیذوب نمی

سمتش هل دادم و زمزمه بلند کنم، آرام فنجان را به

 کردم:

 دستتون درد نکنه، تشنه نیستم.-

 دستش را روی دستم گذاشت و گفت:

 . *میَشمایچ* گلین، من تََزه* ایچ-

 

 

————————— 

 *گه اوتی: بیا بشین

 *ایچ: بنوش

 میشم: تازه )چایی( نوشیدم.*تزه ایچ
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 سرش را باال برد و رو به جمع گفت:

ای که قراره توی روستای تون درباره مسابقههمه-

پایین و بین اهالی ایالت و روستایی برگزار بشه، 

شنیدین. قراره چندتا از مردهای توانای طایفه ما هم 

توی این مسابقات شرکت کنه. یه سری مسابقات 

دونم، سوارکاری و طناب کشیه. تیراندازی... چه می

های ایالت یه سری مسابقات بافندگی هم برای خانوم

ها خود خانومو روستای پایین هست که خب، 

خوام هرکدومتون اگه داوراش هستن. ازتون می

تون هست، تیرانداز و سوارکار قابلی توی طایفه

 پیشنهاد بدید برای این مسابقه.
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هرکدامشان مردی را پیشنهاد دادند و در آخر، ساری 

 بیگ به من نگاه کرد. 

 تو چی گلین؟ تو کی رو پیشنهاد میدی؟-

ربان ساری بیگ، و نگاهم بین چهره مصمم و مه

قیافه متعجب مردان چرخید. نفس عمیقی گرفتم و 

 آرام گفتم:

 آتابیگ...-

 بگو گلین، کی رو پیشنهاد میدی؟-

 ای کردم.لبم را با زبانم تر، و تک سرفه

پسِر حسین خان سوارکار خوبیه، برادرزاده آقامحمد -

هم توی کار تیراندازی آدِم قابلی هست و همه روزش 

ها جز اونگذره. بهوی جنگل و دشت میبه شکار ت

 هم...

اسم چندنفر را دادم و تمام مدت، سکوت سنگینی میان 

جمع حاکم بود. درنهایت، یکی از مردان با لحن 

 اعتراض آمیزی گفت:
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ساری خان؟ خیلی ببخشید، ولی اخه عروِست؟ مگه -

 اون بزرگ طایفه بیوک خانه؟

 مش پرسید:ساری بیگ نگاهش کرد و با متانت و آرا

ی بزرگ اون پس کی آقاعباس؟ عروسم، بچه-

ای نبود که آدِم طایفه مرحومه. اگه آدِم الیق و شایسته

 خودش هم قبولش نداشتن!

 مرد دیگر گفت:

این درسته که بچه اول اون مرحومه، ولی آخه یه -

دختر؟ ساری بیگ از شما بعیده همچین تصمیمی 

 بگیرید!
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اخم کرده و سرم را پایین انداخته بودم. راست 

جا برای خودم هم عجیب گفتند؛ حضورم در اینمی

 بود! ولی خب...

مگه دختر چشه؟ دخترهامون هم آدمن احمدخان! -

ها هم توی همین ایل بزرگ شدن، تربیت ما رو اون

گرفتن، درست به شیوه و طریقه خودمون! حاال 

 ها رو جزِو این ایل ندونیم؟ اون

دونید ساری بیگ، دخترها خیلی خودتون هم می-

جور تر از اونی هستن که بتونن توی اینضعیف

مسائل تصمیم بگیرن! شما تاحاال دیدین یه خانوم 

م و پادشاه بشه؟ یا بتونه درست حسابی بتونه حاک

 مملکتو اداره کنه؟ 

 سپس همان مرد با طعنه ادامه داد:

بهتر نیست عروست توی همون مسابقات بافندگی -

 نظر بده و توی کارهای مردونه دخالتی نکنه؟
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نگاهم قفل مشت شدِن دست هورتاش شد و آب دهانم 

های را فرو بردم. من هم دیگر طاقت این طعنه

شان را نداشتم. علنا داشتند مرا دست مسخره

انداختند، آن هم جلوی چشمان هورتاش و ساری می

 خان بیگ!

آره ساری بیگ، راست میگن. بهتره یه بزرگِ دیگه -

برای طایفه بیوک خان انتخاب کنید. یکی که هم مردِم 

خودشون قبول داشته باشن، هم مردهای طوایف 

 دیگه!

را روی زانوهایش کشید و ساری بیگ کالفه، دستش 

 گفت:

 ولی بچه اوِل بیوک خان...-

 میان حرفش پریدند:

 بیوک خان یه دختِر دیگه هم داره ساری بیگ! سایه-

شما همیشه باالی سر ما، ولی پسرتون قراره روی 

تخت شما بشینه. بهتر نیست مردی که تونست 
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شایستگی خودش رو نشون بده، دختر دوم بیوک خان 

 ه و بشه بزرگِ اون طایفه؟رو عقد کن

دیگر داشتند پایشان را از گلیمشان درازتر 

کردم و به قدر هم سکوت میکردند... هرچهمی

زدم، اما قمار روی خواهر احترامشان حرفی نمی

ام ام بود، عاصی و یاغیکوچکی که تمام زندگی

کرد! سرم را باال بردم، مستقیم در چشمانشان زل می

 حکم و قاطع گفتم:زدم و با لحنی م

نه! کسی قرار نیست روی خواهر من شرط ببنده! -

کسی حِق قمار روی خواهر من رو نداره! درواقع 

ذارم! شما من رو جرئتش رو هم نداره، چون من نمی

چی فرض کردید؟ که بیوک خان دخترش رو محدود 

به همون چادر کوچیکش کرده و توی سرش کوبیده 

رو بکنه تا وقتی که که صداش درنیاد و زندگیش 

شوهرش بده؟ نه... من هم درست مثل پسرها و 

برادرهای شما، مثل خود شما بزرگ شدم و زندگی 

کردم! عصای دست اون مرحوم بودم! نذاشتم کمبود 

وقت شما به ش رو حس کنه! اونیه پسر توی خانواده
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خودت اجازه میدی بیای و سِر خواهِر کوچیکم، سر 

خان به اون بسته بود، قمار  دختری که جوِن بیوک

ای میدم؟ چی نظرتون، من چنین اجازهکنی؟ اصال به

رگ نشدم غیرت و بیقدر بیفکر کردید واقعا؟ اون

خاطر تفکرات مضحک یه عده، با زندگی و که به

 آینده خواهرم بازی کنم!
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های مبهوت زدم و عصبی، به چهرهنفس می نفس

نگریستم. زیاده روی که نکرده بودم... کرده مرد می

 بودم؟!

ام، چشمانم را با نشستن دست ساری بیگ روی شانه

 ای بستم. خب... انگار که واقعا گند زده بودم! لحظه

کار رو با زندگِی گلینم راست میگه، من یکی که این-

کنم! درضمن... گفتین نمی دختر کوچیک بیوک خان

تونه دختِر کوچیک ها میترین مرد بین طایفهالیق

بیوک خان رو به عقد خودش دربیاره؟ همه مردهای 

الیقتون رو برای شرکت توی مسابقه پیشنهاد دادید 

 جز من... من هم، گونش بیوک خان رو پیشنهاد میدم!

شان برخاست و نگاه متعجبم را به صدای همهمه

بیگ دوختم. صدای آرام هورتاش را از کنارم ساری 

 شنیدم که ساری بیگ را مخاطب قرار داد:

 آتا؟ چی گفتید؟ آخه گونش؟-

 ساری بیگ با اخم به هورتاش نگاه کرد و غرید:
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تونه شخِص بدی رو پیشنهاد دادم؟ مگه گونش نمی-

سوارکاری کنه؟ یا تیراندازیش اشکال داره؟ خب اگه 

تونی باهاش تمرین کنی دومی اشکال داره که تو می

 تا بهتر بشه، کاری نداره که باباجان! 

چشمانم تا حد امکان گشاد شده بود و به مکالمه آن 

های ساری دادم. انگار این حمایتدونفر گوش می

ام را توجهبیگ، کمی بیش از حد بود! صدای مردی، 

 سمت خود کشاند.از مکالمه آن دونفر، به

تونه دختِر بیوک خان ساری بیگ؟ ما گفتیم برنده می-

 رو عقد کنه... ولی آخه خواهرش؟! 

آره، دقیقا خواهرش رو پیشنهاد دادم که ثابت کنم -

تونه هوای طایفه خودش عروسم یه دختِر الیقه که می

ی؟ که تموم ترسرو داشته باشه! شما از چی می

 ت به یه زن ببازن؟مردهای طایفه

صدای مردان دیگر، لبخند کوچکی روی های بیخنده

لبانم نشاند. قدردان به ساری بیگ نگاه کردم. دستش 

 را گرفتم و آرام گفتم:
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امیدوارم ناامیدتون نکنم... من هم تموم تالشم رو -

 کنم آتابیگ... خیلی ممنونم.می

یکی، دوساعت دیگر هم اعتراضات و بحثشان تا 

ادامه داشت. بحثشان وقتی خاتمه یافت که سفره 

چه، دور به و چهرنگینی پهن کردم و همگی با به

سفره جمع شده و مشغول شدند! لبخند روی لبانم 

تر شد... مردان شکم پرست! انگار نه انگار پررنگ

که تا همین دقایقی پیش، مشغول بحث باهم و بر سر 

قدردان و متشکر نگاهم کرده و لقمه  من بودند، حال

 چپاندند!در دهان می
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ای سرپا ایستاده بودم تا ببینم سفره را چیده و گوشه

خواست چیزی کم و کسر دارند یا نه. هرچند دلم می

شان و خفه سِر چندنفر را داخل همان کاسه آش بکنم

ها دخلشان را کنم، یا مثال با چندتا از همان سیخ

بیاورم! اما سعی کردم خونسردی خود را حفظ کنم و 

گر غذا خوردنشان باشم و به با لبخند، نظاره

 درخواستشان پاسخ بدهم!

سمت بیرون آالچیق کشیده شد. اخم بازویم گرفته و به

گره کردم و سر برگرداندم که با دیدن هورتاش، 

 ابروهایم از هم باز شدند. با خنده گفتم:

 شده هورتاش؟چی-

تر من را دقیقا به پشت آالچیق کشاند و لبخندم عریض

 شد. 

 جا؟!حاال چرا این-

 اخمالود نگاهم کرد و دلخور گفت:
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جا! اصال تو چرا قبول کردی؟ آوردمت ایننباید می-

نم، خوام تو رو از چشِم بقیه پنهون کحاال هی من می

خواد تو ذاری! تو هم بذاری ها، آتام باز میتو نمی

رو بذاره روی سرش و به همه نشون بده که آهای 

 ملت، ببینید من چه جواهری دارم!

 شرمگین و با لذت خندیدم.

 هورتاش؟ حسودی نکن!-

 دست به سینه و عصبی گفت:

حسودی نکنم؟ اصال متوجه شدی آتام چی گفت؟ -

بری و مسابقه بدی باهاشون!  قراره بین یه عده مرد

مون بودم، حاال یه تا همین ساِل پیش من نماینده طایفه

 خانوم اومده و از من پیشی گرفته!

 ابروهایم متعجب باال پریدند. متعجب و باخنده گفتم:

های آتات به من هم حسودی هورتاش؟ به توجه-

 کنی؟ تو دیگه کی هستی؟!می

 فشرد تا به خنده باز نشود.هم میلبانش را به
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دونی توی این ها... تو میخیاِل ایناصال بی-

مسابقات، ُکشتی هم هست؟ اون رو چه غلطی بکنم؟! 

 شون هم بری! ذارم حتی برای دیدن مسابقهمن که نمی

 ُمشتی به بازویش کوبیده و خندیدم.

کمکم کنم! ولی باید اون رو که معلومه شرکت نمی-

 کنی هورتاش... من تیراندازیم اصال خوب نیست.
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اخم کرد و با همان چهره درهمش، جلو آمد و دستش 

را پشت کمرم گذاشت. مرا نزدیِک خودش کرد و 

 روی صورتم خم شد.

تگاری تو تیراندازیت خوب نیست و شِب خواس-

 خواستی جونمو بگیری؟مارال می

تر آورد و نگاهش را بین چشمانم سرش را پایین

 چرخاند. سپس با شیطنت گفت:

 هرچند، جونمم گرفتی، ولی به شیوه خاص خودت!-

نیشگون ریزی از بازویش گرفتم که باخنده از من 

 فاصله گرفت.

خواستی ادامه بدی، به همون شیوه خاص اگه باز می-

گرفتم خان اوقلی! استی راستی جونت رو میخودم ر

خوای از زیر تمرینت با فکر نکن حواسم نیست می

من دربری! درضمن، زشته، بیا برگردیم داخل. همه 

 اون تو هستن. یکی بیاد ببینه، برامون زشت میشه!

 لبانش را جمع کرد و متفکر گفت:
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خیال این مسابقه نمیشه هیچ جوره قانعت کرد که بی-

خوام عیالم ببین... میریم داخل، میگم من نمی بشی؟

توی این مسابقات مردونه شرکت کنه، خودم یه تنه 

کشم. تو که به من شک نداری گونش... جورشو می

 داری؟

توانست با خنده خب... مسلما که نداشتم! مردی که می

و شوخی، گاو نری زمین بزند و هرروزش به شکار 

توانست راحتی هم میگذشت، بهدر جنگل و دشت می

 این مسابقات را ببرد. اما خب...

نه هورتاش؛ اگه من پا پس بکشم میگن ضعیف بود، -

میگن نتونست و خودش رو پشِت شوهرش قایم کرد. 

وارث بودِن خوام فکر کنن وارث داشتن و بینمی

خوام فکر کنن بیوک خان، فرقی باهم نداشت. نمی

طور کنه، چه دختری که نتونست از خواهرش دفاع

اش رو داشته باشه! من سوارکاریم قراره هوای طایفه

دونی... تیراندازیمم خوبه... خودت هم خوب می

خب... باید باهام کار کنی ولی اون هم بد نیست. در 

خوام بهونه بدم دستشون که فکر کنن ضعیفم کل، نمی
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خوام و از این به بعدش رو با تحقیر نگاهم کنن. نمی

تر از اون، اعتماِد خان مرحوم و مهم وجه بیوک

 ساری خان بیگ رو از بین ببرم!

دستی روی صورتش کشید و سر تکان داد. این سر 

داد؟ قانع شده بود که تکان دادنش چه معنایی می

کردم که توانستم؟ یا باید با ساری بیگ صحبت میمی

هورتاش را قانع کند؟ هرچند... مطمئن بودم 

توانستم در خیلی داشتم. نمیهایی هم محدودیت

تر ها باشم و همین اعتماد به نفسم را ضعیفرقابت

کرد. ولی خب... وقتی به آیشن و تصمیمشان می

تر کردم، عزمم برای تصمیمم راسخبرایش فکر می

 شد...می
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صبح را با انرژی مضاعفی از خواب برخاستم. 

زور از هم فاصله هایی که بهکشان و با پلکخمیازه

گرفتند، تانیش را برداشتم و از آالچیق بیرون می

داخل آالچیق ها بود که مینا بیاید. رفتم. همبن موقع

آتا شدم و آیشن را مشغول جمع کردن رخت 

هایش دیدم. لبخندی به رویش زدم و با محبت خواب

 گفتم:

 سالم، صبحت بخیر. -

اومدم دیگه سالم باجی، صبح توام بخیر. می-

 دنبالش، چرا زحمت کشیدی؟

جلو آمد و تانیش را از من گرفت. با عشق و 

بوسید. تانیش اش را پرمحبت نگاهش کرد و پیشانی
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در خواب تکان آرامی خورد و لب برچید که دلم 

 کرد پسرکم!برایش ضعف رفت. چه دلبری می

سپارمش بهت. امروز صبح تا غروب نیستم، می-

مراقب جفتتون باش. غروبی یا خودم یا هورتاش، 

 میایم دنبالش. باشه؟

حرف، به تکان دادن سرش اکتفا کرد و مشغول بی

قدر مادری ی برای تانیش شد. چهزمزمه کردن الالی

 آمد!کردن به خواهر کوچکم می

به آالچیق بازگشتم و متوجه نبود هورتاش شدم. حتما 

از غیبت من سوءاستفاده کرده بود تا از زیر کار در 

 دانستم کجا پیدایش کنم.برود! می

زدم، سوار قره شدم و آن را به سمتی که حدس می

سبی ایستاده و مشغول هدایتش کردم. دیدمش؛ کنار ا

هایش بود. خوب فهمیده بودم که اوقات شانه زدن یال

 گذراند!هایشان میاش را با اسبکاریبی

 صبحت بخیر، آقای سحرخیز!-
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اش درهم رفت. با عجر و چرخید و دیدم که چهره

 اجبار، نگاهم کرد.لبخندی به

 طور پیدام کردی؟!صبح تو هم بخیر! چه-

 ال انداختم.با خنده، شانه با

چندباری که غیبت زده بود، از ساری بیگ سراغت -

جا بودی! اومدم که فکر رو گرفتم. همیشه هم همین

در رفتن از زیر مسئولیتت، به سرت نزنه خان 

 اوقلی!

سر تکان داد و شانه اسب را کناری، روی زمین 

 انداخت.

 پس واقعا تصمیم داری شرکت کنی؟-

 نالیدم:

همه ع نکن هورتاش! دیشب اونتوروخدا، باز شرو-

 باهات حرف زدم، همه باد هوا بود؟

سر تکان داد و دستی پشت گردنش کشید. جو 

خواست چیزی بگوید و میانمان سنگین بود. نه او می

 چرخید.نه زبان من به بیان جمله دیگری می
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 بیا سوارشو ببینم... تفنگت کو؟-

م ااز شدت شور و شعف اصال فراموش کردم اسلحه

 را همراهم کنم! افسار اسبی را کشید که سریع گفتم:

 من با قره اومدم. بیا با همین بریم.-

ای به قره نگاه کرد و بعد، افسار آن اسب را لحظه

رها کرد. نرده چوبی را بست و پس از سفت کردن 

 سمت ما آمد.طنابش، به

 

@Kimiyazabihi ♥️ | 

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◾

 قسمت چهاردهم️▪

 

 

 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1359 

به آالچیق بازگشتیم تا تفنگ را بردارم. هورتاش بند 

اش انداخت و پشت سرم، روی اسلحه را روی شانه

سمت قره جای گرفت. افسار را گرفت و قره را به

 جنگل هدایت کرد.

دقایقی بعد، اسلحه به دست و مشغول سنجیدنش 

بودم. خواستم برگردم و هورتاش را صدا بزنم که 

هایش را از شت سرم دیدمش. نزدیکم شد، دستپ

 هایم را گرفت.دوطرفم به جلو آورو و آرنج

طور نگه دار... خیلی صاف و هات رو ایندست-

 محکم... کمرت رو صاف کن... خیلی خوبه...

ام بود؛ برخورد لبانش را از اش دقیقا کنار شانهچانه

ر کردم و عط، به الله گوشم احساس میروی یایلق

ام کرده بود که بهارِی تنش... لعنتی... چنان وسوسه

خیال همه تمرینات بشوم، هرآن امکان داشت بی

توانم، بوی هایم بگیرم و تا میهایش را میان مشتیقه

بهار را به مشام کشیده و سانت به سانت زیر گلویش 

 را ببویم و ببوسم...
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 گونش؟ حواست به منه؟-

گنگ، نگاهش کردم. طرفش متمایل و سرم را به

ای کرد و ابروهایش نگاه خمارم را که دید، تک خنده

 را باال فرستاد.

 چی شده؟-

آب دهانم رو فرو بردم و سعی کردم چشم از لبان 

هوس برانگیزش بگیرم. چرا تحت هر شرایطی، 

 سعی داشت دلبری کند؟

 ببخشید، حواسم پرت شد! بیا ادامه بدیم!-

حرف، دوباره دستانش را هم فشرد و بیلبانش را به

 سمت بازوهایم به حرکت درآورد.هایم، بهاز آرنج

طوری جا... نه نه، اینقندان تفنگ رو بذار این-

رسونه. ببین، ات آسیب مینذار، به شونه

 طوری...این

کرد داد و کمکم میمن توضیح میو در حینی که به

ام تنظیم کنم، دست دیگرش تا اسلحه را روی شانه
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حرکت درآمد و تمام حواسم را آرام روی شکمم به

 معطوف خودش کرد.

آب دهانم را فرو بردم و نفس عمیقی گرفتم. االن 

 وقت مناسبی برای بند به آب دادن نبود! 

تر کرد و کمرم به سینه مردانه و را نزدیک خودش

گونه دستش و آن پهنش تکیه زد. حاالت نوازش

اسم را از هدفم پرت های آرامش... داشت حوزمزمه

 کرد؟!می

لبخند خبیثی روی لب نشاندم و سرم را کامال 

طرفش چرخاندم. نگاهش متعجب و خندان بود. به

توانست مرا از این های خمار هم نمیحتی آن عسلی

درس عبرتی که قرار بود به او بدهم، پشیمان کند! 

ام را کرده بود؟ پس من هم تا لب که قصد وسوسه

 گرداندمش!بردم و تشنه برمیه میچشمه، تشن

ام روی پوست گردنش به حرکت درآمد و تیغه بینی

لبانم باز آن سیب وسوسه کننده گلویش را لمس کرد. 

ام فشرده شد و نفس عمیقی کشیدم که یک آن، معده
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احساس کردم تمام محتویاتش به سمت گلویم هجوم 

 آورند...می
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ام حبس کردم و سریع از او فاصله نفسم را در سینه

گرفتم. دستم را جلوی دهانم گذاشتم و پشت سر هم، 

آب دهانم را قورت دادم. نگران نگاهم کرد و قدمی 

 طرفم برداشت.به

 شده؟ حالت خوبه؟چی-
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دیگرم را جلویش گرفتم و سر تکان دادم. دست 

چندلحظه در همان حالت ماندم و سپس صاف 

 ایستادم.

خاطر نخوردن من خوبم... فکر کنم به-

 ست.صبحونه

 اخم ریزی کرد.

قدر با عجله رفتی که یادت رفت چیزی صبح اون-

 بخوری! این تمرین خیلی واجب بود؟!

ور جوش طخاطر حالم برای صبحانه نخوردن اینبه

 فهمید... زد... وای از وقتی که میمی

طوری ضعف بیا برگردیم. بریم صبحونه بخور. این-

کنی. دیدت تار میشه. هدف گیریت هم افتضاح! می

 بیا...

جلو آمد تا از بازویم بگیرد که با پیچیدن بویش زیر 

ام جوشید و دلم فشرده شد. مشامم، دوباره معده

ر درهم رفت و با همان حالت تبار غلیظهایش ایناخم

سمت اش، جلو آمد و بازویم را گرفت. مرا بهجدی
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قره هل داد و درحالی سوارش شدم که تمام مدت، 

ام حبس کرده بودم. از دهان نفس نفسم را در سینه

دادم تا مبادا گرفتم و حتی دیگر به او هم تکیه نمیمی

رسوا  حتمبار بهباز بوی تنش زیر مشامم بپیچد و این

 شوم!

داخل آالچیق شدیم و دقایقی بعد، با سینی پری داخل 

شد. نگاهم به محتویات داخل سینی غذا افتاد و آب 

 قدر گرسنه شده بودم؟دهانم را فرو بردم. چرا این

کنارم نشست و لقمه به لقمه، غذا را داخل دهانم 

گذاشت. تالشم برای نخوردن و یا حداقل لقمه گرفتنم 

گرفت و با اخم و خنده، کل محتویات یرا نادیده م

 داخل سینی را به خوردم داد!

از من قول گرفت که تا وقتی به آالچیق باز 

گردد، مراقب خودم باشم و من هم به او اطمینان می

خاطر دادم که مراقبم! سرش را جلو آورد تا روی 

 موهایم را ببوسد که نفسم را حبس کردم.
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با عقب کشیدنش، نفسم را آزاد کردم که با ابروهایی 

 باال پریده نگاهم کرد و متعجب و آهسته پرسید:

 بو میدم؟!-

در حالتی میان گریه و خنده بودم! چه جوابی به او 

فهمید چه به سرم دادم؟ شک نداشتم که اگر میمی

خاطر قبول کردن پیشنهاد الچیق بهآمده، وسط همین آ

 زد!دیشب، دارم می

قدری غذا به خوردم دادی که نفسم نه نه، اون-

 زور باال میاد. به
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اش، خود را جلو کشیدم و برای رفع شک و شبه

 اش را بوسیدم.گونه

برای ناهار منتظرتم. برم خونه ساری بیگ ناهار -

 جا؟بذارم؟ یا بگیمش بیاد این

ام روی لبانش نشسته بود. خاطر بوسهبه لبخند محوی

هرچند، سبیل پرپشتش مانع دیدن باالرفتن لبانش 

شد و لبخند زدنش را از آن چال دلبر روی می

 فهمیدم!صورتش می

جا بار بذار. دیگه آتا رو نکشونیم بردار ببر اون-

 جا.این

 بلند شدم و سرم را به نشانه تایید تکان دادم.

 چشم. تو برو...-

بعد از رفتنش، نفسی از سر آسودگی کشیدم و 

رمق، به تیرک تکیه زدم. لعنت به تو گونش... بی

 هایت! لعنت به تو و پنهان کاری

خواست به او بگویم و رفتارش را خیلی دلم می

اش را شاهد باشم و من هم ذوق حالیببینم... خوش
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کردم، کنم... اما این خبر را باید فعال مخفی می

پیشامدهایش حتی برای خودم هم گران تمام وگرنه 

که شد. دستم را روی شکمم کشیدم و درحالیمی

 کردم، زمزمه کردم:شکمم را نوازش می

راِز کوچولوی من... یعنی وقتی بابات بفهمه وجود -

 کنه؟کار میداری، چی

لبخند روی لبانم پررنگ شد. حتی فکر کردن به 

خوشی  درخشش چشمانش هم دلم را سرشار از

مان با وجود تانیش شیرینی کرد. هرچند زندگیمی

خاصی داشت، اما آمدن کودکی که از خون خودش 

 رفت!شک جانش برای این بچه در میباشد... بی

ها را جمع کردم و برای رفتن به آالچیق وسایل

 ساری بیگ، آماده شدم...
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تمریناتمان تا دوهفته بعد هم ادامه داشت. به روز 

شدیم و استرسم برای شروع مسابقات نزدیک می

شد. سواالت آیشن را درباره روز مسابقه، بیشتر می

گذاشتم و حتی سعی جواب میچرایی تمرین سختم بی

کردم کمتر جلوی چشمانش باشم تا نخواهد سوال می

جور، ئن بودم که باالخره یکپیچم کند. اما مطم

درباره قضیه رقابت برسر بزرِگ طایفه شدن، 

شنید. حداقلش دلم به این خوش هایی را میزمزمه

بود که قرار نیست این خبر را من به او بدهم و تمام 

تالشم را هم برای پیروزی در این رقابت، 

 کردم...می

صبح را با سردرد بدی از خواب بیدار شدم. چشمانم 

را با پشت دست مالیدم و بلند شدم تا رخت و لباس 

 جمع و جوری به تن کنم.
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 هورتاش هم بیدار شد و با ندیدنم، صدایم کرد:

 گونش؟ کجایی؟-

 از پشت پرده، جوابش را دادم:

 کنم. بلندشو، وقتشه که بریم.دارم لباس عوض می-

ای کشید و دوباره خودش را روی تشک خمیازه

 پرت کرد.

ر بخواب. تازه روز ثبتنامه گونش! اونم آتا بیا بگی-

 قراره بره و اسم بده بهشون.

 اخم کردم.

نه نه، تا ما هستیم، ساری بیگ چرا بره؟ پاشو ببینم -

 تنبل خان، پاشو بریم پایین.

 با خمیازه جوابم را داد:

خواد گونش. واجب که نیست سازی قیز! گفتم نمی-

، مسابقات اصلی که، آتام میره. بعدشم فعال ثبتنامه

زمان با شروع هفته بعد شروع میشن. درست هم

 تابستون... بیا بگیر بخواب!
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نگاهش کردم. گوشه پتو را باال داده بود و از الی 

ام کرد! خندههای نیمه بازش، منتظر نگاهم میچشم

ام را هم بستم و روی گرفت. انتهای موهای بافته شده

کنار آمدم و باخنده، ام انداختمش. از پشت پرده شانه

 نگاهش کردم.

خوای من تنها برم واسه هورتاش؟ بلند نمیشی؟ می-

 ثبتنام؟

هایش را بسته بود، اخم کرد طور که مثال چشمهمان

اش خوابالود و شدیدا و روی تشک نشست. قیافه

خواست چنگ میان موهای بامزه شده بود. دلم می

ه اعتراض اش بزنم و اگر لب بهم ریختهفرفری و به

گشود، تا جان دارم گازش بگیرم که تا او باشد و 

 برای من ادای شوهرهای ناراضی را درنیاورد!
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 قسمت هجدهم️▪

 

 

باشه، باشه. راضی شدم که پاشم، آماده بشم و -

 ببرمت پایین. خوبه؟

را میان دستش گرفت و طوری که من صورتش 

 بشنوم، گفت:

که ای خدا... زِن من رو نگاه کن... عوض این-

بشینه توی خونه قالیش رو ببافه، میره برای ثبتنام 

دونم زن گرفتم یا شوهر مسابقات مردونه! نمی

 کردم؟!

گزیدم که صدا ریسه رفته بودم و هی لب میبی

اورم و میان ام بلند نشود. طاقت نیصدای خنده

 هایم جوابش را دادم:خنده

طوری بگی، باید چه انتظاری از هورتاش؟ تو این-

بقیه داشته باشم؟ بعد میگی بین دختر و پسر هیچ 

قدر هم فرق ذاری. االن قشنگ معلومه چهفرقی نمی
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ذاری! حداقل تو اعتراض نکن، بذار دلم به نمی

 های تو یکی خوش باشه.حمایت

طرفم آمد. نگاه عاجزش را روی تک بلند شد و به

 تک اجزای صورتم چرخاند و نالید:

آخه من چی به تو بگم دختر؟ مگه حرف بدی -

نظرت راضی کردم، بهزنم؟ تازه اگه حمایت نمیمی

شدم حتی اون دوهفته رو باهات تمرین کنم؟ می

دونی قدر حساسم روی تو. میدونی چهخودتم می

سم و حتی یه نگاه کجِ قدر روی دیده شدنت حساچه

زنم گردن تونم تحمل کنم که میکوچیک رو نمی

خوای بین یه وقت تو میکنم! اونطرف رو خرد می

عده مرد مسابقه بدی، انتظار هم داری این کج خلقی 

 کوچولو رو نداشته باشم؟

 خب... حرفی هم برای گفتن داشتم؟

! ذره. خیلی خیلی کمذره حق داری. البته فقط یهیه-

هم چون دلم برات سوخت بهت حق میدم. وگرنه اون

 ذره حق رو هم نداری!همون یه
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خصمانه و پرخنده نگاهم کرد که شانه باال انداختم و 

داری، از جلوی چشمانش گریختم. با نیشخند کش

 رفتم، گفتم:که به سمت بیرون آالچیق میدرحالی

 بیرون منتظرتم. لباست رو عوض کردی، بیا.-

طرف قره بردارم که مخاطب قرارم قدمی به خواستم

 داد:

برو آالچیق آتا، منم االن میام. تا چیزی نخوری، -

 ذارم حتی یه قدم به پایین برداری!نمی

سمت قره قدم برداشتم ناچار چشم بستم و با حرص به

 که دوباره گفت:

کنم! برو لجبازی نکنی گونش. وگرنه لجبازی می-

 !آالچیق آتام، االن میام
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 قسمت نوزدهم️▪

 

 

 

به آالچیق ساری بیگ رفتم و سالم نسبتا بلندی دادم. 

اش را که جلیقهاز پشت پرده بیرون آمد و درحالی

 کرد، با لبخند جوابم را داد.مرتب می

اومدی گلین. بیا بشین، االن میام. برم نون خوش -

 رو بگیرم زود بیام.

کتش را پوشید و خواست بیرون برود که قدمی 

 طرفش برداشتم.به

 لحظه.یه-

 یقه کتش را درست کردم و بالبخند، نگاهش کردم.

 حاال شد.-

 متشکر نگاهم کرد و لبخندی زد.

 زنده باشی گلین.-
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رتاش داخل ساری بیگ رفت و دقایقی بعد، هو

آالچیق شد. تا آمدن ساری بیگ، کمکم کرد که سفره 

صبحانه را بچینم. بالفاصله پس از آمدنش، باعجله 

خوردن را شروع کردم و زودتر از همه، از سر 

سفره بلند شدم. خواستم بیرون بروم که هورتاش 

 صدایم زد:

 بیا بشین یه چای بخوریم، بعد بریم.-

ام فریحش، عاصیبا حرص چرخیدم که نگاه پرت

 کرد. خشمم را فرو بردم و لبخندی تحویلش دادم.

ترسم لیست جا منتظرت بمونم؟ میمن برم و اون-

 رو ببندن، جا بمونم!

مان بود، دستی روی ساری بیگ که شاهد لجبازی

 سبیلش کشید تا لبخندش را فرو ببرد و سپس گفت:

بینی که زنت عجله داره! پاشو برو باباجان، می-

دونی که گونش اگه بگه میره، دیگه شو. میپا

 مونه!منتظرت نمی
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انگار ساری بیگ هم فهمیده بود هورتاش سعی 

داشت جوری منصرفم کند یا مرا از ثبتنام جابگذارد! 

دید که حتی فکرش را هم از سرم اما در خواب می

 بیرون کنم!

سمت روستای پایین، هایمان شدیم و بهسوار اسب

م. دقایقی بعد، از اسب پیاده شدم و نفس راه افتادیبه

عمیقی گرفتم تا نفس کشیدنم عادی شود. هورتاش هم 

پیاده شد و به قسمتی که از شدت ازدحام جمعیت 

 جای سوزن انداختن هم نداشت، اشاره کرد.

 جا. مطمئنی دیگه گونش؟باید بریم اون-

زور چشم از آن جمعیت گرفتم و با پلکی پریده، به

 دم.نگاهش کر

 آره... آره، بریم!-

جلو رفتیم و هورتاش دستم را گرفت. خودش جلوتر 

زور به میز رفت و مرا دنبال خودش کشاند. به

نام رسیدیم و مردی را درحال اسم نویسی، پشت ثبت
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آن که سرش را باال بیاورد، با صدایی میز دیدم. بی

 باال پرسید:

 اسم، اسم پدر؟-

 گونش، دختر بیوک خان!-

را باال آورد و با ابروهایی باالپریده نگاهم سرش 

کرد. خواست چیزی بگوید که نگاهش به هورتاش 

افتاد و نفهمیدم چه در صورتش دید که سریع، 

مشغول یادداشت شد. هورتاش هم اسم مردانی که 

نام کنند را به او داد و دقایقی قرار بود از ایل ما ثبت

یم، مرد بعد، وقتی خواستیم از میز فاصله بگیر

 دوباره پرسید:

 تموم شد؟ دیگه کسی جا نموند؟-

 ام را به خود جلب کرد.صدای شخصی توجه

 چرا آقا. اسِم منم بنویس. یاشار زرگر اوقلی.-

سمت صاحب صدا سرم را آرام و مبهوت به

شد... او... چرخاندم و نگاهش کردم. باورم نمی

 کار داشت؟جا چهاین
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نگاهی به حالتش بود. نیمنگاه محو و ماتم به چهره بی

من انداخته و سرش را به نشانه سالم تکان داد. 

حس یاشار و چشمانم آونگ شد و بین چشمان بی

نگاه عصبی مرد کنارم چرخید. نفس گرفتم و 

اش کردم. آرام انگشتانم را بند پایین آستین هورت

 آستینش را کشیدم و سرم را چرخاندم.
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 بیا بریم.-

حتی نماندم تا جواب سالمش را بدهم. از آخرین 

دیدارم با او، خاطره خوشی نداشتم! دم عمیقی گرفتم 

و با حالی زار و اعصابی درهم، مسیر بازگشت را 

 طی کنم.

زد. معلوم بود که او هم ساکت بود و حرفی نمی

یاشار را نداشت. من هم نداشتم. حداقل  انتظار دیدن

رفت. نه چیز داشت خوب پیش مینه حاال که همه

اش کرده بودم تا من هم زور راضیحاال، که به

 باشم!

 هورتاش؟-

 حوصله زمزمه کرد:نگاهم نکرد. بی

 بله؟-

 هم پیچاندم و پریشان نگاهش کردم.انگشتانم را به

 دونستم اون هم قراره باشه.من نمی-

هایش را با حرص و نگاهش سرگردان بود. دندان

که هرآن امکان فشرد. طوریهم میعصبانیت به
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دادم. دستم را روی هایش را میخرد شدن دندان

بازویش گذاشتم که زیرچشمی نگاهم کرد. با دیدن 

هایش کمی از هم باز شدند و باعجز ام، اخمچهره

 گفت:

چندبار بهت  تونم!تونم قبول کنم گونش. نمینمی-

خیالش شو؟ چندبار گفتم خودم هستم. خودم گفتم بی

هرکاری بگی برات انجام میدم. نوکرتم هستم. االن 

اون مردک رو کجای دلم بذارم؟ ببینم توی میدون با 

خیال بمونم و دست به تازونه و من، بیزن من می

که هیچ دل خوشی سینه فقط نگاهش کنم؟ درحالی

 ازش ندارم؟

 اهشم را در نگاهم ریختم و ملتمس گفتم:تمام خو

طور که تو خوام! ولی نه اونآره... همین رو... می-

گفتی! من که باهاش هیچ کاری ندارم. اون هم 

 ای!مطمئنم فقط برای سرگرمی اومده، نه چیز دیگه

دستی روی صورتش کشید و نفسش را پرحرص، 

 بیرون فرستاد.
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هم چیزی و اوناگه ببره چی؟ ها؟ اگه بهش ببازی -

های بزرگای طایفه شنیده باشه چی؟ درباره زمزمه

 حاضری خواهرت رو دو دستی تقدیمش کنی؟
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ساکت ماندم... او اصال به من اعتمادی نداشت؟ 

کردم، خب... حق هم داشت... تا وقتی ثابت نمی

 توانم... هم میشد که منباورش نمی
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هایمان شدیم و دستی روی گردن قره سوار اسب

آن که کشیدم. نفسم را عمیق بیرون فرستادم و بی

 نگاهش کنم، مخاطب قرارش دادم:

قرار نیست خواهرم رو دودستی تقدیمش کنم... با -

م برای بردن این رقابت بیشتر اومدن یاشار، اراده

من ببازم. هرطور شده این رقابت شد. قرار نیست 

کنم برم و به همه، خصوصا به تو ثابت میرو می

کنید ضعیف قدری که فکر میدخترای ایل اون

 نیستن!

توجه به او، پایم را به پهلوی قره کوبیدم تا و بی

 حرکت کند. 

تاخت. حتی بازنگشتم تا ببینم او هم با تمام توانش می

 آمد، یا نه. پشت سرم می

زد. دیگر صورتم تازیانه میاد سرد، سرما را بهب

نایی برای قوی ماندن و قوی تاختن را نداشتم. افسار 

تر برود. خود را به دشت وسیعی را کشیدم تا آرام

رساندم و نگاهم را روی خورشیدی که پشت ابرها 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1383 

جا مانده بود، خیره نگه داشتم. نفسم را کالفه بیرون 

سپردم به صدای باد و  فرستادم و پلک بستم  گوش

پرندگان روی دار و درخت کنارم. گوش سپردم به 

های هرازگاِه اسبم. گوش سپردم به صدای پاکوبیدن

نوای نجواگونه "آیِرِلق"ای که با فاصله دوری از 

هم فشردم و دوباره سر شنیدم. لبانم را بهخود، می

 انگشتانم، قفل افسار شدند.

میرم، بو فیکری باشمدان لر یاتا بیلفیکریندن گئجه-

 آتا بیلمیرم. *

زور سعی که بهسرم را چرخاندم و با عجز و لبخندی

 کردم کنترلش کنم، نگاهش کردم.می

 تازه به شب نرسیده که خان اوقلی!-

 رویم زد.او هم لبخندی به

آیرلق، آیرلق، آمان آیرلق! هر بیر درددَن ااُلن -

 یامان، آیرلق! *

سمتم کنارم آمد. دستش را بهبه از اسبش پیاده شد و

من چشم دوخت. گره  دراز کرد و منتظر، به
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انگشتانم دور افسار قره را شل کردم و پیاده شدم. 

فهمید برایم سخت بود کرد. باید میباید درکم می

توانستم دست رد هایش! ولی خب... میهضم حرف

به سینه مردی بزنم که تمامم را برای یک لبخند 

 دادم؟ یکوچکش م

 خواستم ناراحتت کنم گونش.نمی-

 ولی کردی! خیلی بد از دستت دلخور شدم.-

مرا به آغوشش کشید و روی موهایم را پرعشق 

 بوسید.

دونی که اون لحظه بخشی دیگه؟ خودتم میمی-

قدری که اگه اختیاری نداشتم، عصبانی بودم... اون

 کردم.جا خرد میشرف رو همونگردن اون بی

 

 

____________________ 
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ها از فکرت لر یاتا بیلمیرم... : شب*فیکریندن گئجه

توانم از سرم توانم بخوابم. و این فکر را نمینمی

 بیرون کنم.

*آیرلق، آیرلق... : جدایی، جدایی، امان از جدایی! 

 بدتر از هر دردیست، این جدایی!
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های پیرهنش به حرکت درآمدند. انگشتانم میان دکمه

کردم. نفس عمیقی گرفتم اش را احساس مینگاه خیره

 و چشمانم، آونگی میان نگاه سرگردانش شد.

 آره، اشکالی نداره. اینم گذشت. بیا فراموشش کنیم.-

لبخند روی لبانش، لبخند  اش را دیدم ونفس آسوده

 تر کرد. مرا هم پررنگ

خواد زنم ببازه به اون بریم سر تمرین؟ هیچ دلم نمی-

 ها.آدم

صدا خندیدم. با ابرویی باالرفته نگاهش کردم و بی

 سمت اسبم رفته و زینش را مرتب کردم.به

 کردم دوست نداری منم توی رقابت باشم.فکر می-

ه میشه قانعت کرد؟ آره دوست ندارم، ولی مگ-

هم وقتی بدونی هیچ دل خوشی از رقبات ندارم. اون

کنی که کارت رو انجام بدی. بدتر پافشاری می

 دروغ میگم، بگو دروغ میگی!
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هایم! یاشماق بازی کردنقدر دلش پر بود از لجچه

دور دهانم را محکم پشت سرم گره زدم و سوار قره 

 شدم.

اهار درست کنم. تو بیا برگردیم آالچیق. باید ن-

کنم تونی برگردی سر کارت. ولی خواهش میمی

هورتاش... کاری نکن که بعدا پشیمون بشیم. باشه؟ 

گیره و میره. سرش نذار، خودش راهش رو میسربه

 اصال فکر کن کسی رو ندیدی.

 او هم سوار اسبش شد و دوشادوش من، حرکت کرد.

من شد،  کنم. ولی قول نمیدم اگر پا پیچِ سعی می-

دونی ساکت بشینم و نگاهش کنم گونش. خودتم می

 که نمیشه.

 نفسم را پرحرص بیرون فرستادم.

بازی. یکی، قدر لجشناسمت چهدونم. میآره، می-

 درست شبیه خودم...

بازگشتیم و آن روزمان را هم به شب رساندیم... 

هورتاش از دیدِن یاشار و شرکتش خارج از لیستی 
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ده بود، به او چیزی نگفت. من هم که ساری بیگ دا

تر از اینی تصمیم گرفتم ساکت بمانم تا اوضاع آشفته

 که هست، نشود.

تر ها نزدیکگذشتند. به شروعِ رقابتروزها می

شد حتی چندباری شدیم. استرسم بیشتر از قبل میمی

گر هورتاش به هم تیر به خطا زدم و زبان سرزنش

 رویم باز شد. 

حمتی که بود، آخرین شِب مانده به با هر زور و ز

رقابت را پشت سر گذاشتیم و صبح را با استرس و 

 تشویش از خواب برخاستم.
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سمت شدم و همراه ساری بیگ و هورتاش، بهآماده 

راه افتادیم. صدای شور و اشتیاق شرکت ده پایین به

ها و تماشاچیان، از همین فاصله دور هم به کننده

شد که رعشه به رسید و مزید بر علت میگوش می

 اندازد.تنم بی

سوت و کل کشیدنشان بلندتر از قبل شده بود. از 

یم حرکت کنیم که چنگی به اسب پیاده شدیم و خواست

بازوی هورتاش زدم. باخنده نگاهم کرده و سرش را 

 روی شانه خم کرد.

 چی شده ساری گلین؟ رنگت پریده انگار.-

 اخم کوچکی کردم.

 من خوبم، حرف تو دهن من نذار هورتاش! -

ای کرد و صاف کنارم ایستاد. افسار را تک سرفه

سمت رس، بهمحکم میان انگشتانم پیچاندم و با است

ها رفتم. هورتاش هم با محل تجمع شرکت کننده
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اسبش کنارم آمد و ایستاد. اخمالود نگاهش کردم که 

 رو چشم دوخت.ای باال انداخت و به روبهشانه

نام کردم. فردای همون روز خودمم اومدم ثبت-

 تونستم بذارم تنها شرکت کنی. نمی

 هورتاش!-

 کردم آخه؟ کار میچی-

های قره، سرم را چرخاندم و شیهه کشیدن با صدای

مشغول نوازش گردنش شدم. دلیل این پرخاشش چه 

بود؟ چشم گرداندم که با دیدن یاشار، ابروهایم درهم 

رفت. جای دیگری برای ماندنش نبود؟ حتما باید 

 ایستاد؟آمد و ور دل من میمی

ران بیاید و صحبت کند. با منتظر ماندیم تا سخن

ه باالی سکو، ابروهایم متعجب باال آمدن زنی ب

 پریدند. 

 هورتاش؟ یه خانوم؟ اون کیه؟-

 سمتم خم کرد.اخم کمرنگی کرده و سرش را کمی به
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دار سابق... من که دل خوشی خواهر زِن بخش-

 ازش ندارم.

 واسه چی؟ کاری کرده مگه؟-

تره موی پریشان جلوی چشمش را کنار زد و 

 د.نگاهش را روی آن زن ثابت کر

چندسال پیش هم اومده بود. چندتا از دخترهای -

 روستا و ایل رو به بهونه درس خوندن برد به شهر.

 

@Kimiyazabihi ♥️ | 

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◾

 قسمت بیست و سوم️▪

 

 

 با ابروهایی باال رفته نگاهش کردم.
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کجای این اشکال داره؟ مگه بد کرده داره خب؟ -

 جا باسواد بشن؟های اینکنه زنکمک می

چرا دخترها گونش؟ چرا پسرها نه؟ و چرا وقتی -

همون چندسال پیش یه خانوم جوون اما متاهل بهش 

پیشنهاد داد که اون هم همراه دخترها بره و هزینه 

اش با خودش، ولی اون زن زندگی همسرش و بچه

 کرد؟قبول ن

 هم فشردم و پرسیدم:لبانم را به

زنی؟ دختر تو داری درباره سروناز حرف می-

حاجی علی؟ همونی که از ایِل ما رفت رو 

 منظورمه.

 سر تکان داد.

آره، فکر کنم اسمش همین بود. من که ندیدمش. -

چندتا از دخترهای روستا هم بودن. ولی مطمئن 

 شون.ها رو بشناسینیستم اون

 یزی بگویم که صدای آن زن، مانعم شد.خواستم چ
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ام، لََره. من اکرامیسالم هاّمی عزیز شرکت کننده-

حاالم کی دوزی. ُچوخ خوشداِرن بالسابق بخش

نی تماشا اِلیرم و گینَه سیزون دَه بو ُگَزل مسابقهگینه

نَن یانوزدیام. ایندی بو مسابقه، َمنیم شلیکیم

 باشداناجاخ. *

طور مبهوت، از او رو گرفتم. همانپلک چپم پرید و 

زد برایمان! فقط امیدوار بودم چه لفظ زبان حرف می

های هورتاش، بند به آب از بهت حضور او و حرف

 ندهم و گند نزنم به این مسابقه!

هایمان شدیم و منتظر شنیدن صدای سوار اسب

شلیکش ماندیم. با رسیدن به شماره سه، صدای 

ها بلند شدند. پایم شیهه اسبشلیکش در فضا پیچید و 

 را به پهلوی قره کوبیدم و افسار را محکم تکاندمش.

 یری قره، یری.-

های قرار بود مسیر جاده منتهی به جنگل تا دامنه

های پرشیب نزدیک به قله کوه، و از دامنه تا دشت

را طی کنیم. مسیر خطرناکی بود و در عین حال، 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1394 

ه شاید برایم ناآشنا بود برایم آشنا! مسیر روستا تا دامن

اما دامنه تا دشت را درست مثل کف دستم 

 شناختمش. می

سوارکاران مسیر را تا دامنه طی کردند و وقتی به 

های کم شیِب دامنه رسیدند، انگار که خسته شده دشت

ها باشند، یکی یکی سرعتشان کم شد و توانستم از آن

داختم، هنوز انجلو بزنم. اما نباید اسبم را از نفس می

مسیر زیادی را برای رفتن داشتیم. شاید داشتِن قره، 

شد. بیشتر آن یکی از امتیازات من محسوب می

داران بزرگ ها داخل طویله و زیر دست داماسب

شده بودند. درست کناِر گاو و گوسفندها. اما کوه و 

ای نبود که قره را با خود نبرده باشم و شاید دره

نظر ثل این، برای آن عادی بهوجود مسیر سختی م

 آمد.می

 

 

———————————— 
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*سالم هاّمی عزیز...: سالم به همه شرکت کنندگان 

عزیز. من اکرامی هستم، خواهرزِن بخشداِر سابق. 

خیلی خوشحالم که بازهم این مسابقه زیبا رو تماشا 

کنم و بازهم کنار شما هستم. حاال این رقابت، با می

 .شلیک من شروع میشه
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گذشتند. مسیر آسان دقایق با اضطراب و تشویش می

راحتی پشت سر گذاشتیم و برای تازه کردن را به

نفس قره، سرعتمان را کمتر کردم. نگاهم به یاشار 
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کرد. چه میافتاد که خالف جهتی که باید را، حرکت 

 بر بزند؟خواست میانگذشت؟ میدر سرش می

هورتاش جلوتر از ما افتاده بود و با ندیدن من، 

سمتم آمد. کنارم ایستاد و افسار اسب را چرخاند و به

 نفس زنان پرسید:

 چی شده؟ چرا موندی؟-

 ی یاشار اشاره کردم.با سر، به مسیر رفته

واد زودتر خزنه. میبر مینگاه کن، داره میون-

برسه و برنده بشه. از اون مسیر، یکی دو دقیقه جلو 

 کار کنیم؟افته هورتاش! چیمی

 اخم کرد و با غیظ گفت:

ذارم زودتر برسه. اکثر شرکت میریم دنبالش، نمی-

ها این مسیر رو بلد نیستن، ولی تو بلدی. چند کننده

 کنه.دقیقه تاخیر برای تو کاری نمی

 دامه داد:خیره نگاهم کرد و ا

بر میری. به نهایت خیلی دیر کردیم از همون میون-

 ذارم یاشار پیروز این مسابقه بشه.هرحال، من نمی
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رفتیم. از شدت سرما و همراهش شدم. با شتاب می

خوردند و صدایشان شدیدا هم میهایم بهترس، دندان

روی اعصابم بود. چنددقیقه بعد باالخره یاشار را 

ه متوجه ما شده باشد، سرش را دیدیم. انگار ک

چرخاند و با دیدن هورتاش، لگدی به پهلوی اسب زد 

تا تندتر برود. هورتاش جلوتر از من حرکت کرد. 

یاشار دوباره سرش را چرخاند و خواست برگردد 

که سر و بدنش به شاخه قطور درخت برخورد کرد 

 و روی زمین پرت شد.

خونین  خودمان را به او رساندیم. سر و صورتش

اش بود. تمام تنش خاکی شده بودند و گوشه پیشانی

هم ترکیده بود. خواستم از اسب پیاده شوم که 

 هورتاش گفت:

گردونم روستا. تو تو برو گونش. من این رو برمی-

 برو.

مستاصل نگاهش کردم که مطمئن سر تکان داد. دم 

دانستم تنها گذاشتن راه افتادم. نمیعمیقی گرفته و به
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دونفر کار خوبی بود یا نه... اصال ممکن بود آن 

 بار یاشار زنده از زیر دست هورتاش در برود؟!این
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بر رفتم و درست عصبی و سردرگم، از همان میان

تر بقیه سوارکاران، بهشان رسیدم. دیگر کمی عقب

یی برای ادامه نداشتند انگار. همین هم برایم شانس نا

و اقبال بود. لگد آرام اما سریعی به پهلوی قره زدم 

تا سرعت بگیرد. افسار را محکم تکان دادم و باز 

 تاختم. 
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فقط دونفر دیگر جلوتر از من بودند. فقط دونفر 

مانده بود تا زندگی و آینده خواهرم را بخرم. فقط 

 دونفر...

جان دادنی که بود، همان دونفر را هم پشت به هر 

سر گذاشتم. رقبای سرسختی داشتم. اما به سختی 

 گذشتمشان. به سختی...

هایم به با دیدن تجمع افراد روستا و ایلمان، نفس نفس

لبخند بزرگی مبدل شد و کل صورتم را گرفت. نفس 

کردم. به زندگی کشیدم و به لبخند آیشن فکر میمی

بان کوتاه شده دیگران. به دیدن راحتش. به ز

 شان...پشیمانی

باالخره رسیدم. جمعیت یک لحظه هم از شور و 

کشیدند. جوانان شادی هیجان خود دست نمی

خصوص دختران. دلشان انگار عجیب کردند. بهمی

خنک شده بود که زنی از میان خودشان، توانسته 

 پوِز بعضی مردانشان را به خاک بزند! 
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و صدای دست و جیغشان بلند شد. صدای رسیدم 

ام. صدای "هو" هلهله و شادی زنان و اهل طایفه

کشیدن مردان جوان و تشویق پیران و بزرگان. این 

 همه تحسین و شادی، اشک شوق به چشمانم آورد.

طرفم از قره پیاده شدم و دختران جوان و کودکان به

سمت دویدند. از میان استقبال پرشورشان گذشتم و به

ساری بیگ رفتم. هنوز چندقدمی مانده بود تا نزدیک 

بشوم که متوجه نگاه سنگینی، درست کنار ساری 

بیگ شدم. سر چرخاندم و با دیدن تکین، ابروهام 

 باال پریدند. او برای چه آمده بود؟

قبل از رسیدنم، ساری بیگ خودش پیش قدم شد و تا 

به من رسید، با شور و عشق مرا در آغوش 

 اش کشید و روی موهایم را بوسید.رانهپد

کنم، منیم شیرزن گلینیم... بهت افتخار می-

 نین* گلینی!ساری

 لبخند عمیقی روی لب نشانده و نگاهش کردم.

 ممنون آتا بیگ. فقط...-
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 سر چرخاندم و نگاهی به اطراف انداختم.

 هورتاش هنوز نرسیده. گفت زودتر میاد.-

 سر تکان داد.

. میرسه اونم. بیا یه سالمی به تکین اشکال نداره-

جا اومده که رقابت شما رو خاطر ما تا اینبده، به

ببینه. بهش گفتم تو هم قراره شرکت کنی. باورش 

 شد!نمی

 

——————— 

 

نین گلینی: عروِس ساری )منظور، همان ساری

 "ساری بیگ" است(

 

 

@Kimiyazabihi ♥️ | 

 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1402 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◾

 قسمت بیست و ششم️▪

 

  

تر از آنی بود که خیالنگاهی به تکین انداختم. بینیم

بتوانم رویش صفِت مشتاق یا ناباور را بگذارم! جلو 

رفتم و سالم کوتاهی دادم. نگاهم کرد، سرش را 

تکان داد و زیرلبی چیزی گفت که صدایش در میان 

آن هیاهو گم شد. شاید چیزی شبیه به "سالم" و یا 

 سته نباشید"!"خ

باالخره هورتاش آمد. تن نیمه جان یاشار را به 

سمت من آمد. با دیدن مان سپرد و بهمردان طایفه

هایش از هم باز شدند و تکین کنار ساری بیگ، اخم

لبخندی از ته دل، روی لبانش نشاند. ضربه آرامی 

دیگر را بغل سمت تکین رفت. همام زد و بهبه شانه

 اق نگاهش کرد.کردند و پراشتی

 دی؟ *قاداسی قارداش، حالون نجه-
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 طوری؟من خوبم پهلوون، تو چه-

با چانه به من اشاره کرد و با لبخند نامحسوسی روی 

 لبانش، به هورتاش طعنه زد:

 بینم که زن جماعت زده روی دستت، پهلوون!می-

 مردانه خندید و با عشق نگاهم کرد.

گونش؟ ایشون که یه پا َمرده برای خودش کی، -

طوری؟ ها، خودت چهخیاِل این حرفتکین! حاال بی

 جا؟طور شد گذرت افتاد به اینچه

خیال بحث مردانه و حوصله سرم را برگرداندم و بی

های هورتاش سر برشان شدم. فکرم مشغول حرف

حال دقتی به حضورش بود. مشغول آن زنی که تابه

 و...نکرده بودم 

 ای صدایم زد.در همین افکار بودم که پسربچه

 خانم؟ گون خانم؟-

 سر تکان دادم و نگاهم را باال آوردم.

 بله، بله؟ -
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 دستش را دراز کرده و اکرامی را نشانم داد.

 اُ خانم سیزنَن ایشی وار. *-

 دستی روی سرش کشیدم.

 باشه. االن ِگدََرم. *-

 جله گفتم:طرف هورتاش چرخیدم و تند و باعبه

هورتاش؟ خانوم اکرامی باهام کار داره. من یه سر -

 گردم.برم پیشش ببینم چی میگه، زود برمی

های پر آب و تابش با تکین و آن میان حرف

طرفم چرخید و یک آن، لبخندهای پت و پهنش، به

 تمام آن خوشی و خنده از روی صورتش پر کشید.

 صبرکن یه لحظه...-

 

 

——————————— 

 

 لون نجه دی: حالت چطوره؟*حا
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 *اُ خانم سیزنن...: اون خانوم باهاتون کار داره.

 *گدرم: میرم.
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 جلوتر آمد و سوالی نگاهش کردم.

 جانا؟ نَه اُِلب؟*-

 نگران جوابم را داد:

 صبرکن باهم بریم.-
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چرا آخه؟ میرم ببینم چی میگه، زود میام باهم -

 دیگه.

 تکین مخاطب قرارش داد:

 من میرم باال، منتظرت بمونم؟ یا کار داری؟-

نگاه هورتاش میان من و تکین چرخید و درنهایت 

 گفت:

 صبرکن باهم بریم. گونش هم با آتام میاد.-

خداحافظی مختصری کردیم و از من دور شدند. 

داخل چادری که برای سکونت دنبال آن پسربچه، به

موقت اکرامی زده بودند، شدم و با چشم دنبالش 

 گشتم.

 جا دخترجان.بیا این-

نگاهش کردم. روی تخت نشسته و مشغول نوشیدن 

دقت چای بود. نزدیکش شده و روی تخت نشستم. به

 نگاهم کرد و بعد از سکوتی طوالنی پرسید:

 اسمت گونشه، آره؟ به معنای خورشید؟-
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 ذب جوابش را دادم:مع

 بله خانوم.-

استکان کمرباریکش را داخل نعلبکی گذاشت و 

درهمان حال که نگاهش خیره به لبه براق استکان 

 بود، مخاطب قرارم داد:

کارت امروز خیلی خوب بود. در اصل، عالی -

ای که دیدم. بودی! بهتر از هر دختر روستایی دیگه

هم به  اون شجاعت و هیجانی که داشتی، من رو

 وجود آورده بود. 

اش، اخم کمرنگی بدون توجه به تعریفات مسخره

 کردم.

 ام.من ایل زاده-

لبخند کمرنگی زد و با همان صدای ظریف و رو 

 اعصابش، جوابم را داد.

 خیلی خوبه. خوندن و نوشتن بلدی؟-

 این سواالتش برای چه بود؟
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 نه، سواد ندارم.-

ه؟ سواد داشتن مطمئنم دوست داری یاد بگیری، ن-

 ای هست.آرزوی هر دختر روستایی

 دوباره، عصبی تکرار کردم:

قدر مهم شده طور برای شما اینام! چهمن ایل زاده-

 های من؟!عالقه

 شانه باال انداخت و مستقیم نگاهم کرد.

 تو فکر کن که کمک کردن رو دوست دارم.-

 نفس عمیقی کشید و شلنگ قلیانش را برداشت.

 

 

________________ 

 

 *نه الب؟: چی شده؟
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دنیا اومدم اما گیالن بزرگ شدم. خواهرم تهرون به-

دیگه رو توی دانشگاه تهرون دیدن و و شوهرش هم

باهم ازدواج کردن. اتفاقا شوهرش همین چندماه پیش 

ش باشه. مرد متش کنار کشید تا پیش خانوادهاز سِ 

محترمیه، به امینی و معتمدی معروفه پیش کل اهالی 

این استان. منم به واسطه خواهرم، کم و بیش تُرکی 

ها چیز زیادی یاد گرفتم. از زندگی روستایی

ریایی و دونستم اما وقتی دیدمشون، عاشق بینمی
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تم کمکشون شون شدم. واسه همین تصمیم گرفسادگی

کنم که پیشرفت کنن و بعد بیان تا به بقیه مردم 

 روستاشون خدمت کنن.

 چه گیری داده بود به روستایی محسوب شدن من؟ 

خانوم؟ من جزو عشایرم، نه یه روستایِی ساده و -

ریا! بابت نیت خیرتون هم ممنونم. ولی من هیچ بی

ای به درس خوندن، اون هم توی یه شهر دیگه عالقه

 ارم.ند

سر شلنگ قلیان را از لبانش جدا کرد و لبخند 

 کوچکی زد.

دختر زبر و زرنگی هستی. خیلی هم خوشگلی. -

 ها...برعکس بقیه روستایی

خواستم باز دهانم را باز کنم که با خنده میان حرفم 

 پرید:

ها، باشه، باشه! برعکس کال عشایر و روستایی-

با  هوش باالیی داری. شجاعی. شنیدم سر جدل

 بزرگای ایل اومدی تو مسابقه شرکت کردی.
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 اخمالود نگاهش کرده و شمرده شمرده گفتم:

خوشگلی من چه ربطی به عالقه شما برای سواد -

دار شدن من داره؟ و این که... اونی که برای شما 

 درباره من گفته، این رو اضافه نکرده که من متاهلم؟

یش رنگش به وضوح پرید. شلنگ قلیان را سر جا

 گذاشت و سعی کرد لحنش را معمولی جلوه دهد.

 دونستم. بهم نگفته بودن.متاهل؟ نمی-

هام. ساری خان سونزاده شاهبله، متاهلم. زِن خان-

جا، اسم بیگ... مطمئنم شمایی که بارها اومدی این

 ایشون رو شنیدی.

 آرام و تحلیل رفته گفت:

 آره آره... شنیدم.-

حرفتون اگه تموم شد من برم. پدرشوهرم اون خب؟ -

 بیرون منتظرمه.

"با اجازه"ای گفته و برخاستم. سواالت زیادی در 

شان را همین ذهنم پدید آمده بودند که باید جواب همه

 گرفتم...امروز، از هورتاش می
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همراه ساری بیگ به یورد بازگشتیم. تمام راه فکرم 

های اکرامی و رفتار شک را مشغول حرف

طور برانگیزش کرده بودم. برایم عجیب بود که چه

داد، آن هم برای بازی به خرج میقدر دست و دلاین

توانست از هم روستانشینان و عشایری که نمی

 شان دهد. تشخیص
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، آنی گرفتم و قضیهشاید هم من زیادی سخت می

کردم. ولی خب... رفتار و نبود که فکرش را می

خواند. سعی داشت خودش های اکرامی باهم نمیگفته

را مهربان نشان دهد. نوع دوست باشد و اصال و به 

وجه، تبعیضی بین ما و خودش قائل نشود. ولی هیچ

آن رنگ و بوی حقارت نهفته در کالمش را 

کردم در عین حال . حس میتوانستم احساس کنممی

خواست خود را نزدیک به ما نشان دهد، از که می

ترین تمایز میان ما و کرد و حتی مهمما دوری می

روستاییان را هم بارها پشت گوش انداخت. انگار که 

 برایش اصال مهم نبود.

 گونش؟ پیاده نمیشی؟-

سر باال آوردم و با دیدن آالچیق ساری بیگ، نفسم 

بیرون فرستادم. انگار زیادی غرق افکارم  را کالفه

 شده بودم!

از قره پایین آمدم و ساری بیگ افسارش را از من 

گرفت. خواستم منتظرش بمانم که گفت من بروم، 

 کشد.کار کوچکی دارد و بازگشتش کمی طول می
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ام داخل که شدم، صدای گفت و گوی آن دونفر، توجه

دم و را به خودش جلب کرد. سالم آرامی دا

نزدیکشان شدم. هورتاش با دیدنم ابرو در هم کشید و 

 حرفش را نصفه نیمه رها کرد.

 چی شد؟-

ای به پشتی تکیه شانه باال انداختم و کنارشان، گوشه

 زدم.

خواست راضیم کنه که برم و باهام حرف زد. می-

دونست متاهلم. خیلی اصرار شهر درس بخونم. نمی

بر و روم بود تا داشت. بیشتر تاکیدش هم روی 

تواناییم. وقتی فهمید ازدواج کردم، ساکت شد. وقتی 

ام، دیگه چیزی نگفت گفتم عروس ساری خان بیگ

 و حرفش رو قورت داد. منم اومدم بیرون و برگشتم.

اس سکوت میانمان برقرار شد و دوباره لحظه

 پرسید:

 هاش فهمیدی؟خب؟ چیزی از حرف-
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ریح به زبان در چشمانش زل زدم و حرفم را ص

 آوردم.

براش اصال مهم نیستیم. مطمئنم! فقط به خودش -

اهمیت میده. به خودش و سابقه درخشانی که هیچ 

 دونم... ازش خوشم نیومد.ربطی به اون نداره! نمی
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 روی سبیلش کشید و متفکر پرسید:دستی 

چرا اصرار داشت حتما مجرد باشی؟ چرا وقتی -

فهمید متاهلی بحث رو کش نداد؟ اون که خیلی به 

 بردنت رغبت داشت. هرچند غلط کرده!

زده و کوچکی به رویش زدم. نفس عمیقی لبخند شرم

 گرفتم و آرام گفتم:

دونم. ولی هرچی هست... مطمئنم نیتش خیر نمی-

 بوده و نیست.ن

 جمله تکین مرا به تفکر وا داشت:

کار کرده... با همون دخترهایی باید بفهمیم قبال چی-

 که گفته بودید برده. باید پیداشون کنیم.

 هورتاش اخم ریزی کرد و با آرامش جوابش را داد:

شناسمشون. طور پیداشون کنیم آخه؟ من که نمیچه-

 ه...کدونیم هم کجا هستن. مگه ایننمی

 موشکافانه نگاهش کردم.

 که چی؟مگه این-
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شون بگیرم تا شون رو از خانوادهبرم و نامه یکی-

شون رو بدونم. هرچند، ممکنه آدرس آدرس پستی

دقیقی هم ننوشته باشن. ولی همونم غنیمته. بعد میریم 

گرده. دنبال اکرامی تا ببینیم کجا میره و با کیا می

بتونیم بفهمیم چی توی  کال طرف حسابش کیان. شاید

 گذره...سرش می

اش را تکین گفت و جمله بعدییکی هورتاش می

طور بحث را ادامه دادند تا کرد. همینکامل می

که رسیدند به شناختن دختران و... انگار جایی

 کدامشان حرفی برای گفتن نداشتند!هیچ

شناختما. هورتاش؟ من دختِر حاجی علی رو می-

رونازه. یه دختر چشم ابرو مشکی، منظورم همون س

قدبلند و الغراندام بود. اگه ببینمش، زود 

 شناسه.شناسمش. اونم من رو میمی

 گره کوچکی میان ابروان پرپشتش نشست.

 خب؟ بذارم تو هم بیوفتی پی این ماجرا؟-
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کنم... چه اشکالی داره هورتاش؟ کار بدی که نمی-

علی واسه  نهایت اگه کسی فهمید، میگیم دِل حاج

جا بودیم و اومدیم یه سر دخترش تنگ شده بود، این

ای هم داشت ببریم بدیم به به سروناز بزنیم، اگه نامه

 آتاش.
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 برخالف انتظارم، تکین هم با من موافقت کرد.
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فکر خوبیه. منتها باید ببینیم هورتاش چه آره، -

گیره. و یه چیز دیگه... قضیه رو فعال تصمیمی می

از عمی بیگ مخفی کنید. نباید فعال چیزی بفهمه 

چون برای همه بد میشه. اگه خالف فکرمون ثابت 

گو میشیم. اگه بشه، ما و عمی بیگ پیش بقیه دروغ

ها وستاییوقت عشایر و راکرامی گناهکار باشه، اون

 کنن و دست همه به خون آلوده میشه. تیربارونش می

گفت. در هر دو صورت امکانش بود راست می

برای همه ما گران تمام شود. باید این قضیه را مثل 

 داشتیم.نفر نگه میرازی، میان خودمان سه

 هورتاش متفکر نگاهش کرد و آرام گفت:

کم و شناسی. من تو گیالن رو مثل کف دستت می-

 شناسم و چیز زیادی ازش به یاد ندارم...بیش می

 میان حرفش پریدم:

تونم راحت من سروناز رو دیدم هورتاش. می-

 بشناسمش.

 صورتش را میان دستانش پنهان کرد و نالید:
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 نمیشه تو کاری به این ماجرا نداشته باشی گونش؟-

 سرش را باال آورد. نگاهش ناراحت و نگران بود.

واست دردسر درست کنم. خودت به خوام نمی-

اندازه کافی اعصاب خوردی داری دختر. اینم میشه 

 یه بار سنگین روی دوشت.

آب دهانم را فرو بردم و به این فکر کردم که اگر 

کردم، فهمید چه چیزی را از او پنهان میمی

گذاشت پایم را حتی از این آالچیق بیرون می

 بگذارم؟!

خوام نیست. من خودم میجوری نه نه، اصال این-

 کمک کنم.

تکین تکیه از پشتی گرفت و نفسش را محکم بیرون 

 فرستاد.

من میرم دنبال هرجایی که ظن و گمونم میره رو -

های بین ها، کافهها، رستورانگردم. مدرسهمی

 راهی...

 با وقفه کوتاهی ادامه داد:
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 و بقیه جاها میزنم. یه سر هم به کاباره-

چه که در سر این حتی فکر کردن به آنخدای من... 

 انداخت...دونفر بود هم تمامم را به لرزه می

 

 

 

@Kimiyazabihi ♥️ | 

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼

 قسمت سی و یکم️▪

 

 

 

مان را به خود جلب صدایی بیرون از آالچیق، توجه

 کرد:
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 جایی میری گون باجی؟-

زده و پریشان رو مبهوت ما را که دید، شتابنگاه 

 گرفت.

 ببخشید، اومدم بهتون سر بزنم، نخواسته شنیدم.-

اش طرفش رفتم. دستم را دور شانهبلند شدم و به

 حلقه کردم و داخل کشاندمش.

 خوش گلدین... بیا بشین عزیزیم.-

کنار خودم نشاندم و با نفس عمیقی، سعی کردم 

 حواسش را پرت کنم:

خواست یه سر بره گیالن واسه بردن ورتاش میه-

مردها. منم گفتم شاید باهاش چندتا اسب برای گیل

 برم.

 آرام و لرزان جوابم را داد:

 ولی آخه گفتید مدرسه و رستوران و... کاباره...-
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که حرفی از آن بیرون آن پرید و دهانم بیپلکم می

جمعش طور شد. این یکی را چهبیاید، باز و بسته می

 کردم؟!می

 خب...-

ام را حوصله تکین، توجهصدای عصبی و لحن بی

 معطوف خودش کرد:

 خوبه باز نخواسته شنیده.-

پشت چشمی برایش نازک کردم که اخم درهم کشید 

 و همان لحظه، هورتاش با خنده گفت:

 یه لحظه آتش بس کنید! -

 طرف آیشن چرخاند.سرش را به

 چی رو شنیدی، نه؟تو همه-

 یشن با خجالت سر تکان داد.آ

 زنی؟به کسی که حرفی نمی-

 نه نه، به روح آتام قسم. قول میدم. -



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1424 

سکوت سنگینی میانمان برقرار شده بود که آیشن باز 

 سر صحبت را باز کرد:

 تونم کمک بکنما!منم می-

اش کوبید و من تکین با کف دست به پیشانی

 پراضطراب رو به آیشن جوشیدم:

قدر خطر داره؟ حتی دونی چهنزن، میحرفشم -

همه خون دل نخوردم که فکرشم نکن آیشن. این

 بخوام با دستای خودم بدبختت کنم.
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نه آبجی، حواسم هست آنا روحی. ببین، گفتید خانوم -

ب منم یه دخترم اکرامی دنبال دختراست، نه؟ خ

گردم. ببینم آدم دیگه. یه مدت رو جلوی چشمش می

فرسته سراغم یا نه. اگه ازم پرسید کی هستم می

دونم، میگم یکی از دخترای هم... خب... چه می

 کنه.یتیمی که خانوم بُویک بزرگش می

جایش را هم کرده بود! اما مگر چه خوب فکر همه

خودش را در خطر چنین مردم که بخواهد اینمن می

 اندازد...بی

تونم با کمک تو، رد کارهاش فکر خوبیه، منم می-

کنم. ببینم تهش به چی و کجا رو بزنم و دنبالتون می

 رسه. حواسم هم به تو هست.می

 اخمالود و دلخور نگاهش کردم.

ست، نباید هورتاش؟ حداقل تو دیگه نه! آیشن بچه-

 وارد این بازی بکنیمش.

 زمه کردم:تر زمآرام
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وقت کارا کردم، اوندونی برای دیده نشدنش چیمی-

 خوای خودشو جلوی دید اون زن بذاره؟ تو می

دستی دور سبیلش کشید و آرام و باحوصله برایم 

 توضیح داد:

نگاه کن، قرار نیست که اتفاقی براش بیوفته. بهت -

دونی که که گفتم، من حواسم بهش هست. خودتم می

ل توخالی و پوچ نیست. بهت هم قول قول من، یه قو

خواد باشه و میدم که مراقبشم. بعد وقتی خودش می

 کمک کنه، چرا جلوش رو بگیریم؟

 خب... تو با آیشن میری؟ پس من...-

آب دهانم را فرو بردم و زیرچشمی به تکین نگاه 

 کردم.

 با ایشون برم؟!-

هم فشرد تا به خنده باز نشوند. خودش هم لبانش را به

دانست که هیچ دل خوشی از تکین خیلی خوب می

 نداشتم! 

 آره انگار. تکین؟ تو که مشکلی نداری؟-
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های پرپشتش درهم باز زیرچشمی نگاهش کردم. اخم

کرد. بود و با حالتی جدی، به هورتاش نگاه می

 نفسش را کالفه و عصبی بیرون فرستاد و آرام گفت:

 نه... مشکلی نیست.-

را به زانویش زده و بلند شد. آرام و طوری دستانش 

 که فقط من بشنوم، زمزمه کرد:

 خیر کنه.فقط خدا خودش به-

جا تیری در سرش خالص توانستم همینچرا نمی

 کرده و وسط همین آالچیق چالش کنم؟!
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بیگ دیگر بحث را ادامه ندادیم و با با آمدن ساری 

 زبانی، محولش کردیم به بعد.زبان بی

جا ماندیم و ساری بیگ هم  تا پاسی روز را همانآن

از شب کنارمان نشسته و مشغول تعریف خاطراتش 

بود. به قدری غرق کالم زیبایش شده بودم که به کل 

یادم رفت قرار بود آخرشب درباره رفتنمان باهم 

 نیم.حرف بز

تانیش را خواباندم و کنارش نشستم. خیره به چهره 

مان... دوره بعدی معصومش بودم و در فکر آینده

مسابقات، سه روز بعد بود. توی این سه روز 

 فرصت کافی برای رفتن و بازگشتن داشتیم؟ 

ساری بیگ که خوابید، هورتاش و تکین هم به 

ند شد تا طرف پرده آمدند و کنارم نشستند. آیشن بلاین

قدر هم چایی بیاورد که گفتم بنشیند. دیگر نباید این

 کردیم! برای این دو پسرعمو تره خرد می
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 شد؟ فکرهاتون رو کردید؟خب... چی-

هورتاش نگاهی به تکین انداخت و پس از حاصل 

 اطمینان، شمرده و آرام جوابم را داد:

 آره... ولی...-

 نفسش را کالفه بیرون فرستاد.

ماشین نیاورده. باید برید ترمینال اردبیل، تکین -

سوار اتوبوس بشید و برید رشت. آخرای شب که 

ها شلوغ و کم جادهراه بیوفتید، سر صبح اونجایید. یه

 ناهمواره...

طرفش اش درهم و نگران بود. خودم را بهچهره

 کشیدم و آرام پرسیدم:

 شده هورتاش؟چی-

 دستی پشت گردنش کشید.

 دونم...تو بدون من... نمینگرانتم. -

االن اصال وقت خوبی برای درآوردنش از نگرانی 

های خیره آیشن و تکین! دم نبود. حداقل نه زیر نگاه
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عمیقی گرفتم و دستم را روی کمرش قرار دادم. آرام 

گونه روی کمرش به و نامحسوس، دستم را نوازش

 حرکت درآوردم.

نباش. من از پس خودم برمیام. تو هم مراقب نگران -

 خودت باشی... باشه؟

نگاهم کرد و لبخند لرزان و کجی زد. غرق آن 

های درخشانش بودم که با صدای تک عسلی

 ای، نگاه از هم گرفتیم.سرفه
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 ه توی جمع مجردها!میگم... حداقل ن-

لب گزیدم و با خجالت سرم را پایین انداختم که 

ام حلقه کرد و هورتاش با خنده دستش را دور شانه

 مرا به خودش چسباند.

قاداسی قارداش! چی میشه؟ غریبه نیستید که، شما -

 هم از خودمونید!

نیشگون ریز و نامحسوسی از پهلویش گرفتم که 

هم فشرد. دستش ش را بهلبخندش را فرو خورد و لبان

ام شل کرد و سرش را پایین انداخت تا را دور شانه

 نیش بازش را نبینم. 

افتیم هورتاش؟ اگه آتات پرسید چی ِکی راه می-

بگیم؟ بگیم من و تکین باهم رفتیم رشت که چی بشه؟ 

 نمیگه خودت...

 سرم را جلوتر بردم و غریدم:

 ؟! خودت شوهر نداری و چرا با تکین میری-

 اش را خاراند و به تکین نگاه کرد.پیشانی
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 رسه.ای نداری؟ من که چیزی به ذهنم نمیتو بهونه-

فکری و شوکه شدنش قیافه درهمش نشان از بی

داد. خب انگار او هم به این مورد فکر نکرده می

 بود! 

تونیم بهش بگیم که رفتیم دنبال آنای دونم... مینمی-

جا. منم چون یاریمشون اینمن و فرنگیس خاتون که ب

تونستم از پس آوردن دونفرشون دست تنها بودم نمی

 نظرت قانع میشه؟بربیام. به

رک و راست، سرش را به نشانه نفی تکان داده و 

 جوابش را داد:

ات به هیچ وجه قانع کننده حتی فکرشم نکن، بهونه-

 نبود!

باز همه در فکر فرو رفتیم که صدای آیشن، 

 را به خودش جلب کرد:مان توجه

میشه گونش و آقا تکین بعدا برن. اول یِزنَه بره، -

بعد تکین به عمی خان بگه که هورتاش گفته بود 

گونش رو فردای اون روز ببره گیالن. چون روز 
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خواد کاره، میاولی سرش شلوغه و بعدش بی

چندروزی گیالن بمونن. منتها چون آقا تکین هم 

 بمونه تا باهم برن. قصد اومدن داشته، گفته

رسید اما خیلی پیچیده بود. نقشه خوبی به نظر می

کردم ساری بیگ به همراهی تکین هرچند، فکر نمی

برایم خرده بگیرد، ولی خب امکان داشت بو ببرد و 

 این برای هیچ کداممان خوب نبود...
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شب را تا خود صبح نقشه ریختیم و فکرهایمان را 

ای منطقی و درست روی هم گذاشتیم تا به نتیجه

برسیم. شاید کارمان کمی عجیب بود ولی 

خیال رفتار مشکوک اکرامی بشویم. توانستیم بینمی

مان، صبح زود آیشن رفت تا جلوی چشم طبق نقشه

 ال ماشین مشکیاکرامی باشد و هورتاش هم به دنب

رنگی که اکرامی را از شهر به روستا آورده و در 

 راه بازگشت بود، به راه افتاد.

قرار بود چندروزی را در رشت بمانیم و همین 

مسافرت کوتاه و چندروزه به شهری دیگر برایم 

تازگی داشت. از طرفی، مسافرت با تکین از آن 

دم! کردسته محاالتی بود که حتی فکرش را هم نمی

نه که میانمان خیلی باهم گل و بلبل بود، حال برای 

دیگر هم گرفته خودمان بلیط دو صندلی در کنار هم

 بود. 

کالفه و عصبی، مشغول غذا پختن بودم که ساری 

پرسی، بیگ به کنارم آمد. پس از سالم و احوال
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دستانش را پشت کمرش گره زد و اخم کوچک و 

 کمرنگی روی صورتش نشاند.

م گلین... تو هورتاش رو از صبح دیدی؟ من که میگ-

 رفت آخه.خبر از من نمیندیدمش، نگرانش شدم. بی

لب گزیدم و در دل به خودم و هورتاش لعنت 

فرستادم. چرا فراموش کرده بودیم درباره امروز 

صبح حرف بزنیم؟ او چرا یادش رفته بود با ساری 

 بیگ خداحافظی کند؟

فرستادم و سعی کردم به  نفسم را با شدت به بیرون

 رویش لبخند بزنم.

باهاتون خداحافظی نکرد آتابیگ؟ من بهش گفتم -

بیادا، حتما یا زیاد خوابالود بود، یا خیلی عجله 

 شناسیدش که.داشت. می

 دستی پشت گردنش کشید.

شناسمش. برای همین میگم سابقه نداشت آره، می-

ت. یهویی بره و اومدم از تو بپرسم ببینم کجاس

همیشه هم پیش من نیست ها، ولی اگه یه چندساعت 
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هم از جایی که هست خبر نداشته باشم، نگرانش 

 میشم. انگار که هنوزم همون پسربچه شلوغ و شّره! 

 سری تکان داد و لبخند کوچکی به رویم زد.

 به کارت برس گلین، مزاحم نمیشم.-

 خواست برود که از پشت سر صدایش زدم:

 خوام باهاتون حرف بزنم.بمونید؟ میآتابیگ؟ میشه -

 شده؟ باشه گلین... چی-

 با استرس مالقه را میان انگشتانم فشردم.

رفت، بهم گفت فردا که راستش هورتاش وقتی می-

تکین میاد، تو هم باهاش بیا. گفت تا آخر شب 

کاره. منم برم تا کارهاش تموم میشه و فردا رو بی

دیم. منم گفتم چندروزی رو باهم گیالن رو بگر

باشه... بعد خواستم اگه میشه، شما تانیش رو نگه 

دارید. حاال مینا هم میادا، سمن هم هستش. ولی باز 

 حواس شما هم باشه.

ای خیره نگاهم کرد و انگار که گیج شده باشد، لحظه

 بعد سرش را تکان داد.
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گرده؟ ای بابا، نیومده باز میره؟ تکین هم فردا برمی-

 نش فهمید اخه؟چی از موند

 هم پیچاندم.انگشتانم را به

دونم... اون هم انگار کار داشت. گفت یه کار نمی-

ضروری براش پیش اومده و اصال یادش نبود. فکر 

کنم درباره درمون آناش بود. برای همون گفت 

رفتنش اضطراریه. خواست امروز بره که هورتاش 

 گفت یه روز هم پیش شما بمونه بعد برگرده...
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دارم گلین. اگه اشکالی نداره، من تانیش رو نگه می-

نتونستم هم به ارمغان میگم بیاد کمکم کنه. تکین االن 

 کجاست؟ باید باهاش حرف بزنم.

ام را تپید. نفس حبس شدهدلم جایی نزدیکی حلقم می

ها کردم و سعی کردم لبخند لرزانم را با شدت ر

 ثبات بخشم.

 دونم. من که خبر ندارم آتابیگ.نمی-

زنم. کنم و باهاش حرف میباشه، خودم پیداش می-

ست؟ برم تانیش رو تو به کارت برس. آیشن خونه

 ازش بگیرم.

کرد که رسوایم کند؟ این ای وای... چرا پافشاری می

 گفتم؟یکی را چه می

 زی شده؟ عرق کردی.گلین؟ چی-

دستم را تند روی پیشانی معرقم کشیدم و نفس 

 شدت بیرون فرستادم.محبوسم را به

نه نه، هوا گرمه، جلوی اجاق وایستادم، برای -

همون گرممه. گمونم آیشن با دخترها رفته روستای 
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خواید برم پایین. تانیش پیش دخترعمم، سمنه. می

 بگیرمش؟

من برم دنبال تکین، نه نه، تو به کارت برس. -

 غروبی میرم تانیش رو میارم.

ای درهم و خداحافظی مختصری کرد و با قیافه

متفکر از من فاصله گرفت. ترسیده بودم. افکار 

رسوایی، مجالی برای پیدا کردن آرامش به من 

که مبادا بو ببرد و رسوا شویم دادند. استرس ایننمی

 مثل خوره به جانم افتاده بود.

بدبختی که بود، ناهار را پختم و آن روزمان با هر 

 هم باالخره شب شد.

طرفش دویدم. آیشن آمد و با دیدنش، هراسان به

کرد. باعجله زده نگاهم میرویم ایستاده و ذوقروبه

 و ترسان پرسیدم:

 شد؟ دید تو رو؟ چی گفت؟چی-

لبش را از هیجان گزید و با آن چشمان درخشان و 

 مانم شد.مشکی رنگش، خیره چش
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آره گونش، دید، باهام حرف زد. منم گفتم یکی از -

ام، اونم باورش شد. هیچی دخترای یتیم خانوم بُویک

نگفت. فقط ازم پرسید دوست داری درس بخونی؟ 

دوست داری بری شهر رو ببینی؟ منم گفتم آره. 

قرار شد امشب مثال با خانوم بُویک حرف بزنم و 

گرده، منم برمی بهم گفت فرداشب رو ماشین که

 باهاش برم شهر.

ای نپرسید؟ وای آیشن... شک که نکرد؟ سوال دیگه-

 شنیدی...کاش اصال چیزی نمی

صورتم را با دستانم پوشاندم که در آغوشم کشید و 

 ام را بوسید.دسِت روی گونه
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 قادُون َمنه، چیزیم نمیشه که، نگران نباش.نه -

آهلل اِلََمسین*... چیزی نخوردی، نه؟ بیا بریم تو، شام -

بدم بهت. بعد بریم بخوابیم. ماهم احتماال فرداصبح 

راه بیوفتیم. با تکین حرف زدم، گفت ساری بیگ 

کنه اگه بمونیم واسه آخرشب. همون صبح شک می

جا باشیم. عدازظهر اونخیلی زود راه بیوفتیم که تا ب

 خونه... هامون باهم نمیحرف وگرنه

 با خودم زمزمه کردم:

باید برای فرداشبتون هم شام آماده کنم. امشب کارام -

 زیاده...

شام آیشن را دادم و باالی سر اجاق، مشغول پختن 

طرف غذا شدم. ساعاتی بعد که غذا پختنم تمام شد، به

ا و دود آتش را از تنم رودخانه رفتم تا آب، بوی غذ

توانست خستگی و بشوید و ببرد. کاش همان آب می
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هایم را هم با خودش بشوید و ببرد... کاش گیدرماند

ام را هم همان غیرت  و تعصبم روی ایل و طایفه

ام را طور خانوادهبرد که حال اینشست و میمی

شد... گونش آواره این تعصبم نکنم اما خب... نمی

شناختند. اصال ان را با همین تعصباتش میبیوک خ

 شد.زاده با همین غیرت و شهامتش شناخته میایل

تنم را به آب سرد رودخانه سپردم و تکیه به دیواره 

 لزج و سنگِی بستر رودخانه زدم...

طور که مشغول خشک داخل آالچیق شدم و همان

کردن موهایم بودم، باالی سر تانیش نشستم و 

قدر بیشتر قد عزیزدردانه من هرچه نگاهش کردم.

شد و شد، بیشتر شبیه آتایم میکشید و بزرگ میمی

انداخت. اش میمرا یاد چشمان درخشان و مشکی

پسرکم موهایی مشکی و پوستی سفید داشت؛ درست 

مثل آتایم، درست شبیه به آیشن. با آن بینی کوچک و 

ده لبان گوشت آلودی که انگار االن از شیر گرفته ش

 کرد. باشند دلبری می
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اش را بوسیدم و از باالی سرش بلند شدم. باید پیشانی

کردم و لباس مناسبی هایم را جمع میتا صبح لباس

 گذاشتم...برای راهم کنار می

صبح قبل از طلوع را، هراسان از خواب پریدم و 

روی تشک نشستم. دستی دور گردنم کشیدم تا 

نار بزنم. تشک و موهای چسبیده به گردنم را ک

 بالشت را تا کردم و روی تخت گذاشتمشان.

 دید. هوا هنوز تاریک بود و چشم، چشم را نمی

پیراهن بلند و آبی رنگی به تن کردم و از رویش 

دارم را و گل ام را پوشیدم. یایلق مشکیجلقای مشکی

کناری گذاشتمش و مشغول بافتن موهایم شدم که 

 آالچیق شنیدم. صدای "یاهلل"ای را بیرون

 َگلدیم، گلدیم.*-

 

____________________ 

 

 * آهلل المسین: خدا نکنه.
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 *گلدیم: اومدم.
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را روی موهایم انداختم و از آالچیق بیرون یایلق 

رفتم. سالم آرامی دادم که سر تکان داد و آهسته 

 پرسید:

 ای؟ راه بیوفتیم کم کم.آماده-

دارم حاضر میشم، باید قبلش زیر اجاق ناهار رو -

 روشن کنم، تانیش رو هم به آتابیگ بسپرم، بعد.

 کارت که زیاده! تانیش رو بیار بده به من.-
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 ن نگاهش کردم که تاکید کرد:نگرا

برم میدمش زود باش، نگران نباش مراقبشم. می-

عمی بیگ، تا وقتی تو بیای. گمونم عمه ارمغان هم 

سپرم حواسش باشه. برو بیدار باشه، بهش می

 بیارش.

تانیش را همراه بقچه کوچکش برداشتم و به تکین 

که نگاهش دادم. آرام و مهربان بغلش کرد و درحالی

 ره به تانیش بود، زمزمه کرد:خی

 چه بامزه خوابیده.-

 حواسش به کل معطوف تانیش بود که صدایش زدم:

 پس من برم؟-

نگاهی کلی به من انداخت که کمی خود را جمع و 

 جور کردم. سر و وضعم ایرادی داشت؟

 آره آره، برو.-

هایم را هم رو گرفت و رفت که بازگشتم تا لباس

هم روشن کردم و پس از جمع کنم. زیر غذا را 

خداحافظی از آیشن، از آالچیق بیرون رفتم. خوابالود 
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ام را داده بود و و با چشمانی بسته، جواب خداحافظی

 کردم فهمیده که رفتم.حتی فکر نمی

تکین همان بیرون منتظرم مانده بود. جلو آمد، 

پر در دستش ام را گرفت و درون ساک نیمهبقچه

 جای داد.

 ارمش. فقط...من برمید-

کت بلندی که روی دستش انداخته بود را به طرفم 

 گرفت.

های محلی بیا بپوشش، هوا هم سرده. با این لباس-

 توی شهر نباشی... واسه خودت بهتره.

 اخم کردم.

 چرا؟ خیلی زشته؟-

دستش را دور دهانش کشید و همراه با رو گرفتنش، 

 جوابم را داد:

هاشون روت وام نگاهخنه، اتفاقا بهت میاد. نمی-

 باشه. این رو بپوشی بهتره. پالتوی مادرمه...
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ام خیلی مشخص بود که کالفه به گمانم تعجب چهره

جا کرد. پالتو رو گرفت و ساک را در دستانش جابه

 را به تن کردم و آرام، کنارش به راه افتادم.

شهر جای جالبی نیست گونش. اصال جای جالبی -

نیست. پره از آدمایی که دندون تیز کردن برای دیدن 

یه آدم ساده. کمین میکنن و یهو شبیخون میزنن. منم 

شون بد ام، اما بزرگ شده همون شهرم. همهایل زاده

طور که توی ونشون گرگ نیستن. همنیستن، همه

جا هم هست. اما ایل و روستا بد و خوب هست، اون
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تر... مردم ایل و اهِل تر و حریصکم زرنگیه

طایفه، آدمای غیور و صادقی هستن. حداقلش اینه که 

 برای خانواده خودشون گرگ نمیشن.

هایش زدم. انگار او در دل پوزخندی به حرف

گرگ شده و دانست همین خانواده و اهل طایفه، نمی

 دندان تیز کرده بود برای دردانه خواهرم.

زور تنم را در آن پالتو دامنم را باال دادم و به

قدر تنگ بود؟ خب... شاید هم من چرخاندم. چرا این

 ها خیلی... چاق شده بودم!تازگی

خودت که گفتی، بد و خوب همه جا هست. خیلی -

تاش هم وقته توی این ایل و طایفه نبودی. گمونم هور

جا هم های اینچیز زیادی بهت نگفته. ولی آدم

کنی پاک و سفید نیستن. قدری که فکر میاون

درضمن... منم یه دختر ساده ایالتی نیستم. خودتم 

 دونی!خوب می

 صدایش رنگ لبخند به خود گرفت.

 دونم.آره، می-
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مرد یک لبخند نفسش را با شدت بیرون فرستاد. می

 بزند؟ 

برابر گرگ صفتای شهری، خیلی ولی بازم -

 ای...ساده

پشت چشمی برایش نازک کردم که مطمئن بودم در 

این تاریکی صبح، حتی احساسش هم نکرد. این 

 خورشید قصد طلوع نداشت انگار...

نیم ساعتی را هم در راه بودیم که سرانجام به جاده 

جوشید و دلم ام میاصلی رسیدیم. چیزی سر معده

ام را باال بیاورم. تا ه و نخوردهخواست خوردمی

شدم، باز آن حس حالت تهوع کمی نزدیک تکین می

آمد. انگار کال به خانواده "بیگ مسخره به سراغم می

"ها حساسیت داشتم! یا شاید هم... تکین زیادی اوغلو

 داد...!شبیه به هورتاش بود و حتی بوی او را هم می
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ام دور سرم را تند تکان دادم تا از این افکار مسخره

شوم. االن وقت فکر کردن به این خزعبالت نبود! 

قدری منتظر ماندیم که کنار جاده ایستادیم. آن

ها پیدایش شد و باالخره خورشید کم کم از پس کوه

 رخصت باال آمدن را داد.

ام، روی حال خراب و نگران کنندهخسته و با آن 

تخته سنگی لب جاده خاکی نشستم و چشم به انتهای 

 جاده دوختم.

رفتیم تا االن رسیده بودیم شهر! اگه پیاده می-

 ساعتی هست منتظر نشستیم.یه

 که نگاهم کند، جوابم را داد:بی آن
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دونی تونی چندکیلومتر راه رو بیای؟ میپیاده می-

 ت تا خوِد اردبیل و ترمینال؟قدر فاصله هسچه

 شانه باال انداختم.

تونستیم با اسب بریم، بعد بسپریم به یکی که خب می-

 ها رو برگردونن موقان.اسب

 سری به نشانه تاسف تکان داد.

 کنی؟قدر راحت اعتماد میطور ایننمیشه. چه-

ال چه که بارا جلوی دهانم گرفتم تا جلوی آندستم 

آمد را بگیرم. االن اصال فرصت خوبی نبود. می

خورد. بوی تلخی هم میهایم هم بهحالم از بوی نفس

ام ریخته باشند دادند. انگار که زهری درون معدهمی

قدر و بخواهم ان تلخِی زهر را برگردانم. همین

 هم زن!مزخرف و حال به

ی به من انداخت و سر برگرداند. دوباره رو نیم نگاه

گرفت که با متوجه شدن حالم، باز به سمتم چرخید و 

 آرام پرسید:

 حالت خوبه؟-
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 نفس عمیقی گرفتم.

 آره، به گمونم خوب باشم.-

 چیزی نخوردی صبح؟-

 سرم را به نشانه نفی تکان دادم.

 نه راستش. وقت نشد. -

 دیشب هم که شام نخوردی.-

شخصی که خطای بزرگی کرده، نگاهش درست مثل 

 کردم و آهسته گفتم:

 ناهار هم نخورده بودم.-

 الی چشم تنگ کرد و کالفه پرسید:

 واسه چی؟-

 هم پیچاندم.انگشتانم را به

 از گلوم پایین نرفت!-
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ش کوبید و روی تخته سنگ ابا کف دست به پیشانی

 کنارم نشست.

 از دست تو!-

از داخل ساک روی دوشش، بطری آبی بیرون کشید 

 طرفم گرفت.و پاکت کوچکی هم بیرون آورد و به

 گیره.بیا بگیرش. کلوچه سنتی الهیجانه. ته دلتو می-

طور قرار بود خورد. چههم میحالم از بوی تنش به

وی این حالت تهوع تمام راه را کنارش باشم و جل

ام را بگیرم؟ آب دهانم را فرو بردم، دم مسخره

عمیقی گرفتم و همراه بیرون دادن نفسم، جوابش را 

 دادم:



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1454 

 گشنه نیستم.-

 اخم کرد.

بیا بگیرش. دست من امانتی. نذار وقتی شوهرت -

رو دیدیم یقه من رو بگیره و بگه به زنم گشنگی 

 دادی!

کشید. پشت هایش نمیدست از نیش و کنایهچرا 

چشمی برایش نازک کردم و تا خواستم جوابش را 

ام به سمت گلویم هجوم بدهم، محتویات اسیدوار معده

 آوردند.

طاقت نیاوردم. از روی تخته سنگ بلند شدم و 

سالی در همان نزدیکی رفتم. سمت درخت کهنبه

و دستم را به تنه درخت تکیه زدم و خورده 

 ام را باال آوردم.نخورده

خاطر گرسنگی و هم حالم اصال خوب نبود. هم به

های های تکین. نکند از لباسبوی مسخره لباس

طور تهوع آور هورتاش قرض گرفته بود که این

 کرد؟!جلوه می
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 صدای نگرانش را از پشت سرم شنیدم:

 چی شد؟ خوبی؟-

 ها بود؟کجای حال من شبیه خوب

 طرفم گرفت.ت و بطری آب را بهرویم نشسروبه

بگیر، یه آب به دست و روت بزن، یکم هم بنوش، -

 ت کم میشه.سوزش معده

 نیم نگاهی به پایین انداخت.

قدر گشنه نیستی. فقط آب خالی باال مشخصه چه-

 ت برای ِکی بود؟آوردی. آخرین وعده
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بطری را از دستش گرفتم و تشکر آرامی کردم. 

دست به زانو زده و کالفه، از کنارم بلند شد. دست 

بازی شدم. لجخودم که نبود. ناخواسته بداخالق می

شدم. دوست داشتم به هر کاری، کردم. حساس میمی

ام با این مرد واکنش نشان بدهم. قبال هم نه که میانه

 بود، حاال بهتر هم شده بود...! گل و بلبل

دست و رویم را شستم و مابقی آب را سر کشیدم. 

دستم را بند تنه درخت کردم تا بلند شوم. روی همان 

تخته سنگ قبلی، با فاصله نسبتا زیادی از او نشستم 

 و آرام گفتم:

 ممنونم. بطری آبت رو هم دهنی کردم!-

 سر تکان داد.

 نیستم.اشکالی نداره. من وسواسی -

 پاکت کلوچه را به سمتم گرفت و با تحکم گفت:
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خوری. االناست که یه ماشین بیا، تا تهش رو می-

 برسه. تا اومدنش، سرت رو با این مشغول کن.

که نگاهش کنم، پاکت کاغذی را از دست بی آن

 گرفتم و روی دامنم گذاشتمش.

 دستت درد نکنه.-

تکان دادنی اکتفا کرد و نگاهش را برگرداند به سر 

 ام را بخورم.تا راحت کلوچه

از راه دور، پیکان سفید رنگی به چشمم خورد. بلند 

 شدم و به ماشین اشاره کردم.

 تونی نگهش داری؟یکی داره میاد. می-

بلند شد و دستش را بلند کرد. ماشین با رسیدنش به 

ت در شاگرد خم ما ایستاد و راننده، سرش را به سم

 کرد تا بهتر ما را ببیند.

 سالم جاوان، نه اوِلب؟ * -

تکین دستی روی صورتش کشید، ساعتش را باالی 

 در شاگرد گذاشت و به داخل ماشین خم شد.
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خوایم بریم ترمینال، مسیرت سالم حاج آقا. می-

 خوره؟می

اش، به فارسی جواب مرد با آن لهجه غلیظ ترکی

 تکین را داد:

 ه آره، بیایید بشینید.آر-

 

—————————— 

 

 *سالم...: سالم جوون، چی شده؟
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دسته ساک را محکم گرفت و در را باز کرد. منتظر 

ماند تا سوار شوم و بعد خودش هم داخل ماشین جا 

درآورد. آینه را  گرفت. راننده ماشین را به حرکت

روی صورت تکین تنظیم کرد و با آن صدای پرخش 

 و کلفتش پرسید:

 مقصدیتون کوجاست؟-

خوایم بریم گیالن، البته اگه اتوبوس تا االن واال می-

 راه نیوفتاده باشه.

مونه که نِه نیگران نباش، اتوبوس تا شیش، هفت می-

شی. جایی بامیخوره اینمسافر بزنه. گوفتمـا بهت نی

 ای!نگو گیالنی

 لبخند کوچکی به روی مرد زد.

 کنم.ام، گیالن زندگی میجاییچرا اتفاقا همین-

مرد سر تکان داد و با عوض کردن دنده، دوباره 

 پرسید:

 با زنیت اومده بودی ویالیت؟-
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پشت گوشش را خاراند و با حالت عجیبی نگاهم 

 کرد. تند گفتم:

 بابا حاجی، من که زنش نیستم!یوخ -

 گرش را به من دوخت.بار نگاه پرسشاین

 آها، خواهریشی؟!-

 بار جوابم را داد:چه پیرمرد کنجکاوی بود! تکین این

 دی* حاج آقا.قارداِشئم آروادی-

 دوباره سرش را تکان داد و باز پرسید:

ها... شووهریش کوجاست؟ اونم گیالنی؟ میرید -

 پیشش؟

طور رفته بود. قرار بود کل مسیر را اینام گخنده

 سوال پیچمان کند؟

 برمش پیش داداشم!آره، می-

حال و رمق، سرم را به شیشه تکیه زدم و با بی

لبخند محسوسی کنج لبانم، به مکالمه عجیب و جالب 
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پرسید که پیرمرد با تکین گوش سپردم. سواالتی می

 کرد!ای آچمز میحتی تکین را هم برای لحظه

باالخره به ترمینال رسیدیم. از مرد تشکر کردیم و 

ها و از ماشین پایین آمدیم. نگاهم روی خانه

چرخید. روی پوششی که شاید کم و مردمانش می

قدر فاصله داشتیم بیش، با ما تفاوت داشتند. مگر چه

 ها افتاده بود؟ قدر فاصله میان فرهنگکه این

بلند به تن کرده های بیشتر زنانش مانتو و کت دامن

و اقلیت، چادر به سر داشتند. مردان هم کاله  

های مشکی و پشمین به سر گذاشته و با کت گوشی

چرخیدند. گشاد و شلوار گشادترشان، در بازار می

گویا این اجبار رضاخان برای تغییر رویه در لباس 

جا هم تاثیر گذاشته پوشیدنشان، حتی روی مردم این

ها، سرچشمه اصیل و کت و کاله شک اینبود که بی

 ایرانی نداشتند.

 ام را به خودش جلب کرد:صدای بلند مردی، توجه
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رشت آستارا تهران، رشت آستارا تهران بیر* نفر -

 حرکت.

 

————————————— 

 

 *قارداشئم آروادی دی: زِن برادرمه.

 *بیر: یک
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 تکین جلو رفت و صدایش زد:
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 آقا؟ ایکی نفره یِر وار؟-

سمتش آمد و مرد با دیدن تکین، با حالت دو به

که ساک را از دستش رویمان ایستاد. درحالیروبه

 گرفت، با صدایی بلند جوابش را داد:می

 َهه قارداش اُقلی، َگه مین. *-

هایش! جزو عاداتش شده بود این بلند حرف زدنگویا 

لنگ پشت گردنش را برداشت و روی صورت عرق 

اش کشید، و دوباره دور گردنش آویزانش کرد. کرده

 دنبال تکین، به راه افتادم. ام را چین داده و بهبینی

داخل اتوبوس شدیم. هنوز نصف بیشتِر اتوبوس 

نفر، یک گفت که یک خالی بود انگار. پس چه می

 نفر؟

هوای داخل اتوبوس کمی گرم بود انگار. گرم بود و 

خفه. نفس عمیقی در همان دم گرفتم و قدم برداشتم. 

ای تکین هم پشت سرم آمد. مرا روی صندلی دونفره

نشاند و خودش در ردیف دیگر، روی صندلی تک 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1464 

ای نشست و به مرد نگاه کرد. مرد جلو آمد و نفره

 اد.باالی سر تکین وایست

 دی؟ *خانوم سیزنَن-

 َهه. نَه قدر ِاِلی؟ * -

 دی قارداش.ناقابل-

 اوالسان، ِدینَن!*ساق-

کرایه را پس از کلی تعارف تکه پاره کردن حساب 

کرد و از ماشین بیرون رفت. چندنفر روی 

های جلو نشسته و تعداد زیادشان، چرت صندلی

زدند. از حاال خودشان را برای مسیری نسبتا می

 کردند!طوالنی آماده می

جا نشستیم تا اتوبوس پر شود. یک ساعتی را همان

آخرین مسافر، مرد نسبتا جوانی بود که باال آمد. 

های خالی چرخید و با دیدن نگاهش میان صندلی

طرف مرد صندلی خالی کنار من، سرش را به

 چرخاند.

 جا نیست که.-
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ن مرد جلوتر آمد. بار دیگر عرق صورتش را با آ

دستمال گرفت و نگاهش میان من و تکین چرخید. 

 باالی سرش ایستاد و گفت:

 ِگدَه بیلرسوز اُردا اَیلََشسوز؟ *-

 و به صندلی خالی کنار من اشاره کرد.

 

———————————— 

 

 *مین: سوار شو

 دی؟ : با شماست؟*سیزنن

 *نه قدر الی: چه قدر میکنه؟

 *دینن: بگو

 ونجا بشینید؟*گده بیلرسوز...: میشه برید ا
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حواسش جای دیگری بود انگار. نگاهش را میان آن 

معطلی بلند دومرد و صندلی خودش چرخاند و بی

شد. خودم را جمع و جور کردم تا روی صندلی 

کنارم جای گیرد. سرم را تا حد امکان به شیشه 

آلود و غبار گرفته ماشین چسباندم که مبادا باز چرک

بوی تنش به مشامم برسد و باز رسوا شوم! هرچند، 

توانستم بهانه دیگری برای باال آوردن دومم جور می

های کنم. مثال بگویم ماشین زده شدم و حالم از تکان

 هم خورد!مداوم اتوبوس به

عذب بازوهایش را بغل کرده بود و مشخص بود که م

زمان، کمی از آن ای کردم و هماست. تک سرفه

 ام بیرون آمدم. حالت مچالگی
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 دستت درد نکنه.-

 نگاهم نکرد اما سرش کمی به طرفم متمایل شد.

 تشکر برای چی؟-

برای همه چی. از سر صبحی تا االن کلی زحمت -

 بهت دادم.

 نه، زحمتی که نبود. -

بود که  نگاهم روی مرد شاگرد قفل شد. بار چندم

اش دستمال لُنگ را روی صورت عرق کرده

 کشید؟ ناخوداگاه پرسیدم:می

جا که حتی طوره؟ خیلی گرمه؟ اینهوای گیالن چه-

فصل آخر تابستون و کِل بهارش هم برف داره. فقط 

خدا کنه زیاد گرم نباشه که عادت ندارم بهش. از 

 گرما خوشم نمیاد.

جا حتی اینطور که نه. زیاد گرم نیست. همون-

جا هم همیشه بارونه. تابستوِن خدا هم برفه، اون

همیشه! همیشه کفِش پات ِگلیه. همیشه پایین دامنت 

خیسه و پشت شلوارت ِگل پریده. باید موقع راه رفتن 
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مراقب باشی که مبادا حواست نباشه، دوچرخه و 

ماشینی از پیشت رد بشه و سر تا پات رو خیس آب 

ترین ماهش مرداده. که درست جا معتدلکنه. اون

اوج گرماست. اما گرماش هم زیاد دوومی نداره، 

 گیره.چون روزای آخر مرداد باز بارون از سر می

ای که تمام حواسم را داده بودم به صدای بم و مردانه

با آرامش و حوصله برایم از گیالن و آب و هوایش 

 گفت. معلوم بود معلم خیلی خوبیست! می

ستم کامال رو بگیرم وقتی با من حرف تواننه می

زد، و نه روی نگاه کردن در چشمانش را داشتم. می

این فاصله نزدیک با مردی که هیچ دل خوشی از او 

نداشتم و حتی با استشمام بوی کت و پیرهنش هم باال 

آوردم، برایم کامال باورنکردنی و غیرقابل تحمل می

 بود!
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رویم چشم دوختم. نگاهم از الی صندلی، به به روبه

زنی افتاد که مشغول آرام کردن پسرک خردسالش 

اش راحت و بود. صندلی را کمی عقب داد تا بچه

که آرام بخوابد. لبخند کوچکی زدم و درحالی

 دم:پیچاندم، دوباره پرسیانگشتانم را درهم می

شه، نه؟ جا چای و برنج زیاد کشت میشنیدم اون-

کنن اونم طور برنج برداشت میتوی اون بارون، چه

 باره؟وقتی هرروز خدا می

سرش را تکیه به پشتِی صندلی زد. نگاهش کردم؛ 

 چشمانش را بسته و عمیق در فکر فرو رفته بود. 

شنون. حسش مردمش صدای قدمای بارون رو می-

نم درست قبل از باریدنش. انگار که کنن. اومی

کشنش. مطمئنم اون حجم بارون هم بو داره، بو می
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آب و بارون برای تویی که فقط برف و سردی و 

 خشکی دیدی، باید چیز جالبی باشه.

 ام دادم.چینی به بینی

نکنم از اون همه ِگل خوشم بیاد. اونم وقتی فکر -

بزنه دامنای نازنینم رو کثیف کنه! میگم... این پالتو 

 جا بارونه االن؟رو پس به موقع پوشیدم؟ اون

 لبانش به سمت باال کش آمدند.

بارید. االن حتی موقع اومدنم، بارون خیلی شدید می-

 اگه نباره، باز هوا سرد و نمناکه.

زد از گیالنی که ای حرف میعالقهبا چه عشق و 

اش هم نبود! دیگر سوالی نپرسیدم. حتی وطن پدری

که کجا اما سواالت زیادی در سر داشتم. مثال این

کشیدیم، دقیقا دنبال چه ماندیم، کجاها سرک میمی

 رفتیم و...کسانی می

سرم را به پشتی صندلی تکیه زدم و با فکر کردن به 

م سنگین شدند و روی هم هایهمین چیزها، پلک

 افتادند.
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غرق در عالم رویایم بودم که باز آن بو، زیر مشامم 

هایم سنگین شدند. پیچید. نفس حبس کردم و نفس

افتادنی را حس کردم. در همان عالم خواب، رویایم 

به کابوسی مبدل شد و افتادنم، به پرت شدن از 

ای عمیق و تاریک منتهی شد. هراسان پلک دره

م که با تابش نور مستقیم خورشید به چشمانم، گشود

ای کشیدم و خواستم صاف دوباره چشم بستم. خمیازه

ای شد که سر بنشینم که حواسم جمع شانه مردانه

روی گذاشته بودم. لبم را با شدت گزیدم و نگاه 

هراسانم را به اطراف چرخاندم. خدای من... سرم 

 روی شانه تکین افتاده بود؟
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کردم که بیدار نباشد. یا حداقل تازه در دل دعا می

اش افتاده! با بلند چندثانیه باشد که سرم روی شانه

 کردن آهسته سرم، صدایش را شنیدم:

 رسیم.بیدار شدی؟ کم کم داریم می-

ده آبرویم را هم به گویا دیگر وقتش بود همان ته مان

طرفش دست مهربان جوی و رودخانه بسپارم! به

هم چرخیدم. چهره ناالنم را که دید، لبانش را به

 فشرد و با ابروهایی باالرفته نگاهم کرد.

 چی شده؟-

 طوری... خوابم برده بود؟خیلی وقت بود که این-

خندید؟ ام میکردم داشت به ریش نداشتهچرا حس می

 ن من هم خنده داشت؟خجالت کشید

 نه نه، گمونم یه چندساعتی میشد.-

سرش را به سمتی دیگر چرخاند و انگشت شصتش 

 اش کشید.را روی لب پایینی
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کم اطراف رو نگاه کن. کم کم فراموشش کن. یه-

 رسیم.داریم می

خب... بهانه خوبی برای به فراموشی سپردن آن 

جره خواب و خستگی مزخرفم بود! نگاهم را به پن

دوختم. انتظار دیدن همان شیشه غبارگرفته و کثیف 

را داشتم ولی با دیدن قطرات رقصان روی شیشه، 

نگاه مشتاقم را به بیرون از شیشه دوختم. به جاده پر 

کردیم. دار و درختی که به سرعت از آن عبور می

دیدمشان. بار، میمردمانی که هر چندصدمتر یک

مت زن و دختری که نگاهم قفل شد و سرم چرخید س

لباسی محلی به تن داشته، سینی بزرگی باالی 

ها به سرشان گرفته و مشغول بردن جوجه اردک

دادم منتهی شود به جاده باریکی بودند که حتم می

روستایی سرسبز و باران گرفته. بوی باران را از 

هایشان کردم. لباسپشت همین شیشه هم احساس می

بود! هرچند، پوشش ما و قدر رنگارنگ و زیبا چه

ها هم انگار دست کمی از هم نداشت. همان آن

دار و های بزرگ و گلهای رنگارنگ، یایلقپیراهن
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ای که به لباسشان، جالی های پولک دوزی شدهجلیقه

 خاصی بخشیده بودند. 

جا و چه مشتاق بودم برای قدر زیبا بود اینچه

 هایش!ها و مکانکاویدن تک تک آدم
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 ای مات، زمزمه کردم:با همان لبخند و چهره

 جا! خیلی خوشگل و سرسبزه همه-
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همه چیز از دور خیلی خوشگله. وقتی غرق ِگل -

موقع ست که با شدی و افتادی توی چاله آب، اون

 گیری!تموم وجود حرفت رو پس می

چرا دوست داشت حالم را بگیرد و هی ساز مخالف 

بنوازد؟ با اخم نگاهش کردم که شانه باال انداخت و 

 های کت بلندش را بست.دکمه

هات خیس بارون دکمه پالتوت رو ببند، وگرنه لباس-

 میشن.

دوباره نگاهم قفل آن حجم باران و مردمانی که میان 

های دویدند، شد. بیشترشان چکمهب میخیسی و آ

بلندی به پا کرده بودند تا پا و شلوارهایشان خیس 

نشود. نگاهم را به پاهایم دوختم. یک جفت کفش 

ای مطمئن بودم در همان سیاه و گرد و خاک گرفته

قدم اولم روی این خاک، تا زانوهایم را به خیسی 

 کشاند!می

هایش هم عداد آدمرفت، تقدر جلوتر میاتوبوس هرچه

شد. پوشش مردم بیشتر شیوه شهری به بیشتر می
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اش گرفت و از آن حالت سنتی و قدیمیخود می

شدند و دیگر ها هموارتر میگرفت. جادهفاصله می

 خورد. اتوبوس کمتر تکان می

شان بود که روی آوردند به های سنتی چهمگر لباس

اش را ییرگ و ریشه؟ هم زیبااین پوشش فرنگِی بی

اش، در همین داشت و هم اصالتش را. اصال زیبایی

حفظ اصالتش بود. من یکی که راضی نبودم تحت 

دار و های گلهیچ شرایطی دست از این لباس

 رنگارنگم بکشم!

اتوبوس نگه داشت و مسافران یکی یکی، از اتوبوس 

مان، تکین هم بلند پیاده شدند. با بلند شدن زن جلویی

به عقب برداشت تا من رد شوم. خودش شد و قدمی 

کرد که انگار هم پشت سرم آمد. جوری رفتار می

وظیفه خطیری به نام محافظ از گونش، در برابر 

برخورد با هرگونه جنس مذکری را داشت! انگار 

دانست بیشتر هنوز خوب مرا نشناخته بود و نمی

عمرم را کنار همین مردان گذرانده بودم! به یاد 

ش افتادم که گفته بود مردهای شهری هایحرف
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اند. خب... او کسی بود که بیشتر عمرش را گرگ

های جنسدر شهر گذرانده بود، از طرفی هم هم

شناخت. شاید باید حق خودش را خیلی خوب می

 کرد...طور محافظه کارانه رفتار میدادم که اینمی

هایش فشرد با پیاده شدنمان، بند ساک را میان مشت

از پایین آستینم گرفت، و مرا همراه خود به و 

 ناکجاآباد کشاند.

های از خیابانی رد شدیم و نگاهم معطوف ماشین

رنگارنگ و ناآشنایی شد که دائم درحال عبور و 

هایم کند شدند و با شگفتی نگاهشان گذر بودند. قدم

 کردم که معترض گفت:می

 خوری زیر بارون!بیا، سرما می-

اشینی کشاند و سوارم کرد. ساک را مرا به سمت م

میانمان قرار داد و خودش هم داخل ماشین نشست. 

 راننده ماشین را روشن کرده و به تکین نگاه کرد.

 کورا شوندری َوِچه؟*-

 بشو* خیابون )...( حاجی.-
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 رو چشمم اِداش.* -

 

 

——————————— 

 

 *کورا شوندری وچه: کجا میری پسر؟

 *بشو: برو

 *اداش: برادر

 )معانی باال به زبان گیلکی هستند.(

 

@Kimiyazabihi ♥️ | 

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼

 قسمت چهل و نهم️▪

 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1479 

 

تمام مسیر تا رسیده به مقصد را خاموش بود و آرام. 

خواست حرفی بزند. منتظر و چشم انگار دلش نمی

 رسید.نظر میانتظاِر رسیده به

به خیابانی پیچید و کنار جاده توقف کرد. از ماشین 

ماشین پیاده شد، ساک را برداشت و در را باز نگه 

 داشت تا من هم پایین بیایم. 

از ماشین پیاده شدم و پس از حساب کرایه با راننده، 

جا کرده و نفس عمیقی ساک را میان دستانش جابه

ر تگرفت. نگاهم را به آسمان دوختم؛ باران نسبتا کم

چنان پرآب و گل های خاکی همشده بود اما جاده

 بودند. این حجم از آب قرار بود کجا برود؟

راه داخل کوچه دلگشا و سرسبزی شد. دنبالش به

افتاده بودم؛ درست همانند جوجه اردک کوچکی که 

دوید. نگاهم را کمی جلوتراز ما پشت سر مادرش می

ختان پیر و به در و دیواری ِگلی و سنگی که میان در

خمیده قامت مخفی شده بودند، ثابت نگه داشتم و 
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طرف پرندگان کوچکی که باالی سر سپس چشمانم به

 درختان درحال پرواز بودند سوق داده شد.

 جا.چه خوشگله این-

هاش درست مثل بهشته. توی هوای آره، تابستون-

 آفتابی ببینیش که عاشقش میشی.

 ند.طرفم چرخاایستاد و سرش را به

چیزی از این قضیه به آنام و یا فرنگیس خاتون -

ها هم شاید از ایل و طایفه دور نمیگی. خب؟ اون

باشن ولی باز برامون خوب نیست چیزی درباره این 

قضیه بدونن. بذار وقتی همه چیز تموم شد، خودم 

 بهشون میگم چی شده.

وقت دلیل اومدن من خوای ازشون قایم کنی؟ اونمی-

طوری راهم افتاد، پاشدم هلک و یم؟ همینرو چی بگ

هلک بدون شوهرم با تو اومدم که فرنگیس خاتون 

 رو ببینم؟

 شانه باال انداخت.

 دونم. شاید! نمی-



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1481 

ساک را به دست دیگرش سپرد و حواسش را به 

رویش دوخت. از روی گودال پرید گودال آب روبه

 و ادامه داد:

چون کار  بهشون میگیم هورتاش هم رشته. منتها-

برمت پیشش، شب داشته نتونسته بیاد. عصری می

گردونمت. تا اونموقع هم خودم میرم به رو هم برمی

کارام میرسم. باهم بعدازظهر میریم دنبال نشونی از 

 دخترها.
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. خودت کدومشون نمیگمپس من هیچی به هیچ-

تونم به قضیه رو برای جفتشون توضیح میدی. نمی

ها هم دروغ بگم. هنوز سنگینی بار دروغی که اون

 به آتابیگ گفتم روی دوشمه.

پشت در چوبی ایستادیم. سری برایم تکان داد و در 

 زد.

باشه. تو همکاری نکن. من کل قضیه رو براشون -

 کنم!تعریف می

موهایش را بگیرم و سرش را به همین در شد نمی

رویمان بکوبم؟ دندان به دندان خاییدم و عصبی روبه

 زمزمه کردم:

تونم روت حساب کردم میدونم چرا فکر مینمی-

 کنم.

هایش خیلی آرام در هم نگاهش رنگ باخت و اخم

رفت. در دل برایش زبان دراوردم و رو گرفتم. 

مگر منت او را هم اصال به جهنم که ناراحت شود! 

 کشیدم؟من باید می
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 اومدم، اومدم. پاشنه درو از جا کندی!-

جا صدای هن هن کردن فرنگیس خاتون حتی تا این

آمد! با یادآوری آن صورت تپل و پرچروِک هم می

 اش لبخندی از ته دل روی صورتم نشاندم.خواستنی

های بامزه و دوست در را باز کرد و با آن اخم

خواست چیزی بگوید که با دیدن تکین،  اشداشتنی

 اخم از هم گشود.

 قادون َمنَه باالم.-

دستانش را برای درآغوش کشیدنش باز کرد و سر و 

قدر این عصا صورتش را بوسه باران کرد. چه

قورت داده را دوست داشت! اصال مگر ایشان هم 

 دوست داشتن، داشت؟! 

ن افتاد تا تکین کنار رفت، چشم فرنگیس خاتون به م

 و با دیدنم چشمانش درخشیدند.

جا. قربونت برم ننه وای آهلل، ببین کی اومده این-

 جان، بیا بغلم ببینم.
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گمانم هرچه آب در دهان داشت و نداشت را روی به

 های پرآب و تابش!های من خالی کرد، با آن ماچلپ

 بیاین تو، بیاین.-

 از جلوی در کنار رفت و گذاشت که داخل شویم.

 سرش را از در بیرون برد و سرکی کشید.

 هورتاش باالم کجاست؟-
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دانستم! نفسم را کالفه تکین خشکش زده بود. می

بیرون فرستادم و سقلمه محکمی به پهلویش زدم که 

 شوکه نگاهم کرد.
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 آهــ...-

 تون سریع به طرفمان برگشت.فرنگیس خا

 چی؟-

کم کار داشت، گفت آهـ...ها هورتاش؟ اون یه-

 عروسش رو بیارم پیش شما.

فرنگیس خاتون دستش را پشت کمرم گذاشت و مرا 

 همراه خود به سمت خانه راهنمایی کرد.

 کجا رفته اون پسره ّشر؟ -

گرفت. طفلک پسرم، کجا ّشر و شیطان بود؟ ام خنده

 سوزاند!فقط گاهی، زیادی آتش می

جا گمونم رفته اشکیک، چندتا اسب به دهیار اون-

بفروشه. برای شام و شب نگهش داشتن، برای همین 

جا. گفت سر بهم گفت عروسش رو با خودم بیارم این

و کارش با آقایونه، معلوم نیست خانوم هم توی خونه 

شون باشه یا نه. برای همین گفت که نوادهو خو

 گونش رو بیارم پیش شما.
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شان چرخاندم. نگاهم را دور تا دور حیاط خانه

ای که روی ارتفاعی یک متری ساخته بودنش. خانه

اش میان دیوارهای رنگ آبی چهارچوب در و پنجره

های آبی رنگش، به شدت دلبری سفید و نرده

 کردند. می

هایی که تا دور حیاط و گلهای دور درخت

خاطر باران سر خم کرده بودند، برای شان بهشکوفه

کردند. ای از بهشت را تداعی میای صحنههر بیننده

 قدر زیبا و دوست داشتنی بود این حیاط و خانهچه

 شان.رنگارنگ

گوش داخل حوض های بازینگاهم جلب ماهی

صدای کوچک وسط حیاط شد. خیره به آنان بودم که 

ام را به خودش جلب کرد. مگر گفت و گویی، توجه

فقط دونفر داخل این خانه نبودند؟ پس این سر و 

 صداها...

فرنگیس خاتون که نگاهمان را دوخته به در دید، 

 سریع گفت:
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آره ننه جان، مهمون داریم. سمیه خانومه، با -

جا. دختر داره یه پارچه خانوم. دخترش اومده این

ش که پنجه آفتابه. از هر ار ماشاهلل. قیافهماشاهلل، هز

باره. اومده اندازه غزل رو انگشتش هم یه هنر می

 بگیره، براش لباس بدوزه.
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که فقط او خودم را به تکین رساندم و آرام، طوری

 بشنود گفتم:

زنن خان اوقلی. برات آستین باال میگویا دارن -

 مبارکه!
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زور تر شد که نیشم را بهگره میان ابروهایش غلیظ

ها ای، جمع و جورش کردم. روی پلهتک سرفه

هایمان را درآوردیم و فرنگیس خاتون جلوتر کفش

رفت. لبانم را جمع کرده و منتظر ماندم. چرا 

 صدایش نیامد؟ تکین کالفه رو به من گفت:

 جلوتر برو، بدونن حداقل یکی داره میاد. تو-

 سرم را به طرفین تکان دادم.

نه نه، من برم یهو بپرم وسط خونه و چی بگم؟ بگم -

 کی هستم؟ اول شما!

اش را عصبی بیرون فرستاد و دکمه نفس حبس شده

 باالیی پالتویش را باز کرد.

 از دست شما زنا!-

 سمت در رفت و چند تقه محکم به در زد.به

 یاهلل... یـاهلل!-

راه زور فرو خوردم و پشت سرش بهلبخندم را به

خواست، کمی با دل افتادم. به من چه؟ می

آمد. مشتاق بودم برای اش راه میمادربزرگ و عمه



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1489 

طور برایش نقشه کشیده ای که ایندیدن دختر همسایه

 بودند!

داخل خانه شدیم. زنی میانسال و دختر جوان و 

یمان بلند شدند. میان سالم و زیبایی به پا

هایشان، حواسم جلب زنی رنگ پریده پرسیاحوال

شک آن چشمان میان لحاف و تشک شد. زنی که بی

آهویی و آبی رنگش، تنها ارث جذابی بود که به این 

عصا قورت داده بخشیده بود! نگاه زن از روی 

تکین، به سمت من ُسر خورد. تکانی به خودش داد 

د شود که فرنگیس خاتون از داخل و خواست بلن

 آشپزخانه صدایش کرد:

 نه غزل، دراز بکش ننه جان.-

 تکین به سمتش رفت تا مادرش را درآغوش بگیرد.

ای که زیرش دراز کشیده بود گرفت و از لبه پنجره

قدم جانش را بلند کرد. دو زور تن نحیف و بیبه

برنداشته بود که پاهایش لرزید. تکین از زیر 

بازویش گرفت و او را با عشق، به آغوش کشید. 
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روی موهایش را پرمحبت بوسید و با صدای آرام و 

 حال از او ندیده بودم، گفت:لحن مهربانی که تابه

 سالم َمنیم* غزلیم... نجورسن* آنا جان؟-

 اش را با عشق بوسید.گونه

 م*.باشوآ دوالنِ -

 سمت من سوق داد.نگاهش را به

این تحفه خوشگل رو از موقان آوردی تکین؟ وای -

 جا ببینمت عزیزیم.قدر خوشگله! بیا اینچه

 

 

——————————— 

 

 * "َمنیم"پشِت اسم، میم مالکیت است.

 طوری*نجورسن: چه

 *باشوآ دوالنم: دور)سر(ت بگردم.
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ام خواستم چیزی بگویم اما ذهن و زبانم، یاریمی

گفتم؟ کردند. به این زن مهربان اما تکیده چه مینمی

طوری نبوده که همه افکارش غلط است و قضیه آن

 کند!که فکر می

نگاه مبهوت تکین بین من و مادرش چرخید و 

صورتش رنگ  توانستم قسم بخورم از خجالتمی

 گرفت! 

رویم زده چشم به مرد آرام روبهمتعجب و بهت

سمت مادرش دوخته بودم. نگاه از او گرفتم و به



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1492 

پرسی و روبوسی با او، رفتم. پس از احوال

کردم حواسم را پی تکین ندهم، که سعی میدرحالی

 آرام گفتم:

 من با هورتاش اومدم زنعموجان، زِن هورتاشم.-

لحظه، درهم شد و برای یک صورتش ناراحت و

ای که آن دختر خیاط چشمانم قفل شد به نفس آسوده

 به بیرون فرستاد.

 هورتاش؟ جانا! کجاست االن؟ اونم اومده؟-

 سر و گردن چرخاند تا ببیندش که گفتم:

کم کار داشت. گفت من بیام نه نه، اون رفت، یه-

 شما زحمت بدم. جا و بهاین

وطرف صورتم گذاشت و بامحبت را ددستانش 

 نگاهم کرد.

رو گرفته پسر کوچیکم، ولی گفت یه پریآنا می-

کردم یه فرشته باشه! ماشاهلل، ماشاهلل، تصور هم نمی

 ُگئز دَیَمسین!*
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زده سرم را پایین انداختم که صدای آرام خجالت

 تکین از پشت سرم بلند شد:

 آنا برو بشین، سرپا نمون.-

ه کمرش زد تا صاف بایستد. سپس نفسی دستش را ب

 ای به رویمان زد.تازه کرد و لبخند کج و کوله

حال شدما، اصال درد قدری از دیدنتون خوشاون-

 یادم رفت. بیاید، بیاید بریم بشینیم. 

نشستیم و تازه حواسم را به آن زن و دختر زیبارو 

اش معطوف تکین بود و دادم. نگاه زیر زیرکی

ای کردم که سریع پائید. تک سرفهمیحرکاتش را 

 نگاه دزدید و من هم چشم از او گرفتم. 

کنی؟ کار میخب ُگئزل قیز! از خودت بگو. چی-

 هم دارید، نه؟ آخ من قوربانی اواّلم*! شنیدم یه بچه

 دامنم را زیرم جمع کرده و لبخندی به رویش زدم.

 خدانکنه زنعمو. آره، راستش برادرمه، ولی به اسم-

ای خودم و هورتاش گرفتم. ننه جان که شناسنامه

 گفته بهتون دیگه.
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آره دخترم. خدا رحمتش کنه بیوک خان رو... تا -

یاد، یه جوون رشید و محترم بود. جایی که یادم می

آخرین باری که دیدمش، قبل از تولد تو بود. وقتی 

 رفتم.جا میتازه داشتم از اون

 

 

______________ 

 

 ین: چشم نخوره.*گئز دیمس

 *قوربانی اوالم: قربونش میرم.
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آمیزش، سفره را پهن های تحکماجبار و زیر نگاهبه

کردم و مشغول برداشتن لیوان آب و پارچ شدم تا 

خواستم سر سفره بنشینم، با دیدن محتوی داخل 

  پریدند.ماهیتابه ابروهایم باال

 این... چیه؟-

 ابرویش را خاراند و گیج گفت:

جاست. میرزا قاسمی، یکی از غذاهای معروف این-

 تا حاال نخوردی؟

 خندی زدم.نیش

ها هم چیزی جز گوشت و آش نداریم که اون-

 غذاهای خاصی نیستن.

 ها، راست میگی. یادم نبود اصال!آره-

و با آن نگاهش مرا سر سفره نشاند و زور به

 خواست برود که صدایش زدم:

 بیا بشین توام، ناهار نخوردی آخه.-



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1496 

 ام.نه نه، خسته-

 ام... ببخشید... نذاشتم توی اتوبوس... بخوابی.-

 موهایش را از روی پیشانی کنار زد و سر تکان داد.

ام. وگرنه نه صبح زود پاشدم برای همینه خسته-

 ون... نیست!خاطر ابه

 باشه... بازم ممنون.-

حرف، به تکان دادن سری اکتفا کرد و از بی

آشپزخانه بیرون رفت. قاشق به قاشق آن غذای 

قدرها هم که عجیب را برداشته و به دهان بردم. آن

 داد، بدمزه و عجیب هم نبود! نشان می

ها پس از دولقمه بلند شده و سفره را جمع کردم. چای

ها را داخل سینی گذاشتم. مزه قندان را ریختم و

 و پیازداغش هنوز زیر دندانم بود! بادمجان

را جلویشان گرفتم که صدای اعتراض  سینی چای

 غزل بلند شد.

ها ناسالمتی. تو چرا زحمت کشیدی گلین؟ مهمونی-

 اومدم.گفتی خودم میمی



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1497 

 نه آخه چه زحمتی زنعمو.-

 ام بلند شد:صدای زن کناری

نوم جان، کاری نداری؟ ما کم کم بریم غزل خا-

مون. زهرامون خیاطی داره، باید تا فردا کار خونه

 رو تمومش کنه. محجوبه خانوم

نه عزیزیم، کاری که دیگه ندارم. دستتون هم درد -

 جا اومدید.نکنه زحمت کشیدید تا این

 رو به دختری که زهرا نام داشت کرد و ادامه داد:

 ُگئزلیم، انشاهلل عروسیت. دست تو هم درد نکنه-

هایش گلگون شدند و سرش را با خجالت بازهم گونه

کردند باهم! پایین انداخت. چه تعارفاتی تکه پاره می

دادم اتاق تکین نگاه زهرا به در اتاقی که حتم می

است، انداخت و دوباره سرش را برگرداند. آخ آخ، 

 گویا یک نفر بدجور دل از کف داده بود!

 

 لَرچهارم: اولدوزلی ِگئَجه فصل️◼
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 قسمت پنجاه و ششم️▪

 

 

شان کردم. تا عزم رفتن کردند و تا دم در، راهی

وگوی غزل و فرنگیس خاتون قطع شد بازگشتم، گفت

ها را و با دیدنم دیگر حرفی نزدند. استکان و قندان

 داخل سینی جمع کردم و آرام گفتم:

 خورید بازم بیارم؟می-

جا پیشمون. از وقتی اومدی قیزیم، بیا بشین ایننه -

 سرپایی که.

 من راحتم زنعمو.-

سینی را به آشپزخانه بردم و دوباره بازگشتم. با من 

 و من پرسیدم:

هام رو کجا چیزه... من حواسم نبود، تکین وسایل-

 برد؟

 با چانه، در اتاقی  را نشانم داد.
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ض هات رو عواون در سمت راستی. برو لباس-

جا هم استراحت کن. اگه کاری هم داشتی کن، همون

 صدامون کن. باشه؟

چشم. دستتون درد نکنه. ببخشید توروخدا زحمت -

 دادم بهتون.

داخل اتاق شدم و یایلق را از تنم درآوردم. هر لباس 

ای کرد را کندم و گوشهاضافی که بر تنم سنگینی می

بازش انداختمش. چشمم به بقچه گوشه اتاق خورد و 

کردم. پیراهنی بلند را بیرون کشیدم و بر تن کردم. 

بالشت و پتویی را از گوشه اتاق برداشتم و همان 

 وسط پهنش کردم.

پنجره را باز گذاشتم تا صدای باران را بشنوم. آن 

نواز، عجیب به جانم آرامش وار و دلصدای الالیی

بخشید. سرم را روی بالشت گذاشتم و پتو را تا می

گردنم باال کشیدم. خوابیدن میان سرمای باران و زیر 

ام را گرمای پتو، لذت خواِب از سر خستگی

 دوچندان کرد و به خواب عمیق و آرامی فرو رفتم.
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های آهسته اما پی ساعاتی بعد، با صدای خوردن تقه

در پی به در، از خواب پریدم. صدایم را صاف 

 کرده و نشستم.

 بله؟-

و تا نیم ساعت دیگه راه گونش؟ منم. آماده ش-

 بیوفتیم.

بلند شدم و یایلقم را به سر انداختم. پشت در پنهان 

 شده و در را باز کردم.

 سالم... نیم ساعت دیگه؟ -

انگار فهمیده بود وضعیتم خیلی آشفته است که نگاه 

 از من گرفت و جوابم را داد:

آره، تا خوابن بریم بیرون. اگر بیدار هم شدن میگم -

کم اون برم پیش هورتاش و خودم هم یهمی تو رو

بیرون کار دارم. آخر شب هم از پیش هورتاش 

 جا.گردونمت اینبرمی
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 قسمت پنجاه و هفتم️▪

 

 

 سر تکان دادم.

 باشه، من میرم آماده بشم، سِر پنج دقیقه دم درم.-

 که چیزی به یادم افتاد. خواستم در را ببندم

 راستی؟-

 دوباره خیره به چهارچوب در شد.

 بله؟-

ها رو دونی باید کجا بریم؟ آدرسها... میآدرس-

 گرفتی؟

ای متفکر شصتش را روی لبش کشید و با چهره

 جوابم را داد.



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1502 

رفتم از خانواده چندتا دختر که توی این آره -

های دخترها رو چندسال رفته بودن، پاکت نامه

ای خوام برم شهر و اگر نامهازشون گرفتم و گفتم می

 دارن، بگن بنویسم و به همین مقصد پستش کنم.

 ناراحت گفتم:

ای وای، گفتن و نامه هم نوشتی براشون؟ -

 ها.چارهبی

ون اومده، شاید تونستیم باید ببینیم چی به سرش-

ها رو هم بدیم بهشون. حاال تو آماده شو، من نامه

 اون بیرون منتظرتم.

هایم تا رفت، در را بستم و مشغول پوشیدن لباس

ای به تن کردم و یایلق شدم. پیراهن بلند و سرمه

ام را هم روی سرم انداختم. خب... شاید نباید مشکی

شده برای جلب های رنگارنگم را، جا لباساین

زدم مقصدمان پوشیدم. حدس مینکردن توجه می

های چندان جالبی نباشد؛ پس نباید خطر مکان
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کردم و خودم را به کسانی که شاید دخترانمان را می

 شناساندم.به اجبار به بند اسارت کشیده بودند، می

همان کت بلندی که تکین داده بود را هم از روی 

اتاق بیرون رفتم. فرنگیس  هایم پوشیدم و ازلباس

خاتون هم درست کنار عروسش به خواب رفته بود. 

نگاهم را از چهره زرد و بیمار غزل گرفته و در 

خانه را آرام باز کردم. تا بازگشتم، سینه به سینه 

 تکین شدم. اخم کوچکی روی صورتم نشاندم.

 ترسیدم!-

 شانه باال انداخت.

بپوش،  هات روحواست رو جمع کن خب! کفش-

 بریم.

 ام بروم که گفت:های ِگلیخواستم به سراغ کفش

های آنام رو بدم نه نه صبر کن، یه جفت از پوتین-

 ها رو نپوش، هوا بارونی و جاده خیس آبه.بهت. این
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جلوی پایم گذاشت و ای و چرم یک جفت پوتین قهوه

ها ها پایین رفت. متعجب از کارهایش، پوتیناز پله

ی راه افتادم. از کوچهدنبالش، بهرا به پا کردم و به

گشایشان گذشتیم و وارد خیابان شدیم. کنار جاده دل

منتظر ماندیم که باالخره ماشینی نگه داشت و زود 

د رسیسوار شدیم. بارش کم کم داشت به اوج خود می

 کشاند.و آرام آرام، تمام جان و تنم را به خیسی می

تکین چند پاکت از جیبش بیرون کشید و مشغول 

 طرفش کشیده و پرسیدم:شان شد. خودم را بهوارسی

 کجا میریم؟-
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آدرس این پاکت نامه از یه صندوق پستی دوخیابون -

باالتره. مقصدش زیاد مشخص نیست. انگار از عمد 

معلوم نوشتن که کسی نتونه بره به طور گنگ و نااین

آدرس دقیق فرستنده. فقط نوشتن فالن خیابون، فالن 

شخص. همین! باید بریم به اون خیابون و ببینیم 

 جز اون هم خب...چه... کافه و بارهایی هست. به

دستی دور دهانش کشید و کالفه، زل زد به شیشه 

 بخارگرفته.

 چندتا خونه که باید بهشون سر بزنیم.یه -

ام پشت دستم را جلوی دهانم گذاشتم و نفس حبس شده

را به زور رهایش کردم. خدای من... حتی در 

توانستم چنین جایی را تصور کنم! هایم هم نمیکابوس

 لعنت به تو اکرامی، لعنت به تو و ذات کثیفت...

ان و ماشین به مقصد رسید و پیاده شدیم. در خیاب

پاکت نامه به دست، دنبال همان صندوق پستی 

گشتیم که پس از چند دقیقه پیاده روی، باالخره می

دیدمش. اشاره کردم و به سمت صندوق دوید. 
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که نگاهش را به اطراف کنارش ایستاد و درحالی

 چرخاند، گفت:می

خب، اینم از این صندوق پستی. حاال کجاها باید -

 بریم؟ بذار ببینم...

 ه ساختمان نسبتا بزرگی اشاره کرد.ب

جا... ولی... تو برو به کافه قنادی کناریش، اون-

 بشین تا من بیام. باشه؟

 اخم کردم.

 من برم بشینم؟ دقیقا واسه چی اومدم؟ نشستن؟-

 آخه...-

آخه نداره که. ببینم، تو مگه فرستنده این نامه رو -

 شناسی؟می

 خب نه!-

 پشت چشمی برایش نازک کردم.

جایی که گفتی! یا منم پس خودت برو بشین همون-

 باهات میام، یا تو هم جایی نمیری!
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سمت ساختمانی که اشاره کرده و جلوتر از او، به

 راه افتادم.بود به
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تمام خواستم داخلش شوم که یک آن، استرس و ترس 

وجودم را گرفت. صدای موسیقی نسبتا بلند و خنده و 

های آن داخل... دروغ چرا، مرا کردن شادی

 ترساند! می

اش شدم. با اخم از او چرخیدم که باز سینه به سینه

فاصله گرفتم و خواست چیزی بگوید که میان حرفش 

 پریدم:
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 تو جلوتر برو، من پشت سرت میام!-

هایم باز را که دیدم، اخماش چال خنده روی چانه

 درهم رفتند و غر زدم:

 بخوای حرفی بزنی خودم تنها میرم داخل!-

 اگه دلش رو داری، بسم هللا!-

روی ساختمانی که از سر وسط خیابان، آن هم روبه

ریخت، مکان مناسبی و رویش ترس و اضطراب می

برای جر و بحث ما نبود! خواستم داخل شوم که 

 ام داشت.جا نگههمان بازویم را گرفت و

 پشت سرم بیا.-

هایش فقط در زبان خب... گویا اولدوروم بولدوروم

گذاشت جلوتر از او بود و در عمل... حتی نمی

 قدرها هم ماست نیست! دانستم آنبروم! می

لبخند محوی زدم که یاد هورتاش افتادم. او هم گاه 

کرد و روی اعصابم یورتمه ام میطور عصبیهمین

رفت، درست مثل همین االِن پسرعموی عزیزتر می
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شان از یه رگ و ریشه از جانش! الحق که همه

 بودند. زیر لب زمزمه کردم:

 آهلل هاّموزی قََزه دََهنزه توکسین! *-

در را که باز کرد، صدای موسیقی باالتر رفت و 

ام بوی دود قلیان، حتی تا دم در هم آمد. چینی به بینی

هایی بلند، خود را به تکین دم. با قدمدادم و اخم کر

رساندم و از پشت کت بلندش گرفتم که سرش 

 طرفم چرخید.به

 شد؟چی-

 هیچی هیچی، َسن یِری! *-

هم سمت میزی رفت و پشتش جای گرفت. به منبه

اشاره کرد تا بنشینم. تا نشستم، خودش را روی میز 

 به جلو خم کرد و گفت:

جا کسی رو ببین اینخوب به اطرافت نگاه کن، -

شناسی؟ نگاهت رو بده به اون دخترهای روی می

 صحنه، کنار اون خواننده زن.
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صاف نشست و به صندلی تکیه زد که آرام سر 

چرخاندم. نگاهم را روی چهره تک تکشان گرداندم 

 و مایوس، رو گرفتم.

 کدومشون نبودن.نه، هیچ-

——————————— 

 

رو تو دریا بریزه! تون *آهلل هاموزی...: خدا همه

 )محو کنه!(

 *سن یری: تو برو
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دوباره به آن خواننده نگاه کردم، که با عشوه و 

که تمام بدنش را بیرون خواند و درحالیکرشمه می

رقصید. رو به تکین داد و میریخته بود، قر می

 :پرسیدم

 جاست؟!ها اینمحل تفریح شما شهری-

 ابروهایش باال پریدند.

 نه همه ما!-

 شانه باال انداختم.

هرچند بیای هم چیزی نیست که به من ربطی داشته -

 باشه.

 تر شد.اخمش غلیظ

ها ترجیح میدم حواسم رو بذارم پای کارم، پی بچه-

 جور جاها.هاشون تا اینو درس
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جور جاها دل پس آقای معلم خیلی از اینآهان. -

 خوشی نداره. باشه، من که چیزی نگفتم!

 لبانم را جمع کردم و پرسیدم:

طور؟ اونم ترجیح میده حواسش رو هورتاش چه-

 هاش؟ بذاره پی اسب

رو گرفت و لبانش به لبخند کش خوردند که عصبی 

 گفتم:

 نگو که میاد!-

ندگی و دونم، از خودش بپرس! من تو زنمی-

 کنم!کارهای شما دخالتی نمی

 هات ادامه بده!باشه، به همین دخالت نکردن-

پشت چشمی نازک کردم و سرم را برگرداندم که 

متوجه نگاه خیره زنی به تکین شدم. به صندلی تکیه 

آن که به تکین نگاه کنم، مخاطب قرارش زده و بی

 دادم:

 برو واسم آب بیار.-
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 چی؟!-

 دم.زیرچشمی نگاهش کر

از سر میز پاشو برو. برو یه جای دیگه. چه -

دونم... با داد و عصبانیت برو. انگار که باهام می

دعوا کردی! بزن یه لیوان هم بشکون، پولش رو 

 میدی! فقط پاشو!

 ای، صدایش را باال برد:سر تکان داد و با تک سرفه

خوای، یه کلوم بگو مگه من مسخره توام، نمی-

 ها برای چیه؟ بازی چهخوام! این بنمی

گنگ نگاهش کردم که ابرو باال انداخت و به لیوان 

شکاندمش! ولی چه اشاره کرد. انگار من باید می

 ای را فریاد کشیده بود!ربط و مسخرهجمله بی

مثل خودش اخم کردم و لیوان روی میز را به دیوار 

پشت سرش کوبیدم که با عصبانیت، کتش را از 

شته و بلند شد. موقع رفتن، روی پشت صندلی بردا

 میز خم شد و آرام گفت:
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حواست باشه کجا میرم، بیای دنبالم. شاید بتونیم -

پیداشون کنیم. البته اگه تیرم به سنگ نخوره و فقط 

 یه سرگرمی توی این کاباره نباشم!

 باشه تو برو، حواسم هست بهت.-
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تا رفت، سرم را روی میز گذاشتم و دقایقی بعد، سر 

ای ایستاده بود و باال آوردم تا پیدایش کنم. گوشه

همان زن دقیقا کنارش به دیوار تکیه زده و مشغول 

اش، به شانهحرف زدن بود. دستش را از روی 
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های پیرهنش برد که با انزجار رو گرفتم. سمت دکمه

شرم؟ اصال عزت یک زن تا چه اندازه وقیح و بی

نفسی هم داشت؟ یا همه را همراه حراج تنش، به 

 حراج گذاشته بود؟

جا سر میز نشسته و نگاهم را به اطراف همان

چرخاندم. نگاهم خیره زن خواننده شد و حواسم را 

های اش دادم. نگاهای زیبا و محسور کنندهبه آن صد

کردم اما از ترس ای را اطراف خودم حس میخیره

چرخاندم تا صاحب و استرس، حتی سرم را نمی

جا ایل و شرمانه را ببینم. اینهای خیره و بینگاه

ای همراه نداشتم که روی روستا نبود و من هم اسلحه

تکین هم شقیقه کسی بگذارم! مطمئن هم بودم که 

داد. و این برای نشست و خودی نشان میکار نمیبی

مایی که دنبال جلب توجه نبودیم، به هیچ وجه خوب 

 نبود.

قدری خیره به صحنه شده بودم نیم ساعتی گذشت. آن

سوخت! نفسم را کالفه بیرون فرستادم که چشمانم می

و یایلقم را کمی جلوتر کشیدم. نگاهم را دوباره به 
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ن زن دوختم. پشت میزی نشسته و مشغول تکین و آ

گر زن صحبت بودند. چشمانم خیره به دستان عشوه

شد که با مهارت، روی دستان تکین خطوط 

کرد و با دست دیگرش هم نامعلومی ترسیم می

مشغول پیچ و تاب دادن به موهای مشکینش بود. 

خب... گویا تکین هم چندان ناراضی به نظر 

اش ال خنده مسخره روی چانهرسید، حداقل آن چنمی

 داد!اش را ناراضی نشان نمیکه چهره

هایشان گویا تمام شده بود. بلند شدند تا بیرون حرف

ای بروند و من هم پشت سرشان بلند شدم. باید دقیقه

کردم که مرا نبینند. اما... حتی اگر را معطل می

طور دختری که رفت، چهتکین همراه آن زن می

اش را شناخت؟ او که حتی چهرهم را میدنبالش بودی

 هم ندیده بود. 

نگران از ساختمان بیرون رفتم و با چشم دنبالشان 

گشتم. سر خیابان پیچیدند و وارد خیابان دیگری 

هایم را تند و بلند کردم تا خودم را بهشان شدند. قدم

 برسانم.
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داخل ساختمان دیگری شدند و با حالی زار، کنار 

ادم و نگاهش کردم. حاال چه غلطی ساختمان ایست

 کردم؟می

اش دستانم را در هم گره و به دیواِر ساختمان کناری

جلو جوالن  تکیه زدم. انگار باید چندساعتی را همین

شان بیرون بیاید. شاید دادم که در نهایت یکیمی

توانستم خودم را هم به داخل آن خانه موقع میآن

های شهری ز فراریبرسانم. مثال خودم را یکی ا

دیگر نشان بدهم و بگویم دنبال سرپناهم. یا مثال... 

ام با تصورش هم در هم یکی از خودشان! چهره

رفت. نگاهی به سر و وضعم انداختم. کجای من، به 

خورد؟ همان ایده اولم بهتر ها بودن مییکی از آن

 بود انگار!

جلوی ساختمان و درست کنار خیابان، مشغول راه 

ن و فکر کردن بودم که صدای زنی را از پشت رفت

 سرم شنیدم:

 تنهایی؟-
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ایم جواب نفس عمقی گرفتم. باالخره این جوالن دادن

 طرفش چرخیدم که لبخندی به رویم زد.داده بود! به

 غریبی، نه؟-

آمد، دیده بودمش. خدا وقتی از آن خانه بیرون می

کردم که به چیزی مشکوک نشود یا حداقل خدا می

 سواالتی نپرسد که از پاسخ دادنشان عاجز بمانم.

 جا نیستم. من...آ... آره. برای این-

ای به ساختمان دوختم. یک نگاهم را برای لحظه

ای از رفتن تکین به داخل آن ربع، بیست دقیقه

گذشت. یعنی االن... سرم را تند تکان ساختمان می

 دادم و حواسم را معطوف آن زن کردم.

 فرار کردم. از دست شوهرم!از خونه -

 جلو آمد و کنارم قدم زد.

 چرا؟ دست بزن داشت؟-

فهمید چه صفاتی به او طفلک هورتاش. آخ اگر می

 دادم!نسبت می



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1519 

داد. آره. بداخالق بود. به زمین و زمون فحش می-

چشمش هرز بود، حتی به خواهرزاده منم رحم 

نکرد. از یه پیرمرد شصت ساله چه انتظاری 

 نستم داشته باشم؟تومی

لبم را از داخل گزیدم تا به خنده باز نشود. پسرک 

ام! هرچند، هنوز تسویه حساب کوچکی بابت بیچاره

مکانی که امروز دیده بودم و حرف شک برانگیز 

 تکین، با او داشتم!

ای بابا. جایی برای رفتن داری حاال؟ دوستی، -

 آشنایی؟

 سرم را به نشانه نفی تکان دادم.

جا رو ندارم. گمونم باید یه سرپناه واسه هیچ نه،-

 خودم پیدا کنم.

منظورم را که فهمید، دستش را پشت کمرم گذاشت 

 مسیری کشاند. و مرا به
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نه جایی واسه رفتن داری و نه کسی که بتونی اگه -

جا که هم برمت یهباهاش بمونی، پس باهام بیا. می

 چیزی بخوری.بتونی بخوابی، هم بتونی یه

 کار بکنم.خب... در عوض باید چی-

 خندید و ابرو باال انداخت.

به یه زن خوش بر و رویی مثل تو نمیاد که ندونه -

کنما یگه؟ زورت نمیکار بکنه! ببینم، هستی دچی

 خوای، بیا.خوشگله، اگه می

نفسم را پر درد بیرون فرستادم و سعی کردم خوب 

 در نقشم فرو بروم.
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آره، بریم. بهتر از بیرون موندن و سرما خوردن -

 زیر اون بارونه.

دور تا دور چشمانش را سرمه سیاهی کشیده و 

ابروهایش را تا حد امکان نازک کرده بود. رژلب 

و پررنگی روی لبانش نشانده و با هر لبخند سرخ 

آورش را به نمایش های زرد و چندشزدنش، دندان

 گذاشت.می

دنبالش، داخل همان ساختمان شدم. از طبقه به به

آمد و گاه اش، صدای خنده و شوخی میطبقه

 کرد. شنیدم که مو به تنم سیخ میصداهای ریزی می

م کرده و خود را با هر بدبختی که بود، عزمم را جز

ترسیدم که نیمه راه بهراسم، جا تا باال کشاندم. می

ام بازگردم. من در این بزنم و از همان مسیر آمده

 مواقع اصال آدم شجاعی نبودم! 

نفسم را در سینه حبس و داخل خانه شدم. چند زن با 

هایی چه بسا بدتر، نشسته و آرایش مبتذل و لباس

بوی دود سیگار و قلیان  مشغول بگو و بخند بودند.
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داد. چشم چرخاندم تا مجالی برای تنفس به من نمی

ای آشنا را ببینم و با دیدن شخص مورد نظرم، چهره

نگاهم خشک روی سر و وضعش شد. آب دهانم را 

هایی سست و لرزان نزدیکش فرو بردم و با قدم

شدم. خودش بود... حتی با آن آرایش غلیظ نشسته 

ناختمش. حتی بدون آن روی صورتش هم ش

پوشید و لبخند های رنگارنگی که همیشه میلباس

دندان نمایی که همیشه روی لب داشت. خیلی خوب 

 شناختمش!

 خانوما، مهمون داریم. براش جا باز کنید.-

ام فشار آورد تا ای برد و به شانهمرا به سمت پشتی

بنشینم. نگاِه او را هم روی خودم احساس کردم. 

بود؟ مهسا؟ پوزخندش را که دیدم، دلم  اسمش چه

ریخت. وای... نکند االن به همه بگوید من چه کسی 

 هستم؟

کنارم نشستند و به معرفی خودشان پرداختند. یکی 

گفتند و در دل شان را مییکی، اسمشان و سن

هایشان از شهر و خوردم. بعضیبرایشان تاسف می
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هم از  هایشانروستاهای اطراف آمده بودند. بعضی

شان، همین دیار بودند و برای فرار از زندگی قبلی

 نیاز به سرپناهی داشتند که...

نفسم را پرآه بیرون فرستادم و حواسم را از 

وگوی دردناکشان به سوی مهسا سوق دادم. گفت

کرد و تمام آن مدت، حتی چنان خیره نگاهم میهم

یک دقیقه هم چشم از من برنداشته بود. تاب نگاهم 

را نیاورد، دست به زانو زد و برخاست تا برود. 

 میان حرفشان پریدم و آرام گفتم:

هام رو عوض کنم و بیام؟ من... میشه برم لباس-

 خونه گرمه.

بلند شدم و به طرف مهسا رفتم که داخل یکی از 

ها شد. ای وای... اگر دقیقا وارد همان اتاق اتاق

 کردند؟شدم، شک نمیمی

وارد؟ بیا بشین، داستانت رو بگو  کجا میری تازه-

 برامون.

 زده نگاهشان کردم.هول و شتاب
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االن میام... االن میام. کتم رو آویزون کنم، -

 گردم.برمی

 دختر دیگر کنارش گفت:

 آره برو دربیار، راحت باش.-

دارش، بلند خندید. خنده پراسترس و و با خنده کش

ق شدم و کجی تحویلشان دادم و رو گرفتم. داخل اتا

در را پشت سرم بستم. روی بالشت و تشک تا شده 

گوشه اتاق نشسته و حیران و با آن پوزخند مزخرف 

 کرد.گوشه لبش نگاهم می

 جا ببینمت، گونش بیوک خان!کردم اینفکرشم نمی-

 اخم کردم.

 ام.ساکت شو، کسی نباید بفهمه من کی-
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 مستانه خندید.

ت خراب بشه؟ باشه، ترسی وجه خانوادهچرا؟ می-

ها جور خونهبه کسی نمیگم دختِر خان پاش به این

 باز شده. سرت سالمت اصال!

 طرفش رفتم و زیر پایش نشستم.به

 جاام. اومدم که تو رو برگردونم.من واسه تو این-

 اش، نگاهم کرد.ناباور و با آن خنده مسخره

طور وقت چهاِ؟ واقعا؟ اومدی من رو ببری؟ اون-

 پیدام کردی؟ اونم بعد از این همه وقت! 

 لرزید.اش میچانه

من خیلی احمق بودم گونش. احمق بودم که به -

حرف اون زن گوش دادم. احمق بودم که گولش رو 

 خوردم.
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 صورتش را با دست پوشاند.

کردم اینم آدمه، اینم قراره احمق بودم که فکر می-

های آنام کمکمون کنه. خیلی احمق بودم! به حرف

تر گذاشتم. با یه رو تنها گوش ندادم، اون زن تنها

دختربچه ولش کردم توی خونه و به امید درس 

خوندن پاشدم اومدم توی این خراب شده... من خیلی 

 احمق بودم...

در آغوش کشیدنش باز کردم که خود دستانم را برای 

صدا گریست. دلم برای را به آغوشم انداخت و بی

اش ریش شده بود. روی موهایش کسیتنهایی و بی

 را نوازش کردم و گفتم:

کردم یه همچین من امسال دیدمش. فکرشم نمی-

بالیی سر دخترامون بیاره. فقط تو نیستی مهسا، بقیه 

. باید توی این چندروز هم هستن. باید پیداشون کنیم

پیداشون کنیم و همه رو برگردونیم به روستا و ایل. 

ت گرفتیم، از آدرس ناچیز نامه تو رو از خانواده

 روی پاکت نامه تونستیم پیدات کنیم.
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 هایش را با کف دستش پاک کرد.اشک

ها رو هم خودمون بنویسیم که ذاشت نامهحتی نمی-

هامون رو ت حرفگفمبادا چیزی رو لو بدیم. می

نویسه. اصال مطمئن نبودم که بگیم و خودش می

شون تنگ م. دلم واسهرسونه به دست خانوادهمی

شده. دلم واسه ایل و طایفه خودم تنگ شده گونش... 

 تو رو خدا، من رو از این جهنم ببر بیرون.
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 جویانه و آرام گفتم:دل
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آروم باش دختر، من اومدم که تو رو ببرمت -

بیرون. ببین، نباید کسی بفهمه من کی هستم. وگرنه 

میرن به اکرامی میگن و برای هردومون بد میشه. 

 خب؟ به هیشکی، هیچی درباره رفتنت نگو. 

هایش را پاک کرد و با چشمانی که زیر چشماشک 

شد، نگاهم می اش زادهانگار امید جایی میان سیاهی

 کرد.

 بری؟ سنی آهلل؟ منو می-

آره، آره. االن باید برم بیرون. خب؟ وقتی من از -

این خونه بیرون رفتم، تو  پشت سر من بیا. نباید 

 بفهمن باهمیم.

 سرش را تند تکان داد.

کتم را از رخت آویز پشت در، آویزانش بلند شدم و 

 سمتش چرخیدم و آهسته پرسیدم: کردم. به

خوره زیاد به چرا نتونستی فرار کنی؟ بهشون نمی-

 جا حساس باشن. امنیت این

 بازوهایش را بغل گرفته و سرش را پایین انداخت.
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تونستم. چون نه جایی رو برای رفتن داشتم، نه نمی-

من حتی همین خیابون رو هم شناختم. جایی رو می

شناسم. این چندسال رو تا حاال تنها بیرون نرفتم. نمی

قدر کسی نرفته. ساختمون رو که دیدی چههیچ

ذارن روی تخم ها رو میجا مشتریبزرگه؟ این

نشونن. شاید کم پیش چشماشون و باال سرشون می

بار. دسته بیاد بریم بیرون. مثال هر یکی، دوماه یه

 جمعی.

 ها چرا فرار نکردی آخه؟توی همون بیرون رفتن-

 سرش را باال آورد و عاجز نگاهم کرد.

شدم، ها گم و آواره میکردم و تو خیابونفرار می-

جا باز بهم جا بشم؟ اینجا بدتر از اینکه طعمه یه

 سرپناه و غذا میدن...

 نفسم را پرآه بیرون فرستادم و با افسوس و غم گفتم:

 ات. چی کشیدی؟بمیرم بر-

سمت در قدم برداشت. در را باز کرد و بلند شد و به

 اشاره کرد که بیرون بروم.
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خدا به سر هیشکی نیاره... حاضرم هرچی دارم رو -

روز، دوباره توی همون خانواده باشم. بدم که فقط یه

 با همون آنای پیر و آبجی کوچیکم...
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پیش بقیه رفتیم و نشستیم. در این مدت، مطمئن بودم 

کردم هرجایی تمام تنم بوی دود گرفته و سعی می

بنشینم جز نزدیک کسانی که سیگار و شلنگ قلیان 

 به دست داشتند.
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ای نشسته و بازوهایم را بغل کرده و گوشه

از شد. همان زنی گرشان بودم که در پذیرایی بنظاره

حوصله، که در کاباره دیده بودیمش داخل شد و بی

 ای پرت کرد.هایش را گوشهجفت کفش

 خیر!چی شده قمر؟ رسیدن به-

حوصله رو گرفت و کت بارانی بلندش را از تنش بی

 بیرون آورد.

 چه رسیدنی بابا؟ مردک ناشی گند زد به احوالم!-

 شان باال رفت و دیگری پرسید:خندهصدای 

طور ت زده که اینای وای، کی دست رد به سینه-

 هم ریختی؟به

خودش را روی صندلی لب پنجره پرت کرد و به 

 هایش را باز کند.موهایش چنگ زد تا سنجاق

دونم کدوم احمقی بود. تازه توی کلوب چه می-

ه جا. تا در خوندیدمش، رفتم پیشش و کشوندمش این

شوییش گرفته باشه، شال و رو بستم، انگار دست

 کاله کرد و از در زد بیرون. مردک عقب مونده!
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جدای استرسی که برای دیده شدنم توسط آن زن 

داد داشتم، با شنیدن الفاظی که به تکین ربط می

ام گرفته بود. طفلک چه اضطرابی بعد از بسته خنده

 شدن در کشیده بود!

مردای زندگی بوده که! یه لحظه  آخ آخ، پس از اون-

دیده تو رو، دست و دلش لرزیده. وقتی کشیدی پایین 

 گرخیده در رفته!

حوصله ام بلند نشود. زن بیلب گزیدم تا صدای خنده

رو گرفت و تا نگاهش به من افتاد، ابروهایش باال 

 پریدند. با دست به من اشاره کرد و بلند گفت:

وی کالب باهاش هی تو... همونی نبودی که ت-

 معرکه گرفتی؟

 خندید و چشمکی به من زد.

کم مونده بود یه لیوان توی سرش خرد کنی. چی -

داد راه شد که یهو افسار پاره کرد و داد و بی

 انداخت؟ نرخ کم گفت؟
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گ گرفته بود. حتی شک نداشتم صورتم از شرم رن

 داد.فکر کردن به این چیزها هم خجالتم می

 طور نبود.نه... این-

آها آها، البد اهلش نبودی و پیشنهاد نامتعارف داد -

 بهت، آره؟

 و خودش و دوستانش زدند زیر خنده که کالفه گفتم:

 جاها.اولین باره میام این-

پارچ آب را از میز کنارش برداشت و قلوپی از 

 ی داخلش را سر کشید.محتو
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طور. بگو پس، فکر کردم طرف اوهو، پس که این-

بچه پیغمبری، چیزیه. نگو یکی قبال خیلی بد زده تو 

 برجکش!

اش سر رفته بود. بلند معنیام از بحث بیحوصله

 ام پرسید:شدم که دختر کناری

 کجا میری؟-

 گردم.کم قدم بزنم. غروبی برمیمیرم بیرون یه-

 باال انداخت.ابرو 

تونی هلک هلک اجازه شمسی جون که نمیبی-

 سرتو بندازی پایین بری بیرون! باید...

اش جا آورده بود، دست روی شانهزنی که مرا به این

 گذاشت.

جا، ساعت هم نیست اومده اینخیال، اون که یهبی-

براش فعال قانون مقررات نذار. بذار یکی دوساعتی 

 بره خوش باشه.

 ست و...خه اون دیگه دختِر این خونهخب آ-
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 اخم کردم.

گمونم شرط شما برای دختِر این خونه شدن اینه که -

تون اینا بدیم، نه؟ که فعال حتما تن به خواسته مشتری

 شامل من نمیشه. 

زنی که همراه تکین بود، بلند خندید و با دست به من 

 اشاره کرد.

ره ش نمیخوشم میاد، ازوناییه که حرف زور تو کت-

کشه رو گیره تمبونتو میو چیز بدی بهش بگی می

 سرت!
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 داخل اتاق شدم که مهسا هم آمد. 

 کنی؟کی میچی-

 قرار بود بریم دیگه. نه؟ آماده شو.-

 تونم بیام.صبرکن... من بدون اجازه شمسی نمی-

 جاست؟اون این-

 های پایینه.نه فعال، گمونم تو یکی از طبقه-

 موهایم را زیر کت پوشاندم.

خوبه، پس اگه ازت چیزی پرسیدن، بگو شمسی -

ها رو تمیز کنی. لباس زیادی گفته بری یکی از طبقه

خواد بپوشی. اگه پول و مدرک داری همراه نمی

پاییِن خودت بردار و بعد چنددقیقه بیا دنبالم. من 

 خیابون منتظرتم. خب؟

اش را آرام فشرده و مضطرب نگاهم کرد که شانه

 گفتم:
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به خواهرت فکر کن، به اون پیرزنی که چشم به -

راهته. خود به خود این استرسه هم از تنت بیرون 

 میره. هوم؟

هم پیچاند و نفسش را محکم بیرون انگشتانش را به

 فرستاد.

 اون بیرون منتظرم باشی، منم زود میام.باشه، -

بیرون رفتم.  خداحافظی مختصری کردم و از خانه

ها پایین آمدم و سرعت از پلهتا در را بستم، به

خواستم از ساختمان بیرون بروم که مردی از پشت 

 ام داشت.دستم را گرفت و نگه

کجا آهوی گریزپا؟ صبرکن... یه صباحی هم با ما -

 باش!

جا هم ش داد و بوی بد دهانش حتی تا اینصدایش ک

زور از سمتش چرخیدم و مچ دستم را بهرسید. بهمی

میان انگشتانش بیرون کشیدم. صورتم را درهم 

 کشیدم و با انزجار گفتم:

 برو خدا روزیتو جای دیگه حواله کنه!-
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 قدمی برداشتم که باز صدایم زد.

 هی هی، پول خوبی میدما!-

کردم که بازنگردم و کنترل میسختی خودم را به

جا دخلش را نیاورم. چند نفس عمیق کشیدم. همین

هم در این ساختمان جایش نبود. ممکن بود االن و آن

یکی از همان دختران حواسش به من باشد. خواستم 

چیزی بگویم که صدای آشنایی را از همان پایین 

 شنیدم:

 این دختر با منه.-

یخ زد. چرخیدم و با دیدن تمام تنم با شنیدن صدایش 

چهره درهم و اخمویش، خیالم آسوده شد. صدایش 

چه شباهت مسخره و ترسناکی داشت با صدای  

فهمید پایم به چنین هورتاش! و آخ اگر هورتاش می

 مکانی باز شده بود...

 برو کنار بذا باد بیاد عموجون. خودم اول دیدمش!-
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ایستاد. مرد با  ها باال آمد و سینه به سینه مرداز پله

ای باالتر رفت و دیدن قد بلند و چهارشانه تکین، پله

 ها گرفت.دستش را به نرده

باشه بابا، باشه. دعوا نداریم که. بردارش اصال -

 واسه خودت. واال!

گی اش هم قد کوتاه و اندام الغری داشت. این نئشه

توانست روی دو پایش کار دستش داده بود و نمی

 اشت بترسد و عقب بکشد.بایستد. حق د
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تکین از پایین آستینم گرفت و مرا همراه خود، از 

ساختمان بیرون کشید. از آن خیابان رد شده و به 

رویم ایستاد و ای فرعی پیچیدیم که روبهداخل کوچه

 عصبی پرسید:

کردی؟ مگه نگفتم بمون تا کار میا چیجتو اون-

خواستی چه غلطی برگردم، ها؟ اگه من نبودم می

 بکنی؟

 مثل خودش اخم کردم و تند گفتم:

من خواستم یه کار مفید کرده باشم. تو چی؟ با اون -

 خانوم لوند و دلبر رفتی پی خوش گذرونی!

دستی میان موهایش کشید و نفس عمیق گرفت تا 

دانستم غلطی نکرده بود اما اگر میآرام شود. خوب 

کرد، من هم بدم انگشت اتهام به سمتم دراز می

 آمد حرصش بدهم!نمی

من کاری با اون زن نداشتم. اگه هم توی ساختمون -

خاطر این بود که از مرد نئشه نشسته مونده بودم، به
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جلو ساختمون شنیدم یه دختر جدید اومده توی 

 ساختمون و شاید بخوام...

صورتش را میان دستانش پنهان کرد و سر تکان 

 داد.

کنی؟ بهت نگفتم آخه چرا به حرف گوش نمی-

افتاد چی؟ جا، جای تو نیست؟ ها؟ اگه اتفاقی میاون

 دادم؟جواب هورتاش رو چی می

قدر ابراز خواد اونمن حواسم به خودم بود. نمی-

نگرانی کنی. درضمن... مهسا رو پیدا کردم. همون 

 نامه رو... صاحب

 ساکت ماند و بعد از سکوت کوتاهی پرسید:

 شد؟خب؟ چی-

 قراره چند دقیقه دیگه بیاد و باهم بریم.-

 کسی تو رو ندید که؟ بهت شک نکرد؟-

 منظورش را خوب فهمیده بودم.
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چرا اتفاقا همون زن داخل کالب من رو دید! ولی -

 براش زیاد مهم نبودم انگار. شک نکرد.

سمت خیابانی که بیرون آمدیم و بهاز داخل کوچه 

پا و آدرسش را به مهسا داده بودم، رفتیم. با کمی این

 پا کردن باالخره پرسید:آن

 چیزی که از من نگفت؟ از تو سوالی نپرسید؟-

ام گرفت. لب گزیدم و سرم را شان خندهبا یادآوری

 تند تکان دادم.

جا، وسط نه نه، مهم نبودش. ولش کن! بیا این-

تر طرفکم هم برو اونرو و جلوی دید نباش. یهیادهپ

ها ما رو دیدن بهمون بایست که اگه یکی از اون زن

 مشکوک نشن.

با فاصله از من ایستاد و دیگر سوالی نپرسید. من هم 

سعی کردم تا آمدن مهسا، حتی نگاهش هم نکنم که 

 باز سوال و جوابم نکند.
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باالخره از ساختمان بیرون آمد. حتی با وجود آن 

ای که بر تن داشت و پالتوی زوار در رفته و کهنه

راحتی شناختمش. آن شال بزرگ دور موهایش هم به

تا خواست قدم دیگری به سمت مخالف بردارد، 

 صدایش زدم:

 جا.بیا این-

خودش را به من رساند. محکم  چرخید و با دیدنم،

بغلم کرد و خواست چیزی بگوید که با دیدن تکین، 

 خودش را جمع و جور کرد.

 ای وای، سالم. ببخشید ندیدمتون.-
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تکین برایش سر تکان داد و دستش را به سمت 

 مسیری گرفت.

 بیاید بریم، اگه ببیننمون برامون بد میشه.-

م و راننده ما تر، سوار ماشین شدیدر خیابانی پایین

طرف شهر پیاده کرد. جلوی مسافر خانه را در آن

ای نگه داشت و پیاده شدیم. تکین داخل قدیمی و کهنه

 ای بعد، همراه کلید کوچکی بازگشت.رفت و دقیقه

این رو بگیر. برات یه اتاق گرفتم. با اسم تکین -

آینده، بیگ اوغلو. نگران چیزی نباش. تا چند روز 

کنیم چندنفر دیگه رو هم پیدا کنیم و سعی می

 جا. برو استراحت کن.بیاریمشون این

قدردان نگاهمان کرد و خواست داخل ساختمان شود 

که تکین کنارم ایستاد و چند اسکناس کف دستم 

 گذاشت. سرش را به سمتم خم کرد و آرام گفت:

 برو بده بهش. شاید نیاز داشته باشه.-

ا، داخل شدم و با قسم آیه و قران پشت سر مهس

راضی شد همان خرده پول را از من بگیرد. باز خدا 
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جلدش را در لباسش قایم کرده بود، را شکر که سه

وگرنه به جز همان شناسنامه درب و داغان و یک 

 دست لباس تنش، دیگر چیزی از خود نداشت.

گردم و از به او اطمینان خاطر دادم که باز می

 ه بیرون آمدم.مسافرخان

دوباره سوار ماشین شدیم و مسیر بازگشت را در 

 پیش گرفتیم.

هنگام غروب بود که به خانه رسیدیم. من جلوتر 

رفتم و تکین هم یک ربع پس از من آمد. انگار کمی 

 خرید داشت. 

نان و مابقی وسایل را به دست فرنگیس خاتون داد و 

 او هم رفت تا نان را داخل سفره بپیچاند.

دونستم سالمت اوالسان باالم... با این پا درد نمی-

وایی. برو بشین، من شام رو طور برم نونچه

 پزم.می

 از جای برخاستم.

 بذارید من بپزم ننه.-
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مرا نگاهم کرد و انگار که تازه دیده باشدم، لبخندی 

 به پهنای صورتش زد و پرسید:

 طوره؟آخ گلین یادم رفت ازت بپرسما. هورتاش چه-

 خوب بود؟ چرا باز نیومد؟
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لب گزیدم و زیرچشمی به تکین نگاه کردم که تمام 

حواسش معطوف به ما بود. نفس گرفتم و به رویش 

کردم... درست مثل لبخند زدم. باید تظاهر می

 خودش!
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اونم خوب بود. سالم رسوند. گفت اگه فرصت حال -

سونه. خیلی عجله داشت، کرد حتما خودش رو می

برای همین من رو زودتر رسوند تا برگرده. انگار 

ها بد شده، مجبورش کردن برگرده حال یکی از اسب

 باالسر اسبه.

َمنیم ناز اوغلم... اشکال نداره حاال، باالخره میاد و -

 زنه. سر می

را از زیرش درآورد و درازشان کرد. معلوم پاهایش 

طور دست بود پاهایش حسابی درد داشتند که آن

 کشید تا مثال دردشان را تسکین دهد.رویشان می

جا. حاال باز من دونی که چندساله نیومده ایننمی-

اومدم و سر زدم بهش. ولی اون زنعموشم ندیده آخه. 

ایل و طایفه؟  قدر کار داره توی اوندونم مگه چهنمی

 هاشه دیگه!همش پی ناز و نوازش اسب

وگویی هایش زدم و پس از گفتتنگیلبخندی به دل

کوتاه، به آشپزخانه رفتم تا شام بپزم. موقع پختن 

که امشب چیزی شام، تمام حواسم پی مهسا بود و این
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کردم که کسی ما را خورد یا نه؟ خدا خدا میمی

فهمیدند فرار کرده، به حتم دنبال نکرده باشد. اگر می

گشتند تا شده از زیر سنگ هم تمام شهر را می

 پیدایش کنند.

قاشق را تکیه به دسته ماهیتابه زدم و از سر 

ام را جلب شعله برخاستم که صدای تکین توجهتک

 کرد:

 خوبی؟-

خوب نبودم... با دیدن وضعیت مهسا و بقیه دخترها، 

 اصال خوب نبودم...

 هام؟خوبشبیه -

 شانه باال انداخت.

نه، بیشتر شبیه کسی هستی که اسمش توی ردیف -

 بدها سه تا ضربدر خورده.

 گیج نگاهش کردم.

 ها؟-
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اش سر تکان داد و نگاهش را به پنجره کناری

 دوخت.

 هیچی هیچی.-

خوردند و به قطرات باران روی تن پنجره سر می

ه، چکیدند. از زیر چهارالی پنجرلبه پنجره می

آمد که دستمال کهنه جلوی قطرات باران به داخل می

 گرفت.لبه پنجره، تمام خیسی و تر شیشه را می
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با اون زنی که توی کلوب دیدیم... حرف زدم. -

ازش درباره شرایطش سوال و جواب کردم. وقتی 
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زدیم، لوب بودیم و داشتیم باهم حرف میتوی ک

کنه؟ گفت به رقص کار میجا چیپرسیدم که اون

گری خوان، روسپیمشغوله. کسایی که خودشون می

هایی که از شهری دیگه اومدن، یا کنن و اونمی

 خونن. رقصن و یا میمی

 زده پرسیدم:آب دهانم را فرو بردم و خجالت

 ت؟دقیقا... همین جمله رو گف-

 که نگاهم کند، جوابم را داد:بی آن

دقیقا همین رو که نه. اما منظور کلیش همین بود. -

فقط امیدوارم بالی بدی سر دخترای ما نیاورده 

 باشن. 

سیبک گلویش را دیدم که باال و پایین شد و رگی که 

 زد. در امتداد گردنش برجسته شده و نبض می

زدن دوباره قاشق را برداشتم و مشغول هم 

 های رنده شده داخل ماهیتابه شدم.گوجه

 پس باید امیدوار باشیم به سرگذشت دخترها. -
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آره... از این به بعد رو هم باید شانس بیاریم که -

شون اصال پیداشون کنیم. چون آدرس صندوق پستی

های مورد نظر ما نیست. باید باز نزدیک محل

زیر ریسک کنم و برم سراغ اون زن بلکه بتونم از 

زبونش حرف بیرون بکشم. البته اگه یکی نخوابونه 

 زیر گوشم!

 با لبخند، قاشق را به لبه ماهیتابه کوبیدم.

 خورد.خیلی بد حرص می-

دستش را پشت گردنش کشید و با گرفتن دم عمیقی، 

 عزم رفتن کرد.

کنم. کم استراحت میمیرم، به کارت برس. یهمن -

باید چندتا ورقه هم تصحیح کنم. فرداصبح هم باید 

 زنم تا بریم.برم مدرسه. بعد از ظهر صدات می

 با چشم به ماهیتابه اشاره کردم.

 شام...؟-

 گرسنه نیستم... شب بخیر.-

 سر تکان دادم.
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 شب بخیر.-
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آن شب را هم کنارشان و زیر ذره بین نگاه غزل 

گذراندم. خب... شاید غذا خوردن و نخوردنم کمی 

قدر هم عجیب نبودم که تمام عجیب بود، ولی آن

 مدت را به حاالت و رفتارم دقت کند.

سفره شام را جمع کردم و به اتاق پناه بردم. 

شان را روی خودم بیشتر از آن، توجهتوانستم نمی

ببینم و ساکت و لبخند زنان نگاهشان کنم. شاید بو 

برده بودند چیزی این وسط عادی و نرمال نیست. 
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ای زیر نیم کاسه است و وای فهمیده بودند که کاسه

 فهمیدند...از وقتی که می

با اضطراب و پر تشویش، سر روی بالشت گذاشتم 

در عالم خواب و رویا غرق  و سعی کردم خودم را

 کنم...

ای های محکم و مردانهصبح زود را با صدای قدم

بیدار شدم. صدای بسته شدن در خانه که آمد، روی 

 تشک نشستم و کش و قوسی به بدنم دادم. 

ها لب پنجره ایستادم و نگاهم را به رقص گنجشک

پریدند و ای، به شاخه دیگری میدوختم که از شاخه

خواندند. چشمانم از روی واز میسرخوش آ

های روی شاخه، ُسر خورد به سمت مردی گنجشک

که پشت در حیاط مانده بود و دنبال چیزی در کیفش 

گشت انگار. با باال آمدن سرش، تند از می

چهارچوب پنجره فاصله گرفته و پنجره را بستم. 

پرده را کشیدم و با چشم، دنبال یایلقم گشتم. خدا خدا 

م که چیزی ندیده باشد... یا حداقل واضح کردمی

 ندیده باشد!
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گذشت. همه خواب یک ساعتی از رفتن تکین می

بودند و در اتاق مشغول مگس پراندن بودم. کاری 

برای انجام دادن نداشتم و انتظار برای رسیدن 

بعدازظهر، خسته کننده و حوصله سر بر بود. گره 

شک دور زانوهایم را باز کردم و از روی ت

کردم و به ها را پیدا میبرخاستم. باید خودم نامه

رفتم. دنبال سرنخی برای پیدا کردن دختران می

نشینی و عیش با وگرنه اگر به تکین بود که به هم

شد و در دل به ربا مشغول میهمان زنان دلبر و دل

طور آدمی خندید! هرچند آنی من میریش نداشته

 نبود، ولی خب...

ادم و از سر جایم بلند شدم. باید اتاق تکین سر تکان د

 گشتم؟را می

دروغ چرا، استرس بدی به جانم افتاده بود اما این 

لحظه هم ام، یکروحیه شجاعت و کنجکاوی مسخره

 کرد. رهایم نمی

موهایم را به پشت گوش فرستاده و از روی زمین 

بلند شدم. آرام در اتاق را باز کرده و نگاهم را به 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1555 

که کنار بخاری نفتی غرق در خواب بود،  غزلی

سمت اتاق تکین رفتم و تا داخل شدم، با دوختم. به

جاها جایی در همینچشم دنبال کیفش گشتم. باید یک

گذاشتش. روی کمد و جالباسی و لب پنجره و می

پشت در را گشتم اما دریغ از کیف مورد نظر! نفسم 

که با  را محکم بیرون فرستادم و خواستم برگردم

 دیدن غزل در چهارچوب در، نفسم گرفت!
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حرف زده سر جایم ایستادم و بیپاچه و شتابدست

 فقط نگاهش کردم.
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 سالم گلین، صحبت بخیر. -

 سرم را تند تکان دادم.

 زنعمو. صبح شما هم بخیر. خب من...سالم -

نفسم را محکم بیرون فرستادم. گویا موقعش رسیده 

بود که راست و دروغی سر هم کرده و تحویلش 

بدهم! خواستم زبان بگشایم که با دیدن گوشه کیف 

داخل جیِب پالتویی که از لبه در آویزان شده بود، 

چشمانم برق زد. لبخند بزرگی زدم و به غزل نگاه 

 ردم.ک

ام، یادم رفته بود یکی بقچهاومدم دنبال اون-

یکیش رو از ساک تکین بردارم. بعد روم هم اون

خوام، گفتم خودم بیام هام رو میشد بگم لباسنمی

 دنبالش.

لبخند مهربانی به رویم زد و دستی زیر چشمش 

 کشید. 

باشه گلین، راحت باش. اومدم واسه صبحونه -

 صدات کنم. 
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 ه اطراف چرخاند.نگاهش را ب

گمونم تکین ساکش رو جای بدی قایم کرده که نیم -

ساعته تو رو هم معطل کرده ها. یعنی این پسر از 

های تو هم دیروز ساکش رو باز نکرده ببینه لباس

 توشونه؟ ای بابا...

لبم را نامحسوس به زیر دندان کشیده و محکم 

گزیدم. نیم ساعت داخل این اتاق چه غلطی 

 ؟!کردممی

ببخشید تو رو خدا، من بیدارتون کردم؟ کاش -

 شدید، بعد.موندم شما هم بیدار میمی

نه دختر، من که از بعِد نماز بیدار بودم. سرم درد -

کرد، دراز کشیده بودم تا یه کم سرم بهتر بشه... می

باشه پس، من میرم به آنا کمک کنم سفره صبحونه 

 رو پهن کنه، تو هم بیا.

 ممنون.چشم. بازم -

چرخید که نفسم را محکم و آسوده بیرون فرستادم. با 

کردم تا برود که نیم نگاهی به گوشه چشم دنبالش می
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اتاق انداخت و دوباره رو گرفت. ناگاه ایستاد و 

 برگشت.

 های تکینه؟ها برگهای وای، اون-
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 متعجب و کالفه پرسیدم:

 ای؟چی؟ چه برگه-

به سمت میزی که درست کنار در اتاق قرار داشت، 

 ای کاغذ را نشانم داد.قدم برداشت و دسته
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ها. ای وای... قرار بود های امتحانی بچهبرگه-

ها رو بده بهشون ها. حاال چندروز هم امروز نمره

ساش، مرخصی گرفته بود، نتونست بره سر کال

خواست امروز ها هم موندن توی خونه. میبرگه

 ببره.

کردم. گر نگاهش میابروهایم باال رفته و پرسش

 طاقت نیاوردم و پرسیدم:

 ها؟برگه امتحان بچه-

لبخندی به رویم زد و دوباره چشمش را به 

 ها دوخت.های ریز و درشت باالی برگهنوشته

دیگه. آخر هر درسی که یادشون میده، ازشون آره -

گیره که مطمئن بشه همه چیز رو خوب امتحان می

های ماهی هستن... من یکی یاد گرفتن. خیلی بچه

قدری خنده و شادی . اوندوباری رفته بودم مدرسه

توی کالس و حیاط مدرسه بودها... اصال آدم جون 

ر این دیدشون. طفلکا خیلی منتظگرفت وقتی میمی

 ها بودن.برگه
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کاغذها را دوباره روی میز گذاشت و خواست 

 بیرون برود که صدایش زدم:

 ای که میگی... کجاست؟میگم... زنعمو؟ این مدرسه-

دستش را به دستگیره در گرفت تا تعادلش برهم 

نریزد و زمین نخورد. نفس عمیقی گرفت که تند 

 گفتم:

خدا. برید  تون کردم. ببخشید تو روای وای خسته-

 بشینید.

نه نه، من خوبم... ببین، اومدنی سِر کوچه اون در -

 آبی رو دیدی؟ یه در آهنی و بزرگ بود.

 چشم ریز کردم و آرام گفتم:

طرف در هم کلی آره فکر کنم دیده بودمش. از اون-

 اومد.سر و صدا می

ست. کلی کالس داره جا مدرسهخب دیگه. اون-

بچه دووجبی تا یکی،  های کوچیک. ازبرای بچه

ها با تر از تو! توی هر کالس، بچهدوسال کوچیک

ها توی های مشخص شده هستن. مثال هفت سالهسن
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ها توی یه کالس دیگه... ولی یه کالس، هشت ساله

هاشون رو فرستادن مدرسه هستن کسایی که دیر بچه

 تر باشن.و شاید یکی دوسالی از بقیه بزرگ
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 لبخند کوچک و دلگیری به رویش زدم.

 آهان، فهمیدم. خوش به حالشون، مدرسه رفتن!-

های یایلقم را گرفته و سردرگم و متفکر، ریش

 مشغول پیچاندنش دور انگشتم بودم که صدایم زد:

 تو... سواد نداری، نه؟-
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 ه نفی تکان دادم.سرم را به نشان

نه راستش. یعنی نتونستم که بخونم. وگرنه خواهر -

های روستا های پایین، همون بچهکوچیکم با بچه

تونه منظورمه... چندسالی درس خونده و حداقل می

 اسم و فامیلی خودش رو بنویسه. ولی من نه...

آنا بهم گفت... گفت که مثل یه پسر برای اون -

های اون با ن هم همه مسئولیتمرحوم بودی. گفت اال

تر از چیزی توئه... گردوندن یه طایفه، خیلی مهم

مثل درس خوندنه. هرچند، داشتن دوکالس سواد هم 

 ضروریه. ولی خب...

 ها چرخرید.نگاهش بین من و کاغذ

ها رو ببری مدرسه تونی این برگهگونش جان؟ می-

و تحویل تکین بدی؟ هم حال و هوای خودت عوض 

بینی. ها؟ خودت چی ه، هم مدرسه رو میمیش

 میگی؟

ها و کیف داخل پالتو، به حرکت نگاهم بین برگه

کردم؟ به هرحال من که قرار نبود درآمد. چه کار می
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ها و آدرس رویشان را بخوانم شخصه خودم، نامه به

فکرم معبر و و نیاز به کمک داشتم. حال در 

شد به رهگذری بود که در هر صورت نمی

رهگذران اعتماد کرد. یا اصال ممکن بود به 

بدشانسی بخورم و کسی در اطرافم سواد خواندن 

حتی یک آدرس را هم نداشته باشد! پس... 

توانستم بمانم و همراه تکین شوم؟ و االن این می

 ها را ببرم و تحویلش بدهم؟ برگه

 ها گفتم:فرو بردم و خیره به برگهآب دهانم را 

 چشم، من که حرفی ندارم.-

 لبخند پر دردی به رویم زد.

چشمت روشن گلین. پس من برم سفره رو توی -

هات رو که پیدا آشپزخونه پهن کنم. تو هم بقچه لباس

ها رو کردی، اول بیا صبحونه بخور و بعد برگه

 برای تکین ببر. 

چنان، خیره به از اتاق بیرون رفت و من هم

های خط خطی شده و نامفهوم روی میز بودم. برگه
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قدر بیشتر نگاهشان هایی که هرچهخط خطی

شدم... و به شدت کردم، بیشتر گیج و عصبی میمی

ها، حتی از دست خودم دلخور که چرا زودتر از این

 فکر خواندن و نوشتن اسمم هم در سرم نیوفتاده بود!
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ها را بردارم و بیرون بروم. از توانستم پاکتنمی

طرفی هم ممکن بود غزل درباره آمدن من به اتاق 

تکین، به او بگوید. پس باید خودم این قضیه را 

کردم، آن هم قبل از دیدار این دو ماست مالی می



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1565 

برای گفتن نداشتم؛ یا  نفر! خب... حرف خاصی که

 شنید!گفتم، یا حقیقت را میباید حقیقت را می

ها را برداشته و از اتاق بیرون رفتم. سری به برگه

آشپزخانه زدم با برداشتن لقمه کوچکی، به اتاق 

بازگشتم تا برای رفتن آماده شوم. هوای امروز خوب 

بارید و نیازی هم به پوشیدن کت و بود. باران نمی

کردم که من هم نی و پوتین نبود! داشتم فکر میبارا

درست مثل یکی از همان زنان رنگین پوششان، 

رنگین بپوشم و به مدرسه بروم که یک آن منصرف 

شدم. آخر مدرسه که جای رنگین پوشیدن نبود! سر 

تکان دادم... شاید هم بود! به هر حال منی که حتی 

اسی به تن فضای مدرسه هم برایم غریب بود، نباید لب

 کردم که توجه خاص و عام جلِب من باشد.می

ای و پیرهنی مشکی پوشیدم. روسری دامنی سرمه

بلندم را هم به سر کردم و از اتاق بیرون امدم که 

 غزل صدایم زد:

 جا ببینم...گون قیز؟ بیا این-
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به سمتش چرخیدم و نگاهش کردم. تازه از اتاقی 

با لبخند  بیرون آمده و چیزی در دست داشت.

رویش ایستادم که گرم بود. قدم برداشتم و روبهنظاره

 سمتم گرفت.آن چیز در دستش را به

هات، سرما این روسری بافت رو بنداز روی شونه-

 نخوری. شاید بارون نیاد، ولی هوا سرده.

 سرش را نزدیک آورد و آرام گفت:

راحت لباس بپوش، ولی از این روسری هم استفاده -

دونم شاید نگاه بقیه برات عجیب بیاد. این کن. می

انداختم ها، همین رو میکنه. منم اون اولراحتت می

 م. روی شونه

 اش را بوسیدم.بغلش کردم و محکم گونه

کار کنم دستتون درد نکنه. واقعا مونده بودم چی-

 ها هم راحت نیستم!خدا. توی این لباسبه

جا با ینه. اوندونم. پالتو و کت برات سنگآره می-

جا یه شهر ها راحتید. ولی خب... اینهمین لباس
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بزرگه. پر از رهگذرای بومی و غیربومی که شاید 

 هاشون برات خوش نیاد...نگاه

دوباره از غزل تشکر کردم و روسری بافت را 

هایم انداختم. به قدری بزرگ بود که حتی روی شانه

 هایم را هم بپوشاند.تا آستین

ها هایم را پوشیدم. برگهبیرون آمدم و کفشاز خانه 

را زیر روسری پنهان کردم و با گرفتن دم عمیقی، 

 از حیاط خارج شدم.

تا رسیدن به سر کوچه، نگاهم به چشمان هر عابری 

گذشت. حواسم جمعشان بود که بود که از کنارم می

نظر برسم. شاید مبادا بد نگاهم کنند و تمسخرآمیز به

هایی غیر بومی از شهر، پر بود از آدمهم این قسمت 

کردند پوشیدن یا غیر بومی نمایی که فکر می

های فرنگی، به آنان همان اصالت فرنگی را لباس

 داد...می

داشتم، سر و صدای شادی و با هر قدمی که برمی

کوبید. نفس شد و قلبم تندتر میها بیشتر میجیغ بچه
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ر و با شنیدن آن تر شوم اما هرباگرفتم تا آراممی

شدم. اما شور و شوق، من هم بیشتر مضطرب می

تاب بود برای دیدن قراری که بیامان از دل بی

 همان مدرسه و کالس معروف!
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را باز کرده و داخل شدم. زنگ تفریح بود در حیاط 

ام را دور تا دور حیاط زدهانگار. چشمان شگفت

دیگر را گرفته چرخاندم و نگاهشان کردم. دست یک

خواندند. دیگر میو آواز جالبی را همراه یک
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دقت، به صدایشان ناخواسته نزدیکشان شدم و به

 گوش سپردم.

ام. آوازشان شدهایست که غرق دانستم چند دقیقهنمی

زور و اش را بهپیرمردی به سمتم آمد. قامِت خمیده

بسم هللا صاف کرد و با آن صدای زمخت و 

 مهربانش گفت:

 ت؟سالم خانوم جان. اومدی دنبال بچه-

 ها رو ببینم.سالم. نه نه، اومدم یکی از معلم-

ابروهای پرپشتش که تا روی چشمانش هم آمده 

 ای باال پریدند.بودند، با حالت بامزه

ها، شما زِن آقا حسینی هستی؟ همون که تازه -

 ازدواج کردید؟

 اش زدم.حسینی دیگر که بود؟ لبخندی به لحن بامزه

 نه باباجان، من...-

 مان و درخواست من کمی پیچیده نبود؟رابطه
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دنبال آقای بیگ اوغلوام. یکی از آشناهاشون هستم، -

 یه امانتی پیش من دارن.

 آرام تکان داد.سرش را 

جا آها، زودتر بوگو دیگه خانوم جان! آقا تکین اون-

 هستن، توی اون کالِس ته سالن.

و با دستش، ساختمانی نسبتا بلند را نشانم داد که 

طبقه را زیربنایش، نسبتا بلند بود و آن ساختمان یک

به اندازه دوطبقه باال برده بود. به آخرین کالسی که 

های گاه کردم و توانستم راه رفتناشاره کرده بود، ن

 اش ببینم.شخصی را پشت پنجره

هایی عریض و های ساختمان رفتم. پلهطرف پلهبه

گرفت. نفسی تازه کرده و بلند که واقعا نیرویم را می

 پا روی آخرین پله گذاشتم.

های دیگر های آن کالس، بلندتر از کالسصدای بچه

تر صدایش را واضحتر که شدم، توانستم بود. نزدیک

 بشنوم:
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خواندم. من مانند کودکان دیگر در مکتب درس می-

مکتب، اتاقی بود بزرگ که همه گرداگرد آن روی 

خواندیم. به کوچکترین نشستیم و درس میزمین می

زد، او را به فلک اشتباهی که از کودکی سر می

ها را بستند. فلک آلتی چوبین بود که پای بچهمی

 زندند...تند و چوب به کف پایشان میبسبدان می
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مبهوت و متعجب به جمالتی که از دهانش بیرون 

هایش حقیقت دادم. واقعا این حرفآمد گوش میمی
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طور درس خواندن که واقعا چیزی از داشت؟ این

عذاب و شکنجه برای کودکان کمتر نبود! سر تکان 

دادم و کمی از الی در فاصله گرفتم. آرام در زدم 

که صدای خواندنش قطع شد و کتاب را بست. 

ها که باال گرفت، اخم ریزی کرد صدای همهمه بچه

 و آهسته گفت:

 ساکت!-

سمت در آمد. ذاشته و بهسپس کتاب را روی میز گ

در را باز کرد و خواست چیزی بگوید که با دیدن 

 من خشکش زد. 

چشمانم روی عینک مستطیلی دور چشمانش بود و 

ای که گویا زدهحواسم نبود به نگاه متعجب و بهت

داد. سر تکان داده و اصال امکان حضورم را نمی

 آرام سالم دادم.

 جا...سالم. تو این-

 :سریع گفتم

 ها رو بدم بهت. آنات گفت بیارم.اومدم این برگه-
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چنان در هردو تای ابروهایش باال پریده بودند و هم

بهت بود. از در فاصله گرفت تا در را ببندد که یکی 

 های تخس و شیطان پرسید:از پسربچه

 آقا اجازه؟ نامزدتونه؟-

ها باال رفت که سرش را های ریز بچهصدای خنده

ساکت شدند  شان کرد. همهم تندی رو بهچرخاند و اخ

اما تا دوباره چرخید، دیگری که قد و قواره 

 تری داشت گفت:ریزه

 آقا ماهم اجازه؟ خیلی خوشگله نامزدتون!-

خدا به دور، من و این مردک؟ لبم را محکم گزیدم تا 

بار هایشان! اینبه خنده باز نشود. از دست شیطنت

 سبتا بلند گفت:طرفشان چرخید و جدی و نبه

نفر بعدی که بخواد حرفی بزنه، برای کل کالس از -

 بان" مشق میگم!همین درس "باغچه

های همه ساکت شدند و شق و رق پشت نیمکت

شان نشستند. چه حسابی چوبی و رنگ و رو رفته

 بردند از این مرد بداخالق و اخمالود!می
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ها بودم جای آن بچهخب... دروغ چرا، من هم به

ماندم. مطمئن بودم این بردم و ساکت میحساب می

"مشق"ای که از آن یاد کرده بود، چیز دوست 

طور آرام و مسکوت شان اینای نبود که همهداشتنی

 نشسته بودند!

 :طرفش گرفتم و آهسته گفتمها را بهبرگه

 این هم امانتی تو. من زودتر برگردم خونه...-

 ای کرد.تک سرفه

 میگم...-
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 نگاهش کردم.

 شده؟چی-

 هستن باالخره... ها منظوری نداشتنا. بچهاون بچه-

آره آره، اشکالی نداره. بچه هستن خب! من میرم -

 دیگه...

خواستم بروم که یاد متنش افتادم. چرخیدم و سوالی 

 نگاهش کردم.

متنی که خوندی، درباره مکتب و فلک...  اون-

 راست بود؟

 اش افتاد.چال کمرنگی روی چانه

بان بود. داشتم برای نامه جبار باغچهآره، زندگی-

 طور؟خوندم. چهها از روی کتاب میبچه

 صورتم از تصور دردش جمع شد.

 کشه!طفلک چه دردی می-

 اش را مهار کند.ای کرد تا خندهتک سرفه
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جبار عسگرزاده اسمش بود. پنج سال پیش،  میرزا-

وقتی حدود هشتاد سال داشت فوت شد. گمونم آذرماِه 

 چهل و پنج بود.

 لبانم را جمع کرده و سر تکان دادم.

هرحال... موفق باشی آقا خب... درس جالبیه! به-

ها سخت بگیر، گناه کم هم کمتر به بچهمعلم. یه

 دارن.

هم را از او گرفتم. این رو به من هم اخم کرد که نگا

نشین و دیدنی نبودند! آرام و با هایش اصال دلاخم

 صدایی ضعیف شده گفت:

 مگه میشه سخت نگرفت؟ دیدیشون که.-

نفسش را محکم به بیرون فرستاد و برایم سر تکان 

داد. خواست در کالس را باز کند تا داخل شود که 

ی ریزه هازمان با باز شدن در، چندنفر از پسربچههم

میزه کالس بیرون ریختند و داخل سالن پخش شدند! 

شان هم از چهارچوب دیوار گرفتند تا چندنفری

 هایشان گریختند!نیوفتند و سریع به پشت نیمکت
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 خبره؟جا چهاین-

ش را جمع و جور ها زودتر از بقیه خودیکی از بچه

 کرد و ترسیده، به چهره غضب آلود تکین نگاه کرد.

خواست بره گالب به روتون، آقا اجازه؟ محمدی می-

 گفت در باز نمیشه، اومدیم درو هل بدیم!

دستم را جلوی دهانم گرفتم تا لبان به خنده کش 

دیگری ام را نبینند. نگاه تکین به سمت کودک آمده

کشیده شد که زیر دست و پای بقیه مانده بود. از 

 اش داشت.اش گرفت و درست کنار خودش نگهیقه



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1578 

 راست میگه محمدی؟-

و شیرینی بود که دو دندان  محمدی، پسربچه بامزه

اش افتاده و چشمان درشت و کمی بیرون باالیی

تر کرده اش را بامزه و خواستنیاش، چهرهزده

 بودند.

 آقا اجا.... اجازه؟ رفع شد! میشه برم بشینم؟! آقا...-

سکوت تکین را که دید، راهش را گرفت تا برود که 

 اش داشت.تکین از گوشش گرفت و سر جایش نگه

 صبر کن ببینم، من اجازه دادم بری بشینی؟-

هایی که بلند شده و خطاکار و رو به بقیه بچه 

گرانه ای ایستاده بودند، کرد و توبیخپشیمان گوشه

 گفت:

ایستید؟ بگیرم گوش حاال واسه من فالگوش می-

 تون رو بیخ تا بیخ ببُرم؟همه

رنگشان به وضوح پرید که نزدیکش شدم، از سر 

آستینش گرفتم تا دستش را از روی گوش آن طفل 

 بیچاره کنار بزنم. نگاهش کردم و پرخواهش گفتم:
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 گناه دارن حاال، ببخششون.-

 د و آرام گفت:تر کراخمش را کمرنگ

 ببخشمشون که پرروتر میشن! -

ای جلب شد که از همه نگاهمان به سمت پسربچه

 تر.تر بود و گویا از همه هم دل نازککوچک

آقا... اجازه؟ حسن گفت بیایم پشت در ببینیم شما به -

 تقصیریم آقا!نامزدتون چی میگید! اجازه آقا؟ ما بی

تکین در  زدم، خونشک نداشتم که اگر کارد می

 آمد! گوش آن بدبخت را ول کرد و رو به همهنمی

 هایی که صف ایستاده بودند گفت:آن

 تون دفتر، تا من بیام.همه-

 تعللشان را که دید، دوباره بلند گفت:

 همین االن، دفتر!-

به همان ترتیب، یکی یکی رفتند که محمدی دوباره 

 با صدای لرزانش پرسید:

 ریم گالب به روتون؟اجازه آقا؟ میشه ما ب-
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 مگه تو نگفتی نداری؟-

 اش لرزید و با بغض گفت:چانه

 آقا؟ حاال داریم! اجازه بریم؟-

دلم برای مظلومیت و بغضش کباب شده بود! سر 

 تکان داد و کالفه، مسیری را نشانش داد.

 برو، بعدش سریع برگرد دفتر!-
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 سمتم چرخید و معذب گفت:با رفتن محمدی، به

 من برم دفتر، کاری نداری؟-

 نه نه، فقط... گناه دارنا! -
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 وار گفت:پچاخم کرد و آهسته و پچ

 کردم...اصال هم گناه ندارن. ولشون می-

 دستی روی دهانش کشید و سر تکان داد.

 ال... خداحافظ.فع-

ها را در پیش گرفتم. با خداحافظی کردم و مسیر پله

باز مدرسه، ها و فضای دلیادآوری شیطنت بچه

خواست خورد. دلم نمیلبخند از روی لبانم تکان نمی

شد یک گوشه این حیاط شلوغ به خانه بازگردم! نمی

 ؟و پر سر و صدا بنشینم و فقط نگاهشان کنم

گذاشتم و دم عمیقی گرفتم. فقط  دستم را روی شکمم

به امید دیدن و آمدن این کوچولو بود که این راه را 

دادم! البته... نباید حضور پررنگ پدرش ادامه می

 گرفتم!ام را هم نادیده میدر زندگی

اش، قلبم در سینه فشرده شد. دومین روِز با یادآوری

شد و باز کالفه بدون حضورش داشت سپری می

شد همراه او شوم و حداقل از شر این ش میبودم. کا
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دلهره لعنتی که دو روز سعی در پنهان کردنش 

 شد...داشتم، خالص شوم. اما نمی

کردم که نه پای هورتاش و نه آیشن، فقط خدا خدا می

 گیر ماجرا نشود و سالم و سالمت به خانه بازگردند.

قدری بزرگ و خواهر کوچک و دردانه من..ک آن

ای کمکم خواست در چنین مسئلهبود که می عاقل شده

کند. بابت حضورش که نگران بودم، اما با بودن 

ام او، دیگر دلشوره هورتاش در کنارش و پشتیبانی

تر نفس به اندازه قبل نبود. حداقل کمی راحت

 گرفتم!می

طور قدری غرق افکارم بودم که نفهمیدم ِکی و چهبه

دم و داخل شدم. نگاهم به خانه رسیدم. در را باز کر

جلب حوض کوچولوی آبی رنگ وسط حیاط شد و 

های سرخی که داخل حوض خیره شدم به سیب

 شناور بودند.
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ها باال رفتم. داخل خانه ها گرفتم و از پلهچشم از آن

جز صدای سکوتی آزاردهنده، به شدم اما چیزی به

 رسید.گوشم نمی

یکی گشتم. ها را یکی اخم ریزی کردم و داخل اتاق

به اتاق آخری که رسیدم، در را همراه دم عمیقی 

گشودم و با دیدن غزل غرق در خواب، لبخندی از 

 سر آسودگی به رویش زدم.
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های سنگینش خواستم در را ببندم که نگاهم جلب نفس

هم گره خوردند و آرام صدایش هشد. ابروهایم ب

 کردم:

 زنعمو؟ زنعمو خوابی؟-

 تر صدایش زدم:نگران

 زنعمو غزل؟ زنعمو؟؟-

کنارش چهارزانو نشستم و مستاصل نگاهش کردم. 

قدر عمیق خوابش برده داد؟ اینچرا جوابم را نمی

 بود؟ 

به سر و وضعش کردم. مسلما فرنگیس نگاهی 

داد در این حالت و با رویی باز، خاتون اجازه نمی

آن هم در اتاقی سرد و نمور بخوابد. شاید... دستم را 

به دهان گرفتم. وای، نکند از حال رفته و زمین 

 خورده بود؟ پس فرنگیس خاتون کجا بود؟

 بلند شدم و در خانه داد زدم:

 هارداسان؟ ننه؟ فرنگیس خاتون؟-
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توانستم هایم یخ زده بودند. نمیاز شدت استرس دست

جا رهایش کنم، از طرفی هم تاب بیرون رفتن همین

رفتم و در کوچه خیابان داد و از خانه را نداشتم. می

آمد؟ اصال چه کردم؟ کسی به کمکم میداد میبی

 آمد؟کاری از دست خودم برمی

وع کرده بود به پاچه شده بودم. تمام بدنم شردست

هم هایم از شدت ترس و استرس بهلرزیدن. دندان

ناکی شدند و هر چند لحظه، رعشه وحشتکوبیده می

 خوردم.افتاد و تکان شدیدی میبه بدنم می

هایم را محکم چسبیدم و خود را به بافت دور شانه

آمد. پشت کوچه پرت کردم. نفسم به زور باال می

روح و فشش، آن چهره بیهای ورم کرده و بنپلک

جا بود، درست وارش... همینسفیدش و حال ُمرده

جلوی چشمانم. با هر پلک زدنم به جلوی چشمانم 

دیدمش، انگار درست وسط کوچه از حال آمد. میمی

 رفته بود.

زدم. از بس محکم دویده بودم که دلم نفس نفس می

درد گرفته بود. دستی به تیرک در مدرسه تکیه زدم 
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ام را فشردم. بازهم آن با دست دیگرم، کنار معده و

پیرمرد مرا دید. خود را به من رساند و نگران 

 پرسید:

 شده خانم جان؟ شما االن اون باال نبودی مگه؟چی-

 دار و ملتمس نالیدم:بغض

 تکین... صداش کنید بیاد، تو رو خدا.-

جا کنار در حال خرابم را که دید، جارویش را همان

سمت در قدم تند کرد. سرم را به رده و بهرها ک

ساعدم تکیه زده و با سری کج و گیج، به در 

 ساختمان مدرسه خیره شدم.

که ای بعد، تکین از در بیرون آمد و درحالیدقیقه

سمتم دوید. پیرمرد هم هراسان پوشید، بهکتش را می

 رفت.پشت سرش راه می

را فرو  به من رسید و نگران نگاهم کرد. آب دهانش

 برد و تند پرسید:

 شده؟حالت خوبه؟ چی-

 فقط توانستم بگویم:
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 غزل... برو پیشش...-

تعلل نکرد و فقط رفتنش را دیدم. درست شبیه به 

ساعقه از کنارم گذشت. چشمانم بسته شدند که صدای 

 پیرمرد را از کنارم شنیدم:

 مآرجاِن آقاتکین طوریش شده؟ -

 ، سر تکان دادم.که چشمانم را باز کنمآن بی

 خانم جان، براتون آب قند بیارم؟-

 چشم باز کرده و قدرشناسانه گفتم:

 گردم. ممنون...نه، دارم برمی-

سمت خانه کج کردم. با همان سرعتی که راهم را به

آمده بودم، مسیر بازگشت را در پیش گرفتم. میانه 

راه، فرنگیس خاتون را دیدم که چند پالستیک مواد 

دست داشت. تا حال و روزم را دید،  غذایی در

 ها از دستش رها شدند و به سرش کوبید:پالستیک

 وای آهلل... چی شده گلین؟-
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کردند. لبانم ام نمیزبانم برای حرف زدن یاری

شدند. تا خواست باز چیزی هدف باز و بسته میبی

که مادرش را به بپرسد، در باز شد و تکین درحالی

 ز حیاط بیرون آمد.پتو پیچانده بود، ا
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فرنگیس خاتون با دیدن وضعیت آن دونفر، با حالی 

 طرفشان رفت.زار و ناالن به

 یا خانوم زینب، نولب؟ غزل؟-



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1589 

با چشم اشاره کرد که بگیرمش. اما من... تکین 

تر از آنی بودم که بتوانم حتی روی دوپای بدحال

 خودم بایستم!

 برمش درمونگاه، شما برو خونه.من آنا رو می-

 چادرش را به زیر بغلش زد.

 منم میام، وایسا.-

 با تحکم گفت:

 نه، برید خونه. -

 با سر به من اشاره کرد.

 مونده. شما برید خونه.تنهاست، رنگ به روش ن-

سمتم آمد. از نگاه فرنگیس خاتون به من افتاد و به

 بازویم گرفت و به خودش تکیه کردم.

 بیا گلین، بیا بریم خونه.-

قبل از داخل شدن، به تکین نگاه انداخت و نگران 

 گفت:
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حواست بهش باشه ننه جان، اگه خبری ازت نشد -

 خودمم میام درمونگاه.

هایش فرنگیس کمک کردم که وسایلتکین رفت و به 

را از کف کوچه جمع کند. حال هیچ کداممان خوب 

شدت ای بودیم و بهنبود. هرکدام غرق در اندیشه

هایی که جلوی چشمانم به رقص درگیر آن صحنه

 درآمده بودند...

ساعتی گذشت و فرنگیس خاتون چادر به حدود یک

ش را سر انداخت و عزم رفتن کرد. نتوانستم جلوی

کار بگیرم. من هم نگران بودم و دلم پرآشوب. چه

 کردم؟می

ای کز کرده و زانوی غم بغل با رفتنش، گوشه

حال سوخت. دلم بهحال غزل میگرفتم. دلم به

سوخت. آلود و پردرِد تکین هم میهای غمنگاه

مادری سخت بود، درد داشت، اما نه به سختی بی

 تنها شدن...  کس شدن، نه به اندازه دردِ بی
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گاه، غم شناختم. گاه و بیخیلی خوب این حس را می

افکند و قلبت را روی زندگی و خاطراتت سایه می

فشرد. گرفت، و با قساوت تمام میمیان چنگ می

مادری را تجربه کرده بودم، خوب طعمش را بی

شناختم، اما وقتی پدرم را هم از دست دادم، می

ت بر دلم... تمام آن کس شدم و غم عالم ریخبی

روزهای خوبی که سعی داشتم با نبود یکی از 

های والدینم بسازمش، آوار شد و ماندم در زیر خرابه

 تنهایی و به دوش کشیدن غم فراق و نبودنشان...
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در را که شنیدم، سرم را بلند کردم و ترسان صدای 

کسی به در خانه چشم دوختم. این وقت ظهر... چه

 زد؟در می

ام را مرتب از جای برخاستم و شال روی شانه

کردم. شاید غزل برگشته بود. شاید حالش بهتر شده 

کردم همانی باشد که فکرش را بود... خدا خدا می

شد م برداشته میکردم. حداقل این غصه روی دلمی

 کشید...و کمتر قلبم تیر می

هایم را محکم دور خود پیچیدم و بافت روی شانه

کردم... یعنی خودش الی در را گشودم. باور نمی

 بود؟

قدمی به عقب برداشتم و در را کامل باز کردم که با 

صدای بلندی "یاهلل" گفت و پس از داخل شدن و 

ید. سرم را نگاهی اجماعی، من را به آغوش کش

اش گذاشته و دستانم دور کمرش قفل روی سینه

تنگ این آغوش مردانه و امنش قدر دلشدند. چه

قدر طالب آرامش صدایش و بوی بهاِر تنش بودم. چه

 بودم...
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 خوای حداقل بهم سالم بدی؟!نمی-

لحنش خندان بود؛ پر عشق و آرام. فاصله گرفتم و 

 ش دوختم.تنگم را به چشماننگاه حریص و دل

طور بذاری و بری. از این به ذارم ایندیگه نمی-

 بعد، هرجا رفتی منم باهات میام هورتاش!

ام را عمیق و مرطوب بوسید. مردانه خندید و پیشانی

چشمانم را از سر عشق و لذت بسته بودم که صدای 

 ظریفی را از پشت سرش شنیدم:

 آبجی؟ سالم!-

تر پشت سرش تند از آغوشش بیرون آمدم و به دخ

 چشم دوختم. ای وای، آیشن هم همراهش بود؟

طرف آیشن رفتم که هورتاش را کنار زدم و به

 باخنده گفت:

 کجا بدون من؟!-

محکم آیشن را به آغوش کشیدم و سر و رویش را 

 غرق بوسه کردم.
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 آخ آهلل، من قوربانون اُِلئم... خوبی؟-

 خندید و از من جدا شد.

. تو خوبی؟ گیالن خوش خدانکنه، آره من خوبم-

 گذره؟می

 با یادآوری غزل باز غم عالم بر دلم ریخت. 

 بیاین تو، باید باهاتون حرف بزنم.-

 هورتاش به داخل سرکی کشید.

 کسی نیست؟ آخه نیومدن بیرون.-

 زده نگاهش کردم.ناراحت و غم

 نه، خونه نیستن. همه رفتن. بیاین بریم حاال...-
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ها، امشب یه چندقسمتی از داستان حاال جدای اون

 رو، مهمون نگاه زیباتون هستیم. 

و اون دردی که باال ذکر کردم... عزیزانم، من 

امسال کنکوری هستم و به امید خدا دوماه دیگه 

رم. اکثر شما توی این شرایط بودید و کنکور دا

قدری پیچیدگی داره و سخت اش کردید. اونتجربه

تونی ذهنت رو از هست که حتی یه لحظه هم نمی

کتاب و درست منحرف کنی. من هم توی این دوماه 

قدر وارم. همونپایانی، توی همون شرایط باتالق

قدر گیج کننده. که حتی ناهار و سخت، و همون

رو هم باید با برنامه بخوری که مبادا چند شامت 

 دقیقه زمان از دستت در بره.

هاتون دیدم که پرسیدید به هر الی پیام ناشناسالبه

رسی، میگی درس رسی و به نوشتن میتفریحت می

 دارم؟

نه عزیزم، من دوساله نه تفریح خاصی داشتم و نه 

گردش و مسافرتی! تنها مسافرتم بعد از دوسال، 
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م توی نمایشگاه امسال هست، اون هم یک حضور

 روزه!

این هفته رو تصمیم گرفتم تا پایانش، فقط بنویسم. به 

شون به عشق همون چندنفری که عشق و عالقه

ی هرچند ناچیزم، از تک تک کلماتشون نوشته

دونم باره و لطفشون همیشه شامل حالم بوده. نمیمی

که عوِض  قدری هستقدر بنویسم. اما اوندقیقا چه

 هام رو دربیام و جبران مافات کنم.همه نبودن

دونم. شاید به همون و اما بعد از اون... راستش نمی

های فرد بسنده کنم، شاید هرشب باشه. اما تموم شب

کنم که باشم و اگر هم نبودم، توی همین تالشم رو می

نویسم و میدم به عزیزانی که داخل کانال هفته می

 حمت قراردادن رمان رو بکشن.ادمین هستن، ز

این هم از پارت هامون و جبران این یکی دوماِه قبل 

از عید تا االن. اما مخاطِب این پاراگرافم، اون دسته 

از عزیزانی هستن که طلبکاری، از تک تک 

باره. و بعضا عرضشون به حضورم کلماتشون می
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تونستی بنویسی و کنکور داشتی، رسه که اگر نمیمی

 صال شروع کردی؟چرا ا

نویسی که روح دوستای گلم، نوشتن یه کار ِدلیه. می

هایی که و روانت آرامش بگیره، که اون شخصیت

زنی شده توی خواب و بیداری باهاشون حرف می

جون بگیرن و با زندگیشون، زندگیت رو شیرین 

کنن. نوشتن من قرار بود مسکنی برای اعصابم 

ی اوقات حتی با باشه، نه بار روی دوشی که بعض

یادآوریش هم سردرد بگیرم! من هیچ مسئولیتی در 

های قبال هیچ کسی ندارم، جز همین شخصیت

داستانم که باید سرنوشتشون رو به سرانجام برسونم. 

عینا، شما هم طلبی از من ندارید. پس حقی برای 

مواخذه و طلب و یا حتی مقایسه من با بقیه همکارانم 

قدر فعاله و چرا شما نویسنده این ندارید که چرا فالن

 همه غیرفعالی؟! این

باال هم گفتم، مخاطب این پاراگرافم فقط یه عده 

 بودند، نه همه...
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دوستان، االن اگر تعداد پارت ها کم شدن، اگر 

گرده به ش برمیفعالیت و نوشته من کم شده همه

گیرم و االن هم انتظاِر هایی که از شما میانرژی

دارم. به هیچ وجه منتظر به به و چه چه  همون رو

ام که شرمندهشنیدن نیستم، چون عالوه بر این

وجه جنبه نقد و  کنید، این تعریفات به هیچمی

ست توی سازندگی ندارن. چیزی که شاید چندین هفته

های دیگه گم گروه نقدم منتظر دیدنشم اما یا بین بحث

 میشن و یا... بگذریم... 

نویسم. شما هم تی بود، داخل کانال میباز اگر صحب

اگر حرف یا سوالی داشتید، توی پیام ناشناس بگید 

 که داخل همین کانال پاسخ بدم.

 

https://telegram.me/dar2delbot?start=s

end_v4ZK2LX 
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دریغتون. باز هم متشکرم بابت همراهی و لطف بی

 ️❤به شدت عاشقتونم

 

 رلَ فصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼

 قسمت هشتاد و پنجم️▪

 

 

داخل خانه که شدند، آیشن نگاه کنجکاوش را به 

 اطراف چرخاند و با لبخند بزرگی روی لبانش گفت:

 شون رو ببینم؟تونم برم خونهآبجی؟ می-

 اخم ریزی کردم.

 آیشن؟ زشته جانم، مهمونیم.-

 داری از او گفت:هورتاش به طرف

 .برو راحت باش، خونه غریبه نیست که-
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حالی رفت که اخم پررنگی به هورتاش آیشن با خوش

کردم. تا آمدم اعتراض کنم، دستم را گرفت و مرا 

 نزدیک خودش کشاند.

بذار بره خب خونه غریبه نیست که. منم رفع -

 تنگی کنم...دل

 سرش را خم کرد که به عقب خم شده و نگران گفتم:

 هورتاش؟ غزل...-

 صورتش درهم رفت و آرام پرسید:

 غزل چی؟ زنعمو خوبه؟-

اش را میان دستانم گرفتم و دست سرد و یخ زده

 سمت پشتِی کنار بخاری نفتی کشاندمش.به

 بشین، من برم برات یه چای داغ بیارم گرم بشی.-

 از پشت سر صدایم زد:

 شده؟خواد. چیگونش؟ بیا بشین ببینم. چای نمی-

 .هم پیچانده و مضطرب نگاهش کردمانگشتانم را به
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حالش خوب نبود. تکین پتوپیچ بردش... فرنگیس -

خاتون هم پیش پای شما چادر چارقد سر کرد و 

 رفت.

 دستی روی سبیلش کشید و کالفه و نگران پرسید:

 حالش خیلی بد بود؟ نگفت کجا میرن؟-

رویش نشسته و تمام غم و غصه لحظه دیدنش روبه

 را در نگاهم ریختم.

چشمام بود... زمین حالش اصال خوب نبود. جلوی -

خورده، زیر چشماش کبود شده بود. صورتش زرِد 

زرد بود هورتاش... رفتم مدرسه، تکین رو صدا 

شناختمش، زدم تا بیاد ببینه چش شده. من که نمی

برمش دونستم چشه؟ پتو پیچید دورش، گفت مینمی

 درمونگاه. سوار ماشین شد و رفت.

 

@Kimiyazabihi ♥️ | 
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 لَراولدوزلی ِگئَجهفصل چهارم: ️◼

 قسمت هشتاد و ششم️▪

 

 

 

 با صدایی گرفته گفت:

حواست به خودت و خواهرت هست، من برم -

پیششون؟ تکین رو بد موقع درگیرش کردیم. برم 

بهش بگم برگشتم، خیالش از بابت ما حداقل راحت 

 طوره.باشه. به زنعمو هم سر بزنم ببینم حالش چه

 استم.بلند شد که منم به پایش برخ

 منم بیام هورتاش؟-

نه نه، تو مراقب خونه و خواهرت باش. زود -

 گردم.برمی

هایش، از خداحافظی کوتاهی کرد و با پوشیدن کفش

 حیاط بیرون رفت.



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1603 

آیشن با شنیدن صدای در، از میان درختان داخل 

 حیاط بیرون آمد و متعجب پرسید:

 رفت؟ من تنهاتون گذاشتم، گفتم شاید حرف دارید!-

 هایم، با اخم خندیدم.میان غم و غصه

 جا ببینم؟عمدا تنهامون گذاشتی؟ بیا این-

سمتم دوید و میان آغوشم فشردمش. روی موهایش به

 را بوسیدم که از من فاصله گرفت.

 حال آنای تکین خوب نبود. نه؟-

سرم را به نشانه تایید تکان داده و نفسم را کالفه 

 بیرون فرستادم.

د. خیلی نگرانشم. بیا بریم داخل، اصال خوب نبو-

 خوری.توی این هوای سرد، سرما می

سمت همان بخاری سوقش دادم. داخل خانه شدیم و به

قبل از اعتراضش، چای دم کرده و با قوری آوردم 

که روی بخاری بگذارمش تا دم بکشد. کنارش 

نشستم و برای پرتِی حواسم از حال و روز غزل، 

 پرسیدم:
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 جا؟ اصال رفتی؟ یشن؟ چی شد اونحالت خوبه آ-

زور از نقل داخل قندان گرفت و نگاهش را به

 پرت نگاهم کرد.حواس

جانا؟ آره آره... آره بابا، رفتم دیگه. من رو اول -

برد به یه خونه بزرگ توی اردبیل. بعد به یه زن 

دیگه معرفی کرد. گفت یه معلم خیلی خوبه! زن 

خاب و سرمه روی خیلی پر ادایی بود، یعالمه سر

کرد. صورتش نشونده بود و خیلی بد نگاهم می

هورتاش هم وقتی اومد، دیدم و شناختمش. کت یکی 

از همون مردها تنش بود و یه اسلحه شکاری روی 

دوشش. آخر شب به بهونه دستشویی از خونه رفتم 

بیرون. کمکم کرد فرار کنیم. تا نصفه شب که توی 

رفتیم. اصال ماشین نبود! جاده با پای پیاده راه می

زور سوار یه نیسان با بار علف و یونجه شدیم. به

 خاره!هنوزم تموم تنم می

قوری را از روی بخاری برداشتم و لیوانش را لبالب 

 پر کردم.
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 ود که پرسیدم:نگاهم خیره به لبه براق لیوان ب

نظرت کار داشت؟ بهجا چیآیشن؟ اون زن... اون-

 واسه چی آورده بودنش؟

ها را داخل قید، یکی از آن نقلشانه باال انداخت و بی

 دهانش انداخت.

 میگم که آبجی، خیلی ادا داشت. -

 زده گفت:آرام و خجالت
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رقاصه بودش... اومده بود من رو ببره و گمونم -

 مثال بهم رقص یاد بده. فکر کنما... مطمئن نیستم!

نفسم را پرآه بیرون فرستادم و با افسوس نگاهش 

 کردم.

ها رو هم پیدا طفلک بقیه دخترها. انشاهلل اون-

ذارم. دلم کنیم، من روی این درد دلم یه مرهم میمی

طفلکیا خیلی گناه سوزه آیشن. شون میخیلی واسه

 دارن.

ساکت ماند. لیوانش را برداشت و آرام فوتش کرد. 

ناگاه چیزی یادش آمد که لیوان را زمین گذاشت و 

 پرسید:

 چندتاشون رو پیدا کردید؟-

 ناامید جوابش را دادم:

 فقط یکی.-

ها، اون نفرشونم دیدم. یعنی ندیدمخب ببین، من سه-

چندماه هم باید زن رقاصه گفت فعال اردبیلن. یه 

بمونن، بعد بیارتشون رشت. بعد بهش هم گفت توی 
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تا تا دختری که آورده، دوتا از اون سهدوازده

 تر و بهتر بودن.دختراش از همه خوشگل

 هم پیچاند.انگشتانش را به

 من گفت زیاد خشکم! خب تقصیر من چیه؟به-

 با ابروهایی باال رفته نگاهش کرده و آهسته پرسیدم:

تا دختر رو با خودش برده توی ازده...تا؟ دوازدهدو-

 این چندسال؟ ای وای...

 سریع گفت:

تونیم پیداشون تاشون اردبیلن باجی، راحت میسه-

کنیم. فقط باید اون زن رقاص رو دنبال کنیم. بعد 

شون رو هم پیدا کردید. مونه نُه نفرشون. که یکیمی

 ونده.تا دختر دیگه واسه پیداکردن میعنی هشت

 سرم را میان دستانم گرفتم.

طور با این حاِل غزل، تکین که نیست. من هم چه-

 تونم تنهاش بذارم؟ ای بابا...می
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تونه بره دنبال گونش؟ یِزنَه که هست، اون می-

هاشون رو ندارید؟ خب دخترها خب. مگه آدرس

 که کاری نداره.این
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با تامل نگاهش کردم اما با یادآوری موضوعی، آه 

 از نهادم بلند شد.

هورتاش بره یا تکین، چه فرقی داره وقتی -

شناسن؟ فعال بذار ببینم کدومشون دخترها رو نمیهیچ

 کنیم. حال غزل خوبه، بعد درباره دخترها فکر می



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1609 

گرسنگی به سر چندساعتی گذاشت. شکمم از شدت 

کشید. اصال و صدا افتاده بود اما میلم چیزی را نمی

حال غذا پختن و خوردنش را نداشتم. مگر این 

گذاشت حتی آب خوش از گلویم شوره مسخره میدل

 پایین برود؟

 آخر سر صدای آیشن بلند شد که با اعتراض گفت:

حداقل بگیر این لقمه نون پنیر رو بخور. آبجی؟ -

 رنگ به روت نمونده.

 سرم را به نشانه نفی تکان دادم.

تونم آیشن، دلشوره دارم. تو برو استراحت کن. نمی-

مونم، منتظر ای. من بیدار میمعلومه خیلی خسته

 اومدنشونم. 

 نگاه گرفته و زیر لب زمزمه کردم:

 رنش خونه. چاره رو بیاحداقل اون پیرزن بی-

ساعتی هم گذشت. علی رغم مخالفتم، آیشن بلند شد و 

ای به غذای مختصری برای ناهار بار گذاشت. لقمه

دهان گذاشته و برای استراحت به اتاق رفت. 
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خستگی از نگاهش و حتی طرز راه رفتنش 

طور خودش را بارید. خواهر کوچک من چهمی

 درگیر مسائل بزرگانه کرده بود...

در را کوبیدند و سراسیمه خود را به در  باالخره

جان غزل حیاط رساندم. در را که گشودم، چهره کم

را دیدم. با آن لبخند کوچک و خسته گوشه 

تر از قبل جلوه داشتنیصورتش، مظلوم و دوست

کرد. از جلوی در کنار رفتم تا داخل شوند. می

اش، هورتاش آخر از همه داخل شد و شانه به شانه

 خانه را در پیش گرفتم.مسیر 

غزل را روی پتویی، کنار بخاری خواباندند و بر 

 بالینش نشستم. دستم را گرفت و دلجویانه گفت:

خواستم چیز گفت... ببخشید گلین، نمیآنا بهم همه-

 طوری ببینی.من رو این

 سرم را تند تکان دادم.
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قدری هول کرده بودم که خوام. اونمن معذرت می-

ری بکنم. فقط تونستم برم و تکین رو صدا نتونستم کا

 بزنم.

هایش روی هم افتاد و دستش روی دستم بود که پلک

ای نامفهوم زیرلب زمزمه کرد. پس از اطمینان جمله

از خوابیدنش، آرام دستش را روی بالشت کنارش 

 گذاشته و بلند شدم.

برم سفره ناهار رو بیارم؟ هرچند من چیزی -

 هم آیشن کشید.  نذاشتم، زحمت این رو

 فرنگیس خاتون پرسید:

 خودت و اون بچه چیزی خوردید گلین؟-

 سرم را به نشانه نفی تکان دادم.

من نه، ولی اون یه لقمه خورد رفت خوابید. خسته -

 بود.

موندن صبح راه واسه چی این وقت آخه؟ می-

 افتادن. می
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آب دهانم را فرو برده و به هورتاش نگاه کردم که 

 من گفت:جای به

 کم عجله داشت بیاد پیش خواهرش. یه-

 فرنگیس خاتون با اخم پرسید:

 مگه تو گیالن نبودی؟ برگشتی اردبیل؟-
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چرخید. نفسی بین من و فرنگیس خاتون مینگاهش 

 گرفت و سعی کرد خونسرد برخورد کند. 

 چرا اتفاقا، گیالن بودم. تکین نگفت بهتون؟-
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ها روی تکین و به تکین نگاه کرد. حاال تمام نگاه

بود. تکین که از این جمله هورتاش شوکه شده بود، 

 خودش را جمع و جور کرد و شانه باال انداخت.

فتی که به ننه بگم. حاال که خودت هستی، بهم نگ-

 خودت بگو!

خیلی قشنگ از پاسخ دادن به فرنگیس خاتون طفره 

چنان منتظر نگاهشان رفتند! و آن پیرزن هم هممی

 کرد!می

 خب واسه چی برگشتی؟-

خسته و کالفه از حواله پاسخ دادنشان به دیگری، 

موهایم را زیر روسری مرتب کرده و با صدایی 

و لبخندی که به زور سعی در نگه داشتنش  آرام

 داشتم، رو به فرنگیس خاتون گفتم:

چندتا سفارش اسب داشت، به هورتاش گفتن تا -

امروز الزمش دارن. گمونم گفته بودن عروسی 

 داشتن. نه هورتاش؟

 حرفم را تایید کرد:



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1614 

 آره آره، عروسی داشتن!-

 فرنگیس خاتون سر تکان داد.

 خواستن. نه؟ش میآهان، پس واسه پیشک-

آره، واسه همین بهم گفتن زودتر بیارم. من هم -

وقتی برگشتم ایل، دیدم آیشن هم واسه خواهرش 

کنه. واسه همین اون رو هم با خودم تابی میبی

 آوردمش.

لبخندی زده و سر تکان داد. دستانش را به 

که به سمت زانوهایش زده و بلند شد. درحالی

 رفت، گفت:آشپزخانه می

خسته نباشی اُوقلئم.. گونش، ننه جان، بیا کمک کن -

 سفره رو پهن کنیم.

بلند شدم و همراهش به آشپزخانه رفتیم. سفره ناهار 

را پهن کردیم و پس از صرفش، فرنگیس خاتون به 

اتاق خواب رفت تا کمی استراحت کند. پیرزن 

قدری امروز شوکه شده بود که دیگر طفلک، به

ه بود. با رفتنش، با سینی چای جانی در تنش نماند
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نزدشان بازگشتم و کمی دورتر از غزل، دور هم 

 نشستیم.
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نگاهی به غزل انداخته و اخمالود رو به هورتاش نیم

 گفتم:

طور یه جواب ساده رو بغل هم پرت چرا اون-

 کنه؟د شک میکردید؟ نگفتیمی

 خیره به لیوان چای، زمزمه کرد:

گفتم؟ خیلی یهویی پرسید. تموم بابا خب چی می-

 حواس منم پی زنعمو بود. واقعا مونده بودم چی بگم.
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باز به غزل نگاه کرده و نفسم را پرآه بیرون 

 فرستادم.

طور دیدمش قلبم به درد طفلک زنعمو، وقتی اون-

 اومد.

سوز، طور لبلیوانش را برداشت و همانتکین 

 اش را نوشید.قلوپی از محتوی

 شد...طور میباری نبود که ایناولین-

 مغموم و گرفته نگاهش کردم. 

 ای وای، واقعا؟ -

های فرش دوخته و لیوان را داخل چشمش را به گل

 سینی گذاشت. 

ترها بدتر از این آره، حالش اصال خوب نیست. قبل-

. تا ننه بیاد و برسه به مدرسه... خیلی  روز شده بود

 بدی بود. االن باز حالش بهتره.

 نگاهم کرده و سر تکان داد.

 ممنونم.-
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 سر تکان دادم.

 خدا شفارش میده انشاهلل. زن نازنینیه.-

طرفش کشیدم. اش بلند شد که خود را بهصدای ناله

اش را از روی صورتش موهای چسبیده به پیشانی

 و آرام پرسیدم: کنار زدم

 آب بیارم زنعمو؟-

با صدای ضعیفی "آره" گفت و از بالینش برخاستم. 

لیوان را پر آب کردم و دوباره باالی سرش برگشتم. 

 بالشتش را کمی بلند کرده و صدایش زدم:

 تونی االن آب بخوری؟زنعمو؟ می-

سر تکان داد و دستش را دراز کرد تا لیوان را 

اش روی زمین افتاد. هبگیرد که دسِت سست شد

ناراحت و گرفته، لیوان را به لبانش نزدیک کرده و 

 آهسته گفتم:

 من میدم، من میدم.-
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اش خشک کردم و دور دهانش را با پایین روسری

، غرق طورای همانلیوان را زمین گذاشتم. چنددقیقه

چهره دردمندش شدم که باالخره هورتاش صدایم 

 کرد:

تونی امروز رو بمونی پیش زنعمو؟ گونش؟ تو می-

 من و تکین کار داریم.

 سرم را چرخانده و نگاهشان کردم.

 کار؟ چه-

چشم و ابرویی برایم آمد که اخم کوچکی کرده و 

 سمتش رفتم. دوباره کنارش نشستم و آرام پرسیدم:به
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طور شناسید؟ چههاشون رو میشما قیافهمگه -

 خواید پیداشون کنید آخه؟می

 اش را خاراند و شانه باال انداخت.هورتاش پیشانی

 خواهرت؟!-

 پشت چشمی برایش نازک کردم و رو گرفتم.

عمرا بذارم بازم پاش رو توی همچین جاهایی -

 بذاره. هنوز سنی نداره هورتاش!

قیافه اون دخترها رو  خب هیجده، نوزده سالشه. بعد-

شناسه. حتی اسم یکی، دونفری که دیده بود هم می

دونی که بیشتر از رو هم بهم گفت. این رو هم می

 شون آشناست!تو، با دخترها بوده و با همه

گفت! آیشن بیشتر دختر و زنان ایل خب... راست می

شناخت تا به منی که روزم در کوه و و روستا را می

شد. باز نگاهش کردم و نگران دشت سپری می

 پرسیدم:

تونم کنه یا نه. من نمیباید ببینم خودش قبول می-

 واسه اومدن یا موندنش تصمیم بگیرم. بعدشم... 
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زیرچشمی به تکین نگاه کرده و پشت چشمی برایش 

 نازک کردم.

طور شما که به زور حواستون جمع خودتونه، چه-

 معه؟دفعه هم حواستون جمطمئن باشم این

 ام را گرفت که به حرف آمد:خیلی صریح کنایه

 من حواسم جمع بود!-

 نگاهش کرده و لبخند حرص درآری به رویش زدم.

 بله مطمئنم حواست جمع بود. کامال مشخص بود!-

 هورتاش آهسته پرسید:

 قضیه چیه؟ تکین کامال برام تعریف نکرد.-

 سرخ شدم، نگاه گرفته و آرام گفتم:

ی بهتره! من میرم برای زنعمو از خودش بپرس-

 دستمال نم بیارم.
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 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼

 قسمت نود و دوم️▪

 

 

دقایقی را در آشپزخانه معطل کردم که با بلند شدن 

صدای خنده هورتاش، با لگن و دستمال بازگشتم. 

 اخمی به هورتاش کردم و آرام گفتم:

 تر.آرومخوابیدن، -

ای، سر و تکین با اخم نگاهش کرد که با تک سرفه

 اش را هم آورد و جدی از او پرسید:ته خنده

 حاال واقعا فرار کردی؟ -

اش گرفته بود ولی به سر تکان دادنی تکین هم خنده

 اش را فشرد.اکتفا کرد و شانه

ها رو نشونت بدم. بعد هم خب حاال! پاشو بریم نامه-

  راه بیوفتیم.
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دستمال را روی صورت عرق کرده غزل کشیده و 

 آرام گفتم:

 آیشن هنوز خوابه.-

 کنیم.خب بیدارش می-

 پشت چشمی برایش نازک کردم.

 ست. طفلکم تازه از راه رسیده، خسته-

تقصیرم! هورتاش پیشنهاد رفتنش رو داد، من بی-

طوری حاال اگه قرار نیست بیاد هم... خودمون یه

 کنیم.پیداش می

 با حرص نگاهشان کردم و از الی دندان غریدم:

 شناسیدشون؟!طوری؟ البد از روی رقص میچه-

نگاه تکین به سمت هورتاش چرخید و هورتاش با 

 ای، شانه باال انداخته و بلند شد.تک سرفه

حرف حساب جوابی نداره! بیا بریم اتاق فعال، یه -

 ساعت دیگه میریم.
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کالفه بیرون فرستادم و  با رفتنشان، نفسم را محکم و

آمد جا، پاهایم را دراز کردم. واقعا خوشش میهمان

با من لجبازی کند؟ اصال مانده بودم با این اخالق 

طور از آیشن خوشش شد؟ چهگندش، عاشق هم می

سوزاند؟ باید ته توی آمد وقتی حتی برایش دل نمیمی

آوردم. من یکی که حاضر نبودم این قضیه را درمی

 هرم را حتی نشان این مردک دهم!خوا
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هورتاش یک ساعتی را در اتاق با تکین معطل کرد 

و پس از بیدار شدن آیشن، عزم رفتن کردند. تکین 
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ها را داخل جیب کتش گذاشت و پاکتی را پاکت

 سمت هورتاش گرفت.به

جاست. من میرم به آدرس بعدی لین آدرس ایناو-

سر و گوش آب بدم، اگر پیداش کردی، بیاریش به 

ای که بهت گفتم. توی آدرس بعدی همون مسافرخونه

 منتظرتم.

آیشن هم شال و کاله کرد و خواست بیرون برود که 

اش را هایش انداختم. گونهبافت غزل را روی شانه

 مم ریختم:محکم بوسیده و محبت را در کال

مراقب خودت باشی. حواست به خودت باشه ها -

آیشن، به این دوتا پسرعمو اعتمادی نیست! سعی کن 

های زیادی جلبت زیاد چشم نچرخونی، وگرنه نگاه

میشه. مردم ایل و روستای ما هم پوششون خاصه، 

هاشونی و بو اگه یکی بفهمه تو دنبال یکی از رقاص

مون بد میشه. ای همهببرن اومدید دنبالشون... بر

 حسابی حواست جمع باشه. خب؟

 سر تکان داد و محکم بغلم کرد.
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 چشم گون باجی. تو هم مراقب غزل خانوم باش. -

سمت در رفت و به نشان خداحافظی، برایم دست به

هوا، تکان داد. با رفتنش، هورتاش نزدیکم شد و بی

دستانش را از پشت قفل شکمم کرد. نگاهش خیره به 

 در بود و آرام زیر گوشم زمزمه کرد:

کنیم گردم. زودتر اون دخترها رو پیدا میزود برمی-

گردیم ایل. دلم برای یه دل سیر بوییدن و و برمی

 بغل کردنت تنگ شده گونش...

چشمانم را از سر لذت بستم و دستم را روی قفل 

. انگشتانش روی شکمم به حرکت دستانش گذاشتم

 درآمدند که به شوخی و آهسته پرسید:

ها، دو روز دور از خوب آب زیر پوستت رفته-

 اسب و دشت و دمن بودی، چاق شدی!

لبانم را محکم به هم فشردم و نفسم را حبس کردم. 

شکمم را تا جایی که جا داشت، به عقب کشیدم و 

 گفتم:

 خاطر اونه!به خیر! االن ناهار خوردیم،نه-
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خندید و مرا آرام به خود فشرد. روی موهایم را 

بوسید و او هم با خداحافظی کوتاهی از من، از در 

بیرون رفت. کنار غزل نشستم و فکر کردم. بی 

که حواسم باشد، دستم را روی شکمم گذاشته و آن

خیره به دامنم بودم. دامنی که قرار بود روزی پر 

استنی این کوچولوی دوست شود با جسم نحیف و خو

توانستم چیزی بگویم... کاش داشتنی... کاش می

شد این خوشحالی را با هورتاش هم قسمت کنم. می

اما افسوس... گفتنم همان و بازگشتنم هم همان... 

گرفتم تا وقتی که شد... باید زبان به دهان مینمی

برگردیم و همه دختران را سالم و سالمت به 

 ان برسانیم...هایشخانواده
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آن روز را تا پایانش، مراقب غزل بودم. گاه گاهی 

نشست. میان خواب شد و میخواست، بلند میآب می

زد و باز دراز ای با من حرف میو بیداری دوکلمه

ا حتی من هم کشید. خسته بود. درِد بدنش رمی

الی چین و چروک کردم. دردش از البهاحساس می

افتاده در صورتش هم مشهود بود. گلویش 

کشید. دستش سوخت. سخت و سوزان نفس میمی

انداخت. لبان دائم روی گردنش بود و به آن چنگ می

کرد اش را در عطش آب، باز و بسته میخشک شده

 بنوشد.  شد تا جرعه آبیو هر چندساعت بیدار می

با دستمالی مرطوب، لبانش را خیس کرده و دوباره 

پیشش نشستم. فرنگیس خاتون هم از آشپزخانه همراه 

دو فنجان چای بیرون آمد و کنارم نشست. 

 زده و آرام گفتم:خجالت

 شدم.دستتون درد نکنه. خودم پا می-
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زحمتی نبود که گلین، داشتم واسه خودم هم چای -

هم واسه تو بیارم گلوت رو تر  ریختم، گفتم یکیمی

 کنی. خسته شدی، برو بخواب.

 نه نه، خسته نیستم. -

ای کرد که هراسان نگاهش کردم. غزل باز ناله

دوباره دستمال را روی صورتش کشیدم و چشم به 

 اش دوختم.صورِت رنگ پریده

کشه. چیزی نمیگه که ما دخترم خیلی درد می-

اره. حتی توی ناراحت نشیم، ولی معلومه درد د

حواسیش هم آخ نمیگه. دلم براش خواب و بی

 ترکه...می

 طرفش چرخاندم پرسیدم:سرم را به

 چندوقته مریضه؟ چرا بهتر نمیشه آخه؟-

دست روی پاهای پردردش کشیده و نفسش را با آه و 

 غم، بیرون فرستاد.
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خیلی وقته، گمونم سی، سی و پنج سالی شده -

ن بیماری رو که نه خوب باشه... خدا لعنت کنه ای

 میشه و نه... 

 اش، نم زیر چشمش را گرفت.با گوشه روسری

یه دختر شاد و سرحال بود. خیلی مهربون، خیلی -

خندید. پسرم هم عاشق همین خونگرم. همیشه می

بار با آتاش اومده هاش شده بود دیگه! یادمه یهخنده

خواستن، بود به ایل سر بزنه. برای آتاش اسب می

اول ساری خواست بره که بهش گفتم آصالن پیش 

هاست، حواسش هم بهشون هست. پدر و دختر اسب

از گیالن اومده بودن. آتای غزل هم بهش نگفته بودا، 

خواست. خالصه ولی واسه دخترش اسب رو می

آصالن اسب رو بهش داد و رفتن. به هفته نکشیده 

به بود که مرد برگشت. گفت اسب حالش بده و بهتره 

کسی که ازش خریده، بگه بیاد بهش سر بزنه. 

آصالن هم جمع کرد و رفت گیالن. پسرم وقتی 

برگشت اصال تو حال خودش نبود. گیج شده بود 

انگار! نگفت چی بهش گذشته و از اون یه هفته 
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نبودش هم چیزی به من و آتاش، حتی به برادرهاش 

 هم نگفت.
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فنجانش را برداشت و قلوپی از چای نوشید. نگاه 

منتظرم را که دید، دم پر آهی کشید و لبخندی به 

 رویم زد.

چندوقت بعد دوباره آتای غزل اومد. گفت اسب -

خواد بزآد، گفت کاری ازشون برنمیاد! یه دختر می

ای هم اشتِن اسب؟ بعد فاصلهشهری رو چه به نگه د

که نداشیم. همش چندساعت راه بود! باز آصالن پاشد 
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رفت و دو روز برگشت. نگرانش شده بودیم. کمتر 

خورد. پسِر بزرگم خندید. غذا نمیزد. نمیحرف می

دونی ننه جان، بود، آصالنم بود... نگرانش شدم. می

عاشقِی بیگ اوغلوها پره از جنون و غصه. یا 

ق نمیشن، یا اگه عاشق شدن هم تا پای مرگ عاش

جنگن. آصالنم عاشق شده بود... برای عشقشون می

ولی به قول خودش، نمک گیِر راشدخان شده بود و 

تونست به اعتمادش خیانت کنه. شیر پسرم شده نمی

آورد... بود پوست و استخون، ولی خم به ابرو نمی

 بار دیگه هم راشد خان اومد...یه

اله غزل، حرف فرنگیس خاتون را قطع صدای ن

 سمتش چرخیده و آهسته پرسیدم:کرد. به

ای؟ سوپ هست ها. خوای زنعمو؟ گشنهچیزی می-

 آب بدم بخوری؟

سرش را برای جمله آخرم تکان داد که لیوان را پر 

کرده و به لبانش چسباندم. چند جرعه نوشید که 

رش را ای، باز سلیوان را فاصله داد و با تشکر خفه
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اش روی بالشت گذاشت. با آن صدای گرفته و خفه

 گفت:

 بگو آنا... بازم بگو...-

درد روی لبخند فرنگیس خاتون خودی نشان داد و 

روی دلش نشست. دستش را مشت کرده و آرام 

 اش کوبید.روی سینه

 بمیرم برات... آی آهلل...-

خوام بشنوم. شاید اگه بمونی برام آناجان... بگو، می-

 واسم پرت شد، درد منم کمتر بشه...ح

نفس عمیق و پرسوزش را حس کردم و آن برق 

 داد.اش، گواه از حال بِد دلش میروی گونه

راشدخان اومد و گفت اسبشون مریض شده. داشت -

ُمرد طفلک. جمع کردن و باز رفتن باالی سرش. می

که چیزی بگیره، جای اون اسب، بدون اینآصالن به

به دختِر راشد هدیه کرد. گمونم هموه  یه اسب دیگه

 ُکره اسب بود که دل غزل رو برد!
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اش کشید و خند پر با گوشه روسری، روی گونه

 دردی زد.
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چشمای کره اسب شبیه چشمای آهو بود. بس که -

م غزال صداش خوشگل و سیاه بودن. راشد ه

کرد! باز رفت و دوماه بعد برگشت. گفت حال می

غزالش بده، گفت آصالن باید بره پیشش. مرد به 

زد. انگار واسش راحت نبود گفتن زور حرف می

ها! خالصه آصالن برد و وقتی برگشت... این حرف

شده؟ که دیدم پسرم رنگ به رو نداره. پرسیدم چی
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گفته بود غزل، نه  گفت اشتباه شنیده بود... راشد

ها از توی آالچیقش، "َمنیم غزلیم" غزال! شب

اومد، وقتی شنیدم. قلبم به درد میهاش رو میگفتن

دیر منه، سن آغالما خوند: "ائلیمین غملری بسمی

 چوخ

 لر، غمیمین اوسته قاالنسین غزلیمقویما غم

 لر آچلسین باالجانآغالما. غم یئمه، گول، گول

 لری دانسین غزلیم"گول تا کی )آصالنِن( غمائله 

رفت. چه هایشان ضعف میدلم برای عاشقی کردن

 دانستم!مرد عاشقی بود آصالن بیگ، و من نمی

 شد؟بعدش چی-

 حال غزل خیره ماند و مات گفت:به چهره بی

غزل همون موقع مریض بود. تازه تازه مرض -

خترش، دامنش رو گرفته بود. راشد به آصالن گفت د

زیاد پیششون نیست. گفت دلش رو به آصالن باخته 

و راشد هم نتونسته چیزی بگه. اومد تا آصالن رو 

ببره و غزل رو ببینه. تک دخترش بود. تنها دختِر 
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راشد خان. اولین باری که آصالن دیدش، چهارده 

هاش قد کشید، سال بیشتر نداشت! غزل جلوی چشم

عاشق بود. چی بهش  خانوم شد، حاال از پا افتاده و

باخته بود ناسالمتی! گفت؟ آصالنم خودشم دلمی

راشد همون اول بهش گفت غزل مریضه. گفت زیاد 

ها جوابش کردن عمرش به دنیا نیست. گفت طبیب

سال، دوسال، ده یا بیست اما وقت ندادن. نگفتن یه

سال! آصالن هم نه گذاشت و نه برداشت، گفت عمر 

جا معلوم من زودتر از غزل همه دست خداست! از ک

 نمیرم؟

دلم برایشان پاره پاره شد. جگرم وقتی بیشتر سوخت 

که صدای آِه غزل را از کنارم شنیدم. دستم را روی 

دست نحیف و سردش گذاشتم تا تسلی بخشمش. زِن 

چاره... درد خودش کم بود، باید درد مرگ و بی

شد... وای به حال فراغ معشوقش را هم متحمل می

 لش...د
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نین تورکجه شعرلرینین چاپا رحمتلیک حسین منزوی

 یئتیریلمک آرزیسیال...

 

  

 لر اویانسین غزلیمآچ گؤزون تا یوخودان گول

 آچ گؤزون تا باخیشیندان گون اوتانسین غزلیم

 گؤره بیلمز گؤزلیم)آی(دا اوزوندن گؤزلین

 یم)آی(ا باخ تا کی حسددن پاراالنسین غزل

 سن اوالن یئرده گولوم، گول ندی؟ دور گولشنی گز

 قوی سنین باشیوه، پروانه دوالنسین غزلیم

 چیخ چمن سیرینه، مدهوش ائله سرو، سمنی

 قوی آدین عطرکیمین باغدا جاالنسین غزلیم

 گون ندی؟ آی ندی؟ اولدوز ندی؟ گویچکلر آدی

 سن اوالن یئرده گرکدیر قاراالنسین غزلیم
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 ینی، کیپریک لرینی، گؤزلرینیقالمیشام، قاش

 قلمیم هانسینی وصف ایلیه؟ هانسین؟ غزلیم

 رمسنی آغوشه چئکنده، اورگیمدن، دئیه

 اوال کاش دور زامان، بوردا دایانسین غزلیم

 سیسی، هر ثانیهیادا یانسین، یا که هر لحظه

 بیرایل اولسون، ایلی بیر عمر اوزانسین غزلیم

 هر کیم دیله چالسا، گؤروم آغزی قوروسونسنی 

 گؤروم آغزیندا عؤمورکن، دیلی یانسین غزلیم

 ائلیمین غملری بسدیر منه سن آغالما چوخ

 قویما غملر، غمیمین اوسته قاالنسین غزلیم

 لر آچلسین باالجانآغالما. غم یئمه، گول، گول

 ائله گول تا کی )آتان( غملری دانسین غزلیم

 

 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1638 

شده توی پارِت باال. معنی روانش رو  شعر استفاده-

اش کنید، برام بفرستید که داخل اگر تونستید ترجمه

 ��️❤کانال قرارش بدم. 

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼
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آصالن به پای آتاش افتاد. گفت من عاشق غزل -

افتاد. هاش از زبونش نمیشدم. "منیم غزلیم" گفتن

د مجنوِن دختر گیل و به هیچ صراطی هم شده بو

مستقیم نبود. راشدخان مرد خوب و خانواده دوستی 

بود. خانواده خودش هم خوب بودن. تنها مشکِل آتای 

گفت کمر آصالن خم آصالن، مریضی غزل بود. می
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قدری که گفت اونتونه سرپا بشه. میمیشه. دیگه نمی

غم آصالن غزل رو دوست داره، فردا روزی از 

ذاره. غصه نداشتن غزل سر به کوه و بیابون می

طور دلش دیدم که چهولی من دلم با پسرم بود. می

 داره کباب میشه... شوهرم رو راضیش کردم...

نگاهش خیره به کنچ نامعلومی بود و دلش هم... که 

 گذرد؟دانست در دلش چه میمی

آصالنم رخت و لباس دومادی به تن کرد. رفت و -

شبونه سوار توسن کرد و کاروان عروسی  غزل رو

آوردش موقان. دستای غزل حنا خورده بود. 

کم جون گرفت صورتش رو رنگ و لعاب دادیم و یه

شناخت. باالخره به مراد بچم. آصالنم سر از پا نمی

ها...  قدری ذوق داشتدلش رسیده بود دیگه! اون

چی هفت شب و روز شادی کردن. پا کوبیدن. عاشق

خوندن و دخترها و پسرها رقصیدن. هفت شب و ها 

روز آصالن سور داد و باالخره بعد از هفت شب 

عروسش رو به حجله برد... گذشت، به سال نرسید 

ست. غزل، تکین رو حامله که شنیدیم غزل حامله
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بود. تکین به دنیا اومد. مادر و پسر هردوشون سالم 

اگه  گفت االنبودن. آصالن خیلی خوشحال بود. می

بمیرم هم دیگه آرزو به دل نمردم. هم زنش رو 

داشت. هم شیر پسِر خوشگلش رو. اسمش رو 

گذاشت "تکین"، چون واقعا پهلون بود اون بچه. 

دنیا بیاد. تونست تو رحم آناش زنده بمونه، تونست به

اصال بچه ضعیفی نبود که هیچ، یه پسربچه تپل و 

رفته بود تا  بامزه بود. چندماهی هم گذشت... آصالن

ها رو راهی دشت کنه که زمین خورد. آوردنش اسب

به یورد. توی بستر بود. دلش رو گرفته بود و به 

دونم چش شد. نفهمیدم کشید. نمیزور نفس می

طور آصالنم پر پر شد. طفلکم از پا دراومد. چه

ای نداشت. آصالن ضعیف و جوشونده و دوا فایده

انگار دیگه جون شد. توی چندروز تر میضعیف

توی بدنش نمونده بود. سر و صورتش... دیگه 

هاش دیگه مثل قبل نورانی رنگی به رو نداشت. چشم

نبود. قبال ها، انگار که خدا آسمون رو آفتابی توی 
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هاش نقاشی کرده بود. مثل همون آبی و روشن. چشم

 ولی بعدش...
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شد. بیشتر قلبم اش، بیشتر دلم فشرده میبا هر جمله

سوخت. دلم حال عشقشان میکشید و دلم بهتیر می

حال مادری که پرپر سوخت. بهحال غزل هم میبه

شدن پسرش را جلوی چشمانش دیده بود. به تازه 

عروسی که مجبور بود رفتِن دامادش را به چشم 

ی... وای از حرف مردمی که او و ببیند و وا
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کردند و آه به دِل کودکش را محکوم به شومی می

 پرطاقت و قلِب بیمارش...

طبیب اومد باال سر آصالنم، گفت مرِض سل -

کرد، به زور نفس های خونی میگرفته. سرفه

روزهای آخرش منم باالسرش نبودم. آقام کشید. می

هاش رو م. صدای سرفهذاشت برم باالی سر بچهنمی

شد. آصالنم شنیدم. هرروز الغرتر از دیروز میمی

شده بود پوست و استخون و کاری از دست ما بر 

اومد. خواستیم ببریمش پیش طبیب، توی شهر، نمی

نذاشت. حتی راشدخان هم اومد باال سرش، گفت 

گیرمت، خودم تا شهر با همین پاهای ودم کول میخ

برمت. پیرمرد التماسش رو کرد. ولی پیاده می

آصالن گفت نه. گفت تو هم مریض میشی. گفت من 

که خوب شدنی نیستم، ولی تو پیش غزل باش. 

گفت ها رو میحداقل یکیمون پیشش باشیم. وقتی این

م ترکید گلین. پسرشد. دلم داشت میدلم خون می

هام پرپر شد. آصالنم... حتی نتونست جلوی چشم

موقع رفتن پسرش رو بغل بگیره. از همون دور 
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دیدش. با همون فاصله از غزل و تکین خداحافظی 

 کرد...

کردم. من هم پا به پای فرنگیس خاتون گریه می

ریخت، با همان چشمان بسته و غزل هم اشک می

د خاطرات، کرد. این تجدیهای سنگینش گریه مینفس

 گیر کننده بود. برای او هم ناخوشایند و دل

فرنگیس خاتون دستی به صورتش کشید و نفسی 

 تازه کرد.

بسه دیگه، امشب حسابی گریه کردیم. تو رو هم -

ناراحت کردم گلین. پاشو، پاشو برو خواهرت رو 

هم بیدار کن، بیاد شام بخوره. اون دوتا پسر هم 

 معلوم نیست ِکی برگردن.

 ب دهانم را فرو برده و با استرس گفتم:آ

ست، اون چندروزی که من نبودم، اون آیشن خسته-

به همه کارها رسیده. همون بخوابه براش بهتره. 

 کنه حاال. خستگی هم در می
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کنه. بذار طوری که نمیشه. ضعف مینه گلین، این-

 خودم برم صداش کنم.
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رفت. وگرنه هر ای وای، نباید به اتاق می

شدیم! سعی کردم حواسش را چهارنفرمان بدبخت می

 پرت کنم:

 ننه جان، یه سوال دارم...-

 به غزل اشاره کرده و باز پرسیدم:

موقع زنعمو چرا باز ازدواج نکردش؟ اون که اون-

 خیلی جوون بود. 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1645 

گرفت و پشیمان از سوالم، دستی  نگاهش رنگ غم

پشت گردنم کشیدم. اما چاره چه بود؟ باید با همین 

کردم که بماند و رسوایم سواالتم حواسش را پرت می

 نکند.

قدری خواست. اونواال چی بگم. خودش که نمی-

داِر شوهرش بود که نخواد حتی به ازدواج دلش داغ

م... گفتم دوباره فکر هم بکنه. به ساری بیگ هم گفت

که ناموست مونده روی زمین، چشم هر کس و 

ناکسی روشه، گفتم حواست رو جمع کن ببین این 

دخترهم گناه داره. ولی گفت غزل مثل خواهر منه... 

تونه، اون هنوزم زِن برادرشه، ناموس گفت نمی

آصالنه. منم... زیر فشار گذاشتمش. خودمم دلم 

تم دلخور خواست نه غزل و نه ساری، از دسنمی

خاطر حرف مردم و باشن. ولی مجبور بودم. به

گفتن یه پسر عزب هاشون، مجبور بودم! مینگاه

طوری ش هست و عروسش رو هم همونتوی خونه

ش نگه داشته. خودم حرفاشون رو توی خونه

شد. غزل پاک بود. شنیدم و جیگرم پاره پاره میمی
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الخره قدر پاک و زالل. ساری هم بامثل آب، همون

زبون باز کرد و گفت عاشقه. گفت یکی دیگه رو 

ش. ساری هم بره خونهدوست داره و همون رو می

دونم راست گفت عاشقه یا دروغ، ولی که حاال نمی

بعد از چندماه ازدواج کرد. به غزل هم انگار گفته 

های بقیه بره خونه بود برای فرار از دست حرف

جا و پیش آتاش باباش. گفت اگه راحته، بره همون

بمونه. اون هم از خدا خواسته، جمع کرد و اومد 

رفت و به بار میگیالن. ساری هر یکی، دوماه یه

زد. بعِد یکی دوسال هم، آقام فوت شد و غزل سر می

دونست تنها شدم و باز غزل برگشت به یورد. می

االن نیاز دارم یکی هم زبونم باشه... بعِد فوت 

ی عروسی کردن غزل حساس میرزاآقا، دیگه رو

نبودم. دیدم عروسم ور دل خودم باشه بهتره. پسرهام 

یکی یکی ازدواج کردن، دخترهام هم شوهر کردن و 

رفتن خونه شوهر. من موندم و غزل و پسر 

ش موقع سه، چهار سالش بود... بقیهکوچیکی که اون

رو هم که فکر کنم خودت بدونی... حال غزل بدتر 
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ش اومدم گیالن. تکین و هورتاش هم شد، پاشدم باها

جا باهم مدرسه رفتن. ولی چون ساری شده بود همین

گشت تا بزرِگ طایفه و ایل، هورتاش هم باید برمی

راه باباش رو ادامه بده. درسش رو ول کرد، ولی 

 تکین درس خوند و معلم شد. 

نفسش را پرآه بیرون فرستاد و پای چشمان تَرش را 

 خشک کرد.

هم آرزو داشت معلم بشه. عاشق بچه  هورتاش-

 ها بود. ولی خب... قسمت نشد انگار.کوچیک
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ام را روی بازویم کشیدم و کف دست عرق کرده

 گرفته نگاهش کردم.

به من هم گفته بود دوست داشت معلم بشه، آره، -

های بیشتری توی ایل ولی قسمت نشد. گفت نگرانی

داشت، فدا کردن آرزوهاش براشون که چیزی 

 نبود...

کنار من نشست و کمی هم صحبت کردیم. با خمیازه 

 کشیدنش، آرام گفتم:

ننه جان؟ چرا نمیری بخوابی؟ پسرعموها هم -

 شما نگران نباش.  اومدن، من شامشون رو میدم.

 آخه نمیشه که، تنها بیدار بمونی؟-

جا منتظرشون تنها نیستم که، زنعمو هم هست. همین-

ذارم مونم. اگه دیدم دیر کردن، غذاشون رو میمی

 خوابم.روی بخاری و منم میرم می

باالخره رضای رفتن داد و بلند شد. به پایش 

رگشتم. برخاستم و پس از رفتنش، باز به نزد غزل ب
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فکرم مشغول گذشته غزل بود که صدای هرچند 

 ضعیفش به گوشم رسید:

 گونش؟-

 سمتش چرخیده و نگران نگاهش کردم.به

 جانم زنعمو؟-

ت اای. خستهبرو بخواب دخترم. تو هم خسته-

 کردم...

 نه نه، من خوبم.-

 جان روی لبانش نشاند.لبخندی بی

 ی!خوب نیستی که قیز. من دیدمت، خوب نیست-

 آب دهانم را فرو بردم و ترسان پرسیدم:

 چی رو دیدین زنعمو؟ -

وقتی تکین و هورتاش رفتن، اومدی نشستی کنارم. -

 کنم؟دستت روی شکمت بود... من اشتباه که نمی

 سعی کردم انکارش کنم:

 نه آخه...-
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نه آخه چی گلین؟ ببین، وقتی اومدی بغلت کردم، -

رد داشتن. آره؟ هات دخودتو جمع کردی. چون سینه

 های اولت هستی، این دردها هم طبیعیه. ماه

کردم. شک نداشتم که مبهوت و نگران نگاهش می

رنگی به رخسارم نمانده بود. باز خواستم انکارش 

 کنم که خودش گفت:

های آنای مرحومم ماما بود. سر و کارش با زن-

مون، کم ندیدم زِن حامله بود کال. من هم توی خونه

 ر...باردا
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 هم پیچانده و آهسته گفتم:انگشتانم را به

زنعمو؟ من هنوز به هورتاش چیزی نگفتما. اگه -

جا. مجبور شدم ازش آورد اینگفتم... من رو نمیمی

 قایم کنم. توروخدا، فعال بهش چیزی نگیدها.

 اش را روی دستانم گذاشت.نحیف و یخ زدهدست 

نگران نباش گلین، من بهش چیزی نمیگم. این یه -

چیزیه بین تو و هورتاش، خودش باید از زبون تو 

بشنوه. باید تو بهش بگی، حاال هر موقعی که فکر 

کردی مناسبه. امروز نشد فردا، باالخره که باید 

 بفهمه.

 ای ساکت ماند و باز پرسید:لحظه

 خوای؟بینم، نکنه تو... این بچه رو نمیب-

 سریع گفتم:

خدا. اتفاقا من عاشقشم. ولی خب... اگه نه نه. نه به-

ذاشت من بیام. اگه من دونست، نمیهورتاش می

 اومدم هم... نمی
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زبانم را گزیدم و ساکت ماندم. آرام آرام، دستم داشت 

 شد!پیش غزل رو می

و چیزی به شوهرم ببین، نگران این نباش که زنعم-

میگه و اینا. دهن من قرصه، خیالت راحت. ولی 

خودت باالخره باید بگی. نگفتنت، فرقی با دروغ 

اومدی، چی گفتنت نداره دخترم. راستی... اگه نمی

 شد؟ می

لبانم را با زبانم مرطوب کرده و سعی کردم به لحنم 

 مسلط بشوم.

خواست با هورتاش بیام هیچی، خب دلم می-

 فرت و شما رو ببینم.مسا

گونش؟ راستش رو بگو دخترم. ببین، من شماها رو -

کنم. مطمئم اگه هورتاش هم قصد کاری سرزنش نمی

رو داشته باشه، جدای شّر و تخس بودنش، اون 

خودی. بهم بگو، شاید کارش با هدفه. نه پوچ و بی

دونم خواهرت توی منم تونستم کمکتون کنم. تازه می

 ت و با هورتاش رفته...اتاق خواب نیس
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ای نداشت. گفتم؟ تعلل بیشتر از این فایدهباید می

گفتم هم دیگر همه چیز را فهمیده بود. حتی اگر می

کرد. البته گرفت و توبیخمان نمیمسلما جبهه نمی

 کرد!مطمئن نبودم... شاید هم می

 دم عمیقی گرفته و شمرده شمرده گفتم:

مد تا چندتا از های بزرگ شهر، اویکی از زن-

دخترهای ایل و روستای دامنه رو برای درس 

خوندن ببره شهر. چندساله این دختر بردنش ادامه 

داره. هر سال هم یکی، دوتا دختر رو همراه خودش 

کنه. امسال من تازه دیدمش، سراغ منم اومد. بهم می

خوای سواددار بشی؟ گفتم نه و من گفت تو هم می

کنم... که باز رفت و به خواهرم تونم ایلم رو ول نمی

پیشنهاد داد. ما هم به روی خودمون نیاوردیم که 

آیشن، دختر و خواهِر کیه. هورتاش رفت دنبال 

آیشن، من هم با تکین اومدم گیالن تا بقیه دخترها رو 

پیدا کنیم و بفهمیم چه بالیی به سرشون اومده. 

هاشون ههرسال چندتا نامه ازشون به دست خانواد

ها، تونستیم رسید. از روی آدرس نامهمی
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چندنفرشون رو پیدا کنیم. االن هم بقیه رفتن سراغ 

 دخترها. منم موندم خونه تا مراقب شما باشم.
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ساکت ماند. چشمانش بسته شده بودند. قطره اشکی 

چشمش سر خورد و روی بالشت از گوشه هردو 

 چکید. آه عمیقی کشید و لرزان گفت:

خدا لعنتشون کنه... خدا به زمین گرم بزنتشون... -

طور دلشون میاد با ناموس مردم همچین کاری چه

های همجنس خودشون... وای بکنن؟ با دختر و زن

 آهلل... 
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 فشار آرامی به دستم آورد.

رفتی کمکشون که پیداشون کنی هم باید میتو -

تر شد. اون دخترها واجبگونش. من که چیزیم نمی

گیره وقتی به غم بودن دخترم... جیگرم آتیش می

کنم. طفلک مادرهاشون... توی دلشون فکر می

 بیچاره پدرهاشون...

 سعی کردم آرامش کنم:

آیشن هست زنعمو، اون هم قیافه دخترها رو -

شناستشون. برای همین بهتر از من هم میشناسه. می

اون هم همراه هورتاش و تکین رفت. نگران نباشید، 

شون رو کنیم. من دلم روشنه همهانشاهلل پیداشون می

 هاشون میدیم.کنیم و سالمت تحویل خانوادهپیدا می

به تکان دادن سرش اکتفا کرد و دیگر چیزی نگفت. 

توانستم هم نمیزِن بیچاره... دلش خون شده بود. 

ساکت بمانم و چیزی نگویم. دیگر همه چیز را 

گفتم، خطایم را از فهمیده بود. اگر باز هم دروغ می

 شدم...وقت من بد میگرفت و آنجای دیگری می



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1656 

هایش، از کنارش بلند شدم و پس از آرام شدن نفس

به آشپزخانه رفتم تا آب بخورم. لیوان را از جاظرفی 

ی در به گوشم خورد. پارچ آب را برداشتم که صدا

سمت در جا روی جاظرفی رها کرده و بههمان

ورودی دویدم. در را با احتیاط باز کردم و با چشم، 

دنبالشان گشتم. آیشن جلوتر وارد شد و خود را با 

های تندش به ما رساند. هورتاش و تکین هم به قدم

ترتیب داخل آمدند و در حیاط را آرام بستند. 

تر از آنی بودند که بخواهم سوال شان خستهچهره

ای از خانه، دور هم بپرسم. آرام داخل شدند و گوشه

نشستند. خواستم سفره شام را پهن کنم که هورتاش 

 گفت:

 خواد گونش، گشنه نیستیم. بیرون شام خوردیم.نمی-

 ابروهایم باال پریدند.

 رفته بودید شام بخورید؟!-

 شست.خنده کمرنگی روی لبانش ن
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تونیم غذا نه خب ولی وقتی گشنه باشیم که نمی-

 خوردنمون رو نگهش داریم برای بعد!

رویشان سفره را به آشپزخانه برگرداندم و روبه

 نشستم. 

 کار کردید؟چی-
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 ریف کنم.جا که نمیشه، بریم اتاق برات تعاین-

تکین سرش را به پشتی تکیه زده و انگار حتی نای 

حرف زدن هم نداشت. آیشن هم که نشسته چرت 

 زد. هورتاش به شانه تکین زد و گفت:می
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برو بخواب تکین، امروز حسابی خسته شدی. فردا -

 صبح هم باید بری مدرسه.

چشمانش را باز کرد و با صدایی گرفته جوابش را 

 داد:

 ته نیستم.نه نه، خس-

خم شد و در گوشش چیزی را پچ پچ کرد که روی 

چانه تکین چال افتاد. چه چیز خنده داری در گوش 

 کردند؟هم پچ پچ می

از بازوی آیشن گرفتم و او را به اتاقی که خودم در 

خوابیدم، بردمش. جایش را سریع پهن کردم و آن می

به محض دراز کشیدن روی تشک، خوابش برد. 

شیدم و از اتاق بیرون آمدم. هورتاش و رویش را ک

چنان مشغول صحبت با هم بودند. لبخند تکین هم

روی لبان هردویشان دیده میشد و همین لبخندشان، 

 کرد که سر از بحثشان دربیاورم.ترغیبم می

 کنار هورتاش نشستم و آهسته گفتم:

 بگو دیگه، چی شد امروز؟-
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 به غزل نگاه کرد و جوابم را داد:

پاشو بریم اتاق تکین، بگم بهت. همه خوابن. ممکنه -

 ننه هم صدامون رو بشنوه.

 تکین پشت بندش گفت:

زحمت بالشت و لحاف من رو بیارید، پس بی-

 خوابم. شما توی اتاق من بخوابید.جا میهمین

 معذب گفتم:

 طوری که نمیشه. این-

سر تکان داد و چشمانش را با انگشتان شصت و 

 شرد.اش فاشاره

ام، باید زود بخوابم. شما چرا، میشه. من خسته-

جا هم که نمیشه خبِر امروز رو حرف دارید، این

 بگیری.

زده بلند شدم تا از اتاق آیشن، دو دست لحاف خجالت

و تشک به اتاق تکین ببرم. تکین هم رفت تا وسایل 

فردایش را جمع و جور کرده و بیرون بیاورد. 

 خیر" کوتاهی داخل اتاق شدیم.دقایقی بعد، با "شب ب
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تشک را پهن کردم. داخل اتاق که شد، در را بست و 

 های پیرهنش شد. مشغول باز کردن دکمه

ام را باز کردم و روی تشک، منتظرش روسری

ه منتظرم را که نشستم. آمد و کنارم دراز کشید. نگا

 دید، سرش را برگرداند و سوالی نگاهم کرد.

 جان؟-

 عصبی گفتم:

هورتاش؟ اومدی بخوابی؟ بهت گفتم که، بهم بگو -

 چی شد امروز؟
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نفسش را محکم به بیرون فرستاد. دستش را تکیه گاه 

 سرش کرد و به پهلو چرخید. 

تونستیم چندنفرشون رو پیدا کنیم. چون باهم بودن. -

ساختمون. دونفرشون هم باهم، توی یه کلوب  توی یه

شون رو شناخت. یواشکی بودن. آیشن همه

یکی دختر جایی که اونفراریشون دادیم به همون

مونده بود. بعد برگشتیم خونه. فقط تونستیم دو جا 

بریم، ولی کلی وقت گرفت ازمون. از سر ظهر تا 

ا هسره بیرون و پی اوناالن که یک، یک و نیمه. یه

هم بودیم. فقط نیم ساعت استراحت کردیم، اون

خاطر شام. بعد برگشتیم خونه. فقط دونفر دیگه به

ها رو هم من و آیشن موندن که پیدا کنیم. ولی اون

باید بریم، از سر صبح تا ظهر دنبالشون بگردیم. 

چون ممکنه خبر به اکرامی برسه که دخترها گم 

ا واسه بقیه شدن. شک بکنه، میوفته دنبال ما، ی

 وقت برای ما بد میشه.ذاره. اوندخترها بپا می

 آرام پرسیدم:
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خوای... منم باهاتون بیام؟ یا همون مراقب می-

زنعمو باشم؟ بعد... به فرنگیس خاتون چی بگیم؟ کِل 

کنه. فردا امروز رو گفتم آیشن داره استراحت می

 چی؟

 دستی روی سبیلش کشید و کالفه گفت:

ش نش... فعال بیا بخوابیم، صبح دربارهدونم گونمی-

 کنیم.فکر می

و دستانش را برای در آغوش کشیدنم باز کرد. آب 

 دهانم را فرو بردم و آهسته گفتم:

جا نیست، و راستی... زنعمو فهمید. فهمید آیشن این-

 خیلی چیزهای دیگه. مجبور شدم بهش بگم.

 چی گفت؟-

 زده نگاهش کردم.غم

شد. خیلی هم ناراحت شد. ولی نه از ما ناراحت -

خاطر دخترها بود. با اشک و آه خوابش برد. ها، به

سوزه. فرنگیس زِن بیچاره... دلم خیلی براش می
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خاتون امروز داستانش رو برام تعریف کرد. از 

 عشِق اون و عمون، آصالن... بهم گفت. 

خوبه باز از دست ما ناراحت نشده. بهت درباره -

 ین نگفته بودم مگه؟آتای تک

 سرم را به نشانه نفی تکان دادم که لبخندی زد.

دونی. ولی خوب شد زنعمو هم خب حاال می-

چیزی به کنیم، یهدونه. فردا باهاش صحبت میمی

کنه که چرا آیشن نیست. تو هم ننه میگه و قانعش می

 مراقبش باش.

اش به آغوشش خزیدم و سرم را روی بازوان مردانه

 م...گذاشت
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صبح زود، هورتاش همراه آیشن از خانه بیرون 

رفت و من مراقب غزل ماندم. تکین به مدرسه رفت 

و غزل هم بهانه خرید چند دست لباس محلی برای 

آیشن را آورد و به فرنگیس خاتون گفت که با من 

ر است و برای همین کنارش ماندم. به تراحت

هورتاش هم سپردم تا موقع برگشتن دست پر به خانه 

 بازگردد که بیشتر از این بند به آب ندهیم!

بعد از ظهر بود که تکین بازگشت و هنوز خبری از 

آن دونفر نشده بود. گویا پیدا کردن این دو دختر، 

 تر از بقیه بود.سخت

زدم و گاه گاهی، م میکالفه و عصبی در خانه قد

ای نان خوراندن به غزل، پیشش برای آب و لقمه

نشستم. دور از چشم فرنگیس خاتون سعی در می

آرام کردنم داشت ولی تشویش و اضطراب خودش، 

 بیشتر از من بود.
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دم غروب بود که باالخره در خانه را زدند. شانس با 

و ما یار بود که فرنگیس خاتون در اتاقی خواب بود 

شانس بودیم که خوابش خبر. و خوشاز عالم بی

برد، ککش سنگین بود و حتی اگر دنیا را هم آب می

 گزید!نمی

تا نشستند، آویزان بازوی آیشن شدم و مضطرب 

هایم را از او پرسیدم. لبخندی به پهنای سوال

صورتش زد و تک تک سواالتم را با هیجان پاسخ 

و شعف اما آرام، داد. هورتاش هم آن بین با خنده 

شان گفت که باالخره دخترها را پیدا کردند... همه

 را! 

مان توانستم قسم بخورم همهشناختم. میسر از پا نمی

گنجیدیم. دروغ نبود از خوشحالی در پوست خود نمی

حالی به گریه افتاده گفتم که از شدت خوشاگر می

 بودم!

باز فردا، باز روز مسابقه بود و باید به یورد 

شد اما ماندن دیگر گشتیم. دلم برای غزل تنگ میمی

جایز نبود. تکین رفت و برایمان بلیط بازگشت را 
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گرفت. برای من، برای هورتاش، برای آیشن و 

شان! شک برای آن دختران دور از خانواده و ایل

نداشتم دل آنان هم لک زده بود برای دیدن چهره 

 بودند.ای که مدتی از آن محروم خانواده

هایشان را دانستم چه باید جواب خانوادهفقط... نمی

فهمیدند فامیل شد اگر میشک قیامت میدادیم؟ بیمی

مداران شهر، شده بود دزد یکی از سیاست

انداختند اگر نوامیسشان! خون به راه می

 خواستم...وجه این را نمیفهمیدند... و من به هیچمی
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با هورتاش در میان گذاشتم که گفت خودش حل و 

کند. گفت دخترها هم کم و بیش، خواندن فصلش می

و نوشتن بلد هستند و باالخره جوری سر و تهش را 

و آوریم. گفت تمام حواسم را به اکرامی بدهم هم می

کار کنم... حتی با به این فکر کنم که باید با اون چه

لرزید. آخ که یادآوری چهره منفورش هم تمام تنم می

فقط منتظر بودم پایم به ایل و آالچیقم باز شود... 

منتظر بودم دوباره ببینمش تا انتقام تک تک این 

ای در سرش دختران را با خالی کردن گلوله

 بگیرم...

و عزم رفتن کردیم. به زور از باالخره شب شد 

غزل دل کندم. همین چندروز ماندن در کنارش، مرا 

آمد رهایش کنم. چنان شیفته او کرده بود که دلم نمی

کس و شاید غریب، چاره تنها بود. تنها و بیزن بی

 هایش...شهریحتی میان هم

کرد میان آشنایانی که انگار غریب بود و غریبی می

نداشتند. به من گفته بود که انگار هیچ صنمی با او 
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شان را با او بقیه اعضای خانواده و فامیلش، رابطه

قطع کرده بودند. که مبادا همسر و فرزندانشان هم به 

قدر تنها و مرِض او دچار شوند! طفلک غزل... چه

 کس بود! بی

جا را خرید تا اش را ول کرد و اینگفت خانه پدری

اش را سپری کند. ماندهقیبا آرام و مسکوت زندگی

ریخت. گله داشت از کرد و اشک میتعریف می

 همه. دلش خیلی پر بود!

موقع خداحافظی از بس گریه کرد که دیگر جانی در 

آمد از او خداحافظی تنش نمانده بود. من هم دلم نمی

هایش، برای مادری کنم. دلم برای مهربانی

چاره چه شد. اما خب... هایش شدید تنگ میکردن

 بود؟

شان ساکم را بستم، دست آیشن را گرفتم و از کوچه

هم بیرون آمدیم. قرار بود تکین ما را تا محل 

دخترها برساند و بعد همراهشان سوار ماشین شود تا 

 به ترمینال برویم.
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سوار ماشین شدیم؛ هورتاش کنار تکین جای گرفت 

و من و آیشن هم پشت نشستیم. تمام راه حواسم پی 

های رنگین و گاه بود. پی مردم و آن لباس ادهج

های پر چین زنان به شان. چشمانم را از دامنفرنگی

دادم. نگاهم از از های گشاد و بلند مردان ُسر میکت

درختان بلند قامت کنار جاده گرفته و به آیشن نگاه 

کردم. خواستم چیزی بگویم که صدای هورتاش را 

 از صندلی جلویی شنیدم:

کین؟ جلوی عکاس خونه نگه داری، یه کار ت-

 کوچیک دارم...
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 متعجب نگاهش کردم. عکاس خانه دیگر کجا بود؟

ای هدایت کرد و پیاده شدیم. تکین ماشین را به گوشه

 هورتاش جلوتر از همه رفت و خواست وارد شود

که در باز شد و مردی بیرون آمد. گویا صاحب 

پشت و باریکی پشت جا بود. قد کوتاه و سبیل کمآن

وطرف فرق زده لبانش داشت. موهای براقش را به د

بود. پیرهن سفیدی به تن داشته و شلوارش با بندهای 

عجیبی به پیرهنش متصل شده بودند. قیافه عجیب و 

ا دیدنش سالم کرد ای داشت. هورتاش بدر کل بامزه

 و با عجله گفت:

 کنید؟ببخشید، دارید تعطیل می-

 آره جوان. باید کم کم ببندم دیگه.-

 نیم نگاهی به ما انداخت و مصرانه گفت:
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نمیشه چندتا عکس بگیرید و بعد ببندید؟ مسافریم، -

 همین االن عازمیم آخه.

میل و گیج مرد میان ما چرخید. سرش را نگاه بی

 خت و کالفه، در ورودی را نشان داد.پایین اندا

باشه، باشه! بیاید برید تو. تا شما بیاین، منم دوربینم -

 رو آماده بکنم.

داخل شدیم. آیشن از بازویم چسبیده بود و متعجب، 

کرد. باالخره نور آن به آن محل تاریک نگاه می

روی ای را درست روبهاتاقک را بیشتر کرد و جعبه

 ما قرار داد. 

 گیره؟خب، کی با کی عکس می-

هورتاش دستش را دور شانه من انداخت و دست 

دیگرش را دور شانه تکین، و ما را به هم نزدیک 

کرد. به آیشن هم اشاره کرد تا کنار من بایستد و 

 سپس رو به مرد گفت:

 مون یه عکس بگیرید.اول از چهارنفری-
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نگاهم خیره به جعبه مشکی بود که رویش پارچه 

رگی انداخته و خوِد عکاس باشی، زیر آن پارچه بز

انداز وار در دستش را قایم شده بود! آن شیء خاک

 باال آورد و از زیر همان پارچه، بلند گفت:

 خب حاال بگید سیب!-

کردم که از شیء در زده نگاهش میطور بهتهمان

هم نزدیک شدند. هایم بهدستش نوری بلند شد و پلک

 یرون آمد و با لبخند نگاهمان کرد.از پشت آن جعبه ب

 خواین؟خب، اینم از این. بازم عکس می-

آیشن و تکین خودشان کنار رفتند و هورتاش کنارم 

 ماند. رو به مرد گفت:

 یه عکس هم از من و عیال بگیرید!-

تر آورد و پشت کمرم بار پایینو دستش را این

 جا وشدم! آخر اینگذاشت. از خجالت داشتم آب می

زده نگاهم همه آدم، جای نزدیکی بود؟ شرممیان این

 را دزدیدم که سرش را پایین آورده و آهسته گفت:

 باال رو نگاه کن خانوم، خجالت واسه چی آخه؟-
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 واسه چی؟ رسیدیم بهت میگم!-

 جانا!-

هم بود که خودم هم به خنده افتاده بودم. نگاهمان به

شد و طور پشت جعبه پنهان عکاس باشی، همان

 دوباره نور به صورتمان افشاند.
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اش گرفتم و به حواسم را از چهره غرق شادی

عکاس باشی نگاه کردم. عجله داشت انگار. مردک 

چاره! دم غروبی و بد موقع گیرش انداخته بودیم! بی

 ان بدهد که هورتاش گفت:خواست جعبه را تک

 آقا؟ یه عکس دیگه. لطفا!-

گر نگاهمان کرد. دوباره به زیر کالفه و سرزنش

پارچه رفت و نگاهم را معطوف آن شیء در دستش 

کردم که از آستین تکین گرفت و او را به سمت 

میل و اخمالود، کنارش خودمان کشاند. تکین بی

 ایستاد و آرام گفت:

 گیرید دیگه.من چرا؟ شما عکس ب-

هایش را به نمایش گذاشت و با لبخند ردیف دندان

 گفت:

نه. یه عکس هم با داداشم داشته باشم دیگه! برو -

دَه اٌلِسئن! طرف گونش. ساری گلین وسطبمون اون

هم دوخته بودیم که عکاس مستاصل نگاهمان را به

 حوصله گفت:باشی بی
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 زود باش دیگه جوان!-

گرفت و مرا به میان خودش و تکین از بازویم 

کشاند. خودش با لبخند، من با اخم و تکین متعجب به 

دوربین زل زده بودیم. و باز همان نور صورتمان 

 را پوشاند...

از عکاس باشی خداحافظی کردیم و سپردیم تا 

شان را ها آمد، همههروقت تکین برای گرفتن عکس

 به او بدهد. 

مت مسافرخانه رفتیم. آخر سوار ماشین شدیم و به س

شب بود که پسرعموها دو ماشین شدند و همراه 

دختران به ترمینال رفتیم. سوار اتوبوس که شدیم، 

تکین باال آمد تا با ما خداحافظی کند. نگاه آخر به 

 همه انداخت و پرسید:

 کسی چیزی الزم نداره؟ -

اش زد. هورتاش هم آمد و ضربه آرامی روی شانه

 اش نشست و اطمینان بخش گفت:روی صندلی
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قاداسی قارداش... برگرد پیش زنعمو، منتظرته -

 االن. 

 نفسش را محکم بیرون فرستاده و سر تکان داد.

چشم. میرم. مراقب خودتون باشی. حال آنام بهتر -

زنم. اگه تونستم هم آنا و ننه شد، میام بهتون سر می

 رو میارم.

 خواست برود که صدایش زدم:

 تکین؟-

طرفش خم کرده منتظر نگاهم کرد که آرام سرم را به

 و گفتم:

هاش تون هم باشه. نگاهحواست به دختر همسایه-

 خیلی عاشقانه بود!

صدای ریز خنده هورتاش را شنیدم و من هم نگاه از 

 او گرفتم و آرام خندیدم.
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دستی به صورتش کشید و صاف ایستاد. رنگ دادن 

و گرفتنش را به عین شاهد بودم. هورتاش سرش را 

به معنای "چه شده" تکان داد که که لب گزیده و پچ 

 پچ وار گفتم:

 بعدا میگم.-

با خداحافظی و رفتن تکین، راننده آمد تا کرایه را 

ازمان بگیرد. هورتاش حساب کرد و با خیالی 

ه صندلی تکیه زدیم. چشم بستم و تا رسیدن راحت، ب

 به اردبیل، خسته و غرق در فکر خوابیدم...
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هایم، چشم باز ساعاتی بعد را با تکان خوردن شانه

ام دادم و نیمه کردم. تکانی به بدن خسته و درد گرفته

هوشیار، نگاهم را به اطراف چرخاندم. هورتاش 

نگاهم  ام نشسته و منتظرروی صندلی ردیف کناری

 کرد.می

 رسیدیم. پاشو دخترها رو بیدار کن، بریم پایین.-

سر تکان دادم و یکی یکی بیدارشان کردم. چند دقیقه 

بعد، همه از ماشین پیاده شده و با چشمانی مشعوف 

کردند. و درخشان، به جاده منتهی به یورد نگاه می

شان حرکت کردم و مخاطب قرارشان جلوتر از همه

 دادم:

 بیاید دیگه.-

به یورد رسیدیم. چندنفرشان با گذر از کنار روستا، 

حالشان گرفته و سرشان را به زیر انداخته بودند. 

های کاه گلِی کشیدند حتی به خانهگویی خجالت می

 روستایشان هم نگاه کنند. اما تقصیر آنان چه بود؟
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وقتی خواستند به روستا بازگردند، جلویشان را 

مشب را هم در آالچیق ما بمانند تا من گرفتم. گفتم ا

بروم و بعد از مسابقه، صحبت کوچکی هم با 

اکرامی داشته باشم. نباید فعال در روستا و یا حتی 

دادند. وگرنه اکرامی دمش را یورد خود را نشان می

جا دور روی کولش گذاشته و دیار به دیار از این

را شد. باید خیلی آرام و بی سر و صدا، حقش می

گذاشتم که هم نه سیخ بسوزد و نه کف دستش می

 کباب. 

نباید چیزی از بالیی که به سر دخترها آمده بود، به 

شان! این قضیه باید گفتیم. حتی به خانوادهکسی می

شد و خیلی ساکت و آرام بین خودمان حل می

ماند. باالخره این طور هم خاموش باقی میهمان

کردند. شاید شان را پیدا میدخترها هم باید آینده خود

شد و خواستگاری درست و حسابی نصیبشان می

 ساختند...شان را از نو میزندگی
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با فکر کردن به همین چیزها، به یورد رسیدیم. همه 

تادم و دخترها را همراه آیشن، به آالچیق آتایم فرس

خودم و هورتاش هم نزد ساری بیگ رفتیم تا سالمی 

تر از آنی بدهیم و تانیش را هم از او بگیرم. خسته

بودم که بخواهم تانیش را نگه دارم اما به اندازه 

 کافی، به او هم زحمت داده بودم.

ای پرسی، گوشهداخل شدیم و پس از سالم و احوال

آرنجش را منتظر نشستیم. ساری بیگ بالشت زیر 

 صاف کرد و با لبخند نگاهمان کرد.

خوش گذشت رشت گلین؟ به آنام هم سر زدین -

 دیگه؟ حالش خوب بود؟
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آره آتابیگ، جای شما حسابی خالی. ایشون هم -

خوب بودن. حسابی برای شما دلتنگ بودن. گفتن 

 اگر بتونن ماه آخر رو میان. 

 نگاهم را به اطراف چرخاندم و متعجب پرسیدم:

 استی تانیش کجاست؟ صداش نمیاد. خوابه؟ر-

دست خواهرمه. گفت نگهش میداره تا برگردی. -

جا و بهش سر میزد. تو رفت اونش هم میدایه

 نگرانش نباش، حالش از من و تو بهتره. 

 نگاهی به بیرون انداخت و گفت:

خسته راهید، برید بخوابید شما. منم میرم به کارام -

ید حداقل. بعد از ظهر بریم برسم. تا ظهر رو بخواب

 پایین. مسابقات قراره برگزار بشن.

که منتظر حرفی از جانب ما باشد، و بلند شد و بی آن

از آالچیق بیرون رفت. تا رفت، دست هورتاش به 

 های پیرهنش رفت که با اخطار گفتم:سمت دکمه

 هورتاش؟ وایستا بره بیرون، بعد!-
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طرف یگ را بهشانه باال انداخت و بالشت ساری ب

 خودش کشید.

 ست؟ مگه آتام غریبه-

به بیرون از آالچیق نگاه کردم تا از رفتنش مطمئن 

شوم. سپس سرم را برگرداندم و با لحنی خسته 

 جوابش را دادم:

جا خیر، غریبه نیست. ولی بازم زشته. تو این-

 خوابی؟ من برم سراغ تانیش.می

 دستم را گرفت و مرا به سمت خودش کشید.

 کجا بری؟ بیا دراز بکش ببینم.-

 حوصله و نگران گفتم:بی

چندروزه ندیدمش. برم بیارمش. حتما کلی اذیتشون -

 داده.

 نفسش را کالفه بیرون فرستاد و نگاهم کرد.

گونش؟ چندروزه تانیش دستشونه. این چندساعت -

رو هم روش. بیا دو ساعت بگیر بخواب. نگران 
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هم نباش. دل منم واسه پسرم تنگ شده! ولی اون 

تونم ام که حتی بیاریش هم نمیقدری خستهاون

درست حسابی پیشش باشم. بذار دوساعت دیگه هم 

 پیش عمه بمونه. بعد خودم میرم میارمش.
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 ته و بازوهایم را بغل گرفتم.نگاهی به اطراف انداخ

 جا راحت نیستم. ممکنه یکی سرزده بیاد.من این-

 اخم کرد.

 مثال کی سرزده بیاد؟ کسی جرئتش رو داره مگه؟-



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1684 

 دارش زدم.لبخندی به لحن تند اما خسته و کش

دونم، خاله یا منظورم از فامیالتون بود. چه می-

 ن. ات. من میرم ناهار بذارم. تو استراحت بکعمه

اش مالید و با چشمانش را با انگشت شصت و اشاره

 لحنی گرفته جوابم را داد:

کنی بکن. ما رو باش دو ساعته باشه، هرکاری می-

 نویسیم!روی دیوار کی یادگاری می

ای، ام را قورت دادم و با یادآوری مسئلهخنده

 پرسیدم:

ها کل راستی هورتاش؟ مگه نگفته بودی بچه-

نه هستن و مدرسه نمیرن؟ پس چرا تابستون رو خو

 من دیدمشون توی مدرسه؟

 متفکر نگاهم کرد و پرسید:

 خیلی کوچیک بودن؟-

 آره.-
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ها خب... حتما کالس اولی، چیزی بودن. اون-

کنن. چون زودتر سال تحصیلی رو شروعش می

سال اولشون هست، براشون یادگیری و نوشتن 

 قط...سخته. واسه همین زودتر میرن مدرسه... ف

منتظر به او چشم دوختم که نفسش را با شدت بیرون 

فرستاد و با لحن آرام و مظلومی که از او سراغ 

 نداشتم، گفت:

ات تنگ شده گونش؟ نمیشه پیشم بخوابی؟ دلم واسه-

 خب!

دلم برای لحن پرخواهشش ضعف رفت! سرم را جلو 

 بردم و گونه زبرش را گذرا بوسیدم.

تو بخواب، من برم ناهار بذارم و یه سر هم به االن -

 کنی. خب؟تانیش بزنم. بعدا رفع دلتنگی می

حرف فقط نگاهم کرد. چشمانش را ریز کرد و بی

سپس سرش را روی بالشت گذاشت و دستانش را 

 قفل، روی شکمش قرار داد و با خیال راحت گفت:
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باشه. پس یادت نره امشب هم تانیش رو پیش عمه -

 !بذاری
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هایم گر گرفتند. دستم را دو طرف صورتم گونه

حرف حیا! بیگذاشتم و نگاه از او گرفتم. مردک بی

از کنارش بلند شدم و سریع آالچیق را ترک کردم تا 

 کار دست خودم و خودش نداده! 

گمانم رفته بود تا به  راف نبود. بهساری بیگ آن اط

آمد و هایشان سر بزند. او که تا بعد از ظهر نمیاسب

 هورتاش هم از شدت خستگی بیهوش شده بود. 
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به سمت آالچیق آتایم رفتم و با دیدن آیشن که آن 

ها روی طناب بود، بیرون مشغول پهن کردن لباس

 لبخندی روی لبانم نشست. دخترکم چه خانومی شده

 بود! 

 آیشن؟-

سرش را باال آورد و با دیدنم، لباس را روی سنگ 

 طرفم آمد. گذاشت و به

 جانا؟-

 آرام پرسیدم:

 دخترها خوابیدن؟ -

 نیم نگاهی به آالچیق انداخت.

به زور خوابشون برد. چند نفرشون که همون دم -

زدن زیر گریه و به زور آرومشون کردیم. ولی حال 

یکی دونفرشون هم گفتن بهم  شون خوبه. راستی،بقیه

 کنه.توی ناهار پختن کمک می

 متعجب پرسیدم:
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 ناهار بپزید؟؟-

 آره دیگه. قرار نیست چیزی بخورن مگه؟ -

 چرا، ولی من قرار بود درست کنم.-

 شانه باال انداخت.

دونم. همون خواستن جبران کنن دیگه. من نمی-

 بذاریم کمک کنن که احساس ِدین نکنن.

 هش کرده و با وقفه جوابش را دادم:متفکر نگا

کم کار خوبه. پس من برگردم آالچیق خودمون، یه-

دارم. تو هم ناهار رو بذاری. اگه عمه یا سمن تو 

رو دیدن، بگی مهمون تو هستن و واسه ناهار 

دعوتشون کردی. بگی صداش رو در نیارن و پیش 

کسی هم نگن که این دخترها برگشتن. خب؟ فعال 

 بفهمه. حداقل تا غروب امروز. نباید کسی

 باشه، تو هم برو به کارت برس. من حواسم هست.-
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سویش  به آالچیق خودمان بازگشتم و با دیدن قره، به

گردنش شتافتم. با دیدنم بلند شد و شیهه بلندی کشید. 

را در آغوش گرفتم و نوازشش کردم. دلم برایش 

ذره شده بود! چشمانم را بسته و از ته دل لبخند یک

 زدم.

َمنیم قره باالم... دلم برات تنگ شده بود! تو هم -

 تنگم بودی؟ دل

تکانی به خودش داد و از من فاصله گرفت. زیر 

 گلویش را نوازش کردم و آرام گفتم:
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هم یه کار کوچیک باهات داشتم  اتفاقا همین االن-

 قره باالم... قراره باهم بریم اون پایین...

ای که ساری بیگ داده داخل آالچیق شدم و اسلحه

بود را از صندوق بیرون آوردم. بندش را روی 

دوشم انداختم و سوار قره شدم. نگاه آخرم را به 

اطراف انداخته و پس از یاشماق کردن یایلقم به 

 افسار قره را تکان دادم تا حرکت کند. جلوی دهانم،

 یری قره، یری...-

تا رسیدن به پایین، نفسم را حبس کرده یا یکی در 

گرفتم. اضطرابم از طرفی و خشمم از میان نفس می

اکرامی از سویی دیگر، راه تنفسم را بند آورده بود. 

باالخره به آالچیقی که باالی تپه برایش برپا کرده 

گفته بودند که صبح تا غروب را بودند، رسیدم. 

ماند و پس از غروب، همراه راننده و خدم جا میاین

 گشت. و حشمش به شهر باز می

قره را با فاصله زیادی از چادر نگه داشتم و پایین 

ام مرتب کردم و به ام را روی شانهآمدم. بند اسلحه
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های سمت چادرش قدم برداشتم. چندنفر از بچه

که اطراف آالچیق مشغول بازی روستا را دیدم 

بودند. نگاهشان به من افتاد و با دیدن اسلحه روی 

صدا جمع کردند و از ما دور ام، آرام و بیشانه

 شدند.

نگاهم را به اطراف آالچیقش چرخاندم. کسی نبود و 

تر، مشغول برپایی مراسم بودند. حتی همه پایین

برایم  هایش هم آن اطراف نبودند و این، کار راآدم

 کرد. آسان می

ام را گرفتم و به پایین کشیدمش. تا داخل بند اسلحه

ای نشسته و مشغول یادداشت شدم، دیدمش که گوشه

کردن چیزی است. با وارد شدنم سرش را باال آورد 

ام افتاد. و خواست چیزی بگوید که چشمش به اسلحه

خیلی آرام دفتر و مدادش را زمین گذاشت و بلند شد. 

چرخید. نفسی گرفت و هش بین من و اسلحه مینگا

 سر تکان داد.

 سالم، خوش اومدی. چیزی شده؟-
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که کمی از خودم لطافت نشان بدهم، جلو رفتم بی آن

اش ایستادم. لوله تفنگ را روی و دقیقا سینه به سینه

گلویش گذاشتم و  تمام خشم و عصبانیتم را در نگاهم 

 ریختم.
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توانست حرف بزند. زبانش الل شده بود انگار. نمی

گویا حرف زدن را کامال از یاد برده بود. چشمش به 

لوله تفنگ بود و صدایش انگار از ته چاه به گوش 

 رسید:می
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 چی... چی شده؟ دیوانه شدی دختر؟-

من نه... این تویی که دیوانه شدی. خیال برت نه، -

داشته! فکر کردی کی هستی؟ که آسته بری، آسته 

خواد بکنی و کسی حتی بیای، هر غلطی دلت می

 شک هم نکنه؟

توانستم قسم بخورم که رنگ از رخسارش پرید. می

اگر دستش را به میز فلزی کنارش نگرفته بود، 

 افتاد.جا پس میهمان

گی؟ برو بیرون، توی چادر خودم چی داری می-

کنی؟ اصال اون فریبرز اومدی و تهدیدم می

 عرضه کجاست؟بی

 قدمی فاصله گرفت و صدایش را باال برد:

 فریبرز؟ فریـبرز؟!-

بار به لبانش چسباندم که ماتش برد. اسلحه را این

 کالفه و عصبی گفتم:

زنم و بار من حرف میخفه شو... فقط خفه شو! این-

 ا همین حالت خفگی فقط گوش میدی! فهمیدی؟تو ب
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سرش را تکان داد که لوله اسلحه را پایین بردم و 

مجبورش کردم که بنشیند. با زانو زدنش، لوله اسلحه 

 را به داخل دهانش فرو بردم و غریدم:

کنی و از این همین امروز، همین ساعت، جمع می-

روستا، از این دیار میری. میری و حتی 

کنی. دی و پشت سرت رو هم نگاه نمیگربرنمی

انگار نه انگار که اصال چنین روستا و چنین دیاری 

وجود داشته. حتی اسمش رو هم به اون دهن کثیفت 

بار نمیاری. خب؟ که خدا شاهده... خدا شاهده یه

دیگه حتی سر برگردونی و یه نگاه کج، حتی موقع 

جا بندازی، مثل همین رد شدن از جاده، به این

مونم و یه گلوله توی دهنت خالی امروز آروم نمی

 کنم. باشا توشدون؟*می

سرش را تند، به نشانه فهمیدن تکان داد. نفس عمیقی 

 گرفتم و گردنم را به چپ و راست تکان دادم.

ام. همین امروز از مسافرت برگشتم. راستش خسته-

رسه کجا رفتم و با کی بودم، حتی به فکرت هم نمی
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فکرش رو هم بکنی که کیا رو دیدم و کیا تونی نمی

 رو با خودم برگردوندم به ایل و روستا!

 

 

————————— 

 

 *باشا توشدون: فهمیدی؟

 

@Kimiyazabihi ♥️ | 

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼

 قسمت صد و پانزدهم️▪

 

 

 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1696 

خودش نبود. ناباوری، ترس، وحشت و خشم در حال 

زد. گوشه لبم را به در نگاه تیره و کثیفش موج می

 نشانه پوزخند باال برده و پرسیدم:

 تونی حدس بزنی؟می-

لوله تفنگ را از دهانش بیرون آوردم که به سرفه 

 ای، آرام شد و پر تنفر گفت:افتاد. پس از لحظه

باید ببرنت  تو روانی هستی، یه روانی دهاتی.-

 دیوانه خانه! زنیکه مریض! 

محکمی به فکش  پر حرص و با قنداق اسلحه، ضربه

 زدم و غریدم:

غیرتی تو و امثال دهاتی بودن من شرف داره به بی-

کنم از این ام، افتخار میتو! افتخار میکنم که دهاتی

شرفیت؟ نازی؟ بیدیارم. تو چی؟ به چیت می

 غیرتیت؟ هرزگیت؟بی

ست دهانش را باز کند که باز لوله تفنگ را خوا

 اش گذاشتم.روی پیشانی
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هیـش... حق حرف زدن و زبون درازی واسه من -

خوای بدونی چی از این ام؟ میرو نداری! من دهاتی

 دختِر دهاتی برمیاد؟ هــان؟

گلن گدن تفنگ را کشیدم و تیری هوایی شلیک کردم 

ورده بودم که صدایش در فضای دشت پیچید. شانس آ

جا، با خوِد روستا فاصله داشت و اگر تیری که این

گذاشتند و دیگر شد، بنا بر شکار میهم شلیک می

 گرفتند.اش را نمیپی

هایش گذاشته و در خودش دستانش را روی گوش

لرزید. تمام تنش داشت جمع شده بود. بدنش می

پرید. دهانه داغ لوله را لرزید. حتی پلکش هم میمی

 اش گذاشتم که جیغی از درد کشید.ز روی پیشانیبا

خفه شو! خب؟ خفه شو! چی فکر کردی با خودت؟ -

یه مشت در دهاتی گیرت افتادن و خیلی راحت 

تونی ازشون سواری بگیری؟ نترسیدی از اون می

ها بفهمن و بالیی به روزی که یکی از همین دهاتی

 تونیهات هم نمیسرت بیارن که حتی توی کابوس
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شون؟ تصور یه همچین روزی رو نکردی ببینی

 واقعا؟

اش گذاشتم، و پوزخندی زدم و سِر لوله را زیر چانه

وار سوخته در سرش را باال آوردم. آن شکل دایره

 کرد!اش، به طرز عجیبی دلم را خنک میپیشانی
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کردم؟ طور تنبیهت میدونی اگه به من بود، چهمی-

بستم و دور تا دور این دیار یه طناب دور پاهات می

ای زادهکشوندمت. که بهت نشون بدم سزای حروممی
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مثل تو چیه! که بهت بفهمونم وجب به وجب این 

خاک، تک تک آدمای به قول خودت دهاتی، حرمت 

هم فکرش رو  ظهدارن! احترام دارن! حتی یه لح

نکنی که یه زن بی دست و پا و حراف به پستت 

خورده. با بد آدمی سرشاخ شدی. گیر بد کسی 

افتادی... کسی که تا روزگارت رو سیاه نکنه و 

مادرت رو به عزات ننشونه، دست از سرت 

 داره! برنمی

ای که با قنداق به چانه و فکش زده خاطر ضربهبه

ون از دو طرف دهانش بودم، لبانش ترکیده و خ

جاری شده بود. اما حتی جرئت تکان خوردن و تمیز 

 کردن خون دور دهانش را هم نداشت.

امروز یکی باهات میاد تا اون چندتا دختری که -

هنوز فرصت نکردی بفرستیشون برن، برگردونن 

جا. به کسی درباره این اتفاق هیچی نمیگی. که این

ای حرف و کلمهخدا شاهده کافیه دهن باز بکنی 

کشم! ات رو به آتیش میبزنی. خودت و خانواده

فکرش هم به سرت نزنه که خدایی ناکرده چشم من 
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جا بزنه به رو دور ببینی و باز هوس اومدن به این

ست که به سرم بزنه و موقعدونی که، اونسرت. می

درست مثل کاری که با دخترا کردی، لخت و عور 

 براشون بزم و شادی کنی! بفرستمت وسط روستا تا 

و ضربه دیگری را به سمت دیگر صورتش زدم که 

 اش به هوا برخاست.صدای ناله

اینم زدم واسه خنکی دلم! زدم از طرف تموم -

دخترهایی که حرمتشون رو ندید گرفتی. از طرف 

تموم مادرایی که دلشوره به دلشون انداختی. زدم 

ی که خون واسه خنکی دل خودم. واسه دل مِن مادر

شد حتی با فکر کردن بالیی که ممکن بود به سر 

کشی؟ اون دخترها بیاد! تو از خودت خجالت نمی

زاده و پست باشی... دلت به حال قدر هم حرومهرچه

امثال خودت نسوخت؟ فکرش رو هم نکردی که چرا 

 کنم؟ کار رو میدارم با یکی مثل خودم این

زل زدم در چشمان اش را با دست باال گرفتم و چانه

 اش.سرخ شده
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تف به روت بیاد. باید از وجود خودت خجالت -

هایی مثل تواِ که حرمت زادهبکشی. وجود حروم

جا رو از بین برده، که زمینش رو نجس و خاک این

 خشک کرده... باید خجالت بکشی!
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اش را رها کرده و به روی زمین هلش دادم. چانه

نباید دستم را به تن و بدن کثیفش آلوده و نجس 

 کردم. اصال لیاقت کتک خوردن را هم نداشت!می
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دستش را به ستون چوبی وسط آالچیق گرفت و به 

لرزیدند. زور سر پا شد. هنوز هم پاهایش می

با هر دو دستش،  توانست محکم و صاف بایستد.نمی

از بدنه چوب چسبید و خون دهانش را به زمین تف 

 کرد.

توی دهاتی... فکر کردی خیلی زرنگی؟ با یه کم -

تونی کاِرت رو پیش ببری؟ کتک و تهدید... می

تونی من رو منصرفم کنی؟... تو هم یه می

جا... فکر ای هستی مثل بقیه دخترای اینعرضهبی

 ی باهوشی؟...کردی خیلی زرنگی؟ خیل

خون دور لبش را با آستینش پاک کرد و با چشمانی 

 بارید، نگاهم کرد.چنان از آن ترس میمغرور که هم

تویی که حتی دو کالس سواد خوندن نوشتن -

دار رو تهدید نداری... داری خواهرزِن بخش

دونی دونی چه جایگاهی دارم؟ میکنی؟ اصال میمی

جا و چه غلطی کردی، نهام بفهمن اومدی ایاگه آدم

چه بالیی به سرت میارن؟ هوم؟ جوری اون آبرویی 
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کنن توی برن و تف میزنی رو میکه ازش دم می

 ت که...دار شدهدامِن لکه

هایش برایم سنگین بود... برای منی که کافی حرف

ای صحبت کند و حال برایم جمالت بود فقط کلمه

دن تفنگم را گفت، خیلی گران بود. گلن گسنگین می

برای بار دوم کشیدم، یکی از چشمانم را بسته و 

گوشش را هدف گرفتم. درست میان حرفش، 

دار کردن دامان من! جایی که داشت از لکههمان

کرد، شلیکی به گوشش کردم که جیغ صحبت می

بلندی کشید و سِر غرق در خونش را در دست 

ز هایش به هوا خاست. دستمالی اگرفت. صدای ناله

روی همان میز برداشته و روی صورتش پرت 

 کردم.

زنی! من هایی مییادت باشه جلوی کی، چه حرف-

برای تو هرکسی نیستم که بخوای هر حرفی که دلت 

سواد، مِن دهاتی، خواد رو باِر من کنی! مِن بیمی

طور اشک توی شهرِی باسواد رو دیدی امروز چه

ه من و مردمم درآوردم؟ دیگه نبینم که بخوای دربار
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هایی رو کنم اون دستحتی فکر بدی بکنی... قلم می

که بخواد به سمت ناموس من دراز بکشه. کور 

کنم چشمی رو که بخواد نگاه کجی به اهِل ایل و می

کنم گوشی رو که فکر کنه طایفه من بندازه. کر می

های من باد هواست و باز بخواد غلطی بکنه! حرف

زنی و ری با  کی حرف میحواست رو جمع کن، دا

ات رو های دریدهروت وایستاده. اون چشمکی روبه

 باز کن و خوب به من نگاه کن!
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بارید. توانستم قسم بخورم که خون از نگاهش میمی

طرف صورتش پر خون بار و یکچشمانش اشک

ود. جزایش هم همین بود! درست است که قرار ب

توانستم به سادگی نبود زیاد شلوغش کنم، اما نمی

رهایش کنم و بگویم برو دم در خانه خودتان بازی 

 کن!

هات از ساعت دیگه جمع کن و همراه آدمتا یک-

فرستم همراهت باشه و جا برو. یکی رو میاین

ادا در  دخترها رو بیاره. خدا شاهده باز بخوای

تر و طرفبار یه وجب اینبیاری و منم منم کنی، این

 کنم!درست وسط پیشونیت شلیک می

ام انداختم و قبل از بند اسلحه را دوباره روی شانه

 سمتش چرخیدم و گفتم:که بیرون بروم، بهاین

امروز مسابقه تیراندازی بود دیگه؟ گمونم من برنده -

 شدم، نه؟

تش بچرخم و نگاهش کنم، راه که باز به سمآنو بی

 رفتن را در پیش گرفتم...
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ساعاتی بعد، خبر رفتن داور به گوشمان رسید و به 

هورتاش گفتم که همراه اکرامی برود تا دختران را 

بیاورد. اعتماد به نفس و صراحتم را که دید، کمی 

سمت پایین رفت تا حرف بهنگاهم کرد و بعد بی

بود و همین ساکت همراهشان شود. تعجب نکرده 

 کرد.ماندن و گوش به حرف بودنش، مرا متعجب می

مسابقه تیراندازی بدون داور قبلی برگزار شد. 

شان بازگرداندیم. آیشن به غروب دخترها را به خانه

سر و رویشان رسید و پولی هم به دستشان داد و 

شان کرد. به آنان گفته بودیم مراقب راهی

ابراز دلتنگی کرده و  هایشان باشند. همهحرف

بگویند که از زندگی در شهر خسته شده و آمده بودند 

هایشان باشند و به کودکان و جا، کنار خانوادهکه این

 زنان سواد یاد بدهند. 

به حِد خواندن و نوشتن که بلد بودند و همین کفاف 

خودشان توانستند با تمرین و تکرار، هم داد. میمی

ها و دخترهای ایل و را بهتر کنند و هم به بقیه بچه

روستا کمک کنند. هورتاش هم شب، با چندنفر از 
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دختران بازگشت و پس از حرف زدن با آنان، 

 شان کردیم تا بروند.راهی

آخِر شب بود که باالخره به آالچیقمان بازگشتم. 

تر از آنی بودم که بخواهم امشب، تانیش را خسته

ام را دید، دارم. ارمغان که چهره خسته و کوفته نگه

گفت به آالچیقمان بازگردم و امشب را هم استراحت 

خواستم دهد. نمیکنم، فردا تانیش را به من پس می

قبول کنم، اما به زور مرا سوار اسبم کرد و فرستاد 

 که بروم! 

افسار قره را به تیرک بستم و داخل آالچیق شدم. 

نشسته و غرق در فکر بود. نفسی  ایهورتاش گوشه

 گرفتم و با لبخند نگاهش کردم.
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 خسته نباشی پهلوون!-

 جانی به رویم زد.سرش را باال آورد و لبخند کم

 طور. بیا بشین، کارت دارم.تو هم همین-

جانم افتاده بود. نفسی تازه  دروغ چرا؛ دلشوره به

 کرده و سعی کردم لبخند روی لبم را حفظ کنم.

 برم چای دم کنم، بیام بشینم پیشت. باشه؟-

 جدی گفت:

 نه گونش، بیا بشین. االن کارت دارم، نه بعدا.-

کردم انگار واقعا اتفاقی افتاده بود. فقط خدا خدا می

شتم. که بویی نبرده باشد. آرام به سمتش قدم بردا

جا شد و سرش را روی ران کنارش نشستم که جابه

پایم گذاشت. تکیه به پشتی دادم و آرام، مشغول 

هایم نوازش موهایش شدم. دل پسرکم برای نوازش
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تنگ شده بود! با هضم جمله خودم، ابروهایم باال 

 پرید. این روزها عجیب حس مادرانگی داشتم...

 شده؟جانا؟ چی-

شمانش را بسته اما هوشیار کشید. چآرام نفس می

 بود.

گونش؟ یه چیزی ذهنم رو عجیب مشغول کرده... -

 تونم ازت چندتا سوال بپرسم؟می

آب دهانم را فرو بردم و سعی در حفظ همان لحن 

 آرامم کردم.

 شده؟آره حتما. بپرس. چی-

امروز که با اکرامی رفتم، متوجه شدم به گوشش -

صورتش کبود شلیک شده. حالش خوب نبود. سر و 

کدوم از مردم اش رو به هیچو خونی بود. قیافه

روستا نشون نداد. خیلی آروم سوار ماشینش شد. 

وقتی من رو دید، با نفرت نگاهم کرد. سوار ماشین 

کس هیچ حرفی نزد. برام شدیم و تا خود شهر، هیچ

هایی کردم. به عجیب نبود راستش... چون... یه شک
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طور با که تو چهاشه... به اینکه ممکنه کار کی باین

خیال راحت گفتی همراهش برم و دخترها رو 

 بیارمشون. خب... 

 پلک گشود و مستقیم در چشمانم زل زد.

برام اصال عجیب نبود! فقط انتظار داشتم قبلش بهم -

که به بهونه غذا کار بکنی. نه اینخوای چیبگی می

ری پختن و کار داشتن و دلتنگی برای پسرمون، ب

سراغش! من غریبه نیستم گونش. خوِد من بهت 

اجازه بودن توی این کار رو بهت دادم. بعد تو این 

 قضیه رو از من مخفی کردی؟
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از حرکت ایستاده بود. دیگر حتی توان دستم 

نوازشش را هم نداشتم. نفسم را محکم به بیرون 

 فرستادم و گرفته، نگاهش کردم.

کارش کنم، خوام چیگفتم که میاگه بهت می-

ذاشتی اون کار رو باهاش بکنم؟ ذاشتی برم؟ میمی

در هر صورت که قرار نبود تو باهاش برخورد بدی 

ل اون یه زن بود. فقط من بکنی. چون به هر حا

 تونستم از پسش بر بیام و راضیش کنم.می

 اخم کرد.

قدر خطر کردی؟ دونی چهبا شلیک کردن بهش؟ می-

زاده چنین کاری کرده، چه دونی اگر بفهمن یه ایلمی

ها میارن؟ ما همین االنش هم بالیی به سر کوچ نشین

یم مورد ظلم هستیم. به اندازه کافی از پهلوی کشید

کنیم. با بهونه و گونش! یواشکی داریم کوچ می

کنیم. اگه پای قانون و پنهون کارهامون رو می

 سیاست وسط چادرهای ما باز بشه، چی؟
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توانست کار طور میبه غرورم بر خورده بود. چه

 مرا اشتباه بپندارد؟

من پای کاری که کردم هستم. و این رو هم مطمئنم -

اه نبوده. با خشنودی تمام که کارم به هیچ وجه اشتب

خبر، بود. برای خنکی دل خودم و دل مادرایی که بی

های جوشیدن، بود. برای اشکعین سیر و سرکه می

ریخته دخترهایی بود که عمری به دروغ از خونه و 

قدر تونی اینطور میشون دور بودن. چهخونواده

ها بیان و متهمم بکنن به بدبین باشی؟ اگه اون

کنم به آدم دزدی، منم اکرامی رو متهم می خشونت،

به تجاوز، به قتل، به آدم ربایی، به قاچاق آدم! 

تونن تصمیم بگیرن و ببینن که وقت خودشون میاون

 تره!کفه ترازوی گناه کی سنگین

بدبین نیستم، ولی خوب بود قبل انجام کاِرت، -

خاطر خودت میگم کم فکر بکنی. بهکم... فقط یهیه

خدا قسم که چون دوستت دارم و برام . بهگونش

خوام از زنم. نمیها رو بهت میمهمی، این حرف
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دستم ناراحت یا دلخور بشی، فقط قصدم اینه که 

 راست و غلط رو متوجه بشی و بعد اقدام کنی.

دلخور که بودم... ولی خب... دروغ چرا، دلم برایش 

ضعف رفت! برای آن "دوستت دارم"ای که میان 

هوا، به زبان آورده و انگار حتی تش و بیجمال

ای که اش نشده بود! برای مردانگیخودش هم متوجه

هایی که حتی با خاطر حمایتبه خرج داده بود و به

 دانستن غلط بودن کارم، از من کرده بود...
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دم و درست وسط حرف زدنش، آرام و عمیق خم ش

بوسیدمش. نفسش در سینه حبس شده بود و حتی 

کالمش را نصفه و نیمه رها کرده، و مبهوت به این 

کرد! با فاصله گرفتنم، ام فکر میبوسه غیرمنتظره

دیگر از آن نگاه سرد و دلخورش خبری نبود. آرام 

 صدا خندید و گفت:شده بود انگار! آهسته و بی

خیلی خوب بلدی ساکتم کنی. جوری تموم دلخوری -

هام رو ُشستی و بردی که خودمم نفهمیدم و گالیه

 طور شد!چه

با نزدیک شدن دوباره صورتم، دستانش را قاب 

ام کرد. بار خودش هم همراهیصورتم کرد و این

عمیق و پر احساس مرا بوسید. با تمام عشقش مرا 

آوردیم و هردو خمار  قدر که دیگر نفس کمبوسید. آن

از آن بوسه لعنتی، از هم جدا شدیم. بلند شد و 

نشست. دستم را گرفت و به آغوش خودش کشید و 

در همان حال، بالشتی را به زیر سرم کشید و سرم 

را روی بالشت گذاشت. باز لبانش ُمهر داغی شده و 

روی لبانم نشستند. و باز آن بوسه پر خواهشش را 
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گاهش، های گاه و بیا نوازشبه رخم کشید و ب

 یادآور دلتنگی و خواستنش شد...

باز فاصله گرفت و توانستم نفسی تازه کنم. دستم را 

 اش گذاشته و صدایش زدم:روی گونه

خاطر کاری که بدون اجازه بخشی؟ بهمنو می-

 کردم؟

حرف نگاهم کرد. ای بیلبانش را جمع کرد و لحظه

سمت ه زد. دستش بهدستم را کنار زده و رویم خیم

موهایم رفت و درحالی که دور انگشتانش تاب 

 داد، لبخند کوچکی روی لبانش نشاند و پلک زد.می

مگه میشه واقعا از دستت دلخور باشم آخه دختر؟ -

 َسن...َسن، َمنیم ساری گلینیم

بار دستانش به جای نوازش موها و بازوهایم، این

یادآوری  سمت بند پشت پیراهنم رفت که بابه

موضوعی، تمام تنم یخ کرد. ای وای... نه... االن 

شد! وقتش نبود! نه االن، و نه تا چند ماه بعد... نمی

دانست که از به زور آشتی داده بودمش... اگر می
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ام، دلخوری این موضوع آگاهم و تا االن به او نگفته

بار آمد و مطمئن بودم ایندیگری پیش می

شد و به هوا سه دود نمیاش با یک بودلخوری

 رفت!نمی

آب دهانم را فرو فرستادم و دستم را روی دستش 

 گر، نگاهم کرد.گذاشتم که پرسش

 شد؟چی-

 گفتم؟ اصال حرفی برای گفتن هم داشتم؟چه می

ام را کنارم دراز کشید و مشغول نوازشم شد. گونه

 بوسید و آرام کنار گوشم گفت:

قدر شروع کردم، نه؟ تقصیر خودته که اینزود -

 حریصم کردی!

شد ای نبود... امروز، فردا، باالخره متوجه میچاره

دردم چه بود! اما بهتر بود امشب را جوری جمع و 

کردم، برای بعدش هم حال فکری جورش می

 کردم.می
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ایم. بیا جات رو بندازم، امشب نه هورتاش... خسته-

 بریم بخوابیم. باشه؟

ام گذاشت خواستم بلند بشوم که دستش را روی شانه

 و مرا روی بالشت خواباند.

واسه چی نه؟ دلیلی داره؟ تو که تا همین چند دقیقه -

 پیش خسته نبودی؟

ام ُسر داد و درست دستش را آرام، از روی شانه

روی شکمم نگه داشت. گلویم خشک شده بود. حتی 

صدای  نفس کشیدن را هم فراموش کرده بودم.

 بار، درست از کنار گوشم شنیدم:دلخورش را این

 چرا نه گونش؟ هوم؟ چرا؟-
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ساکت ماندم. چیزی نگفتم. درواقع حرفی هم برای 

اش شده بودم و گرانهگفتن نداشتم. مات نگاه پرسش

ام ک زدن هم نداشتم. نگاه ممتد و خیرهحتی توان پل

را که دید، نفسش را کالفه به بیرون فرستاد و 

 مشغول نوازش دورانی شکمم شد.

زدی واسه خنکی دل خودت... واسه دل تواِ مادری -

که خون شد حتی با فکر کردن به بالیی که ممکن 

بود سر اون دخترها بیاد... دِل تواِ مادر، خون نشد 

کردن این بچه از مردی که ممکن بود برای پنهون 

 شنیدن خبر پدر شدنش، نهایت آرزوش باشه؟ هوم؟

شرمنده بودم در مقابل نگاهش، در مقابل چشمانش، 

در مقابل احساسی که نادیده گرفته بودمش و او حال 

اش، آن را به رخ من با تمام آرامش اما دلخوری

 کشید. نگاهم را دزدیدم که دوباره صدایم زد:می
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گونش؟ من رو نگاه کن؟ فکر نکردی شاید مِن پدر، -

به اندازه تواِ مادر هم حق داشته باشم که از وجودش 

باخبر بشم؟ دیگه وقتش نشده بود بهم بگی؟ تا ِکی 

 خواستی ازم قایم کنی؟می

به پشت دراز کشید و به سقف خیره شد. دستانش را 

 اش قفل کرد و با صدایی تو گلو و گرفتهروی سینه

 گفت:

وقتی چندروز پیش بغلت کردم و گفتم حسابی این -

مسافرت بهت ساخته، خودت رو از دستم بیرون 

کشیدی و گفتی برم. فرار کردی از من. چرا؟ چون 

ممکن بود بفهمم؟ این خبر که دارم... بابا میشم... 

 قدر برای تو ناخوش بود؟ از گفتنش وهم داشتی؟اون

 اش، نگاهم کرد.سرش را چرخاند و از روی شانه

خواست، ازم یا نکنه چون دلت این بچه رو نمی-

 پنهونش کردی؟

کرد... مگر من برای خوشی یا داشت قضاوتم می

ناخوشی دِل خودم، از او پنهان کرده بودم؟ مگر دلم 
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خواست که ساکت بمانم و چیزی نگویم که در می

 طور متوجه بشود؟آخر سر، خودش این

یمش نکردم هورتاش. به خدا خاطر خودم قامن به-

گفتم من... خاطر خودم نبود. اگه بهت میقسم که به

ذاشتی ذاشتی برم دنبال دخترها؟ میام... میحامله

همه از خونه دور باشم و بیوفتم دنبال کاری که این

حتی واسه یه زن فارغ هم خطرناکه؟ یا نه... 

ذاشتی حتی سوار اتوبوس بشم؟ نه دیگه... اصال می

ذاشتی حتی پام رو از چادر بیرون بذارم. نمی

گفتی بشین خونه و مراقب باش. بشین و می

قدر عاشق دونم چهشناسمت. میاستراحت کن. می

قدر من واست... مهمم... دونم چهبچه هستی. می

ولی هورتاش، از دیِد منم به چندروز گذشته نگاه 

که کن. واسه منم راحت نبود فکر کردن به این

کنه چی به سر خودم یا این بچه توی شکمم بیاد. مم

ام و راحت نبود نگه داشتن این راز از پدر بچه

مردی که عاشقشم... واسه خوِد منم آسون نبود. این 

کار رو نکردم چون خودخواهم. این کار رو نکردم 
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خاطر آرامشی خوادش. ساکت موندم بهچون دلم نمی

، نصیب اون که االن از بودن توی آغوش خانواده

ها االن خاطر خواب راحتی که اوندخترها شده. به

شون از اون مردابی که خاطر نجات زندگیدارن. به

خودت دیدی و من هم دیدم و با دیدنش هزار بار 

آرزوی مرگ کردم و حتی واسه دشمنام هم 

 نخواستمش!

 

@Kimiyazabihi ♥️ | 

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼

 صد و بیست و سومقسمت ️▪

 

 

 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1722 

دستش را گرفتم. باال آوردم و بوسه آرامی رویش 

 طرفم چرخید که گفتم:کاشتم. سرش به

قدر تونستم نخوام این بچه رو؟ وقتی اونطور میچه-

زدم و "مادرم" ، "مادرم" سنگش رو به سینه می

تونستم هدیه تو به خودم رو طور میکردم؟ چهمی

 نخوام و پسش بزنم؟

وانستم قسم بخورم که چشمانش پر شد. نِم اشک تمی

در چشمانش، حتی در آن تاریکی شب هم به خوبی 

مشخص بود. دم عمیقی گرفت و دستش را باال 

ام گذاشتش. جلوتر رفتم و سرم آورد، و روی گونه

اش گذاشتم. ضربان قلبش آرامم را روی سینه

بخشید. تمام آن غم و کرد. وجودم را تسلی میمی

وه چند لحظه پیشم، تمام افکار منفی و همه آن اند

باره از ذهنم پر کشید. غصه و تلخی کالمش، به یک

اش بود که دستش باز از پهلویم ُسر سرم روی سینه

گرفت با خورد و روی شکمم نشست. آرامش می

لمس کودکی که شاید هنوز قد بند انگشت هم نبود و 
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ر امنی، شدم وقتی دستانش را همچون حصاآرام می

 کردم.دور خودم احساسش می

همون نیم ساعت بعد از رفتنت، خوابم نبرد و -

پاشدم. وقتی فهمیدم توی آالچیق نیستی، رفتم پیش 

آیشن و سراغت رو گرفتم. گفت برگشتی. ولی 

نبودی. رفتم پیش عمه، ولی تانیش هنوز پیشش بود. 

برگشتم و دیدم قره هم نیست. شک کردم که ممکنه 

اشی سراغ اون زن. منم خودم رو رسوندم. اما رفته ب

هات رو شنیدم... دیگه نتونستم وقتی رسیدم و حرف

قدر شوکه شده بودم که حتی برام مهم بمونم. اون

تونی حالم رو درک نبود اون زن رو جنازه کنی! می

کنی؟ شنیدن این خبر اونم توی شرایطی که اصال 

د! برگشتم انتظارش رو هم نداشتم... واسم سخت بو

به یورد. منتظر موندم خودت بهم بگی. حداقل وقتی 

دارم باهاشون میرم. یا حداقل وقتی برگشتم. دهن باز 

نکردی بگی فالن فالن شده، داری بابا میشی! خب 

 ذره دلخور شدن حقم بود! قبول کن یه
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دستم را دور کمرش حلقه کردم و سرم را بیشتر 

روی نگاه کردن  میان سینه پهنش پنهان کردم. حتی

اش در چشمانش را هم نداشتم! صدایش را، از سینه

 شنیدم:خیلی واضح می

خودت مجبورم کردی امشب اون کار رو بکنم و -

تهش هم صدای اعتراضت در بیاد! خبر داشتم چی 

بودم،  تجربهگذره. راستش خودمم بیتوی سرت می

کنم درسته یا غلط! خبر دونستم کاری که مینمی

 که؟ داری
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با خنده نیشگون ریزی از پهلویش گرفتم که او هم 

 خندید و شاکی گفت:

اِ، خب مگه چندبار قبلش زاییده بودی یا من بابا -

شده بودم؟ شما هم که خدا حفظت کنه، اولیشی، منم 

 تجربه و خام!بی

سرم را برگرداندم و نگاه اخمالودم را به چشمان 

 شیطانش دوختم.

 مگه قراره چندنفر بعد از من هم باشن؟-

 ام را نوازش کرد.خندید و با دست دیگرش، گونه

نه واال من غلط بکنم. همین یکیش هم جای ده -

تاشون رو برام پُر کرده! ولی کال نمیشه که، آدم از 

 نداره.  اش خبرجبر زمونه و آینده

 معترض صدایش زدم:

 هورتاش؟!!-

گرش، به اش باال رفت و دست نوازشصدای خنده

 سمت موهایم رفت.
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جانا؟... بابا اصال مگه من جرئتش رو دارم؟ وقتی -

های از سر درد اون زن صدای عصبانی تو و ناله

موقع تصمیم گرفتم که من غلط کنم رو شنیدم، اون

 هایی بگیرم!همچین تصمیم

بله، درستش هم همینه. با مرد جماعت که کال باید -

 طوری رفتار کرد! همون

کنی! وگرنه نه گلین، این تویی که خاص رفتار می-

 کدوم زنی رو دیدی مثل خودت باشه؟ 

 اش پنهان کرده و شانه باال انداختم.سرم را در سینه

ام از رفتارم. خدا کنه دونم... من که کال راضینمی-

هم مثل مامانش باشه! مثل باباش مشکالتش مون بچه

رو خیلی آروم یا با خنده و شوخی رفع نکنه! من که 

 ترم!به زور اسلحه راضی

که بلند شود، پتوی کنارش را برداشت و بدون این

روی خودمان دوتا کشید. موهایم را بوسید و پتو را 

 تا زیر گردنم باال آورد.
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م، ولی شخصا نه اواال منم به زور اسلحه تو راضی-

روی خودم! خنده و شوخی منم محدود میشه به 

خلوِت خودمون گونش. فکر نکن اگر کسی بخواد یه 

ام انجام بده، کار اشتباهی در حق من یا خانواده

گذرم. باید طور آروم و مهربون از کنارش میهمین

برای حق جنگید، توی این مورد بهت حق میدم. ولی 

 اش انجام میدی!ی واقعی کلمهتو جنگیدن رو به معنا

باز این جدال پر خنده میانمان آغاز شده بود. دلخور 

کرد به روی بودنش را که دلخور بود، اما سعی می

خودش نیاورد. موقع خواب، درست وقتی که چشمانم 

هایش را هم درست گرِم خواب شده بود و حتی حرف

شدم، قبل از شب بخیر گفتنش زمزمه متوجه نمی

 کرد:

یه سور بزرگ میدیم... به کل طایفه... نه نه، به -

زنم و با مون چندتا گاو زمین میکل ایل... برای بچه

همون همه رو دعوت میدیم برای شام فردا و پس 

فردا و... تا خوِد صبح، بزنن و برقصن... تا خوِد 

 خوِد صبح...
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پا شد که ایل و ای بهفردای آن روز، جشن و هلهله

حال به چشم خود ندیده بود. همه آواز طایفه تابه

دادند و رقص کنان و تبریک گویان، شادی سر می

شب، ساری بیگ چند  کردند. همانمجلس گرمی می

رٵس گوسفند و گاو زمین زد و همه ایل را سور داد. 

اش ه اسب همراه مادرانشان هم هدیه به نوهچند کر

کرد و میان طایفه خود اعالم کرد که نیمی از 

 کند.اش میاش را تقدیم اولین نوهدارایی
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کسی زده بودم و در عین حال، خوشحال. چهشرم

بیشتر از من آرزوی دیدن خوشحالی این مرد و 

 پدرش را داشت؟ 

نگرفتند و  دلخور نبودم بابت جشنی که برای تانیشم

گفتند که قدر هم میای که به او ندادند... هرچههدیه

شان دوستش دارند ولی دیگر خودم مثل پسر و یا نوه

دانستم به اندازه فرزندی که از گوشت و خون که می

ورزند... ناراحت خودشان باشد، به او محبت نمی

ای که نبودم چون تانیش برادرم بود؛ نه پسر یا نوه

مسئول باشند! هرچند، خودم برایش از  در قبالش

گذاشتم و دار و ندارم را به پای جان و مال مایه می

 ریختم...یک لبخندش می

ام بود. باز داشتیم بار و بندیلمان هفتمین ماه حاملگی

کردیم که به قشالق برویم. سوز و را جمع می

سرمای پاییز در این باال، استخوان سوز بود. 

کرده و کنار باری که به خورجین  بازوهایم را بغل

قره زده بودم، ایستاده و منتظر هورتاش بودم. 

دستانم را باال آوردم و بخار نفسم را به میان دستانم 
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فوت کردم. کف دستانم را به هم مالیدم تا کمی گرم 

 شوند و دوباره چشم چرخاندم. کجا مانده بود پس؟

لبخند خیال چشم چرخاندن شدم و با آمدن عمه، بی

کجی روی لبانم نشاندم. جلو آمد و پس از سالم و 

پرسی، شروع کرد به حرف زدن از بارهای احوال

اش. چشم ریز کرده و با سوءظن بسته و نبسته

 کرد؟نگاهش کردم. چه چیز را از من پنهان می

منتظر ماندم تا صحبتش تمام شود و سپس، آرام 

 پرسیدم:

 کنی؟می شده؟ چی رو از من قایمعمه؟ چی-

نفسش را کالفه بیرون فرستاد و مشغول پیچاندن 

 ریشه شالش، به دور انگشتانش شد.

آی آهلل َسنی ساخالسین*... خب بپرس دیگه -

دوساعته دارم جون میدم! ببین گونش... وقت حرف 

 زدن داری؟

 باز به اطراف نگاه کرده و در نهایت سر تکان دادم.
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عال نرسیده. وقت آره، هورتاش قرار بود بیاد که ف-

 شده؟دارم! چی

 

————————— 

 

 *سنی ساخالسین: تو را حفظ کند.

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼

 قسمت صد و بیست و ششم️▪

 

 

توانستم قسم بخورم که از فشار شال به دور می

انگشتانش، تمام سر انگشتانش کبود شده بودند! 

 همه استرس برای چه بود؟این

 ببین... واسه آیشن خواستگار داریم...خب -
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که پلک بزنم، فقط نگاهش کردم. برای آیشن؟ بی آن

 خواستگار؟ 

فکرم به هر سمت و سویی کشید. حتی به تکینی که 

االن درگیر درس و مدرسه بود و مسلما فرصت 

خوبی برای خواستگاری کردنش نبود! چشم ریز 

 کردم و پرسیدم:

یکی کیه که ولی اینخواستگار که همیشه هست؛ -

 قدر هول کردی؟شما این

 آرام و شمرده شمرده، برایم شرح داد:

یاشار اومده خواستگاری آیشن. اومد پیش من، -

برای خواستگاری. بهم هم گفت آیشن که آتا نداره، 

دونیم خواد بگه، خودمون میاون هم که نمی

وضعیتش چطوره و همه کس و کارش، بیوک خان 

خواد خواد آیشن رو بگیره، میت میمرحوم بود. گف

طوری هم خیلی خوبه ها... ازش مواظبت کنه. این

تموم مال و منال بیوک خان، توی خانواده خودش هم 

افته. واال ها نمیمونه و دخترش هم دست غریبهمی
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من که اصراری روی زود شوهر دادن آیشن ندارم. 

، دونم تو هم راضی نیستی! ولی گونش ببینچون می

آیشن دیگه هیجده سالشه. از وقت شوهر کردنش هم 

گذشته. االن تنها بمونه و بشینه توی اون آالچیق، که 

چی؟ باالخره باید ازدواج بکنه دیگه. دخترم از 

تنهایی هم درمیاد. یه همدم هم داره که فردا روزی 

 غم به دلش اومد، بتونه بهش تکیه بکنه. 

بود و دیگر هیچ  تمام فکرم روی اسم "یاشار" مانده

هایش نداشتم... آن نامرِد پست دقتی به بقیه حرف

 طور توانسته بود؟فطرت... چه

رویم را برگرداندم و طناب دور بار روی دوش قره 

را سفت کردم. عمه که سکوتم را دید، با تردید 

 پرسید:

 شد گونش؟ جوابت چیه قیزیم؟چی-

و  گفتم؟ که این خواستگار محترم، خواهانچه می

معشوقه من بود؟ که آبرو برایم پیش هورتاش باقی 
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نگذاشته بود؟ که اگر هورتاش او را باز اطراف 

 کرد؟!دید، سر از تنش جدا میمان میخانواده

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼

 قسمت صد و بیست و هفتم️▪

 

 

 نفسم را با تمام توان بیرون فرستادم و با طعنه گفتم:

تون همه کارها رو کردید. دیگه نظر شما که خود-

من رو خواستن، واسه چیه؟ برید یهو جشنش رو هم 

 برپا کنید دیگه!

او انداختم که حساب کار  و نگاه تیز و دلخوری به

طور بدون نظرخواهی از من، برای دستش بیاید. چه

 خودش بریده و دوخته بود؟!

گونش؛ جوری حرف نزن که انگار یاشار نگو -

ست! پسر خوبیه. تو پر و بال خودمون بزرگ غریبه
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اش خودمونیم، خودمون بزرگش کردیم شده. خانواده

و به سر و سامون رسوندیمش! حاال هم طفلک دل 

بسته به دخترعموی کوچیکش! گناه که نکرده؛ 

 کرده؟

سال پیش، روی کرد اگر تا همین یکگناه نمی

کرد اگر اول و هر بزرگتر چشم نداشت! گناه نمیخوا

ام اش همان خواهر کوچک و دردانهآخر خواسته

 بود! 

طور به عمه بزنم... ها را چهمانده بودم این حرف

دانستم چه بگویم که ناراحت یا دلخور اصال نمی

 نشود. نه از من، و نه از کسی دیگر...

از تا خواستم چیزی بگویم، صدای هورتاش را 

 مان شنیدم:نزدیکی

 گونش؟ مگه نگفتم تو دست نزن بهشون خودم میام؟-

 با دیدن عمه، لبخند متواضعی زد و سالم داد.

 خوای؟ نَجورَسن * عمه جان؟ کمک نمی-

 باز با اخم، به من نگاه کرد.
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بینید اصال حرف گوش نمیده؟ هی میگم دست می-

 ه!کنجا میبرم، واسه من بار جابهنزن خودم می

دونی کار کنه؟ میقوربانون ااُّلم اُقِلئم *... خب چی-

که اصال شبیه بقیه دخترها نیست و عاشق کار 

 کردنه!

 سری به افسوس تکان داد.

آهلل المسین... َهه ، بیلییَم! * راستی از چی حرف -

 زدین؟ حسابی مشغول بودینا.می

برای عمه چشم و ابرو آمدم که چیزی نگوید، اما 

که جا وجود نداشتم! بی آنصال منی در آنانگار ا

نگاهم کند، با آه و افسوس شروع کرد به شرح 

 ماجرا برای هورتاش:

آخ آخ، داغم رو تازه نکن! هرچی به گونش میگم، -

باز میگه نه و فالن! خب هر دختری باید یه روزی 

 شوهر بکنه دیگه!

 

—————————— 
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 *نجورسن: چطوری

 م: قربونت برم پسرم*قوربانون ااُّلم اُقِلئ

 دونم!*آهلل المسین...: خدا نکنه... آره، می

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼

 قسمت صد و بیست و هشتم️▪

 

 

 اخم ریزی کرد و نگاهش بین من و عمه چرخید.

 برای کی خواستگار اومده؟-

 عمه آرام خندید.

آیشن دیگه! مگه جز اون، دختر مجردی هم واسه -

توی خانواده داریم؟ البته توی طایفه هست هااا، 

 ولی...



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1738 

 ای کرده و میان حرفش پریدم:سرفه

 عمه؟ -

تر از تا نگاهم کرد، سریع ابرو باال انداختم. که گیج

 قبل پرسید:

 اندازی؟ها؟ چرا ابرو باال باال می-

ه کرد که هورتاش هم خم شد و توی صورتم نگا

خطاکار و ناشیانه، چشمانم را برگرداندم و به سمتی 

تر کرد دیگر چشم دوختم. آخ آخ... کار را خراب

تر کرده و هورتاش را که! سریع طناب را سفت

 مخاطب قرار دادم:

بری، من با عمه حرف هورتاش؟ تو این رو می-

 بزنم؟ کارش دارم.

ببینم...  برم. ولی وایستاآره، بردنش رو که من می-

 جریان چیه دقیقا؟ خواستگار کیه عمه؟

عمه ذوق زده نگاهش کرد و با لبخند گل و گشادی 

 روی لبانش، توضیح داد:
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قدر خوبه... قدر این پسر ماهه، اینیاشار دیگه! این-

نون و نمک بیوک خان رو خورده، زیر دست 

خودش هم بزرگ شده. آیشن و گونش براش مثل یه 

ش پیشنهاد این وصلت رو داد. گفت ان. خودخانواده

بیوک خان که نیست، نه خودش تنها بمونه و نه 

آیشن. تازه جایی رو هم که واسه موندن و رفتن توی 

اش، خونه اون مرحوم بود دیگه... ایل نداره. خونه

تونه بره. پیش من هم االنم که چون نامحرمن نمی

نن راحت نیست بمونه کال... برای همین گفتیم عقد ک

دونم سال اون مرحوم هم تازه که راحت باشن. می

چنانی بگیریم. ولی دراومده، خوب نیست که جشن آن

ها هم جوونن دیگه... چی میشه گفت خب... این

 بهشون؟

تمام مدت، نفسم را حبس کرده و منتظر ترکیدن 

هورتاش بودم! خودم را برای شنیدن صدای داد و 

اش را ن آرام و عادیبیدادش آماده کرده بودم، که لح

 از پشت سر شنیدم:
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خب... بهش بگو فردا بیاد پیشم، با هم حرف بزنیم. -

هامون خوب پیش رفت، که هیچ اشکالی اگر حرف

ست و نداره. به هر حال پسر همین خانواده

ها. اگر نرفت که مثل بقیه شناسیدش و اینمی

کنیم. دلیل نمیشه چون از خواستگارها ردش می

 ست، آیشن رو دو دستی تقدیمش کنیم!نوادههمین خا

افسار قره را گرفت و درحالی که عزم رفتن 

 کرد، گفت:می

تونم دختر حتما بگی بیاد باهم حرف بزنیم... نمی-

کوچیک بیوک خان رو دست هر کسی بسپرم! باید 

 ببینم صالحیتش رو داره، یا نه!

گرش بودم و به این و رفت و از پشت سر، نظاره

کردم که قرار است فردا چه قیامتی بر پا میفکر 

 شود؟

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼

 قسمت صد و بیست و نهم️▪
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تا روزمان به فردا برسد، هزاران بار مردم و زنده 

ترسیدم... آمد نمیشدم. از بالیی که به سر یاشار می

ترسم از دانستن آیشن بود و موافقتش! که مبادا او هم 

اخته یاشار باشد و... حتی فکر کردن به آن هم بدل

 داد.آزارم می

ترسیده و هراسان، از خواب پریدم و نفس عمیقی 

ام را باال گرفتم. موهای خیس چسبیده روی پیشانی

فرستادم و به کنارم نگاه کردم. غرق خواب بود و از 

بارید. لبخند کوچکی به رویش اش آرامش میچهره

د شدم. باید قبل از سر رسیدن زدم و از کنارش بلن

زدم هورتاش و صحبتش با یاشار، با آیشن حرف می

که ببینم نظر او چیست. اگر او دوستش داشت... 

کرد که توانستم جلویش را بگیرم؟ یا فکر میمی

اندازم و به قصد دیگری جلوی سنگ جلوی پایش می

گیرم؟ گیج بودم و با این سواالتم... این وصلت را می

 تر شدم...گیج
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پرده را کنار زدم و خواستم بیرون بروم که صدایش 

 را شنیدم:

 صبحت بخیر... کجا صبح به این زودی؟-

نگاهش کردم و تالش کردم که خود را خونسرد 

 جلوه دهم.

 های آتام سر بزنم.صبح تو هم بخیر... میرم به دام-

 نشست و دستی روی صورتش کشید.

کم هم قدم و، یهده بربرو... فقط با اسب نرو! پیا-

 بزن.

 اخم کردم.

 من هیچیم نمیشه با اسب! -

ها زیاد شده بودند بارمان ناخواسته فاصله آالچیقاین

ای را تا رسیدن به آالچیق و مجبور بودم چند دقیقه

 آتایم، پیاده طی کنم. 
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طرفم آمد. کتش را از روی میخِ کوبیده شد و بهبلند 

روی تیرک برداشت و سپس روی صورتم خم شد. 

 ام را بوسید و آرام گفت:گونه

دنیا بیاد، حرف گوش کن گونش! بذار این بچه به-

بعد از همون روز زایمانت برو اسب سواری! بچه 

رو هم با خودت ببر! ولی فعال نه، بذار کمتر 

 و بکشم!استرس جفتتون ر

اش را با انگشتانم باز خندیدم و موهای درهم تنیده

 کرده و به عقب فرستادم.

 بیشتر از من، تو استرس داری!-

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼

 امقسمت صد و سی️▪
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دستم را از میان موهایش بیرون کشید و انگشتانش 

ام قفل کرد. سرش را را میان انگشتان سرد و یخ زده

 لو آورد و آرام گفت:ج

نباید داشته باشم؟ جونمم واسه تو و اون بچه میدم -

 من، قیز!

اش ضعف رفت. خیلی جلوی دلم برای ابراز عالقه

خودم را گرفته بودم که روی پنجه پا بلند نشوم و 

نبوسمش! به فشردن آراِم انگشتانش اکتفا کردم و 

 پشت دستش را بوسیدم.

دم! پیاده میرم. فقط من برم... تو بردی، خام ش-

هورتاش... تو رو خدا... با یاشار حرف زدنی... 

خوام نگران باشم ولی دونی که؟ خب... نمیمی

 نمیشه...

 سر تکان داد.

حواسم هست. نگران نباش. اون موضوع گذشته. -

خوام درباره تصمیم دیگه به حال ربطی نداره. می

االنش و خواستگاریش باهاش صحبت کنم. به 
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ات هم که گفتم... اگر دیدم صالحیتش رو عمه

 کنیم. اگر داشت...نداشت، که ردش می

دستی دور دهانش کشید و سکوت کرد. نفسش را 

 محکم بیرون فرستاد و گفت:

 کنم.برو تو، معطلت نمی-

نگاه آخرم را هم به او انداختم و با تکان سرم، از 

فکر آالچیق بیرون رفتم. تمام مسیر تا آالچیق آتا را، 

هایشان و رفتار هورتاش... به کردم. به صحبتمی

خواست قدر هم که میهای یاشار. هرچهدلیل و بهانه

ثابت کند پسر خوبیست و قصدش خیر است... من 

 شناختمش!یکی خیلی خوب می

داخل آالچیق شدم و آیشن را دیدم که جلوی دار 

 قالی، مشغول بافتن است. صدایش زدم:

 بخیر. سالم آیشن، صبحت-

تا مرا دید، بلند شد و شادکام به سمتم آمد. محکم بغلم 

 کرد و گفت:
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سالم گون باجی... دلم واست تنگ شده بود آخه، -

 کجا بودی تو؟

ام از من فاصله گرفت و با محبت به شکم برآمده

 نگاه کرد و با ذوق رویش دست کشید.

 این کوچولو چطوره؟-

 لبخندی به اشتیاقش زدم و پرسیدم:

 اونم خوبه. بیا بشین، باهات حرف دارم آیشن.-

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼

 قسمت صد و سی و یکم️▪

 

 

 ای کج و وارفته نگاهم کرد.لبش را جوید و با چهره

گیره! وقتی میگی کارم داری، من رو استرس می-

 تو بشین، من برم چایی بریزم بیام.
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راه سینی چایی با خنده نشستم و منتظرش ماندم. هم

 آمد و کنارم، تکیه به پشتی داد. کنجکاو پرسید:

 چیزی شده؟-

 رک و راست، رفتم سر اصل مطلب:

 دونستی یاشار اومده خواستگاریت؟تو می-

هایش و سرش را پایین انداخت. این گل انداختن گونه

 خجالت و سکوتش... اصال برایم جالب نبود!

 ..خب... اگه بگم نه، که دروغ گفتم.-

 نگاهم کرد و آهسته گفت:

آره، اول یاشار به خودم گفت. بعد رفت با عمه -

 حرف زد.

 اخم ریزی میان ابروهایم نشاندم.

 خب؟ تو چی گفتی؟ -

 هایش را در هم قفل کرد.شانه باال انداخت و انگشت
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خواستی بگم باجی؟ گفتم باید اول با شماها چی می-

صوصا تو و حرف بزنه. گفتم بدون اجازه شماها، خ

 کنم!کاری نمییِزنَه، هیچ

 سر تکان دادم.

خوب جوابش رو دادی. نذار فکر کنه بی کس و -

 کاری.

 نفسش را پر آه بیرون فرستاد.

 نه که نیستم!-

 اخمم غلظت گرفت. صدایش زدم:

 ام؟آیشن؟ َمنَه باخ؟ تو بی کس و کاری؟ پس من چی-

 زده گفت:شتاب

. ولی خب، ببین... به خدا منظورم این نبود گونش-

زنن برای این کارها میرن با آتای دختر حرف می

دیگه... آتا هم نبود، حداقل آناش... من چی؟ تو 

 آرزوی حتی دعای خیرشون برای خودم موندم...

 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1749 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼

 قسمت صد و سی و دوم️▪

 

 

 

آیشن! این چه حرفیه؟ مگه دعای خیر پدر و نگو -

مادر، فقط باید موقع ازدواج پشت آدم باشه؟ همون 

ترین کاری یه تشکرشون موقع انجام کوچیک

 براشون، دعای خیره. 

 ای نامعلوم.شانه باال انداخت و خیره شد به نقطه

 شاید! -

 سر تکان داد و با لبخند نگاهم کرد.

. برم سفره صبحونه چاییت رو بخور، سرد میشه-

 رو پهن کنم؟

 با خنده به شکمم اشاره کرد.
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این کوچولو رو گشنه نذاریم. بذار پهلون بشه، مثل -

 آتا و آناش!

ام را از داخل لبخندی به رویش زدم و لیوان چایی

سینی برداشتم. قلوپی از آن مایع داغ را نوشیدم و 

 ای سکوت، پرسیدم:پس از لحظه

 دوست داری؟ آیشن؟ تو یاشار رو-

لیوان در دستش خشک شد. آرام لیوان را پایین 

گذاشت و نگاهش را از من گرفت که دوباره 

 صدایش کردم:

آیشن خجالت نکش! منم خواهرتم دیگه. چه اشکالی -

 داره که راستش رو بگی؟

 پشیمان نگاهم کرد.

آخرین حرف زدنمون درباره همین چیزها... زیاد -

که یادته؟ تا میام از  خوب تموم نشدش. مرتضی رو

کنه که کنم، تموم تالشش رو مییکی تعریف می

کردم! ولی خب... ثابت کنه دربارش غلط فکر می

یاشار پسر بدی نیست.  باهم بزرگ شدیم دیگه... 
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اش رو باهام همیشه مهربون بود. همیشه سعی

کرد که حمایتم کنه. هرطور که شده. حتی وقتی می

ادته دیگه؟ بعد فوت آتا هم که... که آتا زنده بود... ی

بار جا نبودی. یاشار یهمن تنها شدم. تو هم که این

اتفاقی اومد. حواسش نبود اصال که دیگه کسی جز 

جا نیست. ولی فقط برای یه ناهار موند و من، این

ی عمه. حتی بعد از ناهار هم واسه خواب رفت خونه

.. با منم که نموند تا استراحت کنه... پسر چشم پاکیه.

خوبه... دستشم که توی جیب خودشه و از اون 

شناسمش و تر... غریبه که نیست بگم نمیمهم

دونم کس و کارش دیگه. نه اون کسی رو داره، نمی

مون، خودمون سه تاییم گونش! نه من... همه خانواده

حاال نه عمه، نه شوهِر تو... از آدمای اون آالچیق 

این... بهم حس خیلی بدی فقط ما سه تا موندیم! 

میده... ولی وقتی یاشار هست... باز دلم خوشه یکی 

 هست که بتونم بهش تکیه کنم...

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼
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 قسمت صد و سی و سوم️▪

 

 

 

داد. هایش آزارم میدروغ چرا؛ فکر کردن به حرف

اش به مردی که برایم راحت نبود هضم کردن عالقه

ی احساسش نماند. عالقه به مردی که مردانه پا

داد و زندگی را بازی نامردی را ترجیح می

دانست. مردی که گرگ بود ای بیش نمیمسخره

برای ناموس دیگری... همانی که به راحتی قید 

احساسش را زد و مدتی بعد، پشیمان و خیلی دیر 

بازگشت تا معشوقی که صاحب اختیارش مرد 

دست بیاورد. که شده، به دیگری بود را به زور هم

حتی برای من هم سخت بود رو در رو شدن با 

یاشار. سخت بود ببینمش و از او درباره احساسش 

به خواهرم بپرسم و بخواهم درباره آن صداقت به 

خرج بدهد. که راستش را بگوید. انتظار داشتم چه 
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دهد بشنوم؟ که از ازل عاشق خواهرم بود و قول می

دهد چشم واهد داشت؟ که قول میمردانه دوستش خ

ام را روی ناموس دیگری نداشته باشد و جگرگوشه

بخت کند؟ اصال چنین چیزی ممکن بود؟ یا خوش

 شان خیال خامی بیش نبودند؟همه

ام، سر به بیابان خواست از دست این حیرانیدلم می

طور بگذرام. مگر من چه گناهی کرده بودم که این

یب و پیچیده شده بودم؟ خواهر گرفتار این رابطه عج

دنبال خبر از گذشته معشوقش، بهی من... بیچارهبی

باز کردن جایی در قلبش بود و وای به حال آن 

 کردن خواهرم را داشت... نامرد اگر قصد بازیچه

های هورتاش با یاشار، انگار خوب پیش رفته حرف

بود. نه پشت انگشتان هورتاش زخمی بود و نه 

 جان یاشار بود! تن و بدن بی خبری از

های درهم و ترسیدم چیزی از او بپرسم و با اخممی

قدر هم که من رو شوم. هرچهاش روبهنگاه عصبی

مقصر نبودم و اصال سر گرفتن این ازدواج، برای 

 ترسیدم...من سودی نداشت. اما باز هم می



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1754 

های پیرهنش را که دکمهآالچیق شد و درحالیداخل 

 کرد، مخاطب قرارم داد:باز می

 با یاشار صحبت کردما...-

قدر ممنونش بودم که خودش سر صحبت را باز چه

خیال دوختن شده و نخ و سوزنم را کرده بود! بی

 کناری گذاشتمش.

 شد؟خب، چی-

 با زیر پیرهنی نشست و به پشتی تکیه زد.

های مردونه زدیم. بهش ری حرفهیچی. یه س-

که شروطم رو گفتم. همه رو قبول کرد. من جمله این

خواهرت چیزی از اتفاق قبل ندونه، که میونه شما 

های شخصی دیگه هم نخوره. یه سری حرفدوتا به

 هم باهاش داشتم که زدم و تموم شد، رفت.

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼

 مقسمت صد و سی و چهار️▪
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ای ساکت ماندم. اما طاقت نیاوردم و باالخره لحظه

 پرسیدم:

 باهاش درگیر که نشدی؟-

دار و دستی روی صورتش کشید و موهای حالت

 اش را به عقب فرستاد.درهم تنیده

نه واال. دیگه اون جون سابق رو ندارم که! کم کم -

 دارم پیر میشم. من رو چه به درگیری آخه؟

 دادم و با خنده گفتم:ابروهایم را باال 

 تو پیر شدی؟ تو که تازه اول جوونیته پسر خان! -

زور خودم را بلند کردم تا بیرون بروم و برایش  به

 چای بریزم که از جا پرید و پرسید:

 هارا؟ *-

 متعجب و خندان گفتم:
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 چای َگتیریم دا! *-

 اخم کوچکی روی صورتش نشاند.

به دقیقه بلند نشو یِری اَیلَش ُگریم! * واسه من دم -

 ها! بشین سر جات، من میرم چای بریزم!

قدر ماه بود کردم. چرا اینباخنده به رفتارش نگاه می

کرد که احساس این بشر؟ چرا طوری رفتار می

کردم او خدای کوچکی برای من، روی زمین می

 است؟ 

مرا روی تخت نشاند و خودش برایمان چای ریخت. 

، روی تخت گذاشت. دقایقی سینی را آورد و میانمان

مشغول دوختن شدم و سپس لیوان را برداشتم. لبه 

داغش را نزدیک لبانم بردم که با حرفش، به سرفه 

 افتادم.

 هفته بعد مراسم داریما.-

لیوان را داخل سینی گذاشتم و با شعف و شگفتی 

 پرسیدم:

 جانا؟ چه مراسمی؟-
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 اش نوشید.قلوپی از چای

 عقد اون دونفر.-

 زده گفتم:شتاب

قدر زود؟ آی آهلل... تازه یادت ! چرا اینوای، نه-

 افتاد بهم بگی؟

 میان حرفم پرید:

کنی؟ نامزدی که قرار نیست گونش؟ چرا هول می-

خیلی بزرگ باشه و یا کل ایل رو دعوت کنیم. فقط 

 ها هستن.خانواده و فامیل

 حرفش را برای خودش حالجی کرد.

صف ایلن! ولی در کل، باز ها هم نکه خب همون-

شون قدر نیستن که! هنوز یه ماهی به عروسیاون

 مونده!

ماه افتم. یکدیگر با این حرفش، کم مانده بود پس بی

افتاد به تا عروسی فرصت داشتم؟ آن هم که می

 های آخرم و... وای! ماه
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 نالیدم:

انداختیش برای وقتی هورتاش سنی آهلل! حداقل می-

طور طور برسونم حاال؟ چهشدم! چهکه من فارغ 

 قراره کار کنم؟

 اخم کرد.

اتفاقا واسه همین خواستم زودتر باشه. تا وقتی -

تر، طرفبتونی تکون بخوری! دو سه ماه اون

تونستی حتی وقت میافتاد به فارغ شدن تو. اونمی

داشت؟ اونم با ها رو نگه میتکون بخوری؟ کی بچه

رم کار کنی! همین ماه بعد اون وضعیتت... عمرا بذا

کنم. به بقیه مردها و هم خودم همه کارها رو می

های فامیل هم میگم میان کمک. باالخره فامیلن زن

 شینی یه گوشه و فقط دستور میدی!دیگه! تو می

 

 

_______________________ 
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 *هارا: کجا.

 *گتیریم دا: بیارم دیگه.

 *یری ایلش گریم: برو بشین ببینم.

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼

 قسمت صد و سی و پنجم️▪

 

 

 

پشت چشمی برایش نازک کردم و رو گرفتم که تند 

 گفت:

 ها! طوری نکنهات رو برای من اونچشم-

دوباره کارم را تکرار کردم که با حرص و خنده 

 گفت:
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بسه دختر، کم ناز و غمزه بیا حاال که دستم -

 ست!بسته

قهر و دلخوری، خندیدم و با عشق نگاهش میان 

 کردم.

ها بشینم و فقط جا مثل خانوماخه تو ِکی دیدی من یه-

دستور بدم؟ اصال همچین کاری میاد بهم؟! تو که 

دونی نمیشه خان اوقلی، چرا چیزی رو ازم می

 تونم!خوای که نمیمی

 نفسم را محکم بیرون فرستادم.

ده. باید ببینیم چی موقع هم خیلی مونحاال تا اون-

میشه. هرچی خدا بخواد... فقط آهلل ِالَسین بو دآ 

 نان قوتارِسن، ِگتسین... *ِدئقخوش

اش را داخل سینی گذاشت و محتوی لیوانش نعلبکی

 را یک نفس سر کشید.

قوتاِرب ِگدََجخ... * تو به فکر کارهای دیگه باش. -

ه دونم... هرچی الزممی جهیزیه، طال جواهر، چه
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کنم. هر چند رأس ش میرو بگو، من خودم آماده

 گوسفند و گاو و اسب هم خواستی بگو. 

 قدردان نگاهش کردم و گفتم:

قدر خوبی آخه؟ از آتام برامون هورتاش؟ چرا این-

قدری مونده که تا دو، سه نسل بعدی مونده دیگه. اون

اش... مونه یه جهیزیههم بخورن، تموم نشه! می

خوام وسایل کهنه هر باید بخریم. نمیچندقلم از ش

 خونه آتام رو استفاده کنه. لباس و طال هم هست...

 صورتم را میان دستانم پوشاندم.

تونم باور کنم این موضوع رو دارم از اصال نمی-

 کنم!آیشن قایم می

که سرش را روی ران اش را، درحالیصدای جدی

 گذاشت، شنیدم:پایم می

میدی آخه گلین؟ الزم نیست چرا خودت رو عذاب -

خاطر آبروی خودش بهش چیزی بگی. یاشار هم به

 پیش آیشن، هیچی نمیگه.

 اش را نوازش کردم.موهای درهم تنیده
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وقت حتی روم نمیشه تو اگه بفهمه چی؟ اون-

 هاش نگاه کنم. چشم

اخم کرد و دستی که میان موهایش درحال چرخیدن 

اش، و میان بود، نگه داشت و روی قفسه سینه

 دستانش قفل کرد.

مگه کار خالف شرع کرده بودی؟ خود خواهرت، -

مگه کسی رو دوست نداشت؟ االن نباید ازدواج کنه؟ 

بعد هرچی هم بود، واسه چندسال پیش بود. که تموم 

شده و رفته. نه االن! که فکر کنی خیانت و رکب 

زدنه و شرمنده بشی. اونی که باید احساس شرمندگی 

لو رفتن این موضوع، مطمئن باش یاشاره. نه  کنه از

موقع نه تنها شرمنده میشه، بلکه پشیمون تو! تازه اون

که حتی کنم از اینهم میشه! یعنی من پشیمونش می

 به این ماجرا فکر کرده!

ام را شل گرفت و کف دستم را دست مشت شده

اش کشیدم. ضربان قلبش گونه، روی سینهنوازش

 شد...زیر دستم احساس میجا، درست همین
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_________________________ 

 

نان قوتارِسن، ِگتسین: خدا ِدئق*آهلل اِلَسین بو دآ خوش

 کنه این هم به خوشی تموم بشه، بره.

 *قوتاِرب ِگدََجخ: تموم میشه، میره.

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼

 قسمت صد و سی و ششم️▪

 

 

 

های های من و اخم و تخمآیشن میان دلهرهعقد 

هورتاش، باالخره انجام شد. دلم گرفت وقتی خواهر 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1764 

کوچکم از روح پدر و مادرمان اجازه گرفت و بله 

را داد. دلم گرفت وقتی کسی نبود زیرلفظی بدهد. 

کسی نبود برایش خون زمین بریزد و قربانی کند. 

 کسی را نداشت دخترکم... 

ست مثل پدری مهربان و دلسوز، هورتاش اما، در

همه کارها را کرد. مرد مهربان من... هم برای من 

 همسر بود و هم برای خواهر و برادرم، یک پدر!

راه مردانه سینه سپر کرد و مراسم را تک و تنها به

اش کمکش انداخت. نه گونشی بود که شانه به شانه

کند، نه عروِس عروسکم، پدری داشت که حداقل 

 ال دامادش را بگیرد. زیر ب

عروِس عروسِک من... در آن لباس زیبایش، درست 

درخشید! چادر سفیدش، صورت سفید و مثل ماه می

های سرخ و لبان مثل ماهش را قاب گرفته و گونه

 کردند. کوچک و سرخ رنگش، به شدت دلبری می

عزیزِک دلم؛ چه زود قد کشید و بزرگ شد. چه زود 

 پر کشید و رفت!  از آشیانه خالی پدرش
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دادم تا ای که در عین خالی بودنش، جان میآشیانه

اش دارم و حال... دیگر کسی نبود... دیگر گرم نگه

کس نبود که چادر بیوک خان را سر پا و گرم هیچ

 نگه داردش!

کوبید. تمام ی خیسم سیلی میباد سرد روی گونه

وی ام را باال کشیدم و از رصورتم یخ زده بود. بینی

چهارپایه بلند شدم. دستم را پشت کمرم گذاشتم و 

تر، طرفآرام، قدم برداشتم. هورتاش کمی آن

ای بود. بقیه داشتند شام مشغول صحبت با مرد غریبه

خوردند و یا مشغول پذیرایی بودند، و حواسشان می

به ما نبود. جلوتر که رفتم، مرد خداحافظی آرامی 

رتاش رساندم و کرد و دور شد. خودم را به هو

کنارش ایستادم. هورتاش که متوجه من شد، به سمتم 

چرخید و دستی روی صورتش کشید. دم عمیقی 

 گرفت و پریشان حال، نگاهم کرد.

 شده؟ خوبی؟چی-

داد که همه چیز را عادی و خوب داشت جان می

 نشان دهد.
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 آره... آره من خوبم. بیا بریم.-

 اش داشتم.دستش را گرفتم و نگه

 شده؟هورتاش؟ بگو چی-

 اخم ریزی کرد و صدایش را پایین آورد:

 هیچی نشده گفتم. بیا بریم، سر پا نمون.-

توانستم این دلشوره اما، امانم را بریده بود. مگر می

اش را گوش دهم و به خود صدای لرزان و گرفته

 بقبوالنم که همه چیز عالی است؟

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼

 مت صد و سی و هفتمقس️▪
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تمام تنم چشم شده بود و سر تا پایش را از زیر نظر 

گذراندم. گوش شده بود و حتی از نفس می

 کردم.لحظه، دریغ نمیهایش هم یککشیدن

توانستم اضطرابش دلشوره امانم را بریده بود. نمی

توانستم آرام و ساکت دار نشوم. نمیرا ببینم و غصه

که همه چیز عالیست. که هیچ اتفاقی بمانم و فکر کنم 

ی هورتاش و نیوفتاده. که این دلشوره

 دلیل است.هایش، بیقراریبی

آتش به تن و جانم افتاده بود. شیطان زیر گوشم 

کرد که بروم و دلیل را از ساری بیگ زمزمه می

ای بپرسم، بلکه او بداند درد پسرش چیست. اما لحظه

کردم کردم و سعی میبعد، شیطان را لعنت می

جلوی زبانم را بگیرم. گناه داشت اگر به جان 

آمد انداختم. خدا را خوش نمیپیرمرد هم استرس می

 های او را زهر کنم.خوشی

درست مثل پدری مهربان، برای خواهرم پدری 

توانستم طور میخوشحال بود. چهکرد و برایش می

 این خوشی را از او بگیرم؟
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دم عمیقی گرفته و خود را به داخل آالچیق پرت 

کردم. مشغول جمع کردن بار و بندیلش بود. حاال 

گذاشت خواستم آرام باشم، ولی خود او نمیمن می

رنگ آرامش به چشم ببینم! این بار و بندیل جمع 

 کردنش، دیگر برای چه بود؟

جلو رفتم و کنارش، روی زمین نشستم. دستم را 

اش گذاشتم و آهسته اما پر تشویش، روی شانه

 پرسیدم:

دمت، بگو تا پس آقا جان، هارا ِگِدیسن؟ * قسم می-

 نیوفتادم!

توانستم قسم بخورم که برق اشک را نگاهم کرد. می

اش، در چشمانش دیدم. نفسم حبس شد و با جمله

 ادند.هایم روی هم افتپلک

میرم گیالن، همین امشب باید راه بیوفتم. خبرای -

 خوشی نیستن گونش.
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طور صدایش بغض داشت. لرز داشت. برای چه این

طرز هراسان بود؟ پریشانی و این نم چشمانش، به

 داد.بدی آزارم می

تو برو به مجلس برس. حواست باشه آتام چیزی -

اومد دونم، کار فوری براش پیش نفهمه. بگو چه می

گردم. مهمون و به من هم نگفت. من فردا برمی

 داریم...

جا کرد. با بلند شد و بند کیفش را روی شانه جابه

 دار، گفت:صدایی گرفته و غم

قراره یه مهمونی بزرگ بگیریم. عروسمون داره -

 گرده به دیار شوهرش...برمی

اش ریخت. عروسشان؟ دیار شوهرش؟ دلم از جمله

ی چه کسی افتاده بود؟ این مهمانی چه اتفاقی، برا

 فردایش برای چه بود؟

سرم را میان دستانم گرفته و همان گوشه چمبره 

زدم. زانوی غم به آغوش کشیدم و چشم بستم. حتی 

اش کنم. توانش را هم نداشتم. دلم بلند نشدم تا راهی
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غم داشت. سرم پر بود از سواالت عجیب و مهم. 

و با چشمی گریان، جواب گذاشت سواالتی که بی

 رفت. 

جا، با دنیایی از وحشت و غم، تنها رفت و مرا این

 گذاشت.

دادم کردم. باید سور میباید سور مهمانی به راه می

به عروسی که قرار بود به دیار همسرش باز گردد 

گر به اشک نشستن چشمان همسرم و من... نظاره

بودم... و این جمله، چیزی نبود که از هورتاش، 

 انتظار شنیدنش را داشته باشم...

 

 

————————————— 

 *گدیسن: میری

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼
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 قسمت صد و سی و هشتم️▪

 

 

 

رفت و من، با قلبی آکنده از درد و غم، همان گوشه 

نشستم و فکر کردم به نبایدها و افکار هرزی که 

کردم اما رسید. نباید فکر میهردم، به ذهنم می

شد از فکر مسموم و اخواسته، تمام ذهنم پر مین

 سیاه...

شان تمام شد و پاسی از شب بود که بزم و شادی

خواست االن هرکه به آالچیق خود بازگشت. دلم نمی

توی جمع باشم، اما به ناچار از آالچیق بیرون آمدم 

شان کنم و بروند. یاشار طبق خواسته تا راهی

ی را جایی دیگر هورتاش، قرار بود مدت نامزد

بماند و بعد از ازدواج، با آیشن در یک آالچیق 

باشند. این موضوع را سر بسته به من گفته بود اما 

که به یاشار نگاه متوجه منظورش شده بودم. بی آن
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اش کردیم و به آالچیق عمه کنم، همراه آیشن بدرقه

 جا استراحت کند. رفت تا شب را آن

پیش خودم بخوابانمش، اما  تانیش را از عمه گرفتم تا

اجازه نداد و گفت تنها باشم برایم بهتر است. و در 

تراشد های آخر، تانیش فقط برایم دردسر میاین ماه

اش، نزد خودش و بس! گفت چند وقتی هم برادر زاده

باشد و پس از فارغ شدنم، فکری برای دایه برای 

 کند.هردویشان می

خداحافظی کردم و گذاشتم تا با عمه برود. از تانیش 

کرد. تب داشت تابی میتازه دندان در آورده بود. بی

آمد ام برایش بیش از حد بود. دلم نمیو دلشوره

گفت. االن تنهایش بگذارم اما عمه هم راست می

برایم فقط دردسر داشت، آن هم با این بار نسبتا 

 کردم!سنگینی که با خود حمل می

را هم راهی کردم و خودم همراه ساری بیگ، آیشن 

اجبار، به آالچیق بازگشتم. هورتاش نبود و به

 ماندم تا بازگردد. جا میهمین
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ساری بیگ نشست و برایش چای آوردم. خواستم 

 بیرون بروم که خودش زودتر گفت:

ها گلین. هورتاش میاد ها نزنیظرفدست به -

 شوره.می

بار گفتن این خبر به روی رنگ از رخم پرید. انگار 

خبر قدر سریع و بیدوش من افتاده بود. آخر چرا این

 دانست...رفته بود؟ فقط خودش می

 نفسم را محکم به بیرون فرستادم و گفتم:

 نه آتا بیگ، خودم میرم میشورم. چیزی نیست که.-

 اخم کرد و فنجانش را داخل سینی گذاشت.

ه چیه دوتا خواد نصفه شبی بری رودخونه کنمی-

دیگ میشوری! بیا استراحت کن ببینم! اون پسر 

 کجاست اصال؟!

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼

 قسمت صد و سی و نهم️▪
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گفتم؟ حرفی برای گفتن نداشتم! خود هم نیاز چه می

طور آخرین حرف داری داشتم در این حالم. چهبه دل

 ردم؟کگفتم و آراَمش میهورتاش را به او می

چشمانم را محکم به هم فشردم و دستم به ستون 

ام گرفتم که روی زمین نیوفتم. سرم را پایین کناری

 انداختم و آرام گفتم:

 هورتاش رفت به شهر، آتابیگ.-

 تکیه از بالشت گرفت و جدی پرسید:

رفت به شهر؟ برای چی؟ اونم این وقت شب؟؟ -

 مطمئنی گونش؟ 

د. حتی دقیق هم متوجه ام لرزیطاقت نیاوردم. چانه

هایش نشده بودم اما لحن نگران کننه و صدای حرف
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هایی که فقط اش، آن "عروسم، عروسم" کردنگرفته

ها بغض شده و چسبیده مختص من بود... همین چیز

 بودند بیخ گلویم...

 دونم آتا بیگ. فقط رفت...... نمینمی-

ام رویم ایستاد. دستش را روی شانهبلند شد و روبه

 گذاشت و دلجویانه اما محکم پرسید:

شده؟ چی گفت بهت؟ نگفت کجا گلین؟ بهم بگو، چی-

 میره؟ برای چی میره؟

جلوی چشمانم را پرده اشکی گرفته بود. نفسی گرفتم 

 و آرام گفتم:

گرده. گفت قراره یه گفت فردا با مهمون برمی-

مهمونی بزرگ بگیریم... گفت... گفت عروسمون 

 گرده به دیار شوهرش...داره برمی

ام سر خورد. از دستش سست شد و از روی شانه

زیر بازویش گرفتم و او را روی تخت نشاندم. چه 

به سرش آمد؟ منظورشان از این "عروس" که بود 

 اصال؟
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سرش را به نرده تکیه زد و کالهش را از روی 

هایش سرش برداشت. جلوی صورتش گرفت و شانه

  شروع کردن به لرزیدن.

کردم؟ طور آرامش میآمد. چهکاری از دستم برنمی

هایش دادم؟ آخر این گریه کردنطور تسکینش میچه

 برای چه بود؟

مردی که جز اخم و لبخند، حالتی از او ندیده بودم، 

صدا گریه حال داشت جلوی چشمانم، خیلی آرام و بی

 کرد... حقم نبود دلشوره بگیرم؟ می

 پشت کالهش شنیدم که گفت:وارش را از صدای ناله

 وای َمنَه... غزلیم...-

یک آن نفسم رفت... نفسم رفت و دیگر نیامد... باز 

آن دست منحوس و سیاه، آمده و با قساوت تمام قفسه 

ام را گشوده بود. قلبم را میان دستان چرک و سینه

فشرد و فشرد... میآلودش گرفته و میخون

 فشرد... می
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مالت هورتاش و آن حال و حتی فکر کردن به ج

آورد. تمام وجودم غصه نگاهش هم دلم را به درد می

را سیاهِی غم پوشانده بود و حتی توان بستن چشمانم 

هایم را و دیدن دوباره چهره غزل پشت پلک

 نداشتم...

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼

 قسمت صد و چهلم️▪

 

 

د و ساری نفهمیدم که آمد و آب در حقلم ریخت. آم

 داری داد. بیگ را جمع و جور کرد و به او دل

های پایش گریستند. دیگآمدند و آرامش کردند و پابه

حلوا را بار گذاشتند و  اسفند را آماده دود کردند. 

چند حیوان را جلوی آالچیق به طناب بستند تا زیر 

 پای آن عروِس ُمرده، به زمین بزنند... 
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گشت.  همسرش باز میعروس داشت به خانه پدریِ 

ای که از آن پر زده و کوچ عروس داشت به النه

آمد که تا ابد باشد و گشت. میکرده بود، باز می

 آمد که کنار همسرش، آرام بگیرد...بماند. می

ساز و دهل را آماده کردند. قرار بود عروس بیاید 

 ناسالمتی! 

راه کردند و به دیگ و قابلمه سور و شام را به

 واز غزل، به انتظار نشستند.پیش

صبح هنگام طلوع بود که غزل آمد. روی شانه دو 

پسر رشیدی که بزرگ کرده بود، سوار تختی چوبین 

 آوردنش. کرده بودنش و می

قامت دو جوان رشید که هویدا شد، همه بلند شدند و 

با اسفند، با گریه، با غم و ناراحتی، به استقبالش 

 رفتند. 

اش، گوسفندی تمام غم و غصه ساری بیگ هم با

های عروسش قربانی کرد و خود نیز با جلوی گام
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آلود جلو رفت و آن سر تابوت را همان دستانی خون

 گرفت و جلوتر از همه، حرکت کرد.

کرد دیدن این صحنه. فضا، فضایی خون به دل می

تنگی و پر غم و غصه بود. پر از وحشت و دل

غزل بزرگشان کرده  گریه. نگاه هردو پهلوانی که

گرفتند. بود، غم و سیاهی داشت. سرشان را باال نمی

واهمه داشتند انگار، از دیدن حقیقت پیش رویشان و 

که چیز حقیقت دارد. فهمیدن اینکه همهفهمیدن این

 غزل محبوبشان، دیگر در میانشان نیست... 

برای من هم سخت بود. برای من هم غیر قابل باور 

ای نشسته و م خشک شده، گوشهبود! هنوز ه

کردم. به تشییع پیکر باشکوهش. به نگاهشان می

آلود آمدنش و بوی اسفند و جوشش خون و هوای مه

هنگام صبحی که دل آدم را آکنده از سیاهِی غم و 

 کرد...غصه می

جنازه را به داخل آالچیق بردند. فرنگیس خاتون هم 

بار بدون بود. اینزور باال آمده آمده بود. دامنه را به
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هیچ زرق و برقی، بدون هیچ سرخاب و سفیدآبی، 

 پیرشده و از نفس افتاده، آمده بود...

زنان داخل رفتند تا از غزل خداحافظی کنند. مردان 

کردند. هم همان بیرون مانده و ابراز ناراحتی می

صدای گریه آن داخل که بلند شد، چندنفر مرد باقی 

بیرون آمدند. هورتاش را مانده داخل آالچیق هم 

طرفم دیدم، که تازه نگاهش به من افتاد و هراسان به

 آمد.

رویم، روی زمین زانو زد و پرغصه نگاهم روبه

 کرد.

حالت خوبه گونش؟ پاشو بریم داخل آالچیق -

 خودمون، استراحت کن.

 پافشاری کردم.

جا نشستم، دارم نگاهشون نه، من خوبم. همین-

 کنم...می
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اشکم خشکیده بود. لبانم هم. گلویم هم خشک چشمه 

شده بود انگار. نفسی گرفتم که گلویم سوخت و به 

 سرفه افتادم.

 چی به سر خودت آوردی؟ -

 نفس کشیدن برایم سخت شده بود.

بردی با خودت. کاش اصال این کاش من رو هم می-

دیدم. دلم خون شده هورتاش... دلم صحنه رو نمی

 خون شده...

ام سر خورد و از اشکی آرام، روی گونهو قطره 

 ام پایین چکید...چانه

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼
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اش دستم را محکم گرفت و میان دستان یخ زده

داد. بوی مه و باران. فشرد. تنش بوی خزان می

بوی غم و درد... دیگر از آن بوی نارنج و بهار، 

 .خبری نبود..

خوردی؟ خودم که بردمت که بیشتر غصه میمی-

خون به دلم نشد. کم درد نکشیدم. نباید اصال 

 جا.اومدی ایندیدی. نباید میمی

اشک روی صورتم را با کف دستانم پاک کردم و 

 تند گفتم:

چرا؟ اون... آنای تو هم بود! نبود؟ تر و خشکت -

ه نکرد؟ بزرگت نکرد؟ منی که نه دست محبت آنام ب

سرم کشیده شده بود و نه برای یه روز محبتش رو 

دیده بودم، واقعا از غزل محبت دیدم. برام مادری 

 اومدم؟ کرد. دوستش داشتم! چرا نباید می

نگاهی به آالچیق ساری بیگ انداخت و دوباره 

سرش را برگرداند. چشمانش را با انگشتانش فشرد 

 و با صدایی گرفته و خسته گفت:
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اشت امروز بیاریمش. گفت دیروز جشن ذتکین نمی-

خواهرت بود. شیرینی اون جشن رو زهر نکنیم. اما 

نتونستم جنازه رو روی زمین نگه دارم. نتونستم... 

 ببخشید گونش!

به آالچیق نگاه کردم. هنوز هم صدای گریه و زجه 

 رسید.جا میآمد و بوی غم، تا به اینمی

د... نگو این حرف رو... غزل هم عزیزم بو-

 باالخره بازم عروس آوردیم دیگه، مگه نه؟

 حرفی نزد که بلند شدم و عزم رفتن کردم. 

 کجا میری گونش؟-

 گیج جوابش را دادم.

 میرم ازش خداحافظی کنم...-

بلند شد و کالفه نگاهم کرد. بازویم را گرفت و پر 

 درد گفت:

 جا.برو توی آالچیق خودمون. نمون این-
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ن دادم و مثل خودش، روی سرم را به طرفین تکا

 حرفم پافشاری کردم:

 خوام برم ببینمش هورتاش. َسنی آهلل! می-

شان بلند شد که نگاه باز صدای "ال اله اال هللا" گفتن

هردویمان خیره به آالچیق شد. جنازه را باز داخل 

تابوتش گذاشته و به سمت قبرستان باالی دامنه 

ازویم گرفت و بردند. خواستم جلو بروم که از بمی

 مرا کنار خودش نگه داشت.

جا. خب؟ نرو جلو. قَسمت میدم گونش! بمون همین-

فرستم بیاد پیشت بمونه. بمون، من میرم یکی رو می

بذار داغش بخوابه، بعد برو دیدنش. بعد برو باهاش 

 حرف بزن. باهاش خداحافظی کن. نه االن!

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼

 صد و چهل و دومقسمت ️▪
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دستم را گرفت و مرا به سمت آالچیق کشاند. 

ای بعد، سمن را به نزدم فرستاد و خودش دقیقه

خواست همراهشان سمت دیگران رفت. دلم میبه

بشوم. دلم با آن تابوت بود. با آن بوی اسفند و خون 

وار و پرسوز، به ای که نالهو مه و صدای گریه

 رسید...گوش می

های گاه و شک به پرده بود و تکان خوردننگاهم خ

گاهش. حواسم پی سوز سرما و بوی خاک خیس بی

کردم. فکرم های سمن نمیبود و توجهی به حرف

های خمیده مانده بود پیش آن عروس مرده و شانه

پسرانش و مادرشوهر و برادرشوهری که برای از 

دست دادنش، شکستند و یک شبه پیر شدند. فکرم 

ای که با اشک و آه، ود پی ایل و طایفهمانده ب

عروسشان را با اسفند و حنا و ساز و شیرینی، تا 

 قبرستان همراهی کردند...

مراسمات دیگرش را هم حضور نداشتم. دردم گرفته 

بود. وقتی ماما به بالینم آمد، گفت که برایم خطر 
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دارد ناراحت بشوم و غصه بخورم. گفت آرام و با 

حت کنم. نگذاشتند به مراسم خیال راحت استرا

سومش برم. هفتم و چهلم هم در خانه ماندم تا 

استراحت کنم. به زور، استراحت به خوردم دادند و 

ام داشتند. دکتری هم از روستا بر بالینم در خانه نگه

آوردند. به هورتاش گفته بود بدنم ضعیف است. گفته 

بود استرس برایم سم است. گفته بود نگذارد حتی 

برای آب خوردن، خودم بلند شوم و به سراغش 

بروم. گویا قرار بود زودتر از موعود، زایمان کنم. 

آمد ای به کودکم برسد. دلم نمیخواستم صدمهنمی

ترین آسیبی به او برسد. صبر کردم و حتی کوچک

همان گوشه تاریک آالچیق، زانوی غم به بغل کشیدم 

 و استراحت کردم...

د؛ شبی ناگاه از شدت درد، از دست خودم که نبو

خواب پریدم و با تمام وجود نالیدم. از شدت درد 

نالیدم. با زجر و درد گریستم و تقاضای کمک کردم. 

انداخت به دیواره شکمم کودکم داشت چنگ می
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انگار. دلش رهایی و بال و پر گشودن را 

 خواست!می

هایم را که شنید، از جا برخاست صدای درد کشیدن

نالم! یرون رفت. نماند تا بماند اصال برای چه میو ب

دقایقی بعد، دیدم که مامای خوابالود را کشان کشان 

های دیگر هم آورد. چراغ آالچیقبه داخل آالچیق می

کم کم روشن شدند. چادرمان کم کم پر از از زنان 

گشت و فامیلی که یکی به دنبال تشت و آب گرم می

 س و پارچه سفید بود. دیگری، دنبال حوله و لبا

هایم را داشتم. من اما، حس شکستن تمام استخوان

کردم کسی با پتکی آهنین، از داخل به حس می

کوبد و قصد شکستن و له دیواره دل و رحمم می

کردن تمامم را دارد. از سر درد، به قالی و پتوی 

زدم. تمام تنم عرق کرده و خیس آب زیرم چنگ می

 سوختم!ار. داشتم میبود. تب داشتم انگ

 هایش را، از بیرون چادر شنیدم:صدا زدن

 عمه؟ حالش خوبه؟ تو رو خدا... مراقبش باشیدا!-
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به زور بیرون انداختنش! مگر از دم آالچیق تکان 

خورد؟ ارمغان آمد و گفت که به نزد ساری بیگ می

فرستادتش. اما تا ساری بیگ هم فهمید، خودش را 

اخت و حال هردو، همین بیرون از آالچیق بیرون اند

 منتظرند!

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼

 قسمت صد و چهل و سوم️▪

 

 

 

هایم درحال خرد شدن بودند. انگار تمام استخوان

دوید. درد داشتم. رفت و میتوسنی روی تنم راه می

هایم نبض حتی کاسه سرم هم درد گرفته بود. شقیقه

کردم. صورتم احساس میزدند. جهش خون را به می

شک نداشتم که صدای داد و فریادم در این ساعت از 

 نیمه شب، همه را از خواب پرانده بود.
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تمام تنم خیس از عرق بود. داشتم از درد آتش 

گرفتم. عرق کرده بودم و آب از سر و رویم می

ام را هیچ آبی، تر چکید. گلوی خشک شدهمی

 نگار.کرد. درحال خفه شدن بودم انمی

پتو را محکم میان انگشتانم فشردم و فریاد کشیدم. 

طاقت، کنارم آمد و سرم را نوازش کرد. عمه بی

کرد. اما یک کلمه از داد. آرامم میام میداریدل

 فهمیدمش!شدم. نمیهایش را هم متوجه نمیحرف

صداهای اطرافم گنگ بود. درد تنم بیشتر شده بود و 

دانستم چند ساعتیست نمی انگار قصد رهایی نداشت.

گذرد. نور خورشید به که از این درد کشیدنم می

گفتند "حاال شنیدم که میتابید. میداخل آالچیق هم می

دانستم ِکی قرار بود وقتش برسد وقتش نیست" و نمی

 و باالخره از این درد رها شوم؟

هایم روی هم افتاده بودند. رمقی برای باز کردن پلک

نداشتم. یک آن درد عمیقی تمام تنم را چشمانم هم 

گرفت و دوباره صدای جیغم بلند شد. صدای 

شنیدم. نگران بود. انگار هورتاش را از بیرون می
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او هم تمام شب را بیدار مانده بود که باالخره این 

های نوزادمان درد من تمام و صدای گریه کردن

 داخل چادر کوچکش بپیچد!

، لبخند لرزانی زدم اما با های از سر دردممیان اشک

هایم به درد شدیدی که دوباره به سراغم آمد، اخم

 شدت در هم رفت و باز صدای جیغم بلند شد.

رفت و دیگر ظهر بود و ضعف داشتم. سرم گیج می

های رمقی برای زور زدن و گوش دادن به حرف

 ماما یا عمه نداشتم. 

ادامه زدند تا بیدار بمانم. که به صورتم سیلی می

دهم. تمام تنم درد گرفته بود. مطمئن بودم تمام 

 اند!های لگنم خرد خرد شدهاستخوان

کشیدم... برای بار سومی بود که چنین دردی می

های خودم هم از شنیدن صدای وحشتناک حتی گوش

و پردردم، درد گرفته بود. یک آن انگار، وجودم از 

گریه نواز آن سنگینی خالی شد و صدای گوش

آمد. کودکی، داخل آالچیق پیچید. صدای هلهله می
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کردند. من اما، دیگر رمقی برای داشتند شادی می

بیدار ماندن و حتی در آغوش گرفتن فرزندم هم 

هایم روی هم افتادند و دیگر حال خود نداشتم... پلک

 را نفهمیدم...

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼

 مقسمت صد و چهل و چهار️▪

 

 

 

با نوازش صورتم، هوشیار شدم. صدای هلهله و 

نواختند. آمد. هنوز داشتند میشادی هنوز هم می

خواندند و بزمشان به پا بود. الی چشم گشودم و می

چهره تار مردی را در کنارم دیدم. دستم را باال 

آوردم و روی چشمانم کشیدم. چشمان پر دردم را 

شادی و سرخش،  باز کردم و با دیدن چهره غرق در

که حرفی بزنم، لبخند محوی به رویش زدم. بی آن
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ام را عمیق و نوزادم را در آغوشم گذاشت و پیشانی

 پرمهر بوسید.

تنِگ آناشه بیا دخترت رو بغل کن گلین... دل-

 دخترم!

لرزید. بغلش کردم و محکم بوییدمش. بوی ام میچانه

جرئت  داد دخترکم! چشمانم پر شده بود وخوشی می

هایم باز کردن چشمانم را نداشتم. که مبادا اشک

های ماما افتادم... بریزد و رسوا شوم... به یاد حرف

درست حینی که دیگر توانی نداشتم و داشتم از حال 

تواند و رفتم، به عمه گفته بود این دختر دیگر نمیمی

مردم اما ممکن از کودکش خفه شود... داشتم می

 ارم بالیی به سر پاره تنم بیاید!توانستم بگذنمی

ام سر خورد که هورتاش، ناراحت اشکم روی گونه

 پرسید:

 کنی آخه؟چرا گریه می-

ام را باال کشیدم. نگاه چشمانم را باز کردم و بینی

چهره صورتی و غرق در خوابش کردم. حتی 
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های زیر پوستش هم مشخص بود طفلکم! نفسم رگ

 فتم:را پر آه بیرون فرستادم و گ

دونی اون لحظه به مونه... میماما گفت بچه نمی-

که خدایا، دخترم رو بهم بده... چی فکر کردم؟ این

فقط چهل روز بغل بگیرم و یه دل سیر بوش کنم... 

موقع اگر خواست، ازم جداش کنه. نذاره بعد اون

حسرتش روی دلم بمونه. نگیره این دخترو از من! 

لحظه، همین بود... یا شده خدا که تنها آرزوم اون به

برای چند دقیقه، توی بغل بگیرمش و بعد خودم 

 بمیرم...

دستش میان موهایم به گردش درآمد و با لحن 

 ای گفت:گرفته

خدا نکنه گونش... خدا نکنه که خدا تو رو از من -

بگیره... اصال به فکر من بودی که این آرزو رو 

 کردی؟

 در چشمانم زل زد و گفت:
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با من هم حرف زد... گفت یا شکمت رو  اتعمه-

جا خفه دنیا بیارن، یا بذارن اونبشکافن و بچه رو به

بشه و مادر زنده بمونه... حتی یه لحظه هم به داشتن 

این بچه فکر نکردم! وقتی تو نباشی، حتی زندگی 

میرم که یه خوره دختر! من میخودمم به دردم نمی

اشتن یه بچه، وقت برای دخار توی پات بره! اون

 حاضر بودی از جون خودت بگذری؟ 

چشم از او گرفتم و به صورت آرام دخترم نگاه 

کردم. آرام بود، پر از آرامش و روشنایی. پر از 

 زندگی و عشق!

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼

 قسمت صد و چهل و پنجم️▪

 

 

طور حاضری مادر نیستی که بفهمی... بفهمی چه-

ات زنده بمونه. دت بگذری که بچهاز زندگی خو
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تونستم به نداشتنش فکر کنم هورتاش. نمی

 تونستم!نمی

ای روی آن ای موهایم را باال آورد و بوسهدسته

اش کاشت. سپس دست آزادم را میان دست مردانه

 گرفت و فشار خفیفی به آن وارد کرد.

خدا رو شکر که هردوتون سالم و سالمتید... خدا -

 رو شکر!

 ای به رویش زدم. زدهبخند پر عشق و شرمل

 ذاری گونش؟اسمش رو چی می-

 متعجب نگاهش کردم.

 من بذارم؟ ولی... خب آتا بیگ...-

 شانه باال انداخت و خندید.

ست، من بهم گفت حمل و دردش به گردن یکی دیگه-

چرا اسم بذارم؟ ولی تو به کسی نگو، در آخر میگیم 

 آتام انتخاب کرد!

 آرامی توی بغلم خورد و ناله ریزی کرد. تکان 
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خیلی آرومه... زندگی توی همین دو وجب بچه -

 جمع شده انگار!

اش خندیدم و زیر گلویش را بوییدم. راست به جمله

 داد دخترم!گفت. بوی زندگی میمی

آره، درست مثل یه رودخونه که تموم خوشی و -

شادی و لذت زندگی رو آورد به طرف ما... یه 

 دخونه آروم و زیبا... رو

 آرام زمزمه کردم:

 َمنیم پیناِرئم...-

لبخندم عمق گرفت و روی سرش را نرم بوسیدم که 

 باز تکانی خورد و ناله ریزی کرد. 

اسم قشنگیه... خیلی خوشگله! پینار قیزیم... ناز -

 قیزیم... آلما دان* قرمز قیزیم! 

ری ام همراه اشک شد و پر درد خندیدم. چه کاخنده

 آمد؟جز شکر آن باالسری، از دستم برمی
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هورتاش کمکم کرد که پیرهنم را باال بزنم و خیلی 

ناشیانه، مشغول شیر دادن به دخترکم شدم... دلبر 

 کوچک من... سیب سرخ آتایش! 

 

—————————— 

 

 *آلما دان: از سیب...

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼

 قسمت صد و چهل و ششم️▪

 

 

رخ کوچک من خیلی آرام و نحیف بود. نه سیب س

توانستم جرئت در آغوش کشیدنش را داشتم و نه می

وقت آن حمام هفته دل از بوی خوشش بکنم. هیچ

رود. که عمه روی سرش آب اولش را یادم نمی
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کشید و از ریخت و پینار با تمام توان جیغ میمی

شد. وقتی برای شدت ترس و گریه، سرخ می

چشمانش را باز کرد، گفتند شبیه مادرش بار اولین

گفتند... رنگ و حالت چشمانش، است. راست هم می

خیلی شبیه به من بود. اما فرم صورت و خصوصا 

ی هنگام خندیدنش، شبیه پدرش بود. وقتی چال گونه

که هنگام خواب دستش را میان موهای بور و 

کشید و به پهلوی دیگر دار کوچکش میحالت

هایش نفس خندید و میان خندهوقتی میچرخید، می

 رسیدم که شبیه پدرش است!گرفت، به یقین میمی

کرد و چهل روزش تازه تمام شده بود. کمتر گریه می

ماند. ها را بیدار میبیشتر روز را در خواب و شب

عمه و ارمغان چندباری آمدند تا در کنارم بمانند و 

ال میل به اش دارند. هورتاش هم با کمها نگهشب

رفت تا راحت استراحت کند. آالچیق ساری بیگ می

های اول، خودش در کنارم ماند و هردویمان تا هفته

نوبت آرامش کردیم. خود صبح، بیدار ماندیم و به

زور خستگی و با چشمانی قرمز به سر ها بهصبح



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1799 

ها را دوساعتی رفت و فقط بعدازظهرکار می

سوخت. حالش میدلم بهخوابید تا خستگی در کند. می

خودم هم تا پایان دوماهگی پینار، خواب خوبی 

نداشتم. درواقع، هالک خواب کافی و استراحت 

 درست و حسابی بودم!

به سومین ماهش که رسید، کم کم خیالمان هم راحت 

طول هایش. تمام تر شدن بهانه گرفتنشد بابت کم

ا روز را آرام و مسکوت بود. انگار که عروسکی ر

ها اما، کمی دادیم! شباش تکان میداخل گهواره

 کرد دخترک شیطانم!اذیتمان می

در چهارمین ماهش بودیم که قصد کوچ کردیم. باید 

بار و بندیلمان را جمع کرده و به قشالق باز 

 گشتیم.می

به آالچیق آیشن بود و نگاه گیجم، بین وسایل حواسم 

آمد انگار. با حرص، چرخید. صدای گریه میمی

خواستم ای گذاشتمش. نمیبقچه را بسته و گوشه

ترسیدم قضیه جدی باشد. داخل آالچیق بشوم، اما می
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کردم که صدای مویه کالفه با گوشه لباسم بازی می

 طاقت نیاوردم.باال گرفت و 

ای نشسته و آرام و آیشن را دیدم که گوشهداخل شدم 

گریست. مرا که دید، بلند شد و خود را به آغوشم می

 انداخت.

بردم گریست و تمام توانم را به کار میهای های می

که خود خوری کنم و زبان به دهان بگیرم و ساکت 

 باشم.
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 هایش، شنیدم که گفت:اشک ریختن میان

 گونش... گونش َسنی آهلل...-



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1801 

حالش خون گریست. چه بالیی به سرش آمده دلم به

 طور دلش درد داشت؟بود که این

 شده آیشن؟ جانا؟ چی-

زد از شدت گریه. به پیرهنم چنگ زد نفس نفس می

 و بریده بریده گفت:

خوام جدا بشم... من یاشار رو من... من می-

 خوام!نمی

توانستم نفس بکشم؟ به زور هوا بود؟ پس چرا نمی

 آب دهانم را قورت دادم و پرسیدم:

 چرا؟ واسه چی آخه؟ شما که باهم... خوب بودید!-

نگاهش پر از غم بود. حتی آن چشمان سیاهش هم 

 کشید. درد می

چی... من دیگه خوام. تموم شد همهنه دیگه، نمی-

 تونم!ونش... نمیتونم با اون باشم گنمی

اش گذاشتم و سرش را باال گرفتم. دستم را زیر چانه

 مشکوک پرسیدم:
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کاری کرده؟ چیزی گفته بهت؟ اگه آره... بهم بگو. -

 با هورتاش میگم بره باهاش صحبت کنه.

 پیرهنم باز میان انگشتانش مشت شد.

نه، نه تو رو خدا! فقط یه کاری بکن، ما این طالق -

تونم گونش! سنی خب؟ من دیگه نمی رو انجام بدیم.

 آهلل...

دستم را روی صورتم کشیدم و سپس، سرش را در 

 آغوش گرفتم.

 کنم، غصه نخور. باشه جانم، باشه. من درستش می-

 نفسم را با شدت بیرون فرستادم و آرام گفتم:

تونی باهاش باز خوب شد زودتر فهمیدی نمی-

 بسازی... کار به عروسی نکشید.

زده و را انگار فهمیده بود... وحشت منظورم

 پرخجالت گفت:

 گونش؟-

 ناباور نگاهش کردم.
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 کار کردی تو؟وای آیشن... چی-

 صورتش را میان دستانش پنهان کرد و نادم گفت:

شد اصال... گفت خدا نفهمیدم چیدونم... بهنمی-

محرمیم... گفت زن و شوهریم... چندوقت بعد هم 

 دونم گونش!منم خامش شدم... نمیعروسیمونه... 

سمت تخت دستش را گرفتم و همراه خودم، به

 کشیدمش. روی تخت نشاندمش و پرسیدم:

خوای جدا بشی؟ گفتنیه؟ اگه ببینم، واسه چی می-

 تونی... بهم بگو!می
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اش را باال ودند. بینیهایش به خود رنگ گرفته بگونه

 کشید و با صدایی پر بغض و لرزان گفت:
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قدر خودمو راحت توی خواست ایندلم نمی-

اختیارش بذارم. ولی خب... من خیلی چیزارو 

دونستم گونش! بعد فقط همون یه بار بود... نمی

یاشار دیگه منو نخواست... حتی روزها هم... منو 

که آخر سر، زد! دلم گرفته بود ازش... پس می

قدر امروز برگشت و گفت تمومش کنم و این

آویزونش نباشم... بهم حس بدی داد... اصال دوستش 

خواست بمیرم! بهش گفتم جدا نداشتم گونش! دلم می

 بشیم؟ که خیلی راحت قبول کرد و بعد هم رفت... 

فشردم. هم میهایم را از شدت خشم، محکم بهدندان

 غریدم:

 اون؟ باید باهاش صحبت کنم. االن کدوم گوریه-

 نگاه لرزانش را به من دوخت.

نه، تو رو خدا! من خودم خواستم گونش. اون -

تونم این حرفی از طالق نزد! من دیگه نمی

هاش رو تحمل کنم. ناسالمتی... شوهرمه! محلیبی

 خوام جدا بشم...ولی انگار نه انگار... می
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 دستم را دوطرف صورتش گذاشتم.

ها رو من نباید بهت بگم، بین... این حرفآیشن؟ ب-

کرد. اما نه االن! نگاه عمه باید باهات صحبت می

کن... تو االن همون آیشِن قبل عقد نیستی... متوجه 

منظورم که میشی؟ خیلی برات سخت میشه جدا شدن 

و جدا زندگی کردن. هم از لحاظ عاطفی، هم 

زناشویی، هم فشاری که نگاه مردم روی دوشت 

یذارن... باور کن خیلی سخته! هنوز اسم نامزدی م

روت هست، درست. ولی به اینم فکر کن... تو 

کاری رو کردی که باید بعد از عروسی انجامش 

 دادی...می

 نفسم را محکم به بیرون فرستادم.

دیگه باکره نیستی آیشن! اگر برات باز خواستگار -

اما بیاد و از هم خوشتون بیاد و شرایطت رو بفهمه 

خوری. ردت کنه... این وسط، تویی که ضربه می

برای یاشار هیچ فرقی نداره. اون َمرده. فردا پس 

تونه دست یکی دیگه رو بگیره و باهاش فردا، می

بره زیر یه سقف. چون نه تعهدی داشته که نتونسته 
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رعایتش کنه، نه براش فرقی داره حتی اگه یه بچه 

 سم "مرد" روشه!هم داشته باشه مهم نیست. چون ا
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عصبی از آیشن فاصله گرفتم. روی تخت، توی 

ای زانوی غم به آغوش خودش جمع شد و گوشه

کردم برای دردانه خواهرم؟ مگر کار میکشید. چه

یاشار قول نداده بود مراقبش باشد؟ مگر نگفته بود 

کند؟ ای خدا... چرا دلم را به او نمی دست از پا خطا

 خوش کرده بودم؟

کشن آیشن... خیلی بعضیا فقط اسم مرد رو یدک می-

شون رو پیدا کرد که سخت میشه یه درست حسابی

توی پستی بلندِی زندگی، کنارت بمونه. گفتمت که... 

ها هیچ فرقی نداره که امروز با یکی باشن برای اون
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تونن سر یکی . تا وقتی میو فردا با یکی دیگه..

دیگه رو نگه دارن، خیلی راحت بهشون بها داده 

میشه. برای همین بهت گفتم فکر کن آیشن... گفتم 

فکر کن و با فکر تصمیمت رو بگیر. ازدواج کردن 

های قدر آسون نیست. مشقتو طالق گرفتن که این

وقتا غیر قابل های بعدش بعضیبعدش هست. سختی

بر الزمه که بتونی ازشون بگذری. تحمل میشه. ص

باید خیلی صبور باشی. خرد میشی با حرف و 

 جاهاش رو کردی؟ های دیگرون... فکر ایننگاه

 دستانش را گرفتم و صدایش زدم:

آیشن؟ از دست من دلخور نباش تو رو خدا... -

خاطر خودته... نگاه کن، ما االن هرچی میگم، به

جا و کنیم! اینبرای خودمون که زندگی نمیفقط 

کنه که شرایط و محیط و آداب ما... این رو حکم می

زندگی ما به همه اطرافیانمون مربوطه! به خودمون، 

مون! به هرکسی که مون، ایل و طایفهخانواده

شناسیمشون! ببین، شاید یاشار شناسیم و شاید نمیمی

بشین باهاش  ای ناراحت و دلخوره.از چیز دیگه
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حرف بزن. به نتیجه برس. بعد حرف طالق رو پیش 

ست که جاری میشه و بکش. هیچی نیستش، یه صیغه

این رابطه شما، تموم میشه میره پی کارش. ولی به 

فکر بعدش هم باش آیشن. به فکر خودت و 

شرایطت. به زندگِی بعد از یاشار هم فکر کن، بعد 

 .ای رسیدی بهم بگو..به هر نتیجه

بلند شدم و خواستم بروم که دستم را گرفت و مرا 

 سر جای خودم نگه داشت.

تونم با اون من انتخابم رو کردم گون باجی... نمی-

دونم دونم حرفم زور داره. میآدم زندگی کنم... می

 تونم تحملش کنم. سخت میشه برام. ولی نمی

 سرش را پایین انداخت و ادامه داد:

ها گفتنی نیستن. همون ناگفته خیلی چیزها هست که-

هایی که به هستن که دل آدم رو به درد میارن! ناگفته

تونی بگی که بلکه ترین آدم زندگیت هم نمیمحرم

 تر بشی...سبک
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توانستم انتخابش جدا شدن از یاشار بود، نمیاگر 

برای ماندن در این رابطه پافشاری کنم. خودش 

دانست چه چیزی برایش خوب دیگر بهتر از می

گرفت که است و چه چیزی، بد. خودش تصمیم می

توانست با خواست و میزندگی االنش با یاشار را می

 های پس از طالقش زندگی کند، یا نه... حرف

گفتند هایی که میترسیدم. نگاهاز نگاه دیگران می من

هایی که بیوه شدن شرف دارن به مطلقه شدن! نگاه

های تیز و کردند. نگاهآودوند و شانه خم میفشار می

 بُرانی که کاری جز زخم زدن هم نداشتند! 

هایی که هنجاری را شناختمشان؛ وقتخوب می

گذاشتم، پا می شکستم یا قاعده و قانونی را زیرمی

کرد. گاهی حتی چشم دیدنم را هم نداشتند، مالمتم می
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انگار که خطای خارج از شرعی کرده باشم! و چه 

 بسا، وضعیت آیشن هزارن بار بدتر از من بود... 

شناختمش... حال دیگر مطمئن یاشار را خوب می

کار بودم که این آدم، مرد زندگی نیست. ولی چه

ی خواهرم و دل از کف رفته توانستم بکنم بامی

 ام؟ اصرارهای عمه

اش تکیه از آالچیق بیرون آمدم و به ستون کناری

زدم. باید این موضوع را زودتر به هورتاش 

گرفت که با یاشار و اداهایش گفتم، که تصمیم میمی

کس کار کنیم. بحث زندگی یک دختر تنها و بیچه

شد را یخته میدرمیان بود که از قضا، آبی که نباید ر

روی زمین ریخته بود و حال جمع کردنش به اندازه 

 از دست رفتن آبرویش، دشوار...

بار را پشت اسب گذاشتم و افسارش را گرفتم. در 

ای که حین رفتن، به آن دو نفر فکر کردم و رابطه

رفت و شاید برای دوام داشت رو به زوال می

 آمد...شان هیچ کاری هم از دست من برنمیرابطه
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توانست التهاب حتی آن باد خنک و مالیم هم نمی

گرفتم صورتم را کم کند. از درون داشتم آتش می

انگار. دست آزادم را روی صورتم گذاشتم تا از 

 فایده بود. گرمایش کم کنم، اما بی

هورتاش که مرا دید، جلو آمد و افسار را از دستم 

 گرفت. 

 نَه اُوِلب؟ -

 تکان دادم.سرم را به دو طرف 

 ها کجان؟هیچی... بچه-

 ات... بیا ببینم.دست دخترعمه-

افسار را رها کرد و مچ دستم را گرفت. مرا به 

داخل آالچیق گرفت و کشاند. دو دستم را گرفت و 

 جدی پرسید:

 شده؟بگو، چی-

 آب دهانم را فرو بردم و آرام نالیدم:

 یاشار...!-
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هایش در هم رفت و گره کوری میان سگرمه

 ابروهایش افتاد.

 باز چه غلطی کرده؟-

هایم را گرفت و لبم را به زیر دندان کشیدم که شانه

 تر آورد.سرش را نزدیک

 بگو گونش، تو رو خدا! بگو چه خبطی کرده؟-

نفسم را محکم بیرون فرستادم و در چشمانش زل 

 زدم.

خواد ازش جدا بشه. میگه سر ناسازگاری آیشن می-

سازه. میگه حتی محلش برداشته گذاشته. باهاش نمی
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کار کنم هورتاش؟ ذاره. من موندم چیهم نمی

 ترسم که یاشار چیزی گفته باشه و...می

کنم اگه دهن باز کنه و حرفی فکش رو خرد می-

ها رو؟ یا از کسی بزنه. آیشن بهت گفت این حرف

 نیدی؟ش

 سریع گفتم:

نه نه، آیشن گفت بهم. از کی شنیده باشم؟... گفت -

خواد جدا بشه. بهش گفتم روش سازن و میباهم نمی

فکر کنه و بعد تصمیمش رو بگیره. نمیشه 

 طوری جدا بشه که، اونم بعد چندماه نامزدی.همین

 دستش را روی سبیلش کشید و تابی به آن داد.

 م.باید با یاشار حرف بزن-

 چه حرفی؟-

 تیز نگاهم کرد و شانه باال انداخت.

 های مردونه!حرف-

 وار پرسیدم:آب دهانم را فرو دادم و زمزمه
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ترسم ی تو میهای مردونهمن از این حرف-

هورتاش! نگاه کن... بذار خودشون حلش کنن. ما 

دخالت نکنیم. من به آیشن میگم بشینه و باهاش 

کردن. نمیشه که صحبت کنه، شاید باهم مدارا 

قدر راحت طالق بگیرن و از هم جدا بشن. شاید این

 مشکلشون با حرف زدن، حل شد.

اگه با حرف زدن درست نشد، چی؟ تو تضمین -

کنی آینده زندگیشون رو؟ که فردا پس فردا، بدتر می

تری چیز حالت رسمیاز این نشه؟ تا نامزدن و همه

. االن فقط به خودش نگرفته، بهتره زودتر جدا بشن

 کشن.خودشون دارن عذاب می

 صورتم را میان دستانم پوشاندم و نالیدم:

کنم باهم حرف بزنن؟ کنی چرا اصرار میفکر می-

شون اون حالت رسمی رو به خودش گرفته! زندگی

 تونن!تونن هورتاش، نمینمی

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼
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 قسمت صد و پنجاه و دوم️▪

 

 

 وای...-

روی تخت گوشه آالچیق نشست و پشت دستش را 

 جلوی دهانش گذاشت. نگاهم کرد و پرسید:

تو با خواهرت حرف نزده بودی مگه؟... حواس -

شرف کجا بود؟ من باید باهاش صحبت کنم، اون بی

طوری نمیشه گونش. هر غلطی که دلش بخواد، این

خدا که نمیشه! من بکنه و بعد جا بزنه؟ نمیشه... به

 بیشرف رو آدم نکنم، هورتاش نیستم! اون

 بلند شد و خواست برود که از بازویش چسبیدم.

 هورتاش، سنی آهلل! من رو نگاه کن؟ -

 طرفم چرخید.ایستاد و کالفه، به

 شده؟باز چی-
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ببین، االن سود حرف زدن تو با اون چیه؟ ببین، -

کار خارج از شرع که نکردن. زن و شوهرن، خب؟ 

معرکه بگیریم! برای همین میگم،  خاطرشنمیشه به

خود آیشن باید باهاش حرف بزنه و باهم به نتیجه 

برسن. ما چیزی بگیم، فقط وضع رو بدتر کردیم و 

جای درست کردن ها رو زیاد کردیم. بهکدورت اون

 ابروش، چشمش رو کور نکن!

سر تکان داد و بازویش را از میان دستانم بیرون 

 کشید.

ن میرم سر کارم، وسایل رو بیارم باشه... باشه! م-

 ها و خواهرت باشه.آالچیق. تو هم حواست به بچه

 چشم، تو برو.-

جا، روی زمین با رفتنش، نفس عمیقی کشیدم و همان

مان آمده بود؟ آن هم نشستم. چه بالیی به سر زندگی

تازه وقتی که داشتیم روی خوش زندگی را 

 دیدیم... می
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شار، خودش را راحت شاید با جدا شدنش از یا

کرد اما حرف و حدیث دیگران و آینده خودش... می

ُمردم نگرانش بودم. خیلی هم نگرانش بودم... می

 آورد!اگر خم به ابرو می

سرم را روی زانوهایم گذاشتم و چشم بستم... بلکه 

 درِد سرم شده کمی، آرام شود...

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼

 جاه و سومقسمت صد و پن️▪

 

 

هایشان به عقب افتاد و خاطر این جدلازدواجشان، به

گرفتند. ساری بیگ کدام حتی سراغش را هم نمیهیچ

و عمه با من صحبت کردند تا دلیلش را بدانند و گفتم 

 که هردویشان به زمان احتیاج دارند. 
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شان را بگیریم، که گفت بهتر است عروسیعمه می

سقف نمانند برای با همین وضعیت زیر یک 

 هردویشان بهتر است. 

خواستم بیش از حد، در زندگی خواهرم دخالت نمی

اش دست من است. کنم که احساس کند افسار زندگی

دیدم، دلم بیشتر به اما خب... آب شدنش را که می

خواستم دخالت سوخت. نمیحال او و شرایطمان می

اقت کنم ولی پژمرده شدن آیشن را به چشم دیدم و ط

 نیاوردم...

سالگی پینار، هورتاش با قرار شد بعد از تولد یک

یاشار صحبت کند که اگر هردو طرف راضی 

اش. بودند، جدا شوند و هرکسی برود پی زندگی

زد و بیشتر یاشار خیلی دیر به دیر، به ایل سر می

گذراند. جانی به تن آیشن نمانده وقتش را در شهر می

شد. غرتر از دیروز میبود و هرروز، نحیف و ال

شد و من هیچ کاری طفلکم داشت مثل شمع آب می

 آمد...از دستم بر نمی
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فقط چندروز به تولد پینار مانده بود که یاشار از 

شهر بازگشت. هورتاش تا فهمید، بلند شد برود که با 

او صحبت کند. به پایش بلند شدم و همراهش، تا دم 

 در رفتم.

بره... باشه؟ نگاه کن... بدون دعوا تمومش کن -

چیزی نگو که بعدا یقه خواهرم رو بگیره ها... خب؟ 

ها هم هرچی باشه، زن و شوهرن. بیشتر از یه اون

 ساله نامزدن. 

سر تکان داد و خواست برود که دوباره بازویش را 

 گرفتم.

هورتاش تو رو خدا... کاری نکنی، بره دست روی -

 میرم!می خدا منخواهرم بلند بکنه ها! به

هایم را گرفت و مرا به سر تکان داد و کالفه، شانه

 داخل آالچیق فرستاد.

باشه... باشه! تو برو، من حواسم هست. هم به -

ها، من خواهرت، هم به اون شوهرش! برو پیش بچه

 گردم.االن برمی
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های تانیش بلند شد که به صدای "آنا" صدا زدن

تانیش را به اجبار، به داخل آالچیق بازگشتم و 

آغوشم کشیدم. حواسم پی هورتاش و یاشار بود و 

کردم... و در دل دعا حواس، تانیش را نوازش میبی

کردم هورتاش حرفی نزند که به ضرر خواهرم می

 تمام بشود...

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼

 قسمت صد و پنجاه و چهارم️▪

 

 

پوستش  جویدم واسترس داشتم. لبم را از حرص می

کندم. عمال داشتم از ترس و هایم میرا با دندان

توانستم از حال آیشن مردم. کاش میاسترس می

خبری بگیرم یا حداقل نزدش بروم. که تسکینش دهم 

هنگام و و خودم هم آرام بشوم. اما ترس بازگشت نابه

 خشمگیِن یاشار را داشتم...
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د که ای نبوحاال یاشار برایم، آن پسرعموی عوضی

اش کنم و بگویم برود پی بتوانم سیلی محکمی حواله

اش... حال نقش شوهِر خواهرم را داشت و زندگی

 زندگی عاطفی خواهرم، بسته به احوال او بود. 

تابی گذراندم. تمام آن دوساعت را در تشویش و بی

باالخره هورتاش آمد و به پایش بلند شدم. تانیش را 

بازی شود، سپس ای گذاشتم که مشغول گوشه

 طرف هورتاش رفتم و نگران پرسیدم:به

 شد؟ حرف زدید؟ چی گفت؟چی-

 سرش را تکان داد و نگاهش را به اطراف چرخاند.

گفت شد جدا بشه. میآره. حرف زدیم... راضی نمی-

از زندگیش راضیه! گفتم به فکر آیشن باشه... گفتم 

ونم یه نگاه به سر و وضع اون دختر بندازه، ببینه ا

راضی هست؟ برگشت گفت براش مهم نیست! خیلی 

جلوی خودم رو گرفتم که زیر مشت و لگد نگیرمش 

 گونش... خیلی جلوی خودم رو گرفتم!
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دستش را گرفتم و به سمت تخت کشیدمش. روی 

تخت نشاندمش و سریع بیرون رفتم که برایش چای 

 توانست آرامش کند!بیاورم. االن فقط همین چای می

نی لرزان و پر استرس، استکان را آوردم و با دستا

کنارش، روی تخت گذاشتم. دستم را میان دستان 

 مردانه و سردش گرفت و آهسته گفت:

 آروم باش دختر. چیزی نشده که!-

آمد! آب گلویم خشک شده بود. نفسم به زور باال می

 دهانم را فرو دادم که گلویم تر شود. سپس گفتم:

 دی؟شد؟ راضیش کربگو، چی-

 دستم را آرام فشرد و سر تکان داد.

زنه. ولی آره، گفت میره و با آیشن حرف می-

گم... تا خود یاشار نخواد، گونش... بازم می

تونیم خواهرت رو به زور ازش بگیریم که! نمی

که از همون ای هم نداریم، جز اینبهونه قانع کننده

 اول ناسازگاری کرد.

 با بغض گفتم:
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هورتاش؟ دیدی چه بالیی به سر  آیشن رو دیدی-

خواهرم اومده؟ طفلکم داغون شده! جون توی تنش 

نمونده دیگه. یه وعده غذای درست حسابی 

 ام!خوره. رنگ به روش نمونده بچهنمی

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼

 قسمت صد و پنجاه و پنجم️▪

 

 

با انگشت شصتش، پشت دستم را دورانی نوازش 

 کرد و گفت:

خب ببین، بازم نمیشه کاری کرد تا وقتی یاشار -

خودش نخواد. خواهرت هم درست میشه... ولی بازم 

میگم، یه بحث کوچیکه گونش... شایدم اصال هیچ 

بحثی نیست. فقط دلخورن از هم و کدورت پیش 

 اومده.
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 اخم کردم و دستم را از میان دستانش بیرون کشیدم.

هم اون اوایل دعوا و بحث داشتیم. ما هم از هم ما -

 طوری نشدیم؟ هان؟دلخور بودیم. نبودیم؟ چرا ما این

دستش را عقب کشید. مشت کرد و روی پایش 

گذاشت. فنجانش را برداشت و قبل از نوشیدن چای، 

 آرام گفت:

 شاید چون اون اوایل واسه تو اصال مهم نبودم!-

د... داشت طعنه حرفش برایم خیلی گران تمام ش

 زد؟می

بلند شدم و تانیش را از گوشه آالچیق برداشتم. 

 رفتم، دلخور گفتم:درحالی که از آالچیق بیرون می

بهت صدبار گفتم، بازم میگم... من وقتی نسبت -

بهت تعهد پیدا کردم، تموم آدمای قبلی زندگیم رو 

پشت سرم گذاشتم. همون وقتی که بله رو دادم، چشم 

هر احساسی که داشتم و پا گذاشتم توی  بستم روی

چادر پدرشوهرم! شاید یه چیزهایی توی گذشته من 

بود، ولی توی همون گذشته باقی موندن! خودم اومدم 
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ام گفتم تا بدونی و با زبون خودم، بهت درباره گذشته

و فکر نکنی چیزی ازت مخفی دارم. ولی دونستنت 

ی سرم که هم دلیل نمیشه که پتکش کنی و بکوبی تو

 بلکه دلت خنک بشه! 

پشت کردم و خواستم بروم که از پشت سر، صدایم 

 زد:

 گونش؟ وایستا ببینم.-

 پرده را انداختم و بلند گفتم:

من هیچ حرفی باهات ندارم! میرم پیش ساری بیگ. -

زنه و داغ دلم رو حداقل اون بهم زخم زبون نمی

 کنه!بیشتر نمی

رفش را بشنوم. از زد اما نماندم تا حصدایم می

دستش دلخور بودم... خیلی هم بد دلخور بودم. حقش 

ای که را نداشت بحث گذشته را به میان بکشد. گذشته

شاید کمترین تقصیرش، به گردن من بود. حداقل 

کشید... حاال که در نباید حاال حرفش را پیش می
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بدترین شرایطم قرار داشتم و دنبال بهانه بودم که 

 یه یا قهر کنم...بزنم زیر گر

کردم... کجا را دلم گرفت... به فرض که قهر می

داشتم بروم؟ نه آغوش مادری... نه خانه پدری... نه 

خواهر یا برادر بزرگتری... تمام غم عالم به دلم 

 ریخته بود انگار...

سالنه سالنه، مسیر آالچیق ساری بیگ را در پیش 

توانست های همان پیرمرد، میگرفتم... بلکه حرف

 آرامم کند...

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼

 قسمت صد و پنجاه و ششم️▪

 

 

گذشت. هم من چندروزی از آن بحثم با هورتاش می

زد و در حد رفتم، هم او به من سر میبه آالچیق می
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مان کردیم. اما رابطهچندکلمه، باهم صحبت می

 چنان شکرآب بود و هیچ کداممان هم سعی درهم

بهتر کردنش نداشتیم. نه او تالشی برای حرف زدنم 

کرد و نه من. دلم لک زده بود برای حرف زدن می

های و خندیدن و در آغوش کشیدنش... برای بوسه

هاش گرم و پر عشقش. اما گاهش و نوازشگاه و بی

 دادم؟طور برایش شرح میحرف دلم را چه

از نهره را رها کردم و چادر را از دور کمرم ب

کردم. پینار را از پشت کمرم پایین آوردم و در 

کرد کودکم. بوسیدمش و تابی میآغوش گرفتمش. بی

اطراف نگاه کردم، بلکه کسی را پیدا کنم که پینار  به

 ای، به او بدهم. را برای چنددقیقه

با دیدن هورتاش، ابروهایم باال پریدند. این وقت 

نگاهم به  عصر، برای چه به یورد بازگشته بود؟

ارمغان افتاد که بلند شدم و همراه پینار، به سمتش 

ای باشد برای فهمیدن قصد رفتم که بلکه بهانه

 بازگشت او.

 جلو رفتم و آرام صدایش زدم:
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 عمه؟-

 ملحفه خیس را روی طناب انداخت و صاف ایستاد.

 جانا؟-

میگم... میشه پینار رو نگه دارید؟ آروم نمیشه. من -

 نهره کنم. باید شیر رو 

 دستانش را برای در آغوش گرفتن پینار باز کرد.

 دارم آلما رو.بده جانم، خودم نگهش می-

لبخند کجی روی لبانم نشست. از بس هورتاش "آلما" 

شناختنش! سنگینی صدایش زده بود، به اسم آلما می

کردم اما سرم را نگاهش را روی خودم احساس می

 نچرخاندم که ببینمش.

را محکم بیرون فرستادم و خواستم بروم که نفسم 

 صدای ارمغان را شنیدم:

 کجا انشاهلل پسرم؟ باز داری میری شهر؟-

آره عمه، چندتا اسب باید ببرم گیالن. احتماال یه -

 ای نباشم.هفته



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1829 

قدر از من دور شده دلم از این سردی گرفت... چه

 گفت قرار است برود؟بود که حتی به من نمی

 

 لَرارم: اولدوزلی ِگئَجهفصل چه️◼

 قسمت صد و پنجاه و هفتم️▪

 

 

داخل آالچیق شدم و پرده را کشیدم. به کل نهره و 

شیِر مانده را فراموش کرده بودم. سرم درد گرفته 

سوخت و صدایم هم بود. از آن بیشتر، دلم. دلم می

 آمد. در نمی

دیدم که پرده آالچیق کشیده شد و خود را به ندیدن 

فسم را پر آه بیرون فرستادم و خودم را زدم. ن

های روی تخت نشان مشغول مرتب کردن پشتی

 دادم. 
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کنار صندوق نشست و بازش کرد. دستی لباس نو 

رفت؟ آن هم برداشت و به تنش کرد. واقعا داشت می

قدر نامرد و بدون خداحافظی و حتی گفتن به من؟ این

 محبت شده بود؟بی

ستادم... حتی در عین قهر نفسم را پر آه بیرون فر

بودن هم، رخت خوابم را از او جدا نکرده بودم. 

کنارش بودم. درست پهلو به پهلویش. بدون توجه به 

خوابیدیم و همان شنیدن صدای هم، فقط کنار هم می

کرد و مرا به خواب هایش بود که آرامم مینفس

هایش برد. منی که حتی بدون شنیدن صدای نفسمی

شدم، قرار بود چندروزی را بدون او سر ناآرام می

کنم و این برایم... درست مثل یک کابوس 

 ناک بود!وحشت

رفت. هایش را شنیدم... داشت بیرون میصدای قدم

خداحافظی، خیلی آرام، بدون حتی یک کلمه بی

 حرفی!
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هایش کند بازگشتم و از پشت سر نگاهش کردم. قدم

نگار. نفسش را با آمد برود او آهسته بود. دلش نمی

 شدت بیرون فرستاد و آهسته گفت:

ها باش... من زود مراقب خودت و بچه-

 گردم... خداحافظ...برمی

حتی بازنگشت و نگاهم کند... اما این مخاطب قرار 

شد دادنش... این دلواپس و نگران بودنش... مگر می

در این حالتش ببینم و دلم برای در آغوش کشیدن و 

 بهاِر پیرهنش تنگ نشود؟ بوییدِن بوی

هایی بلند، خودم را به او رساندم و از پشت با قدم

سرش، بغلش کردم. سرم را به کمرش تکیه زدم و 

به ضربان قلبش گوش سپردم. ابتدا آرام بود، اما بعد 

اش قرار شد. محکم خود را به دیواره سینهتند شد. بی

کوبید که یک آن به سمتم چرخید. او هم مرا در 

اش مثل حصار آغوشش گرفت. دستان مردانه

محکمی دور کمرم چرخید و مرا به خودش فشرد. 

پر احساس و با عشق، روی موهایم را بوسید و 

 اش را روی سرم گذاشت.چانه
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اش پنهان کرده بودم و حتی تاب سرم را توی سینه

کردن در چشمانش را هم نداشتم. عاشقش نگاه 

چاره و مجنون بودم... چاره چه بود؟ دلم شده بود بی

دیدن چهره دلبر و پیچ و تاب موهایش و شنیدن 

اش... جنون داشت طفلکم! جنون صدای بم و مردانه

دیدن چال گونه و بوی عطر پیرهنش و در آغوش 

طور بدون او دوام کشیدن و بوسیدنش... چه

 ردم؟آومی

 تو هم مواظب خودت باش... باشه؟-

صورتم را قاب گرفت و زل زد در چشمانم. 

چرخید، آرام که نگاهش بین دو چشمانم میدرحالی

 نالید:
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این چندروز رو دور بودیم اما نزدیکم بودی... -

 طور این دورِی نزدیک رو تحملش کنم؟چه

ام را عمیق بوسید. چشمانم را بسته و پیشانیخم شد 

 بردم که گفت:اش لذت میبودم و داشتم از این بوسه

دونم از دستم دلخوری... بهت حق میدم. خودم می-

ها. مقصر هم ریختم بعد از زدن اون حرفهم به

بودم، ولی دل و جرئت به گردن گرفتنشم نداشتم. از 

نیتم رو با دست اون عوضی دلم خون بود و عصبا

بخشی دیگه هام سر تو خالیش کردم. میحرف

 گونش؟... هوم؟

چشمانم را باز کردم و نگاه کردم به آن چشمان 

 پریشان حالی که منتظر جوابم بود.

بهت که گفتم، تمومش کنیم بره. تو خودت باز -

بحثش رو پیش کشیدی. بیا دیگه بهش فکر نکنیم... 

 تره.وجدان هردومون راحت

 ا آسوده بیرون فرستاد.نفسش ر
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آره، ولی این به دل گرفتن و قهر کردنای تو، آخر -

سر پدر من رو درمیاره! نگفتی چی به سر من میاد 

 که پیشم هستی ولی ندارمت؟

 اش را نوازش کردم و آرام، فاصله گرفتم.گونه

خودت نخواستی که داشتی باشی. وگرنه من پیشت -

ردی ببینی قدری مغرور بودی که نکبودم! اون

 عروست داره واسه آشتی باهات پر پر میشه!

 از کمرم گرفت و مرا به خودش چسباند.

 آخی قادُون َمنَه! َسنه قربان اُواّلم من!-

تر بروم که با دلم برایش ضعف کرد! خواستم نزدیک

ای، هردو از هم فاصله شنیدن صدای تک سرفه

 گرفتیم.

 هورتاش؟ هارداسان بابا جان؟- 

را جلو کشیدم که هورتاش صدایش را صاف یایلقم 

 کرد و گفت:

 اینجاام آتا، االن میام.-
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جلو آمد و خواستم چیزی بگویم که خم شد و مرا تند 

و پرشیطنت بوسید. چشمانم تا حد امکان درشت شده 

نگریستم که فاصله گرفت و و به چهره خندانش می

 چشمکی زد.

 با اجازه، من برم گلین!-

در بدرقه کردم و بعد از احوالپرسی با او را تا دم چا

ساری بیگ، هورتاش با من هم خداحافظی کرد و 

 زور مرا سمت نهره فرستاد.به
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ها و تا بازگشت هورتاش، تمام روزم را با بچه

گیر زدم. دخترکم گوشهدردهای آیشن سر و کله می

خندید، نه حتی زد، نه میبود. نه حرف می شده
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خورد. چپیده بود داخل آن غذای درست و حسابی می

چادر دلگیر و زانوی غم به آغوش کشیده بود. یاشار 

 برای کار به شهر رفته و هنوز بازنگشته بود. 

سالگی پینار را پس از بازگشت هورتاش تولد یک

رش را گرفتیم. به همان بزرگی و باشکوهی که تصو

کردم، مراسمش برگزار شد. شامی مفصل به کل می

ها داده شد و تا خود صبح، زدند و ایل و طایفه

های اولش را رقصیدند و شادی کردند. دخترکم قدم

از فاصله چندوجبی من و پدرش طی کرد و خودش 

را در آغوش هورتاش انداخت. پینارم عجیب عاشق 

ی اگر دخترکش آتایش بود. پدرش هم بدتر از آن. یعن

گفت جانت را برایم کرد و میجا زبان باز میهمان

لحظه جانش را تقدیم خواسته آلمایش  بده، همان

 کرد...می

مدتی از شب تولد پینار گذشته بود که هورتاش 

که لباسش را هراسان از خواب بیدارم کرد و درحالی

 پوشید، گفت:می

 ..گونش؟ گونش جان؟ بیا بریم آالچیق آتام.-
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آمد. هراسان بلند شدم و صدای های های گریه می

نفهمیدم چه به تن کرده، از آالچیقمان بیرون رفتم. با 

ها را به آنان سپردم و داخل دیدن سمن و عمه، بچه

آالچیق شدم. مارال از حال رفته و مادرش، سرش 

کرد. را روی آغوشش گذاشته و نوازشش می

نالید. نفسم روزگار میگریست و از ظلم پایش میپابه

 بند آمده بود... چه بالیی سر چه کسی آمده بود؟

 هورتاش آرام در گوشم گفت:

شوهرش... توی خواب سکته کرده انگار. تو باش -

 پیششون، من با آتام برم سِر جنازه، برای شستنش...

جا روی زمین نشستم و ماتم زده، نگاهشان همان

ال... دخترک کردم. ای داد بر من... طفلک مار

بیچاره، چه به سرش آمده بود؟ هنوز غم از دست 

کرد که همسرش را دادن پدر روی دلش سنگینی می

 هم... وای به حال و روزش...
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اش از همان حتی نا نداشت نفس بگیرد. چهره

چندروز گذشته تا امشب، در هم شکسته و پیر تر به 

 رسید...نظر می
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سمت جانش را داخل ملحفه سفیدی پیچیده و بهتن بی

اش کردند. زنان با گریه و زاری، قبرستان راهی

همراهش شدند و تا رسید به گورستان سرد و 

زده، برایش الالیی خواندند و مرثیه سرودند. دیدن مه

، دلم را به درد آلود و شکسته مارالصورت اشک

. به عشق پس از ازدواج ایمان داشتم... آوردمی

مطمئن بودم او هم همسرش را دوست داشت که 

لحظه هم کرد. حتی یکاش را میتابیطور بیاین
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لحظه توانستم خودم را جای او بگذارم. حتی یکنمی

شود را تصور توانستم دردی که متحمل مینمی

شد پس از این اتفاق، زنده ماند و کنم... مگر می

 زاداری کرد؟ ع

رفت، ای که فقط راه میهرچند مارال چیزی از مرده

رفت، جان و سالنه سالنه راه میکم نداشت. بی

رفت و ریخت، گاهی چشمانش سیاهی میاشک می

اگر من یا ارمغان کنارش نبودیم، به خاک 

 نشست.می

آخر سر، طاقت نیاورد و چند قدمِی قبر همسرش به 

زد و به فرق سرش خاک نشست. خاک را چنگ 

ریخت. زار زد و گله کرد. زار زد و از نامردی 

روزگارش گله کرد. از زمین و زمان گالیه داشت 

 انگار. از خدا هم حتی، دلش گرفته بود.

کنارش نشستم و سعی در آرام کردنش داشتم... اما 

 توانستم آرامش کنم؟ مگر می
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د و با دیدن آن صحنه، نیاز مبرمی داشتم که یکی بیای

 دل پر آشوب مرا آرام کند.

خاک سرد که به رویش ریخته شد، مارال خیره به 

سمت خاک از حال رفت. زیر بغلش را گرفتم و به

خودم کشیدمش. کف دستان و روی لباسش پر خاک 

 ام شد، جلو آمد و آرام گفت:بود. هورتاش که متوجه

ببرش آالچیق خودمون، بذار استراحت بکنه. من -

برم آالچیق آتام. امشب رو سریع شام یبقیه رو م

ام هم داره حلوا بذاریم برای احسان اون مرحوم. خاله

 پزه، بعدش اگر تونستی بری بهش کمک کنی.می

سر تکان دادم و خواستم از زیر بغلش بگیرم و 

بلندش کنم که زورم به او نرسید. نفسم را محکم 

 بیرون فرستادم و کالفه چشم چرخاندم تا کسی را

 پیدا کنم، که هورتاش صدایم زد:

 بذار بیام کمکت. -
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از زیر بازویش گرفت و او را تا کنار اسبی در 

همان نزدیکی، آورد. روی اسب گذاشتمش و 

 افسارش را در دست گرفتم.

طرف یورد جمعیت از سمت قبرستان، به

گشتند. جلوتر از همه رفتم تا مارال را برای میباز

برسانم و دستمالی نم به سر و  استراحت به آالچیقمان

 صورتش بکشم.
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مان را پریشان حالی و احوال ناخوش مارال، همه

به ناراحت و نگرانش کرده بود. تانیش و پینار را 
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عمه سپرده بودم و خودم تا مراسم چهلم، در کنار 

 مارال و ارمغان ماندم و کمکشان کردم.

بار جهیزیه مارال به آالچیق آتایش برگشت. پس از 

اش کشیده، چهلم همسرش، چادری سیاه روی جهیزیه

آالچیق را کال جمع کرده و نزد طایفه بازگشته بود. 

اش بود و تا سوخت. اما اول جوانیحالش میدلم به

توانست دوباره ازدواج کند و کودکی نداشت، می

 توانست...تشکیل خانواده دهد. می

توانست نفسم را پر آه بیرون فرستادم. اصال دلش می

با این قضیه کنار بیاید؟ که دوباره ازدواج کند و 

 سوار مرکب، برای بار دوم و به خانه دیگری برود؟

ام فکر و ذکرم شده بو اصال در حال خود نبودم... تم

 اش. این روزهای مارال و زندگی

مالقه بزرگ را درون دیگ چرخانده و سپس آرام به 

اش کوبیدم. کنار اجاق گذاشتمش و خواستم کمر لبه

 سمتم آمد.راست کنم که پسر کوچکی، با دو به

 گونش خانم، گونش خانم...-
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 خم شدم تا صدایش را بهتر بشنوم.

 شده؟جانا، چی-

 فسی گرفت و آب دهانش را قورت داد.ن

آیشن باجی... االن کتک خوردش! شنیدم داشت -

 شد.کرد. دیگه نفهمیدم چیگریه می

نفسم بند آمد و قلبم در سینه فرو ریخت. به صورتم 

 زده پرسیدم:چنگ انداختم و شتاب

 یعنی چی؟ کجاست االن آیشن؟-

 اش را با سر آستینش پاک کرد.بینی

ه! رفتم سراغ احمد، باهم بیایم. بعد دیگه دونم کنمی-

 آیشن رو ندیدمش!

 هول و پریشان، خود را داخل آالچیق انداختم و گفتم:

 یکی بیاد باالی سر اجاق، من دارم میرم!-

 سمت آالچیق آتایم پا تند کردم.و به

شد؟ چرا من این مسیر لعنتی... اصال مگر تمام می

 با اسب نیامده بودم؟ 
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ج و هول بودم که یادم رفت مسیر دور قدری گیآن

 توانم ادامه بدهم.است و پیاده نمی
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کسی باالخره به آالچیق رسیدم و داخلش شدم. هیچ

نظر هم ریخته و شلوغ بهجا نبود. داخل، بهآن

و من تازه راه بود جا بهرسید. انگار که جنگی اینمی

 خبردار شده بودم!

از آالچیق بیرون زدم و افسار اولین اسبی که دیدم 

را گرفتم و سوارش شدم. پایم را به پهلویش کوبیدم 

 هدف تاختم.و بی

گشتم اصال؟ دختری مقصدم کجا بود؟ دنبال چه می

شاد و خندان با چشمانی مشکی و درخشان، که حال 
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آن پوست انگار تمام صورتش غرق خون بود و 

سفید و براقش، پر از خون مردگی و کبودی... حتی 

 انداخت.تصورش هم تمام تنم را به لرزه می

نفسم را محکم به بیرون فرستادم و دوباره پایم را 

 کوبیدم.

 یِری حیوان... یِری!-

دیدم؟ اصال سر حال بود؟ قد و باالی رعنایش را می

 یا قرار بود روی زمین رصدش کنم؟

لرزه افتاده بود. گرمای دشت، تنم به بر خالف 

 گشتم؟کجای این دشت بزرگ را باید دنبالش می

گذشت. حال تمام تنم ام میساعتی از سرگردانییک

ام خیس عرق شده بود. پشت دستم را روی پیشانی

کشیدم و برای بار آخر، سمت پرتگاهی که در آن 

 سوی دشت بود، رفتم.

غار کوچکی را زیر  ارتفاع پرتگاه خیلی کم بود و

پرتگاه دیده بودم. غاری که درست پاییِن پرتگاه 
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قرار داشت و جوی باریکی از آب، از داخل آن رد 

 شد.می

قید تاریکی آسمان و سوز سرمایی که داشت کم کم 

گرفت، زدم و از اسب تمام اطراف را در بر می

جا رسید هماننظرم میپیاده شدم. آخرین جایی که به

جا باشد و باالخره کردم که آندا خدا میبود و خ

 ببینمش...

افسار اسب را به درختی در همان نزدیکی بستم که 

های اسبی دیگر را شنیدم. سرم صدای شیهه کشیدن

آلود نگاهم را چرخاندم و دیدمش، که هراسان و اخم

 کرد.می

منتظرش ماندم و به من رسید. پیاده شد و او هم 

سمتم چرخید و نگران . بهاسبش را به درخت بست

 پرسید:

 شد گونش؟ پیداش کردی؟چی-

 نه، کل این دشت رو گشتم... ولی...-

 سمت پرتگاه چرخید.نگاهم به
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 ولی چی؟-

آخرین گمونم... غار کوچیک زیر اون پرتگاهه. -

 دیدیش دیگه؟

 دستی روی سبیلش کشید و جلوتر از من به راه افتاد.
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تو بمون همین باال، من میرم اون پایین باال -

 بیارمش. باشه؟

 هورتاش؟ َسنی آهلل...-

 سمتم چرخید و با اخم نگاهم کرد.به

 جا تا برگردم. پا نشی بیای پایین!بمون همین-
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طنابی را از داخل خورجین اسب برداشت و به تنه 

درخت نشستم و  جا زیردرخت گره زد. همان

 منتظر، به رفتنش چشم دوختم...

هایم گذشت... پلکشد که از رفتنش مییک ربعی می

هایم، آرام. طناب پشت روی هم افتاده بود و نفس

کمرم که کشیده شد، هراسان بلند شدم و طناب را 

تر باال بیاید. صدای بلند هورتاش را کشیدم تا راحت

 شنیدم:

 بیا کمک کن گونش-

سمت طناب رساندم تا دستش ن خودم را به آنهراسا

را بگیرم و باال بکشمش. با دیدن آیشن که داشت باال 

آمد، به صورتم چنگ زدم و روی خاک نشستم. می

از دستانش گرفتم و باال کشیدمش. خودش را در 

 صدا، فقط بغلم کرد.آغوشم انداخت و بی

ها خودش را هورتاش هم با کمک سنگ و صخره

شید و کنارمان نشست. نگاهش بین من و آیشن باال ک

 چرخید و نفس نفس زنان گفت:
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 من میرم سراغ یاشار، ببینم جریان چیه.-

 با ناراحتی گفتم:

یاشار رفته! صبر کن... بیا کمک کن آیشن رو -

 سوار اسب کنیم.

داد و افسار اسب را از درخت باز کرد. سر تکان 

آورد و روی زمین نشاندش، تا آیشن را سوارش 

که گردن اسب را بغل گرفته بود، حتی کنیم. درحالی

کرد تا صحبت کند. گرفته و پرآه، نفسم زبان باز نمی

 سمت یورد رفتیم...را بیرون فرستادم و به

 هیچ کبودی و سرخی روی تن آیشن نبود. انگار نه

گمانم، آن پسربچه انگار که دعوایی کرده باشند. به

هم دروغ گفته بود! حتی خراشی پشت دست خواهرم 

ها را شنیده و هم نیوفتاده بود. فقط داد و فریاد آن

کرد معرکه گرفته و یاشار، آیشن را کتک فکر می

 زند.می

کرد. نه با من، نه با هیچ کس آیشن صحبت نمی

نشست و خیره ای میگوشه صدا،دیگر. آرام و بی
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ای نامعلوم. حتی دیگر با من هم شد به نقطهمی

 کرد...صحبت نمی
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ترسیدم گذاشتم به آالچیق خودمان بازگردد. مینمی

بار، باز باز بخواهند بالیی به سرش بیاورند. یا این

ی، جایی خودش را گم کند و هم در دشت و کوه

 عاجز بمانم در دوباره دیدنش!

ام گذاشته و مسیر بازگشت ها را روی شانهسبد لباس

از رودخانه را در پیش گرفته بودم که سرم گیج 

ای، روی زمین رفت. چشمانم را بستم و برای لحظه

نشستم. دستم را روی گلویم گذاشته و نفس عمیق 

 ی چه بود؟گرفتم. حالت تهوعم برامی
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شک نداشتم این حس مزخرفم اگر کمی هم ادامه پیدا 

روم. صورتم را میان جا از حال میکند، همین

دستانم پوشاندم که صدای سمن را با فاصله از خودم 

 شنیدم:

 گونش؟ نَه اُلدی؟ *-

ام گذاشت. کنارم نشست و دستش را روی شانه

 ام را بلند کرد و نگران پرسید:چانه

 ه؟ واسه چی نشستی؟حالت خوب-

 با حالت زاری گفتم:

 خوره.هم مینه سمن، خوب نیستم. حالم داره به-

 اخم کرد.

 چیزی خوردی؟-

 سرم را به نشانه نفی تکان دادم.

 نه! -

اش را چین داد و سبدم را درون سبد خودش بینی

 گذاشت.
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آی... چی بگم آخه! مگه تو بچه شیر نمیدی؟ یعنی -

 چی، نه؟ ها؟

گرفت و بلندم کرد. پشت دستم را جلوی  دستم را

 دهانم گذاشتم و آرام گفتم:

 دا! *آیشن قاِلب بوغاِزم-

 ام گرفت و مرا همراه خودش راه برد.از شانه

کار داری آخه؟ بذار اونم تو با زندگی آیشن چی-

قهر زندگی خودش رو بکنه دیگه. توی هر زندگی، 

و آشتی هست. مگه خودت قهر نکردی از شوهرت؟ 

 دعوا نداشتی؟ 

 سرم را تکان دادم که ادامه داد:

 خب دا!-

 

—————————— 

 

 *نه اولدی: چی شد؟
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خاطر او، دا: مانده توی گلویم )به*قالب بوغازم

 توانم.(نمی
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 یدی چی شده... نه سمن؟انگار نشن-

جا کرد که به اعتراض سبد را با دست دیگرش جابه

 گفتم:

 برمش. با یه دست آخه؟سبدم رو بده، خودم می-

شده َسن ایشون اُلماسون* ! خب بگو ببینم، چی-

 مگه؟

 زور از سبدها گرفتم.نگاهم را به

های طایفه اومد و گفت سه هفته پیش یکی از بچه-

زنه. گفت یاشار نیست ن رو کتک مییاشار داره آیش
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و آیشن هم رفت بیرون... زده به کوه و دشت! رفتم 

دنبالشون. کسی توی آالچیق نبود. تا جایی که 

تونستم، دشت رو گشتم. ولی باز نبود که نبود... می

گمونم رفت به غار زیر پرتگاه کوتاهی که توی 

جا دشت پایینی هست... هورتاش هم اومد و همون

اش کردیم. از اون روز به بعد، نه با من حرف پید

خوره و زور غذا میزنه و نه جوابم رو میده. بهمی

کار کنم. دونم باهاش چیخوابه... نمیها نمیشب

گشت، ست برنگشته... حداقل برمییاشار هم سه هفته

کردم. االن موندم من تکلیف خواهرم رو معلوم می

 کار کنم؟ چی

هم هایم را بهام گرفتم و پلکنیدستم را به پیشا

 فشردم.

 ای وای، چی شد باز؟ صبر کن... ببینم اون کیه؟-

های دیگر نایی در تنم نمانده بود. صدای کوبیدن سم

شنیدم. اسب روی زمین و نزدیک شدنش را می

ای که به یاد داشتم، از سمن بود که آخرین جمله

 گفت:
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 وای احمدآقا، َگل بورا*...-

کردم و لحظاتی های اسب را حس میدنتکان خور

بعد، داخل مکان تاریکی شدم. بوی دارچین و نعنا 

آمد... بوی تند گیاهان دارویی باهم قاتی شده و می

شان را نداشتم. آرام الی پلک گشودم و توان تشخیص

 با دیدن مکانی ناآشنا، با چشم دنبال سمن گشتم.

مرا روی تشک دراز کردند که شخصی کنارم 

چنان، نگاهم خیره به سمن بود و نشست و من هم

جا کجاست و مرا برای چه، حتی نا نداشتم بپرسم این

 جا آورده بود!به این

مچ دستم را گرفت و سپس کف دستش را روی 

 ام گذاشت. رو به سمن پرسید:پیشانی

 چی شد؟-

 

 

—————————— 
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 *سن ایشون اولماسون: تو کاری نداشته باش.

 جابورا: بیا این*گل 
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خورد. هم میرفت. حالش هم بهسرش گیج می-

 چندروزه هیچی نخورده... بچه هم شیر میده. 

سمت خودش ام گرفت و صورتم را بهاز چانه

 چرخاند.

 خوره؟ ات شیر میبچه-

ربه آرامی به سرم را تکان دادم که اخم کرد و ض

 ام زد. از درد نالیدم که دوباره پرسید:سینه
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 آخرین بار ِکی عادت شدی؟-

 حالی گفتم:لبم را گزیدم و با خجالت و بی

 دونم... فکر کنم دو، یا سه ماه پیش!نمی-

سرش را تکان داد و دستی روی شکمم کشید. پایین 

شکمم را آرام فشرد که "آخ" بلندی گفتم و به دست 

 ا چنگ زدم.سمن ر

 تو از چاق شدنت نفهمیدی؟-

گیج و گنگ نگاهش کردم که با صدای شیهه کشیدن 

سمت پرده آالچیق چرخید. هورتاش اسبی، سرم به

 "یاهلل" بلندی گفت که زن جوابش را داد:

 َگل ایَچری* !-

پرده را کنار زد و هراسان، خود را به کنارم رساند 

 و در همان حال گفت:

 شده؟جا آوردنت. چیفت ایناحمداقا بهم گ-

زن نگاهی به هورتاش انداخت و نیشش را تا 

 بناگوش باز کرد.
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 ای جان، مشتلُق ایستیرم*! -

نگاه هورتاش، مات چهره رنگ پریده من شد و من 

خندید، نگاه هم ناباور، به پیرزنی که بشکن زنان می

کردم. لبخند آرام آرام روی صورت هورتاش هم می

 اباور لب زد:شکل گرفت و ن

 ای؟حامله-

 طور؟چرخید... آخر چهدنیا دور سرم می

آرنجم را تکیه گاهم کرده و به بالشت پشت سرم 

تکیه زدم. دستم را ناخواسته روی شکمم گذاشتم و 

 مبهوت و گیج پرسیدم:

 ام؟من حامله-

و دستش را جلوی دهانش گذاشت و کل زن خندید 

کشید. نگاهم خیره به شادی زن و سمن بود و چیزی 

فهمیدم. با گرم شدن دستم، نگاهم از اطرافم نمی

سمت هورتاش کشیده شد که لبخند عمیقی به روی به

لب داشت و چشمانش از شدت شوق، داشت 

 درخشید!می
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 لب گزیدم و چشم از او دزدیدم. سمن و ماما بلند

شدند و هلهله کنان، از آالچیق بیرون رفتند که 

تر آمد و سرم را به آغوشش کشید. هورتاش نزدیک

روی موهایم را عمیق و پر عشق بوسید و با صدایی 

 لرزید، گفت:که از شدت هیجان و شادی می

تونم بخوام؟ قادُون َمنه دیگه چی توی این زندگی می-

 آخی! 

چشم بستم. در اش گذاشته و سرم را روی سینه

اش هم انگار شور و شادی به راه انداخته سینه

کوبید و من در وار میبودند... قلبش محکم و دیوانه

تر از بختکردم که مگر خوشدل، به این فکر می

 من هم توی این دنیا وجود دارد؟...

 

 

—————————— 

 

 *گل ایچری: بیا داخل
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 *ایستیرم: میخواهم
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صدای دهل و طبل و هلهله و شادی، به هوا 

برخاسته بود. روی دیدن ساری بیگ را نداشتم. 

توانستم در چشمانش نگاه کنم! اما خودش اصال نمی

ای جلو آمد و پدرانه روی موهایم را بوسید، سکه

ام، ای از پیشانیبار با بوسهسنجاِق یایلقم کرد و این

 تمامم  را غرق خوشی کرد.

داشت. لحظه هم چشم از من برنمیهورتاش حتی یک

زور شدند! بهتر از قبل مینگاهش هرلحظه، درخشان

توجه به همه خودش را داخل آالچیق انداخت و بی

زنانی که دور تا دور آالچیق ساری بیگ نشسته 

چ بودند، جلو آمد که ابرو باال انداختم! این بشر به هی
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شد به او اعتمادی کرد که صراطی مستقیم نبود. نمی

 جا ته مانده آبرویم را هم کف پایم نریزد!همین

کنارم، با فاصله نشست و با لبخند عمیقی، او هم 

هایی را در کف دست ریخت و یکی یکی، به سکه

ام سنجاقشان کرد. پنجمین سکه را هم که وصل جلیقه

 فتن:کرد، نگاهم کرد و با افتخار گ

پنجمین سکه... به افتخار پنج نفری شدِن -

 مون!خانواده

دانستم بخندم یا گریه کنم! سرم را نزدیک بردم نمی

 که گوشش را جلوتر آورد. دم گوشش، با خنده نالیدم:

 تازه سه، چهارساله عروست شدم هورتاش! -

 کمی فاصله گرفت و چشمک ریزی زد.

ش برنامه ها انشاهلل صدسال دیگه هم باشی... برا-

 دارم!

اش را از خجالت گر گرفتم و لب گزیدم که خنده

پشت دستش پنهان کرد و از من رو گرفت. لیوان 
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آبی از دست سمن گرفت و خواست بلند شود که 

 جا ماند.آمدِن ماما به طرف مرا دید و همان

 گونش خانم... بازم مبارکه قیزیم!-

 لبخندی به رویش زدم.

 طور جبران کنم!دونم چهماما جان! نمیممنون -

 خندید و با چشم، به شکمم اشاره کرد.

تو که نه، ولی انشاهلل پسرت میاد و نوه من رو -

 حساب میشیم!گیره، بیمی

 هورتاش از پشت سرش پرسید:

 چی؟ پسره؟ -

ماما با خنده، ضربه آرامی روی دستش زد و سری 

م. این بچه، به نشانه تاسف، برای هورتاش تکان داد

 هیچ وقت قصد بزرگ شدن را نداشت!

آره دا، حالت شکمش رو ببین تو، چه گرده! معلومه -

 که پسره!
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های یواشکی دانستم حواسم را پی قربان صدقهنمی

های زنان های ماما و پچ پچهورتاش بدهم یا حرف

چیق. باالخره هورتاش را بیرون فرستادیم داخل آال

اما طولی نکشید که بوی آتش و گوشت کبابی، فضا 

را پر کرد. گویا باز هم حیوانی قربانی کرده بود... 

 حال من!ی خوشعزیز کرده

قدر کافی کار کردنم خاطر وجود تانیش و پینار، بهبه

گذاشت دست به را محدود کرده بود و حاال دیگر نمی

های کثیف را هم خودش و سفید بزنم. حتی لباس سیاه

داشت و به گشت، برمیغروب هنگام که باز می

شور  برد. هرچند... بیشتر شبیه به گربهرودخانه می

ها بود، اما بابت همان هم از او متشکر کردن لباس

 بودم!
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مدتی گذشته بود که باز سر و صدای گریه از 

نگین نشده بودم. آالچیق آیشن برخاست. چندان هم س

ولی باز هم هورتاش تمام چهارپایان را از من دور 

کرده بود که مبادا بخواهم بدوشم و تمیز کنم و 

 سوارشان بشوم! 

که یکی از دستانم را روی شکمم گذاشته و درحالی

سمت آالچیق کردم، بهجا میپینار را در آغوشم جابه

عادی آیشن رفتم. این سر و صداهایشان دیگر برایم 

های آیشن و کم شده بود انگار... این درد کشیدن

های یاشار، انگار که اتفاقی نیوفتاده باشد... محلی

 مان عادی شده بود!برای همه

ام سمت مسیر آمدهدر راه، کودکی را دیدم که به

رفت. جلویش را گرفتم و گفتم برود دنبال ساری می

ف این شد سر کرد... باید تکلیطور نمیبیگ. این

 کردیم.دونفر را همین امروز، روشن می

تر که شدم، صدای جر و بحثشان باال گرفته نزدیک

 بود:
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 َسن *!تونم یاشار... َسن دَلیمن دیگه نمی-

اش را شنیدم و سپس جوابش را صدای خنده عصبی

 داد:

کی به کی میگه دیوانه! به خودت نگاه کردی؟ چه -

 انتظاری از من داری؟

 یغ جوابش را داد:آیشن با ج

 کشم!ازت جدا میشم. یا جدا میشم، یا خودم رو می-

تر شده بودم و حال، صدایش را واضح نزدیک

 شنیدم:می

 ذارم زندگیم رو خرابش کنی!من طالقت نمیدم. نمی-

 همان بیرون ماندم و صدایش زدم:

 آیشن؟ حالت خوبه؟-

 

———————— 

 

 ای*سن دلی سن: تو دیوانه
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 صدای بلند یاشار را شنیدم:

 بیا تو...-

که نگاهم کند به آیشن نگاه با داخل شدنم، بدون این

 کرد و به او توپید:

ببین خواهرت چه گلی به سر خودمون زده؟ میگه -

 خواد جدا بشه!می

تم و بغلش سمت آیشن رفپینار را زمین گذاشتم. به

ای در خود جمع شده و دستانش کردم. طفلکم گوشه

هایش گذاشته بود. چه از تِن تحلیل را روی گوش

 اش باقی مانده بود؟رفته

 به یاشار نگاه کردم و عصبی غریدم:
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قدری ناراحتش کردی اگه حرفی هم زده، حتما اون-

 که به زبون آورده! 

ریز  صورت دخترکم خیس از اشک بود اما آرام و

خندید. خدای من... اصال این حالش را درک می

 کردم. چه به سرش آمده بود؟نمی

 با زاری گفتم:

 چی به سرش آوردی یاشار؟ خدا ازت نگذره...-

 روی تخت نشست و سرش را میان دستانش گرفت.

خدا باعث و بانیش رو لعنت کنه... گند خورده شد -

 به زندگیم...

اشار خواست بلند شود و فهمیدم. یهایش را نمیحرف

 برود که عصبی و پر تشویش گفتم:

صبرکن... برگرد بشین سر جات! ساری خان بیگ -

االن میاد... بهش گفتم بیاد و تکلیفتون رو همین االن 

 روشن کنه!

 میان ابروهایش گره کوری نشست.
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یعنی چی؟ بقیه قراره برای زندگی من تصمیم -

... چرا اجبار خوام جدا بشمبگیرن؟ من میگم نمی

 کنید؟می

صدای "یاهلل" گفتن ساری بیگ که آمد، یاشار ساکت 

ای ماند و با دستی، موهایش را چنگ زده و گوشه

 منتظر ماند.

ساری بیگ داخل شد و خواستم بلند بشوم که دستش 

را پایین آورد و گفت تکان نخورم. سپس آمد و پس 

ت و از دست دادن با یاشار، پینار را در آغوش گرف

 روی تخت نشست.

 شده؟ باز آشوب به پا کردید که...بگید ببینم. چی-

یاشار از آغوشم بیرون آمد و خودش را به زیر پای 

ساری بیگ انداخت. من و ساری بیگ شوکه شده 

 بودیم. صدای پر بغض آیشن را شنیدم که گفت:

 خوام جدا بشم عمی بیگ... سنی آهلل...من می-
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هایش گرفت و بلندش کرد. دلم بیگ از شانهساری 

شد. چه به روز خواهرم آورده در سینه فشرده می

 بودند؟
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 شده؟ بلند شو باباجان... بیا پیشم بشین ببینم... چی-

هایش روی آیشن حتی نای نشستن هم نداشت. پلک

ار جلو آمد و خواست به او دست هم افتادند که یاش

بزند اما ساری بیگ نگذاشت. دستش را به نشان 

ایستادن جلوی یاشار گرفت و خودش، سر آیشن را 

روی پاهایش گذاشت. پدرانه موهایش را نوازش 

 کرد و آهسته پرسید:

 منه باخ قیزیم... من هم َسنون آتاون*... -
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 آیشن کمی آرام شده بود انگار.

 ردت چیه؟ چی شده؟حاال بگو، د-

سرش را کمی باال آورد و از گوشه چشم به یاشار 

 نگاه کرد.

خدا! من دیگه خوام فقط... همین بهطالق می-

 تونم ساری بیگ...نمی

 صاف نشست و دستش را پای چشمانش کشید.

خوام زودتر ازش جدا تونم... میخدا دیگه نمیبه-

 بشم. سخته برام دیگه...

زنه؟ خدایی نکرده، چشم ناپاک یآخه چرا؟ کتکت م-

شناختیش داره؟ اهل زندگی نیست؟ خودت که می

 َمنیم قیزیم...

یاشار همان گوشه، نشست و به ستون چوبی تکیه 

زد. یکی از پاهایش را جمع کرد و سرش را به 

 ستون زد. چشمانش را بست و با صدایی آرام گفت:

. خوام جدا بشم آیشن. بهت هم که گفتم..من نمی-

 هم بخوره.خوام زندگیم بهنمی
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 گرانه داد کشید:آیشن با حالتی پرخاش

زندگیت به هم بخوره؟ زندگی من رو که جهنم -

 خوای؟کردی. دیگه چی از جونم می

 دست ساری بیگ را گرفت و ملتمس نالید:

خوام... تمومش کنید تو رو خدا... من طالقم رو می-

 تونم بمونم.بره... دیگه نمی

بیگ نگاه غمگینی به آیشن انداخت و سپس ساری 

 رو به یاشار گفت:

 بیا بریم بیرون و با هم حرف بزنیم اُِغل*... -

بلند شدند و با هم، از آالچیق بیرون رفتم. حواسم پی 

ساری بیگ بود و نگاه غمگینم، به خواهرک 

کردم که پس نگریست و به این فکر میام میدرمانده

صه و درد چه بالیی از طالقش، با آن حجم غ

 آمد؟...سرش میبه

 

————————— 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1872 

 

 *سنون آتاون: پدِر تو

 *اُغل: پسر
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چندروز بعد، خطبه طالق هم جاری شد و آیشن و 

یاشار از هم جدا شدند... خواهر کوچکم باز به آن 

آالچیق پناه برده و تمام روز و شبش را در گریه 

ترسیدم توانستم حرفی بزنم. میکرد. نمیسپری می

 تر از اینی که هست، بشود. چیزی بگویم و ناراحت

چشمانم به راه دیدن لبخندش خشک شده بود و او 

کند، تاریکی و انگار نه انگار که دیگر زندگی می
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ای اطرافش ترجیح هخلوتش را به تمام شلوغی و آدم

 داده بود.

هایی که به زبان خوردم برای غصهغصه می

کار کرد. چهآورد و روی دلش سنگینی مینمی

جز درد کشیدن و خون دل توانستم بکنم بهمی

 خوردن؟

فرستاد. لب به غذا حتی ناهار و شامش را هم پس می

کشید. آخرین باری که زد و لیوان آبی به سر نمینمی

ر زدم، از شدت ضعف و گرسنگی، از حال به او س

 رفته و رنگ پریده گوشه خانه افتاده بود.

نگران و پریشان، سر و صدا کردم که بلکه کسی 

ها را دنبال طبیب و ماما باالی سرمان بیاید. بچه

فرستادم و سعی کردم جرعه آبی درون گلویش 

 بریزم.

روی تشک خواباندمش و دقایقی بعد، ماما داخل 

ق شد. باالی سر آیشن نشست و مشغول معاینه آالچی

هایی خیس از اشک و ای مانده و با گونهشد. گوشه
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داد و ام میداریکردم. سمن دلنگران، نگاهشان می

طرفش نشسته و به پاهایش چنگ عمه هم آن

 انداخت.می

ست... چرا آب و غذا این دختر سه ماهه حامله-

 ندادین بهش؟

مانده جان در تنم د و آن باقیرنگی به رخسارم نمان

 گفت؟ آیشن... حامله بود؟هم رفت. چه داشت می

جا، روی زمین نشستم. به صورتم چنگ زدم و همان

 رمق، پرسیدم:تحلیل رفته و بی

 طور؟ ست؟ ولی... چهحامله-

 متاسف نگاهم کرد.

تونه این بچه رو بزرگ بدنش خیلی ضعیفه... نمی-

مکه. ! شیره جونش رو میشده. شده مثل زالو براش

دنیا بیارتش... شک نکن سر تونه بهتحلیل میره. نمی

 زا میره...

گون و کم جانش نگاهم را روی چهره مهتاب

 چرخاندم. خدا لعنتت کند یاشار... خدا لعنتت کند...
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کارش کنم گونش؟ باز تو بهتر میگی چی-

دونی... بابای بچه هم که خبر نداره... شنیدم جدا می

هم بگیم و بذاریم باهم شدن، آره؟ یا باید به اون

 دونم...انتخاب کنن... یا... نمی

شان روی من بود و من... تمام حواسم پی نگاه همه

های لرزان دخترکی که روی تشک افتاده و پلک

 ملتمس به من چشم دوخته بود...
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لبانم را محکم گزیدم و دامنم را چنگ زدم. 

 طور که خیره به آیشن بودم، آرام گفتم:همان

اگه قراره با موندنش، آیشن من بمیره... همون بهتر -

 که بچه هم سقط بشه...
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سمتش ای کرد که خود را کشان کشان بهآیشن ناله

بردم و دست یخ زده و نحیفش را میان دستانم گرفتم. 

 بوسیدم و پر بغض نالیدم: انگشتانش را

خوام تو رو از تونم بذارم بمونه آیشن... نمینمی-

دست بدم... فقط تو برام موندی... فقط تو رو دارم 

 آی اِئشقیم *... 

 ام را باال کشیدم. به ماما نگاه کرده و بینی

فهمه از این سقط. نه آدمای هیچکش، هیچی نمی-

و حتی بیرون چادر، نه یاشار و ساری بیگ 

کس نباید چیزی بفهمه. خب؟ هورتاش... هیچ

خواست از یاشار جدا بشه. اگر کس... آیشن میهیچ

خاطر ذاره آیشنم زنده بمونه... بهیاشار بفهمه... نمی

خوام خوام... نمیبچه، میشه قاتل خواهرم! من نمی

 از دستش بدم...

ام گرفت و سرم به دوران افتاده بود. عمه از شانه

ای نشسته و به او چشم دوخته عقب کشاند. گوشهمرا 

جانی که روی تشک افتاده و بودم. به اوی بی
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ام رنگ و جان بود. اویی که تمام زندگیپوستش بی

شد... دلم بود و حال داشت جلوی چشمانم پر پر می

توانستم تحمل کنم این حال آورد... نمیطاقت نمی

 ...بدش را که حال خودم، بدتر از او بود

نشسته و نظاره گرش بودم. بوی بابونه و جعفری و 

رسید. چشمانم را بستم و با زعفران به مشام می

های روی هم افتاده، اشک ریختم. آخ، همان پلک

خواهر عزیز من... دردانه کوچکم چه به حال و 

 روزش آمده بود...

باالخره به هوش آمده بود... شام و ناهارش را دادم 

دادم. با دِل را مرتب، به خوردش میها و جوشانده

کرد که دادم و او هم طوری وانمود میخون می

داند. برای هردویمان بهتر بود... نه انگار هیچ نمی

کشید... گرفتم، و نه او درد میمن عذاب وجدان می

دادم تا نگویم که دانست هم، ترجیح میحتی اگر نمی

غذا  حالش را بدتر از االن نکنم. به زور من

خورد. زعفران و کنجد را درون غذایش و می

ها کنار غذایش جعفری را همراه سبزی خوردن
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دادم. و چند دمنوش گیاهی دیگری که ماما گفته می

بود به آیشن بگویم برای تقویت بدنش است و 

 کند...ترش میقوی
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ود اما هوشیار نبود. چیزی از آمدن ماما و هوش ببه

های او و من نفهمیده بود و انگار خبری از حرف

اش نداشت. عذاب وجدان داشتم ولی بارداری

اش را خواستم بگویم و غم روی سینهنمی

سوخت و ترش کنم. دلم به حال خواهرم میسنگین

 خواستم. پس ساکت ماندم...اش را میخوبی

های ریزی افتاد و نیمهکه به خونوقتیساکت ماندم تا 

شب، دیدم که هراسان و گریان از خواب پریده و 

کند و سعی دارد تشک زیرش را جمع و جور می
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سمتش رفتم و خواستم روی خودش را بپوشاند. به

نزدیکش شوم که با گریه مرا از خودش راند و روی 

 همان تشک نشسته و زد زیر گریه. 

اش از نوازشش کردم. چهرهدر آغوش کشیدمش و 

گرفت که صدای درد جمع شده و لبانش را گاز می

اش بلند نشود. موهایش را نوازش کرده و در گریه

 همان حال گفتم:

ها رو برم اینپاشو لباست رو عوض کن، من می-

 شورم.می

 اش را باال کشید و پر بغض گفت:بینی

اره... خدا اولین بطوری شدم. بهدونم چرا ایننمی-

 ببخشید باجی...

توانستم دندان به ام فشرده شد... چرا نمیدلم در سینه

زور، جگر بگیرم؟ نفسم را پر آه بیرون فرستادم و به

 بغضم را پس زدم.
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اشکالی نداره، قادُون َمنَه آیشنیم... پاشو، پاشو -

جا لباست رو دربیار بنداز روی تشک. من همین

 میرم لباس تازه واست بیارم.

هوا تاریک بود. حتی فانوس را هم روشن نکردم. 

 هم بریزد...خواستم اوضاع را ببیند و بهنمی

داری، چند دست لباس تمیز آوردم و همراه پارچه نم

 دستش دادم.به

تونی بلند بشی؟ خودت رو هم تمیز کن... من می-

شون رو بشورم، زود میام. تو باز برم همهاالن می

برگشتم، بهت صبحونه و بگیر استراحت کن. 

 دمنوش میدم، دردت هم کمتر بشه. خب؟

سرش را تکان داد و مشغول شد. رو چرخاندم که 

نبینم و چهره پر دردش در تاریکی، کمتر آزارم 

بدهد و سعی کنم صدای هق هق ریزش را نادیده 

 بگیرم... 
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روی تشک خودم خواباندمش و تشک و ملحفه آیشن 

انده و روی دوشم را درون ملحفه دیگری پیچ

 انداختم.

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼

 قسمت صد و هفتاد و چهارم️▪

 

 

کرد و هوا کمی روشن شده خورشید داشت طلوع می

ام خود لرزیدم و تشک را روی شانهبود. از سرما به

خواندم و جا کردم. در دل برای او مرثیه میجابه

های لرزانم را تحکیم بخشم که کردم قدمسعی می

های پر مبادا از سر درِد دلم و یادآوری هق زدن

 بغض خواهر کوچکم، کمر خم کنم و زمین بخورم...

ماندم... زن بودم ماندم... باید سرپا میباید قوی می

گرفتم و را می اما باید مردانه پشت خواهرم

 گذاشتم حتی آب در دلش تکان بخورد...نمی
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ها را بازشان کردم. ها را شستم و تشکملحفه

جا شسته و روی ملحفه های  داخلش را همانپشم

هایش را هم... چشم بستم و با خیس پهن کردم. لباس

گریه داخل آب کردمشان... در دل التماس خورشید 

نبینم... سرخی خون و کردم که طلوع نکند و را می

لکه کوچکی که در دامانش افتاده بود و انگار... 

کرد که چرا نگذاشتم بماند و زندگی انگار نفرینم می

کند... نگذاشتم در دل مادرش بماند و بزرگ شود... 

 آخ... چه کردم من؟

با دلی خون و نفسی سنگین و چشمانی پر اشک، راه 

یق آیشن بازگشت را در پیش گرفتم و به آالچ

اش را دادم و گذاشتم تا استراحت بازگشتم. صبحانه

کند. هنوز درد داشت. عین مار، از درد به خودش 

آمد که پیچید و کاری هم از دست من برنمیمی

کار تسکینی روی دردش باشم و آرامش کنم. چه

توانستم بکنم جز پا به پایش گریستن و برای آن می

 ن؟راز سنگین روی دلم، مویه کرد



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1883 

پس از خوابیدنش، به آالچیق خودمان بازگشتم تا 

ها و هورتاش بزنم. این چندروز آخر، سری به بچه

درست و حسابی ندیده بودمش. دستم را به شکمم 

گرفتم و هن هن کنان، داخل آالچیق شدم. مگر چند 

طور سنگین شده بود؟ هنوز وارد ماهم بود که این

 نفس افتاده بودم!پنجمین ماهم نشده بودم که به نفس 

ای در خود جمع شده و به تانیش و پینار، گوشه

سمتشان رفتم. پتو خواب رفته بودند. اخم کردم و به

 را رویشان کشیدم و با چشم، دنبال هورتاش گشتم.

 هورتاش؟ هارداسان؟-

پرده میان آالچیق را کنار زد و درحالی که کتش را 

 سمتم آمد.کرد، بهروی تنش صاف می

 ا!جان-

های خیستم را پایین زده و برایش سر تکان آستین

 دادم.

 سالم... صبحت بخیر.-

 شده؟سالم، صبح تو هم بخیر. چی-
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 ها اشاره کردم.با چانه، به بچه

چرا حواست بهشون نبود؟ حداقل روشون رو -

 کشیدی.می

 خندید و کنارشان، روی زمین زانو زد.
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 طوری خوابیدن.آخ من قوربان ااُّلم! ببین چه-

که ها نشستم و نگاهشان کردم. درحالیسمت بچهآن

کرد و موهایش را از روی تانیش را نوازش می

 زد، زمزمه کرد:اش کنار میپیشانی

ذاره روی اندازه خب! ببین، نه میپسرم لگد می-

 ینار رو! خودش رو بکشیم، نه روی پ
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با خنده پتو را باالتر کردم که تانیش با اخم و لگد، 

 ای گفت. پتو را پایین فرستاد و "اَه" کشیده

وای وای، ببین چه اخمی کرده! همینه دیگه، باید -

طوری برابر کارای زن جماعت رفتار کرد! با همین

 اَه و اَخ و اوخ!

 نیشگونی از بازویش گرفتم و با خنده پرسیدم:

باید با اخ و اه جوابشون رو داد؟ من به حسابت  که-

 رسم!می

ام داغ دو طرف صورتم را گرفت و یک آن، پیشانی

 شد.

 قادُون َمنَه آخی! من غلط بکنم! -

 دستش را به زانوهایش زد و بلند شد.

حاال پاشو بیا سر سفره صبحونه، دو لقمه باهم -

 خوام برم.بخوریم که می

 ادم و دمغ پرسیدم:ابروهایم را باال فرست

 انشاهلل... کجا؟-
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 سرش را خاراند و با عجله گفت:

های مازندران و گلستان.. گیالن... بعد هم طرف-

شاید سمت قوچان و بجنورد هم برم! قراره چندتا 

اسب به گیالن ببرم و بعد هم چندتا سفارش از 

 مازندران ببرم گلستان. 

 کالفه پرسیدم:

 بینمت؟ِکی باز میپس خیلی توی راهی که... -

زیرسفره را پهن کرد و مشغول چیدن پنیر و شکر 

 داخلش شد.

احتماال دو یا سه هفته... شاید هم مسافرتم طوالنی -

رسونم و باقی شد... اگه تونستم، خودم رو زودتر می

بارها رو میدم به احمد که ببره و تحویلشون بده. تو 

 ناراحت نباش...

 

 لَرئَجهفصل چهارم: اولدوزلی گِ ️◼

 قسمت صد و هفتاد و ششم️▪
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بلند شدم تا قوری را به داخل بیاورم. استکان 

رنگ کرده و کمرباریک را لبالب پر چای خوش

کنار سفره گذاشتمش. باز صدای آخ و اوخ تانیش 

 بلند شد که با خنده، صدایش کردم:

 تانیش؟ آناجان؟ پاشو بیا صبحونه.-

 از زیر پتو نالید:

 َگِلی*... آنا یوخوم-

 هورتاش بلندتر گفت:

 باباجان پاشو، پاشو که قراره برم.-

که تانیش سر جای نشست و با اخم، بدون این

 چشمانش را باز کند پرسید:

 منم میام آتا!-
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اول برو دست و صورتت رو بشور، بعد بیا باهم -

 کنیم.صحبت می

همان لحظه، پینار روی تشکش چرخید و شروع 

 کرد به نق زدن:

 آنا... آنـا!-

سمت پینار بروم که هورتاش بلند شدم و خواستم به

 زودتر بلند شد.

 سالم منیم قرمزی آلمام! -

قراری کرد و گردن هورتاش را محکم پیناز باز بی

در آغوش کشید. هورتاش آمد و کنارم نشست. 

های خیسم اشاره ای به دهانش دادم که به آستینلقمه

 د:کرد و با دهان پر ، پرسی

 کجا بودی سر صبحی؟-

 سرم را پایین انداختم.

 های آیشن رو بشورم.رفتم لباس-

 آخه اول صبحی؟-
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 ای به دهانم گذاشته و چای را داغ، باال دادم.لقمه

موقع خواب بودن. برای همین ها اونخب بچه-

 بردم...

لبه استکان را به لبانش چسباندم که دیگر سوالی 

رد. تانیش هم آمد و کنار اش را بخونپرسد و صبحانه

هایش را باال زد و با چشمانی سفره نشست. آستین

بسته و همان اخم روی صورتش، مشغول لقمه 

 گرفتن شد. 

هم نگاه کردیم و آرام خندیدیم. چند من و هورتاش به

لقمه دیگر هم خوردم و پینار را از آغوش هورتاش 

گرفتم. دخترکم در آغوش پدرش، به خواب رفته 

 .بود

روی تشک گذاشتم و پتوی رویش را کشیدم. 

 هورتاش سفره صبحانه را جمع کرد و به کنارم آمد.

 

———————— 
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 آید.*یوخوم گلی: خوابم می
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 چند اسکناسی کف دستم گذاشت و گفت:

کن. ببین، این رو بگیر وقتی من نیستم خرجشون -

اگه چیزی از روستا یا شهر احتیاج داشتی، یکی رو 

ها چیزی خواستن، بفرست بره و واست بخره. بچه

گردم، خب؟ حتما محیا کن براشون. من زود برمی

احتماال چهارهفته طول بکشه ولی اگر تونستم سِر 

 ام. دومین هفته خونه

 دستی روی سبیلش کشید و آرام گفت:
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زردت رو هم برداشتم... برام خوش شانسی شال -

بندمش به کمرم... برگشتم، بهت پسش میاره! می

 میدم!

اش را طور یک ماه دوریبغضم گرفته بود... چه

 قرار بود تحمل کنم؟ 

 تو هم مراقب خودت باشی... باشه؟-

صدای بغض آلودم را که شنید، به سمتم آمد و مرا 

ر آرامش... به در آغوش کشید. محکم، مردانه و پ

 پیرهنش چنگ زدم که زیر گوشم گفت:

قراریت گردم خب، دختِر خوب... بیزود برمی-

های پیش... فقط دفعه هم مثل دفعهواسه چیه؟ این

 تر... نگاه کن من رو؟کم طوالنییه

 ام گذاشت و سرم را باال آورد.انگشتش را زیر چانه

 باِخئم * َسنَه؟-

خم شد و روی هردو  نگاهش کردم که روی صورتم

 چشمم را بوسید.
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خوام نبینم گریه کنی... بغض هم نکن. من هم نمی-

برم خب! ولی نمیشه که کار نکرد... خیلی دلم 

بار با خودم ببرمت، ولی هربار یه خواست یهمی

مون افته. انشاهلل سری بعد، با هرسه تا بچهاتفاقی می

 ذارم.میریم! خوبه؟ تو رو هم تنهات نمی

 اش زدم.یان بغض و خنده، مشت آرامی به شانهم

 ذاری بیام!کنی و نمیهربار تو گرفتارم می-

ام را ام انداخت. پیشانیخندید و دستش را دور شانه

 سمت پینار سوق داد.بوسید و نگاهش را به

تو به این میگی گرفتاری؟ من میگم نعمت خدا! -

 ببینش، چه ناز خوابیده... آلما قیزیم!

سمت تانیش سوق داد که هردویمان با اهش را بهو نگ

دیدنش، به خنده افتادیم. پشتش را به ما کرده و 

یواشکی، مشغول خوردن پنیر با قالبش بود. صدایش 

 زدم:

 طوری آخه؟تانیش جان... آنا؟! اون-
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——————————— 

 

 *باخئم سنه: نگاهت کنم

 

 لَرفصل چهارم: اولدوزلی ِگئَجه️◼

 تاد و هشتمقسمت صد و هف️▪

 

 

هورتاش، تانیش را در آغوش گرفت و من هم پیناِر 

خوابالود را در آغوشم برداشتمش. به آالچیق ساری 

بیگ رفتیم. بیرون آالچیق نشسته و مشغول خرد 

کردن گوشت بود. با دیدنمان، دستش را به زانو زد 

پرسی کردیم و نگاهش به و بلند شد. سالم و احوال

 ه با خنده گفت:ساک هورتاش افتاد ک

 انشاهلل باباجان؟ باز میری گیالن؟-
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جا سرش را تکان داد و تانیش را در آغوشش جابه

 کرد.

های جهانگیر خان رو آره آتا. باید برم سفارش-

 طرف...تحویل بدم، احتماال یه سر هم برم اون

 کدوم طرف؟-

جا هم چندتا اسب باید شاید گلستان. اونمازندران، -

برد. ولی ببرم و تحویل بدم. همیشه احمد برام می

اش خوب نیست و باید زود برگرده. انگار حال بچه

فرستمش بره و گیرم حاال، بهتر شد که میسراغ می

ها برم اسبگردم. بهتر نشد هم، خودم میخودم برمی

 رو...

 ظی!خب... پس اومدی واسه خداحاف-

ساری بیگ سر تکان داد و ساطور را روی زمین 

گذاشت. دستانش را با دستمالی که کنارش بود، تمیز 

کرد و آغوشش را برای در آغوش کشیدن هورتاش، 

 باز کرد.
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سمت هورتاش هم تانیش را روی زمین گذاشت و به

آتایش رفت. خم شده بود تا ساری بیگ را در آغوش 

و آخ که من دلم  بکشد، و سپس دستش را ببوسد

 رفت برای آن مردانگی و احترامش...ضعف می

دَه دا * اُقِلئم... ِگت، حاواسون اوزونآهلل آمانین-

 اُولسون *.

 چشم آتاجان... چشم...-

از آغوشش بیرون آمد و تانیش را برداشت و محکم 

 سمت ساری بیگ گرفت و گفت:بوسیدش. سپس به

ید. حواستون ها باششما هم مراقب گلین و بچه-

بهشون باشه، نذارید کم و کسر داشته باشن... دختر 

 خودتونه دیگه، الزم نیست من باز بسپرم بهتون...

 

————————— 

 

دا...: در امان خدا پسرم... برو، حواست *آهلل آمانین

 به خودت باشد.
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 وستَه* ! اُدا ُگئزیم ا-

کشید. تا تر از یورد، انتظارش را میمردی پایین

ها و ساری بیگ رفتیم و ساری بیگ جا با بچهآن

 پینار را از دستم گرفته و کاسه آبی به دستم داد. 

 دا...یِری... آهلل آمانین-

نگاهم کرد و لبخندی به رویم زد. سر تکان داد و 

مردی که  دستش را به نشانه خداحافظی باال آورد.

گویا احمد نام داشت، باالتر آمد و افسار اسبی را 

که برای بار سمتش گرفت. سوارش شد و درحالیبه

 کرد، بلند گفت:آخر نگاهم می

 ها باش گلین!مراقب خودت و بچه-
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هایم را، سرم را برایش تکان دادم و اشک روی گونه

. با گوشه یایلیقم گرفتم. نفسم را پر آه بیرون فرستادم

دستم را باال بردم و به نشانه خداحافظی، برایش 

تکان دادم. افسار را تکان داد و همراه آن مرد، از 

 یورد فاصله گرفت...

پینار را به آغوش کشیده و دست تانیش را هم گرفتم. 

های سست و نفسم را پر آه بیرون فرستادم و قدم

 سمت آالچیق برداشتم.آرامم را به

کردند. پینار را ن، مرا یاری نمیپاهایم در مسیر رفت

قراری کند و نفسم در آغوشم تکان دادم تا کمتر بی

زده، بیرون فرستادم. هنوز نرفته، را پر درد و غم

هایش تنگ شده دلم برای عطر پیرهنش و خنده

کردم؟ باز هم شروع شده بود بود... بدون او چه می

های شبانه چشم انتظاری و آه و افسوس و بغض

اش و چشمانی که به راهش ای دیدن جای خالیبر

 شدند...خشک می

آن مرد باز هم رفت... آن مرد رفت، طوری انگار 

که رفت تا دیگر باز نگردد... آن مرد رفت و دیگر 
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باز نگشت... رفت و حتی سراغی از من و دل داغ 

ام ام و چشمان پر خون و سینه شرحه شرحه شدهدیده

 نگرفت...

 

 

—————————— 

 

 *ادا گئزیم اوسته: آن هم روی چشمم.

 

 پایاِن فصِل چهارم...
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گذشتند و دل تنگم، خبری از او روزها از رفتنش می

نداشت. یک ماه شده بود؟ شاید هم بیشتر... شاید هم 

چنان، گذشت و من همماه از رفتنش میبیشتر از یک

یغامی از سوی او نداشتم. دلم هیچ خبر و حتی پ

براش لک زده بود. برای دیدنش. برای صحبت 

کردن و خندیدنش. برای در آغوش کشیدنش. برای 

آن عطر مست کننده پیرهنش. برای بوی بهاِر 

 تنش...

گذشت... هنوز یک ماه و یک هفته از رفتنش می

خبری از هورتاش نداشتم. احمد امروز بازگشته 

 ا. تنها، و بدون هورتاشم...هم تنهبود... آن

گذشت. احمد تنها یک ماه و یک هفته از رفتنش می

گفت به آمده بود. هیچ خبری از هورتاش نداشت. می

هم گفت هورتاش بازگشته... آنایل بازگشته... می

سه هفته پیش... هورتاش بازگشته بود و من ندیده 

 بودمش... هورتاشم...

گذشت. اگر دقیق مییک ماه و یک هفته از ندیدنش 

بخواهم حساب کنم، یک ماه و یک هفته و یک شِب 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1900 

کامل بود که ندیده بودمش... دلم برایش لک زده 

بود... آخ دلم... هورتاش آمده بود اما به نزد من 

نیامده بود... در ایل و یورد نبود... در روستا هم 

 نبود... حتی در شهر هم...

ذشت... یک گیک ماه و یک هفته از ندیدنش می

ها را به ساری هفته به هشتمین روز کشید که بچه

های بیگ و ارمغان سپردم و علی رغم مخالفت

ساری بیگ، عزم رفتن کردم... مرا تا ایستگاه 

اتوبوِس اردبیل رساند و سوار ماشینم کرد و سپس، 

 راهِی گیالن شدم...

بار، هیچ چیز برایم لذت بخش نبود. نه آن بوی این

خاِک باران خورده، نه بوی ماهی شوِر  باران و

بازار ماهی فروشان و برنج غرق در آبش... نه 

هایی که روی سر گذاشته و های رنگین و سینیلباس

زده و با دیدنم در لباس محلی، به رویم لبخند می

 دادند...دست تکان می
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کدامشان برایم لذت بخش نبودند... دلم بار، هیچاین

ره داشتم. حتی توان لبخند زدن هم کرد. دلشودرد می

 از من سلب شده بود.

 

————————— 

 

 های پژمردهلَر: گلسولموش گول
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 گذشت...یک ماه و نُه روز از ندیدنش می

روز فهمیدم که نزِد فرنگیس خاتون و تکین نهمین 

ها هم آخرین بار، او را چندهفته پیش هم نیست... آن
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دیده بودنش... آمده بود سری به آنان بزند و سپس به 

 یورد بازگردد...

نگرانش بودم. دلشوره داشتم برایش... کجا رفته 

 بود؟ چرا هیچ خبری نداشتم از او؟

بود، ولی  تکین طاقت نیاورد... وسط سال

خیال هورتاشم شود... از مدرسه توانست بینمی

مرخصی گرفت و من و فرنگیس خاتون را به 

 اردبیل بازگردادند.

به یورد بازگشتیم... اما بازهم نبود. کجا رفته بود آن 

 یار دلبر من؟...

ای، چشم به زانوی غم به آغوش گرفته و گوشه

و راهش نشسته بودم... دلم داشت از شدت غم 

ترکید. هزاران فکر به ذهنم رسیده ناراحتی می

بود... که نکند مرا رها کرده و خودش رفته بود؟ 

اما... به کجا؟ برای چه؟ مگر من، چیزی برایش کم 

ها خواست؟ این بچهگذاشته بودم؟ این زندگی را نمی

 را؟...
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حاال من به جهنم... تانیشم هم... پینار که سیب 

روی تر از سیبش بود...  خسرخش بود... دختِر سر

 او را چرا رها کرده و رفته بود؟

شد؟ برای آن پسرک دلش برایمان تنگ نمی

چهارساله شیرین زبانی که سراغ پدرش را 

گرفت و یا سیب سرخش که دامنم را کشیده و با می

زد... چه جوابی به بغض ، "آتا"یش را صدا می

انگار، دادم؟ که یوسفم گم گشته و درخواستشان می

 قصد بازگشت را ندارد؟...

ای از مردان را برای گفت دستهساری بیگ می

جست و جور هورتاش فرستاده... آخرین خبری که 

ای دورتر از از او داشتیم، این بود که در دامنه

 یورد، دیده شده بود... 

همین دلم را خوش کرد... همین نور امید به دلم 

 تاباند و جان گرفتم... 

دم... شاید وقتش بود که از این حالت ویرانم بلند ش

شد... باز در بیایم... شاید نور چشمم پیدایش می
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گرفتم... عطر تنش را به دیدمش و جان میمی

 شدم...هایم فرستاده و زنده میریه
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زور تکان قدری که بهسنگین شده بودم. به

م را پشت کمرم گذاشته و بلند شدم. خوردم. دستمی

ها را جارو جارویی از کنار آالچیق برداشته و قالی

زدم... تمام زمین جلوی آالچیق را تمیز کردم... 

گفتند خبری از هورتاش دارند... دلم برایش لک می

 زده بود... نکند که بازگشته بود؟ 

جارو را محکم در دست گرفته و زمین را جارو 

. آرام و پر بغض، زیر لب زمزمه کشیدم..می

 کردم:می
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 لره سو سپمیشم... یار َگلَنده تُز اُلماسون...کوچه-

هله گلسین، هله گتسین... آرامئزدا سوز الماسون... 

 آرامئزدا سوز الماسون...

 ساماوارا اُت سالموشام... ایستََکنَه قَت سالموشام...

ین یارم ِگدیب، تَک قالموشام... نه عزیزدیر یار

 دیر یارین جانی...جانی... نه شیرین

هایم کشیده بودم... موهایم را بافته و سرمه پشت پلک

ام انداخته بودم... همان پیراهن زردی را روی شانه

گفت دلش پوشیده بودم که دوست داشت... که می

رقصم... پوشم و برایش میرا می رود وقتی آنمی

زدم و دلم لبخند میتنگی، زدم... در عین دللبخند می

 کشید برای دیدنش...پر می

ها را دیدم، جارو از دستم از دور که آمدن اسب

زمین افتاد و به هر زحمتی که بود، خود را بهشان 

 رساندم.

ساری بیگ هم از آالچیقش بیرون آمده بود. سرم را 

برگردانده و نیم نگاهی به او انداختم. دستانش را 
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نه سپر کرده و چشم پشت کمرش قفل کرده، سی

 کرد.انتظار، نگاهشان می

مردان اسب سوار رسیدند و جلوی پای من نگه 

دزدیدند؟ مگر چه اتفاقی داشتند. نگاهشان را چرا می

 افتاده بود؟

آمدند، اما باز بدون هورتاش... حداقل... حداقل 

 خبری که از او داشتند... نداشتند؟

د. در هر طرف ساری بیگ رفتنتوجه به من، بهبی

 پرسیدم:قدم، ازشان می

شد؟ خبری ازش دارید؟ پیداش کردید؟ تو رو چی-

 خدا...

شان را به گریه افتاده بودم... ساری بیگ که چهره

دید، دستش را تکیه تیرک چوبی کنار آالچیق زد و 

کشیدم... نفسش را حبس کرد... من هم نفس نمی

 بود؟مگر نفسی هم برای آمدن و رفتن، باقی مانده 
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 قسمت چهارم️▪

 

 

مردی که جلوی ساری بیگ ایستاده بود، دستش را 

ای را بیرون کشید. ای برده و تکه پارچهداخل کیسه

ای که به رنگ سیاه و سرخ، مزیّن شده بود. پارچه

آب دهانم را فرو بردم و با چشمانی وق زده، به 

 این تکه پارچه... رویم نگاه کردم...صحنه روبه

را از دست مرد گرفت و با دستانی  ساری بیگ آن

لرزان، بازش کرد... با دیدن جلیقه آشنا و سکه 

رویش، نفسم برید... نفسم رفت انگار... نفسم رفت و 

 دیگر نیامد...

لرزید و نفسم تمام تنم، یک آن به لرزه افتاد... تنم می

بتوانم نفس  آمد... به گلویم چنگ زدم تاباال نمی

بگیرم... بوی بهاِر جلیقه، زیر مشامم پیچید و 

زانوهایم سست شدند... بوی بهار با خون آغشه شده 

داد... بوی خوِن بود... بهارش، بوی خون می
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داد مانده... خوِن خشک شده روی لباس، نشان می

 بیشتر از چندروز است که در آن بیرون مانده و...

منم را چنگ زده و میان به پاهایم چنگ زدم... دا

خواستم... نفس انگشتانم فشردم... هوا می

ترکید... میان خواستم... دلم داشت در سینه میمی

هایشان، کلمه "گرگ" و "خرس" را شنیدم... حرف

شنیدم که احتمال دریده شدنش را دادند... شنیدم که 

گفتند جلیقه را در میان شاخ و برگ درختان جنگِل 

 پیدا کردند...  پایین دامنه

یک آن، نفس عمیقی گرفتم و به نفس نفس افتادم... 

گفتند... چه خاکی بر سرم شده بود؟ داشتند دروغ می

گویند... شک مطمئن بودم که دارند دروغ می

 نداشتم!

کرد. گلویم خشک شده و ام خس خس میسینه

توانستم گریه کنم؟ سوخت. چرا نمیچشمانم می

کردم... چه را نوز باور نمیشاید... شاید چون ه

کردم؟ که پهلوانم، شکار گرگ و خرسی باور می
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کرد؟ که آن مرد بلند شده که خودش شکارشان می

 قامت را یک حیوان درنده زمین زده؟

اصال قابل باور نبود... هورتاش من زنده بود... 

خواستند فقط مرا ها میپهلوانم هنوز زنده بود... این

ها، زیر ال... اصال شاید همه اینآزار دهند... اص

ها را ریخته بود سر هورتاش بود... شاید او نقشه این

 که باز مرا آزار دهد و به من بخندد!

آخر... آخر این امکان نداشت... سرم را تند تند، به 

دادم... جلیقه را از دستان ساری طرفین تکان می

ام بیگ چنگ زده و به آغوش گرفتمش. روی بینی

داد... بوی ته و عمیق بوییدمش... بوی خون میگرف

 خاک و خون و چمن... بوی باران...

کم کم سر و صدا در اطرافمان بلند شد... صدای 

آمد... صدای ناله و زجه به های های گریه کردن می

رسید... گیج بودم... انگار هیچ کدامشان را گوشم می

شنوم... چشمانم را بستم و دستم را روی نمی

هایم گذاشتم... از ته دل جیغ زدم... بلند و وشگ
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کردند این محکم... با تمام توان... چرا تمام نمی

 هایشان را؟صدای گوش خراِش ناله

ام کرد... سینهقلبم درد گرفته بود... سرم هم درد می

به خس خس افتاده بود و حتی شکمم هم تیر 

کشید... آخ... پسرک کوچک من... پسرک می

من، یعنی قرار نبود روی پدر به خودش  بیچاره

 ببیند؟

ای مانده و دامن نگاهم به پینار و تانیش افتاد؛ گوشه

عمه را گرفته بودند... تانیش گریان بود... پینار 

آلود، به دنبال پاسخ برای چرایی مضطرب و بغض

گشت و من... من فکرم پی از های ملت میگریه

اصال توجهی هم به ام بودم و دست دادن تمام زندگی

تر درد زیر دلم نداشتم... دردی که هر لحظه، شدید

شد و یک آن، تمام وجودم را فرا گرفته از قبل می

 بود...

 

 لَرفصل پنجم: سولموش گول️◼



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1911 

 قسمت پنجم️▪

 

 

تمام تنم درد داشت. سرم داشت از شدت درد 

زدند و وقفه نبض میهایم تند و بیترکید. شقیقهمی

 م باال رفته بود. ضربان قلب

چرخید انگار... دنیایی که دنیا داشت دور سرم می

حال از آن، برایم یک مشت آدم سیاه و سفید و تار 

باقی مانده بود... دنیایم بدون او؟ مگر بدون او هم 

برایم، زندگی باقی مانده بود که حال ادعایش را 

 داشتم؟

کردم... صدای جیغ زنان خیسی دامانم را حس می

رافم بلند شده بود و هرکسی با گریه و اضطراب، اط

 کرد...پیامی را به دیگری منتقل می

طور مرا به داخل آالچیق بردند. حتی نا نفهمیدم چه

هایم روی هم افتاده و از نداشتم نفس بکشم... پلک

شدت درد و غم، صورتم در هم رفته بود... دستانم، 
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م زمزمه میان دستانی قفل شد و شنیدم که زیر گوش

کرد تا هشیار بمانم... یک آن، درد تا مغز و 

استخوانم رسوخ کرد و انگار کوهی را روی من 

باره خرد شد و در هم انداخته باشند، تمام تنم به یک

شکست... چنان جیغی زدم که گلویم سوخت و از 

سوزشش به گریه افتادم... بریده بریده نفس 

و شنیدن کشیدم... دیگر توان بیدار ماندن می

های عجیب و غریبشان را نداشتم... توان گریه

خودشان را های بیشنیدن اخبار کذب و حرف

 نداشتم...

 پاره تن من که نمرده بود... مرده بود؟ 

توانستم باور کنم؟... بوی بهارِی طور میاصال چه

آالچیقی که پیرهنش، هنوز هم داخل آالچیقمان بود... 

حال، باز بوی خون گرفته بود و انگار این بوی 

 خون لعنتی قرار نبود دست از سر بردارد...

هوش آمدم... صدای گریه نفهمیدم چه موقع به

آمد. سرم را ضعیفی از فاصله نزدیکی با من می
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برگرداندم که چهره پر درد و شکسته فرنگیس 

 خاتون را دیدم.

، جلو آمد و کاسه آب را با دیدن چشمان نیمه بازم

 طرف لبانم گرفت.به

 آخ من قربانون اُِلئم... َمنیم قره بخت گلینیم...-

باره به گلویم هجوم آورد... نتوانستم بغض به یک

 دیگر آب را فرو دهم. کاسه را پس زدم و نالیدم:

 چی شده ننه جان؟ من... من خواب بودم... مگه نه؟-
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خواستم سر جایم نیم خیز شوم که حس سبکی 

کردم... چشمانم را بستم و لبانم را به زیر دندان 

چاره من... کشیدم و محکم گزیدم... آخ... جنین بی
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ها کابوس نبودند... پسرک کوچک من... پس این

 ها هیچ کدامشان، کابوس نبودند...این

ودم را در دستانم را روی شکمم حلقه کرده و خ

آغوش گرفتم. سرم را روی زانوهایم گذاشتم و از ته 

 دل گریستم... 

هایش گذاشت و فرنگیس خاتون، سرم را روی شانه

 هایش، گفت:میان گریه

پهلوونم رفت گلین... رشیدم رفت... امیدم رفت -

 گون قیزیم... امیدم رفت...

صدای هق هقم، فضای آالچیق را پر کرده بود. 

چندساعتی گذشته بود، که باالخره عمه  دانستمنمی

آمد و مرا از فرنگیس خاتون جدا کرد. همه پای 

چشمانشان خیس بود. همه صورتشان تکیده بود. همه 

چندسالی پیر تر شده بودند... همه انگار، کمرشان 

 خم شده بود... 

فرنگیس خاتون... َسنی آهلل... گونش خوب نشده... -

 هنوز خونریزی داره... 
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دم هیچ اهمیت نداشت... آن فرزندی که ندیده، در

رفت و داغش را بر دلم گذاشت هم... اصال همه این 

ام... دردها، فدای یک تار موی یاِر از دست داده

طور دارد زجر یاری که نبود تا ببیند عروسش چه

کشد... نبود که ببیند عروسش شکسته... عروسش می

ش هم دلم را به بیوه شده بود... حتی به زبان آوردن

 آورد...درد می

جا... هام... بیاریدشون اینهام کجاان؟ عمه؟ بچهبچه-

 تو رو خدا...

خواست... لرزید... دلم طفالنم را میصدایم می

طور دلش آمده پهلوانم کجا گذاشته و رفته بود؟ چه

 هایش، رها کند و برود؟ بود مرا با یادگاری

گریستم و تمام  در آغوش که کشیدمشان، های های

ام با فشردنشان به خودم خالی کردم... درد و غصه

شاید خودم یتیم شده بودم، ولی وقتی سایه سرش 

باالی سرم بود، اصال احساسش نکردم... نفهمیدم و 

حس نکردم جای خالی پدرم را و ... آخ هورتاش، 

کجا بودی که ببینی کودکانت از داغ اسم یتیمی 
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نبودی که ببینی سیب سرخت  گریستند...طور میچه

قدری ریخیت و پسرِک آشنایت بهطور اشک میچه

گشود و حرف شوکه شده بود که حتی لب نمی

زد... انگار که یخ زده باشد... انگار که تمام نمی

 احساسش، مرده باشد...
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کردم به ها را از من گرفت که رو عمه به زور، بچه

 سمت فرنگیس خاتون و با عجز گفتم:

ننه جان... آتا بیگ کجاست؟ باید برم باهاش حرف -

تونه من بزنم... هورتاشم نمرده ننه جان! اون نمی

تونه... پهلوون رو با دو تا بچه ول کنه و بره... نمی

من، مرِد جا زدن و رفتن نیست! اون آدِم شکار 
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رو خدا... آتا بیگ ها شدن هم نیست آخه! تو حیوون

 کجاست؟

پایین شالش را جلوی صورتش گرفت و هق هق 

گریست... ماتم برده بود... حتی توان نفس کشیدن 

 هم نداشتم دیگر... 

قلبش گرفت پسرم... بردنش شهر، پیش طبیب... -

نوا رو گذاشتن خونه... حالش خوب نیست... مِن بی

ون حتی خبر ندارم چی به سر اون اومد... آخ ننه

سنون اُغلوون ُگئرمین ُگئزدروئه* قوربان 

 هورتااااش...

ها، نشسته و وای بر من... وای بر من که مثل میت

کدامشان راست ها هیچماتم برده بود... این

 کدامشان حقیقت نداشت... گفتند... هیچنمی

رفتم رفتم. میلشان میشدم و به دنباباید خودم بلند می

رفتم و شدم... میو جویای احوال ساری بیگ می

 کردم...هورتاشم را پیدا می
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کردند... گفتند... سیاه بازی میشان دروغ میهمه

 خواستند مرا آزار بدهند!فقط می

ای مچاله شده از درد، بلند شدم و سعی کردم با چهره

را خم توانستند کمِر گونش صاف بایستم... نمی

ام را به همین راحتی، از توانستند خانوادهکنند... نمی

 من بگیرند... 

 وای، گلین هارا* ؟-

 دنبال آتا بیگ... دنبال هورتاش...-

دستم را روی شکمم گذاشتم و قطره اشکی، از 

 چشمانم پایین چکید.

دنبال پسرم... دنبال پسری که ندیدمش... پسرم -

 ... شد؟ کجا بردینش؟ آخ، پسرمچی

دستم را به ستون چوبی گرفته و گریان و با هق 

هق، روی زمین ُسر خورده و نشستم... سرم را به 

ستون چوبی تکیه زده و از ته دل زار زدم... آخ، 

 پسرکم...
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———————————— 

 

*سنون اغلوون... : فدای چشمانت بشوم که پسرت 

 را ندیدی...

 *هارا: کجا
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روی خاک نشسته و چشمم به کفِن دو وجبی کوچکی 

رویم قرار داشت و من... حتی بود که درست روبه

 نای نزدیک شدنش را هم نداشتم...

سمت بیِل درحال شخم چشمم را از کفن کوچک، به

گشود تا زدن سوق دادم... داشت آغوش خاک را می

دل  پسرکم را به خاک تقدیمش کنم... آخ، عزیز
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مادر... وای بر تو و پدری که نبود و نماند که حتی 

 برای بار آخر، تو را در آغوشش بگیرد... 

نگاهم را باال آوردم و روی صورت تکین، نگه 

بارید داشتمش... اخم کرده بود... از نگاهش خون می

فشرد و یکی انگار... لبانش را محکم به هم می

وبی بیل را کشید. از بس دسته چدرمیان، نفس می

محکم گرفته بود، تمام انگشتانش هم سفید شده 

خورد کشید؟ او هم غصه میبودند... او هم درد می

 از رفتِن برادرش؟ 

سرم را چرخاندم و نگاهم را به ساری بیگ 

ای نشسته و پتویی دوختم... روی صندلی چوبی

رویش انداخته بودند... توان حرکت دادن دست و 

 .پاهایش را نداشت..

آلود بود. هنوز به طلوع هوای گورستان، سرد و مه

کامل آفتاب مانده بود و ما... آمده بودیم که یادگاری 

جا مانده بود را به کوچکی که از هورتاش برایمان به

 خاک بسپاریم...
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 تکین خواست برداردش که نالیدم:

 خوام ببینمش.خوام... میمی-

در هم رفت و با صدایی دورگه که از صورتش 

 لرزید، گفت:شدت بغض می

فکر خوبی نیست... اون یه جنین نارسه... چی رو -

 خوای ببینی آخه؟می

کفن را برداشتم و در آغوش کشیدمش. سرم را خم 

کرده و نگاهش کردم که قطره اشکی، از روی 

 ام به روی کفن چکید.بینی

آخر... برای پسرم  پس بذار بغلش کنم... برای بار-

 الالیی بخونم...

آرام عقب رفت و کنار قبر، روی خاک نشسته. 

مشغول نوازش سر کوچکش شدم و پر آه زمزمه 

 کردم:

 الی الی دئییم یاتاسان-

 گول غنچه یه باتاسان
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 گول غنچه لر ایچینده 

 شیرین یوخو تاپاسان 

 الی الی دئییم یاتاسان

 شیرین یوخو تاپاسان

 ن ایچیندهشیرین یوخونو

 آنانی یادا ساالسان... *

 

—————————— 

 

 *الالیی بگویم تا بخوابی

 تا میان گلها و غنچه ها فرو بروی

 در بین گلها و غنچه ها

 به خواب شیرینی فرو بروی

 الالیی بگویم تا بخوابی

 به خواب شیرینی فرو بروی
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 و در آن رویای شیرینت

 مادرت را به یادت بیاوری...

 

 لَرسولموش گول فصل پنجم:️◼

 قسمت نهم️▪

 

 

 ترکید... آخ که دلم داشت از فرط غم و غصه می 

زور کودکم را از آغوشم جدا کردند و دامانم را به به

 مقصد آغوش خاک، ترک کرد...

تکین باز بیل را به دستش گرفت و خاک را روی 

گناه و اش ریخت... پسرک بیکفن سفید دو وجبی

 نوای من...معصوم من... پسرک یتیم من... جنین بی

خاک را که رویش ریختند، چادر مشکی کوچکی 

روی قبرش پهن کردند و روی قبرش خیمه زدم. به 

ام را آن چنگ و مشت زدم و طلب جگر گوشه
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کردم... طلب کودکی که حتی اسم هم برایش 

نگذاشته بودم... و وای به حال و روزی که داشتم و 

 بودنم، با مردنم فرقی نداشت... زنده

 تکین به کنارم آمد و آهسته پرسید:

خوام... روی خواستین بذارین؟ میاسمش... چی می-

 تخته چوبی کنده کاری کنم و بزنم باالی قبرش...

طرف صورتم را طور که یکام لرزید و همانچانه

 به تن سرِد خاک چسبانده بودم، نالیدم:

تاش بیگ اوغلو... من که بنویس هورتاش... هور-

حتی جسدشم ندیدم... حداقل این قبر کوچیک، آرومم 

کنه... پسر به اسم پدرش باشه... به نام و نشونی 

 پدرش دفن بشه...

زور فشردن اش لرزید و بهدیدم که چانهمی

هم، خودش را سفت و سخت نگه داشته هایش بهدندان

دای بود. سری تکان داد و از کنارم بلند شد. ص

های پیرمرد رنجور و ضعیف را از پشت سرم ناله

شنیدم و صورتم را از روی قبر برداشتم. نگاهش 
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کرد. چشمانش هیچ کردم؛ ناامید و پرغصه نگاهم می

فروغی نداشت... نگاهش هیچ امیدی نداشت... آخ 

 هورتاش... چه بر سر این طایفه آوردی بودی؟

آورد.  دست راستش را با هزار زور و زحمت باال

در حد چند بند انگشت، دست لرزانش باال آمد و 

کند. دلم برای این حال و فهمیدم که مرا طلب می

 شد... گناه این پیرمرد چه بود؟روزمان تکه پاره می

دستش را میان دو دستم گرفتم و سرم را روی 

پاهایش گذاشتم. پشت دستش را بوسیدم و سپس، 

 روی سرم گذاشتمش.

طور به خاک نشستیم... دیدی ی چهآتابیگ... دید-

هات یتیم شدن... آخ طور بدبخت شدیم... دیدی نوهچه

مون آتابیگ... پسرت داغ سنگینی روی دل همه

 ترکه آتابیگ...گذاشت... دلم داره می
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کرد اما لرزید. لبانش را باز و بسته میاش میچانه

شنیدم. نوای محزون دلش اش نمیحنجرهصدایی از 

های از سِر دردش شنیدم. صدای پر غم و نالهرا می

توانستم احساس کنم. دِل او هم درد داشت... را می

 ترکید!مان میدلمان داشت در سینه

سرم را روی زانوهایش گذاشتم و پتوی روی 

هایم مزین کردم. دستش، روی پاهایش را با اشک

گونه سختی، به حالتی نوازشید و بهلرزموهایم می

 شد...روی موهایم کشیده می

چندروز بود که به یقین رسیده بودم ندارمش؟ 

چندروز بود که این داغ روی دلم جا خوش کرده و 

 حتی توان به زبان آوردنش را هم نداشتم؟

هوش آمدنم، ساری بیگ هم از شهر پس از به

گریه را از  بازگشت. به نزدش رفتم و باز های های

چاره... شاه پسرش را از سر گرفتیم... پیرمرد بی
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دست داده بود و حتی توان عزاداری کردن و نالیدن 

 اش را هم نداشت...از غصه

به محض آمدنش، چشمانش روی شکمی که حال 

تر هایش شدیددیگر برجسته نبود، خشک شد و اشک

.. باریدند... حال او هم به عمق فاجعه پی برده بود.

فهمیده بود که دیگر نه پسری برایش مانده، نه نوه 

که آرزوی بغل کردنش روی دلش مانده  پسری

 بود...

آخ هورتاش... آخ... چه بر سر من و این پیرمرد 

 چاره آورده بودی...بی

با همان حال مریض و درِد قلبش، از تکین خواست 

او را به گورستان بیاورد... او هم دلش تاب نداشت 

آخرین یادگاری پسرش را ندیده، از او خداحافظی تا 

توانست حداقل کند... این قبر کوچِک یک متری، می

مرحمی برای دل پر خوِن من و تن رنجور و کمر 

 شکسته ساری بیگ باشد...
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یک ماه گذشت... یک ماهی که تمام روزهایش را 

خون گریه کردم... تمام شب و روزش را برای 

دارم عزاداری کردم و دِل داغمعشوِق از دست رفته 

 و گریستم...

ها را به آیشن سپرده بودم... خواهرکم با تمام بچه

بیماری و ضعفی که در این چندوقت داشت، قبول 

کرده بود پینار و تانیش را نگه دارد. در این مدت، 

از یاشار هم خبری نداشتیم. هیچ خبری... حتی برای 

و خدا خدا  مراسم هفتم هورتاش هم نیامده بود

خبر از طور، بیکردم که نفهمد... نفهمد و همانمی

ما بماند... از من و خواهرک پریشانم که در این 

چندماِه پس از جدایی نیمه جان شده بود... خانه نشین 

شده بود... تمام روزش را در تاریکی گوشه همان 

آمد... وضعیت زور بیرون میگذراند و بهآالچیق می

ن دست کمی نداشت... اما باز هوایم را او هم از م

 داشت و دلسوزانه، پشتم را گرفته بود...
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کاِر هرروزم، شده بود سر زدن به آق تپه... آق 

او حرف جا دیده بودمش، با ای که اولین بار، آنتپه

زده بودم، با او بحث و دعوا کرده بودم! و حال آن 

ای تاریک و سیاه را داشت تپه سفید، برایم حکم تپه

که خاطرات شیریِن تلخ و رویای پرکابوسم را 

کرد... آن تپه سفید، برایم شده بود "قره تداعی می

اش، دلم در سینه فشرده تپه" و با هر بار دیدن دوباره

گرفت... تمامم خون جودم درد میشد و تمام ومی

 کرد... گریه می

به آالچیق بازگشتم و قره را به تیرک چوبی بستم. 

داخل آالچیق شدم و چشمانم را برای پیداکردن 

ساری بیگ، دور تا دور آالچیق چرخاندم و سپس، 

نفسم را پر آه بیرون فرستادم... آن پیرمرد 
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هم برای  حسش جایی راچاره... مگر با پاهای بیبی

 رفتن داشت؟

سمت تخت رفتم و زیر پایش نشستم. سرم را روی به

پاهای آویزانش گذاشتم که دستش را باال آورد و 

 آهسته زمزمه کرد:

 َمنیم... ساری... گلینیم... آغالما*...-

زد! ساری گلینیم... هورتاش مرا به این نام صدا می

 آخ هورتاش...

تا خواستم چیزی نفسم را پر آه بیرون فرستادم و 

 های مردی را شنیدم.بگویم، صدای "یاهلل" گفتن

هایم را پاک کردم. صاف سر جایم نشستم و اشک

 رو به ساری بیگ گفتم:

جا هم میرم من میرم پشِت پرده آتابیگ... از اون-

 بیرون... شما راحت باش...

بلند شده و به پشت پرده رفتم که ساری بیگ در 

 جواب مرد گفت:

 ایَچری*.َگل -



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1931 

پشت پرده ماندم تا مرد را ببینم و سپس خارج شوم. 

با دیدن یاشار، چشمانم تا آخرین حد گشاد شد و نفسم 

 بند آمد. ای وای... برای چه بازگشته بود؟

داخل شد و پس از دست دادن با ساری بیگ، به 

پشتی تکیه زده و روی زمین نشست. شانس آوردم 

تقریبا پشت ساری روی زمین نشسته بود و مرا که 

دید. من هم روی طرف پرده بودم، نمیبیگ و آن

زمین نشستم که اصال به من دید نداشته باشد و سر 

 هایش در بیاورم.از حرف

 

——————————— 

 

 *آغالما: گریه نکن.

 *گل ایچری: داخل شو.

 

 لَرفصل پنجم: سولموش گول️◼



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1932 

 قسمت دوازدهم️▪

 

 

 آخرتون باشه... تسلیت میگم ساری خان بیگ... غمِ -

 کس باورش نمیشه.هیچ

 ساری بیگ سری تکان داد.

 دی اُغلوم... پهلوان...خودمون هم... پهلوانی-

نفسش را پر آه بیرون فرستاد و دستی روی 

 صورتش کشید.

خواستم باهاتون واال غرض از مزاحمتم... می-

دونم اصال وقِت درباره آیشن صحبت کنم. هرچند می

ست و شاید موقعدونم خیلی بیخوبی نیست... می

رنجش شما رو هم بیشتر کنم... ولی حق دارم حرفم 

رو بزنم... حاال چه با اسِم شوهِر آیشن... یا با اسم 

 ای که سقط شده...!پدِر بچه

 ای کرد و تند گفت:ساری بیگ سرفه
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 نََمنَه؟ کدوم.... بچه؟-

عروستون! من  واال شما شاید بهتر بدونید. شما و-

خبر بودم... گفتم بیام با شما حرف بزنم، ببینم که بی

 جریان چیه. 

 ساری بیگ سری تکان داده و پرسید:

 من بیلمیَرم... جریان چی بوده؟-

 یاشار کمی خود را جلو کشید و با اخم گفت:

خیلی ببخشید... شما هم جای پدِر ما... ولی وقتی -

یم، آیشن حامله زور و اجبار کردین که طالق بگیر

ام و های عمهدونستم. از پچ پچبود... من هم نمی

ماما متوجه شدم. بازم خیلی ببخشید ساری بیگ... 

ها به شما درست بود یا دونم گفتن این حرفنمی

نه... ولی باالخره، شما بزرگتر ما هستید. گفتم که 

ام... توی جریان باشید. االن اومدم برای طلب بچه

ست، شد؟ چرا وقتی فهمیدن آیشن حاملهبچه من چی

 باز ما رو جدا نگه داشتن که وضع بشه این؟
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ساری بیگ کالهش را روی تخت گذاشته و با 

 داری گفت:صدای خش

 وایسا... من... گلین رو... صدا کنم...-

 تر صدایم کرد:سپس بلند

 گلین؟ گلین هارداسان؟-

ا ای رآهسته از آالچیق بیرون رفته و چند لحظه

همان بیرون معطل کردم. سپس با سینی چای، داخل 

 هایم در هم رفتند. شدم و با دیدن یاشار، ناخواسته اخم

 شده آتابیگ؟سالم!... چی-

 بیا... بیا بشین...-
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چاره. خدا لعنتت آمد پیرمرد بیزور باال مینفسش به

 عنتت کند... کند یاشار... خدا ل

روی یاشار طرفش، به پشتی تکیه زده و روبهآن

 نشستم. جدی اما با صدایی آرام پرسیدم:

 شده؟بفرما آتابیگ... چی-

 ای به یاشار کرد و یاشار پرسید:ساری بیگ اشاره

 تو از حامله بودن آیشن خبر داشتی؟-

 هایم غلظت گرفت.اخم

من خبر داشتم... ولی باز بهت نگفتم! به آره! -

 کس نگفتم... حتی به اون مرحوم... یا آتابیگ!هیچ

 پوزخندی زد و رو گرفت.

خوبه دیگه... زِن ناقص العقلم رو گرفتی... بچه هم -

 روش! کی به کیه؟

 تقریبا فریاد زدم:

اون زن رو وقتی گرفتیش، ناقص العقل بود؟ وقتی -

ون و افسرده بود؟ ها؟ طوری پریشگرفتیش همین
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وقتی گرفتیش پوست و استخون بود؟ نه... نبود دیگه 

چاره یاشار خان، نبود! دیگه چی از جون اون بی

 خواستی؟می

به حرمت ساری بیگ، زیر لب چیزی گفت و آهسته 

 جوابم را داد:

دونستم من آتای اون بچه بودم گونش. من باید می-

باره زندگیش ای هم هست یا نه! من باید دربچه

 گرفتم، نه تو!تصمیم می

 پوزخندی زدم و رو گرفتم.

چیز برات مهم نبود... آره، توی خودخواهی که هیچ-

حتی به دنیا اومدن اون بچه و مرِگ آیشنم... تو چی 

 دونی از آدمی اصال؟می

 گری کرد:ساری بیگ میانجی

شده بحث نکنید... بحث نکنید! گونش... بهم بگو چی-

 ...بود اصال

 ای میان حرفم پرید:سرفهیاشار با تک
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من براتون میگم ساری خان بیگ... فقط ایشون رو -

ای بگید بره بیرون، باهاتون هم یه حرف دیگه

 دارم...

خواستم چیزی بگویم که ساری بیگ سر تکان داد و 

 آهسته، جوابش را داد:

 باشه... گلین... برو بیرون قیزیم...-
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بیرون رفتم و پشت آالچیق، خودم را به چادر 

که چسباندم تا صدایشان را واضح بشنوم. درحالی

مشغول تکان دادن نهره بودم، تمام حواسم را 

 وگویشان کردم.معطوف گفت
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دونید خیلی ببین ساری خان بیگ... خودتون هم می-

بیوک و بیگ برای ما محترمید. دیگه بزرگ خاندان 

اوغلوها شما هستید... خودتون از اتفاقای این 

چندوقت هم خوب باخبرید. الزم نیست دیگه من 

چیزی بگم. شنیدید هم که چی شده و دخترعموم، 

ام رو هم طور زنم رو از من جدا کرده و بچهچه

دونم بحث مناسب االن نیست... منم خیلی ُکشته! می

و تموم کارها رو رسمی جلو نیومدم که صحبت کنم 

اش رو جا تمومش بکنم بره. فقط اومدم اجازههمین

 ازتون بگیرم...

سکوت سنگینی در فضا حکم فرما بود و من... حتی 

 توان تکان دادن نهره را هم نداشتم.

من حتی قبل از خواستگارِی هورتاش از گونش، -

خاطرخواهش بودم ولی برای احترام به خواسته 

رفتم. صدام هم درنیومد!  بیوک خان، گذاشتم و

گونش برام شد یه دخترعمو و همون دخترعمو موند. 

به خدا قسم که بعد از ازدواجش حتی فکر بدی هم 

اش نکردم! ولی خب... االن که پسرتون به درباره
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رحمت خدا رفته و گونش هم تنهاست... با دوتا بچه 

خوان بزرگشون کنه... از طرفی، که یه پدر می

ون هم نیاز دارن به یه بزرگتر. به یه طایفه خودم

خانواده که بزرگ و راهنماشون باشه! من نمیگم 

 ها... ولی خب...خیلی عاقلم و این

 ای کرد و گفت:سرفهتک

خوام بعد از عده گونش، اون رو به عقد خودم می-

دربیارم... حاال شما اسمش رو بذارید پس گرفتِن 

قصاص خوِن  دختِر خانواده بیوک خان... بذارید

ای که ندیدمش... یا اصال اسمش رو بذارید بچه

خواستگاری از دختِر خودتون! من گونش رو 

گردونم به طایفه خودمون... با اسم زِن شرعی برمی

 خودم... البته اگر شما اجازه بدید!
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توانستم توان نفس کشیدن را هم نداشتم... نمیدیگر 

هایش را به درستی درک کنم... اصال درکی حرف

هم از فضای اطرافم نداشتم... اصال متوجه 

هایش بود؟ داشت از عروسی که یک ماه از حرف

نبوِد همسرش نگذشته بود و یک چشمش آه و چشم 

کرد؟ اصال به دیگرش خون بود، خواستگاری می

، توان به زبان آوردن این جمالت نفرت چه جرئتی

 انگیز را پیدا کرده بود؟

توانستم حدس بدنم تمام هایم مشت شده و میدست

اند. چشمانم هم صورتم از خشم، قرمز شده

سوخت اما نه از غصه و غم... از شدت می

کرد یک گلوله در عصبانیتی که در گوشم زمزمه می

 پیشانِی یاشار خالی کنم!

بگم یاشار... گونش دختر منه... بدش رو  واال چی-

خوام... گلین با... لباس عروس... اومده به هم نمی

 این طایفه و...
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 یاشار میان حرفش پرید:

ها کنم. ولی تکلیف اون بچهاحترامی میببخشید بی-

چی میشه؟ بزرگ کردنشون؟ تربیت کردنشون؟ 

باالخره باید سایه یه مرد باالی سر عروس و 

دونی که ت باشه ساری خان بیگ... خودت میهانوه

دونی که گرگ جماعت زیاده حتی بین ایل نمیشه. می

و طایفه خودمون! عروست، مگه چندساله ازدواج 

کرده که از حاال به بعد، بقیه زندگیش رو توی 

تنهایی بگذرونه؟ اگه به اندازه دخترتون دوستش 

ب رفتار قدر متعصاش ایندارید که دیگه نباید درباره

 کنید...

کار زبان چربی داشت... خوب بلد بود جمالت را به

بگیرد و با کلمات بازی کند... مردک مارمولک 

پست! گونش نبودم اگر حال تو را نگیرم... گونش 

ای به پاس جمالت نبودم اگر همین حاال، گلوله

 ات خالی نکنم...گهربارت درست وسط پیشانی

بروم که صدای ساری  نهره را رها کردم و خواستم

 بیگ را شنیدم:



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1942 

یاشار... پسرم... گلین توی... همین طایفه... -

مونه... اون هنوزم بزرِگ طایفه بیوک خان می

 هست... الزم نیست که حتما... ازدواج کنه...

مونه آخه خان بیگ؟ اون مرحوم به چه عنوانی می-

اش عروستون واسطهای نداشت که بهکه برادِر دیگه

 نگه دارید.رو 

لرزش صدای ساری بیگ را که شنیدم، پاهایم سست 

 ام فرو ریخت...شد و چیزی در سینه

دی... اون پیِش گونش دختر منه... َمنیم ساری گلینیم-

جا بزرگ میشن... هام همینمونه... نوهخودم می

توی همین آالچیق... توی بغل ساری خان بیگ... 

رش عین شیر، هورتاشم به رحمت خدا رفته... پد

هاشه... حاال یه شیِر پیر و خسته، باالی سر بچه

قدر هم شکسته باشه، ولی اسم شیر روشه... هرچه

 حاال هم... پاشو پسرجان... پاشو برو...
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دیگر صدایی نشنیدم... پشت آالچیق نشستم و 

لرزید و آن ام مینهصورتم را میان دستانم گرفتم. چا

بغض مسخره، حتی جلوی نفس کشیدنم را هم گرفته 

 بود...

دلم باز هوایش را کرده بود... هوای پهلوانم را... 

هوای مردی را که به شدت هوای عروسش را 

داشت... یاد خواستگاری آن مرد از ده پایین افتادم، 

طور هورتاش عصبانی شده بود و اگر رهایش که چه

کرد... یاد ، سر تک تک آنان را خرد میکردندمی

موقعی که رگ غیرتش باال زده بود و با عصبانیت 

مرا به آالچیقمان فرستاده بود... موقعی که آمد و با 

ای حرص، قوطی شیرینی از شهر آمده را گوشه

کنند که برای زن من انداخت و گفت غلط می
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فرستند... یاد زمانی که مرا تنگ در خواستگار می

آغوش گرفت و میان بازوانش چالند... آخ 

هورتاش... کجا بودی ببینی که هر گرگی، برای 

عروست دندان تیز کرده بود... کجا بودی ببینی که 

عروست، به خاک سیاه که نه... به خاکستر نشسته 

 بود...

آمد. صدای گریه آرام ساری بیگ از داخل چادر می

این پیرمرد...  های پرسوزِ کرد نالیدندلم را ریش می

خواستم بفهمد خواستم مزاحمش بشوم... نمینمی

صدایشان را شنیدم و با دیدن من، بدتر عذاب وجدان 

 بگیرد...

کردن. تمام تنم از درد ام نمیپاهایم برای رفتن یاری

زور خودم را بلند کردم و با چوب کشید. بهتیر می

م خواستدستی، مسیر آالچیقمان را طی کردم... نمی

خواستم تنها باشم... تنها ها بروم... میبه سراغ بچه

باشم و در تنهایی و خفا، اشک بریزم و برای از 

 ام، الالیی بخوانم و سوگواری کنم...دست داده



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1945 

همان جلوی ورودی آالچیق، بر زمین نشسته و گریه 

های را از سر گرفتم. اگر ساری بیگ خام حرف

م؟ من اگر توان کردکار میشد... چهیاشار می

مخالفت با خواسته بزرگترم را داشتم که همان 

 گرفتم...چندسال پیش، جلوی ازدواجم را می

های پشیمان نبودم... به هیچ عنوان، بابت حرف

توانست ام پشیمان نبودم اما حاال سکوت، مینگفته

 برایم گران تمام شود...

گفتم افتادم و میکردم... به پایش میباید التماسش می

کنم و هم هایش هم پدری میکه خودم برای نوه

ام را پای همین گفتم تمام عمر و زندگیمادری... می

خدا مرا به خانه نامردی گذارم که تو را بهها میبچه

 مثل یاشار نفرستد...
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همان لبخند دندان نمایش را روی لبانش دیدمش؛ 

کرد. آغوشش نشانده و با چشمانی درخشان نگاهم می

کرد که به آغوشش را به رویم گشوده و اشاره می

بروم. دلم لک زده بود برای استشمام بوی بهار 

 پیرهنش...

قدم برداشتم اما از من فاصله گرفت. دلخور شده 

رفت. عقب می کرد و بهبودم از اویی که صدایم می

 توانستم به او برسم... رنجیده خاطر گفتم:نمی

 بمون خب! کجا میری؟-

شانه باال انداخت و لبخند روی لبش، آرام آرام محو 

 شد.

نشد که بمونم گونش... نشد که بمونم... یعنی -

 نذاشتن... 
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ریختم بغضم گرفته بود. به پهنای صورت اشک می

ام را باال کشیدم و با یآمد. بینو نفسم به زور باال می

 غصه گفتم:

مونی. قول دادی مراقبمونی... من تو قول دادی می-

ها چی به جهنم هورتاش... من به جهنم... تکلیف بچه

 میشه؟ دیدی چی به حال و روز آتا بیگ اومده؟

صدای خنده کودکی در فضا پیچید که تمام تنم به 

ش باره لرزید. با دیدن آن موهای فر و روشنیک

 شد...مبهوت و مات شدم... خدای من... باورم نمی

بغض گلویم را گرفته بود... کودک را بغل کرد و 

اش را اش گذاشت. چهرهسرش را روی شانه

دیدم اما... با صدایی که از شدت بغض نمی

 لرزید، پرسیدم:می

 خداحافظی...بینمت؟ رفتی دیگه؟ بیدیگه نمی-

شد... کافی بود قدمی دوباره فاصله میانمان بیشتر 

بردارم که بینمان فاصله بیوفتد و لعنت به این 

 ...های مسخرهفاصله
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 منتظرتم ساری گلین... منتظرتم...!-

و یک آن، تمام فضا را مه سیاه و غلیظی در بر 

گرفت و با باال آمدن آتش از زمین و آسمان، 

هورتاش از جلوی نظرم ناپدید شد که جیغ بلندی 

م از صدای جیغ و هق هق خود، از کشیدم و خود

 خواب پریدم و روی تشک نشستم.

تمام تنم خیس عرق بود و اشک صورتم را پوشانده 

بود. دستم را روی صورتم قرار دادم و با تمام توان 

 گریستم...
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شد، اگر ام کمتر میشاید آن شدت دلتنگی و  غصه

 دیدمش...چندروز پیش و در آن حال، نمیفقط 
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آری؛ دیده بودمش، کنار همان شال زردی که به 

یادگار برداشته بود و در پیرهنی که بوی بهاری 

داد... دیده بودمش و نتوانستم حتی خونین را می

جسدش را به یادگاری از او داشته باشم و آخ... که 

 چه سنگین بود این سنگینی درد روی دلم... 

ز همان چندروز پیش تا االن، لب به غذا نزده ا

بودم... بوی آتش و گوشِت پخته که به مشامم 

خورد، حتی آبی که خورده بودم را باال می

توانستم لب به غذا بزنم طور میآوردم... چهمی

 که...درحالی

آه و افسوس که نتوانستم حتی قبری برایش داشته 

طور، با ه اینباشم... این حِق هورتاش من نبود ک

رحم، رحمی تمام و در چنگ آتشی بیقساوت و بی

بماند و... حتی آوردن کلماتش بر خط فکرم هم برایم 

 آور...سخت بود... سخت و عذاب

های خونینی که انگار سعی در به یاد آوردم آن دست

و گرفتن جلوی خونریزیی داشتند و پیرهنی که خاک 

ِگل، تمامش را در بر گرفته بود... به یاد آوردم آن 
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درخشید و بسته بود... به یاد چشمانی که دیگر نمی

آوردم آن صورت معصومی که انگار نه انگار، 

 مرگ صاحبش را به آغوش کشیده بود...

 به یاد آوردم...

و به یاد آوردم آن پتکی آغشته به خون را که در 

اده بود... پتکی که گواه نزدیکی او، روی زمین افت

داد پهلوان من، شکار گرگ و خرس نشده بود... می

تر از هر حیوانی، او را به داد شخصی پستگواه می

قتل رسانده بود و وای... وای به آن روزی که آن 

 کردم...زاده را پیدایش میحرام

از روی قالیچه بلند شدم و مسیر بیرون آالچیق را 

های پینار از آالچیِق گریه در پیش گرفتم. صدای

آمد. سرم به دوران افتاده بود و حتی توان آتایم می

 صاف نگه داشتِن سرم را هم نداشتم.

هایم را نفسم را محکم به بیرون فرستادم و شقیقه

میان دستانم فشردم. صدای تکین را شنیدم که از 

 ام، به گوشم رسید:نزدیکی
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 گونش... وایستا...-
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باز نگاهش کردم. خودش را با عجله با چشمانی نیمه

 به من رساند و پرسید:

 بهتری؟-

طرف تکان دادم که رو گرفت و دستی سرم را به دو

 روی صورتش کشید.

ها هست. برگرد استراحت کن. ما حواسمون به بچه-

 فقط... باید باهات صحبت کنم.

 پرسیدم: داربا صدایی خش

 درباره چی؟-
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 اخم ریزی کرد.

تو برو استراحت بکن. هروقت حالت بهتر شد، میام -

 زنم.باهات حرف می

کار بردم که نفسم را حبس کردم و تمام توانم را به

 باز بغض نکنم.

فردا چهلم هورتاشه... یعنی... چهلمش که دو، سه -

خوام به آتابیگ هفته پیش بود... ولی خب... نمی

بگم... همین مراسم فردا رو خیلی آبرومندانه  چیزی

 بگیریم و تموم بشه بره...

 سری تکان داد و آهسته پرسید:

خوام خوام باهات صحبت کنم. میدرباره همین می-

 بدونم... که چندروز پیش تو چی دیدی؟ 

رفت تا به توانستم جلوی آن بغض لعنتی که میمی

 اشک تبدیل شود را بگیرم؟

 س، جوابت رو میدم.خب... بپر-

 تر شد.اخمش پررنگ
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گفتم برو استراحت کن. االن وقتش نیست. نگران -

 مراسم فردا هم نباش...

هم فشرد و قدمی فاصله گرفت. سپس، با لبانش را به

 صدایی آهسته و لرزان گفت:

 گیرم...من هستم... مراسم عزای برادرم رو می-

دستش را جلوی دهانش گذاشت و از من رو پشت 

اش بودم و به این فکر گرفت. خیره به مسیر رفته

کشید از نبود مردی که کردم که او، چه میمی

اش را کرده بود... منی که فقط عمری، برادری

شناختمش، این حال را داشتم و آه از درد چندسال می

هایش را خرجِ او دل مردی که عمری، برادرانه

 رده بود...ک
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قرارم را در آغوش داخل آالچیق شدم و کودک بی

 کشیدم. صدای گرفته آیشن آمد:

 خوری بیارم؟خوبی گونش؟ چیزی می-

 نگاهش کردم و سرم را به نشانه نفی، تکان دادم.

نه... دستت درد نکنه. برو بخواب... زحمت ما هم -

 ردن تو.افتاده گ

نفسش را محکم بیرون فرستاد و خواست از روی 

تر تخت بلند شود که با یادآوری موضوعی، نزدیک

 آمد و لرزان پرسید:

 یاشار برگشته بود؟-

نگاهش کردم که آب دهانش را فرو برد و نگاهش را 

 از من گرفت. 

 آره... چندروز پیش دیدمش.-

 برای چی اومده بود؟-

 ی هم داشتم که به او بزنم؟گفتمش؟ اصال حرفچه می
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 خودم را سرگرِم پینار نشان دادم.

دونم. با ساری بیگ حرف داشت. فقط دیدمش نمی-

 که رفت توی آالچیق ساری بیگ. 

میشه با ساری بیگ حرف بزنی و... بگی به یاشار -

تونم تونم گونش... نمیبگه که دیگه برنگرده؟ نمی

 بکشم!جا باشه و من نفس ببینمش و حتی این

 لب گزیدم و سعی کردم بغضم را قورت دهم.

باشه، به ساری بیگ میگم... میگم بهش بگه که -

 دیگه جلوی چشممون نباشه... 

 دار گفت:پینار به پیرهنم چنگ زد که آیشن بغض

دستت درد نکنه... گونش تو پینار رو از شیر -

 نگرفتی؟

 سرم را به عالمت نفی تکان دادم.

بودم خواستم بگیرم... اون مرحوم  نه... وقتی حامله-

نذاشت... از ماما هم پرسیدم، گفت اگه شیرت تلخ 

 تونی بدی.نشده، می
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من برم برات ناهار بیارم؟ هیچی نخوردی که... -

 خوای به بچه شیر بدی؟طور میچه

 دستش را گرفتم و سعی کردم روی زمین بنشانمش.

 خواد آیشن، بیا بشین.نمی-

 را آرام از میان انگشتانم بیرون کشید.دستش 

میرم میارم، اول خودت غذا بخور بعد به اون بچه -

 غذا بده...

و نگاه پر اشکش را از من دزدید و از آالچیق 

بیرون رفت. طفلکم... حتی حضور یاشار هم برایش 

آور بود... اگر خبر خواستگاری یاشار از من عذاب

 کرد...شنید که سکته میرا می
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سرم را به ستون چوبی کنارم تکیه زدم و مشغول 

ام پنهان نوازش دخترکم شدم... سرش را در یقه

کرده و دستان کوچکش را دور گردنم حلقه کرده 

بود... سیب سرخ معصوم من... حتی روحش هم از 

.. خبر پدر شدن خبر نداشت.برچسِب یتیم شدن و بی

نداشت و باز انگار چیزی را گم کرده بود... باز 

شنیدم و دلم خون هایش را میمیان کلماتش "آتا" گفتن

 شد... می

هایم بود که سست شدن دستان سرش روی شانه

کوچکش دور گردنم را احساس کردم. نفسم را پر آه 

 بیرون فرستادم و آرام زمزمه کردم:

 باالمین یوخوسو گلیر؛-

 نین َسسی گلیر...ییالی ال

 الردان،اوزاق داغ-اوزاق

 باالمین آتاسی گلیر... *

نفس عمیقی گرفتم و همراه آه پرسوزی، بیرون 

 فرستادمش... 
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هایم را از روی آیشن که داخل آالچیق شد، اشک

ام را باال کشیدم. بشقاب هایم پاک کردم و بینیگونه

 را کنارم گذاشت و آهسته گفت:

 رست کردم... دیروز سر بریدنش. برات کباب د-

 کدومشون بود؟-

 لب گزید و رو گرفت.

شد... اش داشت خفه میهمون گاو پیری که گوساله-

 همون... دیگه زمین خورده بود، خالصش کردن...

چرخاندم، خودش نبود اما نشانش هرجا که چشم می

بود... نشانی که به یادم بیاورد چه کسی را از دست 

ام را به طور نامردانه من و زندگیچه دادم و زمانه

بازی گرفت... نشانی که ثابت کند باختم... خیلی بد 

 هم باختم...

 لبانم را از اسارت دندانم آزاد کردم و آرام گفتم:

خورم آیشن... این رو ببرش... دستت من کباب نمی-

 هم درد نکنه.

 خوری برات بیارم؟وای، چرا؟ چی می-
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دم که گلویم کمی تر شود. رویم آب دهانم را فرو بر

 را از آن بشقاب گرفتم و زمزمه کردم:

یه لیوان آب فقط... که گلوم رو تر کنم... این رو -

 خوره.هم میببرش باجی قوربان... حالم داره به

 

 

—————————— 

 

 آید*کودکم خوابش می

 آیداش میصدای الالیی

 های خیلی دوِر دوراز کوهستان

 آید...کودکم میپدِر 
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پینار را روی پاهایم قرار داده و شروع به تکان 

دادنش کردم. پرده کنار رفت اما نگاهم خیره به پینار 

 بود. با صدایی آهسته، آیشن را مخاطب قرار دادم:

برو به تانیش سر بزن. ببین ساری بیگ رو اذیت -

 ؟کنهنمی

ای که "یاهلل" گفتنش را با شنیدن صدای مردانه

زور باال کشیدم و با دیدن ام را بهشنیدم، نگاه خیره

تکین، آه از نهادم بلند شد. حداقل االن و در این 

 حالم، انتظار دیدنش را نداشتم...

 بیا تو.-

یایلقم را روی موهایم مرتب کردم و دستان کوچک 

 م و آرام فشردم.پینار را میان انگشتانم گرفت

طرِف من، با فاصله روی تخت نشست. آمد و آن

 نگاهش را به پینار دوخت و پرسید:

 خیلی وقته خوابه؟ اومدم ببرم بگردونمش.-
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 کنه.قراری مینه، تازه خوابید. اومدم، دیدم بی-

 طرفم گرفت.لیوان آب را به

بیا. به آیشن گفتم بره سراغ تانیش، لیوان آب رو داد -

 .دستم

با دستانی لرزان، لیوان را از دستش کشیدم و 

 ای نوشیدم.جرئه

 دستت درد نکنه. زحمتت شد.-

 مقدمه پرسید:بی

 چرا غذا نخوردی؟-

هم از بوی آتیش و چوب سوخته و گوشت حالم به-

 خوره!می

خوری؟ برم برات از شهر چیزی بگیرم چی می-

 بیارم؟ 

 نه، نه... من راحتم.-
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روی زمین نشست تا سکوت کرد و بهای لحظه

تر زیر نظرم بگیرد. شمرده شمرده و با صدایی دقیق

 ضعیف، زمزمه کرد:

 دیشب رفتم به آق تپه...-
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قطره اشکی از چشمانم سر خورد و پایین چکید. 

 ام را از چهره معصوم پینارکه نگاه خیرهبدون این

 بگیرم، پرسیدم:

 چی دیدی؟-

 مهم نیست... من...-

نفسش را محکم بیرون فرستاد و دستی روی 

 صورتش کشید.
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دفنش کردم... توی همون تپه... زیر همون تخته -

سنِگ لبه پرتگاه... شبونه رفتم سراغش... مطمئن 

ترسیدم ببینمش و قلبم دووم نبودم چی دیدی... می

 نیاره... 

 لرزید. ض میام از شدت بغچانه

خیلی سوخته بود، نه؟ حتما خیلی درد کشیده بود... -

میونه خوبی با آتیش نداشت... با تنهایی هم... کاش 

وقت باید جا بمونم... اونذاشتی من هم همونمی

 کردی...جفتمون رو زیر تخته سنگ دفن می

شد؟ فکر ی روی پاهات چی میتکلیف این بچه-

 دادی؟ ه هورتاش میکردی که چه جوابی باید ب

نگاهش کردم... از پس پرده اشک، خیلی واضح 

 دیدمش.نمی

 چی دیدی؟-

پشت دستش را روی دهانش گرفت و نگاهش را به 

اش را رها کرده و باال دوخت. سپس نفس حبس شده

 زمزمه کرد:
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ملحفه سفید برده بودم... انداختم روش. جرئت نگاه -

دیدنش رو طور کردنش رو نداشتم... جرئت اون

نداشتم... ملحفه رو گره زدم و کشیدمش باال... 

شب، تا گرگ و میِش هوا زمین کندم... یه همون نیمه

آرامگاه خیلی خوب براش درست کردم... 

تونستم بیارمش قبرستون... اگه ساری بیگ نمی

اش های سوختهخواست ببینتش و... با استخونمی

ت چه جوابی بدم وقدونستم اونشد... نمیرو میروبه

 بهش...

عق زدم و مایع تلخی تا ته گلویم باال آمد. دو دستم 

صدا اشک ریختم... را جلوی دهانم گرفتم و بی

صدا اشک ریختم که مبادا صدایم، کودکم را بیدار بی

نام و نشان بودن صدا اشک ریختم برای بیکند... بی

اش... اشک آرامگاه همسرم... برای غربت و دوری

رحمانه کشته شده بود و تم برای مردی که بیریخ

 ای هم نداشت...حتی مراسم تدفین آبرومندانه

دستمالی جلوی صورتم گرفته شد. دسِت او هم 

 لرزید انگار...می
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 من بیرونم... راحت باش تو...-
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که تکین گفته بود، مراسم چهلم هورتاش طور همان

به بهترین نحو گرفته شد. عزاداری زنان و 

کرد. حتی پس هایشان، دل سنگ را هم آب میمویه

دار از دست از گذر چندین هفته، باز دلمان داغ

دادنش بود و دل من... آخ، امان از دِل من... امان 

 سوخت در آتش انتقام از کسی که حتیاز دلی که می

 دانستم...شناختمش و قصدش را هم نمینمی

دل سرکشم حتی بیش از غصه، طلب انتقام از آن 

کرد و یک لحظه هم آرام قاتل نامعلوِم پست را می

 گرفت.نمی



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1966 

چرخید برای دیدن نگاه مشکوکی، برای چشمانم می 

ای دیدن چهره پشیمانی، برای دیدن چشمان خصمانه

بود که مبادا  پایید و نگرانکه اطراف را می

نزدیکش شوم و در وسط همین مجلس، زنده به 

 گورش کنم...

شیرزن بودم که صدایم را در نیاوردم و حتی ننالیدم 

هایم نگفتم از داغی که بر دلم و در میان مویه کردن

گذاشتند... خیلی شیرزن بودم که صبوری کردم و 

صبر کردم برای پیداکردن نشانی و آه... آه از این 

و دوستانی که دشمن  های مظلوم و پرغصهنگاه

بودند و دشمنانی که... دشمنانی که فقط منتظر 

فرصتی بودند تا خنجرشان را تا دسته در کمرم فرو 

 کنند...

سر از روی زانوهایم برداشتم و با نگاهم، قامت 

صاف و کشیده مردی را دنبال کردم که اسلحه به 

پرده را  دست، داخل آالچیق ساری خان بیگ شد و

 انداخت. 
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1967 

آالچیق  مجلس را به عمه و ارمغان سپردم و به

ساری بیگ رفتم. خواستم پرده را بکشم که منصرف 

 شدم و با تعلل، آالچیق را دور زدم.

پشت آالچیق ایستادم و چادر را آرام بلند کردم تا 

داخل بشوم. آالچیق ساری بیگ طبق معمول شلوغ 

سلیت آمده بودند اما بود و پر از مردانی که برای ت

 دیدند. طرف پرده، کسی نبود و مرا هم نمیاین

خودم را جلوی صندوقچه مشغول نشان دادم که اگر 

ام که فالگوش کسی آمد و مرا دید، فکر نکند آمده

 بایستم. 

آمدن مردان برای تسلیت گفتن امری عادی بود در 

این روزها اما آمدن مردی با آن اسلحه شکاری... 

 ترساند...عجیب میمرا 
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1968 

 

صدای آشنایی را شنیدم که ساری بیگ را مخاطب 

 قرار داد:

اومدم ضمن تسلیت، این پیشکش رو هم براتون -

اش باهم بیارم... برای اون موردی که درباره

 صحبت کرده بودیم...

ت شب جز نگاهم را دور آالچیق چرخاندم؛ این وق

 چندنفر از مردان طایفه، کسی نمانده بود. 

 ها نیست یاشار!االن وقت این حرف-

رنگ از رخم پرید. ای وای... باز برای چه آمده 

بود؟ نکند این اسلحه و اسم پیشکشی که رویش 

 گذاشته بود... برای من بود؟

من خواستم در کمال ادب و احترام ازتون -

ولی انگار باید پای  درخواست کنم ساری خان بیگ!

رسوم و قانون رو وسط بکشم! اون دختر، بچه من 

ذارید بس، میذارید خونرو ُکشته! اسمش رو می

ذارید رسم! من درخواستم رو گفتم... قصاص، می



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1969 

تونید باهاش درمیون بذارید. من تا حاال خودتون می

کنم. هنوز فرصت زیاد سه ماه دیگه هم صبر می

 موم بشه...اش تهست. تا عده

سمت مردی چرخید که حواسش را از نگاهم به

اش گرفت و از سر جایش بلند شد. صحبت کناریهم

 سمت ساری بیگ آمد و با آرامش پرسید:به

ببخشید؛ عده کی تموم بشه؟ درباره کی حرف -

 زنی؟می

 که نگاهش کند، جوابش را داد:آنیاشار بی

 تو دخالت نکن!-

اری بیگ نشست. رو به جلوتر آمد و زیر پای س

 یاشار، با اخم و شمرده شمرده گفت:

ام. ربط داره اتفاقا. من هم عضو همین خانواده-

گمونم کسی که بهش ربط نداره، تویی که داری 

 گیری!درباره آینده عروس این طایفه تصمیم می

 یاشار پوزخندی زد و ابروهایش را باال فرستاد.
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گرده به رمیفکر کنم حاال دیگه اون عروس، ب-

 طایفه پدریش و میشه دختِر طایفه بیوک خان!

 صدای بلند تکین بلند شد:

ست، عروس این طایفه تا وقتی توی این طایفه-

قدری بی کس و کار نشده که جا هم اونمحسوبه! این

اش تصمیم رسه برای آیندههر کسی که از راه می

داره! جدای بگیره! خانواده داره، بچه داره، پدر 

شرف شدی که دندون تیز کنی قدری بیها... اوناین

برای زنی که حتی چهل روز از مرگ شوهرش 

 نگذشته؟ ها؟
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من اومدم حقم رو بگیرم آق معلم. زودتر طلبش -

کنم که مبادا به قول تو، هر کسی که از راه می

یز بکنه براش! تو سر خویش گیر و رسه دندون تمی

هام نباش که بازم میگم... این نگران من و حرف

 بحث خانوادگی به تو ربطی نداره!

تکین خواست چیزی بگوید که ساری بیگ دستش را 

باال آورد تا هردو طرف ساکت باشند. دست دیگرش 

 را از روی قلبش برداشت و پر آه و افسوس نالید:

هم نیوفتید! حرمت نگه دارید! ها به جون عین بچه-

دارم. دلم داره از غم پسر من تازه فوت کرده. داغ

 کنید؟وقت شما سر چی بحث میترکه! اونمی

 رو به یاشار کرد و پر درد گفت:

تونم دستش رو صبرکن توام یاشار... صبرکن! نمی-

بگیرم و بیارم بذارم توی دست تو که! خودت 

قدر دونی که هرچهشناسی... میدخترعموت رو می

احترام بذاره، ولی زیر بار حرف زور نمیره! 

بعدشم... تو فکر خواهرش رو کردی؟ فکر آبروی 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 
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اون دوتا خواهر رو کردی؟ این طایفه هیچی... 

جواب اهل طایفه خودت رو چی میدی؟ چی میگی 

 بهشون؟

دستی دور دهانش کشید و پس از اندکی سکوت 

 گفت:

د ساری خان بیگ... من شما به فکر اینش نباشی-

 کنم براش... خودم یه فکری می

 تکین اعتراض کرد:

 ولی آخه عمی بیگ...-

دوباره ساری بیگ دستش را به نشان سکوت هردو 

 طرف باال آورد که بحثی صورت نگیرد.

حرفی نباشه. االن... دیگه هیچ حرفی نشنوم. این -

زنیم... ولی بعد از ش حرف میبحث رو باز درباره

 ه ماه! س

جا شد. دوباره قلبش را گرفت و نفس روی تخت جابه

 عمیقی کشید.



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 
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بعد از سه ماه و با رضایت گلین، تصمیم هم گرفته -

میشه... قبِل اون، حتی یه کلمه هم درباره این 

چیز نشنوم که کس، هیچموضوع نشنوم. از دهن هیچ

ناموسی و خیانتش و از این طایفه ذارم به پای بیمی

 کنم...ایل و دیار بیرونش می و این
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های آن خاطر حرفزبانم بند آمده بود. نه به

فطرتی که حنایش دیگر برایم هیچ رنگی پست

های ساری بیگ با خاطر مخالفت نکردننداشت... به

خاطر ساکت ماندنش و او و دعوتشان به آرامش... به



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1974 

تازی به یاشاری که داشت وسط ازه دادن یکهاج

 داد...میدان، جوالن می

طوری سرش را کرد که همینواقعا چه فکری می

کرد؟ پایین انداخته و مرا از ساری بیگ طلب می

مگر کاال بودم؟ یا مثال، مرا یکی از آن گاو و 

گوسفندهایی حساب کرده بود که برای فروش، به 

 برد؟ شهر می

همسری بگیرد؟ دختر بیوک خان را بهخواست می

ناموس هورتاش را؟ ناموسی که هرچند، به خاک 

سیاه نشسته بود ولی سایه بلند نام همسرش، اجازه 

 داد...شرفی را نمیدندان تیز کردن به هیچ گرگ بی

از همان پشت آالچیق بیرون رفتم و تمام وزنم را 

و حاِل حال روی تیرک پشت چادر انداختم. دلم به

ام. حال سیاه بختی و پریشانیسوخت. بهروزم هم می

کردم و برای روزگاری که بی پشتوانه سپری می

پنداشتمش و حال، برای پدرشوهری که پدر می

اش حتی پشت دخترش را هم رسومات مسخره

 گرفت.نمی



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 
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توانستم نفس بگیرم از آمد. نمیزور باال مینفسم به

زد و وج میشدت شرم و خشمی که در وجودم م

توانستم انکارش عصبانیتی که تحت هیچ عنوان نمی

 کنم...

هایم را بگیرم و همین خواست دست بچهدلم می

امروز، از این اهل و دیار دور شوم و آخ... چه دور 

توانستم؟ بود ترک کردن و دور شدن... می

ای که در آن بزرگ شده بودم را توانستم قید خانهمی

قید آرامگاه سنگی محبوبم و آن  توانستمبزنم؟ می

ام... گناهم را بزنم؟ مردمم چه؟ اهل طایفهجنین بی

عهده من بود... به حال، مسئولیت هردو طایفه به

عهده منی که انگار حتی روی خودم هم هیچ مالکیتی 

نداشتم و... امان از این جنسی که من داشتم و عادت 

کرده  کرده بود به له شدن و مطیع بودن... عادت

بودیم به ساکت ماندن و فرمان برداشتن... عادت 

کرده بودیم به کشیدن جور تصمیمات دیگران و به 

خواست... چه کسی به جهنم که خودمان، دلمان نمی

 داد اصال؟ما اهمیت می



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1976 

سوار قره شدم و افسارش را میان انگشتانم محکم 

فشردم. خواستم پایم را به پهلویش بکوبم که صدای 

 را از پشت سرم شنیدم:تکین 

 گونش؟ صبر کن...-

نفسم را در سینه حبس کردم و منتظر آمدنش ماندم. 

یاشماق به صورتم دادم که متعجب نگاه کرد و نگاه 

 دزدیدم.

 شده؟چی-

 وقت شب؟ کجا میری این-

میرم جایی که آروم بگیرم... که کمتر حرف بشنوم -

 و کمتر له بشم... 

 ت:سری تکان داد و آرام گف

 صبر کن، منم میام باهات. تنها نرو.-

 پایم را به پهلوی قره کوبیدم.

قدری درمونده نشدم که نیاز به نگهبان داشته اون-

 باشم!
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های اسبی را از پشت سرم شنیدم صدای شیهه کشیدن

تنهایم و سرعتم را کمتر کردم. خدای من! قرار نبود 

 بگذارد؟

 ایستادم و تا به من رسید، با تندخویی پرسیدم:

 گفتم که...-

 میان حرفم پرید:

برام مهم نیست چی گفتی و چی خواستی! باید -

 باهات صحبت کنم. درضمن...

 جا کرد و آهسته گفت:افسار را میان انگشتانش جابه



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1978 

ذارم تنها بزنی چرا فکر کردی با این وضعیت می-

 و دمن؟به دل دشت 

زور بغضم را اخم کردم. چنگی به پیراهنم زدم و به

 فرو فرستادم.

 کدوم وضعیت؟ وضع من چشه؟-

 اش مالش داد.چشمانش را با انگشت شصت و اشاره

نمیگم تو وضعت چیزیشه. میگم اطرافیانت دندون -

تیز کردن. آدم نمونده که ندیده باشم منتظر یه 

وقت فرصتن که بکشنت پایین. که خردت کنن. اون

 کنی جز لجبازی؟ ها؟کار میتو چی

 ام را از او برگرداندم.قره را به راه انداختم و چهره

کنم که فکر کنم... فقط کاری رو میلجبازی نمی-

 کنم درسته. می

 وقت شب، بیرون اومدنت درسته؟این-

که نگاهش کنم، آننفسم را پر آه بیرون فرستادم و بی

 زمزمه کردم:
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وقت شب، خلوت کردن با سنگ سرد قبر این-

 شوهرم که درسته... 

ساکت ماند و تا رسیدن به قره تپه، دیگر چیزی 

نگفت... انگار او هم پاک فراموش کرده بود 

 مقصدمان را... 

جا رها کردم و با به تپه که رسیدم، قره را همان

روی تن سرِد  هایی سست و لرزان، خودم راقدم

 سنگ لبه پرتگاه انداختم...

حرف، به سنگ خیره شده بود. کنارم نشسته و بی

پشت دستش را جلوی دهانش گذاشت و با صدایی 

 خفه گفت:

 دلم عجیب برای بودنش تنگ شده.-

 کشم...پس جای من نیستی که بدونی چی می-

 خیلی دوستش داشتی؟-

دم و نم سوالش برایم عجیب بود. سرم را باال آور

 زیر چشمم را با سر انگشتانم پس زدم. 

 کنجکاوی بدونی؟-



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

1980 

 سرش را تکان داد و دوباره پرسید:

هم درباره هورتاش، و هم یاشار... مشکل اون -

 باهات چیه؟
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دستم روی سنگ مشت شد و چشمانم را برای 

 ای بستم.لحظه

 ار؟برای چی یاش-

 هاش رو نشنیدی؟ خوای بگی حرفمی-

سرم را باال آوردم و دزدکی نگاهش کردم. خیره به 

 رویمان بود.آلود روبهکوهستان تاریک و مه

چرا، شنیدم. مشکل هم دارم باهاش. چرا نباید داشته -

حاال باشم؟ اون گرگ صفت، شوهِر خواهرم بود. 
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ی زن سابقش... تو بودی چشم دوخته به خواهر بیوه

 شدی؟دار نمیمشکل

 اخم ریزی کرد و نیم نگاهی به من انداخت.

من از ریشه باهاش مشکل دارم! کال رفتار و -

هاش برام جالب نبود. ولی اون پافشاری و حرف

خوام بدونم کرد... میای سپر، میحماقتی که با سینه

 طور مطمئن پاشه بیاد جلو؟این چی باعث شده بود

 دونم!نمی-

 سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد:

 دونی، بگو گونش! قضیه چیه؟می-

تو حق نداری ازم حساب پس بگیری. منم وظیفه -

 حساب پس دادن به تو رو ندارم!

 یا میگی، یا خودم متوجهش میشم.-

 صورتم را میان دستانم پنهان کردم و نالیدم:
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د به تو جواب بدم؟ اصال این قضیه به تو چه چرا بای-

ربطی داره؟ پاشو برو پیش آتا بیگ... بذار منم 

 خوای؟جا خلوت کنم. چی از جونم میاین

هم این وقت شب. تا من قرار نیست جایی برم. اون-

وقتی یه جواب قطعی بهم ندی و متوجه علت 

 خورم. رفتارهای یاشار نشم، از جام تکون نمی

 م و با لجبازی گفتم:بلند شد

خوای تکون بخوری! باشه، باشه! به جهنم که نمی-

 جا!من میرم، تو تا خود صبح بمون همین

برگشتم و قدم اول را که برداشتم، گوشه شال بافتم 

 را میان انگشتانش گرفت و مرا سر جایم نگه داشت.

 بشین سر جات... حرف ما باهم تموم نشده.-
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 چرخیدم و با خشم گفتم:

 من باهات...-

شالم را دوباره کشید و مجبورم کرد سر جایم بنشینم. 

 گوشه شال را گرفتم و عصبی غریدم:

 ولش کن!-

دور دیگری میان انگشتانش چرخاند که به اجبار، 

 سمت جلو متمایل شدم.کمی به

 دیوانه! ولم کن. نصفه شبی بازیت گرفته؟ -

سرش را جلو آورد. الی چشم تنگ کرد و آهسته و 

 خیال گفت:بی

فقط دنبال جوابم گونش... تا جوابم رو ندی، ولت -

ذارم برگردی، نه خودم میرم و تنهات کنم. نه مینمی

ذارم! حاال تصمیم با خودته که باهام راه بیای یا می

لجبازی کنی. فقط دقت کن... من هیچ دل خوشی از 

گو ندارم. خیلی راحت هم تق و دروغهای سرآدم
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فرق دروغ و راست رو متوجه میشم... پس سعی 

 نکن اراجیف به هم ببافی و تحویلم بدی!

دوباره شالم را کشیدم که آرنجش را تکیه به زانویش 

پیچاند. داد و شال را یک دور دیگر، دور انگشتانش 

زیر لب فحشی نثارش کردم و نفسم را با شدت به 

 بیرون فرستادم.

 صورتم را به سمت دیگری چرخاندم و نالیدم:

طور پا پیچ خوای بدونی؟ که چرا یاشار اینچی می-

من شده؟... باشه... میگم برات! مِن نادون و اون 

که عروس ساری خان صفت، قبل از اینگرِگ بی

رو دوست داشتیم... وقتی این  دیگهبیگ بشم، هم

وصلت سر گرفت، راهمون رو از هم جدا کردیم 

ولی یاشار دست از سرم برنداشت. تا جایی که 

پیشنهاد فرار به شهر رو داد و مخالفت کردم... 

 من...

ام را باال کشیدم و سعی کردم نم چشمانم را پس بینی

 بزنم.
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 باخته پسرمن عروِس ساری خان بیگ شدم... دل-

وجود فکر هم خان شدم... دیگه حتی به اون بی

کردم... ولی اون باز دست از سر زندگیم نمی

برنداشت... اومد باز دوباره بدبختم کنه... باز آتیش 

فصل پنجم: سولموش ️◼بندازه وسط زندگیم... 

 لَرگول

 قسمت سی و یکم️▪

 

 

گردنم سکوت سنگینی میانمان برقرار شده بود. شال

از میان انگشتانش باز شد و رهایش کرد. آرام آرام 

 دستی میان موهایش کشید و آرام پرسید:

 بعد از ازدواجتون هم... دست از سرت برنداشت؟-

سرم را به نشانه نفی تکان دادم که دستی روی ران 

 پایش کشید.

هاست... پس خیلی گرگ صفت تر از این حرف-

خیلی خوب و با نقشه جلو اومده. قشنگ جوری که 
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هیچ کم و کسری نذاشته و جلوی هر حرفی رو 

گرفته... تو بهش بدهی داری گونش... عمی بیگ هم 

کار برام یه چیزهایی رو تعریف کرده... گفته چی

 کردی و...

 میان حرفش پریدم و با پرخاشگری گفتم:

ذاشتم خواهرم بمیره؟ کردم؟ میکار میگفتی چیمی-

لطی که کشید هر غفقط چون عشِق اون آقا می

دوست داره بکنه؟ چون اون دختر معصوم رو تا 

تونسته آزار داده و طلبی هم ازش داره و انتظار می

پرداخت طلبش رو داره؟ واقعا فکر کردی من 

شرف، خواهر خاطر خودخواهی اون بیذارم بهمی

 من فدا بشه؟

ای چشمانش را با انگشتانش فشرد و پس از ثانیه

 سکوت، جوابم را داد.

ذاشتی، ه، فقط اگر با بزرگترت هم در میون مین-

 ذاشتن.شاید یه راه بهتری پیش روت می

 پوزخندی زدم و رو برگرداندم.
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که بچه به دنیا بیاد و بدیمش به آره، حتما. مثال این-

باباش. خواهِر من چی؟ بره به درک. بره بمیره 

 اصال. به کسی چه؟ مگه مهمه؟ 

 لندی ادامه دادم:بلند شدم و با صدای نسبتا ب

ام. بزرگ این خاندانم. من بزرگ این طایفه-

قدری عاقل هستم که بتونم فرق تصمیم خوب و اون

بد رو تشخیص بدم و کاری که بر خالف آرامش و 

 م هست رو انجام ندم.آسایش خانواده

سری تکان داد. بلند شد و دستانش را داخل جیب 

 کت بلندش فرو برد. 

رست تصمیم بگیری که تصمیماتت قدری دآره، اون-

چارگی خودت! به تیز شدن ختم بشه به بدبختی و بی

 پدری برای خودت! دندون هر بی

 دست به سینه، رو گرفتم و نیشخندی به رویش زدم.

ام. سالم و سرحال! ارزشش رو داشت. من زنده-

کنم نمردم! نه من، نه خواهرم! درضمن... خرد می

 بخواد برای من تیز بشه!دندون اون گرگی رو که 
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ام ایستاد. مجبور بودم برای جلو آمد و سینه به سینه

اش دیدنش، سرم را باال بگیرم. در آن تاریکی، چهره

به خوبی مشخص نبود اما اخم غلیظ میان 

ابروهایش، حتی در این تاریکی هم قابل تشخیص 

روی بود. آرام و شمرده شمرده، درست روبه

 صورتم زمزمه کرد:

کور خوندی گونش... کور خوندی اگر فکر کردی -

ذارم سر خود تصمیم غلط بگیری و خودت و می

 اون دوتا طفل معصوم رو بدبخت کنی!
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کرد و من یکی، طاقت دیگر داشت زیاده روی می

 های درشتش را نداشتم!این صحبت
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خوب باشم و چه بد، برای خانواده خودم چه -

قدری کافی هستم که بدونم چی درسته و چی اون

کنم کنم و چه کاری میکه من چی فکر میغلط. این

تونی بفهمی. چون از درکش عاجزی. رو تو نمی

چون بزرگتِر خواهر و برادری نبودی که بدونی... 

نبودی که بدونی حاضری جونت رو بدی ولی یه 

تونی درباره ی پای پاره تنت نره! نمیخار تو

تصمیمی که گرفتم قضاوتم کنی، چون اصال 

 تونی جای من باشی!نمی

 الی چشم تنگ کرد و آرام پرسید:

همه ادعای خدا دونی از من؟ تویی که اینتو چی می-

تر بودن داری و تصمیمات خودت رو ارجح

کس دونی... من خواهر و بردار نداشتم؟ من بیمی

کس بودم که دارم جون میدم که تلف نشم با دم؟ بیبو

دیدن این سنگ قبر؟ هـا؟ فقط تو خوبی، فقط تو 

خواهری، تو مادری، تو بزرگتری! فقط خانوم 

هات، یه نگاه به بزرگ... موقع فکر کردن به بدبختی

طور دارن ترهای تو چهباال سرت بنداز، ببین بزرگ
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کشن و شونه میتر با هرکسی شاخ برای تواِ کوچیک

 هات نشینه!که نم به چشم

از کنارم رد شد و مرا در بهت گذاشت... دیگر 

جا، روی تخته سنگ بازنگشتم که ببینمش و همان

نشستم... حرفی هم برای زدن به او نداشتم. اصال 

طور دهان به دهاِن این مرد از دانستم دیگر چهنمی

ر به پر قدخود راضی بدهم که بتوانم قانعش کنم این

 و پای من نپیچد...

 خدای من... بحثمان از کجا، به کجا رسیده بود! 

که نگاهم آن تمام فکرم درگیر گفتگویمان بود و بی

کردم... را به سنگ بدوزم، به دقایق قبلم فکر می

هوا سرد شده بود و مه، کم کم تمام فضای اطرافم را 

بود. گرفت. به حتم چیزی تا نیمه شب نمانده فرا می

زد... باید کم کم به یورد ها شور میدلم برای بچه

 گشتم...بازمی

نفسم را پر آه بیرون فرستادم و آن سنگ سرد را 

 برای هزارمین بار، بوسیدمش...
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بلند شدم و تا برگشتم، متوجه تکین شدم که به 

ده و نشسته بود. نفسم درختی با فاصله از من تکیه ز

را با آه و افسوس بیرون فرستادم و نگاهم را 

کردم تا االن به یورد بازگشته برگرداندم. فکر می

 ها بود!بود. اما انگار خیلی لجباز تر از این حرف

ها را از درخت باز کردم و هردویشان را افسار اسب

سمتش رفتم و باالی سرش در دست گرفتم. به

 حوصله گفتم:سمتش گرفتم و بیار را بهایستادم. افس

خوای بمونی بیا ببندش نزدیک خودت اگر می-

 جا.این
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سرش را باال آورد و با دیدنم، بلند شد. پشت کتش را 

 تکاند و افسار اسبش را از دستم گرفت.

 گردم...نه، منم برمی-

سری تکان دادم و سوار قره شدم. خواستم راه بیوفتم 

 شت سرم شنیدم:که صدایش را از پ

های سر شب... بعدا با هم صحبت بابت اون حرف-

کنیم. نگران یاشار هم نباش... اگر تو نخوای، می

 ات بشه.ذارم نزدیک خانوادهنمی

ات" تاکید کرد و احساس کردم روی کلمه "خانواده

که کلمه را با کمی تاکید به زبان آورد. دروغ چرا، 

 دلم هم گرفت... 

که متعلق به من بیگ، قبل از اینخانواده ساری 

باشد، برای او هم بود... این داغ از دست دادن 

شناختمش، برای او آشنایی که فقط چندسال بود می

 تری بود... داغ برادرش بود ناسالمتی...داغ سنگین

ام، با شدت به هم فشردم و نفسم را از بینیلبانم را به

 بیرون فرستادم.
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روزها خیلی عصبی .. اینباشه... باز ممنونم.-

شدیم... هردومون! یه مدتی رو ساکت بمونیم و به 

دعوا و جدل نگذرونیم، به نفع هردومونه. تا وقتی 

که حداقل اوضاع آروم بشه... بعدا باهم صحبت 

 کنیم.می

که بازگردم و یا حتی افسار را تکان دادم و بدون این

 سمت یورد تاختم...منتظرش بمانم، به

 

 لَرفصل پنجم: سولموش گول️◼

 قسمت سی و سوم️▪

 

 

ها سامان بود... حسابرسیشدت نابهاوضاع طایفه به

همه درهم شده بودند و نه ساری بیگ احوال حساب 

 و کتاب را نداشت، نه من سوادش را.
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هایشان شد که دیگر پاسخی به درخواستچندوقتی می

ها و کره دادند و تعداد اسباز گیالن نمی

قدری که برای شد. آنهایشان داشت زیاد میباس

َچرا هم به مشکل خورده بودیم و از طرفی، فصل 

تری را مناسبی هم برای کوچ نبود که زمین پر رونق

 هایمان انتخاب کنیم.برای دام

با یاشار که تحت هیچ شرایطی قصد صحبت و کار 

توانستم کارهایم را بسپرم دست آدم را نداشتم. نمی

های خودش اهمیت طلبی که فقط به خواسته منفعت

 داد.می

ساری بیگ کم و بیش کار با چرتکه را یادم داده 

بود. خودش دیگر توان و حوصله استفاده از آن را 

 گذراند.نداشت و بیشتر وقتش را به استراحت می

که مداد و کاغذی هم به دستم داده بودند و بدون این

ن اعداد روی کاغذ و شان بشوم، نگاهم بیحتی متوجه

 چرخید.چرتکه می
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شان را روی قالیچه ریختم و خودم هم کالفه، همه

وسط آالچیق، روی زمین نشستم و سرم را میان 

 دستانم گرفتم. 

ای که های مسخرهاصال لعنت به این حساب و کتاب

 آوردم! سری ازشان هم درنمی

آمد... هورتاش قول داده ام در میکم کم داشت گریه

بود حداقل خواندن و نوشتن را یادم بدهد که دیگر 

ها را نکشم و آخ از اجلی که مهلتش این بدبختی

 نداد...

سایه کسی باالی سرم افتاد و نگاه پرآشوبم را باال 

هایم کم چارگیآوردم. واقعا همین آدم را میان بی

 داشتم!

 چیزی شده؟-

خودم را جمع و جور کردم و سعی کردم چرتکه را 

 پایم، به زیر پیراهنم بکشم. با

 نه، هیچی نشده!-

 ای به کاغذ و مداد کرد.با سر، اشاره
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 ها واسه چیه؟ بده ببینم؟اون-

 کاغذ را برداشت که به آن سرش چنگ زدم.

 چیز جالبی نیست. بده به خودم.-

 ابروهایش باال پریدند.

اگه جالب نیست چرا با این قیافه نشستی این وسط؟ -

 اِ! بده ببینمش،

کاغذ را از میان انگشتانم بیرون کشید که آه از نهادم 

بلند شد. لعنتی... فقط همین تمسخر تکین را کم 

داشتم که این را هم االن به لیست کارهای خوبش با 

 کرد!خودم، اضافه می
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ست... برای تعداد حساب و کتاب سادهیه -

 های گیالنی دادن. هایی که قصابسفارش

 نگاهم کرد و سر تکان داد.

فروشینشون به های گیالنی چرا؟ چرا نمیقصاب-

 ها؟های خود اردبیل؟ یا مثال روستاییقصاب

 شانه باال انداختم و به برگه توی دستش خیره ماندم.

هاش خود اردبیل هم داماکثر مردم روستا دام دارن. -

های دیگه و حتی رو از ایالت ارسباران، یا شاهسون

کنه. گیالن هم درسته، همین روستاها تامین می

هاشون دام دارن. اما نه به اون تعدادی که روستایی

فرستیم، های شهری میباید... درواقع برای قصاب

هایی که نیاز به دام تازه نفس و جوون و سنگین اون

های مورد نیازشون رو از تونن دامن. حاال یا نمیدار

 های خود گیالن بگیرن، یا کمبود دارن.روستایی

ها توی آره خب... منکر این نمیشم... بیشتر گیالنی-

 کار برنج هستن تا دام... 

 دوباره به برگه نگاه کرد.
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 جا نوشته عزیز... عزیِز چی؟ها چی؟ ایناسب-

 ام را خاراندم.چانه

رکوهی؟ گمونم همین بود... از زبون آتابیگ قبال شی-

 شنیده بودم...

آهان آره، شیرکوهی... آدرسش کجاست؟ چند راس -

 ها تحویل بدیم؟باید به این

 چشمانم را با انگشتانم مالیدم و خسته و کالفه گفتم:

جا نوشته شده. من هم چیز اوندونم واال... همهنمی-

 گه سر در بیارم.کردم از اون برداشتم سعی می

برگه را روی زمین، کنار چرتکه گذاشت و کنجکاو 

 پرسید:

 خوای؟زنه؟ کمک میحساب و کتابت لنگ می-

 تند نگاهش کردم و جوابش را دادم:

 نه نه، خوبه. فقط...-

هم فشردم و هایم را بهچاره دیگری هم داشتم؟ پلک

 زمزمه کردم:
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 سواد خوندن ندارم!-
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اش ایجاد کند، سر که تغییری توی چهرهبدون آن 

 تر به من نشست.تکان داد و کمی نزدیک

کار با چرتکه رو بلدی؟ من بگم، تو چرتکه -

 بندازی؟ 

 نگاهم را به چرتکه دوختم.

 آره، کم و بیش بلدم باهاش کار کنم.-

پس من میگم، تو چرتکه بنداز. ببینیم تِه این خوبه، -

رسه. اون مداد رو هم ها به کجا میحساب و کتاب

 بده بهم...



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2000 

مداد را به دستش دادم که فاکتور را روی پاهایش 

 گذاشته و کاغذ و قلم به دست گرفت.

بیست راس گوسفند... برای مشترِی گیالنی... با -

 همون قیمت دویست تومان حسابش کن...

 خب... میشه چهار هزار...-

 زور پرسیدم:سرم را باال آوردم و به

 درسته دیگه؟ اشتباه که نکردم؟-

 سرش را به نشانه نفی تکان داد.

 نه، درسته. یه لحظه...-

چیزی را روی کاغذ نوشت و دوباره شروع به 

خواندن کرد و تمام حواسم را دادم پی اعدادی که به 

ق" چرتکه زدنم. تا آورد و صدای "تق، تزبان می

ها را بدون جایی پیش رفت که بعضی حساب و کتاب

دادم و با حساب که به چرتکه بزنم، جوابش را میاین

رسیدم. آخرین سوالش و کتاب در ذهنم، به نتیجه می

را، بدون وقفه حتی چند ثانیه پاسخ دادم و سرم را 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2001 

باال بردم تا چیزی بگویم که متوجه شدم فاکتور و 

 کند.ای گذاشته و نگاهم میو قلم را گوشهکاغذ 

 چشمانم را گرد کردم و متعجب پرسیدم:

 تموم شدن مگه؟-

 سری تکان داد و از سر جایش بلند شد.

کم روش قدر ها هم بد نیست. کافیه یهریاضیت اون-

هات رو خوب کار کنی فقط. برای روز اولت، تمرین

 حل کردی. بیا...

 متم گرفت.کاغِذ نوشته شده را به س

این هم حساب و کتاب تو. بده به احمدآقا، اون -

 ها رو تحویل بده.قراره ببره دام

 

 لَرفصل پنجم: سولموش گول️◼

 قسمت سی و ششم️▪

 

 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2002 

با تشکر آرامی، برگه را از دستش گرفتم و با بیرون 

رفتنش، نفسم را با شدت به بیرون فرستادم. االن چه 

 اتفاقی افتاده بود؟

چرتکه افتاد و برداشتمش. چشم بستم و  چشمانم به

گفت را دوباره به ذهن آوردم. چشمانم اعدادی که می

را باز کردم و به چرتکه زدمشان. دوباره اعداد 

ها را هم به بعدی را با ذهن حساب کردم و آن

چرتکه زدمشان. برایم عجیب بود... عجیب و 

طور، با یک حساب و کتاب شگفت انگیز که چه

طور بشمارم و چندساعته، توانسته بودم اینی ساده

 حساب کنم!

با لبخند کوچکی خیره به چرتکه بودم که صدای 

 سمت پرده شنیدم:ساری بیگ را از آن

 گلین؟ هستی؟-

 دستم را به زانویم زده و بلند شدم.

 آره آتابیگ، هستم. االن میام...-



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2003 

سمتش رفتم و کنارش، روی زمین زانو زدم. به

روی زمین بنشیند، سپس بالشتی را کمکش کردم 

 برای تکیه زدن به پشت کمرش قرار دادم.

 خوبه االن؟ راحتید؟-

 نفس نفس زنان گفت:

واال شرمنده تو شدم گلین... زحمت من هم افتاد -

 گردنت...

 شده؟نه آتاجان، این چه حرفیه؟ جانا... بگید، چی-

روی صورتش کشید و با حالتی که انگار دستی 

 کشید تا به زبان آورد گفت:داشت عذاب می

کشم گونش! به وهللا که شرم ازت خجالت می-

تونم هم ساکت باشم آخه... باید کنم! ولی نمیمی

شرف رو هم روشن کنم که آبرو و تکلیف اون بی

 شرفمون رو به باد نداده... پسره... استغفرهللا... 

 ت نگاهش کردم.ناراح

 هاش رو قبول دارید؟ یعنی میگید...شما مگه حرف-



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2004 

ای بعد، با چشمانی به سرش را پایین انداخت و لحظه

 اشک نشسته نگاهم کرد.

 

 لَرفصل پنجم: سولموش گول️◼

 قسمت سی و هفتم️▪

 

  

نه به پیر، نه به پیغمبر. وجدان خودم توی عذابه. -

نم چی بگم گلین... دوکشم... نمیخودمم دارم درد می

درمونده شدم! منی که تصمیم و حرفم، حرف بود... 

تونم اعتماد های خودم هم نمیحاال حتی به حرف

کنم... واسه همین خواستم باهات صحبت کنم... 

خواستم بزرگی کنی برام... خواستم راه پیِش روم 

بذاری گلین... کمک کن به این پیرمرد درمونده و 

 عاجز!

های ریز و رنگ اهم را دزدیم و به گلزده، نگشرم

 ی قالی چشم دوختم.و رو رفته



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2005 

دونید دونم چی بگم آتابیگ... خودتون میمنم نمی-

که هرکاری کردم، برای خیر و صالح خواهرم بوده 

ام، و بس... نه به خاطر خودم، نه به خاطر خانواده

ترسیدم خواهرم نتونه و من باید اون بچه نه چون می

دارم، نه چون از پدِر اون بچه دل خوشی  رو نگه

نداشتم... چون نگران خواهرم بودم آتاجان... 

دونید که آیشن جوِن منه... خودشم تازه خودتون می

اش رو از دست داده... وقتی بهش گفتم، فهمیده بچه

کار دیوانه شده بود طفلکم! ولی خب... چی

تو  موند،تونستیم بکنیم؟ بهش گفتم اگه اون میمی

دیگه پیشم نبودی... سعی کردم آرومش کنم... اتفاقا 

آروم هم شد، ولی باز داغ دلش از یاشار تازه شده 

 بود...

کردم جلوی که سعی مینگاهش کردم و درحالی

 ام را بگیرم، پرسیدم:لرزش چانه

خوِد شما اصال... به جای من بودید، قبول -

ن کردید؟ که دل خواهرتون بشکنه؟ که خودتومی

کار کنم زجر و عذاب بکشید؟ شما بگید من چی



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2006 

ام... منم انتظار هیچ کدوم آتاجان... وهللا منم درمونده

هایی که داره پیش میاد رو نداشتم! ولی از اتفاق

خب... باز حرِف شما، روی چشم من جا داره. 

هرچی بگید، هر تصمیمی بگیرید، حتی اگه بگید 

... به خدا قسم گونش برو خودت رو بنداز توی آتیش

قدر دونید خاطرتون چهاندازم... خودتون میکه می

 برام عزیزه...

نفسم را پر آه بیرون فرستادم و نم زیر چشمانم را 

ام را باال کشیدم و تمام تالشم را پاک کردم. بینی

 کردم که هرچند کج و مصنوعی، لبخند بزنم.

من برم براتون غذا بیارم، خیلی وقته چیزی -

 ین. بعد هم داروهاتون رو بدم...نخورد

خواستم بلند شوم که دستم را گرفت و مجبورم کرد 

 بنشینم.

 کار بکنیم...بشین گلین... گمونم فهمیدم که باید چی-

 

 لَرفصل پنجم: سولموش گول️◼



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2007 

 قسمت سی و چهارم️▪

 

 

ست... برای تعداد یه حساب و کتاب ساده-

  های گیالنی دادن.هایی که قصابسفارش

 نگاهم کرد و سر تکان داد.

فروشینشون به های گیالنی چرا؟ چرا نمیقصاب-

 ها؟های خود اردبیل؟ یا مثال روستاییقصاب

 شانه باال انداختم و به برگه توی دستش خیره ماندم.

هاش اکثر مردم روستا دام دارن. خود اردبیل هم دام-

های دیگه و حتی رو از ایالت ارسباران، یا شاهسون

کنه. گیالن هم درسته، همین روستاها تامین می

هاشون دام دارن. اما نه به اون تعدادی که روستایی

فرستیم، های شهری میباید... درواقع برای قصاب

هایی که نیاز به دام تازه نفس و جوون و سنگین اون

های مورد نیازشون رو از تونن دامدارن. حاال یا نمی

 بگیرن، یا کمبود دارن.های خود گیالن روستایی



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2008 

ها توی آره خب... منکر این نمیشم... بیشتر گیالنی-

 کار برنج هستن تا دام... 

 دوباره به برگه نگاه کرد.

 جا نوشته عزیز... عزیِز چی؟ها چی؟ ایناسب-

 ام را خاراندم.چانه

شیرکوهی؟ گمونم همین بود... از زبون آتابیگ قبال -

 شنیده بودم...

شیرکوهی... آدرسش کجاست؟ چند راس  آهان آره،-

 ها تحویل بدیم؟باید به این

 چشمانم را با انگشتانم مالیدم و خسته و کالفه گفتم:

جا نوشته شده. من هم چیز اوندونم واال... همهنمی-

 کردم از اون برگه سر در بیارم.داشتم سعی می

برگه را روی زمین، کنار چرتکه گذاشت و کنجکاو 

 پرسید:

 خوای؟زنه؟ کمک میساب و کتابت لنگ میح-

 تند نگاهش کردم و جوابش را دادم:



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2009 

 نه نه، خوبه. فقط...-

هم فشردم و هایم را بهچاره دیگری هم داشتم؟ پلک

 زمزمه کردم:

 سواد خوندن ندارم!-

 

 لَرفصل پنجم: سولموش گول️◼

 قسمت سی و پنجم️▪

 

 

سر  اش ایجاد کند،که تغییری توی چهرهبدون آن 

 تر به من نشست.تکان داد و کمی نزدیک

کار با چرتکه رو بلدی؟ من بگم، تو چرتکه -

 بندازی؟ 

 نگاهم را به چرتکه دوختم.

 آره، کم و بیش بلدم باهاش کار کنم.-



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2010 

خوبه، پس من میگم، تو چرتکه بنداز. ببینیم تِه این -

رسه. اون مداد رو هم ها به کجا میحساب و کتاب

 بده بهم...

مداد را به دستش دادم که فاکتور را روی پاهایش 

 گذاشته و کاغذ و قلم به دست گرفت.

بیست راس گوسفند... برای مشترِی گیالنی... با -

 همون قیمت دویست تومان حسابش کن...

 خب... میشه چهار هزار...-

 زور پرسیدم:سرم را باال آوردم و به

 درسته دیگه؟ اشتباه که نکردم؟-

 نشانه نفی تکان داد. سرش را به

 نه، درسته. یه لحظه...-

چیزی را روی کاغذ نوشت و دوباره شروع به 

خواندن کرد و تمام حواسم را دادم پی اعدادی که به 

آورد و صدای "تق، تق" چرتکه زدنم. تا زبان می

ها را بدون جایی پیش رفت که بعضی حساب و کتاب

م و با حساب دادکه به چرتکه بزنم، جوابش را میاین



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2011 

رسیدم. آخرین سوالش و کتاب در ذهنم، به نتیجه می

را، بدون وقفه حتی چند ثانیه پاسخ دادم و سرم را 

باال بردم تا چیزی بگویم که متوجه شدم فاکتور و 

 کند.ای گذاشته و نگاهم میکاغذ و قلم را گوشه

 چشمانم را گرد کردم و متعجب پرسیدم:

 تموم شدن مگه؟-

 داد و از سر جایش بلند شد.سری تکان 

کم روش قدر ها هم بد نیست. کافیه یهریاضیت اون-

هات رو خوب کار کنی فقط. برای روز اولت، تمرین

 حل کردی. بیا...

 کاغِذ نوشته شده را به سمتم گرفت.

این هم حساب و کتاب تو. بده به احمدآقا، اون -

 ها رو تحویل بده.قراره ببره دام

 

 لَرسولموش گولفصل پنجم: ️◼

 قسمت سی و ششم️▪



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2012 

 

 

با تشکر آرامی، برگه را از دستش گرفتم و با بیرون 

رفتنش، نفسم را با شدت به بیرون فرستادم. االن چه 

 اتفاقی افتاده بود؟

چشمانم به چرتکه افتاد و برداشتمش. چشم بستم و 

گفت را دوباره به ذهن آوردم. چشمانم اعدادی که می

ه چرتکه زدمشان. دوباره اعداد را باز کردم و ب

ها را هم به بعدی را با ذهن حساب کردم و آن

چرتکه زدمشان. برایم عجیب بود... عجیب و 

طور، با یک حساب و کتاب شگفت انگیز که چه

طور بشمارم و ی چندساعته، توانسته بودم اینساده

 حساب کنم!

با لبخند کوچکی خیره به چرتکه بودم که صدای 

 سمت پرده شنیدم:گ را از آنساری بی

 گلین؟ هستی؟-

 دستم را به زانویم زده و بلند شدم.



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2013 

 آره آتابیگ، هستم. االن میام...-

سمتش رفتم و کنارش، روی زمین زانو زدم. به

کمکش کردم روی زمین بنشیند، سپس بالشتی را 

 برای تکیه زدن به پشت کمرش قرار دادم.

 خوبه االن؟ راحتید؟-

 نفس زنان گفت:نفس 

واال شرمنده تو شدم گلین... زحمت من هم افتاد -

 گردنت...

 شده؟نه آتاجان، این چه حرفیه؟ جانا... بگید، چی-

دستی روی صورتش کشید و با حالتی که انگار 

 کشید تا به زبان آورد گفت:داشت عذاب می

کشم گونش! به وهللا که شرم ازت خجالت می-

هم ساکت باشم آخه... باید تونم کنم! ولی نمیمی

شرف رو هم روشن کنم که آبرو و تکلیف اون بی

 شرفمون رو به باد نداده... پسره... استغفرهللا... 

 ناراحت نگاهش کردم.



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2014 

 هاش رو قبول دارید؟ یعنی میگید...شما مگه حرف-

ای بعد، با چشمانی به سرش را پایین انداخت و لحظه

 اشک نشسته نگاهم کرد.

 

 لَرپنجم: سولموش گول فصل️◼

 قسمت سی و هفتم️▪

 

  

نه به پیر، نه به پیغمبر. وجدان خودم توی عذابه. -

دونم چی بگم گلین... کشم... نمیخودمم دارم درد می

درمونده شدم! منی که تصمیم و حرفم، حرف بود... 

تونم اعتماد های خودم هم نمیحاال حتی به حرف

ت صحبت کنم... کنم... واسه همین خواستم باها

خواستم بزرگی کنی برام... خواستم راه پیِش روم 

بذاری گلین... کمک کن به این پیرمرد درمونده و 

 عاجز!



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2015 

های ریز و رنگ زده، نگاهم را دزدیم و به گلشرم

 ی قالی چشم دوختم.و رو رفته

دونید دونم چی بگم آتابیگ... خودتون میمنم نمی-

و صالح خواهرم بوده که هرکاری کردم، برای خیر 

ام، و بس... نه به خاطر خودم، نه به خاطر خانواده

ترسیدم خواهرم نتونه و من باید اون بچه نه چون می

رو نگه دارم، نه چون از پدِر اون بچه دل خوشی 

نداشتم... چون نگران خواهرم بودم آتاجان... 

دونید که آیشن جوِن منه... خودشم تازه خودتون می

اش رو از دست داده... وقتی بهش گفتم، چهفهمیده ب

کار دیوانه شده بود طفلکم! ولی خب... چی

موند، تو تونستیم بکنیم؟ بهش گفتم اگه اون میمی

دیگه پیشم نبودی... سعی کردم آرومش کنم... اتفاقا 

آروم هم شد، ولی باز داغ دلش از یاشار تازه شده 

 بود...

کردم جلوی که سعی مینگاهش کردم و درحالی

 ام را بگیرم، پرسیدم:لرزش چانه



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2016 

خوِد شما اصال... به جای من بودید، قبول -

کردید؟ که دل خواهرتون بشکنه؟ که خودتون می

کار کنم زجر و عذاب بکشید؟ شما بگید من چی

ام... منم انتظار هیچ کدوم آتاجان... وهللا منم درمونده

تم! ولی هایی که داره پیش میاد رو نداشاز اتفاق

خب... باز حرِف شما، روی چشم من جا داره. 

هرچی بگید، هر تصمیمی بگیرید، حتی اگه بگید 

گونش برو خودت رو بنداز توی آتیش... به خدا قسم 

قدر دونید خاطرتون چهاندازم... خودتون میکه می

 برام عزیزه...

نفسم را پر آه بیرون فرستادم و نم زیر چشمانم را 

ام را باال کشیدم و تمام تالشم را نیپاک کردم. بی

 کردم که هرچند کج و مصنوعی، لبخند بزنم.

من برم براتون غذا بیارم، خیلی وقته چیزی -

 نخوردین. بعد هم داروهاتون رو بدم...

خواستم بلند شوم که دستم را گرفت و مجبورم کرد 

 بنشینم.
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 کار بکنیم...بشین گلین... گمونم فهمیدم که باید چی-
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کنارش نشستم. با دستان چروک افتاده و لرزانش، 

دستانم را گرفت و به نشان آرامش دادن، ضربه 

 آرامی زد.

خوام نگاه کن... تو نگران خواهرتی... منم نمی-

ای عروسم رو از دست بدم... تو نعمت این خونه

گلین... رزق و روزی این ایل و طایفه توی... 

تونم بذارم یکی دیگه برای زندگیت انتخاب کنه نمی

که چیکار کنی، با کی ازدواج کنی، سایه کی باالی 

 سرت باشه و...

 نفسش را پر آه بیرون فرستاد.
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دیدم گلین... مردم و این روزها رو نمیکاش می-

.. ولی باز خدا برام عذابه حتی حرف زدن ازش.به

نمیشه  چیزی نگفت و کاری نکرد... سایه شوم اون 

مرد افتاده روی زندگیت... اگه بخوایم طبق رسم 

زنه پیش بریم هم... خب... حق داره حرفی که می

 رو بکنه... 

 هایش را محکم روی هم فشرد.لب گزید و پلک

که بخوایم تو رو عروِس همین طایفه مگه این-

تونی بمونی پیش ری، باز میطوکنیم... فقط این

 خودم...

گفت؟ که شوم نفسم بند آمده بود... چه داشت می

عروس همین طایفه و زن یکی از مردانی که 

 زندند؟روزی، "گلین" و "ّباجی" صدایم می

 آتاجان، َسنی آهلل! همین طایفه؟ من...-

دستم را از میان دستش بیرون کشیدم و کمی از 

 تشکش فاصله گرفتم.
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تونم توی تونم! حتی نمیتونم... نمینمی من-

تونم با لباس سیاه، وارد هاشون نگاه کنم! نمیچشم

 خونه یکی بشم و بختش رو سیاه کنم!

 صورتم را میان دستانم پوشاندم و نالیدم:

کسی خودم، توی همون چرا نمیشه توی تنهایی و بی-

 کنن؟چادر مشکی خودم بپوسم و بمیرم؟ چرا ولم نمی

 ین، گلین! َمنه باخ؟!گل-

لرزید. بغض مسیر تنفسم را گرفته بود و ام میچانه

توانستم نفس بکشم. لعنت به تو گونش... حتی نمی

لعنت به تو و بخت سیاهت... لعنت به آن جغد شومی 

ات را ویران ات نشست و خانهکه روی بام خانه

 کرد...
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 گونش؟ با توام!-

خواستم درباره این شوکه شده بودم... حتی نمی

 موضوع، باز هم با ساری بیگ صحبت کنم.

از کنارش بلند شدم و با بغضی که سعی در پس 

 زدنش داشتم، گفتم:

ها سر بزنم... مطمئنم تون، من برم به بچهبا اجازه-

 تنگم شدن.دل

 زده نگاهم کرد.ناراحت و غم

هام هم فکر کن... .. ولی... به حرفباشه، برو.-

خوای با یاشار ازدواج کنی، باید روی تویی که نمی

 حرفم فکر کنی و انتخاب بکنی.

 چهارزانو روی زمین نشستم و با اشک گفتم:

سنی آهلل آتابیگ... هنوز آب کفن اون مرحوم -

بینمش که داخل آالچیقتون خشک نشده! هنوزم می

کنه! شینه و نگاهمون میمیشه و میره یه گوشه می

 ش خشک نشده! هنوز...هنوز خون روی جلیقه
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 ام لرزید و با بغض گفتم:چانه

 هاش سرد نشدن...هنوز داغ آتیش استخون-

اش گرفت و آرام و لرزان دستش را به پیشانی

 پرسید:

 پیداش کردی؟-

جا، بیخ گلویم حرف بزنم... بغض همینتوانستم نمی

چسبیده بود و توان گشودن لبانم را هم نداشتم. دستم 

را پشت دهانم گذاشتم و سرم را به نشان تایید، تکان 

دادم که انگشتانش چنگ شد بر پتوی روی پاهایش و 

 با درد نالید:

وای... چرا به من نگفتین؟ چرا این پیرمرد رو از -

پسرش محروم کردین؟ آخ خداحافظی با تنها 

 گونش...

کالهش را از روی سرش برداشت و جلوی 

 صورتش قرار داد.

 اِوون* آباد ساری بیگ... ُگئزدرون آیدین!-



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2022 

خورد و با شنیدن صدای هایش تکان میشانه

ای نداشتم... شد... چارهاش، قلبم هزارتکه میگریه

شک مردم! بیآوردم، میاگر حرفم را به زبان نمی

مردم با این حجم اندوه روی سینه و تیر می که

هایی که انگار، آغشته به نمک کرده و روی حرف

 کشیدند...هایم میزخم

 

———————— 

 

 ات*اوون: خانه
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هایش را دیگر طاقت ماندن و گوش سپردن به گریه

های نداشتم... من که چیزی نبودم، اشک ریختن

مردی مثل ساری بیگ، حتی دل کوه را هم آب 

 کرد.می

حالت که نبودی و این حال  به آخ هورتاش... خوش

دیدی... خوش به حالت که و روز پدرت را نمی

ای آخرین تصویرت از من و ساری بیگ، چهره

صبر برای دیدار خندان و چشمانی منتظر و بی

 ات بودند...دوباره

غم از دست دادن پهلوانی نماندی و ندیدی که 

 طور کمر پدرت را شکست... همچون تو، چه

طور همسرت مو سپید کرد و پیر شد ندیدی که چه

طور آلمایت هرروز، در اوج جوانی... ندیدی که چه

نشیند و زیر لب، نوای چشم به انتظار پدر می

 کند..."آلمانین آتاسی گلیر" را زمزمه می

راه تو خشک شد و  ندیدی که دخترکت چشمش به 

رحمانه رفت باز ناامید نشد از بازگشت پدری که بی
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هایش را و نماند تا بزرگ شدن و قد کشیدن بچه

 ببیند... 

رفت و نماند تا عروس شدن دخترش را ببیند... نماند 

تا داماد شدِن تانیشش را ببیند... نماند تا سیب سرخی 

و  به دست دامادش دهد و بگوید این سیب سرخ من

دارش باش... آخ این تو، مثل چشمانت امانت

 هورتاش... آخ...

ای نشسته و مشغول خواباندن پینارم بودم... گوشه

شد که ساری بیگ، دیگر بحث ازدواج چندروزی می

ام را کشید و من هم زندگیرا به میان نمی

ها، چشم به راِه نوازشی بیدار گذراندم... صبحمی

گذاشتم، کودکانم را ی بار میشدم، ناهار را اضافمی

ها باز، چشمانم را به کردم و شبتر و خشک می

بستم و با فکری پر درد و هایم میروی غم و غصه

 خوابیدم...غم، می

ی بیرون آالچیق، برای بلند شدم تا کمی شیر از نهره

پینار بیاورم. خودم که غذایی نداشتم، کودکم باز 

 .گرسنه مانده بود و تشنه لب..
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پشت آالچیق مانده بودم که صدای اسبی آمد و تکین 

را دیدم که از آن پیاده شد. خودم را نشانش ندادم و 

 مشغول ریختن شیر، به داخل لیوان شدم.

خواستم داخل آالچیق بشوم که صدای سالم و 

 پرسی ساری بیگ با او را شنیدم و...احوال

 وار گفت:شنیدم که پر درد و زمزمه

جا بشین تکین، باهات ین رفت... بیا اینفکر کنم گل-

 حرف دارم...
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 جانا عمی بیگ؟ چیزی شده؟-

طور بگم آخه؟ ببین پسر... خودت خوب واال... چه-

از بالیی که به سرمون اومده، خبر داری.خوب 
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هایی که برادرزاده بیوک خان زده، حرفدونی می

تونه همین کارهایی که گفته رو قدر واقعیه و میچه

طور دختری نیست. هم بکنه. ولی گونش... اون

تونه سازه. حرف زور توی سرش نمیره. نمینمی

تونه این قبول کنه بره زیر بار حرفای یاشار. نمی

دور  هام رو از منتونه نوهطایفه رو ول کنه. نمی

بینی؟ اون... تنها یادگاری کنه... اون دختر رو می

پسرمه! پاره تنمه! اون از این آالچیق بره، من 

میرم... جونم میره اگه یه میرم! باورکن که میمی

روز نبینمش! خودت باخبری از اوضاع احوال 

 من... خودت...

 ای ساکت ماند و سپس ادامه داد:لحظه

رتاش، برام کم نبود... دونی این داغ هوخودت می-

خاطرش زمین گیر شدم... سکته کردم... دیدی که به

قلبم نزد تکین! وقتی گفتن قلب پسرت نمیزنه... قلب 

منم نزد... این بچه، اون عروس، اون پسرکوچولویی 

که هرروز بیشتر از قبل شبیه هورتاش میشه... اگه 

 میرم!از من دور باشن، به خدا قسم که می
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 ی تکین را شنیدم که پرسید:صدای خفه

کار کنم عمی بیگ؟ هرچی شما بگید، به روی چی-

 چشمم... برم یاشار رو خالصش کنم؟

به خاطر خدا! تکین! عصبانی نشو باباجان... -

دونی، من همین یه پسر رو داشتم... خودت که می

ی من... مثل همین یه دونه، شده بود روشنایی خونه

های من د... نور چشماسمش! نور این طایفه بو

بود... االن دیگه کور شدم تکین... کور شدم 

باباجان... امیدی به بقیه پسرهای برادرهام ندارم... 

کدومشون امیدی نیست! اگه من فردا روزی به هیچ

سرم رو بذارم و بمیرم... اگه من نباشم... این طایفه 

تونم پاشه... این ایل به زوال میره... نمیاز هم می

که چی قراره به سرمون بیاد... تنها کر کنم به اینف

 امیدم... تنها امیدم تویی تکین...
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جا، کنار چادر نشستم و دستم را دور زانوهایم همان

حلقه کردم. چیزی که فکرش را در آن گوشه 

سرم  های ذهنم به خاک سپرده بودم، داشت بهگوشه

کردم و دست به آمد... بالیی که از آن فرار میمی

دعا شده بودم که فقط فکری در سرم باقی بماند و 

 گیرم شده بود...آخ... آخ به این سیاه بختی که دامن

تونی باز نور ببخشی به تونی تکین... میفقط تو می-

های من... نور ببخشی به این طایفه... به این چشم

پناه رو تونی زیر بال و پر اون دختر بیایل... تو می

خدا که دیگه جونی توی تنش نمونده از بگیری... به

بس غصه آینده رو خورده. هیچی ازش نمونده. 

ترسم... اون دختر هیچ ترسی نداره... حتی از می

ُمردن خودشم ترسی نداره! کاری دست خودش بده، 

ولی ها یتیم هستن... چاره میشم... این بچهمن بی
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تونی ها هم دیگه نیستن... فقط تو میگلین نباشه، این

تونی تونی براشون پدری کنی... میتکین... می

پناه باشی... ببین، ای باال سر اون دختر بیسایه

های بهتری واسه تو هست... آقا دونم موقعیتمی

ای! کلی دختر شهری فقط معملی! تحصیل کرده

لی این ایل... این منتظر یه اشاره تو هستن... و

خاک... جاییه که تو توش زاده شدی، بزرگ شدی، 

زندگی کردی، جاییه که بهش تعلق داری! اینم 

دونم... گرفتن یه زن بیوه یه چیزه... بزرگ می

دونم هم اون هاش، یه چیز دیگه... میکردن بچه

های خودت بشن... من ها، قرار نیست مثل بچهبچه

اش دیدم... عاشِق تانیش این رو توی رفتار هورت

خوام پرستیدش! ببین... ازت میبود، ولی پینار؟ می

ات باهات زده هایی که عمهفراموش کنی اون حرف

بود رو... قید اون دختر رو هم بزن... بیا و این 

 خوبی رو در حق من پیرمرد بکن تکین...

رسید... تعجب کرده بودم که صدایی به گوشم نمی

ای که سعی در خفه کردنش ههنوز از شدت گری
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ترکید ام. دلم داشت از غصه میداشتم، از حال نرفته

جا، گفت، همینو اگر ساری بیگ یک کلمه دیگر می

 زدم زیر گریه...جلوی همین آالچیق می

دونم چی بگم عمی بیگ... واال من گیج شدم... نمی-

تونم، درباره مارال هم... من به عمه گفته بودم نمی

چندماه پیش هم بهش گفته بودم... از من جواب همین 

دونم چی نه شنید که رفت سراغ هورتاش... نمی

بگم... باید فکر کنم عمی بیگ... باید فکر کنم... 

کنی، اون زنی که شما داری ازش صحبت می

عروِس برادرم بود! عروس هورتاش بود! نه یه 

ار دختر آشنا و فامیل... زِن داداشم بود! از من انتظ

نداشته باشید همین االن جوابتون رو بدم... از 

تونم هم همین االن یه "نه" بذارم توی طرفی، نمی

 خدا...تون و پاشم برم... موندم بهکاسه
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 صدای پر افسوس ساری بیگ را شنیدم:

مارال و هورتاش تموم شده بود... من همون قضیه -

اش صحبت نکنه... اولش هم بهش گفتم که درباره

گفتم یه عروس دارم، قد چندتا عروس برام دختری 

خوام رابطه این دوتا خراب کنه... گفتم نمیمی

اش هم اشتباه بود. بشه...  اصال صحبت درباره

تونه تونه خواستگار داشته باشه... میمارال باز می

ازدواج کنه، با هرکسی که دلش بخواد. با هر 

ای... ولی گلین من؟ نه! مردی، از هر ایل و طایفه

اون نه... اون باید توی همین آالچیق بمونه... اون 

هاش رو جا بچهمونه... همیندختِر همین طایفه می

کنه، جلوی چشم خودم براشون مادری بزرگ می

ن و خان بیگ رو باال کنه... سِر طایفه بیوک خامی

داره! اون باید توی همین طایفه بمونه نگه می

 تکین... فهمیدی؟



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2032 

دستم را به گلویم گرفته بودم و گلویم را چنگ 

کردم برای نفس کشیدن... برای زدم... تقال میمی

باز شدن راه نفسی که بغضی لعنتی، مسیرش را 

اش چه کار کرده بود؟ قضیه مسدود کرده بود... عمه

ازدواج مارال و هورتاش مرا پیش کشیده بود؟ این 

کرد زن اصال انصاف داشت؟ دل داشت؟ فکر نمی

آمد اگر همسرم درست که چه به سر من مادر، می

 گرفت؟چندسال پس از ازدواجمان، زن دومی می

خدای من... خدا لعنتت کند مارال... خدا لعنتت کند 

م را اکه از همان اول ازدواجمان، چشمت زندگی

گرفته بود و حتی پس از بیوه شدنت هم دست از سر 

ام برنداشتی... خدا لعنتت کند که زندگی زندگی

 شیرینم را چشم کردی... 

افکار ضد و نقیضی به سرم هجوم آوردند... تمام 

های ساری بیگ، مبنی بر ازدواج خودم و حرف

هایی که درباره تکین را فراموش کرده و به حرف

کردم... افکار سیاهی در ود، فکر میمارال زده ب

شدند نفسم سنگین رفتند و باعث میذهنم رژه می
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آمد و هرآن، امکان شود... نفسم به سختی باال می

 دادم...خفه شدنم را می

بلند شدم و از جلوی آالچیق گریختم... باید استراحت 

کردم... باید برای مدت کوتاهی هم که شده، دور می

ای نشسته و و اضطراب اطرافم گوشهاز این تشویش 

کردم... باید خودم را آرام هایشان فکر میبه حرف

کردم و بعد... برای صحبت با آنانی که دور هم می

گرفتند، باز ام تصمیم مینشسته و برای زندگی

 گشتم...می
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م در آالچیق ساری دو روز گذشته، حتی پایم را ه

بیگ نگذاشتم. به آیشن سپردم پینار را به نزدم 

ها شد، آنان بیاورد و هروقت ساری بیگ دلتنگ بچه
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را به آالچیق وی ببرد. حتی چشم دیدن ساری بیگ 

کدامشان اش را نداشتم... چشم دیدن هیچو برادرزاده

 را!

دادم آیشن ببرد. کردم و میناهارشان را آماده می

ایشان را بیاورد تا من بشویم. چایشان را دم هظرف

فرستادم و تا از پهن شدن کردم و از آیشن میمی

شدم، سر روی بالشت رخت خوابشان مطمئن نمی

گذاشتم. اما باز... دلخور بودم از دست مردی که نمی

کرد و دوروز پیش، ناموسش مرا دخترش صدا می

 ...اش به حراج گذاشته بودرا جلوی برادرزاده

حال که دیگر زیر سلطه پدر نبودم و همسری هم 

نبود تا برایم تعیین تکلیف کند، خیلی راحت 

شان بگذارم و  توانستم "نه" محکمی داخل کاسهمی

هایم را از زیر تصمیماتشان فرار کنم. دست بچه

گرفتم و از این طایفه، از این ایل، کال از این می

پشت سرم را هم  رفتم و دیگررفتم.... میدیار می

 کردم...نگاه نمی
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دستم را دور زانوهایم انداخته و گوشه آالچیق، 

مشغول فکر کردن بودم. تانیش به کنارم آمد و سرش 

 را تکیه به زانویم داد. 

 آنا؟ آنا؟-

بغلش کردم و روی پاهایم نشاندمش. پینار در آالچیق 

ساری بیگ بود و تانیش کنارم مانده بود. روی 

 بوسیدم و به گوشه نامعلومی خیره ماندم. موهایش را

 جاِن آنا؟-

 آناجان... آتا هاردا*؟ َگلمییََجخ* ؟-

نفسم را پر آه بیرون فرستادم و سرم را میان 

 موهایش پنهان کردم.

 رفته تانیشم... بهش دیگه فکر نکن، باشه؟-

ام پنهان کرد. با حالت برگشت و سرش را در سینه

 زاری نالید:

پرسه... میگه بابات کجاست؟ من چی حسن ازم می-

 بگم آنا؟
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چاره من... انگار کال با بغضم گرفته بود... تانیش بی

ای باالی سرش یتیمی خو گرفته بود... تا سایه

آمد، دلیل و برهانی باز برچسب "یتیم" بودن را می

 چسباند...به او می

 

—————————— 

 

 *هاردا: کجاست

 آید*گلمیجخ: نمی
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نفس عمیقی گرفتم تا این بغض لعنتی پایین برود. 

سرش را نوازش کردم و پتوی پیچیده دورم را روی 

 هایش انداختم.شانه

بگو رفته یه جای دور... رفته یه جای خوب... با -

 کلی آدِم خوب...

 حسن گفت رفته زیر خاک... خاک جای خوبیه؟-

ام لرزید و بغضم یک آن ترکید. عزیز دل من... چانه

 چه در گوشش خوانده بودند؟

موهایش را دوباره بوسیدم که تانیش در آغوشم 

 جا شد و نگاهم کرد.جابه

آنا؟ یه زن اومد پیشم... کلی بوسم کرد... گفت من -

گردونه... خیلی پیر بود آنا... من از اون رو برمی

 ترسم!می

امکان گشاد شده بودند... خدای من...  چشمانم تا حد

 یک زن؟
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هایم را روی هم فشردم و فکر کردم به هر زِن پلک

پیری که ممکن بود تانیش را نزد خود بازگرداند... 

 وای... نکند منظورش مادِر سولماز بود؟

دستم را به گلویم گرفتم و سعی کردم نفس عمیقی 

که اینبگیرم. سعی کردم نفس بگیرم و فکر کنم به 

قرار بود چه خاکی بر سرم بریزم... باید با عمه 

گفتم که کردم؟ باید... باید به او میصحبت می

خواهرشوهرش، چه قصدی کرده... باید به آنان 

فهماندم که تانیش پاره تن من است... تانیش پسر می

کوچک بیوک خان است... خان این طایفه! برادر 

ید در خانه کوچک من! جگر گوشه من! پسر، با

جا... در دامان مادرش ماند... همیناش میپدری

 شد...بزرگ می

هایم را با سر انگشتانش پاک کرد و نگاه اشک

 دادم؟ناراحتش را به من دوخت. چه جوابی به او می

اش را عمیق بوسیدم و دو دستی، به آغوشم پیشانی

 فشردمش.
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، زیر جاماند... همینتانیش باید در همین آالچیق می

شد... فقط همان را داشتم که سایه مادرش بزرگ می

بماند و عصای دستم شود! اگر او را هم از من 

ای هم برای گرفتند... اصال مگر، دیگر بهانهمی

 ماند؟زندگی کردنم برایم باقی می

هایی آشنایی را که شنیدم، نگاهم صدای "یاهلل" گفتن

ی لرزان و سمت پرده آالچیق کشیده شد. با صدایبه

 پر بغض جوابش را دادم:

 بیا داخل. -

پرده را کنار زد و داخل شد. با چشم دنبالم گشت و 

سمتم آمد. تا خواست چیزی بگوید، با دیدنم، به

بارم افتاد و اخم کوچکی نگاهش به چشمان اشک

 میان ابروهایش نشست.

 چی شده؟-
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هایم گرفتم زیر چشمانم را با پایین شال دور شانهنم 

 ام را باال کشیدم.و بینی

 هیچی... بشین چایی بیارم.-

ها، حتی کردم... پس از شنیدن آن حرفنگاهش نمی

 خواستم نگاهش کنم...نمی

خواستم تانیش را زمین بگذارم که دستانش را 

 تر دور گردنم حلقه کرد.محکم

 من نمیرم آنا!-

 تکین را شنیدم:صدای 

خواد، بشین. اومدم با خودت صحبت چایی نمی-

 خواد بره؟کنم... کجا نمی

 جا شدم.زیرچشمی نگاهش کردم کمی در جایم، جابه

جا! تانیش فقط... خوابش میاد... مگه نه هیچ-

 آناجان؟
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سرش را از من فاصله داد و با چشمان مظلوم و پر 

این نگاه  اشکش نگاهم کرد. من جانم را هم برای

 دادم خدا...دفاعش میبی

 بخوابونمت آناجان؟ ها؟-

 دوباره محکم بغلم کرد و نالید:

 من نمیرم آنا، نمیرم!-

 کجا نمیری تانیش؟ ها عمو؟-

 گفت...ای وای... اگر چیزی می

 اش را باال کشید.تانیش نگاهش کرد و بینی

 اون زن... پیر بودا... من نمیرم عمو تکین!-

 ورتش کشید و جدی از من پرسید:دستی روی ص

 شده گونش؟چی-

 رو از او گرفتم و به چهره ناالن کودکم چشم دوختم.

مادربزرگش... ننه جانش! انگار گفته تانیش رو از -

 گیره...من می
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ای خیره بودم. جلو آمد و ها به گوشهزدهمثل ماتم

قراری از آغوشم گرفت. تانیش بی تانیش را

ام هم معنای درد را کرد... حتی کودک چهارسالهمی

فهمید... بوی جدایی به مشامش خورده و زانوی می

 گناه من...غم بغل گرفته بود... طفل بی

 یعنی چی قراره بگیره؟ صبر کن...-

 رو به تانیش گفت:

 بریم بخوابونمت گل پسر؟-

را روی شانه تکین گذاشت و دستان کوچک و سرش 

 اش حلقه کرد.ظریفش را دور شانه

 مونم...من نمیرم عمو... من می-
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از من فاصله گرفت و مشغول تکان دادن و زمزمه 

ام کردن کنار گوش تانیش شد. به زور جلوی گریه

را گرفته بودم که نبارد، که رسوایم نکند، که در این 

ام، که مبادا نشود نقطه اییکسی و تنهروزهای بی

 ضعف...

طور، تانیش را به آغوش کردم که چهنگاهش می

چرخاند و کنار کشیده و دور تا دور آالچیق می

کرد. ای را برایش تعریف میگوشش انگار قصه

طور در آغوشش کردم که کودکم چهنگاهش می

شد. هایش سنگین میرفت و پلکداشت به خواب می

به مردی که وقتی پشت به من کردم نگاه می

ایستاد، تمام فکر و خیالم از حال حاضر جدا می

ها قبل و ها قبل... ماهکشید به ماهشد و پر میمی

هایش را خرج کودکم وقتی که مردی، تمام پدرانگی

کشید و دور طور به آغوش میکرد و او را همینمی

طور برایش قصه چرخاند... همینتا دور آالچیق می

کردم به مردی که خواباندش... نگاه میگفت و میمی

 ماند که داغ دلم را تازه کند...کاش نبود و نمی
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تانیش را روی تشکی گذاشت و رویش را کشید. 

که آرام روی شکمش کنارش نشست و درحالی

 بود، پرسید: ضرب گرفته

 شده؟ خودش بهت این حرف رو زد؟بگو ببینم، چی-

ام را از یدم و سعی کردم نگاه خیرهام را باال کشبینی

 او بگیرم.

نه، به من که چیزی نگفته... اصال جرئت حرفی -

زدن رو هم نداره... این بچه بیوک خانه... توی 

ذارم بیوفته خونه بیوک خان هم بزرگ میشه... نمی

 زیر دست مادربزرگ و دایه! 

 سری تکان داد و نگاهش را به تانیش دوخت.

 تونن ازت بگیرنش.مونه... نمیمی جاتانیش همین-
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 با بغض جوابش را دادم:

مونه؟ وقتی پدری باالسرش نیست... حقشون می-

 نیست بگیرنش؟ 

هم فشردم و نفسم را خیره نگاهم کرد که لبانم را به

 ام را بگیرم.حبس کردم تا جلوی گریه

ست... بیا روراست باشیم باهم... من یه غریبه که نی-

ام، با دوتا بچه کوچیک! یه خواهر گوشه زن بیوه

گیر هم دارم که توی عالم خودشه و باید حواسم به 

اون هم باشه... وضعیت ساری بیگ رو هم که 

شون رو بکنن... اگر خودت دیدی... اگر طلب نوه

نظرت رای رو به طلبش رو از ساری بیگ بکنن، به

ها نمیده؟ معلومه که میده... خیلی راحت... ونا

 گیرن...ام رو هم ازم میبچه

 دستی روی صورتش کشید و ناراحت و گرفته گفت:

ست که پدرش فوت شده و مگه فقط یه پسربچه-

یتیمه؟ این پسر، تنها پسر بیوک خانه گونش! باید 
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توی آالچیق همون هم بزرگ بشه. کسی حق نداره 

گیره... حتی اگر بخوان قانونی هم اون رو از تو ب

اقدام کنن، باز شناسنامه این بچه به اسم تو و اون 

 ترسونی؟مرحومه! خودت رو از چی می

چکید را با کف دست پس اشکی که داشت پایین می

 زدم و دم عمیقی گرفتم.

این ایل و طایفه اگر قرار بود قانون بشناسه که -

ر بود قانون رسید! اگر قراشوهر من به قتل نمی

بشناسه که االن قاتل اون بیرون برای خودش آزاد 

شناسه آقا چرخید! این ایل، این منطقه قانون نمینمی

جا قد معلم! دلت رو به حال قانون خوش نکن که این

گیرن ها تصمیم مییه عدس ارزش نداره! ریش سفید

چی قانونیه و چی نیست... چی خوبه و چی بد... 

 غلط...چی درسته و چی 

 سرم را پایین انداختم و زمزمه کردم:

گیرن برای زندگی بقیه... حتی اوناان که تصمیم می-

 خواه خودشون نباشه...اگه به دل
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زیرچشمی نگاهش کردم که گره ریزی میان 

 ابروهایش نشاند و پرسید:

 منظورت چیه؟-
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را جمع و جور کردم و خواستم بلند شوم که خودم 

 دوباره پرسید:

 کجا؟-

 برم چای بیارم... گلوت خشک شد.-

 جدی و با تحکم گفت:
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بشین ببینم... منظورت چیه گونش؟ کی، چه -

 گیره؟تصمیمی می

 مثل خودش جدی نگاهش کردم.

 دوست داری بدونی؟ -

 آره، بگو بدونم!-

 یرون فرستادم.سری تکان دادم و نفسم را محکم ب

وقتی که ارمغان خواست دخترش رو بده به -

که حتی خبر از من، بدون اینهورتاش! وقتی که بی

به من بگن، خواستگاری میون خودشون راه انداخته 

بودن! مگه من چم بود؟ چالغ بودم؟ دستم کج بود؟ 

زشت بودم؟ از خانواده بدی بودم؟ باعث سرافکندگی 

ا بودم؟ چرا باید برای شوهر کسی بودم؟ یا... یا ناز

که حتی بهم خبر بدن، که من، زن بگیرن بدون این

ای بدبخت خاکبرسر، داریم برای شوهرت زن 

 گیریم!می

کرد. تکانی خورد و زده نگاهم میناباور و بهت

 دکمه یقه پیرهنش را باز کرد.
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 ها رو بهت زده؟کی این حرف-

 پوزخندی زدم و رو گرفتم.

 ست بود!اش راپس همه-

بلند شدم و خواستم از آالچیق بیرون بروم که 

 صدایش را پشت سرم شنیدم:

 صبرکن، باهم حرف بزنیم.-

درباره چی؟ نکنه به خواستگاری یکی دیگه هم -

 خبر بودم؟رفتید و من بی

 تن صدایش را پایین آورد:

بچه خوابیده گونش! آروم باش! بیا بشین، صحبت -

 کنیم!
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ای نشسته و زانوی غم خواست بروم، گوشهدلم می

بغل بگیرم. و تا جا دارد، اشک بریزم و بنالم از 

 بخت پریشانم...

توجه به او، پایم را از چادر بیرون گذاشتم که از بی

 پایین آستینم گرفت و مرا به داخل آالچیق کشاند.

 بگیر بشین، باهم صحبت کنیم!-

 تلخ و گزنده نگاهش کردم.

هایی که با ساری بیگ از همون نوع صحبت-

 کردید؟می

صورتش را میان دستش پوشاند و پشت به من کرد. 

 صدای آرامش را شنیدم که گفت:

 دونی... ها رو از کجا میپس بگو این حرف-

چه انتظاری داشتی؟ که ندونم؟ وقتی هم فهمیدم، به -

؟ درست مثل بقیه روی خودم نیارم؟ الل باشم

دخترهای ایل؟ نخیر آقا معلم... گونش ساکت 
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اش کنید! دستی که بخواد تونید خفهمونه... نمینمی

 کنم!ام کنه رو قطع میخفه

چرخید و با حالت زاری نگاهم کرد. عقب عقب رفتم 

 و روی تخت نشستم، و با آه و افسوس گفتم:

خواست توی دست شوهرم بشینه رو دستی که می-

خواست اون رو هایی که میکردم... چشمهم قطع می

آوردم... شانس آورد مارال... شانس ببینه هم در می

 آورد که هورتاشم قبول نکرد و اون زنده موند...

اش را باال کشید و با فاصله از من، به تیرک بینی

چوبی تکیه زد و دستانش را دور زانوهایش حلقه 

 کرد.

ر همه روابط فامیلی و هورتاش تا شنید، زد زی-

گفت دعوا باال گرفت... به زور آرومش کردیم! می

گفت با دنیا هم خودش زن داره... بچه داره... می

کنه... قرار نبود اصال به هورتاش عوضشون نمی

قدر از ماجرا رو شنیدی ولی... دونم چهبگن... نمی

 قرار نبود به من هم چیزی بگن!
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 پوزخندی به رویش زدم و تلخ گفتم:

برگرد به شهرتون... برگرد آقا معلم، وگرنه -

های ایل رو هرروز پیشنهاد ازدواج با یکی از بیوه

 بهت میدن! برگرد تا زمین گیرت نکردن!

گفت اما نگاه ام را گرفت. چیزی نمیخودش کنایه

 بود... چیزاش، گویای همهسرد و گرفته

گردم... بهتره تو هم این طعنه و من جایی برنمی-

هات رو تموم کنی... زبونت خیلی تیزه کنایه زدن

گونش خانم! مراقب زبونت باش... حرفی نزن که 

 تهش بزنی و دل کسی رو بشکونی...

 گوشه لبم به نشانه خنده باال رفت.
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 خوبه... حاال دل شکستن من عیب شد؟-

 ن پیرمرد عیب شد!آره، شکستن دل او-

کرد، به چرا وقتی داشت به شوهر دادن من فکر می-

فکر شکستن یا نشکستن دل من نبود؟ ها؟ وقتی 

داشت دخترش رو به هر کس و ناکسی تعارف 

 زد، شکستن دل عیب نبود؟ وقتی ناموسش رو...می

 میان حرفم پرید و با صدای نسبتا بلندی گفت:

زده؟ حرف دهنت بسه گونش! تو رو به کی تعارف -

رو بفهم! اون مرد شاید حتی بیشتر از پدر خودت، 

دوستت داره! اگر حرفی هم زده و کاری کرده، 

برای خودت بوده و بس! نگفته که فقط تو رو از 

سرش باز کنه! حرفی نزده که عمدا دل تو رو 

ها بشکونه! به خاطر خودت گفته... به خاطر بچه

فته که مبادا با کاِر خاطر اون خواهرت گ گفته... به

 یاشار، تو دل اون رو ناخواسته بشکونی! فهمیدی؟

سرم را آرام تکان دادم و بدون توجه به 

 هایش، با بغض زمزمه کردم:صحبت
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من نقل و نبات نبودم که به هرکسی تعارفم بزنه... -

بزرگم... ام... عروس یه طایفه من مادِر دوتا بچه

هنوزم عروسشم! حتی با خوابیدن شوهرم زیر 

ام... هرچند که خروارها خاک... من بزرگ یه طایفه

شون دندون تیز کردن برای دریدن و پایین همه

 کشیدِن من... من...

 حوصله و عصبی گفت:بی

 بسه گونش... بس کن...-
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خاطر حرف و ر نیست خفه بشم بهمن قرا-

های دونفری که دارن من رو غریبه حساب تصمیم
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خوان از شّرم خالص بشن... قرار کنن و میمی

نیست ساکت بمونم برای احترام و مثل وقتی که 

هنوز توی خونه پدرم بودم، من رو مثل یه حیوون 

زبون بفرستن خونه بخت... من حاال دوتا بچه بی

بچه که حاضرم به خاطرشون از زندگیم دارم... دوتا 

 هم بگذرم!

سمت پرده ورودی آالچیق رفتم. نفسم بلند شدم و به

را با شدت بیرون فرستادم و از روی شانه، به تکین 

 نگاه کردم.

هام به میون پس فکر نکن وقتی بحث خودم و بچه-

جا دارم و دستشون بیاد، نگذرم از همه چیزی که این

 جا نرم...به دیار، از این رو نگیرم و دیار

 تونی جایی بری!تو نمی-

 سمتش چرخیدم و با لبخند کجی نگاهش کردم.به

 کنی؟چرا همچین فکر می-

ام ایستاد. اخم کمرنگی نزدیکم آمد و سینه به سینه

اش را روی صورتش نشانده بود و نگاه سرد و تیره
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به چشمانم دوخته بود. بازدمی کرد و کلمه به کلمه، 

 نزدیک صورتم زمزمه کرد:

مونی... توی همین ایل... توی همین جا میتو این-

های خودت... کنار پدرشوهرت... طایفه... با بچه

پیش خواهرت... دور از هر حرف و حدیثی... 

کنی... نه گیری و زندگیت رو میسرت رو باال می

ات رو ازت بگیره... نه کسی عین کسی قراره بچه

و رو به بقیه تعارف کنه.... نه کسی نقل و نبات، ت

 هات رو داره...حق دندون تیز کردن برای تو و بچه

گنگ نگاهش کردم که سرش را برگرداند و به نقطه 

 نامعلومی خیره شد. شنیدم که آرام زیر لب گفت:

 خدا لعنتت کنه تکین...-

 دوباره نگاهم کرد و نفسش را محکم بیرون فرستاد.

ن من درخواسِت ساری بیگ مونی چون... چومی-

 رو قبول کردم...
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 قسمت پنجاه و سوم️▪

 

که پلک بزنم، به چشمانی آمد. بدون ایننفسم باال نمی

که سعی در دزدیدن نگاهشان داشتند، خیره شده 

ام خوردند اما صدایی از حنجرهبودم... لبانم تکان می

ته بود؟ این... این امکان آمد... او چه گفبیرون نمی

 نداشت!

 درمانده و نگران نگاهم کرد و آرام گفت:

دونم اصال جای باز کردن این موضوع، وسط می-

 گفتم بهت... ای خدا...بحثمون نبود... اصال نباید می

صورتش را میان دستانش گرفت و رو برگرداند. چه 

 کار کرده بودی تکین؟

 کار کردی؟تو چی-

جلوی آالچیق، روی خاک نشستم و سست جا همان

 نگاهش کردم.

 کار کردی؟...چی-



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2058 

 خیز نشست و با تعلل گفت:رویم، نیمروبه

 ها و عمی بیگ بود... من...خاطر بچهفقط به-

 تقریبا داد زدم:

تو اشتباه کردی! اشتباه کردی که خودت رو هم -

بدبخت کردی! اشتباه کردی که زودتر از این، از ایل 

 و برنگشتی! اشتباه کردی که موندی... نرفتی

سرش را برگرداند و نگاهش را به نقطه نامعلومی 

 دوخت.

 مونم...اشتباه کردم و پای اشتباهمم می-

دار با چشمانی پر اشک نگاهش کردم و بغض

 پرسیدم:

 طور تونستی؟چرا قبول کردی؟ چه-

لب گزید و نفس عمیقی کشید. بلند شد و خواست از 

 یرد تا بلندم کند که تند گفتم:بازویم بگ

 به من دست نزن!-
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دستانش را به حالت تسلیم باال برد و با همان آرامش 

 اش و لحن سردی گفت:ذاتی

پاشو برو داخل، این بیرون نمون. بچه خوابه... من -

گردم آالچیق عمی بیگ... تو برگرد برمی

 ات...خونه
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بلند شدم و خواست برود که از پشتت سر، صدایش 

 زدم:

 تکین!-

 ایستاد اما نگاهم نکرد.

ها رو بزن... برو به ساری بیگ عین همین حرف-

کنه و از ایل که گونش... فردا وسایلش رو جمع می
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های اطرافم میره... بگو الزم نیست نگران گرگ

 باشه...

 تر زمزمه کردم:و آرام

خود خانواده دندون تیز کردن برای دریدن... وقتی -

 چه انتظاری از دیگرون باید داشت؟...

حرفم را جدی نگرفته بود انگار... دستانش را داخل 

سمت های محکمش را بههایش فرو برد و قدمجیب

 آالچیق ساری بیگ برداشت.

که از رفتنش مطمئن شدم، صدایم را باال اینپس از 

بردم و آیشن را صدا زدم. خودم داخل آالچیق شدم و 

دقایقی بعد، آیشن هم داخل آمد. جلو رفتم و دوطرف 

هایش را گرفتم. جدی نگاهش کردم و بدون شانه

 مقدمه چینی گفتم:

ها و وسایل ضروریت رو جمع کن... برو لباس-

 م...جا میریشبونه از این

 ماتش برده بود انگار. تقریبا بر سرش داد زدم:

 معطل چی هستی؟ آیشن!-
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 سمتم چرخید.سری تکان داد و باز به

 برم پینار رو بیارمش؟ پیش ساری بیگه.-

نه... بذار بمونه. اخروقت، میری ازش میگیری. -

برگرد آالچیق آتاخان... هرچی که ضروری هست 

 رو بردار. 

ون چی گونش؟ همه زندگیمون... ولی... بقیه وسایلم-

 جاست.همه زندگیمون این

 خودم هم گیج شده بودم... تصمیمم درست بود؟

دونم آیشن... فعال برو وسایلت رو جمع کن... نمی-

ذاریم، برای هرکسی که نیازش جا میبقیه رو همین

 باشه!

 نالید:

ها... ها چی؟ گاو و گوسفندها... این دوتا آالچیقدام-

 همه رو جا بذاریم گونش!نمیشه 

لرزید. تمام تنم هم به لرزه افتاده ام داشت میچانه

 جاهایش را کرده بودم؟بود... اصال فکر این
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 دونم!دونم آیشن... نمینمی-

از ستون چوبی وسط آالچیق گرفت و به آن تکیه 

 زد. درمانده پرسید:

طور دلت خوای بری آخه؟ ها؟ چهای چی میبر-

 جا رو ول کنی گون باجی؟میاد این

 روی زمین نشستم و سرم را میان دستانم گرفتم.

تونم ساکت بمونم وقتی حرِف زور بیاد وسط... نمی-

آیشن... وقتی پای احترام وسط باشه... مجبوری 

ساکت باشی! منم مجبورم ساکت بمونم و اعتراض 

 و آروم، بذارم برم... کنم... ساکت
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ام کنارم روی زمین نشست و سرش را روی شانه

 گذاشت.

دونی آتامون با چه زحمتی این چادر رو برپا می-

نگه داشت؟ حتی بعد از مرگش هم چادر رو برپا 

ش رو خاموش نکردم... نگه داشتیم... چراغ خونه

 خاطر حرف زور بقیه؟حاال بذاریم و بریم؟ به

 ا صدایی آرام اما لحن جدی گفت:نگاهم کرد و ب

جا، چراغ اون مونم همینمونم گونش... میمن می-

دارم... کم کم کارهای چادر رو روشن نگه می

کنم... تو برو، وقتش ها رو هم میفروختن مال و دام

 که شد بیا دنبالم... باشه؟

زد... آیشن چه ام بیرون میداشت از سینهقلبم 

 رفتم؟گذاشتم و خودم میجا میگفت؟ او را همینمی

دیوانه شدی دختر؟ تو رو کجا بذارم و برم؟ وقتی -

هنوز سایه آتا باالی سرمون بود... وقتی هنوز 

هورتاش زنده بود... قصد دریدنمون رو داشتن! 
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االن خواست چه غلطی کنه؟ یادت رفته مرتضی می

 طوری بذارمت و برم؟چه

 ناالن گفت:

به سمن میگم پیشم بمونه... یا اصال... به عمه میگم -

مونم... دیگه دور جا... ها؟ من دیگه تنها نمیبیاد این

ها ببره چرا، ها رو هم میدم یکی از بچهنمیشم... دام

شون خودم توی آالچیق میشینم. خب؟ تا وقتی که همه

کنم یه خریدار خوب پیدا می رو بفروشم... حاال

دیگه... تو برو، اصال همین امشب میرم خونه عمه 

مونم. هرکسی هم ازم چیزی پرسید، و پیشش می

 میگم من از چیزی خبر ندارم... باشه؟
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سرم را میان دستانم گرفته بودم و با زاری نگاهش 

گفتم؟ حرفی هم برای گفتن داشتم؟ می کردم... چهمی

خربزه خوردم بودم و باید پای لرزش هم 

های وجودت نشستم... بهای رفتن، جا گذاشتن تکهمی

شد کامل جمع کنی و بروی... بود... همیشه هم نمی

گذاشتی... حال باالخره قسمتی از وجودت را جا می

 یا به اجبار... یا به اختیار خود...

ته بود... در آغوش کشیدمش و روی ام گرفگریه

 موهایش را محکم و عمیق بوسیدم...

طور پاره تن تونم ولت کنم و برم آیشن... چهنمی-

 خودم رو بذارم و برم؟

توانستم شنیدم و میاش را میصدای باال کشیدن بینی

کند... که دل او هم از این دوری بفهمم که گریه می

کردم؟ چه کار می ناخواسته مسخره گرفته است...

 ای هم برایم باقی مانده بود؟مگر چاره

از من فاصله گرفت و خیسی صورتش را با کف 

 دستانش پاک کرد.
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برو گون باجی... خیالت هم از بابت من، راحت -

باشه. دیگه بچه که نیستم نگرانم باشی... حواسم به 

 خودم هست... خب؟ 

 سمت صندوقچه رفت.بلند شد و به

کنم بارت رو ببندی... بعد خودم سر شب کمکت می-

ها سر و صدا میرم آالچیق عمه... میگم بچه

 جا بخوابم...کردن، اومدم اینمی

 در صندوقچه را باز کرد و مشغول تا زدن و بقچه

هایم شد و من... با نگاهی مملو از پیچ کردن لباس

ای بودم که باز مجبور اشک، خیره به عزیزدردانه

یی را بچشد... مجبور بود در اوج جوانی بود غم تنها

اش شده بود، که تازه وارد دهه دوم زندگیو درحالی

عین یک زن سی، چهل ساله زندگی کند... نه 

عاشقی کرد و نه طعم زندگی خوب را چشید... 

 توانستم به حال خود، رهایش کنم؟طور میچه

مان... به خوردم به حال زندگی گذشتهافسوس می

تر... موقعی که نه ام... خیلی قبلگی قبلیحال زند
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خبری از پسر خان بود و نه حرفی از ازدواج... من 

تاخت و بادی بودم و اسبی سیاه که در دل دشت می

 کوبید...وار، روی صورتم میکه سرمایش را سیلی

بلند شدم و نزد آیشن رفتم تا کمکش کنم... اگر 

هم بر دلم رفتم، حتی حسرت این روزهای تلخم نمی

 ماند...می
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کوله بارم را جمع کردم و نگاه پر دردم را رو 

وسایل دیگر چادرمان چرخاندم... چادری که روزی 

خاست و لبخند روی در آن، صدای خنده به هوا می

توانستم پاک لبم را حتی با تمام دردهای عالم هم نمی

 ..کنم.
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خوردم، اما دلم شدم، شاید غصه میشاید غمگین می

اش قرص بود به مردانگی اویی که آوازه مردانگی

در یک ایل پیچیده بود... دلم قرص بود به تکیه گاه 

بودنش و به حضور گرمش... به حمایتش و آه از 

ام زد و قلب بیچارهنبودنی که آتش به تن و جانم می

 کرد...را پاره پاره می

ردی که مرا با نامردی تنها گذاشت و خنجری بر م

تن و روحم زد و رفت... مردانگی را در حقم تمام 

 کرده بود پهلوانم...!

ای گذاشتم، بلند شدم و دامنم را هایم را که گوشهبقچه

مرتب کردم. آیشن را صدا زدم تا پینار را برایم 

 بیاورد و حاضرش کنم.

هایش را به را از خواب بیدار کردم تا لباستانیش 

تن کنم و خودم هم آماده شوم. پینار را که آورد، 

اش را برداشتم و مشغول پوشاندنش های تا زدهلباس

که پیرهنش را از تنش بیرون شدم. درحالی

 کشیدم، رو به آیشن گفتم:می
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آیشن جان، َمنیم قیزیم... تو هم جمع کن پاشیم -

ها رو! من میرم سمن رو ول کن همه اینبریم... بیا 

صدا میزنم، بهش میگم قضیه از چه قراره... باهم 

 بریم...

 صدای مظلوم و ضعیفش را از کنارم شنیدم:

تونی بدی... طایفه جواب طایفه پدریت رو می-

 شوهرت چی؟ 

ماتم برد و دستانم خشک شده، در هوا ماند. نفسم را 

 :پر آه بیرون فرستادم و پرسیدم

 چی شنیدی باز؟-

سرش را پایین انداخته و مشغول بازی با انگشتانش 

 شده بود.

چیزی نشنیدم که... خودم دیدم... با تکین داشتی -

زدی... دیدم نشستی زمین... دیدم به سر حرف می

خودت کوبیدی... دیدم اونم با درد داشت باهات 

هاش معلوم بودن چی بود زد... خب حرفحرف می

 دیگه...
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یقه پیرهن پینار را پایین کشیدم و آرام و پر غصه 

 پرسیدم:

 چی بود؟-

 چشمانش نم دار بود و پر غم...

تکین پسِر آصالن خان بود... خب، وقتی آصالن -

فوت کرد، باید پسرش میشد بزرگ اون طایفه و این 

دش رو سپر کرد و ایل... وقتی که ساری خان خو

بقیه رو زیر پر و بالش گرفت، بعدش هم پسرش 

میشد همه کاره... االن که پسرش نیست... تاج میره 

روی سر تکین و زِن پسری که فوت شده بود، 

مجبوره به عقد برادر دیگه دربیاد... هرچند پسرعمو 
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هستن... ولی خودمون دیدیم دیگه... خیلی بیشتر از 

 دوتا داداش بودن...

چرخید. سرش اش مینگاه گیج پینار بین من و خاله

 ام گرفتم و روی موهایش را بوسیدم. را به سینه

 آنا جان؟ -

 سرم را چرخاندم و حواسم را معطوف تانیش کردم.

 جانا؟-

 خوای عروِس عمو بشی؟می-

تمام تنم یک آن تیر کشید و از همه بدتر، قلبم بود که 

ه شده و میان فشار ام بیرون کشیدانگار از سینه

 شد...انگشتانِش مشت کسی، فشرده می

دستی روی موهایش کشیدم و با بغض جوابش را 

 دادم:

نه آناجان... قرار نیست عروس کسی بشم... آنات -

با لباس عروسی اومده به این آالچیق... با رخت 

 سفید کفن هم بیرون میره...
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 گنگ و پرسوال نگاهم کرد که لبخند کجی به رویش

 زدم و از روی زمین بلند شدم.

 گونش؟ با چی قراره بری؟-

نگاهم را به اطراف چرخاندم و مستاصل نگاهش 

 کردم.

های آتا رو بده... قره بمونه... یکی از اسب-

 جا هم بفروشمش، کرایه راهم کنم...همون
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 با بغض پرسید:

 خوای بری حاال؟میکجا -

تونم بمونم؟... یا کجا رو دارم برم آیشن؟ کجا می-

جا باید برم تبریز... یا برم پایتخت... هرچند، اون
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های ایل و روستایی مثل من، جایی واسه زن

 نیست... 

تونی به یاد هوای ایلت، جا میبرو تبریز، باز اون-

نفس خنک بکشی... پایتخت خیلی شلوغه... شنیدم 

گفت دائم توی کی از دخترای روستای پایین میی

بحث و جنگن... هی قیام و بحث و تظاهرات و 

 ترسم گونش...زندون و  شکنجه... من می

ام خودش را در آغوشم انداخت و سرش را به شانه

 تکیه زد.

خوای... بگو بمون گونش... بمون و بگو نمی-

 تونی... بمون و روی هرکسی که اومد و حرفینمی

 زد، اسلحه بکش و بیرونش کن...

شرمانه شوهر فهمید از درخواست بیاو چه می

دانست از خونی که به دلم شده سابقش و چه می

فهمید برای جنینی که با دانست و نمیبود... نمی

فهمیدن سقط شدنش فقط گریست و زانوی غم بغل 

گریستم و داغ گرفت، من بجای اشک خون می
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ام مانده دل من و زندگی رفتنش، هنوز هم روی

 بود...

تونم بمونم... خودت که از رسم و نه آیشن... نمی-

 رسوم خبر داری؟

کی این رسم رو وضع کرده؟ کی قراره اجراش -

کنه؟ مگه تو بزرگ این طایفه نیستی؟ مگه 

 پدرشوهرت بزرگ این ایل نیست؟

نفسم را پر افسوس بیرون فرستادم و روی موهایش 

 را بوسیدم.

دِر شوهرم؟ اون خودش داره عروسش رو به این پ-

 تونم بگم باجی جان؟کنه... چی میو اون تعارف می

 سری تکان داد و از من فاصله گرفت. 

 پس... من کم کم برم خونه عمه... تو هم...-

 صدایش را بغض گرفته بود.

 تو هم کم کم جمع کن و برو...-
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افظی کشیدم... دلم خون شد تا خداحداشتم درد می

 کنم...

 

 لَرفصل پنجم: سولموش گول️◼

 قسمت شصتم️▪

 

 

با گریه و غصه از او خداحافظی کردم. موقع رفتن، 

کشید برای در باز چشمش به من بود و دلش پر می

 اش... آغوش کشیدن برادرش و خواهرزاده

در تنم نمانده بود. چشمانم خون شده بود و جانی 

حتی نای راه رفتن هم نداشتم. باید چندساعتی 

کردم. حداقل تا ماندم و تا نیمه شب، صبر میمی

وقتی که همه بخوابند و تا رسیدن من به شهر، هوا 

 روشن شود...
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چندساعتم هم با هر جان دادنی که بود، گذشت. پینار 

بستم و تانیش را هم جلویم  را با چادر، به پشت کمرم

نشاندم. تمام بارها را به خورجین اسب زدم و آخرین 

نگاهم را به اطراف چرخاندم. هوا سرد و مه آلود 

نشست. بود و نم باران، هردم روی صورتم می

گردن پوشانده بودم و تانیش ها را با شالصورت بچه

روی خودم نشانده بودم تا سرما به را هم روبه

 نخورد... صورتش 

برایم سخت بود جان کندن و رفت... سخت بود دل 

کندن از کاشانه پدری و خاکی که از وجب به وجبش 

 ورزیدم...خاطره داشتم و به آن عشق می

افسار اسب را کشیدم و به راه افتادم... آرام 

راندمش و مراقب بودم تا مبادا حتی صدای می

 هایش، کسی را بیدار کند...سم

ا جاده پایین کنار روستا راندم و نگاهم را اسب را ت

به تابلوی کهنه و زوار در رفته چوبی کنار جاده 

انداختم... اشک به چشمانم نشسته بود و بغض گلویم 

را گرفته و راه نفسم را بسته بود. افسار را محکم 
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تکان دادم و به پهلوی اسب ضربه نسبتا آرامی زدم 

 که سرعتش را باالتر ببرد...

ها، سنگین. شد و نفس بچهکم کم روشن می هوا

توانستم خاطرشان نمیهردویشان خوابیده بودند و به

 چندان تند بروم.

باالخره بعد از چندساعت، به اطراف شهر رسیدم. 

ها تک و نیم ساعتی از طلوع آفتاب گذشته بود و آدم

 آمدند.تک، به جاده می

م با این توانستمسیرم تا به شهر طوالنی بود و نمی

ها، باز از جاده سرمای راه و یخ زدن صورت بچه

بی دار و درخت بروم و مسیرم را طوالنی کنم. باید 

رفتم تا حداقل بر و پر درخت میاز مسیر میان

 سرمای کمتری را متحمل شویم.

 

 لَرفصل پنجم: سولموش گول️◼

 قسمت شصت و یکم️▪

 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2078 

 

 مسیرم را به سمت جنگل کج کردم و سرعت اسب

را هم پایین آوردمش. تکان آرامی به تانیش دادم و 

 در حین نوازش سرش، آرام پرسیدم:

 آناجان؟ بیداری؟-

 سرش را باال آورد و خوابالود نگاهم کرد.

 نرسیدیم آنا؟-

 دوباره به جاده نگاه کردم و آرام زمزمه کردم:

 رسیم حاال.نه عزیزیم... بگیر بخواب باز، می-

 ان کرد.سرش را در آغوشم پنه

 گشنمه آنا... چی هست بخورم؟-

صبرکن، تا یه جایی بریم، میریم یه گوشه هم به -

 خواهرت شیر میدم، هم به تو غذا میدم.

ام تکیه زد و به چرت دوباره سرش را به سینه

رفت و گرسنه بودم. زدنش ادامه داد. سرم گیج می
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شد که خواب هم به چشمم نیامده بود و چندروزی می

 کردند. شمانم هم، رهایم نمیسوزش چ

دانستم. از سر گریه بود یا سوز هوا؟ دقیق نمی

کشید برای باز دیدن ایل و فقط... دلم پر می

ام... برای مردی که پدرانگی را در حقم خرج طایفه

که برای آخرین کرده بود و دل شکسته و بدون این

 بار ببینمش، گذاشته و رفته بودم...

و پیاده شدم. بیشتر از این  اسب را نگه داشتم

ای به دست ها گرسنگی بدهم. لقمهتوانستم به بچهنمی

تانیش دادم و خودم هم کنار اسب نشستم تا به پیناز 

 شیر بدهم. 

دقایقی بعد، باالخره غذا خوردنشان تمام شد و با 

اسب را بلندش کردم. تانیش روی اسب نشست و 

مسیری را هم خودم هم افسارش را به دست گرفتم تا 

 پیاده بروم. 

دیدم و ها میهای نور خورشید از پس کوهشعله

تابید. با چشمانی نیمه نورش مستقیم به چشمم می
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کردم که صدای پای اسبی به باز، به جاده نگاه می

 هایم تیز شدند.گوشم خورد و گوش

که سرم را بچرخانم، با چشم دنبال صاحب اینبدون 

تاخت، صدا گشتم و با دیدن مردی که به سمتمان می

 ام حبس شد.نفس در سینه
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تر شد و  با دیدن مردی صدای تاختن اسب نزدیک

 آمد، ابروهایم را بیشتر در هم کشیدم. که به سمتم می

گاهی به اسلحه داخل خورجین انداختم و نفسم نیم ن

را سنگین بیرون فرستادم. صدای خشک و لحن تند 

 مرد را شنیدم که از پشت سرم صدایم زد:
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تو کی هستی؟ این وقت صبح با دوتا بچه، وسط -

 کار داری؟جنگل چی

بازگشتم و نگاهش کردم. مردی جوان و بلند قامت، 

 رد. کروی اسب نشسته و جدی نگاهم می

 دارم میرم شهر.-

 سری تکان داد.

 های کدوم ایلی؟از آدم-

لبانم را با زبانم تر کردم و با صدایی نسبتا لرزان 

 گفتم:

 شاهسون...-

 خیلی از ایلت دور شدی گلین!-

کردم. از ام حبس شده بود و نگاهش مینفسم در سینه

 اسبش پیاده شد و افسارش را میان انگشتانش فشرد.

هاست... آشنا نبودی ه برای ارسبارانمنطق این-

 واسم!

 افسار اسبم را کشیدم تا از راه رفتن بایستد.
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 چرا باید آشنا باشم؟-

ام رو بشناسم یا نه! باالخره باید مردم ایل و طایفه-

 مقصدت کجاست؟

 اخمی روی صورتم نشاندم و غریدم:

 چرا باید جوابت رو بدم؟-

روی دستی روی ریش پرپشت و سیاه نشسته 

 صورتش کشید.

 های خودته؟ بچه-

خدای من... او دیگر که بود؟ نکند... نکند 

هایم را از من بگیرد؟ مادر نزاییده خواست بچهمی

 بود کسی که به خانواده گونش چشم داشته باشد!

نگاهم را به پشت سرم انداختم. ته جاده جنگی، جاده 

ماشین رو مشخص بود و صدای گذر گاه گاهشان به 

خورد. مسیر زیادی تا جاده اصلی نداشتم. شم میگو

رساندم. باید هرطور شده، خود را به جاده اصلی می

توانستم از شر این مزاحم خالص البته اگر می

 شوم...!
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های خودمن... برو های کسی باشه؟ بچهقراره بچه-

 پی کارت!

ریزی کرد و ابروهای تیره و پرپشتش را در هم اخم 

ناک بود اش عجیب وحشتکشید. دروغ چرا، چهره

 برایم! 

 نمیرم تا وقتی راستش رو نفهمم! -

 رویم قرار گرفت.جلوتر آمد و تقریبا روبه

 ها...از کدوم طایفه شاهسونی؟ این بچه-

سمت خورجین اسبم نگذاشتم حرفش را ادامه دهد، به

اسلحه را بیرون کشیدم. گلن گدن تفنگ  چرخیدم و

 را کشیدم و با خشم، رو به او گفتم:
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قدر مزاحم من برو تا کاری که نباید رو نکردم! این-

 ترسونیشون!هام نشو... داری میو بچه

کرد. دستانش را باال گرفته و مبهوت نگاهم می

ام ُسر سمت جلیقهنگاهش را از روی بدنه اسلحه، به

 پرسید: داد و آرام

های طالی روی عروس خانی؟ این تفنگ و سکه-

 ات...جلیقه

نفسم را پر آه بیرون فرستادم. لعنت به تو گونش... 

ها را از روی حواست کجا بود آخر؟ چرا این سکه

 جلیقه برنداشته بودم؟

 دخالت نکن... برگرد برو!-

 گوشه لبش به نشانه پوزخند باال رفت.

 نه؟ اصال گلوله هم نداره! قرار نیست شلیک کنی... -

ترساند؟ شلیک کردن به مزاحمی که مرا از چه می

 سد راهم شده بود؟ 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2085 

لوله تفنگ را رو به جنگل گرفتم و شلیکی به آسمان 

ها بلند شد و نگاه مبهوت کردم که صدای گریه بچه

 مرد، بین من و اسلحه چرخید.

 کنی؟کار میتو... چی-

 بهت گفتم برو عقب!-

 اش کشید و آرام گفت:ی پیشانیدستی رو

بری؟ نکنه های خان رو با خودت میداری نوه-

 ها رو هم دزدیدیشون؟این

 سری تکان داده و ادامه داد:

 باید برگردی به ایلت.-
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 مثل خودش اخم کردم و صدایم را باال بردم:

ای که بهم دستور میدی؟ برگرد برو کارهچیتو -

تون، نذار سر صبحی رود خون راه بندازم جلوی ده

 هام!بچه

 گوشه لبش به نشانه پوزخند باال رفت.

فکر کردی فقط خودتی که بلدی تفنگ بکشی روی -

 ملت و تهدیدشون کنی؟

نگاهم به پشت سرش افتاد و لوله تفنگ را کنار 

بلند شد و ناالن نگاهش  گوشش دیدم. آه از نهادم

 کردم.

اذیتم نکن... به اندازه کافی کشیدم! برگرد برو... -

 کار به کاِر من داری؟بذار منم به راهم برم. چی

اش را صاف کرد و نگاهش را به اطراف جلیقه

 چرخاند. 

دونستم یه عروس فراری اومده بودم شکار... نمی-

 جلوی راهم سبز میشه!

 تقریبا داد زدم:
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 ام و نه فراری! ن نه عروِس کسیم-

 ات چیه؟های روی جلیقهپس اون سکه-

گذاشت صدایم را باالتر یاشماق جلوی صورتم، نمی

ها و خاطر حرفببرم. احساس خفگی داشتم و به

 فهمیدنش، بغضم گرفته بود.

را به زمین گرفتم  یاشماق را کنار زدم، لوله اسلحه

 و نالیدم:

ذار برو بنده خدا، ولم کن بذار لعنت اُلسون َسنه! ب-

 به درد خودم بمیرم!

کردم. اش را روی خودم احساس مینگاه خیره

معذب، سرش را چرخاندم که احساس کردم قدمی به 

 عقب برداشت و نگاهش را دزدید.

فرستم تا یورد من... میرم... دونفر رو می-

های خان، باید پیش ها همراهیت کنن... نوهشاهسون

 بمونن.خودشون 

کردم که اش میطور حالیآمد. چهاشکم داشت درمی

 رهایم کند؟
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لطفت رو نگه دار برای خودت و خانواده و -

هام نیاز به ترحم و دوستی کسی خاندانت! من و بچه

ها نوه خان نیستن... نوه هیچ بنی بشری نداریم! این

های خودمن... به کسی هم ربطی نداره نیستن! بچه

 ولم کن برو پی کارت! مقصدم کجاست!
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 سوار اسبش شد و افسارش را کشید.

 فرستم همراهیت کنن.بمون، االن چندنفر رو می-

ریختم؟ رسوایی خودم در چه خاکی بر سرم می

های دیگر هم طایفه و ایل خودم کم بود، باید در ایل

فهمیدند که و همه می شدحرفم دهان به دهان می

هایش را گرفته و گریخته؟ عروس فالن، دست بچه
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رفتم... اما آن ام را میمن به جهنم... من راه رفته

 آورد؟ها را میپیرمرد... طاقت شنیدن این حرف

با دورشدنش، افسار اسبم را گرفتم و پا تند کردم. 

به شد. ای آرام نمیکرد و دقیقهقراری میپینار بی

دستی افسار را گرفته و دست دیگرم، اسلحه را پشت 

دادم. کمرم و زیر پینار نگه داشته و آرام تکانش می

های چندین اسب، نفسم با شنیدن صدای شیهه کشیدن

 ام حبس شد.در سینه

من قرار نبود بازگردم... قرار نبود گوش به حرف 

 ام را بازگردم...آنان شوم و مسیر رفته

چندین مرد جلوی راهم، یاشماق روی با ایستادن 

ام را جلوی پایم آوردمش. دهانم کشیدم و اسلحه

رویم ایستادند و از اسبشان پیاده شدند که گلن روبه

گلدن تفنگ را کشیدم و منتظر نزدیک شدنشان 

 ماندم.

شان بلند نگاه پرتمسخری به من انداختند و یکی

 شروع به خندیدن کرد.
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سون؟ کی هستی مگه م شاهاین رو قراره برسونی-

دختر؟ صدای شلیک شنیدیم... محمدحسین خان که 

رنگ به رو نداشت انگار! چی نشونش دادی که 

 رنگ از رخش پرید؟

گستاخیشان برایم خارج از تحمل بود... انگار خبر 

زنند و آخ... آخ هایی مینداشتند که با که، چه حرف

و تر و  شناختاز وقتی که گونش، غریبه و آشنا نمی

 سوزاند...خشک را با هم می

اش نزدیکم شد و دسته به ریشش مرد با لبخند کریه

کشید که اسلحه را باال آوردم و به پایش شلیک 

 کردم. 

با صدای فریادش تمام پرندگان جنگل پر زندند و 

هیاهویی به پا شد. روی زمین نشست. پایش را 

ار گرفت و از درد به خودش پیچید. تیر را از کن

ساق پایش رد داده بودم و خراش نسبتا عمیقی را 

روی پایش گذاشته بودم. با غرور و پراخم نگاهشان 

 کردم و فریاد زدم:
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برید پی کاِرتون، بار آخرتون باشه حتی سمت این -

 اسب و صاحبش میاید!
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لید. ساق پایش نامرد ساق پایش را گرفته بود و می

را خون برداشته بود و نگاه پر کینه و نفرتش را به 

من دوخته بود. مرد دیگر که قد نسبتا کوتاه و جثه 

 ریزتری داشت، جلو آمد و داد زد:

 چه غلطی کردی زنیکه؟-

 بار نشانه را به سینه او رفتم.این

به خدا قسم... یه قدم دیگه جلو بذاری، به جای ساق -

کنم که حتی جونی واسه درد لیک میپا به قلبت ش

 کشیدن هم نداشته باشی! جلو نیا گفتم!
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که چشم از های اسبی را شنیدم و بدون آنصدای قدم

هایم را تیز کردم. رویم بردارم، گوشمرد روبه

صدای پرخشم و عصبانیت مرد اولی را شنیدم که 

 رو به آن دونفر گفت:

 جا چه خبره؟این-

 فته بود نالید:مردی که پایش را گر

خان آقا... واال ما کاری بهش نداشتیم... ببین -

 کارم کرده!چی

تر شد. کنارم ایستاد و با هایش نزدیکصدای قدم

 عصبانیت پرسید:

 کار کردی؟چی-

خواست دستش را به بازویم بگیرد که لوله تفنگ را 

ام بار به سمت او نشانه گرفتم و چشمم را به شانهاین

شک جلوی چشمانم کنار برود. نفسم را زدم تا نم ا

 عمیق و محکم بیرون فرستادم و گفتم:

گفتم دست از سرم بردارید... گفتم ولم کنید! این -

فرستی سراغم؟ که چه غلطی ها رو میناموسبی
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کنن؟ هان؟ االن حقتونه توی سر هرکدومتون یه 

 گلوله خالی کنم یا نه؟!

مرد زخمی  اش را از من گرفت و بهنگاه بهت زده

 دوخت.

 چی میگه حسن؟-

 آقا واال به خدا ما کاریش نداشتیم... خودش رم کرد!-
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چنان سر لوله تفنگم را کردم. همچنان نگاهش میهم

فشردم. حتی قصد نداشتم اش گذاشته و میروی سینه

 جا کنم.یک بند انگشت هم لوله تفنگ را جابه
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صدای مرد ریزجثه را از پشت سرم شنیدم و صدای 

ام که از پشت سرم بلند شد، گریه کودک دوساله

 روحم را خراش داد...

بندازش زمین اون تفنگ رو... اسباب بازی نیستش -

 دخترجان!

 که نگاهش کنم، گفتم:بدون این

های یست... جون بچهشرافت من هم اسباب بازی ن-

من هم اسباب بازی نیستن! برو عقب مرد... کاری 

 نکن که هر چهارنفرمون پشیمون بشیم!

خواست خودشان را به دست مرگ چرا دلشان می

 جا خالصشان کنم؟بسپارند و همین

نیم نگاهی از گوشه چشم، به او انداختم. اگر اتفاقی 

وی دست افتاد... اگر حتی خراشی ربرای پینارم می

شان را به آتش انداختند... همهو پای تانیشم می

 کشیدم!می

 خان آقا... اجازه هست؟-

 مرد اخمی کرد و با تشر گفت:
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 دست به اون بچه نزن علی آقا! برو عقب. -

ته دلم کمی قرص شده بود. اما با نشستن لوله تفنگ 

 روی پهلوی خودم، نفسم رفت...

خترجان! بیار پایین! صاحاب رو دبیار پایین اون بی-

اگه بدونی تفنگ روی کی کشیدی که حتی شرمت 

 شد توی صورتش نگاه کنی!می

 مستقیم در چشمانش زل زدم و در رویش گفتم:

اش رو بگیره مردی که جلوی راه یه زن و دوتا بچه-

شرف بفرسته سراغش که بخوان شرف و دوتا بی

اون زن رو لکه دار کنن، مرد نیست... از یه 

 وون هم کمتره! حی

یکه خورده بود انگار... حتی توان تکان خوردن و 

حرف زدن هم نداشت. لوله تفنگ از پشت سر به 

پهلویم فشرده شد و خواست چیزی بگوید که صدایی 

 آشنا را، از فاصله نسبتا دوری از خودمان شنیدم:

 خبره؟جا چهاین-
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خدای من... چشمانم به ثانیه نکشیده، پر شدند. این 

 صدا... صدای هورتاشم بود؟
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نفسم بند آمده بود. حتی توان پلک زدن هم نداشتم. 

سرم را آرام برگرداندم و با دیدن قامت بلند مردی 

 آید، آب دهانم را فرو فرستادم.که به سمتمان می

 گونش!-

را بستم و محکم به هم فشردمشان... لعنت هایم پلک

 به تو تکین... لعنت به تو!

ام به کناری رفت که تکین نزدیک مرد پشت سری

که حرفی بزند، مشتی حواله شکمش شد و بدون این

 کرد و مرد به زمین افتاد.
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 ناموس! بی-

به طرفم چرخید و نگاهش به اسلحه در دستم افتاد. 

ناک رهمش، خیلی وحشتهای داش با آن اخمچهره

تر از قبل شده بود و... دروغ چرا، از اوی عصبانی 

 کمی ترس داشتم!

 جا چه خبره؟بیارش پایین اون تفنگ رو! این-

های پینار بلند شده بود. به گمانم دستانش صدای گریه

سمت تکین دراز کرده بود که تکین کمی چادر را به

 شش کشید. دور کمرم را شل کرد و پینار را به آغو

رویم دوخت. چشمانش را چرخاند و به مرد روبه

 الی چشم تنگ کرد و آرام پرسید:

 َسن؟ *َسن کیم-

جا خورده بود انگار. نگاهش بین من و تکین 

 چرخید. آرام گفت:می

محمدحسینم... از ایل ارسباران... طایفه محمود -

 خان...



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2098 

های تکین کم کم باز شد انگار. و من گره اخم

 ام را پایین بگیرم!نان قصد نداشتم اسلحهچهم

 محمدحسین؟ محمود خان؟-

 سری تکان داد و رو به من گفت:

 بچه ها رو ببر داخل ماشین... من میام!-

اسلحه را به اجبار پایین آوردم و بندش را روی 

 ام انداختم. پینار را از دستش گفتم و تلخ گفتم:شانه

پرسی هاتون الها میرم... خودتون احومن با بچه-

 رو بکنید و برید پی کارتون!

 

——————— 

 

 سن: تو که هستی؟*سن کیم
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 قسمت شصت و نهم️▪

 

 

 هایش غرید:از میان دندان

 گونش!-

 صدای مبهوت مرد را شنیدم:

 َسن؟ *هورتاش؟ َسن-

ام را به تکین هم فشردم و نگاه خیرهرا بهلبانم 

 که مهلت دهد، دوباره پرسید:دوختم. مرد بی آن

شنیده بودم که... آره! دختر بزرگ بیوک خان... -

 آتام اومده بود عروسیتون!

 لبخند کجی به رویش زدم و تلخ گفتم:

 عزاش چطور؟ فراموش کرده بود؟-

م که رو گرفتم و مشغول مرتب کردن زین اسبم شد

تکین نفسش را محکم بیرون فرستاد و رو به مرد 

 گفت:
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 نه محمد حسین... من تکینم... اون ... فوت شده...-

بغضم را فرو فرستادم و افسار اسب را میان 

انگشتانم فشردم. دوباره به راه افتادم که تکین از 

 پشت سرم گفت:

 جا...اسب رو بذار همین-

دم را مخاطب و مردی که به پایش شلیک کرده بو

 قرار داد.

اسب رو بردار و برو... نبینم خبر امروزت به -

 گوش خان شاهسون رسیده!

سمتش چرخیدم و طوری نگاهش کردم که جا به

 خورد و ابروهایش را متعجب باال فرستاد.

شرفی که قصدش آزار من بود، داری اسبم تو به بی-

 کنی؟رو تعارف می

 با درد و آرام نالیدم:

م برم وقتی خودتون به هر کس و ناکسی حق دار-

 بها میدید که برام دندون تیز کنه...
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ابروهایش در هم رفتند و نگاه تندی به آن مرد 

 انداخت.

 قضیه چیه؟-

 محمدحسین دستش را روی شانه تکین گذاشت.

 بیا بریم آالچیق ما... برات توضیح میدم!-

 

———————— 

 

 *سن سن: تو هستی؟
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قدم برداشتم و ازشان فاصله گرفتم که تکین رو به 

 محمدحسین گفت:

گردم. مردهات رو بردار و برو... من امشب برمی-

 فعال باید گلین رو برگردونم ایل.

طور در برابر کسانی که کور خوانده بود... وقتی این

حتی اسبم را کند و قصد دریدنم را داشتند رفتار می

کند... چه انتظاری باید از او هم پیش کششان می

گرفت؟ که برایشان حتی داشتم؟ که مثال طرفم را می

قدر هر گذاشت؟ یا مثال آنیک استخوان هم سالم نمی

رفت؟ مطمئنم او زد که نفسشان میسه شان را می

یک پسِر خان را به عروس بیوه عمویش ترجیح 

 داد...می

گذشته بود که بازویم میان انگشتانش اسیر ای ندقیقه

 شد و نگاه پرتالطمش روی صورتم نشست.

 مگه نگفتم برو سمت ماشین؟ کجا داری میری؟-

هرجایی غیِر این جهنم... اصال به تو چه؟ مگه -

 کنم؟مهمه که چه غلطی می
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های خان شاهسون رو با ذارم نوهآره، مهمه! نمی-

 خاندانن!ها وارث این خودت ببری! اون

 حوصله گفتم:لبم به نشانه پوزخند باال رفت و بی

خون شون همخیال برت نداره آقا معلم... یکی-

یکی هم دختره! دیدی؟ کسی وارث خودمه... اون

کسی نیست! خانواده من دیگه هیچ ربطی به خاندان 

 شما نداره! ولم کن...

ام را به انگشتانش دوختم که انگشتانش را نگاه خیره

 یشتر دور بازویم فشرد و غرید:ب

قدر خیره سر نباش گونش! اون مرد چی بهت این-

 گفت که بهش شلیک کردی؟ چی کار کرد؟

 حرف، فقط نگاهش کردم که تقریبا داد زد:بی

 با توام گونش! میگم چه غلطی کرد؟-

چشمانم پر شدند. توان لب گشودن و حرف زدن را 

، نفسش را با شدت ام را که دیدهم نداشتم. نگاه خیره

بیرون فرستاد و اسلحه را از داخل خورجین 
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برداشت. گلن گدن تفنگ را کشید و شلیکی به پای 

 دیگرش کرد که صدای داد مرد به هوا خاست...
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کردم که باز نگاهش میمبهوت و با دهانی نیمه

اشت و به آغوشش کشید. تانیش را از روی اسب برد

بار روی اسب را هم روی زمین گذاشت و اسب را 

 تا نزدیکی آن مرد کشاند.

بودن محمدحسین ضامنت شد وگرنه به وهلل که -

 ذاشتم.ات نمیزنده

 رو به مرد دیگر گفت:

 پاشو جمعش کن!-
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سری برای محمدحسین تکان داد و با گفتن "بعدا 

زمین برداشت  کنیم" ، بارها را از رویصحبت می

شد، قدم سمت مسیری که منتهی به جاده میو به

 برداشت.

 زده پرسیدم:هایم را تند کردم و شتابقدم

 کار رو کردی؟چرا اون-

سزای یه حرومزاده، رد کردن گلوله از کنار پاش -

و خراش دادنش نیست! باید به زانوش شلیک کنی 

 که تا اخر عمر لنگ بزنه و یادش بمونه! 

اش، قدم رخ درهمش بود و شانه به شانهبه نیم نگاهم

 داشتم. آرام نالیدم:برمی

 خوام برگردم به ایل!من نمی-

گردی... کسی هنوز همه غرق خوابن... تو برمی-

 فهمه... نگران نباش.هم نمی

 ایستادم و نالیدم:

فهمی؟ یا دوست داری خودت رو بزنی به چرا نمی-

 برگردم!نفهمیدن؟ میگم من قرار نیست 
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باالخره به کنار جاده رسیدیم و ماشینش را کنار 

ها دیدم. پشت ماشینش را باز کرد و بارهایم را بوته

های عقب ها را روی صندلیجا گذاشت. بچهآن

 گذاشت و در را بست.

 در جلو را باز کرد و با تحکم رو به من گفت:

 برو بشین.-

 دستم به سمت در عقبی رفت که غرید:

 نش!بشین گو-
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به اجبار سوار ماشینش شدم و دقایقی بعد، در مسیر 

بازگشت بودم. با افسوس به جاده چشم دوخته و 

گذراندم. لعنت درختان کنار جاده را از زیر نظر می
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به تو تکین... مگر رفتن و نرفتن من برای تو چه 

طور فهمیده بود قرار چهاهمیتی داشت؟ اصال... 

 است بروم؟

 که نگاهش کنم، طلبکار پرسیدم:بی آن

 طور فهمیدی دارم میرم؟چه-

 خودت گفتی... یادت نیست؟-

هایم آه از نهادم بلند شد. دستانم را مشت کرده و پلک

 هم فشردم.را به

 من یه حرفی زدم...-

زنی! شب اومدم تا دونستم الکی حرفی نمیمی-

ببندم به تیرک... دیدم داری بار و بندیلت  ها رواسب

 کنی...رو جمع می

 بعد راه افتادی دنبالم؟-

 سنگینی نگاهش را احساس کردم.

 افتادم؟نمی-
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شد... نه طوری که برای خودتم بهتر میاین-

ای بود که دردسری برات داشت... نه زن بیوه

 بندازن بهـ...

 سرزنش گرانه غرید:

 گونش!-

 نگاهش کردم.تند 

مگه دروغ میگم؟ نه من دلم راضی به این وصلته، -

ذاشتی نه شخص جنابعالی! چرا اومدی دنبالم؟ می

تونی من رفتم... االن هم دیر نشده... میراهم رو می

رو همین گوشه کنارها پیاده کنی... خودم یه ماشین 

 رسونم شهر...کنم، خودم رو میپیدا می

زدی همون دونفر رفتم که میگات رو نمیآره، پِی-

 کشتی! دیگه رو هم می

زدم. م هم نمیاگر حقشون نبود حتی دست به اسلحه-

داری نکن چون رفیق شفیقتن و یکی ازشون جانب

ها خوب بلدید حتی زادههستن مثل خودت! شما خان

 دیگه رو بپوشونید.روی گندهای هم
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 صبر کن ببینم... من گند کی رو پوشوندم؟ -

طور همون آقا خانشون! فکر کردی نفهمیدم چه-

جمعش کردی؟ اصال چرا راه دور بریم... همین 

 معرفتت! پسرعموی... پسرعموی بی

 بغض کرده بودم...

شانس آورد که نبود... شانس آورد که رفت... -

 ذاشتم...ش نمیخودم... خودم زنده

لرزید و آن بغض لعنتی، جلوی نفس ام میچانه

کشیدنم را هم گرفته بود. اصال جانی برای نفس 

 کشیدن هم در تنم نمانده بود...
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با قرار گرفتن دستمالی جلوی صورتم، نگاهم به 

که چشم از جاده بردارد، سمتش کشیده شد. بدون این

 آرام گفت:

 بگیرش...-

ر چشمانم حرف دستمال را از دستش گرفتم و زیبی

را خشک کردم. نفسش را کالفه بیرون فرستاد و 

 ادامه داد:

دفعه بعد اگر خواستی به کسی هم شلیک کنی... -

ها نباشه! سعی کن حداقل جلو چشم بچه

 ترسوندیشون...

خواستم اصال شلیک کنم... خون اون من... نمی-

آقای خانشون زیاد هم بد نبود... اون دوتا مرد که 

ا من رو ببرن... یه حرفایی زدن... اومدن پیشم ت

 یکیشون که نزدیک اومد، شلیک کردم بهش...

زنم هم باشم! هایی که میپس... باید مراقب حرف-

 نه؟



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2111 

میان گریه، لبخند کجی روی لبانم نشست و نگاهش 

اش افتاده بود و به کردم. چال کوچکی روی چانه

 زد!گمانم که داشت لبخند می

دیک شدن به یورد، استرس ساعاتی گذشت و با نز

تمام تنم را گرفت. دستمال را میان انگشتانم چالندم 

 و آهسته پرسیدم:

 حاال... به ساری بیگ چی بگم؟-

ای نگه داشت و چندین بقچه را در ماشین را گوشه

 دست گرفت.

هات رفتی از شهر چند تیکه لباس برای بچه-

 بخری... غیر اینه؟

 شانم داد.ها را باال گرفت و نو بقچه

اصال انتظار این رفتارش را نداشتم... خب... حداقل 

توانست برای خودش کردن دل خودش، موضوع می

را به ساری بیگ بگوید و او هم تنبیهی را برایم در 

 نظر بگیرد...
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ها را خواباندم. دست و جا کردم و بچهرا جابهوسایلم 

رفت... نه چشم دیدن ساری بیگ دلم به کاری نمی

را داشتم، و نه رویش را! هم دل چرکین بودم از او 

 حاصلم...و هم شرمگین از رفتن بی

توانست جای یک تمام تنم خسته بود و هیچ چیز، نمی

 حمام را بگیرد. حتی حمام در آن آب سرد، بلکه

 کمی التهاب تنم کمتر شود.

گذشت و باز حتی سراغ چندروزی از بازگشتم می

ها را گرفتمم. گاه گاهی، بچهساری بیگ را هم نمی

فرستادم، یا برایشان غذا همراه آیشن به دیدارش می

 دادم...پختم و باز به آیشن زحمت میمی

آتش زیر اجاق را پراکنده کردم و به داخل آالچیق 

 ا چنددست لباس با خود بردارم. بازگشتم ت
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ها را به سمن بقچه پیچیدم و سوار قره شدم. بچه

 سپردم که تا بازگشتم، مراقبشان باشد.

تمام حواسم پی اتفاقات چندروز گذشته بود و اصال 

کردم. دقایقی بعد، به ام، نگاه هم نمیبه مسیر رفته

خود آمدم و آه از نهادم بلند شد. اصال مگر مقصد 

 کردم دیگر؟کار میجا چهجا بود؟ ایناینمن 

نگاهم را جای جای تپه چرخاندم و به سنگ سردی 

که همان لبه پرتگاه بود، دوختم... از قره پیاده شدم 

سمتش رفتم... هنوز هم نتوانسته و افسار به دست، به

بودند لباس سیاهم را از تنم دربیاورند... هنوز هم 

ر خروارها خاک، بی عزاداری مردی بودم که در زی

زده بسوزد، خفته که دلش به حال دخترکی غمآن

 بود... 

دلم درد داشت، دلم غم داشت و حتی توان نالیدن و 

توانستم بکنم با کار میگریستن را هم نداشتم... چه

 باِد دلم؟این غم
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صدایی را از فاصله دور با خود شنیدم... چشمانم از 

گونه، را نوازششد و دستم روی سنگ کنده نمی

کشیدم. صدای شیهه روی تن سرد سنگ می

تر شد و دقایقی بعد، صدای های اسب نزدیککشیدن

 نسبتا آشنایش را از پشت سرم شنیدم:

 سالم!-

نگاهش کردم و با دیدن محمدحسین خان، چشمان 

کرد؟ آن هم جا چه کار میناامیدم را از او گرفتم. این

بودم... اصال او  وقتی که در بدترین حال ممکنم

 ها داشت؟کار با ایل شاهسونچه

 کنی؟کار میجا چیعلیک سالم... تو این-
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پیش آقا تکین بودم... باهم کار داشتیم. ازش خواستم -

تونم جا میمن رو پیِش خان اوقلی ببره... گفت این

 پیداش کنم...

 را درهم کشیدم و غریدم:ابروهایم 

 اون چرا باید به تو بگه هورتاش کجاست؟-

اش اسبش تکانی خورد که افسارش را کشید و نگه

 داشت. از اسب پیاده شده و قدمی نزدیکم شد.

 چرا نباید بگه؟ ما...-

 طرف تخته سنگ ایستاد و آرام گفت:آن

 های خوبی بودیم.دوست-

 ای بعد پرسید:روی صورتش کشید و دقیقهدستی 

 طور... فوت شد؟چه-

که نگاهش کنم، با صدای لرزانی جوابش را بی آن

 دادم:

ها شده بود... دریده خوراک خرس و گرگ-

 بودنش...
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 مطمئنی؟ آخه...-

تیز نگاهش کردم که ادامه حرفش را فرو برد و 

نفسش را محکم بیرون فرستاد. دوباره نگاهم را به 

 سنگ دوختم و با بغض پرسیدم:

 آخه چی؟-

آخه از اون مردی که تفریح کوچیکش شکار گرگ -

 بود... حتی انتظارش رو هم نداشتیم...

قدری یهویی بوده که کس نداشت... مطمئنم اونهیچ-

حتی نفهمیده از کجا خورده... مطمئنم خیلی شوکه 

شده بوده... مطمئم حتی فرصت نکرده برگرده و 

 اش بندازه...صورت درنده نگاه توی

 جنازه رو دیدی مگه؟-

 سعی کردم بحث را عوض کنم.

 چه بالیی به سر اون مردها اومد؟-

کالهش را روی سرش صاف کرد و با چانه، به 

 اسبم اشاره کرد.
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تو که قرار نیست بابت حرف زدنم هم روم اسلحه -

 بکشی؟

نه... ولی اگر بخوای دست از پا خطا کنی با یه -

 تونم دخلت رو بیارم...هم میسنگ 
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 مونه واال!ها میآدم توی کار شما زن-

 عصبی گفتم:

 حرف بزن! چی به سرشون اومد؟-

با سنگ روی دستش، خزه روی تخته سنگ را 

 تراشید و در همان حال، جوابم را داد:
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در شده .. دربهجفتشون رو بیرون کردم از ایل.-

هام رو فرستادم، پیداشون کنه و بودن... یکی از آدم

 بفرستتشون روستا...

 کدوم روستا؟-

 سرش را باال آورد و نگاهم کرد.

 باید جواب پس بدم؟-

 نترس... قرار نیست جونشون رو بگیرم... فقط...-

 نفسم را پر آه بیرون فرستادم.

 م داشته باشن...کاری به کار خانوادهخوام نمی-

دستی دور لبش کشید و سرش را به نشان فهمیدن 

 تکان داد.

کاریتون ندارن... فرستادمشون یه شهر دیگه... -

 قرار نیست برگردن...

 زن و بچه هم داشتن؟-

 مشکوک گفت:
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نفهمیدم باالخره قصد جونشون رو کردی یا -

 پرسی؟نگرانشونی؟ واسه چی می

 را جلوی دهانم یاشماق کردم و بلند شدم. یایلقم

ها نباید به پای زن و بچه که گناهی ندارن... اون-

شرفی مرد خونواده بسوزن... عذاب وجدان بی

خاطر من آواره و گیرم اگر بفهمم یه خانواده بهمی

 در شدن.دربه

رویم طرف تخته سنگ، روبهاو هم بلند شد و آن

 کرد.ایستاد و موشکافانه نگاهم 

شون یکیشون که ازدواج نکرده بود، اوننه، یکی-

هم هم تا خانواده خانومش فهمیدن... ازدواج رو به

 زدن... قرار بود یه مدت بعد تازه ازدواج بکنن.

هایم روی هم افتادند و کلمه "شوم" در ذهنم پلک

گرفتم، تداعی شد... چرا بر سر راه هرکه قرار می

جای ی برایش بهجز بدبختی و آوارگی چیز

 گذاشتم؟نمی

 رو گرفتم که از پشت سر صدایم کرد:
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 اگه مزاحمم من برم؟-

جاام... تو بشین و صحبتت نه... من خیلی وقته این-

 رو بکن!

 سوار اسب شدم که باز، با تعلل پرسید:

 تونم ببینمت؟باز ِکی می-

ابروهایم در هم رفتند و چشمانم ریز شدند... دقیقا 

 ین حرف، چه بود؟مقصودش از ا
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روی پاشنه پا چرخیدم و با دهانی نیمه باز، به جثه 

آور حیوان پشت سرم خیره شدم. درشت و وحشت

 ها؟این دیگر چه بود؟ همان هیوالی معروف داستان
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ام را باال بیاورم، آب دهانم را فرو بردم و تا اسلحه

غرش بلندی کرد که از بهت و ترس، قدمی به خرس 

عقب برداشتم و همان لحظه صدای شلیکی را 

 درست از کنار گوشم شنیدم.

 بیا عقب!-

صدای شلیک دیگری در هوا پیچید و با صدای نعره 

خرس، مو بر تنم راست شد. آب دهانم را فرو بردم 

ی درشت و با چشمانی وق زده، زل زدم به آن جثه

و پخش شده روی زمین... این دیگر چه جورش 

 بود؟!

جان آن جسد ای ماتم برد و زل زدم به جسم بیدقیقه

و با بیرون فرستادن نفسم، از کنارش بلند شدم. 

 صدای محمدحسین را شنیدم که از پشت سرم گفت:

 بری؟کدومش رو می-

ام انداختم و مغموم جوابش ی شانهبند اسلحه را رو

 را دادم:

 کدوم! خودت جمع کن و ببرشون.هیچ-



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2122 

 مسیر بازگشت را در پیش گرفتم که باز صدایم زد:

تونم جفتشون رو بار کنم... بیا این آهو من که نمی-

 واسه تو!

بدون جواب دادن به او، مسیر بازگشت را در پیش 

را ادامه دادم. گرفتم و با سری به زیر افکنده، راهم 

چاره بره آهویی که مادرش نتوانست حتی بزرگ بی

 شدنش را ببیند...

سفره ناهار را جمع کردم و بدون توجه به صدا 

های آیشن، از آالچیق بیرون رفتم تا هوایی زدن

ها و گوشزدهای ساری بیگ سر بخورم. حرف

 سفره... برایم گران تمام شده بود!

هایی که رنگ و حرف خواستم گوش بسپرم بهنمی

ام را داشت و از طرفی... بوی جدایی من از خانواده

دانستم قصد ناراحت کردنش را هم نداشتم. می

خاطر من بود و از روی خیرخواهی هایش بهحرف

اما امان از دلی که به هیچ صراطی مستقیم نبود و 
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چنان در وجود من، نسبت به احساس خیانتی که هم

 داد...الن میهمسر مرحومم جو
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گذشت. این چندروزی از دیدارم با محمدحسین می

چندوقت را نه صحبتی درباره قصد ساری بیگ به 

میان آمده بود و نه تکین را دیده بودم. همان بهتر 

داد و با همین خود را در معرض دیدم قرار نمی

خواست گرفتم! اصال دلم نمیمی ندیدنش هم آرامش

روزهای گذشته و اتفاقات پیش آمده را به یاد بیاورم 

های پیش آمده، و با فکر کردن به اتفاقات و صحبت

 ام را به تشویش و آشوب بکشم.زندگی
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های آیشن شدم و به داخل آالچیق متوجه صدای سرفه

 سمتش رفتم و آرام صدایش کردم:رفتم. نگران به

 اجی؟ کجایی؟ خوبی؟آیشن ب-

 صدایش را از پشت پرده شنیدم:

 آره، آره من خوبم. چیزی نیست.-

سمتش رفتم و پرده را کنار زدم. با دیدنش که به

روی زمین افتاده بود، آه از نهادم بلند شد. زیر 

بازویش را گرفتم و روی زمین نشاندمش. با هر 

اش زحمتی که بود، نزدیک پشتی کشاندمش و تکیه

 ه پشتی زدم.را ب

 گردم.جا بمون، من االن برمیهمین-

خودم را از آالچیق بیرون انداختم و به اولین کودکی 

 که همان جلوی آالچیق دیدم، گفتم:

 برو طبیب رو صدا کن پسر!-

چوبش را روی زمین انداخت و با تکان دادن سرش، 

پا تند کرد. به داخل بازگشتم و یایلقش آیشن را از 
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رداشتم. با دستم باد زدمش و نگران روی موهایش ب

 و مستاصل پرسیدم:

 آیشن؟ بیداری؟ نخوابی، خب؟ االن میاد طبیب.-

کرد. قراری میصدای گریه پینار بلند شده بود و بی

چرخید. رو گیج بودم و نگاه نگرانم بین آن دونفر می

 به تانیش گفتم:

 تانیش، مامان، برو ببین پینار چشه.-

شدم و لیوان آبی را برای آیشن پر کردم. لیوان بلند 

را به لبانش نزدیک کردم و سعی کردم بغض گلویم 

 را فرو دهم.

 آیشن باجی... بیا... االن طبیب میاد.-
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ای نوشید. لبان خشکش را از هم باز کرد و جرعه

چشمانش را روی هم سپس سرش را برگرداند و باز 

 گذاشت.

 ام گونش. بذار بخوابم...خسته-

خواستم چیزی بگویم که صدایی از بیرون آالچیق 

آمد. خودم را بیرون انداختم و با دیدن آن پسربچه، 

 نفسم را با شدت بیرون فرستادم. پس طبیب کجا بود؟

 جلویش زانو زدم و تند پرسیدم:

 کجاست پسرجان؟ طبیب کو؟-

هایم را روی وم از خود درآورد که پلکصدایی نامفه

هم فشردم. سرم به دوران افتاده بود. خدای من... آن 

 بچه الل بود؟

های شخص دیگری را شنیدم. کسی به صدای قدم

ام زد و با دیدن پسربچه دیگری، ناامید نگاهش شانه

 کردم.

 گونش خانم... این پسرخاله منه... الله!-

 ناامید گفتم:
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. فرستادمش دنبال طبیب، االن چی آره، دیدم..-

 میشه؟ رفت بهش گفت؟

نگاهی به پسرک الل انداخت و پسرک باز اصوات 

نامفهومی را به زبان آورد و دستانش را در هوا 

 اش نگاهم کرد و گفت:تکان داد. پسرخاله

 نبوده خانم... میگه رفته پایین. یعنی روستا؟-

داشتم و میماندن برایم جایز نبود. باید آیشن را بر

رفتم به روستای پایین. خواستم برگردم که چیزی می

 یادم افتاد و دوباره پرسیدم:

 نگفت کجا رفته؟ برم دنبالش.-

پسرک بادی به غبغب انداخت و شکل کالهی را با 

دستانش نشان داد. خوب فهمیده بودم کجا رفته بود... 

 شناختم!اما من که خانه کدخدا را نمی

یرون فرستادم و داخل آالچیق شدم. نفسم را محکم ب

پرسیدم. ماندن دیگر جایز باالخره از یکی در راه می

 نبود!
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ها را به سمن سپردم و دست آیشن را دور گردنم بچه

انداختم. تا بیرون از آالچیق روی زمین کشاندمش و 

سوار قره کردمش. خودم هم پشت سرش نشستم و 

ا آرام تکان دادم ام دادم. افسار راش را به سینهتکیه

کردم که مبادا دیر برسم و... و در دل، خدا خدا می

 داد...حتی فکر کردن به آن هم آزارم می
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میان جاده ایستاده بودم و بدون توجه به نگاه خیره 

برای رفتن اطرافیانم، دنبال جاده هموار و بزرگتری 

دادم خانه کدخدا در چنین گشتم و احتمال میمی

ای باشد. لب گزیدم و خواستم افسار را بکشم که جاده

 صدای آشنایی به گوشم خورد:

 گلین!-
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سرم را چرخاندم و با دیدنش آه از نهادم بلند شد. او، 

کار داشت دیگر؟ خدای من... حاال باید جا چهاین

 مرا جلوی همه صدا بزند؟ طورهربار با دیدنم، این

ای او هم مانند من، روی اسبش نشسته و با سینه

کرد. جلوتر ای روی دوش، نگاهم میستبر و اسلحه

 آمد و با سر، به آیشن اشاره کرد:

 چیزی شده؟-

 شناسی؟دنبال طبیبم. خونه کدخدا رو می-

زیرچشمی به اطرافم نگاه انداختم. کوچه نسبتا خلوت 

از این سر، تا آن سر کوچه به چشم  بود و کمتر آدم

 خورد. می

گشتم. احمدرضا حالش جا برمیاالن داشتم از همون-

خوب نبود... پیشش بودم. به گمونم همون طبیب 

 شاهسون بود، نه؟

سرم را تکان دادم که جلوتر از من به راه افتاد. 

 احمدرضا دیگر که بود؟

 خودم را به او رساندم و سوالم را پرسیدم:
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 احمدرضا کیه؟-

 پسر ارشد کدخدا. اون...-

ای روی صورتم ماند و اش برای لحظهنگاه خیره

 سپس، تند نگاهش را از من گرفت.

باهم توی شکار آشنا شدیم. حالش یه مدت خوب -

 نبود. به گمونم گرگی، سگی، پاش رو گاز گرفته.

 ای بابا... زودتر بریم، طبیب الزمم.-

بش کوبید که سرعت اسب پایش را آرام به پهلوی اس

 کمی باال رفت. آرام پرسید:

 چی شده؟-

 ای زمین خورد.دفعهدونم، یهنمی-

 دیدم که زبانش را روی لبانش کشید و با تردید گفت:

منم کم و بیش طبابت خوندم... اگه بگی چی شده، -

 شاید بتونم... کمکت کنم.
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 قسمت هفتاد و هشتم️▪

 

 

 با شک و شبه جوابش را دادم:

 مگه خونه کدخدا نزدیک نیست؟ -

 چرا، ولی...-

 محکم گفتم:

 پس من رو ببر اونجا.-

ای بعد، سری تکان داد و جلوتر حرکت کرد. دقیقه

جلوی در خانه کدخدا ایستاد و با سر، به در چوبی و 

 کهنه اشاره کرد.

 جا... برم طبیب رو صدا بزنم بیاد؟اون-

 نه، وقت نیست.نه -

پس حداقل در رو باز کنم که بری تو. با اسب و -

 تونی!خواهرت توی بغلت که نمی
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نفسم را کالفه بیرون فرستادم و دستم را روی گردن 

قره کشیدم تا روی زمین بنشیند. با نشستنش، دست 

آیشن را دور گردن خودم انداختم و از قره پایین 

کرد و منتظر می آمدم. با ابروهایی باالرفته نگاهم

مانده بود که برایش سری به معنای "چه شده" تکان 

 دادم.

 همراهت بیام؟-

خواستم به نگاهم را بین خانه و در چرخاندم. نمی

گیرانه و بدون طور غافلهم اینخانه کدخدا بروم، آن

 خبر دادن.

 برو بگو بیاد حیاط.-

سرم را چرخاندم و مستاصل به اطراف نگاه کردم 

 ی جلو آمد و با دیدنم، نگاهش پر از درد شد.که زن

 ای وای، گلین! نَه اُِلب؟ *-

 شناخت؟ابروهایم باال پریدند. او مرا از کجا می

 زده گفت:شتاب
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من خواهِر خواهرزن ساری بیگم... خواهر زن -

 عموی کوچیک اون مرحوم... بیا... بیا ببینم!

اش نگاهم بین محمدحسین و آن زن چرخید. چهره

 کردم؟رایم آشنا بود اما... باید به او اعتماد میب

 

 

——————————— 

 

 *نه الب: چه شده
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 محمدحسین که تعللم را دید، جلو آمد و گفت:



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2134 

 منم همراهت میام!-

 زده نگاهش کردم. ای وای... همین کم بود!وحشت

را چرخاند و رو به محمدحسین، الی زن سرش 

 چشم تنگ کرد.

 شما کی هستی؟-

کس" و محمدحسین گفت زمان باهم، من گفتم "هیچهم

"یکی از آشناها!" با درد نگاهش کردم که خودش 

 زودتر گفت:

یکی از آشناهای آقاتکینم... این خانوم من رو چندان -

شناسه. تا شناختمش، آوردمش خونه کدخدا که نمی

 جاست. فقط...ب هم اونطبی

 دستی دور لبش کشید.

 شما واقعا فامیلی؟-

 زن آرام روی دستش کوبید و پشت چشم نازک کرد.

وا! آره خب! خواهِر سوسنم دیگه! گلین، تو سوسن -

شناسی، مگه نه؟ من سیمینم، خواهر رو می
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کوچیکش. عروسیت اومده بودم که. ختم اون مرحوم 

 هم...

م تا از پیش آمدن هر بحثی سرم را تند تکان داد

جلوگیری کنم. به اندازه کافی این چندوقت کشیده 

 بودم... دیگر ظرفیتی برایم نمانده بود!

 باشه، باشه! بریم خونه شما...-

 رو به محمدحسین گفتم:

شما اگه زحمتی نباشه، طبیب رو بیارش خونه -

 سیمین خانوم...

 از سیمین پرسیدم:

 اید؟همین کوچه-

ند تکان داد و دست دیگر آیشن را دور سرش را ت

 گردن خودش انداخت.

آره ننه جان، دوتا خونه باالتر! بیا بریم... ای وای، -

 تونه سر پا بمونه!بیا دیگه این دختر نمی
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اش شدم. بدون توجه به سر دنبالش رفتم و داخل خانه

های داخل حیاط و صدای جیغ و و صدای بچه

سریع چراغ نفتی روشن  شان، داخل خانه شدیم.خنده

های آیشن کرد و نورش را زیاد کرد. شال دور شانه

را برداشتم و روی بالشتی، گوشه خانه خواباندمش. 

شان را ها هم داخل خانه شدند که سیمین همهبچه

 بیرون کرد و خودش هم همراهشان بیرون رفت.
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یب داخل شد و بدون حرف، کنار دقایقی بعد، طب

آیشن نشست. نبض و چشمش را نگاه کرد و دستی 

به گلویش کشید. نیم نگاهی به من انداخت و آرام 

 گفت:

 چی شده گونش خانم؟ چی خورده خواهرت؟-
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 دونم... حالش خوبه؟نمی-

نیست، گلوش چرک کرده. براش چندتا دوا چیزی -

نویسم، بجوشون صبح به صبح بده بخوره. دارو می

هرروز بعد بیدارشدن و شب موقع خواب، آب نمک 

قرقره کنه. بدنش ضعف داره، بخاطر همین 

 مریضیشه. خوب میشه چندروز بعد، چیزی نیست.

ای وای... شاید بخاطر با موهای خیس خوابیدنشه. -

 نه؟

 غذای چرب خورده؟ آبگوشتی، چیزی؟آره. -

لبانم را به هم فشردم و سرم را تکان دادم. چند گیاه 

 اش بیرون گذاشت و بلند شد.از بقچه

من برگردم باال گونش خانم. شما هم نگران نباش، -

 خوب میشه.

 چاره... قرار بود همه مسیر را پیاده برود؟پیرزن بی

جا ینبرمتون. خواهرم که تا غروب هممن می-

جاش کنم با این حالش. من تونم جابهمونه... نمیمی

 برمتون.تنهاام، می
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ای منتظر ایستاد. از خانه سری تکان داد و گوشه

بیرون رفتم و با چشم، دنبال سیمین گشتم. با دیدنم، 

 رویم ایستاد.سمتم دوید و روبهبه

 شد گلین؟ حال خواهرت خوبه؟چی-

جا بمونه؟ غروب این آره، فقط... تا غروب میشه-

تونم باز بردارم میام دنبالش. االن حالش بده، نمی

 ببرمش.

 ست؟ای وای! این چه حرفیه؟ مگه خونه غریبه-

 سمت خانه رفت و در همان حال گفت:به

ها آقام تا شب توی زمین کار داره. بعضی وقت-

کشه. برای راحتی خیالت، من کارش تا صبح هم می

اندازم که راحت اتاق می جای خواهرت رو توی

 بخوابه. خوبه؟
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 آخ آره، ببخشید زحمت دادم بهتون.-

مرا به داخل خانه کشاند و پس از جابجایی آیشن، 

شان خارج شدم. با بیرون همراه طبیب از خانه

رفتنم، محمدحسین را دم در دیدم و ابروهایم متعجب 

ال پریدند. چرا بازنگشته بود؟ سوالم را به زبان با

سمت ما کشید تا آوردم که افسار اسبش را کمی به

 نزدیکم شود و سپس آرام گفت:

خواستم مطمئن بشم حال خواهرت خوبه. من... -

 دیگه برم.

 خواست برگردد که از پشت سر صدایش زدم: 

 آقا محمدحسین!-

 م:از روی شانه نگاهم کرد که ادامه داد

 دستتون درد نکنه... بابت امروز! -
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سری تکان داد و گوشه لبش به نشان لبخند باال 

 رفت.

 کاری نکردم... خداحافظ.-

با رفتنش، من هم سوار اسب شدم و دست پیرزن را 

که پشت گرفتم و باال کشیدمش. با نفس نفس، درحالی

گرفت، با لحنی مادرانه و خودمانی سرم جای می

 گفت:

خیلی خوبیه ها... من امروز دیدمش، آما آدم مرد -

 خوبیه!

دانستم به لحنش بخندم و یا به محتوای حرفش. نمی

چه فکر کرده بود؟ که... میان من و محمدحسین، 

 چیزی وجود داشت؟ خدای من!

لب گزیدم و افسار را تکان دادم تا اسب حرکت کند. 

های طبیب و تمام مسیر، ذهنم درگیر حرف

توانست فکرش را طور مییرزن بود. چهرفتارهای پ

هم بکند که من بعد از هورتاش، قرار بود ازدواج 
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کنم و یا حتی نگاهی به قصد دیگری، به کسی 

 اندازم!بی

به یورد رسیدیم و طبیب را جلوی آالچیقش پیاده 

کردم. خودم هم از قره پیاده شدم و باقی مسیر تا 

تم برای فکر خواسخانه را پیاده طی کردم. زمان می

کردن... برای هضم رفتارهای مردی که ممکن بود 

برای خودش و برای من، دردسر شود و مطمئنا من 

 خواستم!یکی، این را نمی

خواستم باز شخصی دیگر را به زندگی سیاه نمی

خواستم خود راه دهم و روزهایش را تیره کنم... نمی

همان تصویر محوی که از هورتاش به خاطرم مانده 

بود، با حضور شخص دیگری به کل پاک شود و آخ 

مانده احساس تعلق من از فراموشی لعنتی که آن باقی

 برد...و حضور عزیزم را هم به یغما می
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حال آیشن رو به بهبودی بود و برای بهتر شدن 

کنم.  حالش، قرار بود امروز را برایش سوپ درست

دخترکم از بس کباب بدون روغن و سیب زمینی 

هم پز خورده بود، حالش از همه غذاها بهآب

عنوان خورد! سوپ هم انتخاب چندان جالبی بهمی

توانست بهتر از غذا نبود، اما خب... حداقل می

 اش اخیرش باشد!غذاهای تکراری یک هفته

هایی دمام محکم کردم و با قام را روی شانهبند اسلحه

آرام مسیر پر پیچ و خم جنگل را در پیش گرفتم. به 

گمانم نیم ساعتی به طلوع آفتاب مانده بود اما در 

 توانستم ببینم. همن روشنایی اندک هم می

صدای پای تیزی آمد و متعاقبا، صدای جیغ حیوان 

سمت منبع هایم را تند کردم و بهکوچکی بلند شد. قدم

 صدا دویدم. 
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یدن صدای زجه حیوان به درد آمده بود. دلم از شن

چنان جیغی کشید که با فاصله چندمتری هم صدایش 

 را شنیده بودم!

با دیدن خرگوشی که پایش میان خارهایی آهنین گیر 

کرده بود، قلبم تیر کشید. این صدا، صدای همین 

 خرگوش بود؟

تر جلو رفتم و کنارش ایستادم که حرکاتش را سریع

تر از قبل شد. قدمی عقب رفتم تا یکرد و پایش زخم

آرام بگیرد و سپس، آرام آرام نزدیکش شدم. باز 

شروع به جست و خیز کرد که گوشت پایش هم 

خراشیده شد و تمام تنم درد گرفت. خواستم باز 

نزدیکش بشوم که صدای خرناسه حیوان کوچکی به 

گوشم خورد و تا آمدم دنبال منبع صدا بگردم، پایم 

  تیر کشید.

نگاه کردم و با دیدن توله گرگی در نزدیکی 

خرگوش، تمام درد پایم را فراموش کردم و زل زدم 

 به توله گرگ سفید رنگ... 
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یک آن، تمام خاطرات جلوی چشمانم جان گرفتند و 

یاد اولین دیدارمان با او افتادم... یاد اولین باری که 

زال را دیدیم و... یاد وقتی که به کنار پای زال 

اش... یاد آن لیک کرد... یاد نگاه های سرد و یخیش

زده بود و آخ از چشمان عسلی پر دردی که غم

گرفت تا جلوی چشمانت تصویری که جانت را می

 جان بگیرد...
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های ریزی که گرم شده بودند توجه به جای دندانبی

ی آن توله وختم به مسیر رفتهسوختند، چشم دو می

رفتند تا گرگ سفید و نگاه کردم به خاطراتی که می

 زنده شوند و مرا در حسرت خود بسوزانند...
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خرگوش هم انگار، از طعمه بودن من مطمئن شده و 

کرد و آرام قراری  نمیآرام گرفته بود. دیگر بی

 گرفته بود.

اش را از میان خم شدم و پای کوچک و زخمی

طرف لنگید و طرف و آنارها درآوردم. کمی اینخ

 باالخره جست و از کنارم گریخت. 

گر رفتنش بودم و با وزیدن باد، تازه سوزش نظاره

های کردم. نفسی از میان دندانپایم را احساس می

ام کشیدم و با چشمانی تنگ شده از درد، به کلید شده

سر پایم مچ پایم نگاه کردم. لعنتی... چه بالیی به 

 آورده بود آن توله گرگ؟

روی تخته سنگی نشستم و تومانم را کمی باال زدم. 

پای شلواری که زیر تومان پوشیده بودم را آرام باال 

های ریز و پشت کشیدم و با درد، خیره شدم به زخم

 چکید.ها خون میهمی که از آن

کردی آخه تو؟ ای بابا... یه بار خواستم شاد کار چی-

 و سرحال بیام شکار... این چه وضعشه آخه؟
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نگاهم را به اطراف چرخاندم اما چیزی برای بستن 

و یا مالیدن به پایم نیافتم. با این وضعیت به آالچیق 

 گشتم؟بازمی

خواستم بلند شوم که پایم لنگید و باز روی تخته 

ود آخر؟ حاال این گند را سنگ نشستم. االن وقتش ب

 کردم؟طور جمعش میچه

نگاهم به پاییِن تومانم افتاد، دستم را به دوطرفش 

ام گرفتم و خواستم بکشمش که صدایی را از نزدیکی

 شنیدم:

 گلین!-

 ای وای... االن نه!

نفسم را محکم بیرون فرستادم و ناامید نگاهش کردم. 

را در اش ای روی شانهجلو آمد و گونی پارچه

نزدیکی من، روی زمین گذاشت. خیسی خون روی 

داد. باز گونی، نشان از پربار بودن صبحش می

 حداقل او شانس آورده بود!
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 سان؟ *یاخچی-

سرم را آرام تکان دادم و تومانم را رها کردم که 

 امل، گفت:ای تجلوی پایم زانو زد و با لحظه

 بذار زخمت رو ببینم.-

 خودم را به آن راه زدم و رو گرفتم.

 چیزیم نشده. من خوبم. پاشو برو!-

نفسش را محکم بیرون فرستاد و کمی از من فاصله 

 گرفت.

بهت که گفته بودم... کم و بیش طبابت بلدم... -

حیوونی گاز گرفته، نه؟ دور تا دور مچ پات خون 

 بود.

 شانده و به او تشر زدم:اخمی روی صورتم ن
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 کردی؟داشتی نگاهم می-

 دستی روی صورتش کشید و رو گرفت.

 هللا اکبر! یه لحظه از دور دیدمت!-

توی فقط همون یه لحظه دیدی که دور تا دور مچ -

 پام خون شده بود؟

 هردو دستش را به حالت تسلیم باال برد.

 باشه، باشه! فقط بگو، چی گاز گرفته؟-

 باال انداختم. خیال شانهبی

 یه توله گرگ.-

 بذار پات رو ببندم...-

ی گره زده شده به گونی، پارچه از داخل بقچه

 سفیدی بیرون کشید.

تمیزه... واسه تمیزکاری دست و روم آورده -

 بودمش. بیا، پات رو ببندم.
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رفت از سوزش چرا، عجیب دلم ضعف میدروغ 

وزید، سوزشش زخم پایم و خصوصا وقتی بادی می

 گرفت!عجیب شدت می

 خب... پارچه رو بده خودم...-

پارچه را کف دستم گذاشت، بلند شد و کمی از من 

 فاصله گرفت.

 بیا، ببند. من میرم راحت باشی...-

تا چرخید، پای شلوارم را باال زدم و دستمال را 

وی زخم گذاشتم که صدای آخم باال رفت و دستمال ر

 را به کناری انداختم.

 

 

——————— 

 

 *یاخچی سان: خوب هستی؟
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سمتم چرخید و جلوی پایم زانو زد. دستمال کالفه به

اش را به کناری انداخت و دستمال دیگری از بقچه

ستم پایم را پس بکشم که مچ پایم را بیرون کشید. خوا

 گرفت و محکم میان انگشتانش نگه داشت. 

 تکون نخور! -

سرش را پایین انداخته و اخم ریزی روی صورتش 

نشانده بود. نفسم را حبس کردم و از باالی سر، چشم 

دوختم به ابروهای پر و درهم گره خورده و مژگان 

رفتم و دار و سایه انداخته زیر چشمش. رو گتاب

خواستم نفس بکشم که سوزش عمیقی را در مچ پایم 

هایم را از درد روی هم فشردم و از حس کردم. پلک

 ام نفس گرفتم. های به هم کلید شدهمیان دندان



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2151 

وایسا، پای شلوارت رو باالتر ببر. میاد روی زخم، -

 تونم ببندمش. نمی

 اش نگاهی انداخت و آرام زمزمه کرد:به بقچه

تونی خودت ندارم که بزنم روی زخمت. میچیزی -

 بری خونه تمیزش کنی. 

سپس سرش را باال آورد و جدی، در صورتم خیره 

 شد و گفت:

وقت تنها نیا شکار! تو که وقت، هیچدیگه هیچ-

وضعیت خودت رو دیدی، هر دفعه باید یه بالیی به 

 سر خودت بیاری تا ترک عادت کنی؟

ش بود که با پیچیده چنان خیره به صورتنگاهم هم

شدن پارچه دور مچ پایم، آخم به هوا رفت. با درد 

چنان همان نگاه مصمم و نگاهش کردم اما او هم

اخمالود را به من دوخته بود و زل زده بود در 

گشت در چشمانم و گویی... گویی دنبال چیزی می

صورت منی که جز درد و غم، چیزی در چهره 

 خود نداشتم...
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که چشم از روی پارچه زد و بدون اینگره محکمی 

 من بگیرد، آرام زمزمه کرد:

تا رسیدن به آالچیقت، زخم رو تقریبا خشک نگه -

داره. تا رسیدیش، برو پیش طبیب که مرهمی می

 روش بذاره. 

آرام پای شلوارم را گرفت و روی پارچه کشید. 

انگار قصد نداشت نگاه از صورتم بردارد و این 

 داد؟سنگینی نگاهش... چرا آزارم نمی

چنان میان کارش تمام شده بود اما ساق و مچ پایم، هم

اش اسیر بود و نگاهش خیره روی انگشتان مردانه

صورتم مانده بود. حال نه خورشید قصد طلوع 

داشت و نه چشمان ذوب کننده او، قصد کنده شدن از 

 ام...چهره
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اش، توجه به نگاه خیرهپایم را آرام پس کشیدم و بی

سر پا شدم. کالفه و با صورتی که از درد درهم 

 رفته بود، به کنار پایم اشاره کردم و گفتم:

 جا گذاشته؟دونی کی ایناین رو می-

صدای بازدمش را شنیدم و از جایی درست پشت 

 سرم، جوابم را داد:

بلی که عرضه شکار رو نداره و چشمش یه آدم تن-

 به جونورای ریزه.

آب دهانم را فرو فرستادم و نفسم را در سینه حبس 

 کردم. قصد فاصله گرفتن هم نداشت انگار!

مانده بودم میان رو گرفتن و رفتن، و بازگشتن که با 

های اسبی را شنیدم و سپس، صدای شیهه کشیدن

 های آشنایی را...صدای "ِهی" گفتن

طرفش نفسم را پر صدا بیرون فرستادم و به

ام را روی که چیزی بگویم، اسلحهچرخیدم. بدون آن



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2154 

دوشم گذاشتم و خواستم بروم که از پشت سر، صدایم 

 زد:

 گلین!-

چشم بستم و لبم را محکم گزیدم. دیگر ماندن برایم 

رفتم! قدمی کردم و میجایز نبود، باید جمع می

ینم را گرفت و باز صدایش را برداشتم که پاییِن آست

 از نزدیکی خودم شنیدم:

میشه... هفته بعد، همین روز و همین موقع باز -

 جا، توی جنگل...ببینمت؟ همین

 تر شد و آرام زمزمه کرد:صدایش نزدیک

ت شکار خوام بهونهاسلحه الزم نیست بیاری... نمی-

 باشه... میشه؟

توانستم میمستاصل مانده بودم که چه بگویم. اصال 

جوابی هم به حال سردرگم و صدای پریشان او 

 بدهم؟

 من... باید برم!-
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نگاهی به او انداختم و با کشیدن دستم، آستینم را نیم

اش بیرون کشیدم. از میان انگشتان کشیده و مردانه

کمی جلوتر، افسار قره را از درختی که در ورودِی 

شوم، جنگل بود، باز کردم و تا خواستم سوارش 

تر شد. های اسب نزدیکصدای تاختن و شیهه کشیدن

با چشم دنبال منبع صدا گشتم و با دیدنش باز، نفس 

 ام حبس شد...در سینه
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آمد و افسار را در نزدیکی من کشید که بمانم. جلوتر 

از اسب پیاده شد و نزدیکم آمد. سالم آرامی دادم که 

 ام اشاره کرد.جوابم را داد و با چشم، به اسلحه

 چیزی عایدت نشد؟-
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ام کشیدم و سرم را به زبانم را روی لبان خشک شده

 نشان نفی تکان دادم.

خیال شکار ینه... یه توله گرگ هم گازم گرفت. ب-

شدم! باید برم سراغ حسین آقا، بدم یه حیوون برام 

 زمین بزنه. راستی... چیزی شده؟

هایش در هم بود و نگاهش، سرگردان و کالفه. اخم

اش را دستی کشید موهای براق و به عقب شانه شده

 و نگاهش را به جایی، غیر از من دوخت.

 .خواد باهات حرف بزنه. ولی..عمی بیگ... می-

با انگشت شصت و اشاره، چشمانش را مالشی داد و 

 زمزمه کرد:

ها به سرت نزنه! مخالفت کن، بگو فکر فرار و این-

خوای، تموم بشه بره. برای بعدش، باهم فکری نمی

 کنیم...می

هایی که ساری بیگ خوب فهمیدم موضوع صحبت

اصرار بر گفتنشان داشت، در حدی که تکین را سر 

 من فرستاده بود... صبحی به دنبال
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خواستم باز به آن سرم به دوران افتاده بود. حتی نمی

موضوع فکر کنم. ولی گویا چرخ فلک قصد 

سوزاندنم را کرده بود و تا تمامم را به آتش ناراحتی 

 داشت...کشید، دست از سرم برنمیو قهر نمی

باشه... بیا بریم. من هم باید... باهاش صحبت کنم. -

دونم تو هم ن قضیه زیاد طول بکشه. میخوام اینمی

 اذیت میشی...

 سوار قره شدم و افسارش را میان انگشتانم فشردم.

دونم برای تو هم تکرار هرروز این ماجرا می-

خواد و خودت رو راحت نیست. تو هم دلت فرار می

قانع کردی که حاال وقتش نیست و بمونی تا ته این 

خوای ساکت قصه رو بفهمی... ولی تا ِکی می

 کم خودخواه باشی تکین؟بمونی؟ وقتش نشده یه

افسار را تکان دادم و کنار به کنارم، آهسته و 

 حوصله شروع به حرکت کردیم.بی
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که نمیشه خودخواه بود... اون  برای خونواده-

پیرمرد جز من و تو کسی رو نداره! کسی براش 

 نمونده! خودخواه باشم واسه مردی که بزرگم کرده؟

جا زحمت ای که تا اینخودخواه باش برای زندگی-

خاطر یه سنت و خواسته کشیدی براش و به

تری که کم از اجبار نداره، داری نابودش بزرگ

 کنی!می

 

 لَرفصل پنجم: سولموش گول️◼
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توی مرام خونواده بیگ اوغلو ها نیست این -

 جا نبودن...ینخودخواه بودن... اگر بود که االن ا

 تلخ و با طعنه گفتم:
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کجا؟ یکی روی تخت، یکی زیر خاک، یکی هم -

مجبور به ازدواج با یه بیوه و زندگی با دوتا 

 اش؟بچه

 لحنش تلخ شده بود انگار.

نه، االن این عزت و احترام رو نداشتیم، االن نه تو -

عروِس خان بودی و نه من یه آدم تحصیل کرده... 

م که شاید تو با یکی دیگه ازدواج اگه این نبودی

شدم کردی و منم مثل بقیه مردهای این ایل، یا میمی

ست یه قصاب یا چوپان... احترام به ریش سفید طایفه

 که این خاندان رو سرپا نگه داشته...

تونه سرپا بایسته، ای که ریش سفیدش نمیطایفه-

 سرپاست؟

ت مادری که برام مادری نکرد و دائم توی رخ-

خواب بود، مادر من نبود؟ بزرگ من نبود؟ حرفی 

نزن که به احساس داشتنت شک کنم گونش! حرفی 

 نزن که به فکر و عقلت شک کنم...
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نیم نگاهی به او انداختم و افسار را باال بردم تا 

 تر پایین بیاورمش.محکم

چیزی هم برای شک کردن مونده؟ اصال مگه مگه -

کنم و تو چی از من متوجه مهمه من چی فکر می

میشی؟ بیا سر هرکی توی کار و زندگی خودش 

باشه... من چیزی واسه از دست دادن و چیزی واسه 

دست آوردن ندارم. وقتی هورتاش نباشه... نه به

خوام، نه فامیلی پشت بند اسمش، نه احترام می

خوام یه گوشه، آروم و ساکت آتاش! فقط میحمایت 

هام، زندگیم رو بکنم و بعد سر و سامون دادن بچه

سرم رو بذارم و بمیرم! زندگی بدون اون دیگه 

 اسمش برام زندگی نیست...

تر مانده بود و شاید توجه به اویی که از من عقببی

کردم به تاختم و فکر میمانده بود تا نگاهم کند، می

ای از هم فروپاشیده که سعی یش و خانوادههاحرف

آمد قید طور دلش میاش دارد... چهداشت سرپا نگه

ای که آرزوی آن زندگی شهری را بزند؟ زندگی

های قد و هورتاش بود... معلم بودن و همراهی بچه
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دار قد، زندگی در شهر و درس خواندن و تحصیلنیم

اش ارزش ای برای زندگیشدن... این آدم اصال ذره

 قائل بود؟

 

 لَرفصل پنجم: سولموش گول️◼
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های به آالچیق رسیدیم و بدون توجه به صدا زدن

آیشن پشت سرم، وارد آالچیق ساری بیگ شدم. با 

چشم دنبال ساری بیگ گشتم و با دیدنش که به پشتی 

اش بود، نفسم را تکیه زده و مشغول نوشیدن چای

فرستادم و جلوتر رفتم. تا مرا دید، محکم بیرون 

صورتش از هم باز شد و تکانی به خودش داد. 

اش گذاشت و با گشاده رویی استکان را داخل نعلبکی

 گفت:

 خوش گلدین گلین... خوبی؟ بیا بشین...-
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سری تکان دادم و نزدیکش شدم. هنوز هم قامت 

بارید. هنوز راست نکرده بود و از چشمانش درد می

سرخ سیلی روزگار روی صورتش خودنمایی هم رد 

کرد و تار سپید موهایش هرروز، بیشتر از پیش می

 شد.می

سمت باال متمایل شد و کنارش که نشستم، کمی به

استکانی را از داخل سینی روی تخت برداشت. کنار 

استکان خودش گذاشت و با قوری کوچک داخل 

 سینی، استکان مرا هم پر کرد.

اومدی به من پیرمرد سر ین، نمیچی شده بود گل-

 بزنی... مگه من کی رو غیر تو دارم آخه؟

دروغ چرا، دلم برایش ریش شد... اما امان از 

انداختند میان مِن دختر و هایی که فاصله میانتخاب

اوی پدری که شاید بیشتر از پدر خودم، دوستم 

 داشت...

نگاهم خیره لبه براق فنجان بود و حواسم پی 

کرد تا به زبان هایی که دست دست میصحبت
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بیاوردشان. آب دهانم را فرو بردم تا گلوی خشک 

 ام تر شود و آرام پرسیدم:شده

 تکین اومد سراغم... گفت کارم دارید آتابیگ...-

 دستی دور دهانش کشید و تابی به سبیلش داد.

آره، کار که دارم باهات. ولی جدای اون صحبتی -

 ... خواستگار داری...که باهم کردیم... یه

 

 لَرفصل پنجم: سولموش گول️◼

 قسمت نودم️▪

 

 

احتیاج فراوانی به قلوپی از آن چای داغ و 

رنگ داشتم که حداقل گلویم به سوزش نیوفتد. خوش

زده، سرم را پایین انداختم و در دل، آرزو شرم

دیدم کردم که ای کاش امروز اصال تکین را نمیمی
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ه آالچیق ساری بیگ را هم از و این قضیه رفتنم ب

 شنیدم...زبان او نمی

 کنی؟گلین؟ گوش می-

 آ... آره، آره آتابیگ... ولی...-

 ولی چی گون قیزیم؟ -

نفسش را پر درد بیرون فرستاد و دستی روی 

 پاهایش کشید.

که دیگه فلج شدم و افتادم یه گوشه آالچیق... من -

همه کارهای این آالچیق و گردوندنش هم روی دوش 

دَن توشمیَشم * گلین ! تکین و فرهاده... دآی ایش

 تونم تو رو به امون خدا ولت کنم آخه!نمی

توانستم یک کشیدم. چرا نمیکشیدم و نمینفس می

 باشم؟ روز خوش بدون این افکار مزخرف را داشته

 خوای بدونی کیه؟نمی-

خواستم به سرم را به طرفین تکان دادم... اصال نمی

 آن فکر هم بکنم...
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نه آتابیگ... نه... همین ندونم و آروم و ساکت -

خوام این رو هم زندگیم رو بکنم، برام بهتره... نمی

به بقیه دردهام اضافه کنم. خودتون دیگه از همه چی 

 باخبرید...

هام رو ... پسر خیلی خوبیه... من نوهولی گلین-

ها همه جون منن! تنها چیزی که دوست دارم... اون

خوام بین تو از... پسرم... برام مونده... ولی نه می

و خواهرت به هم بخوره، نه تو رو مجبور کنم به 

 خواستگاری تکین، جواب بله بدی...

 هایم تیز شدند... خواستگاری تکین؟گوش

آتابیگ... قضیه خواستگارِی... تکین ببخشید... -

 چیه؟

اش را روی ران اش را باال کشید و فنجان چایبینی

 پایش گذاشت.

یاشار با تکین حرف زده بود... یه درگیری داشتن -

اش طوالنیه حاال. انگار یاشار یه فکر کنم... قضیه

 ات گفته و... چیزهایی هم به عمه
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لیوان آبی به دستش  به سرفه افتاد و سریع بلند شدم تا

بدهم. سرم به دوران افتاده بود و حتی توان هضم 

یک کلمه دیگرش را هم نداشتم... خدای من... 

 کرد؟ساری بیگ درباره چه صحبت می

 

————————— 

 ام*دای ایشدن توشمیشم: دیگر از کار افتاده
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ته؟ نکنه... اون خواستگاریش یاشار به عمه چی گف-

 رو با عمه درمیون گذاشته؟

 دستی روی ریشش کشید و سرش را پایین انداخت.
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ات هم مخالف نبوده گفته همه چیز رو بهش... عمه-

گونش... گفته دختر باید به طایفه خودمون برگرده... 

دونی که اون... بزرگ تر از بیوک خان بوده و می

قدر هم که گوش هرچه بزرگ طایفه محسوب میشه؟

به حرف تو باشن و تو دختِر بیوک خان باشی... باز 

حرف سن و سال مطرحه گلین... نمیشه چیزی 

 تونم چیزی بگم! گفت... نمی

توی خودم جمع شدم و سرم را روی زانوهایم 

های ناخواسته قدر درد داشت این تصمیمگذاشتم. چه

قدر چه کردم...و به اجباری که باید قبولشان می

ها و آخ از سخت بود برایم تحمل این تحمیل

اجبارهایی که مجبور بودی چشم بگویی که مبادا 

 های کسی درهم نرود...سگرمه

گونه روی موهایم کشید و ناراحت دستش را نوازش

 گفت:

تقدیره گونش... تقدیره ساری قیز... باید باهاش -

 کنار بیایم...
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از پس پرده اشک،  لب گزیدم و سرم را بلند کردم.

زل زدم به چشمان ناراحت و غرق در اشکش و 

 دار پرسیدم:بغض

کدوم رو نخوام چی آتابیگ؟ اگه نخوام چی؟ اگه هیچ-

 باید بین بد و بدتر، یکی رو انتخاب کنم؟

تونم نه بیارم روی رسمی که چاره یوخدی... نمی-

خواد، یکی هست... یکی دخترش رو پس می

 نگه داره، یکی هم... خوادعروسش رو می

 سرم به دوران افتاده بود دیگر... 

یعنی... عمه به آیشن هم گفته؟ ای وای... پس برای -

 زد؟همین صدام می

باهاش حرف بزن... بهش بگو تو نخواستی. باهات -

 بد میشه ها...

 نالیدم:

کشم وآهلل! خودم و اون یاشار رو باهم رو میخودم -

کشم که همه از دست من و اون راحت کشم! میمی

 کشم بلکم آروم بگیرم!بشن! می



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2169 

 

 لَرفصل پنجم: سولموش گول️◼

 قسمت نود و دوم️▪

 

 

 نزن این حرف رو گلین... َمنَه باخ؟-

 گونه روی موهایم کشید.دست پرمهرش را نوازش

.. دیگه پای رفتن ندارم... دیگه من دیگه علیل شدم.-

ها چی؟ با موندن و رفتنم معلوم نیست! اون بچه

ها هم باش... کنی؟ به فکر اون بچهکار میها چیاون

زنم، ها رو بهت میبه خدا قسم که همه این حرف

هام... چون فکر بزرگ شدنشونم... چون فکر اون

ونم تو دفکِر آتا خواستنشونم! بهت مطمئنم گلین... می

تونی براشون مادری کنی، هم پدری... اصال هم می

نیازی نداری! ولی ببین... محبت پدر یه چیز 

که ست... با اینست... حمایت پدر یه چیز دیگهدیگه

یاشار قبال نامزد خواهرت بوده، کاری ندارم... ولی 
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اید! تکین کال، از یه خونید... از یه رگ و ریشه

... اونم پسر خودمه وآهلل... ولی هم... اونم اوالد منه

 خب...

 با افسوس نگاه کردم و پلک روی هم گذاشتم.

 ولی چی اتابیگ؟-

 سری به نشانه هیچ، به دوطرف تکان داد.

دونم چرا اصال قبول کردم سومی رو... خانواده نمی-

خوبی هستن... ولی باز نه از همین طایفه هستن، نه 

 دونم واال...از این ایل... نمی

 کرد؟درباره که داشت صحبت می

کردم سوالی بپرسم و فکر بد بکند. خودم شرم می

ساکت ماندم که صدایش را لحظاتی بعد، از ته چاه 

 شنیدم:

شناسیش تو... یکی از پسِر محمودخان... نمی-

های قدیمی ارسباران هستن. روی نه گفتن طایفه

نداشتم، بهشون گفتم بذارید با عروسم صحبت کنم، 
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کم بد نگاهم کردن. ولی خب... عد... هرچند، اول یهب

 تونم بکنم؟ زورت کنم مثال؟کار میچی

ها به دوران افتاده سرم از شنیدن این حجم حرف

 بود. چشم بستم و آرام زمزمه کردم:

آتابیگ؟ میشه من... برم یکم بخوابم؟ خیلی خیلی -

 ام.ببخشید... ولی واقعا خسته

 شو برو. راحت باش...آره، آره گلین... پا-
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سمت آالچیق خودمان رفتم. صدای بلند شدم و به

آمد و آیشن هم رفته بود انگار. های پینار میگریه

خدای من... امروزم را به اندازه کافی سردرد داشتم 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2172 

شد کاش میکه نخواهم بروم و با آیشن صحبت کنم. 

گذاشتم و جوری جوری این اتفاقات را پشت سر می

گاه وجود خارجی هم شدم که انگار هیچازشان رد می

اند... اما زهی خیال باطل که قرار بود بمانند نداشته

 و زجر بکشم و عذابم بدهند و به درد کشیدنم بخندند!

ای نشسته و داخل شدم و با دیدن پیناری که گوشه

ت، قلبم به درد آمد. نزدیکش شدم و ریخاشک می

توی بغل گرفتمش. موهایش را بوسیدم و لبانم را به 

 سرش چسبانده، زمزمه کردم:

 جانا، آنا َسنَه قربان... جانا، مامان جان؟ -

با دیدن تانیش گوشه آالچیق که مشغول بازی با 

چندتکه وسیله چوبی بود، نزدیکش شدم و آرام 

 پرسیدم:

؟ آیشن کجاست؟ مگه پیش شماها تانیش جان، آنا-

 نبود؟

 رفت آنا. اومد، نبودی و رفت.-

 کجا رفت؟-
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 طرف یورده!یکی آالچیق... همون که اوناون-

 ای وای... من رو کار داشت؟ -

ای، به سرش را به نشان مثبت تکان داد که گوشه

نرده چوبی تکیه زده و روی زمین ُسر خوردم... 

ن همه چیز را گفته خدای من... یعنی عمه به آیش

قدر غم بود؟ برای همین... صدای دخترکم این

 ام...داشت؟ وای بر من و تصمیمات احمقانه

ها را خواباندم و تا صبح، منتظر آمدن آیشن بچه

 ماندم. 

ام، کتری چشم به راهش نشستم و با وجود خستگی

روی اجاق گذاشته و استکان چای داخل سینی، روی 

ه راهش ماندم که بیاید اما تخت نشستم و چشم ب

نیامد... نیامد و با گذر هر ثانیه، داغ عمیقی بر دلم 

گذاشت... نیامد و از شدت نگرانی و غصه، تا خود 

صبح بیدار ماندم و فکر کردم به اشتباهاتی که نباید 

 کردم و کردم و خواهرم را از خود راندم...می
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 لَرفصل پنجم: سولموش گول️◼

 هارمقسمت نود و چ️▪

 

 

صبح را با سر درد بدی از خواب بیدار شدم... تمام 

طور ترکید. روی تخت، همانتنم از درد داشت می

نشسته به خواب رفته بودم. گردنم هم خشک شده بود 

و با هر تکان خوردنم، تمام اعضای بدنم صدای بدی 

 داد. می

خواستم با عمه صحبت کنم... با یاشار امروز را می

کردم م... و با تکین... خدا خدا میهم حرف بزن

تر حداقل امروزم را، کسی نیاید و روزم را خراب

کردم که عمه از اینی که هست، نکند... خدا خدا می

چیز زیادی به آیشن نگفته باشد و یاشار با خواهرم 

صحبت نکرده باشد و تکین... تکین دیگر حتی 

 ای هم، با ساری بیگ صحبت نکرده باشد... کلمه
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تمام بدنم را عرق سردی گرفته بود و لباسم خیس 

خاطر استرس و پریشان حالی دیشبم، عرق بود... به

خیس عرق شدم و تنها چیزی که اول صبحی نیاز 

 داشتم، یک حمام طوالنی با آب گرم بود.

های جلوی آالچیق را به دنبال سمن یکی از پسربچه

اندمشان. فرستادم و تا آمدنش، پینار و تانیش را خواب

تا رسید، خواست سوال پیچم کند که با گفتن "میرم و 

گردم" آرامش کردم و راضی شد تا زود برمی

 بازگشتنم، ساکت بماند.

سوار قره شدم و بقچه را روی خورجین مرتب 

سمت رودخانه کج کردم و سرم کردم. مسیرم را به

را روی سر قره گذاشته و گردنش را در آغوش 

ه سوارکاری هم نداشتم اما گرفتم. حتی حوصل

توانستم این حالت از خودم را مجبور بودم... نمی

 تحمل کنم!

با ایستادن قره، پیاده شدم و کش و قوسی به بدنم 

دادم. افسار قره را به درختی در همان نزدیکی بستم 
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که مردی در این اطراف و پس از اطمینان از این

 هایم کردم.نیست، شروع به درآوردن لباس

چندنفر از دخترهای ایل هم کمی دوتر از من درحال 

شنا بودند که با دیدنم، برایم دستی تکان دادند و لبخند 

پچ شدند و کجی به رویشان زدم. دیدم که مشغول پچ

های دیدم که رو گرفتند و آرام صحبتی با نگاه

ریزریزکی به من را ادامه دادند. اما سعی کردم آرام 

م... وقت زیادی نداشتم و همین باشم و کارم را بکن

 کردم...االنش هم داشتم فرصت را تلف می

 

 لَرفصل پنجم: سولموش گول️◼

 قسمت نود و پنجم️▪

 

 

ای خشک از رودخانه بیرون آمدم و تنم را با پارچه

کردم. نم موهایم را گرفته و بافتمشان، سپس روی 

  ام را هم پوشیدمش.ام انداختم و یایلق و جلیقهشانه
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افسار قره را در دست گرفتم و با همان پای پیاده، 

مسیر یورد را در در پیش گرفتم. هوا سرد شده بود 

 یا تن من یخ زده بود؟

دستی روی بازویم کشیدم و تخته سنگی را باال رفتم. 

افسار قره را کشیدم و خواستم رو برگردانم که 

های شخصی پشت سرم شدم. متوجه صدا زدن

 و منتظرش ماندم تا به من برسد.سرجایم ماندم 

کرد که هردفعه از جا تعقیبم میمرا از آالچیق تا این

 شد؟آمدم، سر راهم سبز میآالچیق بیرون می

 گذراند؟یا تمام روزش را در جنگل و دشت می

جلوتر آمد و از اسبش پیاده شد. قدمی به عقب 

برداشتم تا فاصله میانمان را بیشترش کنم. 

هی به من انداخت و سری برایم تکان زیرچشمی نگا

 داد.

 سالم، صبحت بخیر.-

 سالم. صبح تو هم بخیر. چیزی شده؟-

 نه، فقط دیدمت، گفتم بیام تا باهم صحبت کنیم. -
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 زبانی روی لبم کشیدم و آرام پرسیدم:

 درباره چی حرف بزنیم؟-

 بازدمی کرد و نگاهش را به اطراف چرخاند.

 وقتش رو داری؟-

هایش گوش چرا باید بمانم و به حرف دانستمنمی

دانستم چرا راغبم تا بمانم و بفهمم بدهم... اصال نمی

 گذشت!در آن سرش چه می

 سری به عالمت تایید تکان دادم.

 کاری ندارم... حرفت رو بگو.-

نفسش را محکم بیرون فرستاد و خواست چیزی 

ام شد. بگوید که سرش باال آمد و نگاهش، خیره

ذشت و شرم زده، سرم را پایین انداختم که ای گلحظه

 اش را شنیدم:صدای شرمنده

 ببخشید... من...-
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 قسمت نود و ششم️▪

 

 

 اگر کاری نداری، من برم.-

 بار با نام، صدایم زد:رو گرفتم که این

 گونش؟-

کردم آرام و نرمش... دروغ چرا... حس میلحن 

هایم چیزی ته دلم داشت تکان میخورد انگار... پلک

ام را رها را محکم روی هم فشردم و نفس حبس شده

سمتش نچرخیدم اما، صدای قدم برداشتن و کردم. به

 شنیدم...نزدیک شدنش را می

 ساری خان بیگ بهت چیزی نگفت؟-

 تر آمد.قدمی نزدیک

 ه... خواستگاری؟دربار-

ام کشیدم... صدای از حنجرهکشیدم و نمینفس می

شد که بفهمم صدایی هم برایم مانده یا نه! خارج نمی
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حس دلشوره تمامم را گرفته بود و بدنم کرخت و بی

شده بود... آخرین باری که این حجم از استرس و 

 شوره را باهم داشتم، دقیقا ِکی بود؟دل

دم و خواستم قدمی به عقب آب دهانم را فرو بر

قدمی از من ایستاد و  بردارم که با فاصله یک

 مهابا بازویم را گرفت.بی

 صبرکن... گفتم باید باهات حرف بزنم گونش!-

آب دهانم را فرو بردم و به زور، لب به سخن 

 گشودم:

 من باید برم...-

 طرفش چرخاندم.سرم را به

 ولم کن!-

ذارم جایی شونی، نمیتا نمونی و حرفم رو کامل ن-

 بری. 

سمت خودش کشید و بازویم را گرفت و مرا کمی به

 که از پشت سر، تقریبا بدنش مماس بدنم شد.
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تمام تنم از شدت حرارت و استرس، گر گرفته بود. 

خواستم اش، حتی اگر میحال با این نزدیکی مسخره

 کردند...ام نمیبروم هم دیگر پاهایم، یاری

 

 لَرسولموش گولفصل پنجم: ️◼

 قسمت نود و هفتم️▪

 

 

 خب، حرفت رو بزن... عجله دارم.-

 تو بگو... بهت گفتن یا نگفتن؟-

 لب گزیدم و لرزان گفتم:

 همون... ماجرای خواستگاری پسر محمودخان؟-

 فشار انگشتانش دور بازویم کمی بیشتر شد.

 آره، همون پسر محمودخان... پس شنیدی...-
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وان از میان انگشتانش بیرون بازویم را با تمام ت

پروا در چشمانش زل سمتش چرخیدم. بیکشیدم و به

رحمی که از خودم سراغ داشتم، زدم و با تمام بی

 گفتم:

 تو که انتظار نداری من بله بدم؟-

 تای ابرویش آرام باال رفت.

همین بهت گفتم صبرکنی و باهم صحبت برای -

کنیم... قراره فرداشب، با آتام بیایم آالچیق ساری 

 خان بیگ، واسه صحبت... 

 خب؟-

 گوشه لبش برای لبخند باال رفت.

برم که هرروز، بیشتر از روز قبل به این پی می-

 ای!دندهباز و یکقدر لجچه

ه را نگاهی، افسار قرقدمی به عقب برداشتم و با نیم

 میان انگشتانم گرفتم.

دنده نیستم... فقط حرف زور قبول باز و یکنه، لج-

خواد امر کنید و که هرچی دلتون میکنم! ایننمی
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انتظار بله و چشم داشته باشید... این رو قبول 

 کنم! به این نمیگن لجبازی...نمی

 سری تکان داد و دنباله حرفم را گرفت.

 میگن غرور! همینه که...-

 هم فشرد و ادامه داد:لبانش را به

 همین تو رو خاص کرده... همین و...-

ام کج شد. دنباله نگاهش را که باز نگاهش روی شانه

ام رسیدم و ابروهایم باال شدهگرفتم، به موهای بافته

شد روی پریدند. برای همین هی نگاهش کج می

 غیر صورتم؟هرجایی به
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 من... ببخشید، یه چیزی االن یادم اومد!-
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سمت صورتم چرخاند و با نگاهی مات نگاهش را به

و غریب، چشم دوخت به صورت پرتعجب و حیرانم 

 و آهسته زمزمه کرد:

سی َمندَن... َسن زولفونی آچ، تُوک اوزوئه، شانَه-

 سی َمندَن...زنجیری نشان ِوئر َمنَه، دیوانَه

شنیدم... دیگر نفسم هم باال دیگر صدایش را نمی

آمد... دیگر نه توان نفس کشیدن را داشتم و نه نمی

شنیدند، نه هایم مینای سرپا ماندن را... نه گوش

 چرخید و نه...ای میزبانم برای ادای کلمه

حس و کرخت شده بود... خدای من... تمام تنم بی

 جا چه خبر بود؟ این

بود عذاب بکشم؟ تا ِکی قرار بود نباشد و  تا ِکی قرار

ام تجلی کند؟ در هر دقیقه، در هر باز در هر لحظه

ساعت و در هر روزم همراهم باشد و حتی با 

 چندبیت شعری... 

وار دلم را تازه کند با چندبیت شعری باز داغ گدازه

و دلم را به آتش  بکشد؟ تا ِکی قرار بود این رفتن و 
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اش م بکوبد و مردانگی و نامردینبودنش را به سر

 را یادآورم باشد؟

گیج و پریشان، قدمی به عقب برداشتم و با صدایی 

 آمد زمزمه کردم:که انگار از ته چاه در می

 من میرم...-

 گونش!-

 گفتم من حرفی ندارم محمدحسین! -

 سنی آهلل!-

قره شدم و خواستم افسارش را بکشم که جلوی سوار 

 راهم را گرفت و ملتمس گفت:

قبل اومدن، باید باهات حرف بزنم. باید یه سری -

 جا منتظرم باش، خب؟چیزها رو بهت بگم... همین
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جا بمانم، باز فهمید که اگر کمی هم همانچرا نمی

شود؟ چرا حالم را از ام بد مییادآوری گذشته حالم از

فهمید؟ چرا دوست داشت ی رخسارم نمیرنگ پریده

 عذابم بدهد و باز روی حرف خودش پافشاری بکند؟

 هروقت که تونستم، باشه! برو کنار!-

سری تکان داد و آرام از جلوی اسبم کنار رفت و 

راهم باز شد... نفهمیدم مسیر دشت تا یورد را 

طور خود را به آالچیق طور طی کردم و چهچه

ساعته را در طور آن مسیر نیمرساندم... نفهمیدم چه

چنددقیقه رفتم و وقتی خود را رساندم که سمن کنار 

کردم که ها غرق خواب بود و خدا را شکر میبچه

دیگر نبود که پافشاری کند روی صحبت و نبود که 

طور پرسید، چهبپرسد از حال االنم... اصال اگر می

قرار بود توضیح بدهمش؟ بگویم خانی رفت و خانی 

ها ها و ترک کردهآمد؟ آمد که بماند و یادآور رفته

شان را پای باشد؟ یاآورد مردان نامردی که مردانگی

 زندگی من گذاشتند و با نامردی، مرا ترک گفتند؟
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لرزید. حتی طاقت سرپا ماندن را هم ام میچانه

را به لحاف و تشک رساندم و بالشت نداشتم. خود 

کوچکی را از میانشان بیرون کشیدم. روی قالیچه 

دراز کشیدم و پاهایم را درون شکمم جمع کردم. 

فکر کردن به بیت به بیت آن شعر هم تمام تنم را 

لرزاند... فکر کردن به آن احساسی که قبلش می

داشتم و... آن عذاب وجدان مسخره لعنتی که گریبانم 

 ا گرفته بود...ر

من که قرار نبود به اشتباه دل ببازم؟ قرار نبود به 

سال نکشیده، قید آنی که نماند و رفت را بزنم؟ من 

رحم نبودم... مثل او نامرد نبودم... که مثل او بی

درست برعکس او بودم من... مرد و مردانه پای 

باری که از هایم ایستادم من... پای زندگی نکبتبچه

 بارید، ماندم من!یوار برایم میدر و د

توانستم دل ببازم به مردی که توانستم... نمینمی

گذشت و با همان چندبار چندروزی از آمدنش نمی

دیدنش، خود را به من... ثابت کرده بود... واقعا 

 ثابت شده بود به من؟ که مرد ماندن است؟
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رفت، چه؟ چه کسی قرار بود جواب اگر او هم می

کسی قرار بود روح شکسته دلم را بدهد؟ چههای تکه

 وار مرا ترمیم بخشد؟جان و جنازهبی
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توانستم باز دل ببازم... توانستم... نمینه... دیگر نمی

 توانستم باز تسلیم بشوم! نمی

بار دیگر قرار نبود با احساس بار دیگر نه... ایناین

خاطر گیرم، قرار نبود چشم بسته و فقط بهتصمیم ب

تر و قابل خواستم شکستهدلم، تصمیم بگیرم! نمی

تر از االنم بشوم... دیگر بس بود دل باختن و ترحم

 خرد شدن، تکه تکه شدن، سوختن و خاکستر شدن!
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خواب رفتم و وقتی هوشیار شدم موقع بهنفهمیدم چه

شم خرد. بلند که صدای گریه ریز و آرام پینار به گو

شدم و روی زمین نشستم. تمام تنم باز درد گرفته 

بود. سر ظهر بود و هیچ غذایی نگذاشته بودم. سمن 

چنان کنار تانیش خوابش برده بود و قصد بیدار هم

 شدن نداشت انگار.

ناهار سبکی گذاشتم و پس از دادن غذای آالچیق 

ه ها، آماده شدم تا راهی آالچیق عمساری بیگ و بچه

 بشوم.

تر دور خود پیچاندم و شال روی دوشم را محکم

 هایم را تند کردم.قدم

صدای جر و بحثی از داخل آالچیق عمه به گوشم 

رسید. محکم روی ستون چوبی کنار پرده آالچیق می

تر شد و بحثشان خوابید ضربه زدم که صدایشان آرام

انگار. دم عمیقی گرفتم و داخل شدم که با دیدن 

 گلویم خشک شد.  یاشار،

 زده بلند شد و جلو آمد.عمه با دیدنم شتاب
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آخ َمن سنون قربانون اُلم! خوبی گونش؟ بیا بشین -

 قیزیم.

 نگاهم را به یاشار دوختم و با اخم رو به عمه گفتم:

 جا!شما حرفتون رو بزنید عمه... من موندم همین-

بلند شد تا برود که جلوی راهش را گرفتم و یاشار 

 توی صورتش غریدم:

 بگیر بشین، باهات حرف دارم.-

جا خورده نگاهم کرد. انتظار این لحن از من را 

نداشت انگار. قدمی به عقب برداشت و او هم متقابال 

 اخم کرد.

خوای چیزی هام رو به عمه زدم. اگه میمن حرف-

 بگی، به خود عمه بگو.
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قدمی از من فاصله گرفت که کالفه و بدون توجه به 

حضور عمه، از پشت پیرهنش گرفتم و سر جایش، 

 اش داشتم.نگه

مونی و تکلیف اون مونی یاشار... میگفتم می-

 کنی!مزخرفی که تحویل بقیه دادی رو روشن می

رویش ا به روبهشروع به قدم زدن کردم و خودم ر

اش ایستادم و با الی چشمانی رساندم. سینه به سینه

 تنگ شده، توی صورتش خیره شده و غریدم:

تو جرئت تعیین تکلیف برای زندگی من رو نداری -

های من! فکر یاشار! نه برای من، نه برای بچه

 کردی کی هستی؟ ها؟ 

 جلوی پایش تف کردم.

اش. بهت توی خونهذره بچه بودی که آتام آوردت یه-

نون داد. بهت جای خواب داد. نمیگم لطف کرد و 

اش هم نبود! منت گذاشت روی سرت! ولی وظیفه

وقت توی بیشرف، جفت جفت بزرگت کرد اون
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کنی یاشار؟ خودت خوای؟ شرم نمیناموسش رو می

 کنی؟شرمت نمیشه وقتی به کارهات فکر می

من میرم عمه آرام از کنارمان رد شد و با گفتن "

بیرون، حرف بزنید" ما را تنها گذاشت. تا عمه پایش 

را بیرون گذاشت، یاشار دستی میان موهایش کشید و 

 کالفه به سمتم چرخید.

فهمی چون دوستت دارم، دارم قدم پیش چرا نمی-

 ذارم!می

 پوزخندی به رویش زدم.

طور فکر کردی خیلی ترسویی! ترسو و احمق! چه-

به خانواده بیگ اوغلو دادم، باز  من، وقتی "بله" رو

از سر حرفم کوتاه میام؟ خودت اصال فکرشم 

 ست؟قدر احمقانهنکردی که این کارت، چه

 جلوتر رفتم و با حالت خفگی ادامه دادم:

چاره اصال من به جهنم! به فکر اون دختر بی-

نیستی؟ که چی به سرش میاد؟ ها؟ تو که 

چیزی ازش باقی طوری اون رو ُکشتی... دیگه همین
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نذاشتی یاشار! چرا دوست داری بیشرفیت رو جلوی 

 عالم و آدم به نمایش بذاری؟

 

 لَرفصل پنجم: سولموش گول️◼
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وقتی میگن من بیشرفم که بذارم دخترعموم با دوتا -

 بچه توی خونه یه مرد غریبه بمونه!

 سرم را به نشان تاسف برایش تکان دادم.

شناسمت! برام تویی یاشار... دیگه نمیغریبه -

قدری غریب شدی که... اون پیرمردی که اون

شناسمش، شده همه آشنا و فامیل من! چندساله می

شده خانواده من! شده دوست و آشنای من! اوِن 

غریبه، بیشتر از توی فامیل به فکر منه! بیشتر از 

های منه! تو رو فکر خواهر و بچهتوِی بیشرف، به
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غیرتیت رو توی بوق و کرنا نکن! برو پی ا... بیخد

زندگیت یاشار! بذار منم با خیال راحت، به این 

 زندگیم برسم! سرت توی کار خودت باشه...

تر آمد. تا چرخیدم و احساس کردم که نزدیک

خواست چیزی بگوید، از روی شانه نگاهش کردم و 

 آرام غریدم:

که جفت  خودت پات رو از زندگی من بکش بیرون-

دونی با هیچ احدی پاهات رو قلم نکردم! خودت می

دونی اگه شوخی ندارم... خصوصا با تو یکی! می

کسی هم جلودارش تونه و هیچگونش بخواد، حتما می

موقع نه احترام حالیش میشه و نه حرف نیست... اون

 بزرگتری که بخواد از خیر جونت بگذره!

ن رفت و با بیرون جا ماندم که از آالچیق بیروهمان

رویم ایستاد و رفتنش، عمه سریع داخل شد. روبه

 کنجکاو پرسید:

ش خیلی توی شد؟ چی گفتی بهش گونش؟ قیافهچی-

 هم بود!
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 عصبی گفتم:

موندی خواستب بدونی، چرا رفتی؟ میشما اگه می-

 شنیدی!هامون رو میهمه حرف

سمتش ای یادم آمد. بهخواستم رو بگیرم که مسئله

 رخیدم و تهدیدوار پرسیدم:چ

 چی به آیشن گفتید که اون بچه پریشون شده؟-

با گوشه یایلقش، عرق زیر چشمانش را پاک کرد و 

 نفسش را محکم بیرون فرستاد.

 هیچی واال، فقط...-

 پراخطار تکرار کردم:

 عمه! چی گفتی؟!-

خواد ازدواج کنه! ولی خدا، فقط گفتم یاشار میبه-

 آهلل! نگفتم با کی! وای
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 سری برایش تکان دادم.

بسه برای به هم ریختن آیشن! دیگه  خوبه... همین-

صحبتی نبود باهاش درمیون بذارید؟ حرفی نبود 

بهش بزنید؟ کال خوشتون میاد زندگی اون بچه رو 

 خرابش کنید، نه؟

 خواست چیزی بگوید که نالیدم:می

کم روش فکر نی آهلل، عمه! قبل حرف زدن یهسَ -

کنید! شاید یکی ناراحت بشه! یکی غصه بخوره! 

یکی دلش بشکنه! یکی دیگه نتونه کمر راست کنه! 

گذره رو به زبون چرا هر حرفی که توی سرتون می

 میارید؟

دیگر منتظر حرفی از جانب او نماندم و آالچیق را 

 ای نداشت. ترک کردم. ماندنم هم دیگر فایده

تا بیرون رفتم، یاشار را سوار بر اسبی دیدم که گویا 

کرد که فقط خشمگین و عصبی، مسافتی را طی می
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جا. اویی که عامل تمام دور شود و بگریزد از این

قدر عصبی و کالفه شده بود! پس این بالیا بود، این

کرد که چه بر سِر من آمده بود در این باید درک می

 مدت...

رداصبحی که قرار بود محمدحسین را ببینم، پایم تا ف

خواستم دیگر را از آالچیق بیرون نگذاشتم. نمی

ببینمش... برای خودم هم سخت بود دوباره دیدنش 

 هایم...و... تازه شدن و سر باز کردِن زخم

رفتم و همه طرف میطرف و آنکالفه و پریشان، این

کردم. می جاحواس جابهوسایل داخل آالچیق را بی

دید... رفت و نبودنم را میاگر محمدحسین می

 وقت چه؟ آن

 شد؟از من دل چرکین نمی

چرکین شدن او برایم مهم  اصال... اصال چرا باید دل

 شد؟ مگر... مگر من و او با هم سنخیتی داشتیم؟می

 صدای فرنگیس خاتون را شنیدم که نالید:

 چی شده گلین؟ بشین یه جا دیگه قیز!-
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 کار دارم ننه جان.-

طرف، میای ست هی میری اونواال ده دقیقه-

 کنی!طرف، هیچ کاری هم نمیاین
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ام دید که بلند شد و مرا محکم دانم چه در چهرهنمی

 در آغوش کشید.

 شده قیزیم؟ ها ننه جان؟چی-

 را بوسیدم و دمی گرفتم.اش گونه

 زنه...خود نگرانم من. فقط دلم شور میهیچی... بی-

از من فاصله گرفت و دستی روی صورتم کشید که 

 یک آن، نگاهش را به اطراف چرخاند و پرسید:
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 آیشن کجاست؟-

جا کمک دونم واال، قرار بود امروز بیاد ایننمی-

 دست من. کارش دارید، برم صداش بزنم؟

کنان روی تخت نشست و دنباله تومانش را هن هن 

 زیر پایش جمع کرد.

خوام باهاش حرف اگه برات زحمتی نداره... می-

 بزنم گلین.

سری تکان دادم و از آالچیق خارج شدم. با چشم 

 دنبالش گشتم و پس از نیافتنش، بلند صدایش زدم:

 آیشن؟ آیشن هارداسان؟-

ت و پینار رفدیدمش که داخل آالچیق آتاخان راه می

سمت آالچیق آتاخان رفتم را در آغوش گرفته بود. به

 اش، صدایش زدم:و در چندقدمی

 جان؟ آیشن؟ باجی-

 حرف، نگاهم کرد. بیرون آمد و بی

 جانا؟-
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 خاتون کارت داره. بیا... فرنگیس-

 کار؟چی-

 دونم واال... حاال تو بیا... پینارم بده به من.نمی-

را محکم در آغوش گرفت و سرش را به پینار 

 طرف تکان داد.

 دارم.ها رو نگه میمونم بچهنه، نمیام... من می-

داخل آالچیق رفت و پشت سرش، به داخل روانه 

 شدم. ناالن و پرحرص صدایش زدم:

 آیشن!-

روی زمین نشست و پینار را به آغوش کشید. 

کرد، جا میکه بالشت را روی پایش جابهدرحالی

 زیرلب گفت:

 دونستی قراره برای یاشار برن خواستگاری؟تو می-
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زبانم را روی لبم کشیدم تا ترش کنم. گلویم هم 

خشک شده بود انگار... لعنت به تو یاشار، لعنت به 

 تو!

 آره... تازه از زبون عمه شنیدم. -

 ؟دونستی و به من نگفتیمی-

سر پینار را روی بالشت گذاشت و شروع به تکان 

 دادنش کرد.

قرار بود کی رو براش خواستگاری کنن؟ تو -

 شناسیش؟می

کنارش نشستم؛ خواستم سرش را به آغوش بکشم که 

 ای میانمان انداخت.مرا پس زد و فاصله

دونستی دونستی و نگفتی؟ میبگو گونش... تو می-

 اون دختر کیه؟
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یروز صبح فهمیدم. وقتی صدام زدی و واال منم د-

گفتی کارم داری، منم رفتم پیش ساری بیگ، اصال 

 روحمم خبر نداشت قضیه رو! 

 اون دختر کی بود؟-

انداخت. نفسی تازه اش دلشوره به جانم میپافشاری

 هم فشردم.هایم را بهکردم و پلک

 شناسیش.یکی از دخترهای روستای پایین... نمی-

 و فامیلش رو... شاید شناختمش...تو بگو اسم -

 دستی روی گونه پینار کشید.

خوام بدونم کدوم جغد شوم روی بوم خونه من می-

 نشسته بود...

هایش دلم را به درد آورد... اصال مگر تقصیر حرف

شرف دست از حرصش من بود که آن بی

 داشت؟برنمی

جویانه اش را با سر انگشتانم نوازش کردم و دلگونه

 م:گفت
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آیشن جان... ببین... تو مگه از یاشار طالق -

 نگرفتی؟ چه جغد شومی آخه؟... َمنَه باخ؟

دار نگاهم کرد... غصه چشمانش، زخمی شد و غصه

اش را بوسیدم و سرش بر کنج دلم النه کرد... پیشانی

 ام چسباندم.را به سینه

خواستی از یاشار طالق بگیری آیشن... خودت -

خودت ساری بیگ رو قسم دادی که جداتون کنه. 

دونستی طالق چیزی نیست که بین طایفه ما رسم می

قدری برامون عزیز بودی که قبول باشه... اون

اندازی گردن دیگرون؟ چیزی کردیم... حاال چرا می

 که خودت مسببش بودی باجی جان!
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آرام شد و در درون من، غوغایی دگر برپا شده 

برد که همسر فهمید و حتی بویی میبود... اگر می

شدم نزد شک، رسو میسابقش خواهان که بود... بی

 ام بود...اویی که جگرگوشه

بلند شدم و قصد بازگشت کردم. یاد محمدحسین افتادم 

 ا او را هم نداشتم. اما حتی حوصله دیدار ب

ها باشد و خودم به به آیشن سپردم حواسش به بچه

 آالچیق ساری بیگ بازگشتم. 

وار، خواستم پرده را کنار بزنم که صدایی زمزمه

ام را به خود جلب کرد. پشت آالچیق ماندم و توجه

 های آشنای پشت پرده:پچگوش سپردم به پچ

یست، که مگه اون دختر چشه ساری بیگ؟ خانوم ن-

هست. از خانواده خوب نیست، که هست. آشنا 

نیست، که هست. صورتشم مثل ماهه. اصال یه 

 پارچه خانومه!

 دونم آنا... با گونش صحبت کردی؟نمی-
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بهش گفتم، بره صداش کنه بیاد. ولی نگفتم واسه -

 چی... گفتم اول با اون حرف بزنم، بعد...

ا این منظورشان آیشن بود؟ اما... برای چه؟ ب

تعاریفی که فرنگیس خاتون داشت... برای آیشن 

 دنبال خواستگار بودند؟

تو با بزرگترش حرف نزدی، فرستادی دنبال خود -

 دختره؟ اگه بزرگترش راضی نباشه چی؟

 وای آهلل... چرا راضی نباشه آخه؟-

لب گزیدم و زیر لب، به شیطان لعنت فرستادم. 

یس خاتون، خواستم داخل بشوم که جمله بعدی فرنگ

 مانعم شد:

بذار بیاد حرف بزنیم، خودش هم بدش نمیاد حاال... -

پسر به این خوبی... چشه؟ وای... من هنوز به اون 

 پسر هم نگفتم! یعنی خوشش میاد؟
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 قسمت صد و هفتم️▪

 

 

 

پرسی؟ دونم واال... اصال چرا از خودش نمینمی-

تم دنبالش؟ تو که نظر خوای یکی رو بفرسمی

بزرگترها برات مهم نیست، با همون پسر حرف 

 بزنی، بهتره!

 وا، ساری بیگ! تو کی رو میگی؟-

 هایم تیز شدند.گوش

 مگه منظورت داریوش نیست؟ پسر منصور... -

نه، با داریوش کاری ندارم که. حاال بیست ساله هم -

پسرش ذاره من واسه نشده! تازه، مگه منصور می

 دونم اون پسر به کی رفته!زن بگیرم؟ نمی

 دایان! ننه جان! منظورت کیه پس؟-

 دونی؟وا! یعنی تو نمی-
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 نه واال، کی؟-

 تکین دیگه!-

لبم را محکم گزیدم و کمی از پرده آالچیق فاصله 

خواستند برای تکین گرفتم... آیشن را می

 خواستگاری کنند؟

فرنگیس  صدای گنگ ساری بیگ را شنیدم که به

را دیگر نزند خصوصا در  گفت این حرفخاتون می

جا تمام بودِن من و بهتر است آن بحث را همان

 کنند... 

خیره به پرده آالچیق بودم که دستی جلوی دهانم 

قرار گرفت و تا من بفهمم، مرا به پشت آالچیق 

 کشاند.

زور دست را از جلوی دهانم برداشتم و خواستم به

با دیدن تکین، ابروهایم باال پریدند و  چیزی بگویم که

 زبان به دهان گرفتم.

 کار داری؟تو با من چی-
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 قسمت صد و هشتم️▪

 

 

 

 طرف! اومد، کشوندمت اینارمغان داشت می-

 اخم ریزی کرد و کمی روی صورتم خم شد.

 فالگوش وایستاده بودی؟-

 انکار کردم:

 اومدم.چیق بیرون مینه! داشتم از آال-

سری تکان داد و انگشت شصتش را روی لبش 

 کشید.

 خوبه... برم از خود عمی بیگ بپرسم؟-

 طرف خودم کشیدمش.بازویش را گرفتم و به

 نه! خب...-
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 خب چی؟-

 کالفه گفتم:

دادم! حرفی که درباره خودم و آره، داشتم گوش می-

چی؟ دادم! خب، که خواهرم بود رو داشتم گوش می

 حق ندارم بدونم چی درباره من و خانوادم میگن؟

 کنجکاو نگاهم کرد.

 گفتن؟درباره تو که... از خواهرت چی می-

پیچاندم و بحث را الزم بود بگویم؟ یا این را هم می

 کردم؟عوض می

لب گزیدم و خواستم رو بگیرم که مچ دستم را گرفت 

 جا نگه داشت.و مرا همان

 گونش!-

 تو نبود... ولم کن، بذار برم.حرفی که از -

 وایسا! مگه من گفتم از من بود؟ گونش!-

 رویم قرار گرفت.سمت خود کشید و روبهمرا به
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کنی؟ حرفی زدن؟ چی رو داری از من قایم می-

 اتفاقی افتاده؟

 نه، نه!-
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زی بفهمد... که چیمستاصل و نگران بودم... از این

که... خواهرم هم حق که نخواهد... از ایناز این

زندگی را داشت... حق بودن با مردی مثل تکین را 

کردم از او؟ اما... تا داشت... مگر نه؟ باید پنهان می

فهمید... یا از زبان من، یا از ِکی؟ باالخره که می

 شنید...زبان دیگری، باالخره که می
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و فرستاد دنبال آیشن که فرنگیس خاتون من ر-

بیارمش و باهاش حرف بزنه... آیشن خسته بود... 

حالش خوب نبود... بهش چیزی نگفتم... اومدم به 

فرنگیس خاتون بگم که یه وقت دیگه آیشن رو 

 زنم... ولی خب...صداش می

 خواست صحبت کنه؟ولی چی؟ از چی می-

از... ازدواج تو و آیشن... با ساری بیگ داشت -

 کرد...بت میصح

هم فشرد و دستش را روی صورتش چشمانش را به

کشید. دقایقی بینمان به سکوت گذشت و قصد 

 اش، سر جایم خشکم زد.بازگشت کردم که با جمله

تو گفتی... یه قضیه درباره تو و خواهرت بود... -

این موضوع... دقیقا چه ربطی به تو داشتش؟ نقش 

 تو، توی این ماجرا چی بود؟

را پایین انداختم و چیزی نگفتم... به راستی،  سرم

دخل من بر این ماجرا چه بود؟ اصال چرا خود را به 

 میان آورده بودم؟
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ام ایستاد و باز نامم را صدا به سینه جلوتر آمد، سینه

زد. من اما... حتی توان نگاه کردن به او را هم 

 نداشتم... نفسم را محکم بیرون فرستادم و دنبال بهانه

 جستم.
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درباره خواستگاری محمودخان از من هم حرف -

 زدن... برای همین...

 کالفه پرسید:

 کدوم محمودخان؟ همون محمودخاِن ارسباران؟-

 سرم را آرام تکان دادم و زمزمه کردم:

 میشه برگردم؟ کار دارم.-
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انگشتانش از دور مچ دستم کم شد و گریختم از فشار 

 آن فضای خفقان آور و پر اضطراب...

رویم و پیرمرد نگاهم خشک شده بود به آن مرد روبه

کنارش و در سر، هزار و صد سوال مختلف داشتند 

شدند و من... حتی توان پاسخ به آن را هم ردیف می

 نداشتم...

حواسم پی که از آالچیق بیرون رفتم و بدون آن

کارهایم باشد، سوار قره شدم و تاختم... نفهمیدم 

مقصد کجاست... نفهمیدم برای چه و به کجا 

رفتم. فقط وقتی به خود آمدم که صدایی آشنا را می

از پشت سرم شنیدم و وقتی از من تقاضای ایستادن 

 کرد، افسار را کشیدم تا سرعت قره پایین بیاید...

روی ا به من رساند. روبهپیاده شد و با دو، خود ر

قره ایستاد و گفت که پیاده شودم... چرا باید به 

خواست چه سر هم دادم؟ باز میحرفش گوش می

 کند؟
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اش ایستادم. از اسب پیاده شدم و سینه به سینه

وار. منتظر نگاهش کردم. طلبکار، عصبی، دیوانه

پاسخی از جانبش بودم. منتظر جوابی که بتواند 

هم . بتواند مسکن اعصاب مشوش و بهآرامم کند

ام باشد. بتواند جوابی برای سواالت تیره و ریخته

 تاریک در ذهنم باشد.
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منتظر پاسخی بودم که مرا از این گنگی رها کند. 

بتواند از این تصویر سیاهی که از او در خیالم نقش 

 کند!بست، آزاد می

 حرفت رو بزن... منتظرم.-
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با این حال و روزت؟ بیا بریم بشینیم... باهات -

 حرف دارم.

 خواست نزدیکم بشود که تقریبا جیغ زدم:

خدا قسم دستت بهم بخوره، دستت رو قطع به-

 کنم! گفتم حرفت رو بزن، همین االن!می

 سرش را پایین انداخته، دور خودش چرخید.

بیا باهات صحبت کنم... بهت گفتم صبح زودتر -

 خوای بشنوی؟ باشه...بهت گفتم! حاال می

روی تخته سنگی، در نزدیکی من نشست و سرش 

 را میان دستانش گرفت. 

اسمش ایلماه بود... موهای بور و صورت روشنی -

های های آبیش... چشمداشت... عاشقش بودم! چشم

 کرد که...آبیش چنان تو رو غرق خودت می

 را پر حسرت بیرون فرستاد.نفسش 

دونستن! از پیر خواستمش! همه میچندسال بود می-

بگیر تا جوون! اسم ایلماه همیشه پشت بند اسم 

اومد و کسی حتی جرئت چپ نگاه محمدحسین می
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کردن به ایلماه من رو نداشت... کسی جرئت نداشت 

خبری که فرنگ جز احمدحسین، برادر از خدا بی

شِق زیبایی... تا چشمش به ایلماه برگشته بود و عا

افتاد، قصد گرفتنش از من رو کرد... خودش 

دونست ایلماه برای محمدحسینه، حِق نمی

 محمدحسینه!
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اون خبر نداشت و قصد خواستگاریش رو کرد... -

ت ایلماه خانواده خوبی نداشت... پدر و مادری نداش

ای هیز ای ظالم و شوهرخالهو زیر دست خاله

بزرگ شده بود... ایلماه رو بزور دادن به 

احمدحسین و به حکم ادب ساکت موندم... ایلماه 

زبون تندی داشت... زبون تندش اما، به ضرر 
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اش از خاله و های هردقیقهخودش و کتک خوردن

شد... ایلماه مریض شد... اش تموم میشوهرخاله

که عروس بشه و تر از اینخورد... خیلی قبلزمین 

به حجله بره، چشم بست... دلش طاقت نیاورد... دل 

خبری گفتم به برادر از همه جا بیمن هم... چی می

ی ایلماه من شده بود؟ ساکت موندم... به که دیوانه

کردن رسم ادب... به رسم رسوماتی که حکم می

ندم به رسم تره... ساکت موبرادر بزرگتر، مقدم

مردونگی و به قیمت نامردی در حق خودم و 

 ایلماهم...

گلویم خشک شده بود... دیگر حتی نای نفس کشیدن 

 هم نداشتم. صدایش پر بغض و درد، به گوشم رسید:

طور نگاهم دریده یادته بار اولی که دیدمت؟ که چه-

شد و وجب به وجب صورتت رو از نظر گذروندم؟ 

.. آشنا بودی برام... آشنایی که دست خودم نبود آخه.

چندسال ندیده بودمش! وقتی اون دوتا نامرد دیدنت، 

رفتن و گذاشتن کف دست احمدحسین و محمون 

وار نقاشی خان! احمدحسین مجنون شده بود... دیوونه
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کشید و تابلوها رو وجب به وجب آالچیقش می

شدم، قدری که وقتی داخل آالچیقش میذاشت. اونمی

کشیدم... فقط زجر بود که رد بود که میفقط د

گذره. دونست که چی به من میکشیدم و خدا میمی

نهایت شبیه محمودخان فکر کرد که شاید تویی که بی

های به ایلماهی، بتونی مرهمی روی زخم

 اش باشی...عزیزکرده
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 حالی پریشان پرسیدم:قدمی به جلو رفتم و با 

تو هم گذاشتی که بیان؟ گذاشتی که باز یه ایلماه -

 های دریده برادرت کنن؟دیگه رو فدای چشم
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تکه کاغذی را از جیبش بیرون کشید و به دستم داد. 

ای دقیقا شبیه الی کاغذ را باز کردم و با دیدن چهره

به من، خشکم زد. این... این امکان نداشت... این 

 هت آخر؟همه شبا

سرم را ناباور تکان دادم. کاغذ را تا کردم و روی 

 پایش گذاشتم.

من ایلماه نیستم محمدحسین خان ارسباران! من اون -

زبون و معصوم نیستم که ساکت بشینم! دخترک بی

شاید شبیه به هم باشیم... شاید حتی بیشتر از دوتا 

خواهر، شبیه به هم باشیم! ولی من و اون یکی 

. من نه ایلماه توام و نه برادر مجنونت! من نیستیم..

گونش بیوک خانم... دختری که به عقد هورتاش 

بیگ اوغلو دراومد و شد عروِس بیگ اوغلو ها... 

دختری که قسم خورد با لباس عروس وارد خونه 

همسرش بشه و با لباس کفن، بیرون بیاد... دختری 

ای که تا همین االنش هم مثل یه شیرزن وایستاده پ

حرفش... پای زندگیش... پای همسرش! اجازه 

خبری، هوس سیب سرخ بکنه دم هر از خدا بینمی
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و به باغی که من صاحبشم، پاتک بزنه! اجازه 

 دم حتی فکرش هم توی سرش بیوفته!نمی

رو گرفتم و قدمی برداشتم که از پشت سر، صدایم 

 زد:

 گونش!-

باز  چشم بستم... چه فکری با خودش کرده بود؟ که

اش بکند؟ توانست ایلماهی دیگر را قربانی خانوادهمی

 کنم؟فکر، قبول میکه من هم چشم بسته و بی
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من فامیلی دارم! اسم شوهرم هنوز هم روی منه -

ات هم بگو بار آخرشون خان اوقلی! به اون خانواده

باشه که میان خونه آتای من... بار آخرشون باشه 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2221 

بدون خواستن نظر گونش بیوک خان، پا به خونه 

 ذارن!اون می

بازویم اسیر انگشتانش شد و التماس در صدایش را 

 که شنیدم، دلم به درد آمد.

تونم بدون اجازه دونی رسوم رو... نمیخودت می-

وام، خمی آتام، کاری بکنم... وقتی بهش بگم چی

تونم از دستت کنه و باز... نمیمطمئنم مخالفت می

 بدم گونش بیوک خان! 

که بازگردم، چشم بستم و شمرده شمرده بدون این

 پرسیدم:

 خوای؟چی از من می-

توی شهر یه خونه دارم... یه خونه بزرگ و کلی -

قدری هم دارم که بتونه تا زندگی خدم و حشم... اون

مین بکنه... بیا باهم بریم... چند نسل بعدمون رو  تا

جا، بدون خبر دادن به کسی... دیدم که بریم اون

دونم تو هم راضی نیستی کردی! میداشتی فرار می
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کشی توی دونم تو هم داری عذاب میبه موندن... می

 اون طایفه و اون ایل! بیا بریم...

نگاهش نکردم... اصال چشم دیدنش را هم نداشتم... 

 :آرام پرسیدم

هایی که جا هایی بدم میاد؟ اوندونی از چه آدممی-

هایی جرئت و ترسن، اونهایی که میزنن، اونمی

وجود موندن و جنگیدن رو ندارن! ازت انتظار 

بیشتری داشتم محمدحسین خان! انتظار داشتم برای 

ایلماهت بجنگی... برای این خواسته االنت بجنگی... 

تون، مردونه بمونی پای قول خودانتظار داشتم که به

 ات!خواسته
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 سوار قره شدم و افسارش را میان انگشتانم فشردم.

شاید شما نتونید بمونید پای حرفتون... ولی من -

مونم! به مرد و زن و مردونگی و زنونگی می

رو  نیست! آدم باید جرئت داشته باشه! باید وجودش

مونم و برای نخواستنم مونم، میداشته باشه! من می

جنگم! تو هم بمون و با خواستن و نتونستنت می

 بسوز و بساز!

که سمت آالچیق رفتم و بدون فکر کردن به اینبه

ریختم... نه مهابا اشک میممکن بود کسی ببیند، بی

خاطر دلی که خاطر خیال خامی که داشتم... نه بهبه

دار شده بود... ود و غروری که جریحهشکسته ب

خاطر احساسی زخمی و تاسفی که برای خود به

خاطر فکر کردن هرچند اندک به اویی که داشتم... به

مرد ماندن نبود و آمده بود تا با احساسم بازی کند و 

ام مرا، متاسف نسبت به خودم... برای پریشان حالی

و براق،  هایی تیزهایی که با دندانو برای گرگ

 نگریستند...تنهایی مرا می
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بیرون از آالچیق، چشم به انتظار رفتنشان نشستم و 

بدون توجه به لرز بدنم و سوز سرما، سرم را به 

ای که ستون چوبی تکیه زده و چشم دوختم به پرده

قرار بود باالخره کنار برود و آن دونفر بیرون 

لیفم را با رفتم و تکوقت بود که دیگر میبیایند... آن

 کردم...آن پیرمرد داخل آالچیق هم روشن می

بیرون که آمدند، بیرون از آالچیق به ساری بیگ 

گفتند که ماشین را پاییِن جاده به یکی از روستاییان 

اند و تا جاده پایین، پیاده خواهند رفت. رفتند و سپرده

 به محض رفتنشان، داخل آالچیق شدم.
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محمدحسین گفته بود که اگر جواب مثبت به برادرش 

گوید که ندهم، محمود خان به ساری بیگ می
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عروسش را درحال فرار دیده و قصد نگه داشتنش 

کند و امشب، گوید و رسوایم میرا کرده... می

بهترین فرصت بود برای حرف زدن درباره آن روز 

 و رفتنم...

اش سرخ بود. ای نشسته و چهرهگ گوشهساری بی

 دانستم.از خشم بود و یا ناراحتی؟ دقیق نمی

رویش، روی زمین نشستم و منتظر نگاهش روبه

 کردم  که باالخره سرش را باال آورد و پرسید:

 چی شده گلین؟-

محمودخانی که به بهونه مهمونی اومده بود... -

 اش گفتید؟همون خواستگاری بود که درباره

سرش را با افسوس تکان داد. پایین تومانم را میان 

 انگشتانم پیچاندم و گفتم:

 بهشون بگید نه...-

 برافروخته نگاهم کرد و پرسید:

 برای چی؟-
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شناختی؟ یه دختر درست شبیه به شما ایلماه رو می-

من... به زور دادنش به احمدحسین. یه پسر فرنگ 

 رفته که اصال خبر از دل اون طفل معصوم

نداشت... مریض شد، درست قبل از عروسی فوت 

دونید چی شد... پاش اصال به حجله هم باز نشد! می

به سرش اومد؟ از غصه ُمرد... از غم دق کرد... 

زبونن آتابیگ... خیلی مطیعن... دخترامون خیلی بی

خیلی تابع حرف دیگرونن... همین عذابم میده... 

که با یه چوب همین قلبم رو به درد میاره... این

وایسن باالسرشون و مجبورشون کنن به کاری که 

هیچ رغبتی بهش ندارن... منم کم آورده بودم 

آتابیگ... منم خسته شده بودم... برای همین جمع 

 کردم تا برم...
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 آرام پرسید:

 کجا بری؟-

، مگه کی رو دونم... مِن غریِب مادرمردهنمی-

هایی که امشب اومدن دارم؟ برم گردوندن... همون

برای خواستگاری از من... پسر کوچیک محمود و 

ها هم فهمیدن غریبم... هاش... اوندوتا از نوچه

هاش کسم! نوچهفهمیدن یتیمم... فهمیدن بی

دار کنن! شلیک کردم خواستن دامنم رو لکهمی

از عروسی دادین  بهشون... با همون تفنگی که قبل

بهم... با همون از خودم و حریمم محافظت کردم... 

ای براشون که بگن همون شد سبب بال و دستگیره

برن! اگر بله ندم، باهاش آبروی من رو پیش شما می

 جا برم و برگردوندنم...میگن که اومدم از این

 دستانش چنگ شد و میان موهایش نشست.

 وای آهلل... وای...-

توجه اخل شد، کنار ساری بیگ نشست و بیتکین د

 به او ادامه دادم:
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اومد... اون بود که کشیدن اگه تکین نمیکنار نمی-

خاطر حرف دیگرون، من رو برگردوند... نه به

خاطر خود شما برم گردوند! من پای رفتنم لنگ به

زد اما پای برگشتن رو اصال نداشتم... دلم می

چون یادم آورد یه  خواست برگردم! برگشتمنمی

جا دارم... یادم آورد دلم گیر شما و خانواده هم این

ست... وگرنه آدِم از همه چیز بریده این ایل و طایفه

 رو چه به برگشت؟

جا بریده بودم... فقط اون دوتا طفل من از همه-

معصوم اومدن و موندن جلوی چشمم آتابیگ... 

ه من رو همون دوتا بچه یادگاری هورتاشم... وگرن

 چه به ادامه دادن بدون اون؟
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گفت... تکین هم ساکت مانده ساری بیگ چیزی نمی

اندیشید ای خیره بود. به چیزی داشت میو به گوشه

انگار... نفسم را پر آه و افسوس بیرون فرستادم و 

س خاتون خواستم بلند شوم که صدای معترض فرنگی

 را شنیدم:

دونی چی صبرکن گلین! تو که امشب نبودی... می-

 بار ساری بیگ کردن؟

 بلند شد و جلو آمد، و در همان حال گفت: 

که افسار زندگیش رو داده دست یه دختر... این-

که که دیگه هیچ اختیاری از خودش نداره... ایناین

شده مسخره دست تو، که چی بخوای و چی نخوای! 

ن وصلت زودتر سر بگیره بهتره، بلکه سر و ای

 صدای ملت هم بخوابه!

نگاهم رنگ غم به خود گرفت. از هرکسی انتظار 

ها را داشتم... از هرکسی، جز اویی که این صحبت

مثل مادربزرگ خود دوستش داشتم... چه 

 گفتمش؟ می
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 نفسم را پر افسوس بیرون فرستادم و پرسیدم:

خاتون؟ مگه چند نسل قبل از شما، زن فرنگیس -

گفتید همه مردها ساالری نبوده؟ مگه این نبود که می

گوش به حرف مادِر مادربزرگتون بودن و حرف، 

ها حرِف اون بوده؟ حاال چی شده؟ افسار زندگی زن

ها باید یا بمیرن و یا افتاده دست مردها... یعنی زن

هایی که بگن چشم؟ بگن چشم و چشم ببندن روی بال

ممکنه به سِر تن و جونشون بیاد؟ یا قراره با حرف 

ها اگر قرار بود مردم زندگی کنیم؟ به ساز اون

شد ننه برقصیم که دیگه سنگ روی سنگ بند نمی

 جان...
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پشت چشمی برایم نازک کرد و نیم نگاهی به پشت 

ن کنان، خودش را به روی سرش انداخت. هن ه

 تخت رساند و روی تخت نشست. 

ها گذشت گلین... االن ببین توی چه اون زمان-

کنی؟ طبق رسم همون زمان زمانی زندگی می

ها اومدن خواستگاری... یه زندگی کن... االن این

 طایفه خیلی خوب هستن...

طایفه خوب هستن؟ خوب هستن و مردهاشون با -

کردن؟ شما ن من رو لکه دار مینامردی داشتن دام

ها میگین خوب؟ کارشون رو درست به این آدم

کم به دونین؟ محض رضای خدا! من به جهنم، یهمی

اخالق و مروت رحم کنید! اگه شما بگید خوبن و 

اشکال ندارن که خداشاهده فرداروزی یکی بخواد به 

یکی از دخترای طایفه خودتون تجاوز کنه من 

 کنم!سرش و تشویقش می مونم باالیمی

خشمگین و پرغصب بلند شد که صدایش را باال برد 

 که ساری بیگ دستش را باال برد تا ساکتش کند.
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 فرنگیس خاتون! َسنی آهلل! -

 خورد انگار...خون خونش را می

مگه من عروس این طایفه نیستم؟ مگه قسم نخوردید -

که  مثل دخترتون، باهام رفتار کنید؟ اینه رفتارتون؟

واسه من خوبه و نوبت به دخترای طایفه خودتون 

رسه، بد و زشته؟ شمایی که انتظار احترام می

ذارید ذره به این دختر یتیم احترام نمیداشتید، چرا یه

وقت که مبادا دلش نشکنه، مبادا از غصه نمیره؟ اون

 اسم خودتونم گذاشتین...
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داد. بغض دیگر مجالی برای صحبت به من نمی

پشت دستم را جلوی دهانم گذاشتم و رو گرفتم تا 

 بروم که صدای فرنگیس خاتون را شنیدم:

فرداشب باز قراره بیان، میای و چای تعارف -

 کنی... بله رو فرداشب بهشون میدی و خالص!می

سمتش بدون اینکه نگاهشان کنم، از روی شانه به

 ایل شدم.متم

خواد من رو از سرتون باز کند، اگه خیلی دلتون می-

کنم و میرم... انگار که از به خودم بگید. جمع می

روز اول هم نبودم! الزم نیست من رو به هر کس و 

 ناکسی تعارف بزنید که!

بینیش ساری بیگ؟ همون روز اول که زبونش می-

ه رو کوتاه نکردی، شده همین! واسه ما شاخ و شون

 کشه! می

توانستم بمانم و دیگر صبر و تحمل نداشتم... نمی

هایش را بشنوم و دم ها و درواقع، توهینحرف

 نزنم...
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های جلیقه سکه نشانم را سمتش رفتم، آرام دکمهبه

باز کردم و روی پایش انداختم. النگوها، انگشترها، 

گردنبندها... تمامشان را درآوردم و در دامانش 

 ریختم. 

ام عده فرستم...هاتون رو فردا پس میقیه پیشکشب-

جا کاری ندارم... نه هفته بعد تمومه، من هم دیگه این

با شما، نه با ایل و طایفه شما... بودن توی آالچیق 

خالِی بیوک خان مرحوم شرف داره به موندن توی 

جایی که برای هر دقیقه و هر روزش منت روی 

دختری نیستم که  سرت گذاشته میشه... من هم هر

بشه زبونش رو توی همون دم کوتاه کرد فرنگیس 

خاتون! انگار یادتون رفته با دختِر کی وصلت کردید 

 که انتظار ساکت موندن و دم نزدنش رو هم دارید!
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وصله جواهر خود را هم روی پایش گذاشتم آخرین 

 و قدمی به عقب برداشتم.

شاید من دیگه هیچ ننه بابایی باالی سرم نداشته -

باشم که بزرگیم رو بکنه، ولی خودم عین شیر 

 ها هستم...باالسر خواهر و بچه

های ریز پچقدم برداشتم تا بروم اما صدای پچ

را کند  هایمفرنگیس خاتون به گوشم خورد و قدم

 کردم.

 ساری بیگ! -

دانستند دانستند که حساسم روی کالمش... میمی

کافیست لب تر کند که برایش سر خم کنم... 

دانستند و دوست داشتند عذابم بدهند! نفسم را می

کالفه بیرون فرستادم و پرده را کنار زدم که صدای 

 تکین را شنیدم:

 عمی بیگ... ما باهم صحبتی نداشتیم؟-

 ... چرا...چرا-

 اون بحث رو با عروست در میون گذاشتی؟-
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 آره!-

 شد؟جوابش چی-

شد اگر این گرفتم. چه میزور و سنگین نفس میبه

داد و برای امشب، راحتم بحث را ادامه نمی

 گذاشتند؟می

 گونش وایستا!-

توانستم نه روی حرفش ساری بیگ بود... مگر می

 بیاورم؟

ام را کنار زاری چهرهچرخیدم و سعی کردم آن حال 

 زده و جدی نگاهش کنم.

 جانا؟-

 بیا جلوتر... قیزیم!-
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طور صدا زدنش را... اصال دوست نداشتم! این

کشید انگار... من هم دل خوشی معذب بود... درد می

 شان...نداشتم از این بودن و نبودنم در خانواده

نگاهی به تکین انداخت و رویش که نشستم، نیمروبه

 پرافسوس گفت:

 باهات که صحبت کرده بودم؟ تصمیمت چیه؟-

 فرنگیس خاتون معترض میان کالمش پرید:

 ساری بیگ!-

 دستش را باال آورد.

 آنا باهم حرف زده بودیم!-

را فرو بردم و سرم را پایین انداختم. آب دهانم 

گفتم و امشبم را به سر یکی هم نه میطور به اینچه

کردم؟ نه من طاقت حرف شنیدن داشتم و مطمئن می

بودم نه ساری بیگ، تحمل یک "نه" شنیدن دیگر 

 را...

خواستم حرفی بزنم که تکین آرام کنار گوش ساری 

 بیگ گفت:
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 بت کنم؟عمی بیگ؟ میشه... باهاش صح-

نگاهش بین من و تکین چرخید و سپس سر تکان 

 داد.

تکین بلند شد و پشت سرش، از آالچیق بیرون رفتم. 

به حد کافی که دور شدیم، مرا برگرداند و عصبی 

 پرسید:

 کنی؟کار میمعلومه داری چی-

 خوام؟کنم؟ بده که حقم رو میکار میچی رو چی-

ناهی کرده چه حقی آخه گونش؟ اون پیرمرد چه گ-

طور باهاش رفتار کردی؟ دقت کردی به بود که اون

 رنگ و روش؟ به حالت صورتش؟ 

میگی گوش به حرفشون باشم؟ خودم رو دو دستی -

فصل پنجم: سولموش ️◼تر از االنم بکنم؟بدبخت

 لَرگول

 قسمت صد و بیست و سوم️▪
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نه! ولی آروم باهاشون حرف بزن! مدارا کن! با تند -

 زی درست نمیشه! ببین من رو؟ رفتنت چی

 تر گفت:مرا جلوتر کشید و آهسته

 تو به این خواستگاری جواب بله میدی!-

 چی؟ ولی...-

 دستش را باال آورد تا ساکتم کند.

خوای با وایسا! نپر وسط حرفم دختر! مگه تو نمی-

خوای هات راحت زندگیت رو بکنی؟ مگه نمیبچه

ون راحت های دیگراز شر حرف و زخم زبون

بشی؟ یه مدتی رو بعد از عقد میریم گیالن... تا وقتی 

تب و تاب دخالت دیگرون توی زندگی ما بخوابه! 

گیری. من گیالن بعد خیلی آروم طالقت رو می

جا، پیش گردی اینکنم، تو برمیتدریسم رو می

کنی. تو اگر بخوای به ات زندگیت رو میخانواده

طایفه و ایل میری پسر محمود بله بدی، از این 
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تونی پات رو از موقع دیگه رفتی نمیکال... اون

آالچیق محمود بیرون بذاری گونش... من 

موقع دیگه باید قید پیداکردن قاتل شناسمشون! اونمی

 هورتاش رو بزنی...

کردم. آرام و صامت، بدون هیچ خیره نگاهش می

 حرفی... قدمی به عقب برداشت و ادامه داد:

ر هم بله بدی، باید قید خواهرت رو بزنی! به یاشا-

کنی نگهش ای که االن داری تالش میقید خانواده

قدر عاشق خواهر و دونم که چهداری. می

 خانوادتی...

 کنی؟کار رو میخودت چرا داری این-

روی زمین نشست و تکیه به تیرکی چوبی زد. من 

زده هم با فاصله از او، روی سنگی نشستم و غم

 ش کردم.نگاه

خسته شدم از دخالت هردقیقه این طایفه توی -

زندگیم! از وقتی آنام... فوت شده... هر کسی اجازه 

 دخالت توی زندگیم رو به خودش میده.
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 تقصیر خودته که گذاشتی!-

کردم؟ با تندی که نمیشه کاری از پیش میکار چی-

برد... مجبور بودم آروم باشم و با آرامش جوابشون 

 رو بدم. این شد که...

 خاطر همین اجبارشون بود؟ این خواستگاریت هم به-

 گوشه لبش به نشان لبخند کج شد.

تونستم با تو کنار بیام، بود که بهتر می نه، واسه این-

 تا بقیه!

ری تکان دادم و چیز دیگری نگفتم. با افسوس س

توانستم در برابر هایش راست بود... من نمیحرف
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هایش دلیلی منطقی بیاورم و منکر صدق کالمش گفته

 کردم؟ بشوم... باید قبول می

ای نداشتم، یا باید راه حل تکین را من که دیگر چاره

دادم به خواسته نامعقول آنان پذیرفتم، یا تن میمی

 و...

لند شدم و پشت لباسم را تکاندم. باخجالت اما جدی ب

 گفتم:

خودت به ساری بیگ بگو... باهاش درمیون بذار -

کنم، باهاش صحبت و... فردا میام بهش سر می

 کنم...می

 این... یعنی بله؟-

 بله! -

 رویم ایستاد.سری برایم تکان داد، بلند شد و روبه

ره خوبه... پس بهش میگم... که عروسش قرا-

 عروس همین طایفه باقی بمونه... شب بخیر!
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 لَرفصل پنجم: سولموش گول️◼

 قسمت صد و بیست و پنجم️▪

 

 

 

"گلینه باخ گلینه، اَلین گویار بِلینه * گلینه سوز 

دییلمز، چیخار ِگدَر اِوینَه * گلین گلین، خان گلین ، 

 اِولَری یخان گلین ، باشالری ُگرخان گلین..."

نه چندان خوشحال تک تک افراد  نگاهم روی چهره

حالشان وار و بیچرخید. روی چهره ُمردهاطرافم می

که هیچ ذوق و رغبتی برای بودنشان هم نداشتند... 

داشت روی مردی که ساکت و آرام کنارم قدم برمی

نگاهی به اطرافش را هم و حتی حوصله انداختن نیم

 نداشت.

... رفتند و داخل آالچیق شدیم و مردم پراکنده شدند

هردویمان دیدیم که باز چندنفری به پشت آالچیق 

ها و رفتند تا امشب را مدتی، گوش به حرف
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صداهایمان بدهند. هرچند، این کارشان اصال لزومی 

کردم با این کنجکاوی و کار مینداشت! اما چه

 دخالتشان؟

شان را از جرز الی پرده داخل که شدیم، نگاه خیره

ان حس کردم. تکین هم فهمیده آالچیق روی خودم

بود انگار... جلو آمد و توری روی صورتم را کنار 

زد. نفسم باز گرفت انگار... قلبم داشت در انتهای 

 کوبید.گلویم می

دیدم که لبانش به نشان لبخندی هرچند مصنوعی، کج 

شد و با سر انگشتانش، تار موهای چسبیده به 

ز کوچک ایستاده ام را کنار زد. رو به آن جرپیشانی

 کرد.بود و با کمال خونسردی، نمایشش را اجرا می

 کرد: روی صورتم خم شد و زمزمه

 نگران نباش گونش...-

هایش را دقیق نشنیدم و تمام حواسم، ادامه صحبت

های ریز پرده زده و تکانمعطوف آن نگاه وق

 آالچیق بود.
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 لَرفصل پنجم: سولموش گول️◼

 صد و بیست و ششمقسمت ️▪

 

 

عقب که رفت، سرم را پایین انداختم تا اشک چشمانم 

معلوم نشود. نفسم را پرآه بیرون فرستادم و شعله 

چراغ نفتی را کم کردم. دیگر کافی بود نقش بازی 

 کردن و خودی نشان دادن...

خواستم از پای چراغ بلند شوم که صدایشان به گوشم 

و با کلمه به گفتند خورد... صداهایی که می

گفتند از دادند. صداهایی که میشان، عذابم میکلمه

 بدشگونی من و بدشانسی تکین و...

خوای بخوابی؟ یا عهد کردی تا صبح  کنار نمی-

 همون چراغ بشینی؟
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آمد که ساکت ماندم... اصال صدا و نفسم هم باال نمی

 بخواهم حرفی هم بزنم...

 شده؟ من که گفتم...چی-

بار، رسا و دوباره به گوش رسید... اینصدایشان 

 تر از قبل... واضح

کلمات تکین دیگر برایم گنگ و نامفهوم بود... دلم 

خواست همین امشب سرم را بگذارم و بمیرم... می

بارم را بمیرم و دیگر این روزهای تیره و نکبت

قدر درد داشت قبول کردن اجبارشان و نبینم... چه

 خودشان...زبان از  شنیدن زخم

پلک روی هم گذاشتم و چشم بستم روی همه تاریکی 

 آن شبم...

چشم بستم و تاریکی را با خود تا روی تپه به دوش 

کشیدم... روی تخته سنگ قبرش، خود را انداختم و 

 با درد نالیدم:

ها هورتاش رو ُکشتن تکین... پیداشون اون-

ها به قتل طور که اونکنم... و همونمی
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گیرم... گونش نیستم ... جونشون رو میرسوندشون

 اگه... حرفم رو عملی نکنم...

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر *️◾

 قسمت اول️▪

 

 

صدای اعتراضم باال رفته بود. تکین اما، قصد گوش 

هایم را نداشت. روی زمین نشستم، دادن به حرف

 سرم را میان دستانم گرفته و نالیدم:

تونم ول کنم و برم! نمیخوام سنی آهلل تکین! من نمی-

 برم!

روی من نشست و با حالت او هم روی تخت، روبه

 زاری نگاهم کرد.



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2248 

کنی گونش؟ چرا دو دقیقه به حرفم بازی میچرا لج-

گوش نمیدی؟ مگه من گفتم واسه همیشه بریم؟ گفتم 

 بریم و دیگه برنگردیم؟ فقط واسه یه مدت کوتاهی...

 دم.دستم را به زانویم زدم و بلند ش

تونم که بیام! این خونه زندگی رو نمیام! نمی-

تونم کارش کنم؟ آتابیگ، فرنگیس، آیشن! نمیچی

 تونم بذارم و برم...ولشون کنم تکین. نمی

برای خاطر خودت میگم یاخچی قیز*... میگم که -

 کم آروم بگیره، فکرت...بری، ذهنت یه

 فکرم آروم بگیره؟ آرامش بگیرم؟-

روی زمین زانو زدم و دستانم را به لبه جلویش، 

 تخت گرفتم.

که یکی زده شوهرم فکرم از چی آروم بگیره؟ این-

 رو ُکشته؟ 

نفسش را با شدت بیرون فرستاد و نگاهش را دزدید. 

شاید انتظارش را نداشت که بعد از چندماه، باز اسم 

 او سر زبانم باشد و...
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کشته رو  که کی شوهرت روگم فکر ایننه... نمی-

 از سرت بیرون کن... ولی...

ای چشم بست تا فکر هم فشرد و لحظهلبانش را به

کند... برای او هم سخت بود صحبت درباره 

 پهلوانم... آخ هورتاش، آخ...

کم آروم بگیر... روان خودت هم آروم بشه... باز یه-

جا... هم موقع تعطیلی عید، گردیم ایندوباره برمی

کنیم ایل رو... نهایت، میایم و پیدا میهم خرداد ماه 

قرار نیست که از این منطقه برن... شاهسون رو با 

گردیم، با یه روحیه بهتر و شناسن... برمیمغانش می

 شرفی که...افتیم دنبال پیدا کردن اون بیتر، میقوی

 

 

————————— 

 

 *مآوی ُگئزلَر: چشماِن آبی

 *یاخچی قیز: دختر خوب
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 مآوی ُگئزلَرفصل ششم: ️◾

 قسمت دوم️▪

 

 

سرش را میان دستانش گرفت و آرنجش را به 

زانویش تکیه زد. سر من هم درد گرفته بود از این 

بحث بیهوده چندساعته اخیرمان... بحثی که شاید 

شد و به نتیجه مطلوبی روزها بود داشت انجام می

 رسیدیم.هم نمی

تم را رها توانستم تعلقاآمد بروم... اصال نمیدلم نمی

کردم که پس کنم و بروم... حتی فکرش را هم نمی

از ازدواجم با تکین، بخواهد بحثی که چند شب قبل 

 از ازدواج داشتیم را پیش بکشد...

در فکر فرو رفته بودم که صدایش باز، مرا از آن 

 حال و هوا بیرون کشید:
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ببین گونش... من هم این مدتی که بودم رو بد -

یل و طایفه و زندگی باهاشون... عادت کردم به ا

روحِ برای من هم سخته برگشتن به اون خونه بی

بدون آنام... خودت وقتی یه دختر عاقل و بزرگ 

بودی، آتات رو از دست دادی... کشیدی طعم یتیم 

کس بودن رو... طعم خاموش بودن چراغ بودن و بی

خونه رو... نبودن چشم انتظار توی خونه رو... 

زده... ولی قبال که تن به اون خونه غمسخته برگش

ها... بهت گفتم... واسه خالصی از همون زخم زبون

های سنگینشون، برای خالصی از شر نگاه و حرف

جا جمع کنیم و بریم... فقط یه مدت کوتاهی رو اون

جا هستیم، بعدش هم که... کارهای طالق رو همون

 گردی مغان.انجام میدیم و برمی

کردم. چه فکر رفته حال نگاهش میپریشان و گ

کردم و چه شده بود! دم عمیقی گرفتم و پر درد می

 پرسیدم:

 بقیه چی؟-
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جا، پیش با فرنگیس خاتون حرف زدم... گفت همین-

مونه... گفت آخرعمرش با پسرش عمی بیگ می

بمونه، زخم روی مرهمش بشه... خواهرت هم پیش 

 مونه، حواسشون بهش هست...ها میاون

حواسشون به چی هست؟ تو نبودی تکین... -

دونی چندبار آیشن رو از دهن شیر بیرون می

کشیدیم؟ چندبار حواسمون بهش بود و داشتیم از 

 دادیم... این جماعت گرگن تکین... گرگن!دستش می

موقع هیفده سالش هم نشده بود. االن خواهرت اون-

 یه زن بالغ و عاقله. چندسالشه؟ بیست و یک؟

 صورتم را میان دستانم پوشاندم.

ترمه... پاره آره، ولی بازم... خواهر کوچیک-

جا تنها تونم ببرمش، نه بذارمش اینتنمه... نه می

 بمونه... اگه برگردن و اذیتش بکنن چی؟

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت سوم️▪
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 خواد اذیتش کنه؟کی می-

کردم. زهرخندی زدم و خودم را کمی جمع و جور 

موهایم را به پشت گوش فرستادم و با بیرون 

 فرستادن نفسم گفتم:

هایی که روزی دندون تیز کرده بودن واسه همون-

هایی که شاید خودشون قاتل زندگیمون... همون

شوهرم باشن و بخوان خواهرمم ازم بگیرن... 

هایی که تیشه زدن به ریشه زندگی من... همون

صه سر دراز داره خان بخوام اسم ببرم که این ق

اوقلی... بذار ساکت بمونم، زبون به دهن بگیرم و 

 همون دل بسوزونم واسه زندگی خودم...

 آرام و شمرده شمرده گفت:

تونیم آالچیق آتات رو هم جمع اگر بخوای، می-

 بکنیم، آیشن رو هم...
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 میان حرفش پریدم:

ی بیوک چشم تموم طایفه به آالچیق برپا شده-

شون! تنها امیدشون به همون چراغ چشم همهخانه... 

طور نفتی خاموش آویزون سر در آالچیقه... چه

 جمعش کنم؟

 دونم واال...نمی-

های آالچیق، نیم نگاهی بلند شد و از درز میان پرده

 به بیرون انداخت.

فکرت رو بکن، هرکاری که به صالحه انجام بده. -

م، یه گردم، باید با عمی بیگ صحبت کنشب برمی

 ها رو هم ببرمشون تحویل احمد بدم.تعداد از دام

"باشه" آرامی گفتم و از آالچیق بیرون رفت. اصال 

خواستم حال که توان فکر کردن هم نداشتم... نمی

اش را ام، چراغ خانههورتاشم را از دست داده

ام... کدام زندگی خاموش کنم و بروم پی زندگی

 کردم؟هم میاصال؟ مگر بعد از او، زندگی 
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ای توی خودم جمع شدم و سرم را روی گوشه

زانوهایم گذاشتم. فکر کردن به رفتن و نبودنم هم 

داد... فکر کردن به تنها ماندم خواهرم و آزارم می

ساری بیگ... فکر کردن به نبودن در کنارشان... به 

دور ماندن از قره و... حتی آن حیوان زبان بسته را 

 خودم ببرم؟ توانستم باهم نمی

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت چهارم️▪

 

 

ام را خزان و سرما در بر گرفته غم داشتم و سینه

بود... سرمای زمستانی سهمگین بر دلم النه کرده و 

 تمام تنم از غصه نبودن و رفتن یخ زده بود...

ترکید و گلویم به قدری سرم از فرط درد داشت می

 کشیدن هم نداشتم.  خشک شده بود که توان نفس
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کردم و هایم را رها میکردم؟ داشتهچه کار می

زدم و ای که داشتم را میرفتم؟ قید تمام زندگیمی

خاطر دیگران، خانه و کاشانه خود را رها به

 کردم؟می

خواستم دور شوم، حتی خواستم بروم، میدرست؛ می

شدن قبل ازدواج با تکین هم قرارم رفتن بود و دور 

و تنها گذاشتن... ولی حاال... من دیگر تنها نبودم، 

حال کوله باری از مسئولیت روی دوشم بود و باز 

 اسم همسر و عروس را با خود داشتم...

پر آه و افسوس، نگاهم را روی تک به تک وسایل 

آالچیق چرخاندم... بازگشته بودم به آالچیق خودم و 

وسایلش، هورتاش... به آالچیقی که تک به تک 

رنگ و بوی خاطراتی از او را برایم به همراه 

 داشت.

خاطراتی شاید شیرین و شاید تلخ که همان تلخش هم 

 حال به کامم شیرین بود... 
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سمت صندوق رفتم و باالسرش نشستم. بازش به

هایم را بیرون کشیدم و کردم و یکی یکی، لباس

 خواست فکر کنمشروع به تا زدنشان کردم. دلم نمی

به نماندن و رفتن... به رفتن و دور شدن از خانه و 

جا، جا ای که قرار بود اینام... از خانوادهکاشانه

قدر درد داشت جمع کردن بگذارمشان و آخ که چه

 کوله بارم...

هایم به خودم آمدم و یک آن، متوجه شدم تمام لباس

ام. نفسم را آه مانند را تا زده و درون بقچه چیده

 ها رفتم.فرستادم و به سراغ لباس بچهبیرون 

های پینار را جمع کردم و خواستم به سراغ لباس

های تانیش بروم که صدای کودکی را از بیرون لباس

 آالچیق شنیدم.

بلند شدم و خودم را به بیرون رساندم. پسر کوچکی 

 چرخاند.منتظر ایستاده و چشم به اطراف می

 جانا؟-

 نگاهم کرد و تند گفت:
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 اری خان بیگین ایشی وار سیزنَن.*س-

 

———————————— 

 

 *ساری خان بیگ با شما کار دارد.

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت پنجم️▪

 

 

 

یایلقم را روی موهایم مرتب کردم و از آالچیق 

بیرون رفتم. جلوی آالچیق ساری بیگ ماندم و 

خواستم چیزی بگویم که صدای تکین را از داخل 

 شنیدم:
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 از* عمی بیگ! گونش قویماز* وآهلل!اُلم-

 حاال من دانیشیرام*...ُگئرم نُوِلی*.-

باره، تمام تنم یخ زد... استرس به جانم افتاد و به یک

خواست صحبت کند که تکین هم درباره چه می

 شوم؟گفت من راضی نمیمی

نفسم را محکم بیرون فرستادم و پرده آالچیق را کنار 

ید، دستش را برایم بلند زدم. ساری بیگ تا مرا د

 کرد و صدایم زد:

 جا بشین.بیا گلین... بیا این-

سالم آرامی دادم و جلو رفتم. کنارش، روی تخت 

 نشستم و منتظر نگاهش کردم.

 جانا؟ کاری داشتین آتابیگ؟-

ساری بیگ نگاهش را از تکین گرفت و سری برایم 

سمتم کشید و دلجویانه تکان داد. فنجان چایی را به

 گفت:

 زنیم.حاال چاییت رو بخور، باهم حرف می-
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طوری که من استرس دارم، چای از گلوم وآهلل این-

خورم پایین نمیره. بگید چی شده، من بعدا چایی می

 حاال.

فنجان را با سر انگشتانش به طرفم سوق داد و برایم 

ام را بخورم، بعد چشم و ابرو آمد که یعنی اول چایی

 کنیم!یاش صحبت مدرباره

با همان دلشوره و استرسی که یک لحظه هم رهایم 

کردند، فنجان را برداشتم و بدون قند و نقل، یک نمی

 نفس و داغ سر کشیدمش. 

داخل نعلبکی برگرداندمش که ساری بیگ متعجب و 

 باخنده نگاهم کرد.

 نَه خبر گلین! یاواش باالم جان، یاواش!-

 د، چی شده؟نمیشه آروم باشم آتابیگ! حاال بگی-

 

——————————— 
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 شود*الماز: نمی

 گذارد*قویماز: نمی

 کنم*دانیشیرام: صحبت می

 شود.*گئرم نولی: ببینم چه می

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت ششم️▪

 

 

 

دستی روی ریشش کشید و نیم نگاهی به تکین 

 انداخت.

واال گلین... با تکین هم حرف زدم، گفت بهم که تو -

منم گفتم بذار حاال اول باهات صحبت  ذاری،نمی

 کنم، نظرت رو بدونم بعد...
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 درباره چی؟-

کمی خودش را تکان داد و به پشتی تکیه زد. دستی 

 روی پایش کشید و آرام گفت:

جا، پیش ما بمونه... هرچی باشه، اون تانیش این-

پسِر بیوک خان مرحومه، باید دنباله رو راه آتاش 

وایی میشه. از اون اصالت و باشه... بره گیالن، ه

اخالقی که توی این سن و سال باید به خودش بگیره، 

 دور میشه. برای همین میگم...

 میان حرفش پریدم و ناباور گفتم:

 جا؟یعنی... تانیشم بمونه این-

اگه خودت بخوای... بمونه پیش من... حواس من و -

ننه جان بهش هست. خاله و عمه خودت هم که 

 از چی ترس داری؟هستن... 

 ولی...-

سری تکان داد و چشمانش را آرام با سر انگشتانش 

 فشرد.
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دور بودن از پسرت سخته... پسر که نه، -

برادرت... ولی من میگم بذار باشه... هم خواهرت 

مونه، هم اون بچه هوایی نمیشه. االن تنها نمی

چندسالش شده؟ پنج سال؟ توی سنی هست که بتونه 

راه و رسم زندگی و بزرگی به ایل  تربیت درست و

اش رو یاد بگیره... بذار بمونه گلین، من که و طایفه

 میگم بذار بمونه...

سرم را پایین انداختم تا نم اشک درون چشمانم معلوم 

رفتم؟ با چه کردم و مینباشد... تانیشم را رها می

 دلی آخر؟

های چرا سعی داشتند تک تک خاطرات و یادگاری

را از من دور کنند؟ قصد کشتنم را داشتند؟  هورتاشم

ای در سرم خالی کرده و خودشان و مرا همان گلوله

 کردند دیگر!خالصم می

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت هفتم️▪
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توانستم با ساری بیگ مخالفت کنم؟ مسلما نه... می

توانستم حتی "نه" روی پس از ماجرای آن شب، نمی

 . هایش بیاورم..حرف

 با تانیش صحبت کردید؟ اون چی میگه؟-

آره گلین، وقتی تکین اومد و درباره رفتنتون -

خواد جا بود... گفت نمیاد و میگفت... تانیش هم این

جا... شهر رو دوست بمونه... دوست پیدا کرده این

 نداره و تنهاست...

 به تکین چشم دوختم و تند گفتم:

پیدا بکنه تونه توی مدرسه هم دوست ولی می-

 دیگه... مگه نه؟

 تکین سری به نشان نفی تکان داد.

فعال زوده براش مدرسه رفتن. باید توی خونه بمونه -

تونه بیاد و تا وقتی به هفت سالگی نرسیده، نمی

 مونه توی خونه.مدرسه. این چندماه رو تنها می
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 خب من هستم، خواهرش هست...-

 جای تکین جواب داد:ساری بیگ به

هرش؟ خواهرش آیشنه گلین... یه دختر تنها رو خوا-

خوای بی کس و کار ول کنی و بری؟ چندسال تو می

بزرگش کردی... یه سال هم بده دست خواهرت... 

هرچند، این مدت هم کم دست آیشن نبوده. خودت 

ها رو نگه داره... دیدی که تونسته خیلی خوب بچه

 مگه نه؟

هایش هم فتهحرفش حق بود دیگر... جوابی برای گ

 نداشتم... اما آخر... دِل خودم چه؟

تمام مظلومیت و دردم را در صدایم ریختم و آرام 

 گفتم:

دل خودم واسه تانیش تنگ میشه آتابیگ... خودم -

 چی؟ 

ها تعطیلی هم دارن دیگه... خب گلین، مدرسه-

هروقت دیدی خیلی دل تنگ شدی، جمع کن و بیا 

که بچه رو ولی اینموقان... کار سختی نیست که. 
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برداری ببری و هواییش کنی... براش سخت میشه 

 جا کنارم نشسته!ش، همینبرگشتن و موندن... نمونه

تکین سرش را پایین انداخت و لبخند محوی روی 

 لبانش نشاند. 

من دست بوس شما هم هستم عمی بیگ... ولی -

 خب، نمیشه... کار و زندگیم گیالنه! بعدش هم...

 سمت ساری بیگ خم کرد و آهسته گفت:هسرش را ب

 خودتون که از اوضاع باخبرید... باید بریم!-

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت هشتم️▪

 

 

بله، باخبرم که اجازه رفتن رو دادم... وگرنه -

 دونی که... می

 به من نگاه کرد و پر درد ادامه داد:
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دخترم یه دقیقه از من دور باشه... حاال ذاشتم نمی-

خوای برداریش و ببریش گیالن، انگار که که می

قلب منم از سینه در آوردی و داری با خودت 

 بری.می

اش را گرفتم و پشت دستش را دست زمخت و مردانه

 پرمحبت بوسیدم.

نزنید این حرف رو آتابیگ... وآهلل من هم راضی -

 .به رفتن نبودم و نیستم..

پرده اشک، جلوی دیدنم را گرفته بود و بغض 

کوچک چسبیده بیخ گلویم، قصد سر باز کردن داشت 

 انگار...

موندم و اگه به خودم بود که تا آخرش، کنیز شما می-

خوابیدم... به خدا توی این خونه، زیر پای شما می

که از آتام کمتر نبودید برام... ولی نشد دیگه... نشد 

 نم... که دخترتون بمو

هایم برای تکین کمی آزاردهنده بود.... شاید حرف

اش در هم رفته طور چهرهداد که آنشاید آزارش می
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و از من رو گرفته بود... اما من چه گناهی داشتم؟ 

 کردم؟نباید حتی صحبت هم می

دانست آرزویم بود تنها بودن دانست... میخودش می

در غم اویی که و تنها ماندن... تنها ماندن و سوختن 

نماند و رفت... ولی باز جلو آمد و خودش هم در 

 گوشه آن خانه تاریک و نمور غمم، خلوت گزید...

قدر هم نسبتت از من دور دونم قیزیم... هرچهمی-

 َسن!*نین گلینیشده باشه... گینَه َسن ساری

ام را باال کشیدم و لبخندی به زور و کج به بینی

عاشق این پیرمرد شکسته و قدر رویش زدم... چه

توانستم به نبودنش در مهربان بودم... اصال نمی

کنارم هم فکر کنم... برایم نعمت بود و آخ... آخ که 

 قدرش را ندانستم...

بلند شدم و با خداحافظی آرامی، از آالچیق بیرون 

 رفتم.
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——————————— 

 

*گینه سن ساری نین گلینی سن: باز هم تو عروِس 

 ی.ساری هست

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت نهم️▪

 

 

ای که داشتم من آدم قدرنشناسی بودم... نه قدر زندگی

ام هایی که قبال در زندگیرا دانستم و نه... نه قدر آدم

بودند... قدر همسری که برایم هم همسر بود و هم 

رفیق بود و هم تمام دوست... هم دوست و 

هایم... ام بود و تمام نداشتهام... تمام داراییخانواده

رفت و بود و لبخند یک لحظه از روی لبانم کنار نمی

حال... حال محکوم شده بودم به غصه خوردن و 
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زجر نبودن و رفتنش را کشیدن و آخ که قسم خورده 

ش اش را از مسببو جای خالی بودم انتقام تمام نبودن

 بگیرم...

با تانیش و آیشن خداحافظی کردم و نوبت رسیده بود 

به ساری بیگ و فرنگیس خاتون... فرنگیس خاتون، 

هنوز هم دل خوشی از من نداشت... خب، پیرزن 

های هورتاش... او بیشتر به فکر تکینش بود تا بچه

را بزرگ کرده و برایش مادری کرده بود. بیشتر 

ین و زندگی او برایش کنار او بود و مسلما، تک

اش، پسِر آصالنش دید نوهکه میتر بود... اینمهم

زنی بیوه به همراه دو بچه را به خانه خود برده... 

 برایش سخت بود...

کردم، اصال حق با او بود که ناراحت درکش می

بار، عروس باشد و صحبت نکند با دختری که این

 شان شده بود...دیگر خانواده

خواست و من... تصمیم و برای تکین می او آیشن را

 خوشحالی را از او سلب کردم...
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آیشن دختر مناسبی برای تکین بود... عروس خوبی 

شد برای آن خانواده... خواهرکم از تنهایی هم هم می

آمد اما... امان از روزگار ظالم که به اجبار، درمی

هایش را تحمیل من و تک تک اعضای خواسته

 کرد...می مانخانواده

شان خواب بودند... هم فرنگیس خاتون، هم همه

آمد بیدارشان کنم... شب گذشته ساری بیگ. دلم نمی

شان خداحافظی کردم. چه طایفه خودم، چه با همه

طایفه ساری بیگ. اما خب... این خداحافظی دم 

 ترکید از درد و غصه!کردم، دلم میآخری را نمی

دم و باالی سر ساری نفسم را پر آه بیرون فرستا

اش را عمیق و پر بیگ رفتم. کنارش نشستم و گونه

 احساس بوسیدم.

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت دهم️▪
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اشک چشمانم را با سر انگشتانم گرفتم و برای 

ای، صامت نگاهش کردم. پیرمرد شکسته و لحظه

 گذاشتم آخر؟ طور تنهایت میمهربان من... چه

بودم... سپرده بودم که باشد و دختری  به آیشن سپرده

ای که ما را مثل کند برای این پیرمرد و خانواده

دخترشان دوست داشتند... سپرده بودم و باز دلم 

 هایی که قرار بود نباشم...زد برای وقتشور می

سر و پا چشم شده بودم و اطرافم را انگار بار آخرم 

اندم... بوی بینمش، از زیر نظر گذرباشد که دارم می

هایمان کوه و دشت را به مشام کشیدم و به میان دام

چرخیدم... سر قره را در آغوش گرفتم و برای 

 جا ماندم...حرکت همانحرف و بیدقایقی، بی

زور دل از قره های تکین را که شنیدم، بهصدا زدن

 کندم و پهلویش را نوازش کردم.
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آیشن و  مراقب خودت باش قره باالم... حواست به-

 تانیش باشه... یاخچی؟*

ای کشید و سرش را روی شانه و میان موهایم شیهه

 کردم آخر؟طور رهایش میگذاشت. عزیزکم... چه

ملتمس به تکین نگاه کردم که کالفه جلو آمد و افسار 

 قره را گرفت.

عجله کن گونش... داره دیرمون میشه. باید جوری -

 گیالن باشیم.بریم که حداقل تا قبل از ظهر رو 

 ام را باال کشیدم و به آالچیق اشاره کردم.بینی

 های خودت...ها رو برداشتی؟ وسیلهتموم وسیله-

 آره، همه رو برداشتم...-

 از پایین آستیِن پیرهنم گرفت.

 بیا بریم... دیر شده.-

خواست اما... چه دلم بهانه گرفتن و ماندن را می

 ؟توانستم بیاورمای دیگر میبهانه
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 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت یازدهم️▪

 

 

یک آن، به یادش افتادم و لرز آرامی بر تنم 

نشست... تمامم پر از دلتنگی و غصه شد... چه کار 

 کرده بودم من؟

آستینم را از میان انگشتان تکین بیرون کشیدم و با 

 التماس نالیدم:

 فقط چنددقیقه... میشه برم قره تپه؟-

زد، حتی پلک ماند و نگاهم کرد... حرفی نمیساکت 

ای بعد، به خودش آمد و زد انگار... دقیقههم نمی

 سری تکان داد.

 برو سوار اسبت شو... باهم میریم پیش...-
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آب دهانم را فرو بردم تا آن بغض لعنتی را هم پایین 

بفرستم... خمار دیدنش بودم انگار؛ تمام تنم از 

 گرفته بود باز... تنگی دردفرص غصه و دل

سوار قره شدم و پشت سرم جای گرفت. افسار را به 

دست گرفت و تا رسیدن به قره تپه، نه من چیزی 

 گفتم و نه او حرفی زد...

ام، به دیدارش نرفته تقریبا پس از صبح اوِل عروسی

بودم... شرم داشتم از دیدنش... از بودن در 

روی من که دیگر نه اسمش کنارش... از گفتن این

اش را که خودش از باالی سرم است و نه... سایه

برداشته بود... این یکی دیگر تقصیر من نبود... 

مابقی چیزها هم تقصیر من نبودند خب... خودش 

رفت و نماند تا برایم همسری کند... تا برایم بزرگی 

کند... تا شاه دلم بماند و بر سرزمین تنم، با عشق 

 حکم کند...

ته سنگ بزرگ و سیاه رسیدیم... به همان تخ

خورشید هنوز طلوع نکرده بود و آسمان بوی غم 
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داد. بازوهایم را در آغوش گرفتم و با پاهایی می

 لرزان، خود را به تخته سنگ رساندم.

نفهمیدم تکین کجا ماند و با قره چه کرد... نفهمیدم 

صدا در کنارش ماندم و فقط گوش ای بیچنددقیقه

مه سرد و خشمگین باد و لرزی که بر سپردم به زمز

 انداخت را با تمام وجود، به جان خریدم...تنم می

خودم را روی زمین کشیدم و نزدیکش شدم... نفسم 

را پر حسرت بیرون فرستادم و سرم را روی سینه 

 سنگی و سرِد تخته سنگ گذاشتم...

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت دوازدهم️▪

 

 

ت نامرد خطابت کنم یا نه؟ دونم جاش هسنمی-

معرفت، یا نه؟ چون... چون تونم بهت بگم بیمی
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معرفت... خودمم هستم... هم نامرد هستم... هم بی

نموندم هورتاش... نتونستم بمونم... نذاشتن که 

بمونم... به من بود که همون گوشه تاریک و خلوت 

هایی که ازت دارم... آالچیقمون... کنار یادگاری

گرفتم و صدام هم تم... زانوی غم بغل مینشسمی

اومد... نشد هورتاش... حاال هم دارم میرم... درنمی

مثل خودت که رفتی... مثل خودت که ته 

ها... مردونگیت، ختم شد به تنها گذاشتن من و بچه

م از طور خونوادهدیدی چی به سرم اومد؟ دیدی چه

ن تو طور تنهاتر شدم؟ غم نبودهم پاشید؟ دیدی چه

کافی نبود، که باید غم رفتن  و تنها موندنمم به دوش 

 بکشم؟

آرام و پر درد، روی تخت سنگ را نوازش کردم. 

ام سرازیر قطره اشکی از روی چشمم، به سمت بینی

 ی سنگ چکید...شد و روی سینه

بینی هورتاش؟ مردی که اون گوشه وایستاده رو می-

کردی... همونیه که یه روز "قارداش" خطابش می

همونیه که دم به دقیقه درد و بالش رو به جون 
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رفتی... همون که اش میخریدی و قربون صدقهمی

گفتی داداش بزرگترته! همون مرد... اومد و من می

رو به عقد خودش درآورد... همون مرد، با 

مون خاک رحمی تموم روی تن یک وجبی بچهبی

مرد.... ریخت و توی قبرستون دفنش کرد... همون 

های تو رو از میون خاکسترها همون مرد استخون

بیرون کشید و زیر همین تخته سنگ دفنت کرد... 

جا وایستاده و داره خودش رو همون مردی که اون

ترین آدِم این عالم نشون میده... همون مرد خیالبی

کلی درد کشید از وقتی رفتی... کمر خم کرد از 

دیدم که موهاش سفید  وقتی خبر نبودنت رو شنید...

شده هورتاش... گرد پیری روی سر و صورت اون 

تونم فکر کنم وقتی که اسم تو رو به هم نشسته... می

تونم فکر کنم به کشه... میزبون میارم، چی می

کار کنم هورتاش؟ عذابی که روی دلشه... ولی چی

تونم فراموشت تونم ولت کنم مگه؟ میتو بگو... می

هوای شنیدن و زمزمه کردن اسم تو زنده کنم؟ من به 

های موندم... به هوای خاطرات تو و تصور خنده
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هات های تو و شنیدن قربون صدقهتو... تصور خنده

کار کنم با این کار کنم هورتاش؟ چیتوی سرم... چی

 عذابی که بعد از رفتنت به جا گذاشتی؟...

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت سیزدهم️▪

 

 

رویم، ای باالی سرم افتاد و دیدم که آمد و روبهسایه

طرف تخته سنگ نشست... نگاهش بین مِن آن

 وار و تخته سنگ چرخید و آه عمیقی کشید.ُمرده

 کنی با خودت؟کار میچی-

خوای بگی برای تو مهم نیست نبودنش؟ مهم می-

 نیست رفتن و ندیدنش؟

نگ اش را به تخته سسری تکان داد و پیشانی

دارش را شنیدم و با چسباند. صدای گرفته و غم
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دقت، گوش سپردم به اویی که برای اولین بار، پیش 

 کرد...من درد و دل می

بچه بدقلقی بودم... نه دوستی داشتم و نه کسی -

کرد بیاد سمت من... فقط اون بود که جرئت می

کنارم بود و کنارم موند... از همون ده سالگیش... 

یکتر بود ولی مثل یه داداش بزرگتر از من کوچ

کرد برای کرد... دلم ضعف میباهام رفتار می

ای که توی بغل خودم بزرگ های پسربچهمردونگی

های در هایی که برای بقیه بچهشده بود! برای قلدری

کرد... برای غرور و قد کشیدن و برابر من می

بزرگ شدنش... برادر کوچیکم بود... پنج سال از 

کوچیکتر بود! عشق بود برام تا پسر عمو... من 

رفتم؟ شاید ده ساله... ده چندسالم بود وقتی داشتم می

ساله بودم که دست آنام رو گرفتم و قصد رفتن به 

گیالن کردم... تنها بود... تنها موند... دلش اومدن 

خواست... خواست... دلش بودن با من رو میمی

بیاد... اومد و شد حتی آناش رو ول کرد، که با من 
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همه کسم... همه دوست و خانواده من... برادرم بود، 

 پدرم بود، دوستم بود... 

سرش را بلند کرد و زل زد به چشمان منتظر و 

خیسم... نگاه او هم اشکی بود انگار... صدایش 

بغض داشت و درد دلش انگار، داشت از تک به 

 شد...تک کلماتش سر ریز می

.. گفت که داداش کوچیکش داره یه مدتی رو رفت.-

دنیا میاد! تانیشش... تانیشی که اومد و جای من رو به

برای یه مدت کوتاهی، براش گرفت... دوستش 

داشت، خیلی بد هم دوستش داشت... عاشق آناش بود 

هورتاش... عاشق دیدن عمی بیگ، وقتی موهای 

خوند... شعر بافت و براش شعر میآناش رو می

خوند و براش چشم بود! هردم برام می آتاش رو حفظ

 رفتم که کمتر سرتقی کنه جلوی من!غره می

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت چهاردهم️▪
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 لبخندی پر غم، روی لبانش نشست.

پسرکم عاشق بود... عاشِق عاشقی کردن... همیشه -

گفتم که خوش به حال معشوقش... بزرگ با خودم می

خودم، کنار خودم، توی  شد... قد کشید... پیش

دستای خودم! شد هم قد و قواره من... یه سر و 

تر بود. هاش بزرگسن و سالگردن از همه هم

که گذشت و شون... تا اینتر از همهتر و عاقلبزرگ

موقع بود که مرد تانیشش رفت... آناش رفت... اون

تر... سفت و تر... سنگیشد... مرد شد و سنگین

و خوند... درسش رو خوند و سخت، درسش ر

ذاره آتاش تنهایی برگشت پیش آتاش... گفت نمی

جا آنام رو غصه بخوره و درد بکشه... گفت من این

دارم... گفت فرنگیس خاتون هم هست... گفت که 

من باالی سرشون هستم و مراقبشونم... برگشت تا 

پیش آتاش باشه... تا مرهم دردهاش باشه... تا سنگ 

ه و براش مردونگی به خرج بده... صبورش باش
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جداییمون خیلی سخت بود... ساکش رو بست و وقتی 

خواست رو برگردونه، طاقت نیاورد. برگشت و می

بغلم کرد... بغلم کرد و خیلی سخت گریه کرد... 

گفت متنفره از نموندن و رفتن... از رها کردن... 

مون رو باهم شد همهگفت سردرگمه... گفت کاش می

دونستیم که نمیشه... یه ته باشه ولی هردومون میداش

ام اش رو دور شونهدست، ساکش بود و دست دیگه

ام بود و گریه حلقه کرده بود... سرش روی شونه

حال اشک ریختن دونی گونش، من تابهکرد... میمی

حال شکستنش رو هورتاش رو ندیده بودم... تابه

لباس دومادی ندیده بودم... وقتی چندسال بعد توی 

دیدمش... وقتی اون نگاه درخشانش رو، وقتی بهت 

کرد دیدم... تموم دلم پر شادی شد... که نگاه می

باالخره پیدا کرد اونی رو که دلش همیشه طالبش 

تونست همه جوونمردی و بود... اونی رو که می

عشقش رو پاش خرج بکنه... براش خوشحال 

بودنش؟ چرا درد بودم... چرا نباید غصه بخورم از ن

نکشم؟ پسری که توی بغل خودم بزرگ شد... شد 
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بازیم... شد برادرم... شد پدرم... شد همه کسم... هم

چرا نباید غمگین نباشم؟ تو... تو اگه خار توی پای 

خواهری که بزرگش کردی بره، دلت خون 

کشم... ولی می نمیشه؟... خودت بدون من چی

روی خودش بیاره... دونی که... مرد نباید به می

 مرد نباید غصه بخوره... مرد نباید گریه بکنه!

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت پانزدهم️▪

 

 

صدایش سوز داشت... درد و دلش غم داشت و آخ 

نوایش گذشته بود و فکرش را که چه بر سِر دل بی

 کردم...هم نمی

بلند شد و پشتش را به من کرد. متوجه شدم که اشک 

ورتش را پاک کرد. صدایش گرفته بود و روی ص
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اش را در این تاریکی هم پر بغض... چرا ناراحتی

 کرد؟انکارش می

 نگاهم کرد و آرام زمزمه کرد:

ها پشت متنفر بود از دور شدن... از جا گذاشتن آدم-

سرش و تنها رفتن... مطمئنم روح خودش هم توی 

. نذار عذابه گونش... تو بیشتر از این، اذیتش نکن..

 درد بکشه... گناه داره پسرکم...

ام لرزید و نگاهم را به زمین دوختم... چه چانه

چاره و حتی به زبانش هم کشید آن مرد بیمی

 آورد؟نمی

تونم ساکت باشم؟ تو بهم بگو... درِد دلم طور میچه-

هام رو به کی بگم؟ غصه و رو پیش کی ببرم؟ گالیه

ت کنم؟ وقتی برم... هام رو با کی قسمگریه کردن

هام هم تنگ وقتی نباشم... دلش برای همین گریه

کنه توی اون میشه... من مطمئنم! دلتنگی می

 چندوجب جای سرد و تاریک... 
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دستانش روی بازوهایم نشستند و مرا از تخته سنگ 

 فاصله داد. پر درد و با حسرت گفت:

هاش هم نباش... میارمت باز... نگران دلتنگ شدن-

جا باهات هست... حواسش بهت هست... ون همها

 پاشو، پاشو بریم...

ام را باال کشیدم و برای بار آخر، روی سنگ بینی

خم شدم و بوسه عمیق و لرزانی روی تن سرد تخته 

زد... مطمئن بودم سنگ کاشتم. دلم برایش لک می

 شد...حتی برای بوسیدن همین سنگ هم دلم تنگ می

شدم و نگاه آخرم را رویش انداختم. لب گزیدم تا بلند 

قراری کنم... مبادا باز اشک بریزم... باز گریه و بی

مبادا باز دو قدم نرفته، دلم برایش تنگ شود و 

 هوایش را بکند...

جانم را به زده و بیدستم را باال آوردم و انگشتان یخ

 نشان خداحافظی، برایش تکان دادم...

 

 وی ُگئزلَرفصل ششم: مآ️◾
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 قسمت شانزدهم️▪

 

 

سرم را به شیشه ماشین تکیه زده و بدون توجه به 

های آرام و گاه سهمگین ماشین، در افکار خود تکان

غرق شده بودم. حوصله صحبت نداشتم، حتی 

حوصله نگاه کردن به جاده و اطرافم را هم نداشتم. 

خواستم و سکوت... آرامش و فقط آرامش می

کردن به گذشته و کاری که  سکوتی برای فکر

کردم... فکر کردن به تصمیمی که گرفتم و انتخابی 

اجباری که بارش هنوز هم روی دوشم سنگینی 

 کرد...می

پینار روی صندلی عقب به خواب رفته بود و قصد 

بیدارشدن نداشت. انگار باید تا بیدار شدنش صبر 

گشودم، وگرنه مِن کردم و سپس پلک میمی

 صحبت شدن با دیگران؟ا چه به همحوصله ربی
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نیمی از حواسم پی پینار بود و نیمی دیگر، پی 

 های ارزشمندی که جا گذاشته بودم...یادگاری

تر پناهپی خواهر غمگین و گوشه گیری که حال بی

های از قبل شده بود... پی برادری که نگاه تیز گرگ

اش بود و پی پیرمرد ناتوانی اطرافش، روی زندگی

تنهاتر شده بود و سنگ قبری که حال کسی را  که

 برای عزاداری نداشت...

آمد. صدای بارشی که صدای بارش باران می

هایش را به تن شیشه و سقف ماشین رحمانه قطرهبی

 داد. کوبید و خبر از رسیدنمان به گیالن را میمی

 حوصله پرسیدم:جا شدم و بیکمی سر جایم جابه

 خیلی مونده برسیم؟-

 حدود چهار، پنج ساعت... خسته شدی؟-

نه، من خوبم. فقط اگه میشه همین اطراف نگه -

 داری که پینار رو شیر بدم.

سمت کنار جاده هدایت سری تکان داد و ماشین را به

 کرد. خواست از ماشین پیاده شود که پرسیدم:
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 کجا؟ بشین خب...-

 دستی به پشت گردنش کشید.

 .راحت باش، من میرم بیرون-

 هوا بارونیه، بشین داخل ماشین.-

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت هفدهم️▪

 

 

در را باز کردم و از سمت دیگر ماشین، پشت 

نشستم. پینار را در آغوش گرفتم و توی آغوشم تکان 

دادمش که متوجه سنگینی نگاهی شدم. زیرچشمی 

سمت پیرهنم رفت، هوا تا دستم بهنگاهش کردم و بی

 ا دزدید و در ماشین را باز کرد.چشمانش ر

کم خوراکی بیارم. بدون من برم از صندوق عقب یه-

 کنی.صبحونه در اومدیم، ضعف می
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جا پیرهنم را باال زدم و پینار را در آغوشم جابه

غذا به کردم. خوابالود بود و چشم بسته، اما تا بوی 

مشامش خورد، لبانش جنبید. موهایش را نوازش 

کردم و یایلقم را روی سر و صورت پینار انداختم تا 

بدنم هم پوشانده بماند. جاده خلوت بود اما باز هم... 

 هراس داشتم از دیده شدن و دردسر...

ای که به شیشه خورد، سرم را چرخاندم و به با تقه

رف کرده و زیر آن طتکین نگاه کردم. رویش را آن

 باران، منتظر مانده بود.

ای را کمی از در فاصله گرفتم و در را گشودم. بقچه

خاطر بارش کنار پایم گذاشت و با صدایی که به

 باران کمی بلند شده بود، گفت:

 من همین بیرونم، تو راحت باش.-

 خواست برگردد که پایین آستینش را گرفتم.

 بشین داخل ماشین...-

اهی به من انداخت و پس از اطمینان از نیم نگ

پوشیدگی من، سری تکان داد و داخل ماشین نشست. 
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کتش را درآورد و روی صندلی کنارش پهن کرد. 

پینار سیر شده بود و دیگر دست از خوردن کشیده 

بود. از خودم جدایش کردم و پس از مرتب کردن 

 لباسم، روی صندلی گذاشتمش تا بخوابد. 

نار پایم برداشتم و مشغول گرفتن لقمه بقچه را از ک

شدم. تکین ماشین را روشن کرده بود و با جدیت 

اش، ای را از روی شانهکرد. لقمهرانندگی می

 سمتش گرفتم و آرام گفتم:به

 بیا...-

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت هجدهم️▪

 

 

 

 کنم!دارم رانندگی می-
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 شانه باال انداختم.

 کردی، حاال بزن کنار.یماشین رو روشن نم-

، به لقمه در دستش نگاهی انداخت و از روی شانه

 فرمان را چرخاند. 

گیر... اصال چنان بارانی بود و دلهوا هم

توانستم این حالت را تحمل کنم. تا ِکی قرار بود نمی

 طور باران ببارد؟همین

لقمه را از دستم گرفت و مشغول شد. خودم هم 

گذاشتم و سرم را چرخاندم و خیره ای به دهان لقمه

 های لغزان روی شیشه...شدم به قطره

تا رسیدنمان دیگر هیچ صحبتی میانمان رد و بدل 

حوصله، از ماشین پیاده شدم و پینار نشد. خسته و بی

را در آغوش گرفتم. تکین در را باز کرد و 

 رویم ایستاد.روبه

از  برم، تو جلوتر برو براش توی یکیبده من می-

 ها جا بنداز.اتاق

 تونم...می-
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دست دراز کرد و پینار را از آغوشم گرفت. نفسم را 

ها باال کالفه بیرون فرستادم و جلوتر از او، از پله

 رفتم.

دانستم... دیده بودم که چندباری جای کلید خانه را می

کلید را زیر فرش ایوان گذاشته بودند. در خانه را که 

 سمتم آمد.می از بوی نم به، حجم عظیباز کردم

ها نفسم را حبس کردم و داخل خانه شدم. در و پنجره

را یکی یکی، باز کردم تا بوی خانه بیرون برود. 

طرف اتاقی رفتم و رخت خواب پینار را سپس به

 پهن کردم.

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت نوزدهم️▪
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روشن کردن بخاری بودم که با شنیدن مشغول 

 صدای تکین از پشت سرم، از جای پریدم.

 کنی؟کار میچی-

 خب...-

 کنارم، چهارزانو جلوی بخاری نشست.

 تونی؟مگه می-

سرم را به نشان نفی تکان دادم که کبریت را از 

 دستم گرفت و با سر، به اتاق خواب اشاره کرد.

میرم بار  برو پیش دخترت استراحت بکن. من-

 داخل ماشین رو بیارم.

 خوام، خوبم...استراحت نمی-

 سمت آشپزخانه رفتم.بلند شدم و به

 کنم... اگه اشکالی نداره.جا رو مرتب میکم اینیه-

 هایش فشرد.انگشت سبابه و شصتش را پشت پلک

 فقط... خیلی خونه رو عوض نکنی... -
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 فهمیده بودمش... من هم هنوز بوی غزل را از

کردم. دلم گوشه به گوشه خانه احساس می

خواست احساس حضورش در این خانه کمرنگ نمی

کشید؟ خودش طور خودش عذاب نمیشود اما... این

 شد؟بیشتر غرق غصه و غم نمی

اش، سری به نشان تایید تکان دادم و برای دلگرمی

 راه آشپزخانه را در پیش گرفتم.

نازک و دلقدر، کردم که آنفکرش را هم نمی

تنگ باشد... تصوری که از او در ذهنم ساخته دل

 ، در همین صبح به کل نابود شده بود...بودم

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت بیستم️▪
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ها را از داخل کمد بیرون کشیدم و با انزجار، ظرف

به وضعیت داخل کمد چوبی نگاه کردم. چرا به این 

 وضعیت افتاده بود؟

ای باالی سرم افتاد که چشمانم را بستم و باز سایه

 نفسم را پر حرص بیرون فرستادم.

 طوری باالی سرم ظاهر نشی؟میشه این-

 اصال به روی خودش هم نیاورد.

 کنی؟به چی داری نگاه می-

 کمی کنار رفتم تا فضایی برای دیدن داشته باشد.

 داخل کمد سیاه شده... چی شده؟-

 رطوبته... چیز خاصی نیست.خاطر به-

ریزه، میگی چیزی نیست؟ نمیشه پوسیده و داره می-

 که...

 نگاهش بین ظروف و کمد چرخید.

تو بین وسایل رو بگرد، ببین این چندماه دیگه چی -

 خراب شده، بهم بگو.
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 دستش را به سنگ اپن گرفت و بلند شد.

من میرم مدرسه... باید با مدیر صحبت کنم درباره -

 شتنم، ببینم بهم شاگرد میدن؟برگ

 خوای برگردی مدرسه؟می-

جا بود، کیفش را از کنار در اتاقی که پینار در آن

 برداشت.

هاش رو دوست دارم. مدرسه دبستانی و بچه-

های باالتر... تربیت و تونم ولشون کنم و برم پایهنمی

دارن... ادب درست رو توی همین سن و سال برمی

 طور باید تربیت کنم؟من چه ترهاشون روبزرگ

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت بیست و یکم️▪
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کنن. ها تربیت میطوری که بقیه معلمهمون-

 طوری که معلم تو، تو رو تربیت کرده! همون

از داخل اتاقش بیرون آمد و کتی که در دست داشت 

را به تن کرد. کالهی روی سرش کشید و بدون 

اش مشخص باشد، ی در چهرهکه احساس خاصاین

 گف:

من خیلی راحت تربیت گرفتم... چون یتیم بودم، -

چون دنبال ادب شدن و آدم بودن، بودم! چون کسی 

ام، خودم رو نبود گوشم رو بپیچونه و با اولین تنبیه

وقت جوری درست کردم که بعد از اون دیگه هیچ

تیم ی یها با من فرق دارن... بچهتنبیه نشدم. این بچه

دوست نداره تو سری خور باشه... دوست نداره 

حرف بشنوه... دوست نداره اخم ببینه و طعنه بشنوه 

طور بار ، چون پدر باالسرش نبوده اینکه آره

 اومده...

 ناراحت پرسیدم:
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ها خبر داری، که میگی ی بچهمگه از زندگی همه-

دونی؟ مگه به خونه تک مثل تو نیستن؟ از کجا می

ر زدی که بدونی که ننه بابا داره و کی تکشون س

 نداره؟

ای ساکت ماند. زبانش را روی لبش کشید و لحظه

سپس کالهش را از روی سرش برداشت و چندقدمی 

 جلو آمد.

خواست چیزی بگوید که حرفش را فرو خورد و به 

 سنگ اپن تکیه زد.

من احتماال دیر برگردم. اگر گرسنه شدی یا -

های ه یکی از همین پسربچهخواستی غذا بذاری، ب

سر کوچه بگو بره برات خرید بکنه از مغازه. من 

 زنم برای حساب و کتاب.موقع برگشت بهش سر می

روی اپن ضرب گرفته و منتظر جوابم بود که با 

تکان دادن سرم، دست از سرش کشید و با 

 خداحافظی کوتاهی، از خانه بیرون رفت.
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 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت بیست و دوم️▪

 

 

 

وجب به وجب آشپزخانه، از داخل کمدها تا زیر 

فرش و خود دیوار هم سیاه شده و یا کپک زده بود. 

 خواست یک گوشه بنشینم و فقط گریه کنم!دلم می

جا نشینی یکی از دالیلی که هیچ رغبتی به یک

نداشتم، همین بود! ماندن در یک سرپناه و خانه 

ها را دست کم کاری! باز آالچیق قدیمی با کلی کثیف

کردیم و خیالمان از بابت تمیزی و جا میهرسال جابه

 نو بودنشان راحت بود.

جایی وسایل و تمیز کردنشان بود که سرم گرم جابه

 صدای کوبیده شدن در خانه را شنیدم.
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از جلوی کمد بلند شدم و با انداختن چادری روی 

 سرم، به حیاط رفتم.

 دم!بله؟... اوم-

در را باز کردم و با دیدن چهره آشنایی، ابروهایم 

 قدر آشنا بود برایم!باال پریدند. این دختر... چه

 ، بفرمایید؟سالم-

 چادرش را در زیر گلویش مچاله کرد و پرسید:

 سالم، فرنگیس خاتون هستش؟-

 نه، نیومده. اگه...-

میان حرفم پرید و انگار که با خودش صحبت 

 کرد، گفت:می

ای وای... خب باشه. این آش رو مآرجانم نذری -

 پخته، گفته برای شما هم بیارمش.

 کاسه را از دستش گرفتم و متعجب نگاهش کردم.

 آهلل قبول اِلَسین!* بفرما داخل؟-
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برای سرک کشیدن و پاییدن اطراف، کنجکاو بود 

 انگار. نگاهش را از پشت سرم گرفت و تند گفت:

. میام واسه پس گرفتن نه ممنون، من دیگه برم-

 کاسه! 

چرخید و انگار که چیزی یادش افتاده باشد، دوباره 

 نگاهم کرد.

ببخشید... خیلی ببخشید... قیافه شما آشناست... کی -

 بودی؟

باز خواستم چیزی بگویم که خودش جواب خودش 

 را داد:

آهان، فهمیدم. چندسال پیش بود که دیده بودمتون؟ -

 رم!آره! خب دیگه... من ب

در را که بست، راهم را کشیدم و به داخل خانه 

بازگشتم. برای دیدن فرنگیس خاتون آمده بود؟ در 

خواست کاسه را بگیرد و کمال نبودش هم، می

 بازگردد؟
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—————————— 

 

 *آهلل قبول السین: خدا قبول کند.

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت بیست و سوم️▪

 

 

را روی اپن گذاشتم و به آشپزخانه بازگشتم. کاسه 

جا، تنها راه دیوانه نشدن از فرط فکر و خیال در این

 همین بود. 

کردم که دستمال به دست، داخل بشقابی را تمیز می

یک آن، خشکم زد. نگاهم را به عکس کوچک روی 

میز دوختم و نگاهم پر شد از اشک... پر شد از 

 درد... پر شد از غصه...



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2304 

ستمال و بشقاب را همان گوشه انداختم و نزد میز د

رفتم... میزی گوشه خانه، کنار پنجره قرار گرفته و 

های فراموش شده... خدای ها... آن عکسآن عکس

 من... 

ها را یکی یکی، از جلوی میز زانو زدم و عکس

روی میز برداشتم. نگاهش کردم؛ به چشمان عسلی 

دِی عکس هم رنگی که حتی در آن سیاه و سفی

خندیدند و عشق را با درخشیدند... چشمانی که میمی

 زندند... همان نگاه ثابت و مرده وارش، فریاد می

ام را روی صورتش لب گزیدم و انگشت سبابه

کشیدم... قطره اشکی روی عکس چکید که سریع 

پاکش کردم که مبادا کاغذش خیس و خراب شود. 

خودت؟ چه کردی عزیز دل من... چه کردی با ما و 

 با این خانواده آخر؟

به عکس بعدی نگاه کردم؛ آیشن و تکین هم کنارمان 

بودند... با خنده و شوخی، تکین را به آغوش کشیده 

و میانمان جای داده بود. در عکس بعدی هم آیشن 
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کنارم ایستاده بود و با لبخندی بامزه و خواستنی، به 

 نگریست. من می

اشکم روی صورتم بچکد و  سرم را باال گرفتم تا

ام افتاد و آه پایین نریزد. چشمم به خوِد داخل شیشه

از نهادم بلند شد... چه بر ما گذشته بود؟ چه بر سِر 

آن دخترک شاِد بیست ساله آمده بود؟ دخترکی که از 

گرفت... حال شور و اشتیاقش، یک دشت جان می

هایش جاِن همان دشت و کوه را غصه و ناله

 ت...گرفمی

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت بیست و چهارم️▪

 

 

آمد... پینار خواب بود و نفسم به زور باال می

توانستم اشک بریزم توانستم بلند گریه کنم... نمینمی

 و گالیه کنم...
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جا کنار میزها دراز کشیدم و زل زدم به چهره همان

غمش... چهره جذاب و دوست داشتنی و خندان و بی

نگاه عمیقش که موقع گرفتن عکس، خیره شده آن 

بود به من و مِن عاشقی که غرق شده بودم در عسلی 

 چشمانش و عشق شیرین آن...

صورتش را نوازش کردم و نگاه چرخاندم روی تک 

اش... روی آن موهای به تک اجزای چهره

خاطر باران، خیس شده و به عقب داری که بهحالت

پرپشت پشت لبش که باز  فرستاده بود... روی سبیل

فرصت کوتاه کردنش را نداشت انگار... روی 

چشمان درشت و عسلی رنگی که همیشه 

خندیدند... نگاه چرخاندم روی قد و قامت پهلوانم می

و آه که دیگر حتی توان قربان صدقه رفتن و خواندن 

"ُگئز ِورانِن ُگئزی ِچئخِسئن"* را هم نداشتم... به که 

بزنند؟ یک مشت استخوان زیر  خواستند چشممی

 تخته سنگی لبه پرتگاه؟ 

توانستم حتی فکرش را شد فراموشش کنم... نمینمی

ای کوتاه، از سرم بیرون کنم... برای هم برای لحظه



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2307 

کردم؟ صرفا چون به سرانجام کار را میچه باید این

شد رسیدن این عقد اجباری را قبول کردم، دلیلی نمی

 از فکر و دلم بیرون کنم...بخواهم او را هم 

هنوز هم متعهد به او بودم... متعهد به او و 

هایش... به او و عشقش... به او و خاطره

 هایش...یادگاری

ام گذاشتم و به خود عکسش را روی سینه

رمق، فشردمش... همان گوشه خانه، درازکش و بی

اش را به آغوش گرفتم و اشک تنها یادگاری

 ریختم...

ها لعنت به تمام "دوری" و "درد رفتن" کشیدناصال 

 نشاند...که دلمان را به خاک سیاه می

 

————————— 

 

 *گئزورانن...: چشِم کسی که نظر دارد، در بیاید.
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 قسمت بیست و پنجم️▪

 

 

 

های آشنایی، الی پلک گشودم و صاف زدنبا صدا 

روی زمین نشستم. دستی روی چشمانم کشیدم و با 

 دار پرسیدم:صدایی خش

 خیلی وقته خوابم؟-

 دونم! دم غروبه، ِکی خوابیدی؟نمی-

 نالیدم:

 ای وای، پینار! -

توجه به اویی که باالی سرم مانده بود، بلند شدم و بی

ردم و با دیدن پینار سمت در دویدم. در را باز کبه

غرق در خواب، نفسم را آسوده رها کردم. صدایش 

 را از پشت سرم شنیدم که گفت:
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رفتم مغازه، گفت کسی نیومده خرید بکنه... خودم -

 یه تعداد وسیله گرفتم، کم و کسر داشتی بهم بگو.

طرفش چرخیدم و خواستم تشکر بکنم که متوجه به

را از روی اش روی عکس شدم. عکس نگاه خیره

 زمین برداشت و دستی رویش کشید.

ش تنگ شده... قرار بود این من هم دلم واسه-

ها رو وقتی میاد گیالن برای کار، بدم بهش... عکس

خواست بهت هدیه بده که داشته فرصت نشد... می

گفت یه یادگاری درست حسابیه، حتی بهتر باشی! می

 ید! کناز آهن آالتی که از خودتون آویزون می

لبم برای لبخند، به باال کج شد و نفسم را پر آه بیرون 

 فرستادم.

 اسمشون طالست، نه آهن!-

که نگاهش را از روی شانه باال انداخت و بدون این

 عکس بردارد، آن را روی میز گذاشت.

 های اونه، نه من!صحبت-
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سمت زمین کنار در، به دیوار تکیه زده و خود را به

را دور زانوهایم حلقه کرده و پر  ُسر دادم. دستانم

 درد گفتم:

 دلم واسه اون روزها تنگ شده.-

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾
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ارزیدن روزهای پردردسری بودن... ولی باز می-

 به کشیدن اون دردسرهاش.

حضورش در آن کاباره و آن ساختمان افتادم که یاد 

لبخند کمرنگی روی لبانم نشست. نگاهم کرد و با 

 دیدن لبخندم، اخم ریزی کرد و آرام پرسید:

 خندی؟چی شده؟ به چی می-
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هم فشردم و سرم را به عالمت نفی تکان لبانم را به

 دادم.

 هیچی، یاد چیزی افتادم. -

 ی میز گذاشت.الی چشم تنگ کرد و عکس را رو

 امیدوارم اون چیز درباره من نباشه!-

لب گزیدم تا به خنده باز نشود. خدا لعنتت نکند 

موقع بود؟ تکین، آخر االن موقع یادآوری وقایع آن

اش گرفته بود انگار! سری تکان داد خودش هم خنده

 و از میز فاصله گرفت. 

 ها خراب شده بودن؟ چی الزم داریم؟چی-

کرد؟ شاید از آن عوض می داشت بحث را

کشید! دروغ چرا، برایم اش خجالت میگریناشی

 اش!عجیب و جالب بود آن رفتار نوجوان گونه

طرف گاز هم ها به کل خراب شده، یهکمد ظرف-

ی پنجره رو پوسیده، دیوار هم رنگ نیازه. حاال پرده

تونم بشورم، ولی اون چوِب سر پرده رو می

 کنم دیگه.کارش بدونم چینمی
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 اون هم خراب شده؟-

 آره، برو یه نگاه بنداز...-

خواست داخل آشپزخانه بشود که نگاهش به کاسه 

 آش روی اپن افتاد.

 این رو کی آورد؟-

 چشم بستم و به ذهنم فشار آوردم.

دفعه که اسمش چی بود؟ زهرا خانوم بود دیگه؟ اون-

 جا، دیده بودمش... اون آورد.اومدم این

 ایی باال رفته نگاهم کرد.با ابروه

 طور فهمیدن ما هستیم؟چه-

 حتما ماشین رو دم در دیدن.-
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فکر نکنم، آخه من که ماشین رو با خودم بردم -

 مدرسه. 

برایم جالب شده بود حاال! تکانی به خودم دادم و آرام 

 پرسیدم:

 امروز مناسبت خاصیه؟ -

کمد ظروف را جلو کشید و سعی کرد به بیرون از 

 خیال جوابم را داد:آشپزخانه، هلش دهد. بی

 نه!-

 پس... حتما تو رو توی راه دیده، نه؟-

که نفس وسط حال ایستاد و دست به کمر، درحالی

 زد، گفت:نفس می

 دونم، شاید. حواس من که به اطراف نبود. نمی-

ندم. باید این قضیه زبان به دهان گرفتم و ساکت ما

داشتم، مبادا را، حتی فکرش را هم نزد خود نگه می

 که تکین بویی ببرد...
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نگاه زهرا را در همان روزهای اول شناختم... 

نگاهی که جستجوگر کمی توجه و عشق از سوی 

توانستم به او بگویم؟ یا شان بود! چه میمرد همسایه

گر را دیبه تکین؟ که دست از پا خطا نکنید، هم

 نبینید، پس از طالقمان راحت باشید؟ 

گفتم... نه از کارهای زهرا، به نه... نباید چیزی می

تکین... نه از ازدواج تکین، به زهرا... باید این راز 

چیز را به دست داشتم و همهرا پیش خود نگه می

 سپردم...تقدیر می

های تکین، از فکر و خیال بیرون آمدم و با صدا زدن

 وی زمین بلند شدم.از ر

 بله؟-

ها اگر حوصله سر و کله زدن با تمیزکاری و این-

ها رو رو داری، برو سراغ آشپزخونه و ظرف

بذارشون یه گوشه. من وسایلی که باید دور انداخته 

برم بیرون. برگردم، چوب پرده و خود بشن رو می
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تونی از اتاق کنم. ببین میپرده رو هم بازشون می

 و برداری ببری آشپزخونه؟من صندلی ر
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 برم.آره، تو برو، من می-

همراه کمد از خانه بیرون رفت و به آشپزخانه رفتم 

تا ظروف را روی اپن بچینم. پس از اتمام کار، 

صندلی را به آشپزخانه بردم و سپس خودم به اتاق 

 نم.بازگشتم که به پینار سر بز

دخترکم چندساعتی در خواب بود و حتی برای 

گرسنگی و تشنگی هم بیدار نشده و صدایم نزده بود. 
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که پیرهنم را باال به آغوش گرفتمش و درحالی

 زدم، نگاهم را به گوشه نامعلومی از اتاق دوختم.می

سرم را به دیوار تکیه زدم و بدون توجه به سر و 

آمد، خود را به یصدای تعمیراتی که از آشپزخانه م

 دست خواب سپردم...

 

 

*** 

 

 

گذشت. ای از بودنم در خانه تکین میچندهفته

ها شروع شده بودند و او هم صبح تا غروبش مدرسه

گذراند... خانه را در مدارس و خارج از خانه می

آمد بلکه من راحت باشم و معذب نشوم... نمی

کرد. هرچند، با نیامدنش بیشتر از قبل معذبم می

طور او را هم از خانه و دانستم نباید اینمی

اش آواره کنم. اما خب... تقصیر من چه بود؟ کاشانه
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خواست خودش بود که در خانه نماند... خواست 

خودش بود که از صبح تا ظهر و ظهر تا غروب را 

الس از در دو مدرسه تدریس کند، آن هم به دو ک

تر... خب... شاید بحث های بزرگها و بچهدبستانی

روزمان هم کمی تاثیر داشت، اما نه به قدری که آن

 او را به کل، در خانه نبینم...

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت بیست و نهم️▪

 

 

ام غریب بودم و احساس غربت و تنهایی داشت خفه

... کرد. نه راه پیش داشتم و نه راه پسمی

توانستم از حاال بگذارم و بروم. بازگشتم در این نمی

مدت کوتاه، به حتم شک برانگیز بود و محکوم بودم 

 به ماندن و سوختن به آتش انتخابم...
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آخرین قاشق سوپ را هم در دهان پینار گذاشتم و 

شد و بشقاب را کنار پایم گذاشتم. حالش بهتر نمی

 کرد.غییر نمیای هم تکردم، حتی ذرههرکاری می

کار کنم. آواره و حیران، دانستم چهدیگر نمی

های از ای نشسته و گوش سپرده بودم به نالهگوشه

سر دردش و وای که جگرم داشت شرحه شرحه 

 آمد.شد و صدایم هم درنمیمی

 پینار جان... آنا َسنه قربان اُلسون*... وای آهلل...-

کرده و صدای زنگ در خانه که آمد، چادر به سر 

از جای پریدم. در را به امید دیدن تکین باز کردم و 

 با دیدن زهرا، آه از نهادم بلند شد. 

وقت را تلف نکردم و به داخل خانه کشیدمش. 

کرد و حتی توان پلک زدن هم مبهوت نگاهم می

 نداشت. مستاصل و نگران گفتم:

زهرا جان، طبیب الزمم، حال دخترم بده! کجا -

 ببرمش؟
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ادش رفته بود انگار. گره چادرش در زیر حرفش ی

 گلویش را سفت کرد و با لکنت گفت:

 االن... االن کجاست؟-

تونی تا تونی... میتوی خونه... وای آهلل! می-

تونم پینار رو توی خونه ول مدرسه بری؟ من نمی

دونم هم کجا ببرمش! خودت برو، یا اگه کنم! نمی

چه رو بفرست. های توی کوپیدا کردی، یکی از بچه

 دستم به دامنت زهرا...

 

 

————————— 

 

 *آنا سنه قربان اولسون: مادرت، قربانت شود
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ای نگذشته بود که صدای ماشین را جلوی درب دقیقه

خانه شنیدم. پینار را به آغوش گرفتم و دستم را 

ز شد و طرف در بردم که در، رو به بیرون بابه

 قامت تکین در چهارچوب در ظاهر شد.

جلو آمد و بدون هیچ حرفی، پینار را از من گرفت و 

سمت ماشین قدم تند کرد. از استرس تمام تنم یخ به

جوشید کرده و به لرزه افتاده بود. چیزی ته گلویم می

 خواست باال بیاید. و می

دار و هم گره زدم و با همان چادر گلرا بهدستانم 

آبی رنگم، سوار ماشینش شدم. زهرا در سر کوچه 

 کرد.مانده بود و نگاهمان می

برایش سری به نشان تشکر تکان دادم و موهای 

 دخترکم را نوازش کردم. 

 طوری شده؟از ِکی این-

 از... از دیشب...-
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ستادن لبانش را روی هم فشرد و همراه با بیرون فر

 نفسش، پر حرص گفت:

 از دیشب حالش بده و تو تازه به من میگی؟-

کردم؟ مگه من تو رو توی خونه کار میچی-

جا غریبم... کسی دیدم؟ بعدش هم... خودم که اینمی

گفتم؟ فقط رفتم؟ به کی میشناسم... کجا میرو نمی

تون برای من و تو آشنا بود، که همون دختر همسایه

 ینار خوب نیست و فرستادمش دنبالت...دیدم حال پ

گفتی! اگه دیشب باید همون دیشب بهم می-

 بردیمش پیش دکتر، وضعیتش االن این نبود.می

 آب دهانم را سخت فرو بردم و لرزان پرسیدم:

 وضعیتش چیه؟-

رنگ به رو نداره... کل بدنش سرده... چی به سر -

 این طفل معصوم اومده؟

 فتم و نالیدم:سرم را میان دستانم گر

دونم... من که طبیب نبودم و دونم... وآهلل نمینمی-

ترین دردهام هم نیستم تکین! من حتی واسه کوچیک
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طور باید سر در بیارم؟ طبیب باالی سرم بود، چه

ذاشتم کار جا بودم... اگه مغان بودم که، نمیاگه اون

 جاها بکشه...به این

خاند. ماشین را فرمان ماشین را با تمام توانش چر

سمتم چرخید و عصبی ای نگه داشت، بهدر کوچه

 نگاهم کرد.
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 تونی پیاده بشی؟طوره؟ میحالش چه-

 نگران به پینار چشم دوختم.

 ترسم!تونم تکونش بدم، مینه، نمی-
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 از ماشین پیاده شد و پینار را در آغوش گرفت. پیاده

 حرکت درآمدم.شدم و پشت سرش، به

ای ایستاد و در زد. با مشت و محکم. جلوی در خانه

گویی که آمده بود طلبش را از صاحب خانه بگیرد. 

رحمانه و طلبکارانه چشم به در دوخته قدر بیهمان

 بود.

در باز شد و زن نسبتا مسنی در درگاه در ظاهر شد. 

 کمی عقب رفت و سالم آرامی داد.

 شده پسر؟ خوبی تو؟ چی-

 ببخشید، حاِل..  این بچه بده. میشه بیایم داخل؟-

زن کنار رفت و اجازه داخل شدن را داد. تکین رفت 

 و من هم پشت سرش، داخل خانه شدم و در را بستم.

پینار را روی تختی در حیاط گذاشت و زن هم در 

 کنارش نشست.

 چی الزمشه؟ برم بگیرم و بیام.-

دفتر روی تخت کند و چیزهایی را کاغذی از داخل 

 داخلش نوشت.
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 سریع برگرد، حال این بچه خوب نیست.-

مانده جان باره، آن باقییک دستانم سست شدند و به

در تنم هم رفت. پریشان حال و عصبی، جلو رفتم و 

 با بغض و عصبی پرسیدم:

 یعنی چی حالش خوب نیست؟-

دن نگاه تکین روی من بود اما او هم از حرف ز

سمت در خروجی عاجز مانده بود. زن، تکین را به

 هل داد و دست مرا گرفت و روی تخت نشاند.

 ت... بچه تو هست دیگه، آره؟بیا بشین کنار بچه-

 ام را باال کشیدم و سر تکان دادم.بینی

 آره، آره.-
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تر، یا نزدیکقدر هم دوستش داری. بمعلومه چه-

 لباسش رو دربیار. این پیرهن باالییش رو.

اش، پیرهن پینار را از تنش بیرون کشیدم طبق گفته

 و روی بازوهایش، مشغول گشتن شد.

 وا! پس رد واکسن کو؟-

 نالیدم:

 واکسن؟-

 ها دیگه دخترجان! بچه چرا واکسن نزده؟-

 هم فشردم و با درد گفتم:هایم را بهپلک

 اشت، گفت الزم نیستش، بچه سالمه!چون ماما نذ-

 اش کوبید.با کف دست به پیشانی

حاال مگه حتما باید مریض باشه که واکسن بزنید؟ -

 کار کردید شماها با این طفل معصوم؟ چی

 نگاهم بین پینار و آن زن، در چرخش بود.
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های طایفه و ایل نزدن! چون الزم کدوم از بچههیچ-

 نبود. چون...

خب پس... البد فکر کردید چون اون باالدستی ایل؟ -

هاست و  مریض ولشون کردین گفته، به ضرر بچه

 به امون خدا! ای بابا...

پیرهن پینار را به تنش کردم و منتظر، به زن چشم 

 دوختم.

 کوبید.هاونی برداشته و چیزی را در آن می

جا؟ دوست من ماماِن همون آقایی که آوردت این-

اش داشتم... این دم دم سر پا نگهبود. عمری خو

تونستم خودم رو آخری که فوت شد... اصال نمی

که باالی چهل سال پیشش بودم و دوا ببخشم. با این

اش داشتم کال! ولی باز داروش دادم، زنده نگه

های ایل شما رفتنش برای من سخت بود. این بزرگ

طور راحت بخشن؟ چهطور خودشون رو میچه

ها رو خراب افات، زندگی این بچهخاطر خربه

 رسن؟شون میکنن و خودشون به زندگیمی
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اش را کرده بود و عین کدام خانی راحت زندگی

خیالش هم نبود؟ کدامشان درد نکشیده بود و تا االن 

 هم سالم مانده بود؟

ساری بیگ...  از همان آتای خودم تا محمود و حتی

کرد، بار خطاکار، خطاکار بود... وقتی خطایی می

داد. خرید و انجامش میگناه و رنجش را به جان می

دیگر برایش چه فرقی داشت که گناهش کوچک 

ها باشد یا بزرگ و باشد، یا بزرگ؟ مختص بچه

 شان؟ چراغ خانه
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گرفت. خواه گناه، گناه بود و باالخره تقاص پس می

ه، مجبور بودی اطاعت امر کنی و زیانش را یا ناخوا

 به جان بخری...

تکین باالخره آمد و پالستیک را کنار پای زن 

 گذاشت.

زن پالستیک را برداشت و ورقی از آن بیرون 

کشید. چیزهای ریزی از داخل آن ورق را، توی 

 هاون ریخت و باز کوبید.

زیاد نریختم، در حدی که بچه به هوش و حواس -

ردا ببرش و حتما واکسن بزنش... توی بیاد. ف

 کنن برات.کار رو میها اگه بگی، حتما ایندرمونگاه

تکین از ما فاصله گرفته بود و طول و عرض اتاق 

 کرد. را طی می

زن پودر داخل هاون را در آبی حل کرد و چندقاشق 

از آن، توی گلوی پینار ریخت. خودم را جلو کشیدم 

 و آرام پرسیدم:

 .. خانوم.-
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 بهارم! جانم؟گل-

 م خوب میشه دیگه، نه؟باهار خانوم... حال بچهگل-

 چیزی نگفت و با چشم، به تکین نگاه کرد.

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت سی و چهارم️▪

 

 

     

 نفسس را با آه بیرون فرستاد و گفت:

بینی؟ برای جا رو میمرد سی، چهل ساله اوناون -

خودش آقایی شده! مادرش که مریض بود... اومد 

ست... گفت مریضه و پیش من و گفت حامله

ترسه بچه ناقص و مریض باشه... خودم بچه رو می

های خودم! مریض زائوندمش! خودم، با همین دست

بود، سالمش کردم. دردی داشت، درمونش کردم. 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2330 

شده برای خودش... یه آقاست هزار ماشاهلل!  االن یلی

 دختر تو هم خوب میشه... نگران نباش.

گاه تخت دلم کمی آرام گرفته بود. سرم را به تکیه

 حیاط تکیه زدم و به تکین چشم دوختم.

 بهار، مرا از فکر و خیال بیرون کشید:صدای گل

 شناسیش؟خیلی وقته می-

 پر افسوس گفتم:

 ی میشه.، یه چند مدتآره-

 تکین جلو آمده و با اشاره به پینار گفت:

 میشه بردارمش دیگه؟ -

 آر جوانک، بردارش. -

ای ریخت و محتویات موجود در هاون را داخل کیسه

 چند کیسه دیگر هم به دستم داد.

بیا دخترجان، این کیسه پودر شده رو اول بده بهش. -

م وقتی تموم شد... اندازه ها رو که دیدی؟ اگه الز
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بود خودت له کن. نتونستی، بیا پیشم و برات 

 درستش کنم. خب؟

 روی پینار را با پتویی پوشاند و از تکین پرسید:

 جا هست دیگه؟این خانوم، این-

بهار چشم گرفت و نگاهش را به من تکین از گل

 دوخت.

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت سی و پنجم️▪

 

 

 آره، یه مدتی هستیم...-

 اش...بیاد، برای بچه پس میگی-

 دخترمه! -
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زن با ابروهایی باال رفته نگاهمان کرد. چشمش 

 میان من و تکین چرخید و آرام پرسید:

وای خداجان! تو ِکی ازدواج کردی، من نفهمیدم؟ -

دید... کلی خدا رو شکر... اگه غزال بود و می

 شد برات! خوشحال می

ام را بوسید و با بغل کرد و به خود فشرد. گونهمرا 

 ذوق نگاهم کرد.

چه دختر ماهی هم هست، هزار ماشاهلل! آخ اگه -

 رفت! غزل بود... از خوشی، از حال می

تشکر کردم و نگاه حیرانم را به تکین دوختم. زدن 

بهار این حرفش ضروری بود؟ حتما باید مرا پیش گل

 کرد؟!هم معذب می

ع کردن تخت بود که تکین آرام صدایم مشغول جم

 زد:

 گونش!-

 نزدش رفتم و منتظر، نگاهش کردم.

 چی شده؟-
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 پینار را کمی از تنش فاصله داد.

دستت رو بکن توی جیب داخلی کتم، کیف پولم رو -

 بیرون بکش...

 تر گفت سریع باشم!بهت زده نگاهش کردم که آهسته

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 ششمقسمت سی و ️▪

 

 

 

ناچار، دستم را باال آوردم و داخل کتش فرو بردم. 

 جیب پایینی کتش را گشتم که زمزمه کرد:

 جا نه! جیب باالتر... اون-

هم فشردم و دستم را آرام باال هایم را محکم بهپلک

 اش داشتم و پرسیدم:کشیدم. روی جیب باالیی نگه
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 جاست؟این-

کردم و یاش روی صورتم را احساس منگاه خیره

توانستم قسم بخورم که تمام صورتم از این می

 احساس مسخره و حرارتم، سرخ شده بود! 

ضربان نسبتا تند قلبش را دقیقا پشت دستم احساس 

کردم. سر انگشتانم را به داخل جیبش رساندم. می

جیبش دقیقا روی سینه چپش قرار داشت و این 

 کرد.اش معذبم میوقفهضربان تند و بی

ف را با دو انگشت گرفتم و بیرون کشیدم. چند کی

اسکناس را در دست گرفته و باز خواستم کیف را 

سر جایش بگذارم که سریع دستم را فاصله داده و 

 گفتم:

 بمونه دستم، رسیدیم میدم بهت.-

بهار، از موافقت کرد و با خداحافظی و تشکر از گل

 خانه بیرون رفت.

 ان نگاهش کردم.پول را کف دستش گذاشتم و قدرد
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دونم اگه شما رو نداشتم، دستتون درد نکنه. نمی-

 باهار خانوم!کردم گلکار میچی

ای جان، اصال الزم نیست دخترجان! تکین هم پسر -

باهار! من، تو هم... عروسم! چه ناز هم میگی گل

 تُرکی دیگه، نه؟ از آشناهای پدری تکین؟ 

را کف دستش گذاشتم و با دلی آسوده، سوالش پول 

 را جواب دادم:

 بله، تُرکم.-

های بزرگی که آتای من هم ترک بود! از این تُرک-

کار شدن! حاال هروقت بیجلوش خم و راست می

بودی، تنها بودی، دلت گرفت... جمع کن و بیا پیش 

من. سرجمع سه کوچه باهم فاصله داریم. باشه؟ 

 میای دیگه؟

 خوام مزاحمتون بشم آخه!ینم-

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾
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 قسمت سی و هفتم️▪

 

 

باهار قربونت بره دخترجان! چه مزاحمتی؟ تو گل-

شناسم، هم مثل دختر خودمی برام... تکین رو که می

به اون باشه شب و روزش رو توی مدرسه 

گذرونه. حال دخترت که خوب شد، حتما بیای. می

رفت... خیلی بده آدم اشت یادم میمنم تُرکی کم کم د

ای که بهت سر بزنه، زبونی نداشته باشه! نه بچههم

ای... فعال برو... برو که نه خانواده و در و همسایه

 شوهر و دخترت منتظرن.

دوباره در آغوش کشیدمش و خداحافظی کردم. تکین 

کشید. پینار را داخل ماشین نشسته و انتظارم را می

گذاشته بود و خودش هم منتظر،  روی صندلی عقب

 کرد.نگاهم می

 بیا بشین جلو، بذار بچه راحت بخوابه.-

 در را بستم و کیف پول را روی پایش گذاشتم.
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 دستت درد نکنه... رسیدم خونه، حساب می...-

 ای را تکان داد و میان حرفم پرید:عصبی دسته

چشم، دیگه چی؟ فعال برگردیم و جای بچه رو -

 توی خونه باهات حرف دارم.بنداز، من 

آب دهانم را فرو بردم و مستاصل نگاهش کردم. 

کرد که مرا زیر دین خود فرو چرا داشت کاری می

 ببرد؟

به خانه رسیدیم و جلوتر رفتم تا لحاف و تشکی 

برای پینار پهن کنم. صدایی از بیرون از خانه 

آمد. صدایی نانه و کنجکاو که گویی داشت می

 پرسید...یسواالتی را م

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت سی و هشتم️▪
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دلم طاقت نیاورد و از خانه بیرون رفتم. به بهانه 

پینار، جلو رفتم و با دیدن زهرا ابروهایم باال پریدند. 

 جا، منتظر مانده بود؟چندساعت را همین

این کاسه سوپ رو مآرجانم پخته، برای اون بچه. -

 داشتید، بگید...اگه باز چیزی الزم 

تا مرا دید، لبخند کجی به رویم زد و برایم سر تکان 

 داد.

سالم، دستت هم درد نکنه. ولی فعال سوپ الزم -

 نیست!

نسبتا آرامی که به پهلویم خورد، ابرو در  با سقلمه

الزم هم کشیدم و تند به تکین نگاه کردم. خب سوپ 

بهار گفته بود کردم؟ خوِد گلکارش مینبود دیگر، چه

 تا مدتی غذای گرم به خوردش ندهم!

 ولی بازم دستتون درد نکنه، زحمت کشیدید.-

 زهرا رو به تکین کرد و کاسه را کمی جلو گرفت.

 آقا تکین...-
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دید؟ جلو رفتم و کاسه مگر بچه را در آغوشش نمی

 را از دست زهرا گرفتم.

 تونه. بده به من خانم ااُلسان*!توی بغلشه، نمیبچه -

لبخند کجی به رویم زد که برایش سر تکان دادم و 

همان لحظه، پای تکین را به سهو لگد کردم! در را 

 بستم و تا روی برگرداندم، شنیدم که آرام پرسید:

 اون لگد برای چی بود؟-

 عمدی نبود!-

 عمدی نبود و استخونم رو له کردی؟-

اال انداختم و در را باز کردم تا داخل خانه شانه ب

 بشوم.

کاسه سوپ را روی اپن گذاشتم و به تکین کمک 

 کردم تا پینار را توی رخت خوابش بگذارد.

خوای فکر کن. من که از عمد لگد حاال هرچی می-

ام که دستم هرز بره و لگد بزنم به نکردم. مگه بچه

 پا و پهلوی ملت؟!
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__________ 

 

معنای االسان: خانم شوی )دعای خیری به *خانم

 که عروس شوی"( "انشاهلل

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت سی و نهم️▪

 

 

 

ها را خیلی وقت بود که نداشتیم... این بحث کردن

عنوان مهمان، به این خانه شاید از آخرین باری که به

آمده بودم... تا به امروز! مدتی را هردو آتش بس 
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ده بودیم و االن اصال حوصله بحث کردن و اعالم کر

 جنگ و دعوا با او را نداشتم!

صبر کن ببینم... تو واسه چی بهم حرفی نزدی؟ -

چرا هیچی نگفتی از مریض بودن این بچه؟ مگه من 

تونستی گشتم به این خونه؟ توی این فاصله نمیبرنمی

 بهم بگی که ببرمش جایی واسه درمونش؟ 

ها سر من بشکنند؟ نیامد و کوزهقرار بود باز کاسه 

 نبودنش هم تقصیر من بود؟

دونستم تو ِکی میای و ِکی میری؟ اصال من چه می-

دیدمت که بخوام حرفی هم بهت مگه توی خونه می

قدر بزنم؟ نبودن خودت رو گردن من ننداز تکین. این

ساکت بودن و حرف نزدنم رو تقصیر من ننداز که 

صر نیستی. درسته که دونی خودت کم مقخوب می

مون رو خودمون انتخاب نکردیم. چهارچوب زندگی

خوایم توی چهارچوب ولی انتخاب اتفاقایی که می

زندگیمون باشه، به عهده خودمونه. قرارنیست چون 

این ازدواج به تصمیم و انتخاب دلی خودمون نبوده، 

طور که من حتی همدیگه رو هم عذاب بدیم. همون
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کنم، تو هم سعی کن حضور من ینبودنت رو درک م

 و این بچه رو توی زندگیت درک کنی.

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت چهلم️▪

 

 

ها های فرش کشیدم و خیره به آندستم را روی گل

 ادامه دادم:

سواد هستم، اما تجربه بودن توی یه زندگی بی-

دونم چی درسته و چی اشتباه. مشترک رو دارم. می

طوره و تا بودن توی یه زندگی مشترک چهدونم می

چه حد و تا ِکی باید کوتاه بیای و یه جاهایی تمومش 

کنی لجبازی رو. شاید سن و سالت از من بیشتر 

باشه ولی من زندگی رو به دندون گرفتم و حفظش 

قدری کردم. دختر بودن، زن بودن، مادر بودن، اون

 کنی...اسون نیست که فکرش رو می
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 ایش تکان خورد و کالفه گفت:کمی سر ج

برای راحتی تو نبودم این چندوقت رو... که کنار -

بیای با این وضعیت و این خونه... که سرت گرم 

خودت و بچه و این خونه بشه و با دیدن من، اون 

دونستم این کم، کمتر بشه. نمیداغ روی دلت یه

قدر به ضرر تو اتفاقات قراره پیش بیاد و نبودنم، این

 پینار باشه...  و

کمی نزدیکش شدم و با صدایی گرفته، جوابش را 

 دادم:

ببین، این خونه و زندگی واسه تو هست. نه من و -

دخترم! این تویی که باید بیای و توقع یه جا برای 

آرامش و استراحتت داشته باشی. نه من و دخترم! ما 

که فقط مهمونیم تکین، این چندمدت رو هم عوض این

کنی به امون اری کنی، مهمون رو رها میدمهمون

خدا که چیه، فقط راحت باشه؟ تو توی این خونه حق 

داری، باید باشی، اصال فکر کن ما یه اتاق جدا 

ات داریم برای خودمون، تو هم بیا و توی خونه

 راحت باش و زندگی کن.
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 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت چهل و یکم️▪

 

 

 ای گفتم:امرانهنگاهش کردم و با لحن ع

موقع ذاریم و میریم، اونحاال بعد از یه مدت ما می-

اختیار تام این خونه با خودته. حاال درسته ما هم 

هستیم، اما نه برای عذاب دادن تو! برای زندگی 

ای که کردن هرچند موقت باهات! فرار نکن از خونه

طوری منم معذب میشم از خودت صاحبشی... این

خاطر حضور منه کشم که بهجالت میبودنم، منم خ

بار حاال که جمع کرده و رفته و هرچندشب یک

 اش...گرده به خونهراهش افتادنی برمی

دستی دور دهانش کشید و کمرش را کمی صاف 

 کرد و هم زمان با بیرون دادن نفسش گفت:
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 چی بگم واال...-

همه صحبت نکردم حرفی هم برای زدن داری؟ این-

 ه دلیل الکی من رو از سرت باز کنی! که تهش با ی

 سمت آشپزخانه رفتم.از کنار بلند شدم و به

 ای؟ یا قراره برگردی مدرسه؟خونه-

 طور؟چه-

 آرام گفتم:

 یه چایی دم کنم... -

 بلند شد و پالتویش را از تنش درآورد.

ها سپردم حواسش ام فعال. به یکی از معلمنه، خونه-

 ه چون من نیستم...های امروزم باشبه کالس

طرف آشپزخانه رفتم و کتری را روی حرف بهبی

شعله گذاشتم. کمی در آشپزخانه وقت کشی کردم تا 

 آب کتری به جوش بیاید.

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾
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 قسمت چهل و دوم️▪

 

 

طرفش رفتم و کنارش نشستم. حامل چای، بهبا سینی 

قندان را هم از داخل سینی روی فرش گذاشتم و با 

 جدبت نگاهش کردم.

 تو... چندسالته؟-

 ابروهایش را باال فرستاد و پرسید:

 طور؟چه-

 سواله!-

 سی و هشت... نه!-

نفسم را محکم بیرون فرستادم و به لبه براق فنجانم 

 خیره شدم. 

هامون... قراره تا هشت ت و حرفطبق گفته خود-

ماه دیگه از هم جدا بشیم... درسته؟ توی این هشت 

جا هستم... تو هم باید قرار ازدواجت ماهی که این
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رو بذاری. فعال که ازدواجمون رو ثبت محضری 

 نکردیم؟ 

 گیج جوابم را داد:

نه فعال، نگفتی ِکی بریم دنبال کارهاش... اصال -

 فرصت نشده.

به کسی نباید درباره این ازدواج بگی  خوبه...-

باهار هم گفتی... اون رو کس! به گلتکین... هیچ

بهش توضیح میدم و میگم که حرف باید بین 

خودمون بمونه. میگی یه مدتی مهمون هستم و قراره 

 برگردم... درباره ازدواج تو هم...

 اخم پررنگی میان ابروانش نشاند.

 من قرار نیست ازدواج کنم!-

 متقابال اخم کردم و با جدیت گفتم:

خوای! ده سال بعد، بیست سال بعد، نیاز بیخود نمی-

کنی به بودن یکی کنارت. به شنیدن سر و پیدا می

ات، به درد و دل و صحبت ها توی خونهصدای بچه
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تون که هست... با یه نفر... همین دختر همسایه

 زهـرا...

 شنیدم که آرام گفت:

 ام هست... چاییت رو بخور!خونهصدای بچه توی -

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت چهل و سوم️▪

 

 

 

لب گزیدم و سرم را پایین انداختم. چرا طوری 

 داد؟کرد که مرا در تنگنا قرار میصحبت می

 وار گفتم:خیره به لبه براق لیوانم، آهسته و زمزمه

 خب آره، فعال هست...-



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2349 

شد و با برداشتن کت از کنار پایش، به میان بلند 

 حرفم پرید:

برو سراغ بچه، حالش بد نشه. من برم استراحت -

کنم... چیزی برای شام الزم نداری، برم بگیرم 

 بیارم؟

 نفسم را پر افسوس بیرون فرستادم.

 نه، چیزی الزم ندارم. برو استراحت بکن.-

را طرف اتاقش رفت و در با تکان دادن سرش، به

بست. نگاهم خیره به در بسته بود و فکرم، پیش 

توانستم فکر کنم به طور میهایش... چهصحبت

ای که مشخص شده بود اما در راه، نامعلوم آینده

 رهایش کرده بودیم؟

سرم از فکر زیاد و اتفاقات امروز درد گرفته بود. 

شد. کم کم، سر و صدای شکمم هم داشت بلند می

خوردم، ِکی بود؟ اصال مگر غذا  ای کهآخرین وعده

ام قرار داده های زندگیخوردن هم در ضرورت

 بودم؟
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سرم را میان دستانم گرفتم و فکر کردم... فکر کردم 

توانستم کمی بار روی دوشم را طور میکه چهبه این

سبک کنم. فکر کردم به هشت ماهی که قرار بود در 

... اگر جا و با حضور این مرد مرموز بگذرانماین

طور مرموز رفتار خواست این مدت را هم همینمی

هایش مرا معذب کند... به خدا کند و با این صحبت

 که تحملش از حدم خارج بود...

ماه بود که بلند شدم و باالی سر پینار نشستم. یک

ماهم بدون او گذشته بود تانیشم را ندیده بودم... یک

، برای نوازش و دلم برای دیدنش، برای بوییدن تنش

 موهایش تنگ شده بود...

دلم برای خواهرکم هم لک زده بود... برای غریبی 

و مظلومیتش... برای آن عشق در نگاهش... خدای 

حجم از فاصله و  کار کرده بودم؟ اینمن، چه

که سایه کسی باالی سرم دلتنگی... فقط برای این

 نباشد؟

کنم... توانستم خیانت خب... به دلم که دیگر نمی

هایم شوم و با خیال خیال آن سالتوانستم بینمی
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چه بر من و اوِی راحت و بدون فکر کردن به آن

 کشته شده گذشت، بشوم...
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 قسمت چهل و چهارم️▪

 

 

هایم انداختم. شال بافت نسبتا بلندی را روی شانه

ر بازوهایم را در آغوش گرفته و آخرین نگاهم را س

تا سر کوچه چرخاندم. در این باران و این فصل 

سرد و دلگیر، باز دست از سر کوچه خیابان 

ها را داشتند. چتری باالی سر گرفته و خیابانبرنمی

 کردند...متر می

اصال چیزی هم از خاصیت دلگیرکنندگی باران 

آلود، عادت شد؟ یا دیگر به این هوای غمسرشان می

 کرده بودند؟
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خریدم صدا و سرمای ش شده و به جان میسراپا گو

هر قطره بارانی که روی تن من و آن خیابان 

 چکید...می

ای صدا و پر آه گوشهدِل گرفته و چشِم نمناکم، بی

 نشسته و به جاده زل زده بودند. 

شان رسیدم. شال بافت را محکم باالخره به در خانه

در دور خود پیچیدم و چشم انتظار، به در زل زدم. 

را باز کرد و با دیدن من، گل از گلش شکفت انگار. 

دستم را گرفت و مرا به داخل حیاط کشاند. خواستم 

هایم را روی تخت گوشه حیاط بنشینم که شانه

 چرخاند و مرا به داخل خانه هل داد.

 کنی آخه! بیا بریم داخل.قدر تعارف میچه-

ی، اداخل خانه شدم و بدون نگاه کردن به حتی گوشه

سمتی رفتم و تکیه به پشتی زدم. تومانم را زیرم به

 جمع کردم و شرمنده نگاهش کردم.

 مزاحم شما هم شدم.-

 این چه حرفیه؟ بشین گلین، من االن میام.-
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لبخند تلخی از اسمی که صدایم زد، روی لبانم 

ها تنگ قدر دلم برای این "گلین" شنیدننشست. چه

 شده بود...

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾
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با سینی چایی به نزدم آمد و کنارم نشست. به پشتی 

 تکیه زد و با لبخند بزرگی روی لب، پرسید:

 دخترت کجاست؟ حالش خوبه؟-

ها چندهفته پیش اومد پیشم. زن آره، یکی از همسایه-

خوبی بود... امروز دید دارم میرم، گفت بده دخترت 

نگه دارم. منم دادمش و خودم اومدم پیش رو من 

 شما.

 شناختیش دیگه؟می-
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فنجان چایی را برداشتم و دستم را دور فنجان حلقه 

 کردم تا کمی گرم شود.

شناختش. برای همین دادم بله، تکین هم گفت می-

 بهشون که نگه دارن...

طوری تنهایی پاشو بیرون خوبه، هردم خودت همین-

رت بخوره. چندوقته اومدین برو، یه هوایی به س

گیالن؟ من که خیلی وقت بود از تکین خبر نداشتم. 

ش تنگ شده، تقریبا بعد از فوت غزل... دلم واسه

 زن نازنینی بود.

چاره... چه پر با یادآوری غزل، دلم گرفت. زن بی

 درد و غصه زندگی کرد...

 ماه شاید.یه-

 ِکی ازدواج کردین؟-

 زده نگاهش کردم.غم

 ماه و یه هفته! یه-

 نفسش را پر آه بیرون فرستاد.
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 ای بابا... پس تو...-

 سرم را به نشانه تایید تکان دادم.

دونم اش شد... میتکین هم پابند یه زن بیوه و بچه-

حقش نبود، بار سنگینیه برای یه مرد که تجربه 

داشتن یه زندگی مشترک دونفره رو نداره و یه روز 

بینه صاحب یه خانواده سه از خواب پا میشه و می

 نفره شده! ولی خب... چاره چی بود؟
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سمتم کشیدم و دستش را روی دستم خودش را به

 گذاشت. ناراحت نگاهم کرد و پرسید:

 همسرت... فوت شده؟ یا جدا شدین؟-

 فوت شد... پسرعموی تکین بود...-
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را روی دهانش گذاشت و ناباور نگاهم کرد. دستش 

ای به شناخت انگار... لحظهاو هم هورتاشم را می

 سکوت گذشت و آرام گفت:

خواستم ناراحتت کنم وآهلل... ببخشید گلین... نمی-

فقط... کدوم پسرعموی تکین بود؟ همون پسر بور 

کرد؟ فکر کنم ده، دوازده که باهاشون هم زندگی می

 موقع.داشت اونسال بیشتر ن

 سری تکان دادم.

 آره، همون پسر...-

 جویانه گفت:دستم را آرام نوازش کرد و دل

کار دنیا همینه... پدر آدم رو درمیاره. تا دم مرگ -

برتش... من که کلی زخم خوردم ازش... اگه می

 بدونی چی به سرم اومده...

هردو برای دقایقی ساکت مانده بودیم و خیره به 

که ی، به فکر فرو رفته بودم. بدون اینبخار چای

 نگاهم را از فنجان بردارم، پرسیدم:
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طور پاشدید اومدید گیالن؟ فکر کنم گفته شما چه-

 بودید که تُرک هستید.

 نفسش را پر آه بییرون فرستاد.

دی*! اگه بگم که کامت تلخ هی، گلین... دردیم ُچخ-

 میشه، فعال چاییت رو بخور.

 نگاهش کردم. کنجکاو و دردمند

 بگید، واقعا دوست دارم بشنوم.-
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فنجانش را میان دو دستش فشرد و خیره به نقطه 

 نامعلومی، شروع به تعریف کرد.

دوازده سالم بود که نشوندنم پای سفره عقد... یه -

های همین ایل و طایفه مرد سن باالیی بود، از خان
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گفتن وقتی لب چشمه رفته بودم آب بیارم، ر... میدا

من رو دیده. من که بچه بودم، هیچی بارم نبود. 

دونستم... دختر یه خانواده درست و غلطش رو نمی

روستایی بودم و حاال مجبور بودم به کوچ و 

جایی... هنوز ماهانه نشده بودم و شوهرم جابه

از برگ شد. فکر کنم دوستم داشت! نزدیکم هم نمی

 گفت...تر هم بهم نمیگل نازک

متوجه لبخند تلخ گوشه لبانش شدم. دل من هم گرفت. 

 معلوم بود دل پر دردی داشت از آن روزهایش...

تازه سیزده ساله شده بودم، که از خواب پا شدم و -

یه لکه خون قرمز و بزرگ روی تشکم دیدم... کل 

بچه لرزید... کشیدن و من چهارستون بدنم میمی

فهمیدم اصال این واسه چیه! بودم دیگه، نمی

آقاخان فهمید و گفت صداش رو درنیارم... گفت حسن

بذار فکر کنن که عروس شدم! خب، من که عروس 

خان آقاهای حسنشده بودم. باز چیزی از حرف

 فهمیدم!نمی
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دستم را دور زانوهایم حلقه کردم و با عالقه، به 

زبان شیرینی داشت هایش گوش سپردم. چه صحبت

 این زن!

یه روز از خواب بیدار شدم و شنیدم که صدای -

شلیک میاد. دویدم بیرون، دیدم مامورهای حکومتن. 

ها رو ترسوندن. مردها ریختن توی ایل و زن و بچه

نبودن، رفته بودن برای چرا و یا شکار... یکی از 

ها جلو رفته بود برای بیرون کردنشون، دختربچه

ن و سر دختره خورد به سنگ... درجا فوت هلش داد

شد مادر ُمرده... من وقتی رسیدم که عزم رفتن کرده 

 بوده... ندیدمشون. نموندن که ببینمشون...
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ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2360 

نفسم را در سینه حبس و نگاهش کردم. چنان غرق 

من آن روزهایش بود که به گمانم، اصال حواسش پی 

 و االنش هم نبود.

ها آقاخان اومد... اومد و وقتی صدای مویه زنحسن-

رو شنید... وقتی فهمید همچین کاری کردن... رفت 

جا گفتن برای یکو اون مامور رو پیدا کرد... می

نشین کردن ما اومدن، ولی مادر اون بچه رو به 

قدر آقا رو تا حاال اونخاک سیاه نشوندن... حسن

قدر عصبانی ندیده بودم... دیده بودم... اونناراحت ن

دونی مامور رفت و اون مامور رو پیدا کرد... می

چاره و مردم فروش کی بود؟ داداش من! داداش بی

 غیرت من!من... داداش بی

 لب گزیدم و مبهوت نگاهش کردم. خدای من...

دونست اون جوونک خام کیه... آقاخان نمیحسن-

ه! وقتی آوردش وسط ایل، دونست داداش مننمی

ها نشوندش و لوله تفنگ گذاشت روی میون آالچیق

ش... تازه به خودم اومدم... جلو رفتم و گفتم شقیقه

شناخت. خیلی داداشمه! هرچند، اون که من رو نمی
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سال پیش از روستا رفته بود. ما هم فقط یه عکس 

کوچیک و سیاه و سفید داشتیم ازش. با همون کت 

و کاله روی سرش... لباس ارتش خیلی خاکستری 

 اومد!بهش می

 اش نوشید و به فنجانم اشاره کرد.قلوپی از چایی

 بخور قئزم... چاییت سرد شد!-

 کمی خودم را جلو کشیدم و مشتاق نگاهش کردم.

 االن دیگه نمیشه که. شما بگو اصال چایی یخ شد! -

 لبخندی زد و نفسش را عمیق بیرون فرستاد.

ت رو بخور، من برم میوه بیارم. بعد حرف تو چایی-

 زنیم حاال... تا غروب هستی دیگه؟می

 زده جوابش را دادم:خجالت

کم زودتر برم. تکین قراره چندساعت دیگه باید یه-

برگرده. من هم تا ناهار خوردم، بلند شدم و اومدم. 

 تونم زیاد بمونم و به شما هم زحمت بدم.نمی
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چه زحمتی آخه گلین؟ این چه حرفیه؟ بشین ببینم، -

 من االن میام!

های قالی، فکر کردم به تا آمدنش، خیره به گل

ام... چه دردی کشیده بود روزهای سپری شده

 چاره!بهار... زن بیگل

جای او کردم که اگر من بهداشتم به این فکر می

اگر مجبور بودم بین همسر و کردم؟ کار میبودم، چه

برادرم یکی را انتخاب کنم... کدام را انتخاب 

 کردم؟می

ترم کرده بود... ها، گیجگیج بودم و فکر کردن به این

خواستم به این چیزها فکر کنم اما... مگر در ایل نمی

قدر قدر آدم غریبه وجود داشت؟ چهو طایفه ما، چه
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ها م، کار غریبهاحتمالش بود که کشته شدن هورتاش

 باشد؟ 

چشمانم را بستم و سرم را به دستانم تکیه زدم. حتی 

 داد...فکر کردن به آن هم آزارم می

بهار، سرم را باال آوردم و گنگ با شنیدن صدای گل

 نگاهش کردم.

 چرا به فکر رفتی گلین؟ خوبی؟-

رویم، روی کنارم نشست و ظرف میوه را روبه

 زمین گذاشت.

 طوری.کنید وآهلل، نمیشه که اینمیام شرمنده-

 داری بکنم؟طوری؟ مهمونی خب، نباید مهمونچه-

 آهی کشیدم و با لبخند نگاهش کردم.

 طور تونستید با اون وضع کنار بیاید؟چه-

 ای هم دارم مگه؟کار کنم؟ چاره دیگهچی-

 سیبی برداشت و مشغول پوست گرفتنش شد.
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رو کشیدم داخل آالچیق... بهش گفتم آقاخان حسن-

اون مرد کیه... اول کلی تعجب کرد. ولی بعد 

تونه کاریش بکنه. گفت اگه ام شد، گفت نمیشرمنده

ولش کنه، خون اون بچه حیف و پایمال میشه. گفت 

غیرت ما زیر سوال میره... بهم گفت یادت داشته 

هات رفتار کنی که یادشون باش، باید جوری با دشمن

تر از مردهای ایل های ایل خیلی باغیرتبمونه، زن

هستن... باید جوری رفتار کنی که ترس ازت به 

دلشون بشینه و به خودشون جرئت حتی بد نگاه 

کردن به مردمت رو هم ندن... بهم گفت و گفت و 

 قدری گفت که خودم تفنگ رو از دستش گرفتم...اون
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برش سیبی به دستم داد و خودش هم مشغول خوردن 

قدر درد کشیده بود زن شد... چهشد. باورم نمی

 چاره...بی

چندسالم بود؟ هنوز به چهارده هم نرسیده بودم! یه -

زاده واقعی هم نبودم ولی دختر روستایی... حتی ایل

باالخره، عروسشون که بودم! دوسال پیششون بودم 

و یاد گرفتم، ازشون ایستادگی رو و ازشون غیرت ر

سنگ یاد گرفتم، ازشون زندگی کردن و گاهی دل

شدن رو یاد گرفتم! یاد گرفتم به خاطر شرف و 

آبروت، گاهی حتی باید قید خانواده خودت رو هم 

آبرویی اش بود، بیوقت نگن خانوادهبزنی... که یه

شرفی نچسبه کرد، سرپوش گذاشت روش. ننگ بی

وقت چیزی از ماها باقی دیگه اونرومون که 

مونه... تفنگ رو گرفتم، رفتم و گذاشتم روی نمی

سرش... به غلط کردن افتاده بود... اصال 

دونست من خواهرشم! بهش گفتم... گفتم و گریه نمی

کرد... گریه کرد و التماسم کرد ولش کنم، ببخشمش، 
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گفت رحم کنم به آتا و آنام! رحم کنم و نذارم داغ 

 ون بمونه روی دلشون! جو

 نفسش را پر افسوس بیرون فرستاد و نگاهم کرد.

آقاخان گفت به همه، یه ایل کوچیک بودیم... حسن-

که حواسشون باشه حرفی به روستای پایین نبرن... 

شلیک کردم و... خبر بردن براشون که برادرم شهید 

تونستم شد... با افتخار مرد... تنها کاری بود که می

 خانواده خودم بکنم... برای 

تکه سیب در دهانم خشک شده بود. حتی دیگر توان 

جویدنش را هم نداشتم. نگاهم کرد که سیب را به 

 زور فرو بردم و آرام پرسیدم:

 مامورهای حکومت... بازم برنگشتن؟-

سرش را به نشان تایید تکان داد و برش دیگری از 

 سیب به دستم داد.
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 قسمت پنجاه و یکم️▪

 

 

آقاخان... چرا، باز هم اومدن... اومدن دنبال حسن-

ازشون وقت خواست، به حکم احترامی که براش 

قائل بودن، گذاشتن یه شب دیگه هم پیشمون بمونه... 

آقاخان من قاتل بودم... من کشته بودمش! ولی حسن

نذاشت حتی دهن باز کنم... اون شب، برام مثل شب 

قدر پر عذاب و زجر... اون ر بود... هموناول قب

فرصت خواسته بود که یه شب دیگه هم پیش 

اش بمونه و من از خودم پرسیدم که چرا تا خانواده

االن خودم رو از این مرد دریغ کردم؟ که واقعا 

مردونگی به خرج داده بود و کاری به کارم 

سوخت... دلم نداشت... دلم به حال زندگی خودم می

بود برای اون مردی که قرار بود سرش باالی  کباب

آورد... آخروقت بود، دار بره و باز خم به ابرو نمی

رفتم پیشش... نذاشت بمونم. گفت برم، گفت هنوز 

جوونم، گفت حیفم! گفت وقتی دلم راضی نیست به 
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این بودن، برم بهتره. گفت از اولش هم دلم راضی 

... ولی اون دوستم نبود، االن نباید به خودم اجبار کنم

داشت! اون از همون روز اول دوستم داشت... حاال 

 به خاطر من...

کشید... فهمیدم چه میچشمانش پر شده بود. می

توانستم حال خرابش را درک کنم... حال من بودم می

اش را میان دستانم گرفته بودم و با که دستان یخ زده

 شتم.فشردن آرام دستانش، سعی در آرام کردنش دا

خودم موندم، موندم و تا خود صبح، عشق ورزیدم -

آقاخان به مردی که شرف رو یادم داده بود... حسن

یه مرد اصیل بود... یه اصیل که اصالت از تک تک 

بارید... صبحی کلماتش، از تک تک رفتارش می

اومدن و با خودشون بردنش... سر صبحی داشتم 

ریه نکنم... کردم، ولی بهم گفت که گخون گریه می

گفت که محکم باشم... گفت همه زندگی و چشم امید 

این ایل، به منه! به من و اقتدار من، به سر پا موندن 

آقاخان رو بردن ولی بعد از اون، هیچ من... حسن

احدی جرئت نکرد پا به ایل ما بذاره... جرئت نکرد 
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یه نگاه چپ به دخترهامون بندازه... حسن آقا رفت و 

 ام...عدش، ماما بهم گفت که حاملهچندماه ب
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لب گزیدم و منتظر نگاهش کردم. دوره نکردن 

خاطرات و یادآور نشدنشان، سخت بود برایم... 

قدر آن روزهایش، مرا یاد ایام چندماه پیشم چه

 انداخت... می

یه پسر بود... یه پسر کاکل زری! اسمش رو بچه، -

گذاشتم رشید... چون واقعا رشید بود پسرم! یه بچه 

ساله رو تا دوبرابر تو پر و درشت، که مِن چهارده

شدنم برده بود... موقع زایمانش، شانس آوردم که 

گفتن گفتن سن و سالم کمه، میزنده موندم. می

م داشت روی هااحتمال مردنم هم باالست! وقتی چشم
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آقاخان افتاد و نفسی برام نمونده بود، یاد حسنهم می

افتادم... پیشم نبود، چهارده ساله بودم و یه زن بیوه، 

ولی یاد ایستادگیش افتادم، یاد مردونگیش، یاد 

که سرش رو به چوبه دار داد که شرفش، یاد این

اش حفظ بشه... من چرا باید خسته خانواده و طایفه

دنیا آوردن تنها یادگاریش؟ موندم، رای بهشدم بمی

موندم و آوردمش... همه تعجب کرده بودن. اصال 

شد که بتونم! خالصه گذشت... گذشت باورشون نمی

 و رشید دو سالش شد...

 لبخندی به رویم زد و با اشاره به دستانش، پرسید:

 چرا تو هم یخ زدی گلین؟-

 سرم را پایین انداختم.-

خیلی شبیه به همه... ولی من... من هامون داستان-

نتونستم... وقتی خبرش رو آوردن که حامله بودم، 

ام نداشتم... ای هم از آتای بچهام نموند... جنازهبچه

 پسر رو به اسم پدرش دفن کردم...

 ای وای...-
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اش گذاشت و روی موهایم را سرم را روی شانه

 بوسید.

 نم.خواستم ناراحتت کببخشید، وآهلل نمی-
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 ام را باال کشیدم و کمی از او فاصله گرفتم.بینی

نه، تقصیر شما که نیست... تقصیر خودمه... شما -

خیلی قوی بودید... ولی من نه! من نتونستم... با 

 که بزرگتر هم بودم، ولی نشد...این

ا به دیوار مشغول پوست گرفتن پرتقالی شد. سرم ر

تکیه زدم، چشم بستم و بوی پرتقال را به مشام 

 کشیدم.
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شناسه... دل و جرئت داشتن که سن و سال نمی-

یکی تا همون پیری هم جرئت دفاع حتی از 

ترین حالت هم اش رو هم نداره... به پستخانواده

مونه، با غیرتشه که میره! آدم با غیرتشه که میمی

وقتی غیرت نداشته باشه، گیره. زندگی و جون می

انگار وجود نداره. انگار کال زندگی نکرده. ولی 

طلبه. همین موندن بعد از درد کشیدن هم جرئت می

 طلبه...دل شیر می

دونه داره وقتی صاحب دل نمی دل شیر چه فایده-

 کار بکنه برای آروم شدن؟دقیق باید چی

 اخم ریزی کرد و آهسته پرسید:

 ر فوت شد؟طوشوهرت... چه-

 از پشت پرده اشک نگاهش کردم و آرام گفتم:

 به قتل رسید!-

ای ساکت دستی روی صورتش کشید و برای لحظه

 ماند.

 به کسی شک نداری؟-
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 سرم را به نشان تایید تکان دادم.

یه چندنفری هستن... شما تعریف کنید... نوبت من -

 رسه!هم می

 چه دل پری داری تو دختر... -

 دستی گذاشت و دستم را گرفت.را داخل پیشپرتقال 

هات یخ کردن دختر. من برم چایی بیارم، دست-

 صبر کن...

 اعتراض کردم:

 ای وای، الزم نیست. بشینید!-
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اخم ریزی میان ابروهایش نشاند و اشاره کرد که سر 

 جایم بنشینم.

دنت یخ کرده. بذار، من االن حرف نزن، تموم ب-

 میام.

ای از رفتنش گذشت و در نبودنش، به دقیقه

کردم... االن مگر مثل او، هایی که زد فکر میحرف

همه شیرزنی هم وجود داشت؟ که بتواند بماند و این

 درد بکشد و باز، سر پا باشد...

رویم نشست و فنجانم را پر با کتری و قوری، روبه

 کرد.

قدر زحمتتون بدم... من نیومدم که اینببخشید، -

 شرمنده میشم وآهلل.

خواد شرمنده بشی. تو هم دختر خودم، چه نمی-

فرقی دارید؟ بعد از عمری پای مهمون به این خونه 

 باز شده، از همون یه مهمون هم پذیرایی نکنم؟

قندان را هم جلوی پایم گذاشت و اشاره کرد که 

 بردارم. 
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، بدنت گرم بشه. باهم حرف اول چاییت رو بخور-

 زنیم حاال...می

فنجان را برداشتم و میان دو دستم گرفتمش. عطر 

پذیرش در مشامم که پیچید، چشم بستم بخش و دللذت

 و دم عمیقی از آن گرفتم. 

وقتی رشید دوسالش شد، چی شد؟ حرفتون نصفه -

 موند...

خوام حواست رو خوب حواست جمعه! هی من می-

 ی تو نذار!پرت کنم، ه

 خندیدم و مشتاق نگاهش کردم.

طوری تونه همینکنید که آدم نمیجوری تعریف می-

ماجرا رو ول کنه. اصال عاشق صحبت کردنتون 

 شدم من! حاال بگید... چی شد بعدش؟

سری تکان داد و مشغول پر کردن فنجان خودش 

شد. قوری را که روی در کتری گذاشت، نگاهم کرد 

 و ادامه داد:
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شیدم دوسالش بود که بهم یه خبر آوردن... ر-

 گفتن...
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بهار از جایش همان لحظه، صدای زدن در آمد و گل

 بلند شد.

ببخشید، من برم در رو باز کنم و بیام. تو بشین -

 چاییت رو بخور.

برایش تکان دادم و منتظرش نشستم. در فکر سری 

فرو رفته بودم که صدای آشنایی به گوشم خورد و 

 هایم تیز شدند.گوش

 بیا داخل پسرجان، بیرون نمون. هوا سرده.-

 نه، من خوبم. دستتون درد نکنه. بهش بگید بیاد...-
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 کنی؟ بیا دیگه.چرا تعارف می-

دست تعارف ندارم با شما که خاله جان، بچه -

ست، گفتم زودتر برگردیم که بچه رو هم همسایه

 بگیریم...

ام انداختم. تکین چه بد بلند شدم و شال را دور شانه

موقع آمده بود! خواستم بیرون بروم که سینه به سینه 

 بهار شدم. اخم ریزی کرد و آرام گفت:گل

ساعت هم اش یککجا اومده به این زودی؟ تو همه-

 جا.نیست که اومدی این

 اش را بوسیدم.با محبت گونه

دست شما هم درد نکنه. کلی زحمتتون دادم. انشاهلل -

بمونه برای یه موقع دیگه. میام، مفصل باهم صحبت 

 کنیم.می

 بازوهایم را بغل گرفتم و با افسوس گفتم:

تون سر حاال من هم تنهاام... شما هم اگر حوصله-

 شناسید که؟.. میی ما.رفت، یا تنها بودید، بیاید خونه

 دستش را پشت کمرم گذاشت تا مرا همراهی کند.
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چه فرقی داره من بیام یا تو؟ پاشو تو بیا، شاید -

بهونه بشه که یه دست و رویی هم به سر این خونه 

 بکشم و زیر کتری رو روشن بکنم.

 قدر بامحبت بود این زن...چه

نم، باهار خاجا بشم گلاش جابهتونم همهبا بچه نمی-

ها. اش بچه رو بسپرم به دست همسایهنمیشه هم همه

 همون، شما قدم روی چشم من بذارید و بیاید.
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ای، به از خانه بیرون رفتیم و تکین را دیدم که گوشه

هایش نگاه درختی تکیه زده و به نوک ِگلی کفش

 کرد.می
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مان، سرش را بلند کرد و از با شنیدن صدای پای

رویمان درخت تکیه گرفت. نزدیک آمد و روبه

 ایستاد.

 سالم!-

سری برایم تکان داد و آرام، زیر لب جوابم را داد. 

 بهار خانوم نگاه کرد و متواضع گفت:به گل

 دستتون درد نکنه. ببخشید، زحمت دادیم به شما.-

چه حرفیه پسرجان؟ گلین هم مثل دختر منه. ما این -

 که باهم این تعارفات رو نداشتیم!

تکین باز تشکر کرد و جلوتر از من، به راه افتاد تا 

بهار کردم و از ته ماشین را روشن کند. رو به گل

 دل گفتم:

ممنونم ازتون، کلی حال و هوام عوض شد. بیاید -

ردو. دیدن یه حتما پیشم، از این دلگیری دربیایم ه

 وطن، برام دنیا دنیاست.زبون و همهم

به روی چشم، دخترجان. تو هم هروقت اومدی، -

 قدمت روی چشم.
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زور، به خانه فرستادمش تا در خداحافظی کردم و به

سرما نماند. جلوتر رفتم و با چشم دنبال تکین گشتم 

 سمتش برداشتم.که با دیدن ماشینش، قدم به

در را بستم. منتظر ماندم تا سوار ماشین شدم و 

ماشین را روشن کند اما قصدش را نداشت انگار. 

نفسم را بیرون فرستادم و خواستم طوری، سر بحث 

 را باز کنم.

 زودتر برگشتی؟-

 آره، این اطراف بودم، گفتم بیام دنبالت.-

 مشکوک نگاهش کردم.

 تو خوبی؟!-

 سری برایم تکان داد.
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 آره، فقط...-

 الی چشم تنگ کردم و پرسیدم:

 فقط چی؟-

ماشین را روشن کرد و فرمان را چرخاند. ماشین را 

 به جاده انداخت و پس از چندثانیه تاخیر گفت:

خواستم موقع برگشتن یه سری لباس گرم برای تو -

تون رو نداشتم. گفتم تو رو و پینار بخرم، ولی اندازه

 رم که...بب

 شرمنده جوابش را دادم:

دستت درد نکنه، هیچ الزم نیست. ما لباس گرم -

 داریم.

اش نمیشه. های قبلیش اندازهپینار بزرگ شده، لباس-

باید براش لباس جدید و نو بخریم. تو برای خودت 

 کار به بچه داری؟دندگی کن، چییه

 دلخور رو برگرداندم.
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لجبازی نیست، فقط نیاز نداریم. اگر الزم حرف -

 تونم برم بخرم.بود، خودم می

کم حاال که من اومدم دنبالت، وقت آزاد هم دارم. یه-

میوه و خوراکی هم برای خونه بخریم. دوروز بعد 

خوای داری بکنی. چی میمهمون میاد، باید مهمون

 جلوش بذاری؟

 خب...-

 سکوتم را که دید، آرام گفت:

 کنی؟ بعد به من میگه...ی لجبازی میدید-

خصمانه نگاهش کردم که ساکت شد و بحث را ادامه 

نداد. انگار که از خدا خواسته و از سر تفریح، با او 

جانب و بهکردم! چه حقبحث و جدل می

 کرد!ازخودراضی هم صحبت می

ای نگه دقایقی گذشت و باالخره ماشین را گوشه

اده شود که نیم نگاهی به داشت. خواست از ماشین پی

 من انداخت و پرسید:

 چتر برنداشتی؟-
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 سرم را به نشان نفی تکان دادم.

 نه، فقط همین شال رو برداشتم.-

 باشه... بیا پایین، راه زیادی تا بازار نداریم.-

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت پنجاه و هشتم️▪

 

 

ش از ماشین پیاده شدم و خواستم جلوتر بروم که کت

ام انداخت. متعجب نگاهش کردم و را روی شانه

ام سمت کت بردم تا از روی شانهدستم را به

 بردارمش که با تحکم گفت:

 بذار بمونه، هوا بارونیه.-

نگاهش کردم؛ بافت نسبتا نازکی به تن داشت و 

توانست گرم خب... مسلما همین یک بافت نمی

 اش دارد.نگه
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ت دارم به هوای خوری. من عادخودت سرما می-

 جا که چیزی نیست.سرد کوهستان، این

سرمای شما خشک بود، بارونی نبود که بزنه و یخ -

 کنید و سرما بخورید! بیا بریم، بحث نکن!

هایی درهم منتظر ماند تا جلوتر از او بروم و با اخم

توام با عذاب وجدان، به راه افتادم. از جلوی 

م و نگاهم را با کردیها عبور میها و دکهمغازه

ها چرخاندم. مغازهاشتیاق، روی تک تک چیزها می

های شیروانی کهنه و خزه زده بودند که با سقف

چکیدند. های آب از روی سقف به پایین میباریکه

های بزرگی های بادی و کالهها، کاپشنفروشنده

روی سر گذاشته دستانشان را زیر بغلشان پهنان 

 از آن سرخ نشوند.کرده بودند تا بیشتر 

هایی با سقفی مشمایی و گاه ای هم زیر دکهعده

 گفتند:سوراخ، مانده و با صدایی نسبتا بلند می

 های محلی داریم... میوه-

 ماهی تازه، بیا ببر...-
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های زرد و تازه، بوی ماهی شور و بوی پرتقال

های درون ماهی تازه از آب گرفته، بوی ادویه

 دادند. م را نوازش میها به شدت مشادکان

سمت پیرزنی جلب شد که زیر باران، کنار توجهم به

فروخت. جلو رفتم و محلی می خیابان مانده و سبزی

باالی سرش ایستادم. خواستم چیزی به تکین بگویم 

 که خم شد و کنار گوشم زمزمه کرد:

پول توی جیب کتم هست، هرچی دوست داشتی -

 بخر.

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت پنجاه و نهم️▪

 

 

 قدردان نگاهش کردم و سپس، رو به پیرزن گفتم:

 ننه جان، سبزی خوردن داری؟-
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 نگاه سرمازده و پر دردش را باال آورد.

 خوای؟نه دخترجان، سبزی پلویی و آش دارم... می-

کردم؟ به کار میخب... سبزی پلویی و آش را چه

 ناچار گفتم:

 زحمت بدید...، بیآره-

 داخل پالستیکی گذاشت و پالستیک را به دستم داد.

 خوای ِدتِر جان؟سبزِی قورمه نمی-

 آه از نهادم بلند شد. 

 چرا، اون رو هم لطف کنید...-

پول را از داخل جیب کت بیرون کشیدم و به دستش 

اش را بدهد که تکین ماندهدادم. خواست باقی

از دستش گرفت و آرام  ها راپالستیک حاوی سبزی

 گفت:

 بمونه ننه جان، الزم نیست.-

 سپس به من نگاه کرد.

 بریم؟-
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سری برایش تکان دادم و از پیرزن فاصله گرفتیم. 

حواسم پی رفتارش بود و این کارهایی که روزی، 

کردم برایم انجام بدهد... گویا حتی فکرش را هم نمی

او خوب نشناخته بودمش، اصال از تصوری که از 

داشتم، کیلومترها با این مردی که در کنارم قدم 

 داشت، فاصله داشت...برمی

نگاهی به پالستیک میوه و ماهی و گوشت در دستش 

انداختم. انگار که اصال چیزی در دستش نباشد، خم 

آورد. جلوی خار و بار فروشی به ابرو هم نمی

های ایستاد و مشغول جدا کردن شد. نگاهی به وسیله

زمین انداخت و انگار که با خودش حرف روی 

 بزند، گفت:

ها رو بذاریم داخل ماشین، برگردیم. خیلی بریم این-

وقت بود برای خونه خرید نداشتیم، خریدها سنگین 

 شدن.

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾
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 قسمت شصتم️▪

 

 

کردم. موقع برداشتن حرف فقط نگاهش میبی

ها را به نها، کمکش کردم و نیمی از آپالستیک

دست گرفتم. خواست از دستم بگیردشان که 

 معترض، خودم را عقب کشیدم و گفتم:

 دارم.نه، برمی-

 سنگینه!-

 اخم کردم.

 نه برای من! یادت نره از کجا اومدم...-

نفسش را بیرون فرستاد و سری تکان داد. قرار نبود 

درد با برداشتن چند پالستیک چندکیلویی، دستانم 

که در ایل، به دوش کشیدن دام و بگیرد درحالی

 گونی خار و بار، با من بود!
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تر شده بود و سمت ماشین قدم برداشتیم. باران آرامبه

انگار قصد بند آمدن داشت. هرچند، چشمم آب 

خورد در این شهر، یک روز آفتابی یا حداقل نمی

 ابری ببینم.

دستم را به  ها را روی صندلی عقب گذاشتیم ووسیله

هایم بردارمش سمت کت تکین بردم تا از روی شانه

 که مستقیم نگاهم کند، گفت:که متوجه شد و بدون این

 دست نزن، هوا سرده.-

 بارون بند اومده!-

 گیره. هوای گیالن تعادل نداره، باز بارون می-

در ماشین را باز کرد و اشاره کرد که همراهش، راه 

 افتم.بی

 ه دیروقت میشه.بریم، دار-

دنبالش، به راه افتادم. چرا اصال حرف با اخم به

 داد؟گوش نمی

نفسم را محکم و پر حرص بیرون فرستادم و به 

اش نگاه کردم. اصال اهمیتی به اعتراضم مسیر  رفته
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داد. سرش را چرخاند و نیم نگاهی به من هم نمی

 انداخت.

 بیا، منتظر چی هستی؟-

 شت سرش، به راه افتادم.سرم را تکان دادم و پ

 هیچی! بریم...-

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت شصت و یکم️▪

 

چشم از جاده گرفتم و نگاهش کردم. دست در جیب 

کت بلندش فرو کرده و سنگی را نشانه گرفته بود. 

رفت انگار. حواسش به هدف و متفکر راه میبی

داشت سمت خیابان قدم برمیجاده هم نبود... داشت به

که خودم را به او رساندم، از بازویش گرفتم و 

 رو کشیدمش. طرف پیادهبه

 حواست کجاست؟-



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2391 

 گیج نگاهم کرد.

 دونم...نمی-

موهای نمورش را عقب فرستاد و به اطراف نگاه 

 کرد.

 سمت بازار.بیا بریم اون-

خواست جلو برود که از آستینش گرفتم و سر جایش، 

 اش داشتم.نگه

 بینی؟ ها رو نمیکن، ماشینصبر -

هوا بارونیه، سرعتشون پایینه. چیزی نمیشه، بیا -

 بریم.

با تردید نگاهش کردم که بازویم را گرفت و مرا 

دنبال خودش کشید. هیچ توجهی به صدای اعتراض 

داد، فقط های ریز و گاه کشیده دیگران نمیمن و بوق

رسیدن  داشت و گویا قصد نداشت تاوقفه قدم برمیبی

 به مقصد، بایستد.
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ای رسیدیم. ای با دربی شیشهباالخره به جلوی مغازه

اشاره کرد که داخل بروم و خودش هم پشت سرم، 

 داخل شد.

کاوید. به جا را مینگاه پر تعجبم، جزء به جزء آن

گمانم بار اولم بود که چنین محل بزرگ و پر لباسی 

م آمد و کت طرفدیدم! رو به تکین کردم که بهرا می

ای ایستاد و کت هایم برداشت. گوشهرا از روی شانه

 را روی دستش انداخت.

شینه رو برو انتخاب کن، هرچیزی که به دلت می-

 بردار.

چرخید. کاش حداقل ها و تکین مینگاهم بین لباس

وقت چند دانستم قرار بود که به خرید بیایم، آنمی

الزم نبود توی کردم و حداقل اسکناس همراه خود می

 رودربایستی بمانم.

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت شصت و دوم️▪
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 طرفم آمد و کنارم ایستاد.پوش بهزنی شیک

 خوش اومدی خانم جان، چی الزم داری؟-

 خب...-

 تکین به جای من جواب داد:

چند دست لباس برای این خانوم، و یه دختربچه دو، -

 سه ساله.

کان داد و از بازویم آویزان زن سری برای تکین ت

جا ماند و شد. مرا دنبال خود کشید و تکین همان

دست به سینه، به در تکیه زد. زن هر چندلحظه، 

کشید های تا شده دیگر بیرون میلباسی از میان لباس

ها به قدری زیبا بودند که داد. رنگ لباسو نشانم می

 های روشن و خیرهشدم در میان رنگگاه غرق می

 شان.کننده

 ای به یایلق روی سرم کرد و گفت:اشاره

های خوشگلی هم داریم، رنگارنگ، خانم روسری-

 شید.نشونتون بدم؟ به خدا که عاشقش می
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دستم روی ریشه یایلقم قفل شد. سرم را به نشان نفی 

 برایش تکان دادم و مدافعانه گفتم:

 خواد.نه، با همین راحتم. نمی-

 های...اه؟ چی بگم... اما رنگوا، آخه روسری سی-

 میان حرفش پریدم:

 عزادارم!-

 حرفش را فرو برد و سری برایم تکان داد.

کردم شرمنده تو رو خدا، اصال فکرش رو هم نمی-

خانم جان. بیا... بیا بریم چندتا لباس سنگین رنگین 

 نشونت بدم، عشق کنی.

مرا به طرف دیگری کشاند و چند پیراهن بلند و 

نشانم داد. چند لباس با طرحی محلی و چند  دارگل

 لباس دیگر...

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت شصت و سوم️▪
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ای هایی که برای پینار دیده بودم را گوشهلباس

هایی که به سلیقه خودش گذاشت و با چانه، به لباس

 برای من پسندیده بود، اشاره کرد.

 خوای؟ها چی خانم جان؟ نمیاین-

تکین را از فاصله نزدیک به خود شنیدم و صدای 

 جاخورده، سرم را چرخاندم و نگاهش کردم.

 داریم.چرا، هرچی پسندیدن رو برمی-

با عجز نگاهش کردم و نزدیکش شدم. زن مشغول 

ها بود و بسته بندی پیراهن و پالتو و سایر لباس

روی تکین ایستادم و آرام حواسش به ما نبود. روبه

 گفتم:

 راهم چیزی نیاوردم.من هم-

 اخم ریزی میان ابروانش نشاند.

 مگه گفتم تو حساب کنی؟-

 شانه باال انداختم.
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 حساب، حسابه! -

جا نه! حداقل نه حاال... بذار دلم به این یکی این-

 خوش باشه!

و بدون توجه به چهره مات و متفکر من، جلو رفت 

 و مشغول حساب و کتاب شد.

را به دستم داد و با  هازن، پالستیک حاوی لباس

هزار قربان صدقه و تشکر، ما را راهی کرد تا 

 قدر هم تعارفی و خوش زبان بود!بیرون برویم. چه

سمت از مغازه که بیرون آمدیم، تکین خواست به

 ای دیگر برود که صدایش زدم:مغازه

 ها اندازه بودن.همین-

 بازم...-

 قاطع گفتم:

 نه.خواد. دستت هم درد نکنه، نمی-
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انگار که موفق شده بودم و کم آورده بود! نگاهی به 

که نگاهم کند، مرا اطراف انداخت و بدون این

 مخاطب قرار داد:

ور خیابون، برای خودم چند باشه، پس بریم اون-

 دست لباس بگیرم.

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت شصت و چهارم️▪

 

 

توانستم حرفی بزنم. به این یکی دیگر نمیخب... 

خواست، من چرا باید نگران برای خودش لباس می

 بودم؟!خرج کردنش می

همراهش از خیابان رد شدم و منتظر ماندم تا داخل 

شود. خواستم همان بیرون منتظر آمدنش بمانم که 

 چرخید و اشاره کرد تا داخل بشوم.
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ی، جز قیافه کالفه، داخل مغازه شدم و به هرجای

منتظرش نگاه کردم. خب، اصال من در این مغازه 

 کار داشتم؟!لباس مردانه فروشی چه

ها رفت و همان گوشه، از سمت کت و کاپشنبه

فاصله نسبتا دوری به انتظارش، روی صندلی 

 نشستم. 

پالتوی بلندی را به دست گرفت و به گفته فروشنده، 

ازه چرخاندم و به تن کرد. نگاهم را دور تا دور مغ

با دیدن جلیقه مردان و مشکی رنگی، چشمانم 

قدر شبیه به جلیقه آتاخانم بود. درخشیدند. چه

 قدر زیبا و خیره کننده...همان

دانم چند دقیقه خیره به همان جلیقه بودم که با نمی

 صدای تکین، از فکر و خیال بیرون آمدم.

 خوای؟برای خودت می-

 م نگاهی به فروشنده انداختم.لبانم را جمع کردم و نی

 نخنده بهم؟-
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سمت باال اش چال کوچکی افتاد و گوشه لبش، بهچانه

 متمایل شد.

 نه، نگرانش نباش. زیاد غیرعادی نیست!-

جلیقه را برداشت، نگاهی به من انداخت و نگاهی 

را برداشت  دیگر، به یقه لباس. اندازه کوچکی از آن

 سمت فروشنده رفت...و به

پیرهن و شلوار دیگر هم برای خودش برداشت  چند

 و از مغازه بیرون آمد.

دست هردویمان پر لباس بود و علی رغم اصرارش 

سمت ماشین تند برای خرید چند وسیله دیگر، قدم به

قدر کردم تا بیش از این، او را در زحمت نیندازم. به

کافی، بار روی دوشش بودم و با خریدهای 

کردم؟ اید زحماتش را جبران میطور بامروزم... چه

 دانستم...نمی

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت شصت و پنجم️▪
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ها را به از ماشین پیاده شدم و کمکش کردم تا وسیله

داخل خانه ببرد. از خانه که بیرون آمدم، نگاهی به 

 هوا انداختم و سپس رو به تکین گفتم:

 ه.من برم دنبال پینار، تو برو داخل خون-

 دونی کجاست؟شون رو دقیق میخونه-

 آره، یادمه. تو برو...-

رفت و سالنه سالنه، انتهای کوچه را در پیش 

ذره شده بود. حتی گرفتم... دلم برای دخترکم یک

یک لحظه ندیدنش  هم برایم سخت بود و پر 

استرس... دیگر از تنها ماندن و رها کردن 

ز ساعتی بیشتر ترسیدم... چشمم ترسیده بود که بامی

 عزیزم را رهایش کنم و زبانم الل، از دستم برود... 

شان را زدم و دم در، منتظر آوردن پینار در خانه

ماندم. زن همسایه که گویا مهری نام داشت، گوشه 
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چادر به دندان گرفت و سر طفل غرق در خوابم را 

 جا کرد.اش جابهروی شانه

 بود براتون.دونم دردسر شرمنده َسنی آهلل، می-

قدر این دختر مظلوم و شیرین بود. دختر و نگو، چه-

عروسم عاشقش شدن! باز اگه کار داشتی، بهم حتما 

 بگی. باشه؟

 لبخندی از سر قدردانی به رویش زدم.

 به روی چشم، باز دستتون درد نکنه...-

جا پینار را به آغوشم داد و سرش را در آغوشم جابه

 کرد.

 مراقبش باش.خوابه، -

 ای وای، زحمت خوابوندنشم کشیدین؟-

که موهای پینار را نوازش اخم ریزی کرد و درحالی

 کرد، گفت:می
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قدر آروم و خجالتی بود که این چه حرفیه؟ بچه اون-

چیزی هم نخورد. یه گوشه نشست و نیم ساعت بعد 

 اش ندار.خوابید! برو، توی بارون و سرما نگه

 

 ئزلَرفصل ششم: مآوی گُ ️◾

 قسمت شصت و ششم️▪

 

 

دوباره از او تشکر کردم و مسیر خانه را در پیش 

گرفتم. خانه! چه واژه غریبی بود برای این 

ای که خانمش بودم اما نبودم... روزهایم... خانه

بارید... سرما ای که سرما از در و دیوار آن میخانه

بارید انگار... نه زنی بود و غم از در و دیوارش می

خانه بودیم... که گرمش کند و نه مردی که... فقط هم

هایی که برای گذر این روزهای پر دردشان، خانههم

کردند! فقط بودند تا باشند و دیگر را تحمل میهم

دیگران بدانند که باهم هستند... بودیم که دهان 
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دیگران را ببندیم و خدا لعنتشان کند که برای بستن 

 کاشانه خود دور شده بودم... دهانشان، از خانه و

سمتم آمد و کتش را نزدیک خانه که شدم، تکین به

ام اشاره کرد و روی پینار انداخت. به مسیر رفته

 گفت:

دونستم شناسمت... میرفتنی چیزی تنت نبود. می-

بچه رو هم لخت فرستادی خونه در و همسایه! برو 

 داخل، هوا سرده.

متوجه حضور زهرا خواستم از جلوی در بگذرم که 

شدم. جا خورده نگاهش کردم که سالم آرامی داد و 

 جلو آمد.

 روز که کلی نگرانش شدم.حالش خوبه خانوم؟ اون-

 نگران پینار شده بود؟!

 آره، دست تو هم درد نکنه. اگه نبودی...-

نگاهم را به تکین دوختم و منتظرش ماندم تا حرفی 

 ر داشت؟!کابزند. به راستی، زهرا با تکین چه

 خب... من دیگه میرم داخل...-
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نگاه تکین بین من و زهرا چرخید و دستی روی 

 بازویش کشید.

زهرا خانوم، شما هم برید. هوا سرده... ممنون که -

 اومدین...

سری تکان داد و با خداحافظی کوتاهی، مسیر رفتن 

را در پیش گرفت. تکین در حیاط را که بست، آرام 

 پرسیدم:

 شت؟کار داچی-

دستانش را درون جیب شلوارش فرو برد و شانه باال 

 انداخت.

کار خاصی که نداشت، اومده بود درباره موضوعی -

صحبت کنه و حال پینار رو بپرسه. که گفتم خوبه و 

 خودش هم دیدش.

متفکر به در خانه خیره شدم... درباره چه 

 موضوعی قرار بود صحبت کنند؟
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 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت شصت و هفتم️▪

 

 

 

داخل خانه شدم اما تمام حواسم پی تکین و صحبت 

هایش بود. پینار را در آغوشم جا به جا کردم و 

خواستم به سمت اتاق بروم که در خانه بسته شد و 

 تکین از پشت صدایم زد:

بذار بیام کمکت. رخت خوابش رو توی اتاق -

 بندازم؟

 گیج جوابش را دادم:

 . همین جا، کنار بخاری باشه خوبه.نه، اتاق سرده-

در اتاق را باز کرد و دقایقی بعد، با یک دست لحاف 

و تشک بازگشت. کنار بخاری پهنشان کرد و خودش 

 هم نزدیک پینار، به پشتی تکیه زد.
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 چرا بهم نگفته بودی بخاری اتاق خاموشه؟-

با یادآوری سرمای نیمه شب اتاق، دستم را روی 

 ام جوابش را دادم:بازویم کشیدم و آر

 آخه نمی خواستم بهت زحمت بدم...-

چه زحمتی؟ خونه غریبه که نیست... بیا بشین، منم -

 یه کم گرم بشم، برم بخاری رو برات روشن کنم.

نزدیکش شدم و خواستم آن طرف بخاری بنشینم که 

نگاهم به سر و رویش چرخید. پیرهنش خیس و به 

واسم به لباس تنش چسبیده بودند. ای وای، چرا ح

 های تنش نبود؟

برم زیر کتری رو روشن کنم. چای بخور، یه کم -

 گرم بشی. بیرون خیلی سرد بود.

 نمی خواد، زحمت...-

 میان حرفش پریدم:

 خونه غریبه که نیست!-
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نگاه خیره اش را تا رسیدن به درگاه آشپزخانه، 

احساس می کردم. کتری را روی شعله گذاشتم و به 

تم. حواسش به من نبود، راهم را به نزدشان بازگش

 طرف اتاقش کج کردم و آرام داخل اتاقش شدم.

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت شصت و هشتم️▪

 

 

از میان لباس های تا شده روی گنجه، ژاکت بافتی 

برداشتم و از اتاق بیرون آمدم. ژاکت را به طرفش 

 گرفتم و با چشم، به پیرهن خیس و چسبیده اش اشاره

 کردم.

 عوضش کن، لباست خیسه.-

 برای لحظه ای، بی حرف نگاهم کرد.

 می رفتم، عوض می کردم!-
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ِکی؟ از صبح مدرسه بودی، تا شب هم پی من و -

توی بازار. یه کم بشین کنار بخاری، پیرهنتم بده، 

 پهنش می کنم روی در اتاقت، زودتر خشک میشه.

را از دستم گرفت و انگار که در عالم خودش ژاکت 

غرق باشد، مشغول باز کردن دکمه هایش شد. دو 

طرف پیرهنش را گرفت و خواست از تنش بیرون 

بکشد که چشم گرفتم و تک سرفه ای کردم. گویا 

حواسش تازه جمع شده بود، پس از سکوت چندثانیه 

 ای گفت:

 حواسم نبود!-

ی ماندم تا به جوش به آشپزخانه رفتم و کنار کتر

بیاید. نگاهم خیره به شعله های رقصان بود و تمام 

فکر و حواسم، پی رفتار امروز تکین... چرا دوست 

داشت کاری کند تا تمام تصورات منفی ام از او، به 

هم بریزد؟ غیر از این بود که تکین را در روز اولی 

که دیدمش، می خواستم با یک گلوله خالصش کنم؟! 

االن... االن تاب دیدن پیرهن خیس در تنش پس چرا 

 را هم نداشتم؟
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نفسم را کالفه و پر استرس، بیرون فرستادم و از 

سر جایم بلند شدم تا چایی داخل قوری بریزم. فکر 

کردن به این چیزها، آخر و عاقبت خوشی نداشت. 

نباید اصال درباره شان فکر می کردم... مگر قرار 

از خودش نشان بدهد؟ بود رفتاری جز مردانگی، 

خب... معلوم است که هرکه جای من بود، الطاف 

تکین شامل حالش می شد و بس... حتی اگر یک زن 

غریبه در کنارش بود، باز به او کمک می کرد و 

هوایش را داشت... چرا با این افکار، ذهنم را 

 مشوش و آشفته می کردم؟

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت شصت و نهم️▪

 

 

همراه سینی چایی، از اتاق بیرون رفتم و متوجه سر 

و صداهایی، از داخل اتاقی که در آن اقامت داشتم، 
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شدم. سینی را با فاصله از پینار، جایی که تکین قبال 

نشسته بود، گذاشتم و به طرف اتاق رفتم. متوجه 

شدم که پیرهنش را هم از باالی در اتاق من آویزان 

ز حواسش را کجا، بر جا کرده. معلوم نبود امرو

 گذاشته که انگار در این دنیا سیر نمی کرد! 

باالی سرش ایستادم و متوجه شدم که مشغول روشن 

کردن بخاریست. تا حضورم را احساس کرد، 

 پرسید:

 چرا خودت روشنش نکرده بودی؟-

 اگه بلد بودم که روشن می کردم!-

 لحظه ای دست از کار کشید.

اون جا، بخاری استفاده  اصال فراموش کردم که-

نمیشه! شرمنده! بیا این جا وایستا، بهت یاد بدم. دفعه 

 بعد اگر یه وقت خاموش شد، خودت روشنش کنی.

کنارش ایستادم و با دقت به بخاری نگاه کردم. کمی 

بدنش را از بخاری فاصله داد تا دید بهتری داشته 

 باشم.
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تا یه  ببین، اول این اهرم رو به پایین فشار میدی-

صدای "تق" بشنوی... بعد درجه حرارت رو روی 

قرار میدی و دو دقیقه صبر می کنی تا نفت وارد  1

 اجاق بشه.

چنددقیقه اش از فشردن اهرم گذشت اما انگار روشن 

کردن بخاری برای او هم مشکل شده بود. اخم 

کمرنگی میان ابروهایش نشاند و دستمالی را از 

اشت و در حین گرفتن داخل مجمع زیر بخاری برد

 نفت از داخل اجاق گفت:

وقتی شیر باز می مونه، نفت توی اجاق جمع میشه -

و نمیشه روشنش کرد. باید اول خالیش کنم، بعد 

 روشن بشه.

دستمال را به داخل سینی بازگرداند و دوباره اهرم 

 را چرخاند و چنددقیقه ای منتظر ماند. 

رو هر چه  بعد از گرم شدن مشعل و اجاق، شعله-

 قدر که خواستی می چرخونی.
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 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت هفتادم️▪

 

 

 دستمال را از داخل سینی برداشت و بلند شد.

 االن تموم شد؟ دیگه کاری نداره؟-

نه، فقط هروقت نفتش تموم شد، میام و نفت می -

 ریزم که گرم بمونه. اون دیگه کار تو نیست.

 خب... چرا؟-

 ای به موهایم کرد.اشاره 

چون دائم روسری سرته، پایینش گیر کنه به آتیش -

و شعله روشن باشه، چی؟ کم آتیش نگرفتن با این 

 وضعیت. حوصله دردسر ندارم!

چینی به بینی ام دادم و از او روی گرفتم. یایلقم به 

 سر او سنگینی می کرد انگار! 
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دستانم را جلوی شعله گرفتم تا یخ انگشتانم آب 

شوند. در فکر حرف های گل بهار بودم که صدای ب

 به هم خوردن و شکستن شیشه به گوشم رسید. 

از جا پریدم و با چشم، دنبال منبع صدا گشتم که با 

 دیدن تکین، ابروهایم باال پریدند.

 چی شده؟-

اومدم بشینم، حواسم به لیوان ها نبود. پام خورد به -

 قوری و لیوان ها.

 را از روی زمین برداشتم. نزدیکش شدم و قوری

تو برو دست هات رو بشور. من این جا رو تمیز -

 کنم، دوباره چایی می ذارم.

نمی خواد، تو برو استراحت بکن. پینار رو هم -

برگردون توی اتاق، اگر گرم شد. من می خوام بیدار 

 بمونم، باید چندتا برگه تصحیح کنم.

 با تعلل گفتم:

اطر من خسته شدی... نمیشه که، امروز هم به خ-

 کمک می خوای؟
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 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت هفتاد و یکم️▪

 

 

 برگه ریاضی بچه هاست... ریاضیت خوبه؟-

با دست آزادم، موهای جلوی صورتم را پشت گوشم 

 فرستادم.

یه چیزهایی یادم هست. که اون هم... خودت یادم -

 داده بودی. با همون ها، کارمون راه میوفته؟

 تاصل جوابم را داد:مس

نمی خوام بهت زحمت بدم. از طرفی... باید -

 حواست به پینار باشه. نمیشه که...

اشکالی نداره، پینار رو توی اتاق می خوابونم و -

میام کمکت. زودتر تموم کنیم، جفتمون میریم و 

 راحت می خوابیم.
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سرش را به نشان تایید تکان داد و پس از جمع و 

ها و قندان، بلند شد و به طرف جور کردن لیوان 

 اتاق رفت.

من توی اتاق، جای پینار رو می اندازم که نور -

 چراغ اذیتش نکنه. تو بردار بیارش.

قوری را همان جا، روی زمین گذاشتم و بعد از جا 

به جایی پینار، قوری را دوباره آب کردم و با 

 دستمالی، مشغول خشک کردن فرش شدم.

با برگه ها آمد، خودم را جمع و جور کردم تا تکین 

 و منتظر نشستنش شدم. 

شاید باالی صد برگه، در دست داشت و حتی نگاه 

 کردن به آن حجم از کار هم تنم را می لرزاند!

دسته ای را جلوی رویم گذاشت و خودکاری هم 

 رویشان قرار داد.

برگه ریاضی بچه های کالس دومه. ریاضیشون -

 و آسونه... ببین از پسشون برمیای؟خیلی ابتدایی 
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یکی از برگه ها را برداشتم و نگاهی به سر و ته 

شان انداختم. خب... چیز سختی که نداشت! خودکار 

 را برداشتم و پرسیدم:

 االن باید چی کار کنم؟-

 متفکر نگاهم کرد و گفت:

می خوای اول پاسخنامه برات بنویسم، از روی اون -

 تصحیح بکنی؟

 تم:جبهه گرف

 نه، الزم نیست! می تونم همین طوری!-

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت هفتاد و دوم️▪

 

 

خب... کنار جواب های درست رو تیک بزن. یه -

شکل هفت مانند بکش! اشتباهات رو روشون یه 
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ضربدر بزن... نمره هاشون رو خودم میدم. هرجا 

هم سوالی داشتی، ازم بپرس... توی این مورد که 

 مشکلی نداری؟

آن قدر ها هم مشکل نداشتم، حداقل بلد بودم و می 

 توانستم از پس یک جمع و تفریق ساده بر بیایم! 

زیاد سخت نیست، من تا تقسیمشم یاد گرفتم. حاال -

چندتایی درست کنم و نگاهشون کن، اگر درست 

 بودن که همین طوری ادامه اش بدم.

 سری تکان داد و مشغول شدیم.

ندگاهی، به مشکل بر می خوردم. به کمکم هر از چ

می آمد و سوال هایم را پاسخ می داد. بعد از دهمین 

برگه، کم کم دستم به راه افتاد و توانستم با سرعت 

بیشتری، تصحیحشان کنم. برایم لذت بخش و عجیب 

بود. انگار که کار مهمی انجام بدهم، همان قدر ذوق 

 و اشتیاق داشتم!

برگه را روی زمین گذاشتم که  به گمانم سی امین

گردنم را به دوطرف خم کردم و صدای بدی داد. 
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لعنتی! دستی پشت گردنم کشیدم و نگاهم را به حجم 

 باقی مانده برگه ها دوختم.

 میگم... چندتا شاگرد داری؟-

 بدون این که نگاهم کند، جوابم را داد:

 حدود پنجاه و هفت نفر، کالس دوم هستن.-

 امکان گرد شدند. چشمانم تا حد

 چی؟ یه کم زیاد نیستن؟!-

سرش را باال آورد و از پس قاب عینکش، نگاهم 

کرد. با دیدن حال زارم، لبخندی زد و با سر، به 

 اتاق خواب اشاره کرد.

اگر خسته شدی برو بخواب، بقیه اش رو خودم -

 انجام میدم.

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت هفتاد و سوم️▪
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 نه، خسته نشدم. فقط خیلی تکراری شدن! نه -

ابروهایش را باال فرستاد و به سمت برگه های 

 تصحیح شده خم شد.

 االن روی این نوشته ها مسلط شدی؟-

خودم هم سرم را خم کردم و به اعداد روی برگه 

 چشم دوختم.

 آره، زیاد سخت نبودن.-

برگه های باقی مانده را از جلوی پایم برداشت و 

 یگری را جایشان قرار داد. دسته د

این برگه های کالس سومن، روی این ها کار کن. -

فقط دقت کن، ضرب هم بهشون اضافه شده. ضرب 

 بلدی؟

 لبانم را جمع کردم و با اخم و متفکر پرسیدم:

 همون چندبرابر شدن شماره ها؟-

 لبخندی در جواب به سوالم زد و سر تکان داد.
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زیادی هم بارم نیست،  آره، یه کم بلدم. یعنی چیز-

 ولی خب... همون ها داخل برگه ها نوشته شدن؟

خیلی ساده و اولیه. چون اول سال هستیم، خیلی -

بهشون سخت نگرفتم. ولی خب... باز ضرب، 

ضربه. اگر بلدی که شروع کن، اگر برات سخته، 

 همین برگه های کالس دوم رو بردار.

 سریع برگه های سال سومی ها را چنگ زدم.

 نه، همین ها بهترن. دستت هم درد نکنه!-

برگه ها را برای در امان ماندن از دست تکین، آن 

طرفم گذاشتم و یکی شان را برداشتم. با دقت اعداد 

را خواندم و برای رفع مشکل هایم هم گاهی، از 

تکین سوال پرسیدم تا مبادا برگه های بچه ها را 

 خراب کنم!

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت هفتاد و چهارم️▪
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یک ساعتی از نشستنمان می گذشت. کش و قوسی 

به بدنم دادم و برگه آخر را هم روی زمین گذاشتم. 

به تعداد مساوی، دو دسته شان کرده بودم که دسته 

دومشان را هم بعد از شام تصحیح کنم. برایشان ذوق 

و شوق داشتم و دلم نمی آمد کارم را نصفه و نیمه 

 و بروم!رها کنم 

یه دسته شون تموم شدن، بقیه شون بمونن برای -

 شام.

 شام؟-

 به ساعت روی دیوار اشاره کردم.

داره دوازده میشه، هنوز شام نذاشتم. تو گشنه -

 نیستی؟

برگه را زمین گذاشت و انگشتانش را میان دست 

 دیگرش فشرد.
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چرا، اون قدر غرق کار بودم که احساس نکردم. -

 فقط...

 فقط چی؟-

 درست مثل شخص خطاکاری، پشیمان و آرام گفت:

 نون نگرفتم! -

خنده ام گرفت. از سر جایم بلند شدم و به آن جعبه 

 سرد و بزرگ ته آشپزخانه اشاره کردم.

توی طبقه سردش نون گذاشته بودم. در بیارم، تا -

 وقتی شام آماده بشه، یخ اون ها هم آب میشه.

 داخل یخچال؟-

 کردم. پشت چشمی برایش نازک

 هرچی که هست!-

چال کوچکی روی چانه اش افتاد و سری برایم تکان 

 داد.

باشه، باشه! برو بیار، بذاریم کنار بخاری. زودتر -

 یخشون باز بشه.
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 نسوزن؟-

 نه، داخل یه سینی بذار، بیارش این جا.-

طبق حرفش، نان یخ زده را داخل سینی گذاشتم و 

 رفتم که پرسید:کنار بخاری جای دادم. به آشپزخانه 

 حاال چی می خوای درست کنی؟-

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت هفتاد و پنجم️▪

 

 

اصال مرد بود و شکم پرستی اش! او هم تازه 

گرسنگی را احساس کرده بود انگار! به اطرافم نگاه 

 کردم و با دیدن تکه گوشتی داخل یخچال، گفتم:

 هرچی دم دستم اومد، تو به کارت برس!-
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قایقی بعد، بوی گوشت و سیب زمینی بلند شد و به د

ثانیه نکشید که حضورش را پشت سرم احساس 

 کردم.

 داری چی کار می کنی؟-

ترسیده برگشتم و نگاهش کردم. این جا، چه کار می 

 کرد؟

دارم گاو و گوسفند می دوشم! به نظرت چی کار -

 می کنم؟

 با سر، اشاره ای به ماهیتابه روی شعله کرد.

 ِکی آماده میشه؟ من یه کم دیگه هم کار دارم...-

 خب؟!-

 خب دیگه، کار دارم! باید زود هم تمومش کنم!-

 خواستم کمی اذیتش کنم.

 تا کارت تموم بشه، کار من هم تموم میشه!-

 نمیشه زودتر؟!-
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طفلک، دلم به حالش سوخت! نگاهم را به سمت 

بود ماهیتابه چرخاندم، چیز زیادی تا پختنش نمانده 

 انگار.

 چرا، االن سفره رو پهن می کنم.-

تا پهن شدن سفره، باز به کارش مشغول شد و اصال 

نزدیک سفره نیامد. چنددقیقه ای هم داخل آشپزخانه، 

منتظر پختن غذا ماندم که بوی سوختگی، مشامم را 

 اذیت کرد. سرم را از درگاه بیرون بردم و پرسیدم:

 چیزی داره می سوزه؟-

 

 م: مآوی ُگئزلَرفصل شش️◾

 قسمت هفتاد و ششم️▪

 

 

 صدایش را شنیدم که گفت:

 ای وای!-



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2426 

 از آشپزخانه بیرون رفتم و با چشم دنبالش گشتم.

 چی شده؟-

پشیمان و با اخم، به نان های برداشته از روی 

 بخاری نگاه می کرد.

 نون ها رو یه کم سوزوندم!-

یک طرف نان بی چاره زغال شده بود! جلوی خنده 

را گرفتم، مشخص بود دیگر کشش ندارد و  ام

 حسابی گرسنه اش شده.

 اشکالی نداره، باز نون توی... یخچال هست.-

 می تونی بیاری؟ من این بساط رو جمعش کنم!-

 نان سوم را از یخچال بیرون کشیدم و نزدش رفتم.

نداره حاال، یکیش که سالم مونده. تا اون اشکالی -

تموم بشه، یخ این یکی هم باز میشه. بذارش بمونه 

 اون گوشه.

نان را درون سینی گذاشت و خواست چیزی بگوید 

 که تازه مسئله ای به یادش افتاد.



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2427 

 چرا نون رو گذاشتی توی یخچال؟-

خب... چی باید می ذاشتم توی یخچال؟ تازه، وقتی -

 باید نگه اش می داشتیم دیگه.اضافه بود، 

آره، ولی نون توی یخچال؟ اونم قسمت سردخونه -

 اش؟

 شانه باال انداختم.

هرچی، باالخره که نذاشت یه شب گشنه بمونیم! من -

برم به غذا سر بزنم، این یکی رو هم نذاری روی 

 بخاری، االن بر می گردم!

داخل آشپزخانه شدم و زیر غذا را کم کردم که تا 

شتن آب و لیوان و بشقاب، روی شعله بماند. گذا

خواستم کمی بیشتر آن جا معطل کنم که دلم به حال 

خمیازه هایش سوخت و غذا را از روی شعله 

 برداشتم!

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾
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 قسمت هفتاد و هفتم️▪

 

 

غذا را کشیدم و نیم ساعت بعد، فارغ از هر احساس 

ها نشسته و  ضعف و گرسنگی، دوباره کنار برگه

 مشغولشان بودیم.

درحالی که خودکار را میان انگشتانم جا به جا می 

 کردم، پرسیدم:

 از چندتا کالس امتحان گرفتی؟-

 بدون این که سرش را بلند کند، جوابم را داد:

 دوم تا ششم، چه طور؟-

آخرین برگه پایه سوم را هم روی زمین گذاشتم و 

 گفتم:

دم. کالس بعدی رو بده من کار سوم ها رو تموم کر-

 بهم.
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متعجب نگاهم کرد و با دیدن برگه های تصحیح 

 شده، برایم سر تکان داد.

خیلی خوبه... اگه خسته شدی برو استراحت کن، -

 بقیه کارها رو خودم انجام میدم.

 نه، خسته نیستم. بده!-

 با چشم و ابرو، به صورتم اشاره کرد.

اب، من الی چشم هات باز نمی مونن! برو بخو-

 هستم تا صبح.

 صبح کالس داری!-

 می دونم... ولی باید تموم کنم. -

سرش را پایین انداخت و نگاهش را به برگه ها 

 دوخت.

 بهشون قول دادم نمره هاشون فردا دستشون باشه.-

 پس بده بهم برگه های بعدی رو.-

برگه های بعدی، اعشار و این ها هست. این تو -

 یکی، فعال کار تو نیست. برو استراحت کن...
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 دیدم که لبخند محو و ماتی هم روی لبانش نشاند.

 تقسیم و اعشار هم درس یه شب دیگه مون!-

 

 

*** 

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت هفتاد و هشتم️▪

 

 

تشکم  کش و قوسی به تنم دادم و خمیازه کشان، روی

نشستم. گیج و گنگ، نگاهم را به اطراف چرخاندم و 

با دیدن گرگ و میش هوا، از روی تشک بلند شدم. 

لحاف و تشکم را جمع و جور کردم و به آشپزخانه 

رفتم تا کتری را روی گاز بگذارم. داخل آشپزخانه 

نشستم و منتظر، به دیوار تکیه زدم تا کتری جوش 
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ه و میان خواب و بیداری، بیاید. سرم روی شانه افتاد

 صدای کوبیده شدن در اتاق را شنیدم.

هراسان چشمانم را باز کردم و با شنیدن سوت 

 کتری، سریع از روی شعله برداشتمش.

از آشپزخانه بیرون رفتم و با چشم دنبال صاحب 

 صدا گشتم.

تکین درحالی که کیفش را در دستانش جا به جا می 

 می پوشید.کرد، آستین دیگر کتش را هم 

 دیر شده؟-

 آره، هفت و نیمه!-

 نگاهم به ساعت افتاد و هراسان گفتم:

 چیزی الزم نداری؟-

نه، تو برو استراحت کن. راستی، آشپزخونه بودی؟ -

 ندیدمت آخه!

 آره، خوابم برده بود!-
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با خنده کمرنگی، سری تکان داد و بند کیف را میان 

 انگشتش فشرد.

 من میرم، چیزی خواستی...-

 برو دیرت شد!-

از خانه بیرون رفت و تازه توانستم نفس عمیقی 

بکشم. آن قدر استرس داشت که من را هم به طرز 

 افتضاحی، استرس گرفته بود!

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت هفتاد و نهم️▪

 

 

به اتاق بازگردم که متوجه پیرهن آویزان از خواستم 

باالی در اتاق شدم. پیرهن را برداشتم، تا زدم و به 

 اتاقش بردم تا روی همان گنجه بگذارمش.
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لباس ها را سر جایشن گذاشتم و خواستم از اتاقش 

بیرون بروم که متوجه برگه های روی کمدش شدم. 

 ای وای، فراموشش شده بود انگار!

اق خود بازگشتم و شال بافتم را روی سریع به ات

شانه هایم انداختم. نگاهم بین پینار و در اتاق، در 

 چرخش بود. با پینار، چه کار می کردم؟

نفسم را پر افسوس بیرون فرستادم و مشغول 

پوشاندن لباس های پینار شدم. نمی توانستم با وجود 

بخاری ها و وسایل شیشه ای، او را در خانه تنها 

 نم.رها ک

پس از پوشیدن لباس گرم و سنگینی، شال را روی 

شانه هایم انداختم و پینار را توی بغلم گرفتم. برگه 

 ها را هم توی دست آزادم گرفتم و در را بستم.

خدا خدا می کردم زیاد دیر نکنم و تکین به هوای 

 بردنشان، باز نگردد. 

در خانه را بستم که مهری خانم، با چند نان بربری 

 دست، رو به رویم ظاهر شد.در 
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 سالم دخترجان، صبحت بخیر.-

 سالم مهری خانم، صبح شما هم بخیر.-

جلو آمد و خواست صورت پینار را ببوسد که متوجه 

خوابالود بودنش شد و با خنده و مهربان نوازشش 

 کرد.

خیر باشه دخترجان، کجا صبح به این زودی؟ بچه -

 هم که هنوز خوابه!

 شم جا به جا کردم و به سختی گفتم:پینار را در آغو

باید این برگه ها رو ببرم مدرسه، مجبورم. نمی -

 تونستم خونه تنهاش بذارم.

 اخم روی صورتش نشاند.

مگه نگفتم کاری داشتی، بیاری بچه رو بدی به -

من؟ حاال من خونه نباشم، دخترم از کله سحر 

بیداره، صدای آب و جاروش رو نمی شنوی توی 

 ه، بده به من بچه رو...حیاط؟ بد
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 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت هشتادم️▪

 

 

 مستاصل و با رودربایستی نگاهش کردم.

وآهلل نمی خوام براتون دردسر درست کنم. روم -

 نمیشه دیگه. دیروز هم چندساعت اذیتتون کرده.

چه اذیتی آخه دختر؟ بده... بده به من، تو برو به -

 کارت برس.

را از آغوشم گرفت و توی بغلش تکانش داد تا پینار 

 خوابش به هم نخورد. آهسته گفت:

 برو دیگه مادرجان، چرا منتظری؟-

شال را محکم تر دور خودم پیچیدم و با تشکری 

دوباره، از او فاصله گرفتم. برگه ها را درون 

جلقاام، بین پیراهن و جلقا گذاشتم که مبادا باران 

بافت را هم محکم دور بخورد و خیس شود. شال 
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خود پیچاندم که احتمال خیس شدنشان را به حداقل 

 برسانم.

از کوچه که درآمدم، مسیر درب مدرسه را در پیش 

گرفتم. شاید یکی، دو بار به این جا آمده بودم اما به 

وفور چشمم به درب و داخل حیاط مدرسه خورده 

 بود.

زنگ داخل حیاط شدم و در را آرام باز کردم. گویا 

خورده و همه بچه ها، داخل کالس بودند. هوا سرد 

بود و هر از چندگاهی، قطره بارانی روی پوست 

صورتم می نشست و باد، به بی رحمانه ترین شکل 

ممکن پوستم را از شدت سرما منجمد می کرد. شال 

را محکم تر دور خودم پیچاندم و خواستم قدمی به 

د و به زوی جلو بردارم که پایم روی لجن سر خور

دیوار نیمه بلند آبخوری که نزدیک درب ورودی 

 بود، خود را سر پا نگه داشتم.

خواستم جلوتر بروم که صدای قدم هایی را از 

نزدیکم شنیدم و انگار که شتاب زده، از داخل گودال 
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های آب رد می شد تا به مقصد برسد. سرم را باال 

 د.آوردم و با دیدن تکین، آه از نهادم بلند ش

قبل از این که به من برسد، دستش را به سمتم دراز 

 کرد و گفت:

برگه ها رو آوردی؟ کالس رو سپردم دست مدیر، -

 خودم داشتم می اومدم دنبالشون. دستت رو بده بهم...

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت هشتاد و یکم️▪

 

 

 متعجب پرسیدم:

 دستم چرا؟-

وضعیت زیر کفشت رو نگاه کن! مناسب این -

نیست. یا از دیوار کمک بگیر و چندمتر برو تا 
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برسی به ساختمون مدرسه، یا دستت رو بده بهم و 

 بیا این طرف!

دستم را به طرفش دراز کردم و سعی کردم قدم هایم 

 را آرام و با حوصله بردارم.

 یه کم بیا جلوتر... راستی، برگه ها کجا هستن؟-

و جوابش را  با دست دیگرم، به خودم اشاره کردم

 دادم:

 این جا.-

دیدم که چشمانش تا حد امکان گرد شدند و مبهوت و 

 متعجب نگاهم کرد.

 کجا؟!-

چه فکری کرده بود با خودش؟ که برگه ها را در 

 زیر لباس هایم پنهان می کنم؟!

خواستم چیزی بگویم که پایم روی گلی سر خورد و 

به دستش چنگ زدم. مرا به سمت خود کشید و به 

قه کتش چنگ زدم و سنگینی ام را روی تنش ی

انداختم. اما انگار حتی او هم از توان کنترل خودش 
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عاجز بود و پاهایش به عقب ُسر خوردند و با شدت، 

 به زمین خوردیم.

کمرش کامال به ِگل چسبیده بود و می توانستم قسم 

بخورم که کتش به گند کشیده شده بود! با آرنج 

اصله گرفت و سردرگم و هایش، کمی از زمین ف

 حیران نگاهم کرد.

 من...-

تمام سنگینی تنم، رویش بود و انگار که حتی ذره ای 

وزنم را هم احساس نمی کرد. نگاه نگرانم روی 

چهره اش چرخید و منتظر دیدن اثر درد و یا حتی 

 ناراحتی بودم اما...

نگاه سرگردانش روی صورتم بود و حتی قطرات 

، روی پوست مهتاب گون بارانی که گاه گاه

صورتش می چکیدند هم باعث نمی شد که حتی پلک 

 بزند...

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾
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 قسمت هشتاد و سوم️▪

 

 

رویم ایستاد. نزدیکش رفتم و کت بلند بلند شد و روبه

بود اما اش را از تنش بیرون کشیدم. هوا سرد گلی

توانستم بگذارم با همین ای هم نداشتیم. نمیچاره

 رخت و لباس بماند. 

 بزنم.برمش خونه... یه آب بهش بده من می-

دستم داد. با تردید، کت را به داخل تا زد و به 

 چنان یک سر کت را در دست گرفته بود.هم

بذارمش داخل ماشین، بهتر نیست؟ برگشتنی میارم -

 و...

 خب! برممی-

سمتش گرفتم. ها را بیرون کشیدم و بهبرگه

ها را که نگاهش روی صورتم بود، برگهدرحالی

 گرفت و آرام گفت:



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2441 

اومدم دنبالشون. به احمدی گفتم سر داشتم می-

دونستم یه کالس، جای من بمونه تا برگردم. می

 دونستم چی بود!چیزی از یادم رفته، ولی دقیق نمی

وردم، برگرد داخل که هوا اشکالی نداره، من آ-

 سرده.

ها انداخت و سری برایم تکان دوباره نگاهی به برگه

 داد.

ها، هم اون کت... دستت درد نکنه. هم بابت برگه-

 زحمت دادم بهت.

طرز بدی سعی کردم موضوع را عوض کنم. به

 معذب بودم بابت اتفاقات چند دقیقه پیش! 

 نه؟نه چیزی نیست... واسه ناهار میای خو-

خواست جوابم را بدهد که صدای زنگ مدرسه بلند 

ها از داخل ای بعد، صدای همهمه بچهشد و لحظه

 ساختمان قدیمی مدرسه به گوش رسید.
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 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت هشتاد و چهارم️▪

 

 

یکی یکی، با شور و شوق، با خنده و شوخی، با آن 

های بافت رنگی و های تراشیده و ژاکتکله

رفته و کوچولویشان بیرون رو و های رنگ کاپشن

سمت ما آمدند و دور تکین حلقه آمدند. تعدادی به

کردند که تکین هایشان را میزدند. همه طلب برگه

 صدایش را کمی باال برد و گفت:

جا بمونه، بی برو برگرد تنبیه هرکسی االن این-

شینه تا زنگ بعد! برید میشه و پشت در کالس می

 تون رو بکنید ببینم!بازی

اکثرشان رفتند اما تعدادی باقی ماندند و کنجکاو، 

 نگاهمان کردند.

شناسیم آقا! آقا؟ اجازه آقا؟ این خانوم رو ما می-

 جا. همون که گفتین...اومده بودن این
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اش را خیلی خوب نگاهی به پسربچه انداختم. چهره

االن شاید ها کالس اول بود و موقعبه یاد داشتم، آن

 گذراند.کالس سوم را می

 تکین میان حرفش پرید:

 برو محمدی، برو کم صحبت کن.-

شناسمشون آقا! پالتوی شما هم ولی آقا، خب می-

 دستشونه. بعد میگید...

سمتش گذاشت که محمدی مثل آهوی قدمی به

گریزپایی گریخت و تا چندثانیه بعد، کال از جلوی 

 چشمانمان محو شد!

 و متعجب نگاهش کردم.با خنده 

 کار به کار بچه داری؟چی-

 سمت من چرخاند.نگاه پر اخم و جدیتش را به

این بچه دقیقا از همون چندوقت پیشی که تو رو -

قدر سرتق شده! من هم کاری به کارشون دیده، این

 ذارن!سرم میندارم، بیشتر سربه
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 ی محمدی چشم دوختم.خندیدم و به مسیر رفته

ست... کاری به کارشون نداشته داره. بچهاشکالی ن-

 فردا به خوشی یادت بکنن.ا، پسباش. بذار فرد

 سمت در خروجی حرکت کردیم. ادامه دادم:به

طوری تو که مشخصه عاشقشون هستی. بذار اون-

هات، فقط ازت که هستی، ببیننت. با پنهون کاری

 دور میشن.

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 پنجم قسمت هشتاد و️▪

 

 

 

 باز شرمنده، بابت لباست! من برگردم خونه... -

 دستی پشت گردنش کشید و مستاصل نگاهم کرد.
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نه، خب به گمونم کثیفی کت دیگه کار خودم بود، -

 تقصیری!تو بی

ها رویش زدم و با چشم و ابرو، به برگهلبخندی به

 اشاره کردم.

 ها رو داشته باش. خداحافظ!هوای بچه-

 ..خداحافظ.-

از مدرسه بیرون آمدم و تازه توانستم نفس عمیقی 

قدر استرس در این روزها بگیرم. خدای من... چه

 دانست!کشیدم، فقط خدا میمی

در راه، برای ناهار خرید کردم و مسیر خانه را در 

 پیش گرفتم.

پینار را هم از مهری خانم گرفتم تا در کنارم باشد و 

 ت ایجاد بکنم.کمتر برای آن زن بیچاره مزاحم

از من اصرار بود و از او انکار که این طفلک 

اش داشته. باالخره کاری به کار کسی نداره و نگه

ام کرد که چندساعتی را هم نزد خود نگه راضی

 دارد و عصری، خودش بیارد و بازگرداندش.
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خداحافظی، از من سوالی پرسید که از خودم و موقع 

 حضورم در خانه تکین، بدم آمد...

کاره تکین هستم و در خانه او راستی چهپرسید که به

که خاطر وضعیت تکین و اینکنم... بهکار میچه

خب... باالخره امکان ازدواج مجددش هم بود، گفتم 

. نسبت خاصی با او ندارم و... نگاهش دیدن داشت..

 شد انگار...رنگ نگاهش داشت عوض می

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت هشتاد و ششم️▪

 

 

 

ها و آن نگاه حیران برایم طاقت نیاوردم؛ آن چشم

حکم مرگ را داشتند. دنباله حرفم را گرفتم و گفتم 

. وقتی اسم هورتاش را که عروِس عمویش بودم
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د... آوردم، نگاهش آرام گرفت و دل من طوفانی ش

دانست، هورتاش پسِر همین خانه و خانواده گفت می

دانست بود و دلش تنگ دیدار با اوست و آخ که نمی

 چه بر سر دل من آمده بود...

خبر بود از روزهایی که پر از درد دانست و بینمی

گذشتند تا گذشتند و نمیهایی که با غصه میو شب

 جان مرا بگیرند و بگذرند...

هایی افتاده و پریشان حال، ، با شانهسالنه سالنه

 هم ریخته، مسیر خانهغرق در افکاری مشوش و به

 را در پیش گرفتم...

خانه حال گرم شده بود اما گرمای محبتی در آن حس 

شد... گرمای حضور مردی که بیاید و با نمی

 آمدنش، لبخند و زندگی به تن و جانم بدهد... 

حال آن سوخت، دلم بهمیام چارهحال خوِد بیدلم به

، سوخت که آمده و نیامدهکودک معصومم می

اش چسبیده بود و باید نگاه برچسب یتیمی به پیشانی

خرید و آخ که اصال جان میآمیز دیگران را بهترحم
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طور چشم به او دوخته و به خبر نداشت برای چه این

 کنند...او از سر ترحم، محبت می

بود کمی دیگر بزرگ شود و  دانستم وقتی قرارنمی

بفهمد که دیگر آتایی در کار نیست... بفهمد مردی 

نیست که "قرمزی آلما" صدایش بزند و از سر عشق 

اندازدش، و شوق، او را در آغوش گرفته و باال بی

دانستم نبودن حضور مردی شد... نمیچه حالی می

طور قرار بود اش را چهبه نام پدر در زندگی

خواست با آن شرایطش طور میو چه احساس کند

 کنار بیاید...

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت هشتاد و هفتم️▪

 

 

وقتی آتاخان فوت شد، من بزرگ بودم... آیشن 

دخترکم هم بزرگ بود. عاقل بود. درد نداشتن مادر 
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را کشیده بود و با آن درد کنار آمده بود. مادر نداشت 

و باز با رفتن آتایم،  اما مادری کرده بودم برایش

دانست و ها که به او گذشته بود، فقط خدا میچه

 بس...

چشمانم به سوزش افتاده بودند. توان گریه نداشتم. 

خواستم هم گریه بکنم. دو ساعت دیگر اگر تکین نمی

دید... مطمئن آمد و باز این حال و روزم را میمی

ن شد که ایشد... ناراحت میبودم که ناراحت می

اش، هنوز به فکر همسر سابق همسِر مصلحتی

قدر هم که همسرم برایش مرحومش است و هرچه

تر بود... باز مطمئن بودم که مثل برادر کوچک

برایش سخت است دیدن و ناراحت شدن و حرف 

 نزدن...

جا، در درون ام را همانگویا باید این درد درون سینه

برسد و پای به کردم تا وقتی که وقتش سینه پنهان می

ها، اشک بریزم و غصه پای تمام نبودن و رفتن

 بخورم...
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خواستم فضای خانه را باز به آن حالت دوماه نمی

که کار شبانه روزم به پیش برگردانم... به وقتی

گذشت و مردی که غصه خوردن و گریه کردن می

بود و مردانگی کرد و ساکت ماند... حرفی نزد تا 

ساس تنهایی و غربت و درماندگی بیشتر از این، اح

نکنم و خودش هم در کنارم بود و ناراحتی کشید و 

آمد، طور وقتی اسم هورتاشم میدیدم که چهمی

 ماند...شد و رنگ به رویش نمیچشمانش سرخ می

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت هشتاد و هشتم️▪

 

 

 

درد نبود برادرش را باز به او تحمیل خواستم نمی

خواستم عدم وجودش را به یادش بیاورم و کنم. نمی

 روزهایش را چندبرابر کنم...غصه این
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دانستم، برایش سخت بود دیدن شخصی در می

شان که روزی ناموس بردارش بود و حال... خانه

حال محرم او... مسلما همین بودن و دیدن من هم 

 عذاب بود و بس...  ، برایشهردقیقه

خواستم غصه خوردنش را ببینم چون فقط من نمی

دانستم چه بر سِر دلش آمده بود و چه روزهایی می

را پشت سر گذاشته بود... شاید هرکسی که بیرون 

روحش را از زندگی او بود و روی سرد و بی

احساس بودن دید، مثل آن روزهای اولم با خود بیمی

اندیشید اما فقط خود خدا ا میدرد بودن او رو بی

خورد و در قدر درد و غصه میدانست که چهمی

 داد...ریخت و بروز نمیخود می

مطمئن بودم فکر کردن به حضور زنی همراه 

کرد و به یقین که اش را نمیاش، در زندگیبچه

برای او هم سنگین بود هضم این اتفاقات و این 

 اش...اشخاص غریبه در زندگی

ها د خانه شدم و پالتوی تکین را از روی پلهوار

، پتو را درون تشتی برداشتم. به پشت خانه رفتم
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و دستانم  انداختم و رویش آب ریختم... هوا سرد بود

قدری درونم از فرط سرما سرخ شده بود. اما به

ای، این سرما را احساس آشوب و غوغا بود که ذره

 کردم...نمی

و شاید این سرمای خواست دلم آرامش می

سوز آب سرد و هوای ابری و بارانی، استخوان

 توانست مرهم دردم باشد...می

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت هشتاد و نهم️▪

 

 

 

های بلند و از ته های شب بود که صدای گریهنیمه

دل پینار، مرا از خواب پراند. هراسان سر جایم 
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از کجا  نشستم و با چشم دنبالش گشتم. صدایش

 آمد؟می

بلند شدم و دنبالش گشتم که همان لحظه، در اتاق زده 

شد. تکین در را باز کرد و اتاق روشن شد. تازه 

توانستم پینار را ببینم که کنار بخاری نشسته و 

 کرد.دستش را در هوا گرفته و گریه می

قلبم در سینه فشرده شد. خدای من... چه بر سر 

 دستش آمده بود؟

د شدم، در آغوشش گرفتم و دستش را با سریع بلن

 دستانی لرزان و حال بد، میان انگشتانم گرفتم.

 چی شده؟ خوبه؟-

 ، گفتم:که نگاهش کنمبدون این

نه، نه تکین، مچ دستش کال سوخته، وای آهلل، -

 م معلومه. تکین...گوشت دست بچه

که از خانه پینار را از آغوشم گرفت و درحالی

 گفت:، رفتبیرون می

 کنم.، من ماشین رو روشنش مییه چیزی تنت بکن-
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طور به اتاق بازگشتم و لباسی بر تن نفهمیدم چه

طور خود را به حیاط پرت کردم. نفهمیدم اصال چه

کردم و کفشی پوشیده و نپوشیده، داخل ماشین 

 نشستم.

کرد. قراری میچنان بیپینار در آغوشش بود و هم

نهایت که خیابان بیبا اینسرعتش سرسام آور بود و 

خلوت بود، اما ترس تصادف هم به دلم چنگ انداخته 

 کرد.و یک لحظه، رهایم نمی

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت نودم️▪
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جرئت حرف زدن نداشتم. دلم عین سیر و سرکه 

های مکرر پینارم، ریش خاطر جیغجوشید و بهمی

 شده بود. 

کجا بود وقتی این بچه نزدیک بخاری شده حواست -

 بود؟

های او را هم خودم خیلی کم درد داشتم، باید سرزنش

 کردم؟تحمل می

دونستم قراره پاشه بره ، از کجا میخواب بودم-

 جا؟ مگه کف دستم رو بو کرده بودم؟اون

کالفه فرمان را چرخاند و از ماشین پیاده شد. 

 روانه ساختمانی شدم. همراهش، پایین آمدم و دنبالش

دخترکم را به دست زنی داد و روی تختی گذاشتنش. 

خواستم در کنارش بمانم که نگذاشتند و گفتند تا 

 بیرون از اتاق صبر کنم.

ام نگرانی و استرس، مسبب حالت تهوع و سرگیجه

ای نشستم، شده بودند. روی صندلی زهوار در رفته

یستم. تصور سرم را میان دستانم گرفتم و آرام گر
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چه که بر سر دست پینارم آمده بود هم تمام وجودم آن

های تکین آورد و از طرفی، سرزنشرا به درد می

 برایم سنگین تمام شده بود... 

با نشستن پالتوی گرمی روی صورتم، سرم را 

چرخاندم و نگاهش کردم. کنارم، روی صندلی 

نشسته بود. چشمانش را بسته و سرش را به صندلی 

اش خسته بود و موهای کیه زده بود. چهرهت

 پریشانش به هر سو پخش شده بودند.

 بهت گفتم لباس درست حسابی بپوش.-

 پالتویش را برداشتم و روی پاهایش انداختم.

الزم ندارم، من خوبم... این سرما برای من چیزی -

 نیست.

که حرکتی به چشمانش را باز کرد و بدون این

 شم نگاهم کرد و آرام گفت:خودش بدهد، از گوشه چ

جا . هوای اینحداقل االن کمتر "منم، منم" بکن-

 سرده.

 سمتی دیگر چشم دوختم.بازوهایم را بغل گرفتم و به
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 من خوبم، الزمش ندارم.-

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت نود و یکم️▪

 

 

شنیدم که نفسش را محکم بیرون فرستاد و ساکت 

شد... توجه تند رفتنش میماند. خودش دیگر باید م

هوش شده مگر تقصیر من بود که فرط خستگی، بی

 بودم؟

هایم نشست و قطره اشکی، پالتو دوباره روی شانه

 از چشمانم سر خورد و روی دستش چکید. 

داد و بغض مجالی برای نفس کشیدن به من نمی

 گرفتم.بریده بریده، با درد نفس می

بود، مشت شد و دستی که قطره اشک رویش چکیده 

پایین آمد. انگار او هم با آن قطره اشک، درد دلم را 
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احساس کرده و فهمیده بود چه بر سر دلم آمده 

 است...

وار پینار خواست چیزی بگوید که صدای گریه زجه

 بلند شد.

 آتا... آتـــا!!-

به درد آمد و در سینه فشرده شد. اشک، مجالی دلم 

داد. خواستم بلند برای دیدن و فکر کردن به من نمی

سمت اتاق بشوم که تکین جلوتر از من بلند شد و به

 رفت.

در را باز کرد و داخل اتاق شد... پشت سرش، با 

پاهایی لرزان و سست، خود را به اتاق رساندم و در 

 درگاه در ایستادم... 

گر طاقت نداشتم... طاقت سر پا ماندن و نگاه دی

 کردن به پینارم را نداشتم...

جا کنار درگاه در، روی زمین نشستم و از پس همان

 پرده اشک نگاهشان کردم...
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نگاه به کودکی انداختم که دست مردی را گرفته و 

ریخت و کرد و اشک میکرد، نگاهش مینگاهش می

گاهش، دردش را به خواست با همان نانگار که می

 او بفهماند... 

نگاه به کودکی انداختم که با بغض و اشک، زل زده 

بود به مردی که دست سالمش را گرفته و 

بوسیدش و سعی داشت با کلمات بوسیدش. میمی

کرد و آخ که خبر نداشت چه آرامش کند. آرامش می

 آورد...بر سر دل من می

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 ود و دومقسمت ن️▪

 

 

 

 جان آتا... جانا قئزم... َمنیم ُگَزل قئزم... -
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همان گوشه، کنار درگاه در نشسته و با اشک و 

کردم... نگاه به مردی که پدر افسوس نگاهشان می

نبود اما خوب بلد بود پدری کند برای دختر یتیمم... 

خوب بلد بود محبت خرجش کند و آخ که چه دردی 

ناراحت نشدن و غصه داشت دیدن آن صحنه و 

 نخوردن و دق نکردن...

هایش را روی هم گذاشت و کم دختر کوچکم، پلک

خواب فرو رفت... باندپیچی دستش تمام شد و کم به

 زن کنار رفت.

کرد و انگار که درد حال تکین هم به من نگاه می

نگاهم را خوانده باشد، برایم سری تکان داد و 

نار، عزم بلند شدن زمان با بوسیدن روی دست پیهم

 کرد.

خواست بلند شود اما انگشتش میان دست کوچک 

 دخترکم قفل شده و قصد رهاکردنش را نداشت...

کم درد و ، االن تخت خوابیده. یهبهش مسکن زدیم-

قراری بکنه. پماد میدم برای ، ممکنه بیسوزش داره
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استعمال روی پوستش، باندش رو هم هرروز عوض 

و حساسه. خالصه حواستون بهش  ستکنید چون بچه

 باشه.

زن از اتاق بیرون رفت و تکین پینار را در آغوش 

گرفت و بلند شد. هنوز انگشت دستش، میان دستان 

کوچولوی پینارم گیر بود و او را از هر کاری، باز 

 داشته بود.

سمت در رفتم. سرش اش، بهبلند شدم و شانه به شانه

 ت:را کمی پایین آورد و آرام گف

 برو برای حسابرسی... کیفم توی جیب پالتومه.-

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت نود و سوم️▪
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مبلغی را به مردی که در پشت میز نشسته بود، دادم 

جا خارج شدیم. تکین پشت فرمان نشست و و از آن

من هم کنارش جای گرفتم. پالتویش را روی پاهایم 

گرفتم تا راحت پهن کردم و پینار را از آغوشش 

چنان اش را بکند. انگشت دست راستش همرانندگی

اش را نداشت های پینار بود و قصد رهاییاسیر دست

 انگار.

که کمکی از دست راستش بگیرد، با دست بدون این

 چپ ماشین را روشن و به حرکت درآورد.

هنگام آمدنمان، با آرامش و متفکر رانندگی برعکس 

نداشت. هیچ  کرد و برای بازگشت به خانه عجلهمی

زد، من هم ساکت مانده و به خیابان حرفی نمی

 خلوت و تاریک چشم دوخته بودم.

 حالت خوبه؟-

ای هدایت کرده و حرفی نزدم که ماشین را به گوشه

ا به ، سرم رکه نگاهش کنمخاموشش کرد. بدون این

 شیشه تکیه زدم و پلک روی هم گذاشتم.
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 نگرانش بودم، برای همین تند رفتم.-

 با صدایی لرزان و پر بغض جوابش را دادم:

مادرشم... از گوشت و خون خودمه... جون دادم تا -

بزرگش کردم... وقتی دیدمش، روح از تنم رفت... 

حال من خوب بود؟ بیشتر از این بچه، من درد 

کنی برای ، فکر مین به جیگر شدمکشیدم، من خو

 من خیلی راحت بود؟

نفسش را محکم بیرون فرستاد و احساس کردم 

 سنگینی نگاهش را که خیره روی صورتم بود. 

 گوش کن گونش... -

سمتش چرخاندم و از روی شانه سرم را کمی به

 نگاهش کردم.

نه، تو گوش کن... خیلی راحت بزرگش نکردم که -

د کشیدنش هم برای من آسون و غصه خوردن و در

قدر با این بچه بودی که راحت باشه... مگه چه

 کنی؟جوری حق به جانب، داری سرزنشم میاین
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 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت نود و چهارم️▪

 

 

 

، اصال من دخلی توی درسته، زیاد پیشش نبودم-

بزرگ کردنش نداشتم، ولی نگرانش بودم. این دختر 

خوای انکار کن، تِر منم هست! تو میحاال... دخ

خدا که هست! خوای بگو نه و نیست، ولی بهمی

خدا که دل من هم به درد اومد، ناراحت بودم، به

کردم توی اون حال و کار میعصبی بودم! چی

 اوضاعم؟ انتظار گفتن و خندیدن داشتی ازم؟

کداممان سکوت سنگینی میانمان برقرار بود و هیچ

تنش را نداشتیم... دقایقی بعد، کالفه و هم قصد شکس

حرکت درآورد و مسیر خانه را در آرام، ماشین را به

 پیش گرفت...
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به جلوی در رسیدیم و خواستم همراه پینار پیاده 

 بشوم که صدایم زد:

بد خوابش نکن، بده بغل من، میارمش. تو برو -

 داخل...

حرفی نزدم. اعتراضی هم نکردم. اصال توان 

و گله نداشتم. پینار را در آغوشش گذاشتم  اعتراض

اش جا، روی صندلی کناریو پالتویش را هم همان

 گذاشتم.

داخل خانه شدم و از استشمام بوی گوشت پخته، حالم 

 هم خورد.به

ام را گرفتم و به اتاق رفتم. بخاری را جلوی بینی

ها را باز کردم تا خاموش کردم و تمام در و پنجره

 تاق و کل خانه بیرون برود.این بو از ا

توی اتاق، جای پینار را مرتب کردم و منتظر آمدن 

 تکین نشستم.

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾
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 قسمت نود و پنجم️▪

 

 

 

سمت اتاق آمد و با داخل خانه شد و در را بست. به

دیدن در و پنجره باز و بخاری خاموش، اخم ریزی 

 کرد و پرسید:

 در و پنجره رو باز گذاشتی؟چرا -

هم فشردم تا بغضم اشک جوابش را ندادم. لبانم را به

 نشود و آرام شوم...

تر از قبل بار آرامدوباره صدایش را شنیدم که این

 گفت:

 بچه سردش میشه.-

 .از پس پرده اشک نگاهش کردم

داد خونه... برای همین در بوی گوشت سوخته می-

خوام دیگه بخاری ... نمیو پنجره رو باز گذاشتم
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جهنم که سردمون توی این اتاق روشن باشه... به

 زنیم... میشه و یخ می

 نفسش را پر افسوس و کالفه بیرون فرستاد.

 طوری نمیشه...این-

 چرا، میشه. خوب هم میشه.-

 نگاهی به لحاف و تشک انداخت و بهشان اشاره زد.

 جمعشون کن، بیا توی پذیرایی.-

هش کردم که بدون حرف بلند شد و همراه سوالی نگا

 پینار از اتاق بیرون رفت.

انگار چاره دیگری برایم نمانده بود. جمعشان کردم 

و از اتاق بیرون رفتم. کنار بخاری، منتظرم مانده 

 بود. 

 جا.بیارشون این-

 اخمی کردم.

 من نمیارمش کنار بخاری!-
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 به فاصله نسبتا نزدیکی با بخاری، اشاره کرد و

 گفت:

جا پهنشون کن. برو یه دست لحاف تشک هم همین-

 از اتاق من بردار و بیار.

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت نود و ششم️▪

 

 

 

 واسه چی؟-

 اخم ریزی کرد.

 زود باش گونش!-

ها را پهن کردم و منتظد نگاهش طبق حرفش، تشک

که پینار در آغوشش بود، روی تشک کردم. درحالی
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نشست و پینار را در کنارش، روی تشکش گذاشت. 

 خودش هم دراز کشید و پتو را آرام رویشان کشید. 

 خوابی؟جا میتو این-

جا تا وقتی دستش خوب بشه... هر سه این-

خوابیم. اتاق سرده، اعتباری نیست بعد از روشن می

جا شدن بخاری نزدیکش نشه. یه مدت رو همین

 ی میشه...خوابیم، تا ببینیم چمی

رخ غرق در اجبار کنارشان دراز کشیدم و به نیمبه

خواب پینار نگاه کردم. چنان دست تکین را گرفته و 

ای شک کردم به فشرد که لحظهانگشتش را می

یادم آمد لحظاتی که سعی در آرام چیز... بههمه

هایش را کردن دخترکم داشت و جواب "آتا" گفتن

ود که نفسم گرفت و میان ها بداد... همان لحظهمی

اشک و آه، زل زدم به مردی که پدر نشده بود و 

 کرد...هایش را خرج پینارم میداشت پدرانگی
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از پس چهره پینار، به چشمان خسته و خوابالود 

تکین نگاه کردم. انگار که منتظر نگاهم باشد، آهسته 

 وار شروع به حرف زدن کرد:پچو پچ

نگرانیم برای پینار بود. نه خاطر اگه حرفی زدم، به-

از سر خصومت یا همچین چیزی... از دستم 

 ناراحت نباش.

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت نود و هفتم️▪

 

 

 

 نفسم را پر آه و افسوس بیرون فرستادم.

از دست تو ناراحت نیستم... از خودم بیشتر -

ناراحتم... نتونستم خوب مادری کنم واسه این بچه... 

تجربگی کردم. مادر و پدری هم ندارم، بی تقصیری



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2471 

کار نکنم...  کار بکنم و چینبودن که بهم یاد بدن چی

پدر شد... این طفل معصوم دوسالش نبود که بی

و خام... حتی االن هم چیز زیادی از جوون بودم 

دونم... االنم دست مادر بودن و مادری کردن نمی

ن دخترم... تنهاام... االنم عاجزم توی بزرگ کرد

فردا بزرگ که شد، بقیه رو همراه ا، پسکه فرداین

آتاهاشون دید و آتاش رو خواست، چه جوابی باید 

 بهش بدم...

 نفسم را پر افسوس بیرون فرستادم.

هنوز داغ رفتنش روی دلم مونده و خنک نشده... -

 دار کنم؟طور بیام و دخترم رو غصهچه

شده بود انگار. دستان پینار دور انگشت تکین شل 

دستش را از روی شکم پینار برداشت و صورتش را 

 نوازش کرد.

 اون آتا داره...-

 چشمانم را غبار غم پوشاند.

 تا ِکی؟-



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2472 

تاریک خانه، دیدم که قفسه در آن فضای نیمه

 اش عمیق پر و خالی شد.سینه

 تا هروقت که خودش بخواد...-

 مخاطبش من بودم یا پینار؟ 

ده بود، گیج شده و مستاصل نگاهش از جوابی که دا

کردم. دستم را روی شکم پینار گذاشتم و آرام می

نوازشش کردم که با نشستن دست مردانه تکین روی 

 دستم، از حرکت ایستادم و مبهوت نگاهش کردم.

نگران فردایی که هنوز نیومده، نباش... خدا -

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾بزرگه... 

 قسمت نود و هشتم️▪

 

 

گذشت و دست پینار بهتر ای از آن شب میدوهفته

اش چندان عمیق نبود اما همان هم شده بود. سوختگی
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امان از ما گرفته بود و روز و شب برایمان نگذاشته 

 بود.

کرد که رخت طبق روال هرشب، تکین مجبورم می

اندازم و خودش هم در خوابم را کنار بخاری بی

 مراقبش بود. کشید وطرف پینار دراز میآن

قراری و بیدار ماندنم شد، دستمالی را حتی وقتی بی

به پای پینار و دست خودش بست تا از هر تکان 

خوردنش باخبر شود. خواب و خوارک از او هم 

 گرفته بودم اما خب... چاره چه بود؟ نگران بودیم...

گفته بود تا بازگشتش، پینار را آماده کنم که سری به 

 م و از احوال دستش مطمئن شویم.بیمارستان بزنی

کمتر از من که نه، بیشتر از من نگران دخترکم بود 

 کردم.و این را با تک تک رفتارش درک می

خواستم نشین... نمیاین حالش برایم غریب بود و دل

ربطی سوق بدهم اما همین فکرم را به جاهای بی

اهمیت دادن و ارزش قائل شدنش برای من دنیایی 

 د. عزیز بو
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روی پله نشسته بودم و منتظر تکین، با پینار بازی 

 کردم تا برای دقایقی خود را سرگرم کنم.می

با شنیدن صدای بوق ماشینی پشت در خانه، بلند شدم 

 ها پایین رفتم.و از پله

پرسی مختصری، سوار ماشین شدم و پس از احوال

 ماشین را به خیابان هدایت کرد...

خوب است و خداراشکر،  گفتند حال دست پینار

عفونتی نکرده. واقعا برایم جای شکر داشت که 

آسیب زیادی به دستش وارد نشده بود وگرنه از 

 شدم.شدت عذاب وجدان خفه می

 خواستند باند دستش را ببندند که نگران پرسیدم:

کشه تا خوب بشه؟ رد روی قدر میببخشید، چه-

 دستش میره دیگه؟

پیچاند، لبخندی دور دستش میکه باند را زن درحالی

 رویم زد و جوابم را داد:به
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ست و ماه دیگه کامل خوب میشه. چون بچهتا یک-

مونه. توی سن رشد، هیچ ردی روی دستش نمی

 نگران نباشید.

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت نود و نهم️▪

 

 

 

 خداروشکر... بازم دستتون درد نکنه.-

رغم اصرارهای من، یجا بیرون آمدیم و علاز آن

تر و برای طرفتکین مجبورم کرد تا چندخیابان آن

 خرید برویم.

 راه افتادم. دنبالش بههایی درهم و عصبی، بهبا اخم
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پینار را در آغوش گرفته بود و جلوتر از من راه 

رفت. اصال توجهی هم به حضور من نداشتند و می

 خندیدند!گفتند و میبرای خودشان می

تر، ، پینارم فقط شنونده بود و از آن عجیبهرچند

های مردی بود که به عمر، لبخند روی لبانش لبخند

نشاند و گاه ندیده بودم و حال، گاه لبخندی بر لب می

 خندید.بلند بلند و رسا می

راه افتادم. هایم را کند کردم و با فاصله ازشان، بهقدم

دختری از پشت سر نگاهشان کردم؛ گویی پدر و 

توجه به اطرافشان، درد بودند و بیبخت و بیخوش

 خندیدند. گفتند و میرفتند، میراه می

پوشی کنم از خنده پینار کنار آن مرد توانستم چشمنمی

های عمیقی که چیزی را ته دلم تکان و خنده

 داد...می

راه افتادم. به داخل خیابانی پیچیدند و دنبالشان به

 دادند انگار! اهمیتی نمی اصال به حضور من
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ای ایستاده و از پشت شیشه مغازه، به جلوی مغازه

 کردند. های داخل مغازه نگاه میشیرینی

ای مانده، به درختی تکیه زده و عمیق گوشه

کردم. عمیق و با غصه... عمیق و با نگاهشان می

عشق... عمیق و با درد... عمیق و با حسرتی آشکار 

 ..و قلبی پر افسوس.

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صدم️▪

 

 

 

 صدای مردی، توجه مرا به خودش جلب کرد.

 خوام خانوم...عذر می-

 با حواسی پرت، نگاهش کردم.

 بله؟-
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 کاغذی را نشانم داد.

 شناسیدش؟خوام، میاین آدرس رو می-

، خود را لعنت کردم که به کاغذ نگاه کردم و در دل

ای را خواندن چند کلمه چرا در این مدت، حداقل

نیاموخته بودم. نگاه به چهره منتظر مرد جوان 

 انداختم و آرام گفتم:

شناسم خیابون و جا غریبم، نمیواقعیتش من هم این-

 ها رو. آدرس

 ناامید نگاهم کرد.

 شناسیدش؟ها... میام... مدرسه گلدنبال یه مدرسه-

کین ای که تاسم مدرسه چه آشنا بود! همان مدرسه

 کرد، نبود؟جا تدریس میدر آن

 :لبانم را جمع کردم و متفکر گفتم

گمونم باید برید خیابون بهار... دوتا خیابون به-

جلوتر، بپیچید دست راست. بعد یه خیابون مستقیم 

 هاست.جا، مدرسه گلمیره تا سر خیابون بهار. اون
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داد و پس از اتمام هایم را گوش میحرف با دقت

ایم، سری برایم تکان داد و با تشکر مجدد، هصحبت

 از من فاصله گرفت.

دوباره سر برگرداندم تا دنبال پینار و تکین بگردم 

 های تکین شدم.که متوجه نگاه

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و یکم️▪

 

 

 ، جلو آمد و با آرامش پرسید:با رفتن مرد

 کی بود؟-

 شانه باال انداختم.

 شناختمش؟خواست. مگه باید میمیآدرس -

 چه آدرسی؟-
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ها... کاغذ توی دستش رو نتونستم مدرسه گل-

 ست.، فقط فهمیدم مقصدش مدرسهبخونم

 دستی روی صورتش کشید.

 بیا بریم، چرا فاصله گرفتی؟-

 اش، به راه افتادم.شانه به شانه

کم فاصله بگیرم، که من تنها باشم و خواستم یه-

 شماها راحت.

 ابروهایش باال پریدند.

 چرا ما باید از بودن تو ناراحت باشیم؟ تو... -

 خیال ادامه داد:سرس را چرخاند و بی

 حسادت کردی؟-

 با اخم جوابش را دادم:

 چرا باید حسادت کنم؟ اون هم به دختر خودم؟!-

خیالش و انگار که برایش مهم نبود، با همان حالت بی

 ادامه داد:
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رو از خودت بپرس. چرا باید  دونم، دلیلشنمی-

 حسادت کنی اصال؟

ای خواست حرصم بدهد؟ چرا فقط برای لحظهباز می

گذاشت تصورات مثبتی از او داشته باشم و تمام نمی

 کرد تا در فکرم بکوبمش؟!تالشش را می

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و دوم️▪

 

 

م واقعیتش من که کاری به کار شما نداشتم. گفت-

کم نفس بگیرم! دغدغه یهبرای خودم راه برم و بی

ولی خب... نمیشه! اشکالی نداره حاال، شماها انگار 

 تونید بدون من راهتون رو برید! نمی
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داد. پینار با تعجب به مکالمه من و تکین گوش می

شد و فقط نگاهش میان طفلکم چیزی هم متوجه نمی

 چرخید! ما می

ام گرفت و رویم متعجب تکین را که دیدم، خندهنگاه 

 گذاشت!خواست، سر به سرم نمیرا برگرداندم. می

ساعاتی گذشت و به اصرار من، خرید کمی کردیم. 

پینار در آغوشم خوابش برده بود و تمام وسایل را 

 تکین به دست گرفته بود. 

پینار را روی صندلی خواباندیم و وسایل را روی 

خاطر دردش هنگام عوض ذاشتیم. بهصندلی عقب گ

کردن پانسمان، مجبور شدند باز مسکن و 

آوری به او بدهند تا آرام شود و برای ساعاتی خواب

 درد نکشد.

خواستم سوار ماشین بشوم که تکین جلویم را گرفت 

 و مانعم شد.

 کم مواد خوراکی بخریم. سوار نشو!باید بریم یه-

 کالفه نگاهش کردم.
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 ماشین خوابه. پینار توی-

اشکالی نداره، قرار نیست تا چندساعت بعد بیدار -

 کنم، بریم.بشه. در ماشین رو قفل می

جا کنار خیابان بشینم و گریه کنم! کم مانده بود همان

گاهش را تمام بیوهای گاهرویقرار نبود این پیاده

 کند؟

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و سوم️▪

 

 

 

توجه به اطراف، رفتم و بیاش راه میهشانه به شان

 هایمان چشم دوخته بودم.به سایه

دستانش را باال آورد و "ها" کرد. نگاهش کردم؛ 

 پالتویش را داخل ماشین جا گذاشته بود؟
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 چرا پالتوت رو برنداشتی؟-

 نیشخندی زد.

 خواستم سرتقی کنم و سرما بکشم!-

 زد!خیلی مستقیم داشت به من طعنه می

 ه، سرماش رو بکش!باش-

چنان به راهمان ادامه دادیم و بدون توجه به اویی هم

آورد و میانشان هرم که هردم دستش را باال می

ای گرم شود، راهم را فرستاد تا ذرههایش را مینفس

 ادامه دادم.

نظر خودم و در ظاهر، کاری نداشتم و البته به

ستان کردم. ولی در اصل... با دیدن آن دتوجهی نمی

 سوخت!سرخ شده از فرط سرما، دلم به حالش می

اش، لجم گرفته بود. نزدیکش شدم، همه سرتقیاز این

آستینش را گرفتم و دستش را باال آوردم. دستش را 

میان دستان نسبتا گرمم گرفتم و آرام فشردمش که 

 سرش را چرخاند و متعجب نگاهم کرد.
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نده شد و زور پوشااش میان دستانم بهدست مردانه

سعی کردم با نگه داشتن و پوشاندنش، دستش را گرم 

 کنم.

 کنی؟کار میچی-

 کنم. دستت رو گرم می-

 ولی...-

هات از زور سرما قرمز شدن. اعتراض دست-

 دونم و تو!بکنی، من می

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و چهارم️▪

 

 

 

کرد. بدون توجه به نگاه و معتجب نگاهم میساکت 

فشردم و هردم اش، انگشتانش را میان دستم میخیره
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هایم را میان دستانمان آوردم و هرم گرم نفسباال می

 کردم تا کمی گرم شود.رها می

کردم شدیم، رهایش میها که میوارد مغازه و دکان

 چنان با دست دیگرم، گرفته بودمش تا بازاما هم

 سردش نشود.

این  دانستم... شاید بهخودم هم دلیل کارهایم را نمی

خاطر که در مواقع سرما، هوایم را داشت و 

گذاشت از فرط سرما یخ بزنم و حال، وقت نمی

 جبران بود انگار...

توانستم بگویم انگار که حال کمی گرم شده بود و می

قدر حرارت از روی بخاری گرفته شده، همان

 داشت.

هایش کردم و نگاهی به وسایلی که با خود حمل ر

 کرد، انداختم. می

 سمت.ها رو بده اینوسیله-

 ها انداخت و آرام گفت:نگاهی به وسیلهنیم

 یکی دستم هم گرم شد... الزم نیست.اون-
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 طرفم چرخاند و نگاهم کرد.سرش را به

 ممنون!-

سری برایش تکان دادم و خواستم کمی فاصله بگیرم 

قدر نزدیکش راه نروم که دستم را میان دست اینتا 

 اش گرفت و آرام فشرد.مردانه

 بذار گرم بمونم.-

مان بود و هم چفت شدهنگاهم خیره به دستان به

اش... تن من کم کم داشت گرم حواسم پی جمله

شک، ام بیشد و این حرارت ساطع شده از یقهمی

 خاطر حضور مردی بود که حال حاضر نبودبه

 ای رهایم کند...لحظه

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و پنجم️▪
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سوار ماشین شدیم و به خانه بازگشتیم. در راه و 

بابت آن قضیه، روی نگاه کردن و صحبت کردن با 

تکین را نداشتم... االن چه فکری با خودش کرده بود 

نداشتم، فقط بابت گرفتن دستش؟ من که نیت بدی 

خاطر سرد بودن و یخ کردنش، دستانش را گرفته به

 بودم و بس!

رمورد پردازی و فکر کردن دخیال تمام مسیرم، به

قدری غرق فکر شده بودم تفکرات تکین گذشت و به

 که اصال نفهمیدم ِکی به خانه رسیدیم.

از ماشین پیاده شدم و تکین گفت منتظر بازگشتش 

ببرد و من بلندش نکنم. بر این باور بمانم تا پینار را 

بود که ممکن است به دستش آسیبی برسانم و اذیت 

 شود! 

حتی نگذاشت به وسایل هم دست بزنم که مبادا به 

ریزمشان و کال بهتر است بنشینم و منتظر زمین می

 آمدنش بمانم!
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از ماشین پیاده شدم و به در تکیه زده، منتظر آمدن 

 تکین ماندم.

سمت زهرا ام بههای شخصی، توجهنبا صدا زد

 جلب شد.

که چادرش را جلوی دهانش چفت جلو آمد و درحالی

کرد، محجوب و با لبخند سالمی داد. جوابش را می

 دادم که با سر به ماشین اشاره کرد و پرسید:

 خیر باشه، کجا بودی؟-
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 قسمت صد و ششم️▪

 

 

باال پریدند. باید به او هم ابروهایم از فرط تعجب 

 دادم؟!جواب پس می
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از این حس مالکیت و حریصش بدم آمد. جدی 

 نگاهش کردم و جوابش را دادم:

برای سوختگی دست دخترم رفتیم بیرون، واسه -

 مداواش. بعد هم خرید!

 با آقا معلم؟-

 ابروهایم را باال فرستادم.

 آره، با آقا معلم.-

نگاه کرد. طاقت سری تکان داد و به اطراف 

 نیاورد، نفسش را محکم بیرون فرستاد و پرسید:

راستی، دخترجان... شوهرت کجاست؟ آقا هورتاش -

 بود دیگه؟ من خیلی بچه بودم که...

 که منتظر ادامه حرفش باشم، جوابش را دادم:بی آن

 فوت شده.-

 ای وای...-

 ناباور قدمی به عقب برداشت و مبهوت نگاهم کرد.

 ش کنه... اصال انتظارش رو هم نداشتم.خدا رحمت-
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کس خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه... هیچ-

 انتظارش رو نداشت! 

دست خودم نبود؛ شاید اگر هرکسی به غیر زهرا 

بود، کاری به کارش نداشتم و ازدواجم با تکین را 

داشتم. اما زهرا و آن جسارتی که به پنهان نگاه می

د در زندگی ما دخالت خودش داده بود که تا این ح

 کند... ناخوداگاه از او بدم آمده بود!
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 جا؟شما... واسه چی اومدی این-

 تیر خالص را زدم:

 ام هست.چون خونه-
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حس کردم رنگش پرید و به لکنت افتاد. چادرش را 

 روی سرش مرتب کرد و جلوتر آمد.

 چی؟ یعنی...یعنی -

خواستم جوابش را بدهم که در حیاط باز شد و تکین 

 به کوچه آمد.

 ها رو...گونش؟ وسیله-

با دیدن زهرا ساکت ماند و نگاهمان کرد. متوجه 

های در هم من که شد، تک رنگ پریده زهرا و اخم

 ای کرد و نگاهش را به زمین دوخت.سرفه

 سالم آقا تکین. خوب هستید؟-

 شما بخیر. خیلی ممنون!سالم، عصر -

 رویم ایستاد.جلوتر آمد و روبه

 چیزی شده؟-

 مستقیم در چشمانش نگاه کردم.

 چرا انتظار داری چیزی بشه؟ هیچی نشده.-

 نگاهت...!-
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حرف دیگری نزد و وسایل را از صندوق عقب 

که ماشین برداشت تا به داخل خانه ببرد. قبل از این

ین من و زهرا کامال وارد خانه بشود، نگاهش ب

 به من گفت: چرخید و رو

خوابونمش، تو هم بیا پینار رو کنار بخاری می-

 داخل هوا سرده.

 سپس زهرا را مخاطب قرار داد.

 شما هم بفرمایید داخل، هوا سرده.-
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 نه نه، خیلی ممنون. من دیگه میرم...-

 دیگری به من انداخت و جلوتر آمد.نگاه 

 ، میشه بعدا باهم حرف بزنیم؟گونش جان-
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 ی؟درباره-

تکین داخل حیاط شد و در را با پایش بست. زهرا 

نفسش را کالفه بیرون فرستاد و مستاصل نگاهم 

 کرد.

 آقا تکین...-

 آقا تکین چی؟ -

 با تردید پرسید:

 تو و ایشون...-

 رحم گفتم:بی

 !زن و شوهریم-

چاره... خب... رنگ به رخسار نداشت دخترک بی

خواستم حرفی دادم و نمیشاید اوایل حق را به او می

در این باره به کسی بزنم و چیزی بگویم اما... حیف 

که تکین بود که با چنین دختری وصلت کند! کسی

داد و به خودش را خیلی راحت در دسترس قرار می

ا جلب کند... مسلما اش رکوبید که توجههر دری می

 لیاقتش دختری بهتر و سر تر از زهرا بود...
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 نفسم را کالفه بیرون فرستادم و نزدیک زهرا شدم.

به کسی، چیزی نگی. تکین حال خوبی نداره، -

خوام بیان سراغش برای تسلیت و تبریک و نمی

 ها!این

سرش را تکان داد و گره چادرش را میان انگشتانش 

 جا کرد. جابه

 ت دیگه برم... خداحافظ!اشه. من... من با اجازهب-

 خداحافظ شما!-
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داخل خانه که شدم، با دیدن تکین کنار در حیاط ماتم 

 زده پرسیدم:برد. آب دهانم را فرو بردم و بهت

 کردی؟کار میجا چیتو این-

 من نزدیک شد. ریزی کرد و قدمی بهاخم 

 هات رو شنیدم.حرف-

 و من به تبع، قدمی به عقب برداشتم.

 خب؟ چی شنیدی؟-

که بهش گفتی من و تو... زن و شوهریم! مگه این-

 خبر نداشت؟

 دستم را مشت کردم.

 نه، خبر نداشت. خودم عمدا به کسی نگفته بودم.-

 پس چرا به اون خانوم گفتی؟-

اهش کردم و سعی کردم محکم سرجایم مستاصل نگ

 بایستم تا بیش از این، با نزدیک شدنش مرا نترساند.

گفتم، چون خیلی داشت توی زندگی ما دخالت -

 هاش رو نداشتم! کرد. چون دیگه طاقت دخالتمی
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خوبه... خوبه باز به خودت اومدی و فهمیدی نباید -

 از هرکسی پنهون کنی!

خل جیب شلوارش فرو که دستانش را داو درحالی

سمت پله رفت تا وسایل را از رویش برده بود، به

 بردارد.

 راه افتادم و عصبی پرسیدم:دنبالش بهبه

 یعنی چی نباید هرچیزی رو از هرکسی پنهون کنم؟-
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ماند داخل خانه شد و من هم همراهش رفتم. چرا نمی

 ا بدهد؟تا جوابم ر
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خریدها را داخل آشپزخانه گذاشت و بیرون آمد که 

در درگاه آشپزخانه جلویش را گرفتم و منتظر جواب 

 ماندم.

 بمون. جوابم رو بده، بعد برو.-

که ام. طوریبه سینه رویم ایستاد. دقیقا سینهروبه

مجبور شدم برای دیدنش، سرم را باال بگیرم و 

 نگاهش کنم.

 ؟خوای بدونیچی می-

 بدونم که چرا نباید کاری که گفتی رو بکنم!-

 کمی روی صورتم خم شد و زمزمه کرد:

 نظر خودت چرا نباید پنهون کنی؟به-

قدمی به عقب برداشتم تا راحت حرف بزنم. با این 

اش، حتی توان فکر کردن هم فاصله کم و یک وجبی

 نداشتم.

 که تو بعد از من...برای این-

 صدایش کمی باال رفت:تُن 
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بس کن! بعد از تو، بعد از تو! فعال که با همیم، -

فعال هفت ماه از این مهلت کوفتی مونده و تا هستیم 

مون! اگه خوام اسم هیچ احدی بیاد وسط زندگینمی

خیلی به فکر من و زندگی منی، بمون و زندگیت رو 

خواد عذاب وجدان بعد از رفتنت رو بکن! نمی

و چند سال گلیم خودم رو از آب بیرون  بگیری. سی

تونم. برای من دلسوزی ، بعد از این هم میکشیدم

 ام!تر از همهنکن که خودم دلسوخته
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 گفت؟ کردم... چه میمات و مبهوت نگاهش می
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ام خواستم بروم که بازویم را گرفت و سر جایم، نگه

 .داشت

هایش سمتش برگردم، منتظر حرفکه بهبدون این

 ماندم.

 و، بمون و گوش کن.نر-

 چشم بستم و آرام گفتم:

کم شاید بهتره خودت گوش کنی... گوش کنی و یه-

گفتن حرف بیگ فاصله بگیری ازم... مگه نمی

ها یکیه؟ تک به تک جمالتت رو خوب اوغلو

نم... اگه خوام راحت زندگی کیادمه... گفتی اگه می

دیگرون راحت  خوام از شر حرف و زخم زبونمی

، تا وقتی تب و بشم، یه مدتی رو باهات بیام گیالن

تاب دخالت بقیه توی زندگیم بخوابه. گفتی بعد خیلی 

مونی به جا میگیرم، تو اینآروم طالقم رو می

گردم موقان... رسی و من برمیتدریست می

ه زندگیم رو ازم گرفت، کگردم تا زندگِی اونیبرمی

ای که بگیرم... نه تو، نه من... نباید پایبند این رابطه
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قراره هفت ماه بعد تموم بشه، بشیم و بمونیم... 

کدوم پاسوز این زندگی بشیم... هفت خوام هیچنمی

ماه از این زندگی مونده و یه عمر از زندگی بعد از 

 بعد از این هفت ماه... باید بهش فکر کنی، به زندگیِ 

 این مدتت...

کرد... این بغض لعنتی بغض داشت گلویم را خفه می

 دیگر برای چه بود؟

آب دهانم را فرو بردم و نفس عمیقی گرفتم. لعنت به 

تو تکین... لعنت به تو و تمام روزهای بودن با تو 

 که پای رفتنم را سست کرده بود...
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، سر جایم بازویم را رها کرد و صامت و ساکت

ایستادم. سرم را پایین انداخته بودم و حتی توان سر 

بلند کردن و نگاه کردنش را هم نکردم... چرا 

طور پای رفتنم را سست کرده بود؟ چرا دیگر این

 های سابق نگاهش نبود؟ رحمیخبری از آن بی

رچه رفتن کرد که بزنم زیر هچرا داشت کاری می

 خواهد؟است و بمانم چون او می

 خواست؟فقط... فقط او می

ام بود... پیش یوردم... پیش دلم پیش خانه و کاشانه

آالچیق تاریک و ساکت و سردی که چراغش 

خاموش شده بود... که بروم و زانوی غم بغل 

که شعله بگیرم... که بمانم و بسوزم و بسوزانم آنی

 ش کرد...ام را خاموشمع کاشانه

کنار پینار نشستم و مشغول نوازش موهایش شدم. 

، کنار دخترکم... چه خوشحال و با دلی پر از خوشی

کرد... چه عمیق و خندید و شادی میاین مرد می

گرفت... زد و جوابش را میپرمهر "آتا" صدایش می
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دغدغه و آرامی داشت سیب سرخ چه زندگی بی

 کوچکم...

را محکم بیرون فرستادم و کنارش دراز نفسم 

کشیدم... دل و دماغ شام پختن و حتی صحبت کردن 

 با تکین را هم نداشتم...

های خودش را، به خودش بازگردانده بودم و حرف

 گویا زیاده روی کرده بودم...

پشت به بخاری خوابیده بودم و اصال حواسم به پشت 

انی سر جایم سرم نبود. چشمانم گرم شده بودند که تک

خوردم و با سوزش ساق پایم، چشمانم تا حد امکان 

 باز شدند و صاف سر جایم نشستم.
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ساق پایم را در دست گرفتم و با انزجار، به پارچه 

سوخته و چسبیده به پوست قرمزم نگاه کردم. این 

 دیگر چه کوفتی بود؟

 ا شنیدم...چی شده؟ صد-

با دیدن وضعیتم، جلوتر آمد و بااخم و نگران نگاهم 

 کرد.

 کار کردی خودت رو؟چی-

 لحظه خوابم برد...یه-

 جلوی پایم نشست و ساق پایم را در دست گرفت.

 صبرکن، پات رو تکون نده، االن میام.-

 ای بعد، با ظرف عسل برگشت و کنارم نشست.دقیقه

چه شلوارت چسبیده به کار کردی با خودت؟ پارچی-

 پوستت!

 کنارم نشست و کالفه نگاهم کرد.
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 پاشو ببرمت دکتر.-

 چشمانم را بستم و با درد گفتم:

تونی کاریش بکنی، بذار خواد. اگه خودت نمینمی-

 طوری بمونه.همین

 یعنی چی بمونه؟ پاشو...-

 نالیدم:

 تونم راه بیام تکین!نمی-

ل نگاهم سرش را میان دستانش گرفت و مستاص

 کرد.

 تکون نخور تا برگردم.-

 باز با قابلمه نسبتا بزرگتری آمد و کنارم نشست.

کم پات رو بذار داخل قابلمه، توش شیر و ماسته. یه-

 خنک بشه، آروم پارچه رو جدا کنیم ازش.

آمد. پایم را داخل قابلمه جا دادم و اشکم داشت درمی

 از شدت سوزشش، چشمانم را محکم بستم.
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ام را به دیوار تکیه زدم و دقایقی بعد، چشمان بسته

 وار تکین را شنیدم:صدای آرام و زمزمه

 ها رو جدا کردم... سوزش پات کمتر شد؟پارچه-

 حال گفتم:بی

 آره، کم شد.-

ظرف بیرون کشید و روی دستمالی پایم را از داخل 

وصله و صامت مشغول خشک کردن گذاشت. باح

 اطراف زخمم بود که خودم را جلو کشیدم و گفتم:

 بده خودم، زیاد بهت زحمت دادم.-

دستش را متوقف کرد و جدی نگاهم کرد که عقب 

 کشیدم. 
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عسل را با قاشق روی انگشتانش ریخت و از من 

خواست تا سمت دیگری را نگاه کنم. من اما 

خواستم ببینم ودم و میمصرانه به چشمانش زل زده ب

 آورد!چه بالیی به سر پایم می

عسل را آرام و با سر انگشتانش روی زخمم مالید. 

شدن در هم رفته و به حرکت انگشتان هایم بهاخم

 کردم.نگاه می

 اش رو خودم انجام میدم.بقیه-

 دستم عسلی شده، دیگه تو دستت رو کثیف نکن.-

پیچاند. با دستمال دستمالی برداشت و دور ساق پایم 

دیگری، گره آرامی رویش زد و پاشنه پایم را از 

 آغوشش، روی بالشتک قرار داد.
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نفسم را محکم بیرون فرستادم و خیره به پایم شدم که 

 با صدایش، از آن حال و هوا بیرون آمدم.

 حالت خوبه؟-

رفت. االن بهترم. دستت کم سرم گیج مییهآره... -

 درد نکنه.

 قند بیارم؟احتماال فشارته. آب-

های سرم را تند تکان دادم. هنور هم بابت حرف

 چندساعت پیشم احساس خجالت داشتم.

 خواد. برو به کارهات برس.نه، نمی نه-

 من که کار خاصی ندارم...-

 کنارم نشست و به پشتی تکیه زد.

 کشیدی خب.پینار دراز می طرفاون-

 که باز اون بال به سِر دستش بیاد؟ نه!-
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ساکت نگاهم کرد و چیزی نگفت. سرش را به دیوار 

تکیه زد و چشم بست. خواستم بلند بشوم که با همان 

 چشمان بسته پرسید:

 کجا میری با اون پا؟-

، برم شام بذارم... از سر کار مستقیم رفتیم بیرون-

 یزی بذارم.اصال وقت نشد چ

 بلند شد و کنارم ایستاد.

 خواد با اون پات بلند بشی، برو بشین.نمی-

 ولی...-

 سمت اتاق خواب رفت.به

 ام نیست. نشین، االن میام.من گرسنه-

همراه خودش، لحاف و تشک را آورد و کنار 

 بخاری پهن کرد.

 بخواب کنار دخترت.-

 اخم کردم.
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به پینار  پهلو و روبرم اتاق، باید به من جام رو می-

 بخوابم.
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 به پایم اشاره کردم.

تونم... بعد هم، عمرا پیش اون روی این پا نمی-

 بخاری بخوابم!

کالفه لحاف و تشک را کنار پینار رها کرد و 

مشغول پهن کردنشان شد. با پهن شدن تشکش کنار 

خودم، ابروهایم تا حد امکان باال پریدند. نگاه تشک 
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متعجبم را باال آوردم و به او دوختم که مشغول 

 ها شده بود.مرتب کردن بالشت

 کنی؟کار میچی... چی-

 اندازم. معلوم نیست؟دارم جا می-

 ولی...-

 پتو را روی تشکش انداخت و اخمالود نگاهم کرد.

خودت رو به قرار که نیست از روی من رد بشی و -

 بخاری بچسبونی؟

 خب...-

برو دراز بکش... من میرم به کارهام برسم، یک -

 گردم.ساعته برمی

روی تشک نشستم و با استیصال نگاهش کردم. این 

فاصله اندک و بعد از آن بحثی که سرشب باهم 

توانستم قبول کنم داشتیم... اصال عقالنی نبود! نمی

ابم آن هم وقتی که که با این فاصله، در کنارش بخو

ها را بارش کرده بودم چندساعت پیش، آن حرف

 کرد...ام نمیو... وقتی که پایم برای رفتن یاری
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ناچار روی تشک دراز کشیدم و رو به پینار، 

درآغوش گرفتمش. در حین نوازش موهایش بودم که 

 خواب رفتم...طور بهچشمانم گرم شدند و نفهمیدم چه

، احساس کردم پتویی رویم میان خواب و بیداری

 کشیده شد و از آن حجم سرمای اطرافم کم شد.

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و هفدهم️▪

 

 

 

خمیازه بلندی کشیدم، کش و قوسی به بدنم دادم و 

های بسته ای با همان پلکتکان خوردم. چند دقیقه

ماندم و مدتی بعد، چشم گشودم و با چهره مردانه و 

 خواب و آرامشی مواجه شدم.غرق در 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2513 

که حتی دمی بگیرم، نگاهم نفسم بند آمد و بدون این

 را روی اجزای صورتش چرخاندم.

ها کشیده شده و نور نوری درون خانه نبود اما پرده

اش را کمی تابید که چهرهمهتاب به داخل خانه می

 تر کرده بود.روشن

ام حبس کردم و کمی فاصله نفسم را درون سینه

تر نگاهش کنم. هنوز گیج خوابم بودم، رفتم تا دقیقگ

توانستم شدم و نمیدقیق اتفاقات اطرافم را متوجه نمی

 هضمشان کنم. 

نفسم را آرام به بیرون فرستادم و چشمانم را روی 

صورتش چرخاندم. روی موهای پریشانی که روی 

اش ریخته و تا روی چشمانش، پایین آمده پیشانی

بتا بزرگ و متناسب با صورتش بودند. بینی نس

آلود که چون سرش داشت و لبانی کلفت و گوشت

روی دستانش قرار گرفته بود، صورتش هم روی 

 ای درآمده بود.دستانش جمع شده و به شکل بامزه
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هایش نبود. از اویی دیگر خبری از آن اخم و بدعنقی

کرد. کرد و ساکتت میکه با چشمانش حکم می

اش، خم و خودداری نبود... همهخبری از حکم و ا

ای مظلوم که آرامش بود و سکوت و چهره

 روی صورتم قرار داشت...روبه

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و هجدهم️▪

 

 

 

 

اش را با ناخواسته دستم باال آمد. موهای روی پیشانی

 تر نگاهش کردم.سر انگشتانم کنار زدم و دقیق

حالت صورت و مظلومیت صورتش... مگر این 

 شد برایم غریب باشد؟می
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ای چشم بستم... چشمانم را غبار غم پوشاند و لحظه

دیگر طاقت نگاه کردنش را، آن هم از این فاصله 

 نداشتم...

صورتم را فاصله دادم و چشم بستم. اما طاقت 

شد با یادآوری آن چهره آوردم... مطمئنا نمینمی

، آرام ماند و کاری در خوابمعصوم و غرق 

 نکرد...

نفسم را پر افسوس بیرون فرستادم و دستانم باز باال 

 آمدند.

انگشتانم قلم شدند و روی صورتش چرخیدند تا آن 

حالت آشنای در انتهای ذهنم را رسم کنند... انگار 

که قلمویی را در دست گرفته باشم و از شقیقه تا 

 اش بکشم...چانه

اش ته و صافش، روی پیشانیتار موهای آشف

اش را ببینم. گذاشتند واضح چهرهنشستند و نمیمی

اش را به کنار فرستادم و فاصله تمام موهای پیشانی

 تر نگاهش کنم.گرفتم تا دقیق
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بغضم را فرو خوردم و پلکی زدم که قطره اشک 

 لجبازی روی بالشت چکید.

نوازشش کردم، انگار که دارم تصویری واضح از 

کردم و حضورش را درست نایی را لمس میآش

 کردم...جا، در کنار خودم احساس میهمین

نفسی گرفتم، چرخیدم و رو به پینار خوابیدم که با 

 قرار گرفتن دستی روی پهلویم، نفسم بند آمد.

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾
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 وارش را کنار گوشم شنیدم:صدای زمزمه
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 د غصه بخوری... حسرت رو توی نفسخوانمی-

تونم بفهمم... برگرد، نگاه کن، تا هات هم میکشیدن

وقتی دلتنگیت رفع بشه، تا وقتی التهاب درونت و 

 هات بخوابه، نگاه کن...اون غصه چشم

خدای من... فهمیده بود؟ نفسم را پر آه بیرون 

 سمتش چرخیدم.فرستادم و به

 خواستم بیدارت کنم.نمی-

 و بیدارم نکردی، من بیدار بودم.ت-

کمی عقب رفت و بدون حرف دیگری، چشم بست و 

انگار که اصال بیدار نشده باشد، جلوی رویم قرار 

 گرفت.

یک آن غصه دلم را پر کرد... قرار بر مقایسه و 

 رفع دلتنگی گذاشته بودیم انگار!

نرفته بود و هنوز به اندازه قلبش، با از یادم 

بافتم و قاب دلتنگی را به هایم عشق را میاشک

کوفتم که مبادا فراموش شود، مبادا دیوار دل می

 جایش خالی شود و مبادا دست و پایم بلغزد...
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خوردم و با نبودنش، حسرت روزهای بودنش را می

توانست این جای خالی را پر حتی حضورش هم نمی

 ...کند

هایش راجع بافیکردم؟ عاشق بود و خیالکار میچه

هایی که سر و ته نداشتند و شاید بافیبه عشق... خیال

مانده از معشوق را با دستان خود هایی باقیاستخوان

زیر چندمتر خاک دفن کردم و رویش تخته سنگ 

گذاشتم اما... اما هنوز امید داشتم و این کورسوی 

 از روزمرگی بدتر بود...امید لعنتی، برایم 

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾
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 دستم را زیر سرم گذاشتم و نگاهش کردم.
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صدا... نگاهش کردم و در با دقت، با اشک و بی

 دل، یادآورد قولی شدم که به او داده بودم...

داده بودم که اگر بازگردد، دیگر با او سر جنگ قول 

نخواهم داشت، قول دادم برایش خانومی کنم و 

عاشقش بمانم... قول داده بودم و حال انگار برایم 

 بار بازگشته بود تا بماند...بازگشته بود و این

چندماه پیش شاید دیدنش هم برایم رویا بود اما حاال 

م و وقتی حضورش روی خودبهوهم رو دیدنش، آن

زد... داشت آرامش و دوست داشتن را فریاد می

 توانستم ساکت بمانم و فقط نگاهش کنم؟طور میچه

ام... من و قرارمان این نبود... نه من و معشوِق رفته

رحمی داشت رویم که در کمال بیاین مرِد روبه

کرد و چشم بسته بود روی تمام مهربانی می

سر باز کند و لعنت به این  هایی که ممکن بودزخم

 ماند...دل، که همیشه از سینه جا می

دانست  که دائم ماند و فقط خدا میهمیشه جا می

 صاحبم...درحال لعن و نفرین خود و این دل بی
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لب گزیدم و نزدیکش شدم... عاشق شده بودم؟ نه... 

این احساس غریبه بود برایم... خبری از آن شور و 

نبود... هیچ خبری از عشق نبود هیجان و غم عشق 

اما... اما دیگر با خود که غریبه نبودم، دوستش 

 داشتم...

جوره دوستش داشتم و این احساس لعنتی را هیچ

 توانستم انکارش کنم...نمی

خواست حتی وقتی بدرفتار بود، حتی وقتی می

ها هم انگار به فکرم بود و مهری کند، همان موقعبی

هایش، مرا در فکِر دوست داشتن فکر بودنهمین به

انداخت و خدا لعنت کند این و در کنارش بودن می

گذاشت به سوگ نشسته و در رحم را که نمیدل بی

اش را فریاد رحمانه، جای خالیسوگ بمانم و بی

 زد...می

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾
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اء بدنم گرچه نبود و نبودنش را با تک تک اجز

توانستم احساس کنم اما دیوانه بودم دیگر؛ گرمای می

شد و رویم حس میحضورش در کنار مرد روبه

دانستم گناه هست وقتی در عقد مردی هستم، به می

خدا قسم که دست شخص دیگری فکر کنم اما به

خودم نبود و حتی دعا برای کور شدنم هم فایده 

بسته هم او  هاینداشت چون در هر حال، پشت پلک

کردم و حال چه دیدم و دلتنگی میدیدم... میرا می

 فایده داشت کور ماندن؟ 

نفسم را پر افسوس به بیرون فرستادم و سرم را 

توانستم ببینمش، بدون آن تر بردم... بهتر مینزدیک

چال گونه و سبیل پشت لبانش... بدون خط لبخند 

رش... داکنار لبش و موهای همیشه پریشان و موج

دیدم، دقیق، واضح و رویم را میحال خود مرد روبه

 بدون تصور شخِص عزیِز دیگری...
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چشمانم را بستم، سرم را جلوتر بردم و با دم عمیقی، 

 ُمهر "دوستت دارم" را داغ کردم و آرام بوسیدمش...

که نفس بکشد، فقط که نفس بگیرم، بدون اینبدون این

احتیاط، مبادا که اذیتش اماندم و بوسیدمش... آرام و ب

کنم... مبادا که دلخور بشود از کاری که نباید 

سوخت و کردم و آخ که دلم برای دل احمقم میمی

زده بودم بابت کاری که کردم و حتی بیشتر، شرم

 مطمئن نبودم او هم... او هم دوستم داشت؟

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و بیست و دوم️▪

 

 

 

ام و گرفتم. جایی برای رهایی نفس حبس شدهفاصله 

جایش را هم دمی تازه گرفتن نبود انگار... تا همین
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زیاده روی کرده بودم. وقتی از رفتارش، از 

گدار به آب زده احساسش مطمئن نبودم، چرا بی

خواستم درد پر غصه دلش را بودم؟ چرا می

 دردمندتر از این بکنم؟

ود... قرارمان ماندن قرارمان اصال دوست داشتن نب

نبود! حرف زده بودیم... مخالفت کرده بودم... 

تر از اینی که خواستیم وضعیت بدتر و گنگنمی

دانستم کارم دانستم اشتباه است، میهست، بشود. می

از بیخ و بن غلط است. اما... چاره چه بود؟ این دل 

هایم را سرکش گویی دیگر قصد گوش دادن به حرف

یی قصد آرام ماندن و رام شدن را نداشت... گو

خواست و نداشت و دلش سرکشی و تند تپیدن را می

ماندی و دگر پیدا لعنت به تو ای دل، که جا می

 کردنت سخت بود و پر غم...

صدایش نزدیک شد باز... نزدیک و آرام... آرام و 

نجواگونه و آخ که با همین کلمه اولش هم اشک به 

 چشمانم هجوم آورد...
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ذاشتم؟ دلتنگی یا دوست اید به پای کدومش میب-

 داشتن؟

دانستم اما... از گفتنش هم هراس جوابش را می

داشتم... هرچه که باشد، مرد بود و همسرم... خواه 

ناخواه، مسئولیتی درقبالش داشتم و انگار که بخواهم 

آتِش زیر خاکستر را فوت کنم که شعله بکشد، 

لعنت بر من که با ندانم احتیاطی کردم و قدر بیهمان

 دادم...هایم همیشه دسته گل به آب میکاری
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ام بودم که با ریخته همغرق در افکار مشوش و به

 ام، نفسم گرفت و لب گزیدم.بوسه آرام روی شانه
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 شبت بخیر...-

ی دیگر توانستم حرفی بزنم، حتخدای من... نمی

گفتم؟ اصال توان فکر کردن را هم نداشتم... چه می

 مگر حرفی هم باقی مانده بود؟ 

دوستش داشتم و... این رسوایی برای من که دیگر 

 قصه نداشت! 

آه پر سوزم را بیرون فرستادم و چشم بستم. خواست 

دستش را از روی بازویم بردارد که دست یخ 

 اش داشتم.هاش را گرفتم و میان دستانم نگزده

کردم. دستانش حضورش را پشت سرم احساس می

همیشه خدا سرد بودند. انگشتانم را میان انگشتان 

دستش قفل کردم و دست دیگرم را روی دستش قرار 

دادم. سردی دستانش کم کم، جایش را به گرمای 

توانستم ضربان آرام قلبش را از پذیری داد و میدل

دانست که با ا میمچ دستش احساس کنم و فقط خد

طور در دل او را شکر تر کوفتنش، چههر آرام

 کردم...می
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پلک روی هم گذاشتم و نفس گرفتم... آرام و عمیق 

و باحوصله... با فکر به روزهایی که در پیش داشتم 

 و...

قدر قدر دلم برای یورد تنگ شده بود... چهآخ که چه

  زده موقان بودم...تنگ روزهای سرد و مهدل

و  نفسم را پر آه بیرون فرستادم و به تلخی

 های پیش رویم فکر کردم...شیرینی

گشتم و کار ناتمامم را گشتم... باید بازمیباید بازمی

کردم... انتظار، چیز خیلی بدی بود و تمام می

رحمی بودم و گذاشتم قاتل منتظر بماند... آدم دلنمی

یز مسلما؛ انتظار را حتی برای آن قاتل عز

 خواستم...!نمی
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گوشه خانه نشسته و زانوی غم بغل گرفته بودم. 

حتی حوصله بلند شدن و تمیزکردن خانه را هم 

ای دوخته و غرق در نداشتم. نگاهم را به گوشه

 افکارم بودم که با صدایی، سرم را باال بردم.

چی شده؟ اومدم داخل، صدات زدم، سالم... -

 حواست بهم نبود.

کتش را درآورد و روی ساعدش انداخت. بازوهایم 

 را بغل کردم و سرم را روی زانویم گذاشتم.

 هیچی. من خوبم...-

ای کت را روی پشتی کنار بخاری پهن کرد و گوشه

 نشست.

 پینار کجاست؟ خوبه؟ -

 اتاق خوابیده، حالش بهتره.-
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 پات چطوره؟-

 بار نگاهش کردم.سرم را چرخاندم و غم

 بهتره. زخمش داره خوب میشه...-

کالفه بلند شد و به اتاقش رفت. متعجب مسیر 

ای بعد بیرون آمد کردم که دقیقهاش را نگاه میرفته

 ای را روی پاهایم گذاشت.و بقچه

 این چیه؟-

 به سر جایش بازگشت و کنار بخاری جای گرفت.

ده آزاد و وحشی گرفتم و آوردم یه انگار که یه پرن-

جای غریب، تک و تنها، انداختمش داخل قفس... 

ت هست و داری ها سرت روی شونهمثل همون

خونی... جمع کن واسه آخرهفته... سوزناک آواز می

کنیم که برن نزدیک عیده، دوهفته آخر رو تعطیل می

خوام ها... میدنبال خریدهای عید و سفره و این

 بیرون از این قفس...ببرمت 
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تونم قبولشون کنم ها... من نمیتکین... این لباس-

 وقتی که...

 اش را کمی جمع کرد.اخم کرد و پای دراز کرده

 وقتی که چی؟-

 بار نگاهش کردم.نگران و غم

 وقتی که قرار نیست... بمونم...-

نگاهش عوض شد انگار... حق هم داشت. رنگ 

ماندم. نباید خودم هم حال خوشی نداشتم اما نباید می

مانده کداممان را پایبند این چندماه باقیهیچ
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کردم... زمان زیادی نداشتیم، باید زودتر پی می

 گشتیم و... بعدش چه؟ مان بازمیزندگی

تقامم که توانستم پیدایش کنم... توانستم انفرض بر این

را بگیرم... توانستم مجرم را به سزای اعمالش 

 برسانم و بعدش؟ 

ماندم و باز آن گوشه تاریک آالچیقمان بعدش من می

 هایم...و خاطرات از دست داده

اخم روی صورتش نشانده و به فکر فرو رفته بود... 

آمد دیگر اذیتش کنم، اصال قصد آزار دلم نمی

اما خب... چاره چه رساندن به او را هم نداشتم. 

طور کردم وقتی سرنوشت اینکار باید میبود؟ چه

 برایمان رقم زده بود؟

 شب...پس... واقعا قصدت رفتنه؟ ولی... اون-

شب و هم فشردم و ساکت ماندم... آنهایم را بهپلک

ساعتی که با او داشتم، برایم دنیا دنیا  آرامش آن

 ارزش داشت اما...
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شنیدم و متعاقبا، صدای خودش  صدای بلند شدنش را

 آمد که گفت:

من اشتباه فهمیدم... دله دیگه، نفهمه، خامه و چیزی -

حالیش نیست، شما ببخشش گلین... دیگه بحثی از 

 کشم...ها پیش نمیرفتن و موندن و این
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 با افسوس نگاهش کردم.

جا؟ من آیشن و تانیش و باز برگردیم اینبریم موقان -

رو چندماهه ندیدم... اگه برم و باز دست و پام برای 

 برگشتن سست بشه...
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 سرش را به نشان نفی تکان داد.

برمت روستای آنام... یه روستای بزرگ و می-

سرسبزه... یه اسطبل درست کنار خونه پدربزرگم 

 هست و...

ده باشد، کمی سر انگار که امیدی در دلم جوانه ز

 جا شدم و پرسیدم:جایم جابه

 اسب دارن؟-

توانستم قسم بخورم که لبخند چشمانش خندیدند و می

 را هم روی لبانش دیدم.

های آنام، چندتا اسب که آتام آره، اسب دارن... اسب-

آورده بود برای پدربزرگم و یکی که برای من کنار 

چندسال پیش گذاشته بود... پیر شده ولی یه کره اسب 

زایید که به گمونم االن خیلی تازه نفس و چابک 

 باشه.

 نگاهی به بقچه در آغوشم انداختم.

 ها...این لباس-
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جا... آنام کنار گذاشته بود، های محلی اونلباس-

 برای...

 نفسش را پر آه بیرون فرستاد.

سری لباس محلی زردوخت که عروسش! یهبرای -

زاده دوخته میشه... برای عروس و دخترهای ارباب

 گمونم یه سری زیورآالت دیگه... و به

دستم میان راه خشک شد... این یعنی... هردو 

عنوان زن و شوهر، قبول کرده جایگاهمان را به

توانستم بگذارم پاسوز این بودیم؟ من... من نمی

 توانستم قبولشان کنم...نمی زندگی شود...

دید که خدای من... کاش اصال مرا در این حال نمی

طور به رویم بیاورد... قرارمان به االن بخواهد این

قدر هم که ماندن و محکم کردن رابطه نبود... هرچه

برایم عزیز بود اما... او فرصت زندگی بهتری را 

ای داشت. زندگی پر عشق با دختری جوان، نه بیوه

همراه دو کودکش که شده بودند اسباب دردسر برای 

 او...
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اش به آشپزخانه رفت و با نگاه، بدرقه راِه رفته

شدم... خیلی تند رفته بودم؟ یا او خیلی از کوره در 

 رفته بود؟ 

ه به توانستم فکر کنم. چیزی به ذهنم نمی رسید کنمی

او بگویم و حداقل دلجویی کرده باشم اما... دلجویی 

دیگر برای چه؟ مگر خودم هم همین گفته هایش را 

نمی خواستم؟ مگر قصد خودم هم دور کردن و 

رنجاندن و سرد کردن او نسبت به خودم و این 

قراری رابطه نبود؟ پس دیگر دردم چه بود که بی

 شدم؟جا بند نمیکردم و یکمی
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، به اتاق رفتم. باید کم کم دم و همراه آن بقچهبلند ش

کردم که به روستایشان بروم بار و بندیلم را جمع می

 های زردوخت و طالنشانشان... اما... نه با لباس

مانده هم گذشت و راهی شدیم تا آن دو، سه روز باقی

برویم... در این چندروز، نه تکین حرف خاصی زده 

گفته بودم. از طرفی هم  بود و نه من به او چیزی

کردم برای صحبت با او و حتی بداخالقی تابی میبی

کرد با هایش ولی حتی دیگر بداخالقی هم نمیکردن

 من! 

چشم بستم و سرم را به صندلی تکیه زدم. این پا و 

کردم برای صحبت ولی باالخره عنان از آن پا می

 کف دادم و کالفه پرسیدم:

 رسیم؟ِکی می-

 وار شدی که، چه زود خسته شدی!تازه س-

 سرم را روی شانه چرخاندم و نگاهش کردم.

طوری خوام بدونم چندساعت دیگه باید همینمی-

 تحملم کنی!
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 دنده را عوض کرد و با اخم رو به من پرسید:

 چرا باید تحملت کنم؟-

جا کردم و از او روی پینار را در آغوشم جابه

هایش گرفتم. دروغ چرا، دلم حتی برای این بداخالقی

 هم تنگ شده بود!

زدی جا میاز رفتارت معلومه... به تو بود که همین-

 کردی!مون میکنار و پیاده

 تن صدایش آرام شد.

طوری باشیم... مگه خواست خواستی همینخودت -

 خودت نبود؟ من هم به حرف خودت گوش کردم.
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سر چرخاندم، از روی شانه نگاهش کردم و با 

 ترین لحن ممکن گفتم:مظلوم

نگفتم باهام حرف نزن، نگفتم اخم کن، نگفتم حتی -

ای! انتخاب خودت بود این نپرس مردی یا زنده

 ها...بدرفتاری

 اند و داخل خیابانی شد. کالفه پرسید:فرمان را چرخ

طور رفتار کنم که به مزاج سرکار خانم خوش چه-

 بیاد؟ تو بهم بگو، دقیقا چه غلطی باید بکنم؟!

 ناراحت صدایش زدم:

 تکین!-

آرنجش را لبه پنجره ماشین قرار داد و دستش را 

 اش زد.تکیه به چانه

ته خوام این دوهفزنیم. نمیبرسیم، باهم حرف می-

 دیگه بگذرونیم.رو با زهرمار کردن برای هم
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 قسمت صد و بیست و نهم️▪

 

 

جا از ماشین پیاده شدم و پینار را در آغوشم جابه

کردم. خواستم قدم دیگری بردارم که پایم تا مچ، 

 درون گل فرو رفت. 

پایم را از گل بیرون کشیدم و تکانش دادم که متوجه 

ار نسبتا بزرگی روی پایم شدم و سوزش شدیدی جانو

 را روی مچ پایم احساس کردم.

ابروهایم در هم رفتند و سر برگرداندم تا تکین را 

توانستم صدا بزنم. مسلما با بچه در آغوشم، نمی

 کاری از پیش ببرم.

 تکین؟ یه لحظه بیا...-

 جلو آمد و نگاهم کرد که اشاره به مچ پایم کردم.

 ِکرمه؟ این چیه؟ -
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جلوی پایم نشست، دستمالی از جیب پالتویش بیرون 

 کشید و آن جانور را از روی پایم کند.

بین ِگل و  جا، ماخوار... اینزالوئه! یه جونور خون-

الی پره، خصوصا توی بیجارهای کشت برنج و 

های اطرافش. مراقب باش، داخل ِگل فرو زمین

 نری.

جاده خاکی انداخت سمت زالو را به داخل شالیزار آن

 و دستمال را تا کرد و درون جیبش گذاشت.

اندازمش دور... نمیشه ماشین این رو هم برسیم، می-

رو از این جلوتر برد، به کسی هم نگفتم قراره بیام 

 که حداقل یه حیوون باربر بفرستن... باید پیاده بریم.

 زار و ناالن نگاهش کردم و گفتم:

 ها؟از توی همین ِگل-

ها را بیرون داخل ماشین بازگشت و ساک و بقچه به

جایش کرد و سری تکان کشید. میان انگشتانش جابه

 داد.

 هات باش...آره، دقیقا! مراقب قدم-
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داشتم و مراقب بودم که باز پایم قدم برمیبا دقت 

درون گودالی فرو نرود و حداقل کمتر تن و بدنم را 

زخم کنم. تکین منتظرم ماند و با دیدن تعللم، جلو آمد 

 و بازویم را گرفت تا کمکم کند قدم بردارم.

که چشمم روی باغ آن مسیر را طی کردیم و درحالی

چرخید، از او میو شالیزارهای بدون انتهای اطرافم 

 پرسیدم:

فرنگیس خاتون گفته بود که آنات توی شهر زندگی -

 کنه.می

جا، که غزلش نفس بکشه. برای راشدخان اومد این-

هاش هم نیاز به جا داشت. نگه داشتن اسب و دام
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شون داره، یه زمین توی تونست توی شهر نگهنمی

 جا.حومه شهر گرفت و اومدن این

 خدا رحمتش کنه.-

 نیم نگاهی به من انداخت و سری برایم تکان داد.

 جا...بیا این-

و مسیری را با دست نشانم داد و عقب ایستاد تا 

 جلوتر از او بروم. 

داخل حیاط نسبتا بزرگی شدیم؛ که چندمتر دور تا 

دورش را پرچینی با چوب و سیم کشیده بودند و 

 ای که از آن آمده بودیم، گل و الینسبت به جاده

 رسید.نظر میکمتری داشت و تمیزتر به

چند کودک در حیاط مشغول بازی بودند و تا مرا 

دیدند، عقب کشیده و به داخل خانه دویدند. نگران به 

 تکین نگاه کردم که کنارم آمد و آهسته گفت:

 م هستن.های خالهبچه-

 متعجب نگاهش کردم.
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 تو خاله داری؟ آخه آنات که... تک دختر نبود؟-

را، خواهر کوچیکش دیرتر به دنیا اومد... وقتی چ-

 آنام تازه عروس شده بود.

 ت چندسالشه؟یعنی پونزده سال کوچیکتر؟ خاله-

 نیشخندی زد.

 همسن و سال من! مراقب جلوی پات باش.-
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 از چاله آب جلوی پایم پریدم و به تکین نگاه کردم.

 پس تک بچه نبود.-
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موقع، تنها دختر راشدخان بود... ولی نه، اون-

راشدخان، یه پسر بزرگ هم از یه زن دیگه 

 داشت... دایی بزرگم، نوه هم داره االن.

خواستم چیزی بگویم که با شنیدن صدایی، نگاهم را 

رویم چشم دوختم. متعجب از تکین گرفتم و به روبه

زنی چرخاندم که و پربهت، نگاهم را روی چهره 

شباهت به غزل نبود و مهربانی از سر و رویش بی

 ریخت.می

هایی تند، ها پایین آمد و با قدمتا تکین را دید، از پله

 خود را به تکین رساند.

 سرش را در آغوش گرفت و با محبت گفت:

آخ، تی جانه قربان پسرجان! خیلی خوش آمدی! -

 خیلی صفا آوردی! کجا بودی تو؟

اش را از خود جدا کرد و من با نگاهی خند، خالهبا لب

کردم که حداقل، شبیه به متعجب، به زنی نگاه می

 اش!خواهر بزرگترش بود تا خاله

 وقتش رو نداشتم خاله جان... -
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زن خواست چیزی بگوید که نگاهش به من افتاد و 

کمی از تکین فاصله گرفت. نگاهش بین من و تکین 

. استرس گرفته بودم... بابت چرخید و آرام جلو آمد

برخوردش نگران بودم... اگر اصال مرا میان 

 پذیرفتند، چه؟خودشان نمی

 آی... جان ِره بمیرم! چه خوشگلی تو مآرجان!-

 رو به تکین پرسید:

 این کیه تکین؟ عروسمون؟-

 تکین خواست چیزی بگوید که میان حرفش پریدم:

 گ!بیخاناز اقوام آتاشونم... عروس ساری-
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جا و در این شرایطمان، کسی از اقوام حداقل این

چنان اصرار فهمیدند... همنزدیکش نباید چیزی می

ماند و بر این داشتم که تکین حیف بود اگر با من می

شد و اش نمیبسوزد پدر دل، که حرف حساب حالی

ما باید جلویش را خواست رسوایم کند امی

اش نبودم! او گرفتم... من، سهم تکین از زندگیمی

خاطر من، اش را بهتوانست زندگیهم نبود... او نمی

به تباهی بکشاند و حداقل با پنهان کردنمان، 

مان، زندگی توانستم کمکش کنم که پس از جداییمی

 تر و بهتری داشته باشد...راحت

گفتمش که او هم پسر یکرد، ماگر تکین اعتراض می

گفتم پرسید، میبیگ است و اگر کسی میساری

همسر هورتاشم... فقط امیدوار بودم بتوانم فرصت 

باره صحبت مناسبی پیدا بکنم و با تکین، در این

 کنم...

بوخوره تی بال ماره سره تان... خسته شودین، -

 اید.مان، خستهحرفانا بنا کنار، بریم خانه



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2546 

اش را هم آن حرف زدنی که نیمی دلم رفت برای

 قدر شیرین زبان بود این زن!شدم! چهمتوجه نمی

ها باال رفتیم و در ایوان مانده، نگاهم را دور از پله

تا دور حیاط چرخاندم. وجب به وجب زمینش، حتی 

آن مسیر باریک در چوبِی پرچین تا خود خانه هم 

پوشیده از علف و سرسبزی بود. بوی برنج را 

جا، دانستم. ولی تمام اینشنیدم اما منبعش را نمیمی

 داد!خانه پیراهنشان هم بوی شالیزار را می

چشم دوخته بودم به خط آبِی باریکی که از گوشه 

ایوانشان مشخص بود. تکین به کنارم آمد و آرام 

 گفت:

 دریاست... از وقتی اومدی، نرفتی دیدنش... نه؟-

لبانش کشید و کمی  گنگ نگاهش کردم که دستی دور

 فاصله گرفت.

 زنیم... باید باهم صحبت کنیم.میریم سر می-

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾
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 و سوم قسمت صد و سی️▪

 

 

به خواسته خاله تکین، داخل خانه شدیم و نگاه 

کنجکاوم را دور تا دور خانه چرخاندم. خیلی شبیه 

های روستای پایین بود و تنها تفاوتش، سقف خانهبه 

ها و گلیم روی شیروانی و ایوان بلندش بود. پشتی

کار های روشن و آخ که چهزمین، پر بودند از رنگ

داری که های رنگارنگ و پولککرد آن لباسمی

 های کوچک به تنشان داشتند!اش و بچهخاله

دم که ای، معذب نشستم و به تکین نگاه کرگوشه

ای جا گذاشت. لحظهداخل اتاقی شد و وسایل را آن

بعد، سرش را از چهارچوب در بیرون آورد و 

 صدایم زد:

خوای لباس خودت یا پینار رو عوض اگه می-

 کنی... بیا.
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زده لب گزیدم و از جای برخاستم، که خجالت

باالخره متوجه چشم و ابرو آمدنم شد و از اتاق 

تاد و وقتی خواستم داخل بشوم، بیرون آمد. دم در ایس

 طوری که فقط خودمان دونفر بشنویم، پرسید:

کسی توی خونه نیست، چرا هی چشم و ابرو میای؟ -

 اون... اون حرفی که به خاله زدی...

 نگاهم بین درگاه آشپزخانه و صورت تکین چرخید.

زنیم. برم لباس پینار رو میام، باهم حرف می-

 عوض بکنم...

اد و از من فاصله گرفت. مشغول سری تکان د

هایش شد که داخل اتاق شدم. در را درآوردن جوراب

بستم، به در تکیه زدم و نگاه حیرانم را به اطراف 

کردم؟ در خانه کار میجا چهچرخاندم... من، این

شناختم... زیر سقف خانه غریبی که اهلش را نمی

 مردی که قرار بود مرا از آن وضعیت فراری دهد و

 حال... در وضعیتی به مراتب بدتر، حبسم کرده بود!
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 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 و چهارم قسمت صد و سی️▪

 

 

لباس پینار را عوض کردم و متوجه خمیازه کشیدنش 

جا و داخل اتاق، بالشتی روی پایم گذاشتم شدم. همان

کشید و پی میدرهای پیو خواباندمش. خمیازه

م را پر سوز بیرون فرستادم و کرد. نفسقراری میبی

 لب به الالیی گشودم:

شیرین شیرین یات آی باال، بویا باشا چات آی -

باال... سنده بیر گون اوز سسی نی، ائل سسینه قات 

 آی باال...*

داری کشید که دستانش را باال آوردم و خمیازه کش

 بوسیدمش... دخترک زیبایم... سیب سرخ من...

سن سن، جاندان آیری جانیم سن هر شهرتیم ، شانیم -

سن... نه تمیز دیر گول نفسین، سن عطیرلی بیر 

چمن سن... سنه دییر الی الی، هر اوتن قوش، هر 
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آخان چای... بو گوزل شان انامیزه تک، الی الی، 

 الی الی، الی الی... *

کشید، داشت با افسوس نگاهش کردم... داشت قد می

کی نبود که شد، دیگر آن دخترک کوچبزرگ می

هایش را بخواهم چشمانش را بگیرم که نبیند و گوش

جا بگیرم که نشنود و احساس نکند و نخندد و یک

دید، او هم اش را بکند... او هم میبنشیند و زندگی

 شد... کرد، او هم وابسته میاحساس می

سرم را به دیوار تکیه زدم و چشم بستم... فکر 

ام وزهایم هم دیوانهرکردن به احوال بعد از این

طور و از ته دل کردند... چندمین بار بود که اینمی

 کشیدم؟ حسابش از دستم در رفته بود... آه می

جا شدم که سرم را برگرداندم و کمی سر جایم جابه

چشمم افتاد به کتابی، درست در کنارم. کتاب را 

 برداشتم و روی جلدش را نگاه کردم.

 . سی؟ف... فا... ِر... س..-
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سفیِد جای تاسف داشت که دختر خان و عروس ریش

دانستم، آن ایل، توان خواندن نداشت... کم و بیش می

گاه آیشن و خاطر تکرارهای گاه و بیهم به

نشستم تا بنویسد و هایی که گاه، در کنارش میتمرین

 بخواندشان... خودم اما...

 

_____________________________ 

 

 و شیرین بخواب ای فرزندم*خوب 

 قد بکش و بزرگ شو

 تو هم روزی صدایت را

 به صدای ایل بیآمیز و همصدا با مردمت شو

 برای تو الالیی می خوانند

هر پرنده که پرواز می کند ، هر رود جاری و 

 جوشان

 مانند این مادر واال و زیبا مقام



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2552 

 

*شهرت و سربلندی و شان و مقامی که دارم از 

 توست

 نی ورای جانم ، جدای از جانم هستیتو جا

 چه اندازه پاک است نفسهایت

 تو چمنی پر از عطر هستی

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 و پنجم قسمت صد و سی️▪

 

 

کتاب را ورق زدم و با دقت، روی کلماتش چشم 

چرخاندم. برایم عجیب و نامفهوم نبودند، کم و بیش 

برایم دانستم اما خواندنشان کمی حروف را می

شان! اخمی روی مشکل بود و صدالبته، نوشتن

 صورتم نشاندم و آرام زمزمه کردم:
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 رو... زی؟... ما... مادَ... ِر...-

ای گذاشتمش. حوصله کتاب را بستم و گوشهبی

اش را داشتم توانستم... زور که نبود! نه حوصلهنمی

و نه فرصتش را... الزمم هم که نبود! همان بهتر که 

 گذشتم...سپردمش و از خیرش میموشی میبه فرا

نگاهم خیره به جلد کتاب بود که در اتاق زده شد و 

 ای بعد، آرام گشوده شد.لحظه

 بیام داخل؟-

 آره، بیا...-

 داخل شد و در را پشت سرش بست. 

 ای بخواب. من میرم بیرون...خودت هم اگه خسته-

 نه، بیا بشین.-

کنارم نشست و خواست چیزی بگوید که با فاصله 

 نگاهش خیره به کتاب کنارم شد.

 خوندی؟داشتی می-

 تونم. بیلمیرم*! نمی-
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 کتاب را برداشت و ورق زد.

 دونی؟کتاب دوم دبستانه... تا چه حد می-

 حوصله گفتم:شانه باال انداختم و بی

هاشون رو هم بعضیها. اونهمون، خوندن حرف-

 بلد نیستم.

شتش را میان صفحاتی گذاشت، کتاب را بست و انگ

 نگاهم کرد.

خوای باهم کار کنیم؟ این دو، سه هفته رو که می-

کار موندن و زانوی غم بغل کاریم... بهتر از بیبی

 گرفتنه.

 نفسم را پر آه بیرون فرستادم.

 خواست... ولی دیگه خسته شدم.دلم می-

 

___________________ 

 

 نمدا*بیلمیرم: نمی
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 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 و ششم قسمت صد و سی️▪

 

 

ای که پر از نزدیکم شد و کتاب را گشود. صفحه

جا را گشوده بود! دو مرد که رنگ و شبیه به همین

زدند و صفحه بعدی، زن و مردی زمین را شخم می

کردند. صدایش را هایشان را کشت میکه کاشته

رد تا ببینمش و سمت من آوصاف کرد و کتاب را به

 آرام، شروع کرد به خواندن:

کنند و گندم در فصل پاییز، زمین را شخم می-

کارند. نان خوب از گندم است... بزرگران، گندم می

 کارند تا نان مردم فراهم شود...می

 سمتم گرفت.نگاهم کرد و کتاب را به

 نوبت تو هست... بیا، بخونش.-
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 ترسیده نگاهش کردم.

 چی؟ -

را در آغوشم گذاشت و مشغول صاف کردن کتاب 

 صفحاتش شد.

وقتی خوندن حروف رو بلد باشی، خوندن کلمات و -

جمله سازی، برات هیچی نیست. تو تالش بکن، 

 کنم.هرجا مشکل داشتی هم من کمکت می

 آخی من...-

 آخی نداره! بخون، زود باش!-

توانستم از پسش به صفحه کتاب نگاه کردم. میناامید 

بر بیایم؟ نفسم را پر صدا بیرون فرستادم و لبانم را 

جمع کردم تا متوجه خوانش کلمات بشوم. چشمانم را 

 ریز کردم و بریده بریده خواندم:

 در... َف... فص... ِل... پا... ییز؟-

 آره... خب؟-

 ِز... نه! َزم... زمین! زمین را... -
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 ؟خب-

او انگار بیشتر از من، اشتیاق داشت برای خواندنم! 

 صدا خندیدم و چشمم را روی کلمات چرخاندم...بی

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 و هفتم قسمت صد و سی️▪

 

 

نفهمیدم چندساعت گذشته بود... نفهمیدم اصال 

طور گذشت و صفحات را باهم رد کردیم و بدون چه

بودم و خوانده بودم در  که متوجه باشم، خواندهاین

 کردم!حدی که دیگر در تلفظ کلمات هم گیر نمی

خواستم کتاب را ورق بزنم که از دستم گرفتش و 

 جدی گفت:

 وقت استراحتت هست. زیاد خوندی!-

 اخم کردم.
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 تازه راه افتاده بودم.-

 ای بعد گفت:حرف نگاهم کرد و لحظهبی

 گیرن... هات درد میچشم-

فرو بردم و چشم گرفتم... تحمل این آب دهانم را 

نگاه سنگینش را نداشتم... تا قصد گفتن کرد، پینار 

 تکانی خورد و نالید.

اش شده... خود تو هم چیزی نخوردی... به گشنه-

گمونم ناهار آماده شده باشه. بلندش کن، بریم ناهار 

 بخوریم.

اصال حواسم به غذا نبود. گویا فراموش کرده بودم 

ی هم بخورم. در کنارش بودم و آرامش باید چیز

داشتم از این حضور... آرامش و اطمینان خاطری 

که برایم هم خوشایند بود و هم... ناراحت کننده... 

دانستم به ساز کار کنم... نمیدانستم با دلم چهنمی

کدامشان برقصم! اما هرچه که بود... باید از این 

 بردم...ام لذت میچندهفته
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یرون رفتیم و متوجه سفره پهن شده شدم که از اتاق ب

سرتاسرش، پر بود از غذاهای رنگارنگ، دوغ و 

نظرم درونشان را های کوچکی که بهماست و پیاله

 میوه و سبزی خرد کرده بودند.

 شماها که ضعف کردید! آخ آخ... بیاید، بیاید ببینم!-

کنار تکین نشستم و دور تا دور خانه را از زیر نظر 

 دم.گذران

 فقط ما هستیم؟-

جا زندگی این بقیه سر زمین و کار هستن. خاله-

هاش... دایی بزرگم، فاتح کنه با شوهر و بچهمی

 میرزا، باالی روستا خونه داره...

 جا؟ها نمیان ایناون-

 نگاهم کرد و سرش را کمی نزدیک آورد.

که باهاشون کاری ندارم. برام هم مهم نیست من -

 بیان یا نه! مشغول شو... ضعف کردی.
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 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 و هشتم قسمت صد و سی️▪

 

 

داخل بشقابی، برای پینار برنج کشیدم و سینه مرغ 

 را رویش ریش کردم و جلویش گذاشتم. 

 مراقب بچه باش.-

 که نگاهش کنم، گفتم:بدون این

 ه، بچه کوچیک که نیست آتاش!تونمی-

چشمانم از حرفی که زده بودم، تا حد امکان درشت 

 شدند و ماتم برد. چه گفته بودم؟

زور رها کردم و مستاصل به ام را بهنفس حبس شده

زد. چرا چیزی تکین نگاه کردم. او هم حرفی نمی

 تر از االنم بکند؟خواست مرا شرمگینگفت؟ مینمی

بیرون فرستادم و خواستم رو نفسم را محکم به 

 بگیرم که پینار صدا زد:
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 آتا... آتا!-

هم فشردم... هایم را محکم بهچشمانم را بستم و پلک

 شد؟از این بدتر هم می

ی تکین، حواسم را به او دادم و سعی با آمدن خاله

 کردم کال فضا را عوض کنم:

دستتون هم درد نکنه، کلی زحمت دادیم بهتون. وآهلل -

 ضی به زحمت نبودیم.را

تی سنه قوربان آخه! چه زحمتی دخترجان؟ -

 پختم رو دوست داری!بخور... بخور، ببین دست

ام فرو برده، هر از غذا کشیدم و سرم را درون یقه

کردم و نصفه نیمه، چندگاهی قاشقی پر می

توانستم سر بلند بکنم خوردمش. از شرمم مگر میمی

 و چیزی بگویم؟

 سمتم کشید و گفت:کوچکی بهتکین پیاله 

 ترشی هست، بخور.-

 ام بیرون کشیدم.سرم را کمی از یقه
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 ترشی؟-

های هفته جای تو بودم، ترشیست... بهخوشمزه-

 دادم.بیجار رعنا رو از دست نمی

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 و نهم قسمت صد و سی️▪

 

 

 اسمش هم جالب و عجیب بود... هفته بیجار؟

کوچکی، گوشه بشقابم ریختمش و همراه با قاشق 

اش، به غذایم خوردمش. از شدت تندی و ترشی

سرفه افتادم که تکین لیوان آبی به دستم داد و با خنده 

 گفت:

 کم باید خوردش!کم تنده. کمیادم رفت بگم، یه-

 ای وای، خوبی دخترجان؟ شرمنده توروخدا!-
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رعنا آن میان، از خنده و هول و والیی که به جان 

ام گرفته بود. با سرفه خندیدم و دستم افتاده بود، خنده

 را باال آوردم.

ذره... زیاد ترش و تند ام! یهآره، آره. من یاخچی-

 بود! 

 کاسه دیگری را جلوی پایم گذاشت.

 بره!شوره، میزیتون پرورده بخور. می-

به تکین نگاه کردم که اشاره زد بردارمش. 

قدر رنگارنگ و پرتنوع هایشان همیشه اینسفره

 بود؟!

هرکدام از غذاهایشان، داخل هر بشقاب و کاسه و 

شان پیاله، یک طعم و رنگ و بو بود... همه

شدند، شان گوشت میمزه و ملس، همهخوش

 چسبیدند به تن آدم!می

باالخره سفره ناهار را جمع کردیم و بدون توجه به 

داخل ها را اصرارهای رعنا، کمکش کردم که ظرف

 حوض در حیاط بشوید. 
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هوا هنوز هم سرد بود و سوز داشت. پس از اتمام 

هایم از فرط سرما و سوز، به سرخی کار، دست

 زدند!می

ها از سر حوض بلند شدیم و کمکش کردم که ظرف

را به آشپزخانه ببرد. وقتی مشغول چیدنشان در کمد 

 بودیم، کمی نزدیکم شد و آرام پرسید:

 و، زِن تکین هستی، نه؟دخترجان... ت-

گفتم؟ خب... او که مستاصل نگاهش کردم... چه می

 دانست قضیه را...غریبه نبود... حداقل او باید می

 آره... ولی اگر میشه، به کسی چیزی نگید... -

 برای چی؟-

 لب گزیدم و آرام گفتم:

 قراره از هم جدا بشیم آخه.-

 اش را غبار غم پوشاند. چهره

 خواد یا... یا تو؟. واسه چی؟ اون میوای، وای..-

 آهم را پرسوز بیرون فرستادم.
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تکین حیفه... عروسی ما، به خواسته خودمون نبود -

 که... من... زِن هورتاش بودم...

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و چهلم️▪

 

 

 

زد دیگر... حرفی هم برده بود... حرفی نمیماتش 

برای گفتن نمانده بود... نگاهش کردم و با 

 ترین لحنی که از خود سراغ داشتم، گفتم:غریبانه

ای که تکین باید بره سر زندگیش... زندگی-

که الیقشه... با یه دختر خوب ازدواج بکنه... نه این

بزرگ  هاش رو نگه داره وبخواد یه زن بیوه و بچه

خواد... ولی باید کنه... خودش شاید بگه نه و نمی
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قبول بکنه که این زندگی، درست نیست. حداقل، 

 تونم قبولش بکنم.خودم نمی

سرم را در آغوشش گرفت و نوازشم کرد... درد دلم 

را فهمیده بود انگار... دیگر حرفی برای گفتن باقی 

فهمیده  امماند، همین که درد را از همان دوکلمهنمی

 بود هم برایم کافی بود...

کمکش کردم تا خانه را هم جمع کند... تکین نزد 

اش رفته بود و گفت که با او شوهرخاله

 گردد... بازمی

شان را نزدیک غروب بود که صدای "یاهلل" گفتن

شنیدم. یایلقم را روی سرم انداختم و به احترامشان 

 بلند شدم. 

که خل شد. بدون اینمردی مسن با موهایی سپید دا

سرش را باال بیاورد و نگاهم کند، سالم گذرایی داد، 

هایش را آمد گفت و به اتاق رفت تا لباسخوش

عوض کند. با داخل شدنشان، بوی برنج و شالیزار 

 را با خود به خانه آورده بودند!  
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به آشپزخانه رفتم تا چای بیاورم که رعنا مرا بیرون 

 فرستاد و با اخم گفت:

 ها، خجالت بکش!مهمونی-

مرا بیرون فرستاد و خودش مشغول شد. تکین داشت 

کرد که نزدیکش شدم دستانش را با حوله خشک می

 وار گفتم:پچو پچ

 ِکی قرار بود برگردیم؟-

 متعجب نگاهم کرد.

 طور؟چه-

طوری خیلی داریم زحمت میدیم... قرار نبود این-

 باشه ها!

 ک بکن.ت سخته، برو کماگه واسه-

 ذاره آخه! یکیه، درست مثل خودت!نمی-
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 قسمت صد و چهل و یکم / صد و چهل و دوم️▪
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سرش را پایین انداخت و آرام خندید که پشت چشمی 

برایش نازک کردم و رو گرفتم. حوله را، روی 

پشتی نزدیک بخاری انداخت و به پشتی تکیه زد. 

 م پرسیدم:کنارش نشستم و آرا

 هاتون کجا هستن؟راستی... اسب-

باری که اومدم... توی باید از رعنا بپرسم. آخرین-

داشتن. االن رو شون میجا نگهباغ نزدیک به این

 دونم.نمی

 پرسی؟ازش می-

صدای پای رعنا را که شنیدم، صاف سر جایم 

نشستم و منتظر، چشم به دهان تکین دوختم. رعنا خم 

رویش گرفت که تکین با شد و سینی چایی را روبه

 نگاهی به من پرسید:نیم

 ها کجا هستن؟ ندیدمشون این اطراف.اسب-
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رعنا به در اتاقی که همسرش رفته بود، نگاهی 

 انداخت و آرام گفت:

 شون داره.دادیم آقا میرزا نگه-

 استکان را از داخل سینی برداشت و با اخم پرسید:

 به چه مناسبت؟ فاتح میرزا؟ -

رنگ از رخسار طفلک پرید. آرام به تکین تشر 

 زدم:

 چه اشکالی داره مگه؟-

نفسش را کالفه بیرون فرستاد که رعنا هم کنارمان 

 نشست و کنجکاو و پشیمان نگاهش کرد.

ها... یادگار آنام بودن! نه ارث و میراث اون اسب-

و داری کنه که تقسیم کنید بین خودتون، که کی زمین

گفتید داری! اگر توانش رو نداشتید، بهم میکی دام

 کردم!براشون جا پیدا می

زنیم. اشکالی نداره تکین، میریم بهشون سر می-

 حالشون خوبه!
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 سری تکان داد و استکانش را برداشت.

خدا کنه حالشون خوب باشه... با اون -

 های فاتح میرزا و پسرش...حواسیبی

ش آمده باشد، تند نگاهش رعنا که انگار چیزی یاد

 کرد و گفت:

چندهفته پیش اومده بود دنبالت... گمونم یکی از -

ها، حالشون بد بوده. گفت دنبالت گشت، حتی اسب

آدرست رو هم گرفت از یکی که بیاد به مدرسه سر 

 بزنه، ولی نبودی...

ناخواسته فکرم رفت سراغ مردی که آدرس مدرسه 

اش آشنا و شبیه به هرهرا از من گرفت و اتفاقا... چ

 تکین هم بود... یعنی خودش بود؟

 

 

#142 
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 مستاصل به تکین نگاه کردم و آرام پرسیدم:

 یه آقای بور و قدبلند؟ -

کالمش با رعنا را نصفه نیمه رها کرد و سرش را 

 چرخاند.

 دیدیش مگه؟-

چندهفته پیش... یکی آدرس مدرسه رو پرسید. ته -

 تم شاید اون باشه...چهره تو رو هم داشت... گف

زنم، ببینم برای چی اومده میرم باهاش حرف می-

 بود اصال؟

اش نگاهی به بیرون از خانه انداخت و استکان چای

 را برداشت.

االن پامیشم، میرم. دیروقت و بدموقع هم نیست. یه -

زنم... اگه تونستم، برای ها میسر هم به اسب

 جا.گردونمشون اینچندروزی برمی

 نگاه تیزی به رعنا انداخت.

 گردم...بعد هم میرم دنبال جا براشون می-
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چهره رعنا از شدت ناراحتی درهم رفت و مغموم، 

به تکین نگاه کرد. دستی به دامنش کشید و آرام 

 گفت:

 ها، االن میام.من برم سراغ بچه-

 با رفتنش، نگاه بدی به تکین انداختم و طلبکار گفتم:

چاره کنی زن بیرا اذیتش میکارش داری؟ چچی-

 رو؟

که مراقب اون کنم؟ چی گفتم جز اینمن اذیتش می-

 دوتا امانت وامونده آنام باشن!

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾
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 دستم را روی بازویش گذاشتم و هشدار دادم:
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چاره رو شنوه، زشته. دل زن بیآروم، سنی آهلل! می-

 شکوندی.

که نگاهم تکانش را داخل نعلبکی گذاشت و بی آناس

 کند، گفت:

فکر دل شکسته خواهرش، وقتی مگه اون به-

در شدن، بود؟ چه انتظاری هاش دربهفهمید اسبمی

از من داری گونش؟ ساکت بمونم و آروم باشم؟ این 

خاطر غزل بود که خریده شد. اون زمین و خونه، به

دخان رو خورد و یه فاتح میرزایی که کل ثروت راش

آب هم روش، حاال واسه من باز به دستش یه خونه 

و زمین رسیده، ادعای آدم حسابی شدنش حاال گوش 

فلک رو کر کرده و دار و ندار آنام رو باال کشیده! 

ست یا دشمن طوری؟ این خانوادهآروم باشم؟ چه

 جون؟

دستی به زانویش زده و از سرجایش بلند شد. نگاهی 

 ه اطراف انداخت و دوباره نگاهم کرد.اجماعی ب
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ها سر بزنم... تو پیش رعنا بمون. من میرم به کره-

 گردم.زود برمی

اش، دلم تابی و نگاه آشفتهکرد و این بیقراری میبی

آورد. داشت به زمین و زمان گیر را به درد می

داد که فقط آن آشوب درونش را آرام کند و می

مش و باز، کاری از دستم فهمیدفهمیدمش... میمی

 برایش ساخته نبود...

از خانه بیرون رفت و در را بست، که رعنا با 

دنبال ظرفی پر میوه بیرون آمد. چشمانش را به

 تکین، سرتاسر خانه چرخاند و متعجب نگاهم کرد.

 کجا رفت؟-

 پیش فاتح میرزا...-
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کنارم روی زمین نشست و نگاه پرافسوسش را به 

 درگاه در دوخت.

 چرا تکین و فاتح میرزا باهم خوب نیستن؟-

سر حرص آقامیرزا... بعد از مرگ باباجانم، -

آقامیرزا کل زمینی که برای غزل خریده بودن رو 

برداشت واسه خودش. تکین هم هیچی بهش نگفت، 

 ولی دل چرکین شد ازش.

 متاسف پرسیدم:

شون انگار خیلی قدیمیه... خیلی وقته این کینه-

 اتفاقات افتادن؟

آره دخترجان، وقتی تکین بچه بود و دستش از جبر -

داییش، کوتاه! غزل مرحوم مریض بود و پدری هم 

ش باالی سرشون نبود... یه زن مریض و پسر بچه

تونستن بکنن با دل سیاه آقامیرزا؟ غزل کار میچی

کارش نداشته باشیم. به تکین هم هم گفت کاری به 

گقت اشکالی نداره، ساکت بمونه، خان داییشه! ولی 
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تکین کینه به دل گرفت. رفت و آمدش با آقامیرزا و 

ش رو قطع کرد. مسعود، پسِر آقامیرزا، تا خانواده

قبل از این جریان، دوست صمیمی تکین بود. از 

 وقتی...

 زیرچشمی نگاهم کرد.

از گیالن رفت، مسعود از وقتی پسرعموش -

نزدیکش شد و باهاش موند. چندسال هم خونه غزل 

زندگی کرد که درسش رو هم توی شهر بخونه... 

ولی بعد از چندسال، آقامیرزا این بال رو به سرشون 

آورد... تکین زورش اومد، که مردی که "برادر" 

دون خطابش کرده بود، اومد نمک خورد و نمک

 دلگیر شد از خانواده شکست... برای همین، کال

آقامیرزا و قطع رابطه کرد... حاال که تصمیم گرفت 

 خدا که تعجب کردم!بره مسعود رو ببینه... به

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾
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ای در ذهن، آن ناباور نگاهش کردم و برای لحظه

رنجشی که تکین متحمل شده بود را تصور کردم. 

بارید انگار... . از در و دیوار برایش میطفلکم..

جا هم، فقط خودش را عذاب حال با آمدنش به این

 خاطر من! داده بود... به

 ای، از رعنا پرسیدم:با یادآوری مسئله

ای که ی ته کوچهمگه خونه غزل، همون خونه-

طور آقامسعود اومد و سرش مدرسه بود، نیست؟ چه

 آدرس بلد نبود؟

تاسف تکان داد. سیبی برداشت و  سری از روی

 مشغول پوست گرفتنش شد.

شون رو تکین به همه گفته بود که آدرس خونه-

گذره موقع میعوض کرده! بعد، پونزده سال از اون

دخترجان. شایدهم بیست سال! زمین تا آسمون بافت 
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ها فرق کردن. مسعود حق داشت که کوچه خیابون

 نشناسه.

د. برشی از سیب را با کمی خودش را جلوتر کشی

 پچ کرد:سمتم گرفت و پچچاقو به

حال آقامیرزا زیاد خوب نیست واقعیتش... برای -

همین، مسعود اومده بود تا با تکین حرف بزنه، 

حاللیت بخواد و هر مال و اموالی که توی دست و 

بالش هست و بهشون وابسته نیستن رو پس بده. مثل 

سعود پسر خوبیه، هاشون. مهای شالی و دامزمین

دلسوزه، فقط خیلی مطیع پدره و نتونست اون 

چندسال رو کاری بکنه. حاال که حال آقامیرزا هم 

زیاد خوب نیست، دست و بالش باز شده. از تو چه 

پنهون... آقامیرزا فراموشی هم گرفته! برگشته به 

تنگی موقعی که هنوز آتامون فوت نشده بود... دل

 کنه...غزل رو می
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 قسمت صد و چهل و ششم️▪

 

 

 

نفسش را پر آه بیرون فرستاد و اشک زیر چشمش 

 اش پاک کرد.را با پایین روسری

آقامیرزای دل سنگ، اسم غزل شده ورد زبونش و -

خواد ببینتش... چوب خدا، صدا نداره میگه می

زنتت که نفهمی آه مظلوم جوری زمین میعروس! 

طوری زمین از جا خوردی... نفهمی ِکی و چه

خوردی! آقامیرزا اصال با غزل حرفی نداشت... 

کرد که مبادا دلش نرم بشه و باهاش صحبت نمی

قصد پس دادنشون رو بکنه... حاال واسه غزلم گریه 

کنه! که خواهرم کو، که اون مریض بود، که می

کرد دیگه... جا زندگی میببینمش! غزل اینبیارید، 

 توی همین خونه، درست همون گوشه...
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خیره به کنار بخاری کنج خانه شد و نفسش را پر 

 سوز به بیرون فرستاد.

غزلم معصوم بود... مظلوم مرد... از اون بدتر، -

آقااصالن بود... من خوب ندیدمش، چیزی ازشون 

! ولی مآرجانم و یادم نمیاد. چون خیلی کوچیک بودم

گفتن از قد و خلیل جان... شوهرم! دیده بودنش. می

قامت، کم از تکین نداشت. قدش که اووو... سرش به 

هاش رسید! سبیل کلفتی پشت لبباالی درگاه در می

های ما های پهنش دوبرابر شونهنشونده بود و شونه

 بود... 

سمتم گرفت. خواستم برش دیگری از سیب را به

ع کنم که اصرار ورزید و با تشکر آرامی، از امتنا

 دستش گرفتم.

بخور دیگه دخترجان، تعارف واسه چی تی -

قوربان! آره... تکین رو دیدی دیگه؟ آقااصالن از 

قیافه خیلی شبیه آتاش بود... میگن شبیه غزل بود 

ها، ولی من یه عکس ازش دیده بودم... یه عکس 

م داشته باشم! بقچهگمونم ته کوچیِک سیاه و سفید، به
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هاش روشن بود... شبیه االن تکین بود... چشم

 موهاش هم روشن بود و فر!

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و چهل و هفتم️▪

 

 

دار و سبیل پشت لبانش... شبیه به آن موهای حالت

 دید... آخ...تکین بود؟ اگر هورتاشم را می

 درد گفتم: نفسم را پرافسوس بیرون فرستادم و با

 تونم ببینم؟عکسش رو می-

 دونم کجاست.باید بگردم دنبالش دخترجان، نمی-

 عکسش رو تابلو نکردید؟-

دستی گذاشت و نفسش را چاقو را داخل پیش

 پرافسوس بیرون فرستاد.
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خواست آتاش رو ببینه... نه! تکین نذاشت... نمی-

گفت دلیل درد کشیدن آناش و حتی عکسش رو... می

و دیدنش، آتاشه. خیلی خواستیم راضیش کنیم  بودن

که بابا، بنده خدا عاشق بوده! ولی کو گوش شنوا؟ 

شد حرفش یه کلمه بود... اصال هم راضی نمی

خوای ببینیش؟ من برم عکسش رو حتی ببینه. می

 دنبال عکسش.

 زده گفتم:خجالت

 اگه زحمتتون نمیشه... دردسر نشه براتون؟-

سری؟ تو بشین، من برم دنبال نه دخترجان، چه درد-

 عکسش.

نگاهم در پی رعنا کشیده صد و فکرم پیش تصوری 

 بود که از آصالن به من داده بود...

خاطر ندارم که سرم را روی زانوهایم گذاشته و به

های اسبی اندیشیدم، که صدای شیهه کشیدنبه چه می

هایم تیز شدند. سرم را بلند کردم و را شنیدم و گوش
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ی به اطرافم انداختم. چنددقیقه در همان حالتم نگاه

 ها...مانده بودم؟ آن صدای شیهه کشیدن

سمت های کم رمقم را بهاز سر جایم بلند شدم و قدم

 در خانه برداشتم.

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و چهل و هشتم️▪

 

 

 

ام را از که نگاه خیرهپایین رفتم و بدون اینها از پله

ها بردارم، به سمتشان قدم برداشتم. خدای من، اسب

 رویا نبودند؟ حقیقت داشتند؟ 

که در اختیارم باشد و یا حتی جلو رفتم؛ بدون این

ها را بشناسمشان و بدانم رام هستند یا نه، سر اسب

شان را در آغوشم گرفتم و سرم را روی یکی
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که حتی نش گذاشتم... نوازشش کردم و بی آنگرد

هایم اجازه سرم را از روی گردنش بردارم، به اشک

قدر دلم برای این موجود فروافتادن دادم... آخ که چه

 دانستم...باوفای نجیب تنگ شده بود و نمی

ام را به گردنش انگشتانم را میان یالش کشیدم و گونه

بیرون فرستادم که تکیه زدم. نفسم را پر آه و سوز 

 صدای تکین از پشت سرم بلند شد:

 کم بتازونیم.سوار شو... بریم یه-

صورتم را از گردن اسب فاصله دادم و با کف 

 ام را پاک کردم. دست، نم گونه

 دونم چی بگم تکین.نمی-

 سری برایم تکان داد.

شاید بعدا تونستی تشکر بکنی! فعال سوار شو، -

 بریم.

بکنم از آن یال و گردن و نوازش  آمد دلدلم نمی

توانستم فقط یک روزم را در کردنش... کاش می
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کنارش نشسته، مشغول نوازشش باشم و سرم را 

 ام بگریم...یاد قرهروی گردنش بگذارم و به

تنگی لعنتی و فقط آخ که با من چه کرده بود این دل

قدر دلم هوای بودن در یورد را دانست چهخدا می

 ...کرده بود

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و چهل و نهم️▪

 

 

 

سوار اسب شدم و افسارش را در دست گرفتم. 

 سمت تکین برگشتم و سری برایش تکان دادم.به

طور دونم چهدستت درد نکنه تکین... واقعا نمی-

 جبران کنم.

 لبخندی به رویم زد و دستی به گردن اسبش کشید.
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 پشت سرم بیا.-

ز من حرکت کرد و پشت سرش، به راه جلوتر ا

ای چشم بستم و گذاشتم نم باران افتادم. برای لحظه

روی صورتم بنشیند و نسیم خنکی هم بر روی 

پوستم دستی بکشد و شاید توانست خاطراتی دور را 

در ذهنم زنده کند و در عین درد بودن، بشود مسکنی 

 بر دِل داغ دیده من...

های اسب م را روی یالچشمانم را بسته بودم، سر

گذاشته و خودم را به او سپرده بودم که هرجا دل 

 خواهد، مرا ببرد...تنگش می

صدای آشنایی، مرا از فکر و خیال بیرون کشید و 

 مخاطب قرارم داد:

 ای؟خسته-

سرم را بلند کردم و نگاهم را به نگاه پرغرورش 

 دوختم.

 تنگم.نه، فقط دل-
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سمتم هدایتش کرد. اسبش را کشید و بهافسار 

 تر آمد و دقیق نگاهم کرد.نزدیک

خوای برگردیم خونه و فردا نزدیک غروبه... می-

 بریم؟ 

 نگاهی به اطراف انداختم و آرام گفتم:

ها از چرا، قره رو بعد از برگردوندن دام-

ها زدم به دِل دشت... همین موقعداشتم و میبرمی

آلود موقان و اون سرد و مه بود دیگه... هوای

 گاهش... سرمای همراه برف گاه و بی

 با حسرت به تکین چشم دوختم.

دلم برش تنگ شده... برای تاختن و خوردن سیلی -

 باد روی صورتم... بریم تکین.

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و پنجاهم️▪
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چرخید و تمام چشمانم روی شالیزار سبز اطرافم می

کردم که چشم از اطراف بگیرم و به شم را میتال

شد چشم از صحنه رویم نگاه کنم اما مگر میروبه

 رویم برداشت؟روبه

افسار اسب را کشیدم تا از حرکت بایستد. نزدیک 

 زنان شدم که تکین از پشت سر صدایم زدم:

 کجا میری؟-

 تمام حواسم پی صدای زمزمه زنان بود.

 میرم گوش بدم! -

تر به گوشم شدم و صدایشان حال، واضح ترنزدیک

 رسید:می

بیا بریم نغمه بخوانیم، دانه بنشانیم، عزیز موقع -

 کاره...
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لبخندی روی صورتم نشست و کنار شالیزار ایستاده، 

های کردم. دلم ضعف رفت برای لباسنگاهشان می

 کردند.رنگارنگ و شعر دلبری که زمزمه می

 فت:تکین به کنارم آمد و آهسته گ

طوری کنن، عادتشون هست اینکاری میدارن شالی-

کنن به زمزمه کنن و دل خودشون رو خوش می

 همین شعرها.

چه ساده و دلخوشن... کنار مردها، با همون -

های باال زده، تا کمر توی گل رفتن و دارن تومان

 کنن. کار می

ها همینه. براشون زن و مرد فرقی از اخالق گیالنی-

هم نیست طرف حسابشون زنه یا مرد. کمر نداره. م

کنن. دوشادوش بندن و پیش هم کار میبه همت می

هم. بدون قایم کردن و خجالت کشیدن و شرم 

 دونستنش.

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾
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 قسمت صد و پنجاه و یکم️▪

 

 

 

سمت مخالف هدایتش افسار اسبش را گرفت و به

 کرد. دنبالش رفتم و ادامه داد:

ها، میان بیرون و پیاده همین رشت... شبتوی -

که نگران روی. دونفر، سه نفر، گروهی. بدون این

باشن کسی مزاحمشون بشه. کسی حرفی بزنه یا 

خندن، میرن فالوده بقیه، چیزی بگن. میگن و می

دارن و توی خورن، یا یه سبد خوراکی برمیمی

کنن. شینن و صحبت میپارکی، زیر درختی می

غیرتن! چون ها بیینه که میگن رشتیبرای هم

خودشون، توی های بیهاشون رو از سر تعصبزن

ذارن دخترهاشون هم کنن. چون میخونه حبس نمی

کنار پسرهاشون درس بخونن و مدرسه برن. 

های راهنمایی و دبیرستان دونستی اولین مدرسهمی



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2591 

دخترونه، برای رشت و آستارا بوده؟ به گمونم، به 

 جاه سال پیش... شاید هم بیشتر.تاسیس پن

یایلقم را روی سرم مرتب کردم و با لبانی برچیده 

 گفتم:

وقت توی ایل به اون بزرگی، با اون عظمت و اون-

 سوادم! زبونزد بودنش، من بی

 نگاهم کرد و لبخند کوچکی به رویم زد.

سواد نیستی، کم سوادی. اشکالی نداره. تو هم بی-

شده. خوندنت هم... کم کم ریاضیت که خیلی خوب 

 کنم.افتی. نگران نباش... کمکت میراه می

گرم بودنم، مرا دلم به بودنش گرم بود و همین دل

ترساند... خدای من، چه بر سرم آمده بود که نه می

توانستم تحمل کنم و نه ماندنش را رفتنش را می

 خواستم؟می

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾
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 دوم قسمت صد و پنجاه و️▪

 

 

 

توجه به حضور به دشت سرسبزی رسیدیم و بی

تکین در کنارم، افسار اسب را محکم تکان دادم و 

 سمت جلو خم شدم.کمی به

 یری جانم، یری! -

تاخت و درمیان آن باران بهاری و باد اسب می

کرد، فقط وار به صورتم برخورد میخنکی که شالق

نی که به توانستم چشم ببندم و لذت ببرم از جامی

وجودم رخنه کرده بود و شوقی که داشت تمامم را 

 گرفت. در بر می

مهابا تاختن و چه حس خوبی داشت این آزاد و بی

الی موهایم. چه حس پیچیدن باد خنک و بهاری البه

پذیری داشت رها بودن و خود را به دست باد دل
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طور جانی به دانست چهسپردن و آخ که فقط خدا می

 فه شده بود...جانم اضا

زدم و از شدت سرمای هوا، تمام تنم نفس نفس می

هایم گل انداخته. گرم شده بود و حتم داشتم گونه

افسار اسب را کشیدم تا بایستد و نفس نفس زنان، 

دور خود چرخیدم تا تکین را ببینم. با فاصله از من، 

لحظه آمد و گویی حتی یکآرام و موقر به سمتم می

 نگاه از صورتم بردارد.  هم قصد نداشت

منتظرش ماندم، جلوتر آمد و کنارم ایستاد. نگاهش 

به سر و روی من که افتاد، آرام خندید و ابرو باال 

 انداخت.

 زده شدی!خیلی هیجان-

حق دارم، بعد از چندماه سوار اسب شدم. هی -

 ترسیدم یادم بره.می

 کنارم ایستاد و به نقطه نامعلومی چشم دوخت.

 

 ششم: مآوی ُگئزلَر فصل️◾
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 قسمت صد و پنجاه و سوم️▪

 

 

 

هرکسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید -

 روزگار وصل خویش.

 گیج نگاهش کردم.

 یعنی چی؟-

 سری تکان داد و اشاره کرد که برویم.

تونی اصالت رو از بین ببری... حتی اگر یعنی نمی-

نبینی از وطن دور باشی، حتی اگر شده تا چندسال 

رنگ و روی وطن رو، حتی اگر تا مدتی به زبونت 

والیتیت صحبت نکنی، غذاهاش رو نخوری، با هم

معاشرت نکنی، باز تو تُرکی! تُرک هستی و تُرک 

مونی چون فارسی صحبت کردن و توی گیالن می

زندگی کردن و دور بودن از موقان، از تو یه فارس 

ی، هرطور سازه! اتفاقا هرکاری بکنیا گیلک نمی
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بخوای رفتار کنی، هرجور صحبت کنی، باز 

گردی سر همین اصالتت! و این خوبه... خیلی برمی

 خوبه! 

خب... من تورکم دا! قراره مگه با فارسی حرف -

زدن، فارس بشم؟ اصالت چیزی نیست که بشه از 

یادش برد یا به فراموشی سپردش. حتی اگه از 

و فرهنگ و م هم حذفش کنم، باز آداب شناسنامه

 زبون من نشون میده اصالتم رو.

 رویم زد و آرام کنارم حرکت کرد.لبخندی به

که کشی از ترک بودنت؟ از اینتو که خجالت نمی-

همه گیلک، تو ترک هستی و باهاشون فرق میون این

 داری؟

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و پنجاه و چهارم️▪
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هایی که علومه که نه! اونوا! نیه َگَرک اوتانام؟* م-

کنن، خودشون بی رگ و اصالت بقیه رو مسخره می

، من فارسم، های دنیا هستن. من تُرکمترین آدمریشه

من گیلکم، من ُکردم، من لُرم... باید برامون افتخار 

ایم. باید افتخار کنیم که باشه که صاحب رگ و ریشه

وم یا اصیلیم، وجودمون قدمت داره، مربوط به یه ق

سون ، شاهسونم، به این شاهخاندان بزرگه. من تُرکم

سون میاد، کنم. وقتی اسم شاهبودنم افتخار هم می

افته، سون به دلش نمیهدیگه کسی ترِس مردهای شا

قدری از خودشون شجاعت نشون هاش اونچون زن

افته به های ایل میدادن که اول ترس از زن

 جونشون!

ه که همچین فکری داری... خوبه... خیلی خوب-

دونی، کشی... میخوبه که از اصالتت خجالت نمی

رسن یا های سست ریشه وقتی به جایی میآدم

کنن بینن، سعی میخودشون رو متفاوت با بقیه می
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رنگ جماعت بشن و از اون قومیتی که دارن، هم

دور بشن تا عادی جلوه کنن. ولی همین تُرک و ُکرد 

بخشه. که بهشون بلندمرتبگی می و لُر بودنشونه

تر و تر و قدیمیگهمینه که بخشی از یه جامعه بزر

ده. ولی فراری هستن... تر نشونشون میبااصالت

مردمی که از روستا به شهر میرن، مردمی که 

ها رو ول کردن و اومدن اجبار رضاخان ایلبه

شهری شدن، حاال سردرگم و حیرونن... آدم وقتی 

رو گم کنه، کال وجود و آدمیش رو گم  ریشه خودش

 کرده.

 

 

_____________ 

 

 *نیه اوتانام: چرا خجالت بکشم

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾
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 قسمت صد و پنجاه و پنجم️▪

 

 

 

نفسش را محکم به بیرون فرستاد و با لبخند نسبتا 

 بزرگ و پهن روی صورتش نگاهم کرد.

 خونه مسابقه بدیم؟ تا آخور کنار خونه... تا -

 آخور؟ کدوم آخور؟-

ها تونیم اسبیه آخور ساختن و من تازه دیدمش. می-

جا ای که اینجا. توی همین چندهفتهرو بذاریم اون

 هستیم، دم دست باشن. خب... میای بریم؟

خندیدم و با ذوق سر تکان دادم. خواستم افسار اسب 

 ویم پیچید و نزدیکم آمد.را تکان بدهم که جل

 شده؟ چی -
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رویم ایستاد، جلوتر آمد و یایلقم را از دور روبه

که نگاهش را از روی گردنم باز کرد. بدون آن

 موهایم بردار، کنارم ایستاد و مشغول بافتنشان شد.

یه دختر قرمز پوش با موهایی طالییش، سوار اسب -

این تاخت... صحنه از سفیدی شده بو و داشت می

 تونستم ببینم؟ تر، کجا میخوشگل

هم ام حبس شد. لبانم را بهدلم ریخت و نفسم در سینه

 فشردم و خاموش ماندم تا کارش تمام شود...

های را با یکی از ریشبافتن موهایم که تمام شد، آن

 ام انداخت.یایلقم بست و روی شانه

دیدم و اش را نمیدرست کنارم ایستاده بود. چهره

اش ی جرئت سر بلند کردن و نگاه کردن به چهرهحت

را هم نداشتم. نفسم را آرام بیرون فرستادم که 

 زمزمه کرد:

گردیم به روستا... بافتمشون که کسی داریم برمی-

 های طالیی رو نبینه...رقص این گیس
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 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و پنجاه و ششم️▪

 

 

 

 وی خشکم، کمی تر شود.آب دهانم را فرو بردم تا گل

 اگه ببینه... چی میشه؟-

افسار اسبش را گرفت، چرخاندش و دقیقا پهلو به 

پهلویم ایستاد. نگاهش را از من گرفت و به 

 رویش دوخت.روبه

خوام که ببینه... ببینه و عاشق این نباید ببینه... نمی-

 گیسوی طالیی بشه؟ 

 از دهانم پرید:

 تو که دیدی!-

 من انداخت و با آرامش جوابم را داد: نگاهی بهنیم
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تونم ازت طلب کنم... دیدنشون حداقل حقیه که می-

 تونم؟ نکنه از اون هم محرومم گونش؟نمی

ضربه آرامی به پهلوی اسب زدم و شروع به حرکت 

رفت؛ نه من توان تاختن داشتم و نه کرد. آرام می

 اسب، حال و حوصله دویدن! 

آمد و منتظر ام میهم خیلی آرام، شانه به شانهتکین 

 جوابم بود انگار... نگاهش کردم و لرزان پرسیدم:

 ش حرف نزده بودیم تکین؟حقت؟ مگه ما... درباره-

تو حرف زدی... نه من! من درباره رفتن تو، -

ای که میگی هیچی نگفتم. گونش؟ این زندگی

ه خوای خرابش کنی، زندگی منه! اگر قرارنمی

خواد این خراب بشه باز زندگی منه، خودم دلم می

 بال رو به سر خودم بیارم!

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و پنجاه و هفتم️▪
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 ولی آخه...-

تونی؟ برای ولی آخه چی؟ ولی آخه نمیشه؟ نمی-

کنم؟ چی؟ مانع زندگی کردنت میشم؟ اذیتت می

 ؟آزارت میدم؟ ازم رفتار اشتباهی سر زده

 نالیدم:

 خدا، قضیه اصال این نیست...نه به-

 پس چیه؟-

سرم را چرخاندم و به باال نگاه کردم تا اشک حلقه 

زده در چشمم پایین نچکد و رسوایم نکند... چه 

گفتمش؟ اصال چه حرفی برای گفتن داشتم؟ نفسم می

که نگاهش را پر سوز بیرون فرستادم و بدون این

 کنم، جوابش را دادم:

 یه پسر مجردی... یه...تو -
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یه پسر مجردی بودم که حاال متاهله، متعهده، حاال -

زن داره، بچه داره! من بچه نیستم گونش... سی و 

چند سالمه! پسر جوون نیستم که نگران جوونی از 

دست رفته من باشی... احمق و نفهم نیستم که ندونم 

کنم. کسی به اجبار برای زندگی من کار دارم میچی

زور، تو یا پینار یمی نگرفته... کسی نخواسته بهتصم

رو توی زندگی من جا بده... خودم خواستم گونش! 

 طور نبود؟ این

 سرم را برایش تکان دادم.

خودم خواستم و اومدم جلو... پا پیش گذاشتم و -

پیشنهاد ازدواج و اومدنمون به گیالن رو دادم... 

آور فقانشاید اوایل، برای فرار از ایل و فضای خ

 اون دوران بود ولی حاال...

هایش رها کرد و اش را از اسارت دندانلب پایینی

 نفسش را با شدت بیرون فرستاد.

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾
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 قسمت صد و پنجاه و هشتم️▪

 

 

گونش؟ تو... تو جدای این بحث که از نظر خودت -

برای من مناسب نیستی... اصال میلی به موندن توی 

 ازدواج داری؟این 

توانستم کرد و از شدت شرم، حرفی نمینگاهم می

بزنم... آدمی نبودم که احساساتم را راحت بتوانم 

عنوان کنم ولی حاال که بحثش را پیش کشیده و 

 توانستم بگویم؟خواهان ماندنم بود... چه می

 اش، دلم را به درد آورد:صدای تحلیل رفته

جواب بدی... جوابم رو گرفتم... اشکالی خواد نمی-

ای کنم به موندن توی رابطهنداره، من مجبورت نمی

 که ازش... دل خوشی نداری...

طور با غم و عصبانیت، آهش را شنیدم و دیدم که چه

افسار را تکان داد و تاخت و جلوتر از من رفت... 

طور رفت تا دور بماند و نباشد و حتی دیدم که چه
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گفتمش؟ من... من تا جوابم را بشنود... چه مینماند 

توانستم دروغ دوستش داشتم... به خودم که نمی

بگویم! دوستش داشتم و این احساس، برایم مقدس 

 بود... 

خواست... حال که او خواهان حال که او مرا می

ماندنم بود و او هم اعتراضی نسبت به وضعیتمان 

 نداشت...

کردم؟ به دنبالش کار میگیج بودم و مستاصل... چه

 زدم؟رفتم؟ باید... باید حرف دلم را به او میمی

جویدم از شدت استرس و استیصال، پوست لبم را می

ای نداشت... ممکن کشیدم. صبر کردن فایدهو می

مان از اینی که هست هم بود رابطه شکل نگرفته

های سستی که تر شود... ممکن بود همان پایهخراب

ه بودیم هم فرو ریزد و... خدای من، حتی بنا کرد

 داد...فکر کردن به جدا شدن از او هم آزارم می

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾
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 قسمت صد و پنجاه و نهم️▪

 

 

کردم تمام نباید امشب و در این لحظه، خراب می

سنگ سنگی که روی هم گذاشته بودیم تا این دیوار 

 کردم!خشتی را بسازیم... نباید خرابش می

افسار اسب را محکم تکانش دادم و پایم را به 

 پهلویش زدم.

 یری زیبا، یری!-

حرکت کرد و بدون توجه به تیزپایی او و یایلقی که 

ام افتاده و بافت مویی که باز شده بود، روی شانه

تاختم. موهایم باز هم باز شده و هوس رقص در می

هی از زدم و گاباد به سرشان زده بود. نفس نفس می

شد دمی شدت هول و استرس، حتی فراموشم می

 بگیرم. 

نزدیک آخوری که تکین از آن یاد کرده بود، شدم و 

 سرعتم را کمی پایین آوردمش. رعنا را دیدم که آن
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کرد. از همان سر حیاط مانده و متعجب نگاهم می

 سر داد زد:

 چی شده دخترجان؟ خوبی؟-

 آره، نه، هیچی نشده! -

کرد که بدون توجه به او، وارد آخور گیج نگاهم 

ای ایستاده و شدم و با چشم دنبال تکین گشتم. گوشه

گوشه مشغول بستن افسار اسب به تیرک چوبی آن

سمتش هدایت کردم و با دیدنم، آخور بود. اسب را به

جلو آمد که شتابان خود را پایین انداختم. جلوتر آمد 

ه متعجبش را و از کمرم گرفت تا زمین نخورم و نگا

 روی صورتم چرخاند.

 خوبی گونش؟ چی شده؟-

زدم. تمام صورتم از شتاب و استرس نفس نفس می

هایم هم گل گر گرفته بود و شک نداشتم که لپ

انداخته بودند. موهایم را از جلوی صورتم کنار زدم 

و تار مویی که به لبانم چسبیده بود را هم به پشت 
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گرفتم و حال، وقت  گوشم فرستادم. یک آن، تصمیم

 عمل به تصمیمم بود انگار...

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و شصتم️▪

 

 

روی پنجه پاهایم بلند شدم. دوطرف صورتش را 

میان دستانم گرفتم و چشم بستم. خندیدم به ریش 

افکاری که ممکن بود در سرم و سرش نقش ببندد و 

ه و بوسیدمش... بوسیدمش و مات و حیران، ماند

کرد و انگار که فلج شده باشد، حتی توان تماشایم می

 همراهی هم نداشت...

خواستم جدا بوسیدمش و وقتی به خودش آمد که می

بشوم... دستش را دور کمرم حلقه کرد و سر جایم، 

ام داشت. کمرم را گرفت، مرا به خودش ثابت نگه

تر کرد و تا جایی نزدیک شدم که دیگر نزدیک
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یانمان نبود... من بودم و او و آن کام ای مفاصله

دانست پرحرارتی که از او گرفته بودم و فقط خدا می

صاحبم بگویم گذشت و از آن دل بیکه چه در دلم می

کرد و خود را به در و دیوار تابی میطور بیکه چه

 کوبید...ام میسینه

شده، گره دستش پشت کمرم نشست و  دستش گره

تر د نگه داشت. سرش را پایینمرا چسبیده به خو

ام را باال گرفت و نگاه آورد، با دست آزادش چانه

 اش روی صورتم چرخید.خیره

 این بوسیدن رو... چی برداشتش کنم؟-

 آب دهانم را فرو فرستادم و با خجالت زمزمه کردم:

 کنی؟دونم... خودت چی فکر مینمی-

دوست دارم بمونی و تو هم دوست داری که... این-

 که موندگار بشی... درسته؟

تر از هر لحظه، با شرم لب گزیدم و نگاهش حیران

بارش روی صورتم چرخید و انگار که برای اولین

بیند... نگاهم کرد و جزء به جزء است دارد مرا می
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دارش گذراند و آخ که صورتم را از زیر نگاه تب

ر آن لحظات، چه در دل من دانست دفقط خدا می

گذشت... نگاهش از حرکت ایستاد و انگشت می

ام به حرکت درآمد و شنیدم شصتش روی لب پایینی

 که آرام زمزمه کرد:

سیب سرخ حوا شدی... افتادی توی دامنم... -

 تونم از این سیب سرخ بگذرم؟طور میچه

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و شصت و یکم️▪

 

 

 

ام تنم نبض شده و انگار که قلبم در جزء به جزء تم

، در کوبید. چشمانم در نگاه حیرانشبدنم می
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جوی پاسخی برای سواالت مجهول در ذهنم وجست

 بودند که چه برداشتی داشت از آن کار من؟ 

گدار به آب زده وای... چه کار کرده بودم خدایا! بی

یک  بودم، با احساسم تصمیم گرفته بودم و حتی

 لحظه فکر نکردم به عواقب کاری که...

با نشستن لبان مرطوبش روی لبانم، فکرم هم از 

باره خاموش حرکت ایستاد. انگار که ذهنم به یک

شده باشد و توان تجزیه و تحلیل از آن گرفته شده 

باشد. توان فکر کردن و پاسخ به سواالت خود را هم 

 نداشتم گویا...

یدند و من حتی توان لغزلبانش روی لبانم می

اش را هم نداشتم. کل اندامم فلج شده بود و همراهی

توانست کرد. حتی نمیام نمیذهنم هم دیگر یاری

فرمان بدهد که کاری بکنم. عقب بکشم، یا حتی 

 اش کنم! خدایی ناکرده همراهی

های او هم روی هم افتادند. چشمانم بسته شدند و پلک

 نداشتم...دیگر حتی توان مقاومت هم 
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که جا، درحالیاز من فاصله گرفت و در همان

 ه بود، پرسید:هایش عمیق و سنگین شدنفس

 جا رسیدیم؟طور به اینچه-

 خواستم...من... نمی-

 خواستی چی؟نمی-

 آب دهانم را فرو بردم و نالیدم:

 اذیتت کنم!-

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و شصت و دوم️▪

 

 

ریزی کرد و انگشتانش که پشت کمرم حرکت اخم 

هایم روی کردند، تنم بیشتر از پیش گر گرفت و پلک

 هم افتادند.
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تو اذیتم کردی؟ تو فقط بوسیدی! من هم جوابت رو -

 دادم... یعنی من هم اذیتت کردم؟

 گفتم؟گلویم خشک شده بود و زبانم الل... چه می

وهایم انگشتانش روی صورتم به حرکت درآمدند و م

ام را باال گرفت و را پشت گوشم فرستادند. چانه

 آهسته صدایم زد:

 گونش؟ نگاهم کن؟-

توانستم قسم بخورم که چشمانش نگاهش کردم و می

اش، در این تاریکی شب از شدت روشنی ایسرمه

 درخشیدند.می

 تو... دوستم داری، مگه نه؟-

ام لرزید و حس کردم که قطره اشک لجوجی هم چانه

سمت هایم ُسر خورد و بهودسرانه، روی گونهخ

ام سرازیر شد... غیر این بود که دوستش داشتم چانه

خواستم دور از او بمانم؟ غیر این بود که با و نمی

گرفت و اش قلبم ضربان میاش، با هر کلمههر جمله

کرد؟ غیر این بود که در دل و جانم افسار پاره می
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طور آمد همیدم ِکی و چهجای گرفته بود و من حتی نف

 پنجِ قلبم کرد؟و خودش را میهمان دائِم سه

تونم بگم ندارم، آره... آره، دوستت دارم... نمی-

تونم طوری رفتار بکنم که انگار هیچ چون دیگه نمی

تونم چیز خوش و عالیه! نمیاتفاقی نیفتاده و همه

 تکین... من...

 میان حرفم پرید:

 ی گلین!من هم دوستت دارم سار-

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و شصت و سوم️▪

 

 

توانستم قسم بخورم ای رفت و مینفسم برای لحظه

وار قلبم، به گوش او هم که صدای کوبش دیوانه

رسید. شرمگین و باخجالت، چشم از او گرفتم و می
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شد نگاهش کنم؛ سرم را پایین انداختم. شرمم می

ای که پشت سر گذاشتیم و بابت تمام آن چنددقیقه

ای که میهمانش کردم و جوابی که به من داد... بوسه

کار کرده بودم؟ اصال دیگر روی نگاه خدای من، چه

 کردن در چشمانش را داشتم؟

ام با تکین، عاشقانه نبود... قرار هم نبود رابطه

گرفت، دلم کرد، پشتم را میعاشقانه باشد! حمایتم می

و دل خوش کرده بودم به همین به بودنش گرم بود 

هایش... هایش و به هواداریهایش... به حمایتبودن

حال با این احساس دست و پا شکسته کنج دلم، 

 کردم؟ کار میچه

ای که شاید تجربهگفت او هم دوستم دارد... اوِی بی

ای از عشق و زندگی زناشویی نداشت... هیچ تجربه

رحمانه او را که بی ایحال دل بسته بود به زن بیوه

 خواست و...برای خودش می

رحمی بود؟ این که او را صرفا برای خود بی

توانستم فکر بودنش با که حتی نمیخواستم... اینمی

 شخصی دیگر را در سرم جای دهم... 
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هایی رحمی را از خودش آموخته بودم؛ از وقتبی

کرد... منظور هوایم را داشت و همسری میکه بی

هایی که سعی داشت آرامم کند و در آغوشم وقتاز 

کشید... معلم خوبی بود و من هم شاگرد تیزی می

 بودم!

 کارش کنیم؟تکلیف احساسمون چیه گونش؟ چی-

ام به لرزش افتاده بود. حال یا از شدت سرما چانه

 دانستم!بود، یا از شدت ناتوانی... نمی

  باید فکر کنم... باید هردومون فکر کنیم!-

اش فاصله دادم و نگاه پرتشویشم را سرم را از سینه

 به روی صورتش چرخاندم.

 به هردومون زمان بدیم برای فکر... باشه؟-

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و شصت و چهارم️▪
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دونم... قرار نبود دونم! من هیچی نمینمی-

 طوری بشه تکین...این

اش قرار دادم. با را باال بردم و روی گونهدستم 

های ریزی که پای انگشت شصتم، روی چروک

 چشمش افتاده بود، کشیدم و آرام زمزمه کردم:

جوون نیستیم که بگم بذاریمش پای دل جوونمون، -

 بگیم جوونی کردیم، بگیم خطا بوده! 

اش قرار دادم. دستم را پایین آوردم و روی شانه

 را بدزدم که صدایم زد:خواستم نگاهم 

 تو از دوست داشتنت مطمئنی؟-

اش پنهان سرم را به نشان مثبت تکان دادم و در سینه

شدم. چشم بستم و بوی عطرش را به مشام کشیدم که 

 سمتم خم شد و کنار گوشم زمزمه کرد:کمی به

زنی احساست رو گونش؟ چرا داری پس میپس -

خوای جوری رفتار بکنی که انگار خطایی چرا می

مرتکب شدی؟ تو ازدواج کردی... با من ازدواج 
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کردی... با کسی که االن دوستت داره و تو هم 

احساس داری بهش... این گناه نیست، به خدا که گناه 

 نیست!

دوطرف  تاب نیاورد. آرام و قرار نداشت انگار. باز

صورتم را میان دستانش گرفت و بوسیدم... با 

احساس، گرم، پرمحبت... بوسید، بوسید و وقتی جدا 

 شد که هردو نفس کم آورده بودیم...

شد و دیگر ام به شدت باال و پایین میقفسه سینه

همان ته مانده زبان و کالمی که داشتم هم از من 

 ربوده شده بود...

 

 لَرفصل ششم: مآوی ُگئز️◾

 قسمت صد و شصت و پنجم️▪
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توانستم چیزی حرفی برای گفتن نداشتم دیگر. نمی

 بگویم... با این کارش، اللم کرده بود دیوانه!

هایی که ممکن این هم جواب من، برای تموم سوال-

بود توی ذهنت، برات پیش بیاد. من از احساسم 

قول خودت، جوون نیستیم که مطمئنم گونش... به

خوامت، کنه! میهامون داره جوونی میدل فکر کنیم

تونی بارم، فقط تو میبرای ادامه این زندگی نکبت

که بیای و بمونی، بیای و روشنی بدی به اون خونه 

تاریک و نمور... بیا و با دِل هردومون راه بیا! 

 هرچند...

دستش را از روی کمرم برداشت و فاصله سردی در 

 میانمان تنید.

خوام اجبارت کنم به موندن... فکر یهرچند... نم-

خوای بمونی یا نه... تو هم حق داری کن، ببین می

برای زندگیت تصمیم بگیری. این زندگی، فقط برای 

من نیست که بد و خوبش رو مشخص کنم و اجبارت 

کنم به موندن و نرفتن... فکر کن، نه فقط عاقالنه! 
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من  قلبت رو هم بذار پیش روت، بشین و فکر کن...

 منتظر جوابتم ساری قئز... باشه؟

شد که تنم از سرمای میانمان یخ زد... چه می

جا، در میان همان آغوش و بازوانش حبسم همان

 داد؟کرد و اجازه بیرون رفتن به من نمیمی

سرم را تند تکان دادم تا حواسم را جمع کنم. نفسم را 

 آرام بیرون فرستادم و لبخند کجی به رویش زدم.

 هفته وقت میدی؟اشه... بهم یهب-

دست خودش نبود انگار... دیوانه شده بود این مرد! 

دستش را باال آورد و ابروهایم را نوازش کرد. 

گرش از که انگشتان نوازشتر رفت و درحالیپایین

کردند، زمزمه سمت لبانم حرکت میروی گونه به

 کرد:

 کم زیاد نیست؟ یه هفته؟ یه-

 اعتراض کردم:

 کین!ت-
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 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و شصت و ششم️▪

 

 

لبخند روی لبانش نشست و قدمی به عقب برداشت. 

دستانش را که از دور تنم برداشت، سرمای 

سوزی تمامم را گرفت و تازه پی بردم که استخوان

توانست گرم و امن و قدر میبودن در آغوشش، چه

 بخش باشد...لذت

خوام که هفته بعد گونش... منتظر جوابتم... مییه -

 بمونی، سعی کن که بمونی، باشه؟

گیج بودم و با این حرفش، ته مانده حواسم هم از 

سرم پرید. توانستم سری تکان بدهم و من هم قدمی 

 به عقب بردارم... 

بازگشتم و مشغول بستن افسار اسب به تیرک چوبی 

قدمی بردارم که ته آخور شدم. بازگشتم و خواستم 
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دستان سردم، قفل میان دستانش شد و فشار خفیفی 

 بهشان وارد کرد.

 صبرکن!-

 نالیدم:

 برای چی؟-

 اخم ریزی میان ابروانش نشاند.

 برای چی نباید دستت رو بگیرم؟ -

آب دهانم را فرو بردم و نگاهم روی قفل دستانمان 

 چرخید.

 دونم!نمی-

جا برداشت. از آنام، قدم جلو آمد و شانه به شانه

 بیرون آمدیم که با ترس گفتم:

 بینه، زشته تکین!رعنا بیرون بود. می-

 زشت برای چی؟ چه اشکالی داره گرفتن دستت؟-

 آرام گفتم:

 کشم!خجالت می-



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2623 

نفسش را محکم بیرون فرستاد و دستانم را رها کرد. 

تشکر آرامی کردم و خواستم جلوتر قدم بردارم که 

 صدایم زد:

 !گونش-

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و شصت و هفتم️▪

 

 

 اش گرفت.با حال زاری نگاهش کردم که خنده

 کاریت ندارم! فقط... -

 خودش را با قدمی بلند، به من رساند و کنارم ایستاد. 

این یه هفته... کنارت هستم. هرروزش، -

هرساعتش... ازت دور بودم و نتونستی بودن باهام 

حاال دیگه پیشتم، تو هم کنار بیا، رو بفهمی. 

 موندگارش کن توی ذهنت... خب؟
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 پرافسوس گفتم:

تونم تصمیم بگیرم. اگه باشی و عادتم بدی، نمی-

 تونم فکر کنم.نمی

کارت دارم دختر؟ دارم حقم رو طلب مگه من چی-

 کنم.می

هم وقتی که من باید تصمیمی بگیرم... انصاف اون-

 نیست تکین!

 خم شد و آهسته زمزمه کرد:کنار گوشم 

انصافی رو تو کردی، نه من. وقتی حرف از بی-

زنی، حواست به کارهای خودت هم باشه انصاف می

 دختر خوب. حواست باشه!

لب گزیدم و سرم را پایین انداختم. دیگر چه حرفی 

زدم، چیز دیگری برای گفتن داشتم؟ باز حرفی می

ام کرد. شرمندهام میزدهآورد و شرمرا به رویم می

کرد بابت رفتاری که با او، در این مدت داشتم و می

قدر برایش کم دانستم که چهخودم هم خوب می

 انصافی کرده بودم...گذاشته و در حقش، بی
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 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و شصت و هشتم️▪

 

 

داخل خانه شدیم و پینار را از خواب بیدار کردم تا 

آلود بود و با چشمانی برمش. خوابشویی ببه دست

کرد. رعنا ما را دید و جلو ام میبسته، فقط همراهی

جا کرد و با خنده آمد. سبد سبزی را در دستانش جابه

 گفت:

 بچه رو چرا از خواب بیدارش کردی دخترجان؟-

کنه توی لحاف و تشک، همون کاری میگفتم خراب-

 بیدارش کنم و بیارمش بیرون.

ست دیگه! برو، ن، چه اشکالی داره؟ بچهآی مارجا-

ها رو تمیزشون کنم. برای برو من هم برم سبزی

 خوام ماهی بذارم.شام می
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 با ابروهایی باالپریده، لبخندی به رویش زدم.

 دستتون درد نکنه، راضی به زحمت نیستیم.-

چه زحمتی آخه؟ خونه خودتونه مارجان. من دیگه -

 برم...

تم و دست و پای هردویمان را ای بعد، بازگشدقیقه

های ها بودم که صدا زدندر حیاط شستم. روی پله

 مردی، به گوشم خورد. 

 تکین؟ تکین!-

ی آشنایش، پینار را نخواستم بمانم اما با دیدن چهره

 ها پایین آمدم.به داخل خانه فرستادم و از پله

 سالم... بله؟-

ن نزدیکم که شد، الی چشمانش را تنگ کرد و بدو

 اش را بپرسد، زمزمه کرد:که اصال سوال اصلیاین

 من شما رو دیدمتون!-
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 قسمت صد و شصت و نهم️▪

 

 

نگاهی به درب ورودی سری برایش تکان دادم و نیم

 خانه انداختم. تکین صدایش را نشنیده بود؟

دیگه رو دیدیم. ازم آدرس مدرسه رو قبال همبله، -

 خواستین!

ای که شناخته بودمش... مسعود بود، همان پسردایی

رفیق گرمابه گلستان تکین شده بود و حال، از هم 

 جدا شده بودند!

بله، بله. من... پسردایی تکین آقا هستم. خونه -

 هستن؟

 شانه باال انداختم و بازوهایم را بغل کردم. 

ونم. من حیاط بودم، ندیدم بیرون رفته یا نه. دنمی-

 شاید شب برگرده، اگه کاریش دارید...

 چندکاغذ را به سمتم گرفت.
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تونید برسونید دستش؟ با یه سری ها رو میاین-

توضیح... به حرف من که گوش نمیده. اصال 

 ذاره باهاش حرف بزنم!نمی

 کاغذها را از دستش گرفتم و منتظر نگاهش کردم.

 ی بگم بهش؟چ-

 کمی این پا و آن پا کرد.

 شما... همسرشی؟ عمه رعنا بهم گفته بود...-

 دوباره پرسیدم:

 چی بگم؟-

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و هفتادم️▪

 

 نفسش را با شدت بیرون فرستاد و گفت:
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های فرانسه گویا درخواستی رو به یکی از دانشگاه-

کرده بود. جواب فرستاده بود... پارسال ارسالش 

درخواستش اومده. داده بودن برای ترجمه و 

ها رو داد به دستم که مترجمش چندهفته پیش نامه

برسونم دست تکین. انگار تکین توی دسترسش نبود 

و نتونسته پیداش بکنه. چون با من دوست بود، اومد 

قدری هم مهم بوده که نخواسته سراغ من. اون

ه فقط یکی، دو هفته دیگه پستشون بکنه. االن این نام

مهلت جواب دادن داره و اگه جواب نده، درخواستش 

کال لغو میشه. بهش بگو زودتر جواب بده. اگر 

خواست بره، زودتر شال و کاله بکنه و چمدون 

 ببنده. حیفه این فرصت...

 سردرگم پرسیدم:

 باید بره؟ فرانسه؟-

 با درنگ ادامه دادم:

 فرانسه کجاست؟-

 را عقب فرستاد و مستاصل گفت:موهایش 
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وهللا چی بگم... یه کشور فرنگی، توی اروپاست. -

ها آرزوشونه برای درس خوندن برن همه جوون

جا. تکین هم پارسال درخواستش رو فرستاده. اون

تاریخش نشون میده برای بعد از فوِت عمه غزل 

 که بخواد االن بره یا نه...هست. حاال این

 تش گفتم:بدون توجه به جمال

ها آرزوشون هست؟ خب... تکین چرا همه جوون-

 نباید بره؟

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و هفتاد و یکم️▪

 

 

حال نگاهم را به چشمان متعجب مسعود دوختم و بی

 گفتم:
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های شما رو رسونم. حرفمن نامه رو به دستش می-

 هم حتما میگم بهش. خیالتون راحت.

کردم با این مشکل کار می. حال چهآخ تکین... آخ..

توانستم در طور میبزرگی که جلوی راهم بود؟ چه

هم وقتی که آرزویش رفتن اش دارم، آنکنارم نگه

 بود...

داخل خانه شدم و کاغذها را داخل جلقاام پنهانشان 

دادم... حداقل نه تا کردم. فعال نباید نشان تکین می

ید، با آن شور و حالی دچندروز آینده... االن اگر می

کرد و شک رفتنش را رد میکه سرشب داشت، بی

زد. حیف بود نرود... حیف بود کال قیدش را می

 بماند و روزگارش را با من بگذراند...

کردم به چه کار کرده بودم من؟ چرا باید پایبندش می

اش بارم و کنار خودم، نگهاین زندگی نکبت

 داشتم؟می

دنبال پینار نگاه گیج و گنگم را بهداخل خانه شدم و 

کردم چرخاندم. بلکه خودم را کمی با او سرگرم می
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های و برای ساعاتی هم که شده، فکر و خیال حرف

 کشید...مسعود از سرم پر می

بغلش کردم، به اتاق رفتم و مشغول خواباندنش شدم. 

آمد، الالیی خواندم تا بخوابد خسته نبود، خوابش نمی

 ام، آرام بگیرد...دم هم با زمزمه الالییو ذهن خو
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 قسمت صد و هفتاد و دوم️▪

 

سرم را به پشتی تکیه زدم و چشمانم را بستم. صدای 

آمد و حتی های تکین و رعنا از آشپزخانه میخنده

فکر کردن به دور بودن و نبودنش هم عذابم 

با این درد سنگینی کردم کار میداد... خدایا... چهمی

که حال، مهمان دلم شده بود؟ با نبودنش چه 

 کردم؟می

قرار نبود که نباشد... صحبتمان را که کردیم، گفت 

 خواهد بماند. گفت دوستم دارد!ماند. گفت میمی
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 دید...حال اگر این نامه را می

توانستم! خواستم خودخواهی به خرج بدهم... نمینمی

فهمید... چیزی نگویم. اگر میشد پنهان کنم و نمی

اگر مترجمش، اگر مسعود، اگر هرکس دیگری از 

گفتند... رسیدن نامه به دست من، چیزی به او می

خورد به همان ته مانده احساس بدون شک، گند می

شد از منی که تازه چرکین میدر کنج دلش و دل

عادت کرده بودم به بودنش... علنی کرده بود 

همین... همین پایم را برای رفتن اش را و عالقه

 سست کرده بود...

دوستش داشتم... دوستش داشتم و آینده روشنش، 

های من، خودخواهی آرزویم بود... در دوست داشتن

اجبار، نزد خود نگه جایی نداشت. نباید او را به

دیدم که تا خواندم و میداشتم... باید نامه را میمی

وقت را دارد. آنچه زمانی، فرصت پاسخ دادن 

توانستم تصمیم بگیرم که تا چه مدت پنهانش کنم می

و از او فاصله دهم که بنا بر احساساتش، تصمیمی 

 اش تمام بشود...نگیرد که به ضرر آینده
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 قسمت صد و هفتاد و سوم️▪

 

 

برای شام صدایم زد و حتی حوصله شام رعنا 

خوردن هم نداشتم... پینار را روی زمین گذاشتم و 

رویش را با چادر گوشه اتاق، کشیدم. از اتاق بیرون 

سمت آشپزخانه روانه شدم. در درگاه در آمدم و به

 زده نگاهش کردم.آشپزخانه ایستادم و شرم

 م.خوررعناجان، شرمنده سنی آهلل... من شام نمی-

 ها را روی میز گذاشت و با اخم نگاهم کرد.بشقاب

 خوری؟وای، برای چی؟ یعنی چی نمی-

 جلو آمد و دستم را گرفت.

چیزی شده گونش جان؟ رنگ به روت نمونده -

 دخترم.
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سرم را به نشان نفی تکان دادم. دستانم را در زیر 

 بغلم پنهانش کردم و به رویش لبخندی زدم. 

قط سیرم... دستتون هم درد نکنه، نه نه، من خوبم. ف-

 دونم...ببخشید به شما هم زحمت دادم. می

 باره یخ کرد.با شنیدن صدای تکین، کل تنم به یک

 چی شده رعنا؟-

سمت درگاه تکیه زد و منتظر نگاهمان کنارم، آن

 کرد.

نگاه گیج رعنا بین تکین و چهره سردرگم من 

که از یچرخید. دستانش را باال گرفت و درحالمی

 کاسه و قاشقی در دستش گرفت، تند گفت:

شده. میرم ترشی بیارم، خودتون دونم چیمن نمی-

 هاتون رو وا بکنین!باهم سنگ
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رعنا پایش را از در بیرون گذاشت که تکین صدایش 

 کرد:

 چی شده رعنا؟ بمون ببینم.-

 ه را در هوا تکان داد.قاشق و کاس

 به من ربطی نداره! -

 رویم ایستاد و با اخم نگاهم کرد. روبه

 حرفی زدی بهش؟ -

زور از هم فاصله دادم و زمزمه لبان خشکم را به

 کردم:

 چی باید بهش بگم؟ چرا باید بگم؟-

 دونم! چیزی گفتی که اون هم استرس گرفتتش؟نمی-

 دلخور جوابش را دادم:
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خوابوندم. همین االن اومدم داشتم پینار رو میمن -

آشپزخونه. برای شام صدام زد، گفتم چیزی 

 خوام برم بخوابم.خورم و مینمی

اش اش، نگهدستم را گرفت و میان دستان مردانه

 داشت.

 خوری گونش؟ها و کارهای من دلاز حرف-

ای بنشینم و بزنم زیر گریه. خواست گوشهدلم می

خاطر اوست که به این حال کرد بهر میچرا باید فک

خواست کاری کند که از ام؟ چرا میو روز افتاده

جا بگویم و چیز را همینشدت عذاب وجدان، همه

 ام؟سپس من بمانم و پشیمانی
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خواستم دستم را از میان دستانش بیرون بکشم که 

ام داشت. نفسش را کالفه بیرون فرستاد گهتر نمحکم

و مچ دست دیگرم را هم گرفت و مرا به داخل 

آشپزخانه کشاند و در را بست. پشت به در ایستادم، 

دستش را کنار سرم به در تکیه زد و آرام اما 

 عصبی پرسید:

 چی شده؟ دلیل این کناره گرفتن و دور شدنت چیه؟ -

 کمی خودش را عقب کشید.

رو به همین زودی کردی، تموم شد و  فکرهات-

رفت؟ ارزش یه شب فکر کردن بیشتر رو هم 

 نداشتم؟

سمت پارچ آب و لیوان دستش را پایین انداخت و به

رفت. لیوان را پر کرد و الجرعه سر کشید که نادم 

 و پریشان حال، جلو رفتم و نالیدم:

 نه وآهلل، آهلل منی اُلدیرسین* اگر یاالن ِدَسم*! -

 ان را میان انگشتانش فشرد و گرفته نگاهم کرد.لیو
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نزن این حرف رو... یعنی چی آخه؟ گونش ما باهم -

کنی و بعد حرف زدیم، قرار گذاشتیم، گفتی فکر می

قدر گیری. قرار نبود ایناز یه هفته تصمیمت رو می

 زود عقب بکشی... قرار بود بهم مهلت بدی!

زور ود را بهبود اشکم دربیاید. جلوی خ کم مانده

 گرفته بودم که نزنم زیر گریه...

 خدا رو قسم خوردم تکین، بحث این نیست!-

 

 

———————————— 

 

 *الدیرسین: بکشد

 *یاالن دسم: دروغ بگویم
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طرفم را پر حرص سر جایش گذاشت و بهلیوان 

 برگشت. جدی نگاهم کرد و پرسید:

طوری پس بحث چیه؟ چرا به ساعت نکشیده، این-

 رفتارت عوض شد؟ 

االن زمان مناسبی برای گفتنش نبود گونش... االن 

 اصال فرصت مناسبی نبود...

 نفس عمیقی گرفتم و آرام زمزمه کردم:

ده به سرم، سرم درد گرفته. هوای سرد خور-

سردرد دارم. برای همین خواستم بخوابم. به رعنا هم 

 خوردم و...اومدم بگم که شام نمی

دستش را نزدیک صورتم آورد که عقب کشیدم. 

نگاهش گرفته شد. انگشتانش مشت شدند و کنار 

بدنش فرود آمدند. سرش را پایین انداخت و 

شد زمزمه که داشت از آشپزخانه خارج میدرحالی

 د:کر
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باشه، ممنون که توضیح دادی. متوجه شدم. کامال -

 متوجه شدم!

 در آشپزخانه را باز کرد و در همان حال گفت:

من میرم بیرون، به رعنا بگی تکین هم برای شام -

 گرده...برنمی

جا مات و مبهوت، با دلی پر غصه و درد، همان

وسط آشپزخانه ایستاده و به مسیر رفته تکین و دِر 

 کردم...ی پذیرایی نگاه میوبیده شدهبه هم ک

رعنا تا صدای بسته شدن در خانه را شنیدن، در را 

طرفم آمد. باز کرد و با کاسه خالی، دوان دوان به

 کنارم ایستاد و نگران پرسید:

 خوبی گونش؟ چی شد باالمیسر؟-
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که نگاهم را از در بدون این به دیوار تکیه زدم و

 بردارم، زمزمه کردم:

 باهم حرفمون شد.-

آورد آخ خدا، چه حرفی آخه؟ تکین که جوش نمی-

 اصال... وای...

بازویم را گرفت و مرا روی زمین نشاند. لیوانی پر 

 آب کرد و جلوی دهانم گرفت.

بگیر بخورش... اگه گفتنی هست، بهم بگو. من هم -

 ...مثل خواهر بزرگت

چشم بستم و نگذاشتم چشمان پر شده از اشکم را 

بردم؟ پیش ببیند... حرف دلم را دیگر پیش که می

 کردم؟ که، از وضعیتم گالیه می

 دار و لرزان گفتم:با همان چشمان بسته، بغض

خوام بمونم تکین بهم فرصت داد فکر کنم، که می-

بودا، توی این ازدواج، یا نه... نظر هردومون مثبت 
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ولی آقامسعود اومد و یه سری کاغذ داد بهم. گفت 

 بدمش به تکین...

هایم ببارند. چشمانم را باز کردم و اجازه دادم اشک

ام را باال کشیدم و اشکم را با کف دستانم پاک بینی

 کردم.

گفت یه نامه از دانشگاهای فرنگه، واسه تکین. بعد -

رو  فوت آناش درخواست داده بود، تازه جوابش

دادن. گفت نامه رو بدم بهش. انگار قبولش کردن و 

ترسم باید بره. من هنوز بهش نگفتم رعنا... می

 بگم...

سرم را در آغوشش گرفت و روی موهایم را بوسید. 

 کرد، آرام پرسید:که کمرم را نوازش میدرحالی

 که تکین باید بره؟از چی ناراحتی؟ از این-
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 نفسم را پر سوز بیرون فرستادم.

که بخواد بمونه و اصال قصد رفتن نه، از این-

نکنه... تکین دوستم داره، خودش هم گفت که دوستم 

ترسم... که احساسش، مانع رفتنش داره. از همین می

 بشه... 

تو دیگه کی هستی دخترجان! اون رو باید پیش -

، به هر قیمتی که شده! از این خودت نگهش داری

مونه؟ تکین دیگه بچه درس و مدرسه، چی به آدم می

نیست که باالمیسر! ببین، چندسالشه؟ سی و شیش 

های سن و سالشده؟ االن وقتشه دیگه بابا بشه. هم

فرستن مدرسه! تا ِکی باید هاشون رو میاون، بچه

های مردم و داری و بچهوقتش رو بذاره پای مریض

ها نیست گونش... درس خوندن؟ زندگی که فقط همین

فکر خودش باشه؟ به فکر زن و پس ِکی باید به

 اش؟ بچه
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 ای پرمحبت کاشت.دوباره روی موهایم را بوسه

تکین تو رو دوست داره. این زندگی رو دوست -

داره. پینار رو دوست داره. معلومه عاشقشه! من 

ر و محبتت روز، مهروزه دیدمش. با همین یهیه

طوری به دلم نشسته و عاشقت شدم. وای به حال این

اون مرد که چندماه رو پیش تو زندگی کرده و شب 

رو کنارت صبح کرده. حق بده دوستت داشته باشه. 

اگه تصمیم بگیره بمونه و نره سر درس و 

دانشگاهش، حق بده که بخواد بمونه و زندگیش رو 

 بکنه.

م و آرام و لرزان، سرم را در آغوشش پنهان کرد

 خواهش کردم:

 خوام فعال چیزی بدونه.میشه بهش هیچی نگید؟ نمی-

آی مآرجان... من چرا باید چیزی بگم بهش؟ خود -

تو باید بگی تا بدونه. این رو هم بدون، تنها برای 

آینده اون پسر تصمیم نگیر. بذار خودش هم توی 
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 جریان باشه. باهم، یه کاریش بکنید. اذیتش نکن،

 گناه داره.
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 موهایم را نوازش کرد و در همان حال، ادامه داد:

تکین تا چشم باز کرد، غزِل مریض رو دید. -

کنارش موند، درسش رو خوند، کار کرد و از آناش 

مراقبت کرد... چشمش پی دختری نبوده. پاک 

ر فرستادیمش. اون زوزندگی کرده. سربازی به

دوسال هم من پیش غزل موندم که اون پسر رو 

بفرستیم بره. برگشت و باز سرش رو کرد توی 

درس و کتابش. نه اهل کلوب بود، نه کاباره، نه کافه 

ها و هم هایی که همه دوستگردی و شب نشینی

هاش از دم، بودن و عیش و نوششون رو ایدوره
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رم، خودم یه خاله گفت خودم مادر داکردن... می

سن خودم دارم که خواهرم حسابه. مجرد هم

تونم به دختر مردم نگاه کنم و انتظار ناموسمن. نمی

داشته باشم کسی حتی نگاه چپ به خانواده من 

نندازه! غزل مریض بود، ولی جوون بود به 

هرحال... خواستگار هم داشت با اون حال و 

گفته  روزش... باهاش که حرف زدم، گفتم طرف

گیرم. نگران برای مادرش نوکر و کلفت هم می

دونی چی گفت؟ گفت شده خودش هیچی نباشه. می

مونه پیش آناش. گفت نمرده، ازدواج نکنه، می

کنه. بهش گفتم حداقل بیا از ست و داره کار میزنده

مال و اموالت توی این روستا رو بفروش، یا برو 

.. حداقل بیگ داری.سراغ اموالی که دست ساری

کار نکنی، بتونی وقتت رو بذاری برای کارهای 

خودت. نخواست، قبول نکرد، عشقش آناش بود و 

بس... حاال اون مرد که عمرش رو گذاشت برای 

کس شده کس شده... بیمادرش، تنها مونده... بی

طور ش... چهبود، تا وقتی که باز تو اومدی به خونه
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هم وقتی رس؟ اونتونه باز ولت کنه و بره پی دمی

 طور دوست داشته باشه که...تونسته یکی رو این

 با درنگ پرسید:

 تاحاال نزدیکت نشده... نه؟-
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 با خجالت جوابش را دادم:

 نه، هنوز نه...-

 نفسش را پر آه بیرون فرستاد.

خودداره... خیلی عاشقه! حیفه گونش... خیلی -

خاطر خودتون میگم. هم اون حیفه، هم تو و اون به

بچه. از دست نده تکین رو، این زندگی رو. بهش 

بگو، هر حرفی که زد هم زد. خواست بمونه، با 

ش دار. اگه خواست بره هم، دست جون و دل نگه
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بره دیگه. غیر از گیره و با خودش میشما رو می

 نه؟ای

توانستم یوردم را بگذارم و توانستم... نمینمی

توانستم دورتر از حال بشوم... به اندازه بروم... نمی

توانستم این فاصله شهرها را، کافی دور بودم... نمی

تبدیل کنم به فاصله کشورها و چندین روز، دور 

 ام...افتم از خانه و کاشانهبی

 به راهمن!جا چشم باید برگردم موقان... اون-

 تر از تکین؟کی چشم به راهته؟ حتی مهم-

تر از از رعنا فاصله گرفتم و فکر کردم... مهم

 تکین؟ 

مردی بود که زیر خروارها خاک، انتظارم را 

کشید... خونی که ریخته شده بود و داشت روی می

جوشید... خون از داخل خاک به جوش خاک، می

د اگر آن خوِن مانمان در عذاب میآمده و روح همه

دادم... روحم آزرده پاک را در آرامش قرار نمی
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گذاشتم روی آن خون... گونش شد اگر پا میمی

 کردم!کار را مینبودم اگر این

توانستم جمع کنم و من خودخواه نبودم... من نمی

ام را در آن یورد هم وقتی نیمی از زندگیبروم، آن

م، باید رفتجای گذاشته بودم... باید میبه

 گشتم...بازمی

 به رعنا نگاه کردم و آهسته زمزمه کردم:

تر از زندگی تر از تکین... حتی مهمآره، مهم-

 خودم...
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اندیشیدم به کنج اتاق، رو به سقف دراز کشیده و می

چه پیش آمد و بر من گذشته بود... سخت بود آن

همه اتفاق و رفتار تکین... اویی که رایم، هضم آنب

همیشه هوایم را داشت، حال پشتم را خالی کرده و 

 اش...اش... آخ، امان از جای خالیجای خالی

خواستم کاغذها را زیر بالشتم گذاشته بودم و نمی

کار را بکنم. اما فعال نشانش بدهم. قرار هم نبود این

مید و از من ناراحت و فهفهمید... اگر میاگر می

وقت خودم بودم و خودم... شد، چه؟ آندلخور می

خودم بودم و بار مسئولیت دلی که شکستم و 

 کشیدم...ای که باید عمری به دوش میناراحتی

کردم، بعد به او حداقل تا فردا... تا فردا را صبر می

شد گفتم. بلکه این دعوای امروزمان هم سبب میمی

چرکین شود و عاقالنه اندکی، از من دلکه شده برای 

 فکر کند...

شدند که در اتاق با صدای هایم داشتند سنگین میپلک

باز در، خودش را به بدی باز شد. از همان الی نیمه

داخل اتاق کشاند و انگار که حواسش به من نباشد، 
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هایش شد. چشمانم را مشغول عوض کردن لباس

هم احساس نکند و  بستم تا حتی سنگینی نگاهم را

راحت باشد. وقتی صدای افتادن تشکش با فاصله از 

خودم را شنیدم، چشمانم را باز کردم و سرم را 

 طرفش چرخاندم.به

 سالم... دیروقت برگشتی.-

 بالشتی را هم گوشه تشکش گذاشت.

 سالم. مهمه؟ -

 به پهلو، پشت به او شدم و جوابش را دادم.

 شبت بخیر...-
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احساس کردم که نشست و حال صدایش را، 

 تر به خود شنیدم:نزدیک

 بیداری؟-

 مهمه؟-

 ای سکوت میانمان برقرار شد.لحظه

اگه مهم نبود که برای مرورش، تا دیروقت بیرون -

 موندم. حرفردارم باهات گونش...نمی

گاهش کردم. چراغ توی سر جایم نشستم و منتظر ن

تابید. ایوان روشن بود و نور اندکی به داخل اتاق می

اش زیر نور ماه و چراغ نفتی توی ایوان، چهره

رسید. ابری تیره، نظر میتر بهروحروشن و بی

آسمان چشمانش را پوشانده و غبار غم به نگاهش 

 نشانده بود. 

 چی شده؟ خوبی؟ -

رف خودم خوابانده بودم طنگاهی به پینار، که آننیم

 انداخت و آرام پرسید:

 خوابه؟-
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 آره، خوابیده. بگو... چی شده؟-

جلوتر آمد، صورتم را میان دو دستش گرفت و 

بوسید... با تمام احساس، محکم و عمیق... بوسید و 

وقتی از من جدا شد که هردویمان نفس کم آورده 

 بودیم...

کار کرده چه چشمانم تا حد امکان گشاد شده بودند...

 بود؟

 تکین! -

جانا؟... چی رو ازم قایم کرده بودی گونش؟ تا ِکی -

 خواستی قایمش کنی؟می
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هم هایم را محکم بهچشمانم را بستم و پلک

 فشردمشان. لعنت به تو گونش... 

 کی بهت حرفی زده؟-

چیزی نگفت. خودم رفتم سراغ هرکسی که کسی -

بعد از سوارکاریمون، باهات صحبت کرده بود... 

رفتم سراغ رعنا... سراغ مسعود... بهم گفت 

 ها رو!گونش... بهم گفت نامه

 با عجز نگاهش کردم و آهسته گفتم:

 خواستم تا فردا حداقل، بهت بگم.نمی-

ف رو خواستی قایمش کنی؟ تا ِکی این حرتا ِکی می-

 داشتی آخه دختر خوب؟پیش خودت نگه می

 شانه باال انداختم و بالشتم را کنار زدم.

گرفتی و دونم... تا وقتی که تو ازم فاصله مینمی-

 تونستی با عقلت تصمیم بگیری...وقت میاون

طرفش گرفتم که از من گرفتشان و بدون ها را بهنامه

 نگاه کردن، به کنار تشکش پرتشان کرد.
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 خوای بمونم.کردم میفکر می-

ی من پیش درس خوندن و پیشرفت تو مگه خواسته-

 مهمه؟

 گونش؟ وای آهلل...-

کردم. حق داشتم پنهان نادم و پشیمان نگاهش می

ام فقط پیشرفتش بود... بزرگ کنم... نداشتم؟ خواسته

شدنش... رسیدن به رویاهایی که آرزویش را 

بشود مانع  داشت... قرار نبود یک زن بیوه،

پیشرفتش و خودم هم این اجازه را به خود 

 دادم...نمی

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و هشتاد و سوم️▪

 

 

 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2657 

ام را نفسم را پر سوز و آه بیرون فرستادم که چانه

 طرف خود چرخاند.گرفت و سرم را به

خواد؟ برم یا بمونم؟ ببین... این قضیه دِل تو چی می-

ولش کن... تو اول تکلیف من رو ها رو نامه

خوای این زندگی رو ادامه بدی مشخص کن، که می

 یا نه؟

 خواستم چیزی بگویم که میان حرفم پرید:

ها فکر نکن و حتی حرفش به آینده و پیشرفت و این-

 خوای گونش؟! فقط بگو خودت چی میرو هم نزن

 مغموم و گرفته گفتم:

آدمم تکین، منم  تونم بخوام جز موندن؟ منمچی می-

حق دارم دوست داشته باشم و دلم یه زندگی آروم 

بخواد. حق دارم بخوام با مردی که... دوستش 

 دارم... بقیه این زندگی رو بگذرونم... ندارم؟

ام را رها نفسش را با شدت بیرون فرستاد و چانه

 کرد.
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چرا... چرا، تو هم حق داری... ولی باید برای -

شناختم، ش! دختری که من میحقت هم بجنگی گون

آدم عقب کشیدن نبود. آدم موندن بود. آدم مبارزه 

جنگید که به حقش برسه. یعنی قدری میبود. اون

 برات ارزش جنگیدن هم نداشتم؟

ها؟ یا جنگیدم؟ با خودم؟ با اون کاغذپارهبا چی می-

پیشونی کی با تو؟ بگو باید لوله تفنگم رو روی 

زدم که توی زندگی من، ذاشتم و سرش داد میمی

 دیگه دخالتی نکنه؟ ها؟

 نگاهی به کاغذها انداخت.نیم

 ست؟االن مشکل تو، همین دوتا کاغذه پاره-
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طرف کاغذها رفت که قصدش را فهمیدم و دستش به

 نالیدم:

 آهلل تکین! دایان!  وای، سنی-

 دستش از حرکت ایستاد و منتظر نگاهم کرد.

خوام جایی برم، قرار واسه چی؟ گونش! من نمی-

مونم، نیست جایی برم. من تصمیمم رو گرفتم. می

ها... شده، توی ایل، توی جا کنار تو و بچههمین

 ی مدرسه، شده توی همین روستا! شهر و ته کوچه

خت و دوباره چشمانش را به نگاهی به کاغذها اندا

 من دوخت.

اصال... اصال به فرض اگه بخوام برم... تو چرا -

 باهام نیای؟

دادم؟ مگر خودش باید به او هم دالیلم را توضیح می

دانست که چرا حتی فکر رفتن هم به سرم نمی

زوِر احساساتم، دوری زد و این چندماه را هم بهنمی

 را تحمل کرده بودم؟
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دور زانوهایم حلقه کرده و در خود جمع  دستانم را

 شدم.

تر چون نمیشه... چون نمیشه تکین... خودت خوب-

دونی که نمیشه و باز سوال و جواب از من می

 کنی... می

 چشم بستم و افکارم را برایش بازگو کردم:

کشه... یکی زیر خروارها خاک، انتظارم رو می-

خون پاکی روی خاک ریخته شده و داره 

جوشه... کل زندگی بهم حروم میشه اگه پای می

 روی اون خون بذارم...

 نفسش را پر آه بیرون فرستاد.

 چرا یادم نبود؟-

 با بغض گفتم:

قدری غرق توی احساساتمون شدیم که چون اون-

یادمون نمونده... نباید هم یادمون بمونه، وقت خوشی 

ها بیان به سراغمون؟ گور پدر و شادی چرا باید غم

 اطرات تلخ و صاحبشون... خ
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 گونش... وای آهلل...-
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زنم؟ مگه راست گونش چی؟ حرف دروغی می-

گم تکین؟ اصال از همون اولش... مگه من نمی

اون مرحوم نبودم؟ مگه نگفتی بریم، یه خواه نخو

گردیم؟ ها خوابیدن، باز برمیمدت بعد که حرف

 خودت گفتی تکین... مرد باش، بمون پای حرفت!

دستی میان صورتش کشید و خودش را روی تشکش 

پرت کرد. ساعدش را روی پیشانی قرار داد و به 

 سقف خیره شد.

 دونم چی بگم... نمی-
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 ...دونم نداره کهنمی-

 بغضم را فرو خوردم و با صدایی گرفته ادامه دادم:

گردیم خونه... ساک و چمدون همین فردا برمی-

 گردم موقان و تو هم...بندی، میری... من برمیمی

 من قرار نیست جایی برم!-

 لجبازی نکن تکین... حداقل تو لجبازی نکن...-

تاب نگاهم کرد؛ درست همانند به پهلو چرخید و بی

کی که در کوچه خیابان دست مادرش را رها کود

 کرده و حال گم شده بود...

خوای بمونم گونش؟ پس دردت چیه؟ من مگه نمی-

خوام این زندگی که تازه داره خوام برم... نمینمی

 جمع و جور میشه رو ولش کنم و برم.

 قراره وقتی رفتی، موندگار بشی؟-

 تند جوابم را داد:

 نه!-

 اختم و باز پرسیدم:سرم را پایین اند
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ها قراره وقتی رفتی، عاشق چشم و ابروی فرنگی-

 بشی؟

 وای گونش، نه!-

 خوای بری؟پس چرا نمی-
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دستم را با دست آزادش گرفت و آرام و شمرده 

 شمرده گفت:

م آخه یاخچی قئز... من َسنه نَه ِدییم*؟ اگه برم ه-

طوری که گردم. همونقرار نیست بمونم... برمی

گردم... ولی من این زندگی رو، این رفتم هم برمی
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احساس بودن پیش تو رو تازه پیداش کردم... برم که 

 چی بشه؟

 ام لرزید...چانه

بری که من عذاب وجدان خراب کردن زندگی تو -

 رو نداشته باشم!

چی باید زندگی من رو خراب کنی آخه؟ واسه -

جاست، کنار تو و پینار، توی گونش! زندگی من این

همین اتاق کوچیکی که االن داخلشیم تموم میشه. چرا 

 فکر کردی...

 میان حرفش پریدم و با سوز گفتم:

تکین سنی آهلل... من فکرهام رو کردم... تو بری، -

 برای هردومون بهتره...

ذره خودخواه ا فقط من؟ گونش یهبرای هردومون؟ ی-

 ذره خودخواه باش!باش، تو رو خدا، یه

روی تشک دراز کشیدم. دستش را نزدیک صورتم 

 آوردم و بوسه عمیق و پرمهری پشت دستش نشاندم.
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جا دیگه نمیشه خودخواه باشم... باید این-

ها از خودمون بگذریم تکین... برای من، وقتبعضی

م بگذرم. ولی تو نه! تو باید االن وقتشه که از خود

خودخواه باشی، بگی فعال زندگی و عشق بمونه. مهم 

جا رفتنته تکین... من، پینار، این زندگی، این

 منتظرتیم... خب؟

 

 

——————————— 

 

 *سنه نه دییم: به تو چه بگویم
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دم و چشم دوختم به نفسم را پرحسرت بیرون فرستا

خواستند تند و میای که گویا نم داشچشمان تیره

ام گرفت... از قساوت و رحمیببارند... دلم از بی

توانستم او خودخواهِی عقلم... اما چاره چه بود؟ نمی

فرستادم و خاطر خودم نگه دارم... باید میرا به

رفت و قول دادمش که منتظرش رفت... باید میمی

.. قول دادم که در همان آالچیق انتهای یورد، بمانم.

در همان آالچیق کوچک و همیشه تاریک، پای دار 

ای جز قالی بنشینم و چشم به انتظارش باشم... چاره

ای جز لبخند زدن به رویش موافقت نداشت و چاره

 نداشتم...

چندروزی را هم در همان روستا ماندیم و سپس، 

تم خیلی از کارهایش خواسعزم بازگشت کردیم. نمی

رفت. اما او کبوتر افتد... باید میخاطر ما عقب بیبه

 گشت دیگر؟جلد همین خانه بود... بازمی

دار بازگشتیم... به همان کوچه باریک و خانه ایوان

بهار بود؛ دور تا دور حیاط را درختان میوه پوشانده 

های سفید و شان شکوفه زده بودند. شکوفهبود و همه
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های سرخ انار هم آن گوشه حیاط تی. شکوفهصور

خورد. بوی بهار، از وجب به وجب به چشم می

رسید و این تازگی و طراوت خاِک حیاط به مشام می

 داد...آزارم می

ای نشستن و زانوی غم زده بودم انگار. دلم گوشهماتم

خواست... چشمانم دیگر توان دیدِن بغل گرفتن را می

بار دیگری را نداشت... ولی ایناز دست دادن عزیز 

را مجبور بودم... مجبور بودم که با دست خود، 

اش کنم و کاسه آبی هایش را تا بزنم، بدرقهلباس

 پشت سرش خالی کنم...
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رود... در و همسایه هم فهمیده بودند که تکین می

بود. قرار بود از مدرسه تکین مشغول کارهایش 
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مرخصی بگیرد و از سمت دیگر، کارهای رفتنش 

رفتند. زدند و میآمدند، سر میرا انجام بدهد. می

دیدند تکین در خانه نیست، توصیه وقتی می

 کردند.مختصری کرده و خداحافظی می

جای بیاورم، توانستم بهخداحافظی خودم را هم نمی

کردم؟ وای، افظی میباید از سمت دیگران هم خداح

 خدا...

کردم که گوشه خانه نشسته و داشتم برنج پاک می

صدای در خانه آمد. سینی برنج را کناری گذاشتم، 

نفسم را کالفه بیرون فرستادم و بلند شدم. این 

روزها، حتی حوصله خودم را هم نداشتم. مهمان که 

 دیگر جای خود را داشت...

زور، روی لبانم نشستم و از خانه بیرون بهلبخندی 

بهار را که دیدم، رفتم. در را باز کردم و چهره گل

 غم عالم به دلم ریخت.

پرسی کرد. جوابش را با جلوتر آمد و سالم و احوال

 بغض دادم و خواستم تعارفش کنم که بغضم ترکید...
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کرد، آرام که کمرم را نوازش میبغلم کرد و درحالی

 وشم گفت:کنار گ

 جان آنا؟ نولب؟-

آه پرسوزی کشید و مرا به داخل خانه هدایت کرد. 

ای نشستیم، به آشپزخانه رفت و لیوان آبی را گوشه

پر کرد. کنارم نشست، لیوان را جلوی لبانم گرفت و 

 ناراحت گفت:

 کنی گلین؟کار رو می چرا با خودت این-
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 باهار خانم؟ کار کنم؟ چاره چیه گلچی-

 لیوان را به دستم داد و بازویم را نوازش کرد. 
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طور خدا که روا نیست اینجمع کن، باهاش برو. به-

اشک بریزی و بسوزی. دلت به حال خودت بسوزه 

قئز! ببین چی شدی؟ صورتت رو نگاه کن؟ آب شدی 

 توی این چندوقت که ندیدمت!

 ا کنارم گذاشتم و پرغصه نگاهش کردم.لیوان ر

رفتم... بستم و میتونستم که وآهلل چمدون میاگر می-

 باهار خانم... نشد که برم...نشد گل

که موهایم را اش گذاشتم و درحالیسرم را روی شانه

 کرد، زمزمه کرد:نوازش می

م تعریف بکنی؟ اومدم که با تو خوای واسهمی-

تکین که تنگ میشه، ولی اون حرف بزنم. دلم واسه 

گرده. تو رو معلوم معلومه دو، سه سال بعد برمی

نیست باز ِکی ببینم گلین... اومدم با تو خداحافظی 

کنم... اگه حرفی داری، منم مثل آنات، گوشم برای 

 تو...

سرم را روی پاهایش گذاشت و مشغول نوازش 

 موهایم شد.
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 م؟کنی واسهتعریف می-

 بیرون فرستادم و چشم بستم...نفسم را پرسوز 

خان بودم... آتام، پسری نداشت دختر بزرِگ بیوک-

و من براش پسر بودم. برای دختِر کوچیکش، آنا 

خان بودم و بزرگش کردم. بعد از حرِف بیوک

مرحوم، حرف من رو توی طایفه قبول داشتن و آخ 

 کرد...می از روزی که یکی باهام لج

 

 لَرفصل ششم: مآوی ُگئز️◾

 قسمت صد و نود و یکم️▪

 

 

انگشتانم را در هم گره زدم و خیره به زخم گوشه 

 ناخنم، ادامه دادم:

رفتم اردبیل، اومدم گیالن، از دوست و آشنا، از در -

کس خبری و همسایه سراغش رو گرفتم... هیچ
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نداشت ازش. برگشتم موقان... برگشتم و جلیقه پر 

خونش رو برام آوردن... آوردن و گفتن رفته الی 

های گرگ و خرس... گفتن حتی جسدش هم دندون

بیگ خانمعلوم نیست کجاست! حالم بد شد... ساری

سکته کرد. بردنش اردبیل. من خوردم زمین. ازم 

اره ت دگفتن بچهخون رفت. حالم خوب نبود، می

افته... پسرم هم از دستم رفت... پسرم هم از می

 زندگیم رفت، درست مثل آتاش... 

 ای وای... ای وای...-

 اشک چشمانم را با گوشه یایلقم گرفتم و نشستم.

همون جلیقه خونی رو گذاشتیم زیر خاک... سر -

باهار خاکش گریه کردم. اشک ریختم. جون دادم گل

ودی چی بودی؟... خانم! ولی دردم، اگه یکی ب

دوهفته بعد مرگش جلیقه رو آوردن دیگه؟ من سی و 

شیش روز بعد از دیدن اون جلیقه، فهمیدم غذای 

باهار خرس و گرگ نشده... هورتاشم پهلوون بود گل

خانم، خودتون دیده بودینش دیگه؟ یادمه برای اومدن 

وقت فرنگیس خاتون، یه گاو رو زمین زد! اون
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لوی یه گرگ؟ اون تیراندازیش تونست بمونه جنمی

تونست حداقل وقتی خرس هم خیلی خوب بود... می

ها دید، بهش گلوله بزنه. چرا باید خوراک اون

ها رو، شد؟ چرا بهم به دروغ گفتن این حرفمی

 وقتی خودم جسدش رو پایین پرتگاه دیدم؟

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و نودم️▪

 

 

فتم و تومانش را چنگ اشک گوشه چشمم را گر

 زدم.

به اندازه خودم غرور داشتم. عزت داشتم. احترام -

داشتم... ولی دختر بودم! دختر بودم و دلباخته 

خواد که آتام پسرعموم... نتونست جلو بیاد، گفت نمی

فکر کنه نمک خورده و نمکدون شکونده... برام 

بیگ... تنها پسِر خانخواستگار اومد، پسِر ساری
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خان بیگ، که یکی بود بدتر از خودم! باهام  ساری

کرد ولی حمایتشم داشت... کرد، اذیتم میبحث می

بار پشتم رو خالی بکنه و جا بزنه. نشد ببینم نشد یه

دلم رو بشکنه و با جون و دل، نخواد که کاِر خرابش 

رو درست کنه... کم کم اون دوست داشتنی که به 

ِق عمیق یاشار داشتم، جاش رو داد به عش

هورتاش... به عشقی که شاید خودمون هم بهش 

 کردیم!حسودی می

اش باز خون به دلم آخ هورتاشم... آخ... با یادآوری

ام سوخت... آتش گرفت شد و چیزی در سینه

 انگار...

دشمن زیاد داشتیم... هردومون! بودن کسایی که -

بخوان زندگیمون رو خراب بکن... بودن کسایی که 

خوشبختی ما رو نداشتن... حالمون خوب  چشم دیدن

تونستیم باشیم... پینارم بود. یعنی از اون بهتر، نمی

باهار یه سالش بود، یه پسر دیگه هم حامله بودم گل

خانم! یه پسر که قرار بود بشه چشم و چراغ آتاش... 

بشه عصای دست آتاش... بشه یه جون اضافه، به 
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تحویل بده. جون ما... هورتاش رفت چندتا اسب 

ماه بکشه که برگرده. اگه گفت راهش دوره، شاید یه

گرده... یه ماه بیشتر شد، تونست، زودتر هم برمی

اونی که همراهش رفته بود گفت هورتاش رو همین 

دوهفته پیش فرستاده موقان! گفت و تنم لرزید... 

 گفت و آستین باال زدم و افتادم دنبالش...

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و نود و دوم️▪

 

 

آمد... من هم گلویم گرفته صدای زن بیچاره در نمی

شدم، بود. دیگر نای ادامه دادن نداشتم. اما اگر نمی

شد و شد، بغض میهایم غم میکردم. حرفدق می

 چسبید پس گلویم...می

باهار خانم. جمع کردم و رفتم طاقت نیاوردم گل-

بینم! اون لحظه، آرزو نمی پایین. رفتم که ببینم خواب
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جا کردم که کاش خواب بود. که کاش اینمی

دیدمش. کاش همون شکار گرگ و خرس شده نمی

شد. بلکه آروم قدر خون نمیبود، بلکه دلم این

گرفتم! ولی نشده بود... نشده بود و همین حالم رو می

باهار خانم... رفتم پایین و دیدمش... کرد گلبد می

ود انگار! هیچیش نشده بودا... سرش خوابیده ب

ترکیده بود... نامردها... از پشت سر، بهش زده 

دونستن حریف پهلوونم نمیشن... بودن! می

هاش هم دونستن دلش نمیاد خار توی پای دشمنمی

باهار بره! پتک خونی رو هم اون باال دیدم گل

کارش کرده بودن. جیگرم پاره خانم... دیدم که چی

جا باهار خانم... وقتی پاره تنم رو اونگلپاره شد 

ش رو باال بکشم و سوخت دیدم و حتی نتونستم جنازه

 باهار خانم...بین آتیش... سوختم گل

یایلقش را جلوی صورتش گرفته و اشک 

توانستم ریخت... دل خودم هم خون شده بود. نمیمی

اش تکیه بیش از این، خودداری کنم. سرم را به شانه

 با چشمانی بسته، اشک ریختم... زدم و
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طور کاری نکردی، به وهلل چی کشیدی گلین... چه-

 کرد دختر! که هرکسی جای تو بود، سکته می

تونستم باهار خانم. نمیتونستم کاری کنم گلنمی-

مونم. باید زندگیم رو حرفی هم بزنم. باید الل می

.. دونم و فرار بکنن.کردم، که مبادا نفهمن من میمی

بیگ هم خانمجبور بودم الل بشم. چون حال ساری

باهارخانم... سکته خوب نبود. جیگرش خون بود گل

گفتم یکی اومده، دسته گلت رو پرپر کرده بود! می

 کرده و من هم چیزی نگفتم؟

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و نود و سوم️▪
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را پر آه بیرون فرستاد و دست نوازشش باز نفسش 

 روی صورتم نشست.

دونی کی قادون َمنه گلین*... قوربانون اُلئم*... می-

پسر من رو کشت؟ همون دختری که داداشم رو 

خوره دوستش داشت! آدم همیشه از جایی ضربه می

هایی از پشت که انتظارش رو هم نداره. همیشه اون

کنی. اگه ش رو هم نمیزنن که فکربهت خنجر می

خوای قاتل رو پیدا بکنی... برو سراغ دوست، می

فامیل، آشنا! برو سراغ کسایی که بهشون شک هم 

ها هستن که دستشون به خون عزیز نداشتی. همون

ها هستن که باید از دار آویزون ست... همونتو آلوده

طور تونستن پسر به اون ماهی رو بکشن... بشن! چه

 ..وای آهلل.

طفلکم حالش بد شده بود... به یقین فکرش را هم 

سال، شب و روزم را با همین افکار کرد که یکنمی

گذراندم... فکرش را هم سیاه و زجرآور می

 کرد...نمی

 طور پسرتون رو... از دست دادید؟چه-
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هلش دادن توی رودخونه... جوون بودم. سرم داغ -

، گیسش رو بود. ولی مادر بودم! فهمیدم کار کیه

 گرفتم و دور تا دور روستا چرخوندمش...

 ش... چیزی نگفتن؟خانواده-

به قدر کافی رسوا شدنش از بودنش با داداشم دلیل -

ش داده بود که نخوان حرفی بزنن... دست خانواده

دخترش قاتل بود گونش! یکی که به  یه بچه کوچیک 

 گناه رحم نکنه، ارزشررحم نکنه، یکی که به یه بی

 زندگی داره؟

 مغموم گفتم:

 کاری که قراره بکنم هم گرفتن جونه.-

کنی... زمین رو از شر اون حیوون داری تمیز می-

 صفت، و از خون مونده روی خاک اون مرحوم...

 

______________ 
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 *قادون منه: درد و بالیت به جانم

 *قوربان ائلم: قربانت بشوم

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 و نود و چهارمقسمت صد ️▪

 

 

 

پس عدالت خدا کجا رفته؟ چرا من باید بشم -

 ؟خونخواه بنده اون

 نفسش را پر آه بیرون فرستاد.

ها یادش خدایا ببخش، کفر میگم، ولی بعضی وقت-

هاش هستیم. یادش میره ما اصال میره ماها هم بنده

تونیم بکنیم گلین؟ بشینیم و کار میوجود داریم. چی

برداریم به امید چی؟ بخشیده شدن قاتل؟ دست به دعا 

ببین... شاید برای ماهم فهمیدنش سخت باشه. ولی 
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! شاید از بس دلش ی همین خداستاون آدم هم بنده

ی بد کارش هم تونه به بندهکه نمی پاک و بزرگه

کاری داشته باشه. ولی ما واسه خطا کردن آفریده 

الهی موند. ش پاک و شدیم دیگه، مگه نه؟ نمیشه همه

هاش تونیم! وقتی خدا خواسته ما مثل فرشتهنمی

نباشیم، یعنی آزادمون گذاشته. یعنی انتخاب و 

کارهامون به گردن خودمون. هر کار درست و 

اشتباهی کردیم، به گردن خودمون. اون فقط هست 

 که ببینه و ببخشه!

سرم را روی پاهایش گذاشتم و چشمانم را بستم. 

واست برای دقایقی هم که شده، چشم خقدر دلم میچه

خواست و حتی ببندم و بمیرم... دلم مرگ می

بهار هم داغ دل پر دردم را تسکین های گلحرف

 داد...نمی

شنیدم... گاه هایش را میسراپا گوش بودم و توصیه

هایش موافق بودم و گاه... برای با بعضی صحبت

 خواستم...هضمشان، زمان می
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بود، مثلش را به عمر خویش هم ندیده سختی زن جان

جایش بودم، از شدت اندوه شک اگر من بهبودم و بی

 کردم.دق می

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و نود و پنجم️▪

 

 

 

بهار رفت و مرا با انبوهی از سواالتم تنها گل

خواستم به خواستم باور بکنم! نمیگذاشت. انگار نمی

توانستم این شرایطم، فقط میخود بقبوالنم که در 

 خون را با خون بشویم و بس...

دلم درد داشت و این درد را حتی با خودم هم 

 توانستم بازگو کنم! نمی
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چشم بسته، سرم را به پشتی تکیه زدم و فکر 

کردم... به سال قبل، به آهی که از سینه برون رفت 

داد، به چشمان بسته مردی که قول و بوی خون می

داده بود و نه روزگار او را از من گرفته و نه  ماندن

خاطر او خودش را از من دریغ ساخته بود... به

اش از مان، سایهوجود ناپاک شخصی در زندگی

باالی سرم برداشته شده بود و حال... حال من مانده 

بودم داغی عمیق و پردرد بر روی قلبم و نگاهی 

جانش، یرغم دیدن تن بدرمانده و منتظر که علی

 کشید!هرآن انتظار بازگشتش را می

ای نشسته و به من وسایل جمع شده خودمان هم گوشه

خندید و انگار که کرد... به ریشم میکجی میدهن

بخواهد به حال زارم قهقهه بزند، باتمسخر و پوزخند 

 کرد...نگاهم می

چشم بستم و منتظر آمدن تکین ماندم. قرار بود شام 

م بخوریم و شب آخرمان را در کنار آخرمان را باه

قدر خسته بودم که حتی توان هوشیار هم بگذرانیم. آن
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ماندن را نداشتم و دقایقی از چشم بستنم نگذشته بود 

 که خواب عمیق و سردی، مرا در بر گرفت...

آلود کابوسم، میان آن سرمای ترسناک و وهم

هایم تکانی خوردند که هراسان چشم گشودم و شانه

 ف سر جایم نشستم.صا

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و نود و ششم️▪

 

 

 

خمیازه کوتاهی کشیده، پای چشمانم را دستی کشیدم 

 و نگاهش کردم.

 سالم... ِکی اومدی؟-
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ها را هم پهن کرده نگاهی به اطراف انداختم؛ تشک

و بیدارم کرده بود که به سر جایم بروم. غم عالم به 

 خوابم برده بود؟ دلم ریخت. چرا 

چندساعت هست. خواب بودی، دلم نیومد بیدارت -

بکنم. پاشو، برو سر جات بخواب. کمرت خشک شد 

 روی فرش.

 صاف سر جایم نشستم و کش و قوسی به بدنم دادم.

 شام خوردی؟-

 نگاهش را از من گرفت.

 نتونستم تنها شام بخورم.-

 ناراحت نگاهش کردم.

 چی آخه؟ بذار برم شعله رو روشن کنم...واسه -

 تو هم چیزی نخوردی؟-

کردم، هایم را در تنم مرتب میکه لباسدرحالی

 برایش سری به نشان نفی تکان دادم.

 منتظر تو بودم.-
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داخل آشپرخانه شدم و پس از روشن کردن شعله، 

ای چمبره زده و کنارش روی زمین نشستم. گوشه

ای که از و رفتنم و دلتنگی کردم. به نبودنشفکر می

 حاال، گریبانم را گرفته بود... 

کند. متوجه شدم که باالی سرم ایستاده، صدایم می

 نگاه مغمومم را به او دوختم و گیج پرسیدم:

 چی شده؟-

حواست با من نبود؟ گفتم سفره رو پهن کردم... -

 خوبی؟

 

 فصل ششم: مآوی ُگئزلَر️◾

 قسمت صد و نود و هفتم️▪

 

 

ابش را ندادم، قابلمه را از روی شعلخ برداشتم و جو

 به سر سفره بردمش. 
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های کنارم جای گرفت و غذا را کشیدم. زیر نگاه

هایم را سست و کم جان پر اش، قاشقسنگین و خیره

 بردم.کردم و به دهان میمی

 طوری غذا نخور... زهرمارم میشه وهللا.این-

 قاشق را گوشه بشقابم گذاشتم.

حال باشم؟ شادی کنم؟ با خنده کار کنم؟ خوشچی-

 غذا بخورم؟ 

او هم با آرامش، لیوان آب در دستش را کناری 

گذاشت و به پشتی تکین زد. دستانش را به دوطرف 

 گشود و منتظر نگاهم کرد.

گرفتم، من اگر امشب بوی تنش را به مشام نمی

 مردم...می

م و سمتش رفتم. روی پاهایش نشستبلند شدم و به

 اش تکیه زدم.سرم را به سینه

هایم قرار داد و دست دیگرش، دستی را پشت شانه

 طرف کمرم حرکت کردند. از سمت زانوهایم به
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اش زدم و چشم بستم... خدا چرا تکیه به سینه

دید مامن خواست با آرامش من کنار بیاید و تا مینمی

 گرفت؟ ام، آن را از من میآرامی پیدا کرده

ستم که صدایش را از فاصله نزدیکی با خود چشم ب

 شنیدم:

خدا منیم ساری گلینیم... ناراحت نباش گونش... به-

 پای رفتنم سست میشه...

کار کنم؟ خوشحالی بکنم و یا به روی خودم چی-

ذره بابتش گردم یورد، ولی یهنیارم؟ فردا دارم برمی

 خوشحال نیستم تکین... اوَرییم قآن آغِلی*! 

 ن منه ساری قئز...قادو-

روی موهایم را آرام بوسید که از میان همان 

ام ام، قطره اشکی لغزید و روی گونههای بستهپلک

چکید. نفسم را پر افسوس بیرون فرستادم و خودم را 

فصل هفتم: گونِشین ️◾بیشتر در آغوشش فشردم. 

 دُگوشو

 قسمت نود و هشتم️▪
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تکان داد و دیگر حرفی نزد. ساکت مانده بود سری 

کرد. های قالیچه کف آالچیق نگاه میو به گل

آورد و باالخره دانستم طاقت ساکت ماندن را نمیمی

 زبان خواهد گشود. کالفه و با تعلل پرسید:

ای که برام تعریف گونش جان؟ بگو بهم، اون قضیه-

 نکرده بودی چی بود؟

 را به پشتی تکیه زدم. نفسی تازه کردم و سرم

همین محمودخان... برای کدوم پسرش اومده -

 خواستگاری آیشن؟

 برای پسرش کوچیکش.-

 چه هراس داشتم بر سرم آمده بود... از آن

محمودخان قبل از تکین اومده بود خواستگاری من. -

 خبر داشتید؟

 متعجب جوابم را داد:
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 ی؟وای! نه! واقعا اومده بود؟ چرا جواب رد داد-

الی چشم باز کردم و از روی شانه نگاهش کردم که 

 تند دستانش را در هوا تکان داد.

نمیگم آقاتکین پسر بدیه ها، اتفاقا خیلی هم ماهه. -

خدا حفظش کنه، خیلی هم به هم میاید. ولی خب... 

 های محمودخان هم بد نبودن که.بچه

بار دونستی پسر بزرگ محمودخان یهشما می-

خوام ه بود، اون هم با چه شرایطی؟ نمیازدواج کرد

خوام جا پیش بکشم عمه. نمیها رو ایناین بحث

 ها رو بکنم که دینشون روی گردنم باشه.غیبت اون

ترتونم، باید بدونم. بگو بگو گونش، بزرگ-

 خوشگلیم.

 ناچار از کنارش بلند شدم و عصبی قدم برداشتم.

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 ود و نهمقسمت ن️▪



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2691 

 

 

خوایم بهشون دختر بدیم، چه غیبتی آخه گونش؟ می-

 طور هستن یا نه؟باید بدونیم چه

 هم سابیدم.دستانم را به

طوری بگم... برادر کوچیک، پس... بذارید این-

یکی رو دوست داشت که برای برادر بزرگ 

گرفتنش. وقتی زن اون به رحمت خدا رفت و من 

شبیه زن مرحومشونم و  رو دیدن، متوجه شدن خیلی

 اومدن خواستگاری من... اون هم وقتی که...

 صورتم را میان دستانم پنهان کردم.

 وقتی که اتفاقی که نباید، افتاده بود.-

 با اخم و متعجب نگاهم کرد.

 چی شده بود؟-

 لب گزیدم و کنارش، تکیه به پشتی زدم.
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خواستم فرار کنم، برادر کوچیک من رو میمن -

دیده بود. تهدیدم کردن که اگر جواب مثبت ندم، به 

 خواستم فرار کنم.آتابیگ میگن که می

 به صورتش کوبید و هینی کشید.

 وای آهلل، فرار واسه چی؟-

 سرم را پایین انداختم.

خواستن شوهرم بدن. حاال به کی؟ زور میچون به-

شوهر بدن تا زن بیوه توی  بماند. فقط من رو

هام رو گرفتم و شون نمونه. من هم دست بچهطایفه

رفتم. که پسر کوچیکشون من رو دید و جلوم رو 

خواست هاش میگرفت. من رو با دوتا از نوچه

 بفرسته که تکین اومد و من رو برگردوند.

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 قسمت صدم️▪
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کار ونه؟ گونش، چیدوای، وای! تکین هم می-

 کردی آخی؟

 اخمی روی صورتم نشاندم و دلخور گفتم:

عمه؟ من چی رو گفتم، شما چی رو گرفتید. داریم -

زنیم، نه زندگی درباره پسر محمودخان حرف می

من! اگر کاری هم کردم، تکین دیگه بحثش رو پیش 

نکشید و اصال هیچی نگفت. تموم شد و رفت. خودم 

چیز رو گفتم که دیگه دست هم به آتابیگ همه

محمودخان و پسرهاش بهونه ندم برای گرفتن جواب 

طور آدمی هستن، دوست ها اینمثبت. من میگم این

دارن با آبروی دیگران بازی بکنن که به مراد 

 دلشون برسن، شما گیر دادین به رفتن من؟

 کالفه دستی روی پاهایش کشید و نالید:

کار کنم؟ الن چیآخ، آخ... چی بگم آخی من؟ ا-

 تونستی زودتر بهم بگی گونش؟نمی
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گفتم، یا شما؟ وقتی خودتون من زودتر بهتون می-

طور کنید، چهچیز رو از من قایم میطوری همهاین

انتظار دارید بیام و سفره دلم رو پیش شما باز کنم؟ 

جور دیگه دونم وقتی باز کنم، یهاون هم وقتی که می

 !کنیدکار رو خراب می

 مستاصل نگاهم کرد.

حاال به محمودخان چی بگم؟ قراره امشب بیان -

 خواستگاری گونش...

 قراره بیاد آالچیق ما دیگه؟-

 نگاهی به اطراف انداخت.

 جا؟این-

 جا؟نه، آالچیق آتاخان مرحوم... میان اون-

 آره، آره...-

 سری تکان دادم.

بیگ هم میگم حتما بیاد. خانخوبه... من به ساری-

 کنیم.ها رو هم معلوم میامشب، تکلیف اون
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 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 قسمت صد و یکم️▪

 

 

عمه بلند شد تا برود که من هم کاغذها را داخل 

صندوقچه قرار دادم و همراهش، به آالچیق آتاخان 

های که پردهرفتم. آیشن را صدا زدم و عمه درحالی

 کرد، گفت:داخل آالچیق را جمع می

 گرده حاال.رفته رودخونه، لباس بشوره. برمی-

 شما خودتون فرستادینش یا خودش رفت؟-

 دستش از حرکت ایستاد.

 طور عمه جان؟خودش رفت... چه-

 نفسم را کالفه بیرون فرستادم.

هیچی عمه. من میرم دنبالش، به هیچی دست نزنید -

 کنیم.وقتی برگشتم باهم تمیزکاری می
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افتیم. من شروع کنم عقب می طوری که نمیشه،این-

 حاال...

 گردم.نه عمه، نه! زود برمی-

به تنها ماندن آیشن، آن هم در کنار رودخانه هیچ 

رفتم و او را باز اطمینان نداشتم. باید به دنبالش می

 گرداندم تا کار به دست خودش نداده.می

سمت آالچیق خودمان بازگشتم تا قره را بردارم. به

ه بود که با دیدنم، از جایش بلند شد و ای نشستگوشه

طرف خودم ای کشید. افسارش را گرفتم و بهشیهه

 کشیدمش.

 منیم قره باالم.-

سمت دشت نوازشش کردم و نگران، نگاهم را به

آمد... خودم را چرخاندم. اگر بالیی به سر آیشنم می

 بخشیدم!نمی

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾
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 قسمت صد و دوم️▪

 

 

کم سمت رودخانه تاختم. هوا کمار قره شدم و بهسو

شد و خورشید مستقیم به صورتم داشت گرم می

تابید. الی چشمانم را تنگ کرده، یایلقم را به می

جلوی صورتم یاشماق کردم. ساق پایم را به پهلوی 

قره کوبیدم و افسار را محکم تکان دادم که سرعتش 

 را کمی باال برد. 

 یری قره، یری.-

حال آن آفتاب تند بهار، جایش را به باد نسبتا تندی 

کوبید. وارانه به صورتم میداد که خود را شالق

خودم را کمی خم کردم که باد به چشمانم نخورد و 

 اشک، مانع دیدم نشود. 

باالخره به نزدیکی رودخانه رسیدیم و نفسی گرفتم. 

طرف جا رهایش کردم و بهاز قره پایین آمدم، همان

ودخانه قدم برداشتم. جلوتر رفتم و با دیدن آیشن که ر
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ای مشغول لباس شستن بود، نفسم را آسوده گوشه

 بیرون فرستادم.

 آیشن باجی؟-

سرش را چرخاند و با دیدنم، از جایش بلند شد. لباس 

 سمتم آمد.ها رها کرد و بهدر دستش را کنار بوته

 سالم، تو چرا اومدی گونش؟-

 را باال فرستادم.ابروهایم 

اومدم بهت کمک کنم. عمه گفت کار داری، خواستم -

 تنها نباشی.

 ها انداخت.نگاهی به لباسنیم

 تنها که نبودم، آخرهاشه. االن تموم میشه.-

 ها خیره شدم.اش، به لباساز روی شانه

 خیلی مونده تموم بشن؟-

 نه، یه چندتا دیگه. تو برو، من میام.-

 ابروهایم نشاندم.اخم کمرنگی میان 

 کنم.من کجا برم؟ بذار، میام کمکت می-
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 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 قسمت صد و سوم️▪

 

 

شدنم را  هایش را باال آورد تا جلوی نزدیکدست

 بگیر.

 جا.نه گونش، تو بمون همین-

 متعجب پرسیدم:

 واسه چی؟-

 با لکنت جوابم را داد:

اجی. تو بمون، خوام بهت زحمت بدم گون بآخه نمی-

گردیم به کنیم و برمیکنم. بعد جمع میمن تموم می

 یورد.

طوری که نمیشه. ما کثیف کنیم، تو آخه این-

 های شیش نفره! بذار...بشوری؟ لباس
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ام را از تنم درآوردم. هایم را باال زدم و جلیقهآستین

یایلقم را هم باالی سرم گره زدم و جلیقه را داخل 

اشتم. خواستم تومانم را باال بزنم که خورجین قره گذ

 آیشن کالفه گفت:

ها رو میارم و طرف، من لباسخب... تو برو اون-

طرف من میدم بهت که باهم بشوریم. آخه این

قدر بشوری شورم، آب کثیف میاد سمتت و هرچهمی

 باز فایداسئزدی*!

سری تکان دادم و منتظر ماندم تا چند دست لباس به 

کرد و داخل سبد دقت جدا میها را بهاسمن بدهد. لب

انداخت. باالخره سبد را پر کرد و حصیری می

 طرفم آمد.همراهش، به

 َگل* باجی.-

نشانه تشکر سبد را از دستش گرفتم و سری به

 برایش تکان دادم.

 طرف رودخونه.من برم اون-
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———————————— 

 فایده است*فایداسئزدی: بی

 *گل: بیا

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 قسمت صد و چهارم️▪

 

 

پاچه شلوارم را هم باال فرستادم و سبد را باالی سرم 

گذاشته، از رودخانه رد شدم. لب آب نشستم و 

ها را یکی یکی بیرون کشیدم و مشغول لباس

 شستنشان شدم. 

ام را با سرم را بلند کردم و عرق روی پیشانی

آیشن چیزی بگویم که طرح  ام گرفتم. خواستم بهشانه

 آشنای لباسی، زبانم را بند آورد.
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 آیشن؟ اون پیرهن...-

زده سرش را بلند ها را روی هم ریخت و شتابلباس

 کرد.

 کدوم؟-

 با حرکت چانه، به لباس اشاره کردم.

 همون پایینی. اون لباس کیه؟-

نفسش را کالفه بیرون فرستاد و لباس را بیرون 

 کشید.

هات بود، برداشتم که الی لباسی؟ البهاین رو میگ-

 بشورمش.

 گره کوچکی میان ابروهایم افتاد.

بشوری؟ برای چی؟ اون پیرهن مردونه... مگه من -

 پوشیم که کثیفش هم کرده باشم؟لباس مردونه می

نگاهش بین من و پیرهن چرخید. مستاصل و عصبی 

 نالید:
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 داد.دونستم؟ لباس بوی کهنگی هم میخب چه می-

 گفتم بردارم و بشورمش که حداقل بوی تمیزی بده.

ای انداختم و پاچه شلوارم را باال ها را به گوشهلباس

زدم. از رودخانه رد شدم و در همان حال، دستم را 

 برای گرفتن لباس دراز کردم.

 بده ببینمش، برای کیه؟-

 دستش را عقب کشید که با تحکم گفتم:

 آیشن؟ لباس رو بده ببینم!-

کشیده طور خیس و آبرهن را به دستم داد و همانپی

که چشمم خیره به تکاندمش و بازش کردم. درحالی

 پیرهن بود، زمزمه کردم:

 طور پیداش کردی؟این رو چه-

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 قسمت صد و ششم️▪
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را به یک دست گرفته، با دست دیگرم آیشن پیرهن 

 را در آغوش کشیدم و روی موهایش را بوسیدم.

اشکالی یوخدی. دستت هم درد نکنه... فقط آیشن -

ها، از من بپرسی باجی، قبل از اومدن و آوردن لباس

 که باید شسته بشن یا نه. 

قرار بود عطر پیرهنش حداقل برایم بماند... قرار 

دهنده دل ود، پیرهنش بشود آرامشبود خودش که نب

ام. اما انگار قسمت نبود آرامش بگیرم و دیدهداغ

حتی یادگاری از عطر بهاری تنش، برایم بماند... آه 

گرفتند و خود و امان از این عطرها که جان می

 آورند...دانستند که چه بر سر آدمیزاد مینمی

م تا به مانده را شستم و همراه آیشن شدهای باقیلباس

اش نگاهی به چهره آرام گرفتهیورد بازگردیم. نیم

جا که افسار را در دستانم جابهانداختم و درحالی

 کردم، آرام صدایش زدم:می

 آیشن؟-
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 سرش را برگرداند و نگاهم کرد.

 جانا؟-

 خودت اونی که قراره بیاد خواستگاریت رو دیدی؟-

گفت پسر نه گون باجی، ندیدمش. ولی عمه می-

 خوبیه.

 نفسم را با آه بیرون فرستادم.

عمه فقط همین رو بهت گفت؟ دیگه هیچی نگفت -

 ش؟ درباره

سرش را به نشان نفی تکان داد که دستم را دور 

 کمرش انداختم و او را به خودم نزدیک کردم.

دونی که َمنیم گویَچک آیِئم... ببین، خودت می-

 قدر به فکر تو و زندگیت هستم؟چه

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 قسمت صد و پنجم️▪
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 با حالت زاری نالید:

 آبجی؟ غلط ِالَدیم!-

 حوصله، دوباره سوالم را تکرار کردم:بی

 آیشن! این رو از کجا پیدا کردی؟-

 هایش را پایین فرستاد.بلند شد و آستین

 گردم به یورد...من برمی-

را گرفته، ابروهایم را باال فرستادم و مچ دستش 

 کلمه به کلمه گفتم:

 بهم بگو آیشن، این کجا بود؟ -

 که نگاهم کند، زمزمه کرد:بدون این

خواستی باشه؟ های تو بود گونش، کجا میبین لباس-

 برداشتم که بیارم و بشورمش.

 دونی این پیرهن کیه؟تو می-

 زیرچشمی نگاهم کرد.

 ست؟مگه واسه تکین نی-
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مچ دستش را رها کردم و سری از روی تاسف تکان 

 دادم.

نه، نیست! برای چی برداشتیش آخه دختر خوب؟ -

ها باید شسته پرسیدی کدوم لباسحداقل از من می

 جا.آوردیشون اینبشن، بعد می

 لب برچید و با بغض گفت:

دونستم. اومدم کمک بکنم خیر سرم! فکر وآهلل نمی-

ی تکینه، گفتم شاید شسته موندههای کردم از لباس

نشده و تو هم حوصله نداری. یا بیلمییَم*، خودت 

خوای بعدا بشوری. برداشتم، آوردمش پوشیدی و می

 جا که بشورمش.این

 

 

———————————— 

 

 دانم*بیلمییم: نمی
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 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 قسمت صد و هفتم️▪

 

 دونم آبجی.آره، می-

خیر و صالح  زنم، بهفی میدونی که هر حرمی-

 خودته؟

 دونم.این رو هم می-

 ها دوختم.سرم را برگرداندم و نگاهم را به دوردست

ش شناسم، ولی خانوادهواال خود پسر رو خوب نمی-

طوری به خودشون جرئت دونی چهرو چرا... می

 داده بودن و اومده بودن خواستگاری؟

اوش، نفسم را سرم را چرخاندم و با دیدن نگاه کنجک

 پر افسوس بیرون فرستادم و ادامه دادم:

ها من رو رفتم؟ همینجا مییادته که داشتم از این-

دیدن و تکین اومد برگردوندم. بهم هم خبر رسونده 
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چیز رو به بودن که اگه جوابم منفی باشه، همه

بیگ میگن. من خودم رفتم و به خانساری

اگه از دهن بیگ گفتم که چی به چیه، که ساری

ها شنید هم از دست من ناراحت یا عصبانی نشه. اون

ها خیلی بد کینه به دل گرفتم. که همین ولی از اون

زور و با فرار کردن من رو بهونه کرده بودن و به

خواستن راضیم کنن به اون بدترین شکل، می

ازدواج... محمودخان، یه همچین آدمیه. نمیگم پسر 

ما آیشن باجی... تو قراره توی کوچیکش، پسر بدیه. ا

همون طایفه زندگی کنی. پیش محمود و پسر 

 اش... پسر بزرگش هم...های دیگهبزرگش و بچه

 چشم بستم تا خشم درونم فروکش کند.

 آدم درستی نیست... اصال نیست!-

 اش به گوشم رسید:صدای گرفته

 یعنی... جواب منفی بدم؟-

ناراحتش کنم اما... روی موهایش را با خواستم نمی

 عشق بوسیدم.
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دارن میان برای یه مراسم رسمی آیشن... وقت از -

 جواب منفی و مثبت گذشته.

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 قسمت صد و نهم️▪

 

 

از آالچیق بیرون رفتم و با خنده سری تکان دادم. به 

گار! قدر تند و سریع کار نکرده بودند انعمرشان این

بیگ را کنار زدم و خواستم پرده آالچیق ساری

ها و جیغ و دادهایشان، صدایش کنم که خنده بچه

مانعم شد. ابروهایم را باال فرستادم و متعجب به 

ای به راه مارال و تانیش نگاه کردم. چه بازی

 انداخته بودند!

 مارال تا مرا دید، ایستاد و باخنده گفت:

 سالم، خوش َگلدون*.-
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مان کمی باهم خوب شده بود... تقریبا از بطهرا

که هردویمان اعتراف کرده بودیم که از هم وقتی

 متنفریم!

 اُل*. آتابیگ هاردا*؟سالم، ساق-

با سر، به پشت پرده اشاره کرد و خواست چیزی 

بگوید که تانیش از پاهایم چسبید و با صدای نسبتا 

 بلندی گفت:

 آنا؟ آجام*!-

 زده پرسیدم:مارال دوختم و خجالتنگاه زارم را به 

 ها غذا نخوردن؟بچه-

چرا، ناهار خورده بودن دیگه؟ بعد از ناهار هم آش -

 خوردن. بهم چیزی نگفتن آخه.

 تونی زحمتش رو بکشی مارال؟می-

 تر شدم.تانیش را در آغوش گرفتم و کمی نزدیک

امشب مراسم داریم. خواستگاری آیشنه. باید برم و -

 حرف بزنم. با آتابیگ
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 سری تکان داد.

 نان*.ِچلئق سالمت-

 تند گفتم:

م کار رو خراب خوایم دختر بدیم! عمهوای، نه! نمی-

کرد. باید با آتابیگ حرف بزنم، اون هم بیاد و یه 

 کاری بکنه که ردشون کنیم.

 دستانش را برای در آغوش گرفتن تانیش باز کرد.

 

 

—————————— 

 

 *خوش گلدون: خوش آمدی

 اُل: زنده باشی*ساق

 *هاردا: کجاست

 ام*آجام: گرسنه
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 سالمتینان: بهچلئق*سالمت

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 قسمت صد و هشتم️▪

 

 

اش را که دیدم، برای آرام کردنش سریع رنگ پریده

 گفتم:

کنیم. نترس، خب؟ با زِن محمودخان صحبت می-

ه ذارم دست اون خانوادخیالت جمع باشه. نمی

 افتی.بی

پرسید خیالش جمع شده بود انگار. دیگر سوالی نمی

زد. بابت این سکوتش نگران بودم و حرفی هم نمی

اما... بهترین کار، همین بود که جلوی این ازدواج 

قدر کافی از دست محمودخان و را بگیرم. به
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اش کشیده بودم که نخواهم با آنان وصلت کنم خانواده

 و دختر بهشان بدهم.

های شسته شده را به آالچیق به یورد رسیدیم و لباس

عمه فرستادیم تا پشت آالچیقشان پهن کنند. معلوم 

توانستم در نبود تا شب خشک شوند یا نه، پس نمی

 اطراف خانه نگه دارمشان. 

پس از بازگشت آیشن، به عمه کمک کردیم تا آالچیق 

را تمیز کند و نزدیک غروب بود که کارمان تمام 

کردم، با زور صاف میکه کمرم را به. درحالیشد

 نفسی بریده از آیشن پرسیدم:

 بیگ هستن؟خانها دست ساریبچه-

 پشتی را تکیه به تیرک چوبی زد و سری تکان داد.

ها جا بود، گفت حواسش به بچهآره. مارال هم اون-

 ها رو بشورم.هست. من پاشدم اومدم که لباس

کم خستگی در تو برو یهباشه، دستت درد نکنه. -

بیگ ها. اگه آالچیق ساریکن، من برم پیش بچه

 نباشن، میرم دنبالشون، آالچیق عمه.
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نگاهی به عمه، آرام به همان پشتی تکیه زد و با نیم

 گفت:

 جان، بِلیم آغِرر*!باقئشدا* عمه-

عمه با لبخند سر تکان داد و کمی دورتر از آیشن 

هایش باز کرد و با نشست. یایلقش را از روی مو

 همان یایلق، مشغول باد زدن خودش شد.

 راحات اُل* قئزم.-

 

 

____________________________ 

 

 *باقئشدا: ببخشید

 کند*بلیم آغرر: کمرم درد می

 *راحات اُل: راحت باش
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 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 قسمت صد و نهم️▪

 

 

بیرون رفتم و با خنده سری تکان دادم. به از آالچیق 

قدر تند و سریع کار نکرده بودند انگار! عمرشان این

بیگ را کنار زدم و خواستم پرده آالچیق ساری

ها و جیغ و دادهایشان، صدایش کنم که خنده بچه

مانعم شد. ابروهایم را باال فرستادم و متعجب به 

به راه ای مارال و تانیش نگاه کردم. چه بازی

 انداخته بودند!

 مارال تا مرا دید، ایستاد و باخنده گفت:

 سالم، خوش َگلدون*.-

مان کمی باهم خوب شده بود... تقریبا از رابطه

که هردویمان اعتراف کرده بودیم که از هم وقتی

 متنفریم!
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 اُل*. آتابیگ هاردا*؟سالم، ساق-

با سر، به پشت پرده اشاره کرد و خواست چیزی 

د که تانیش از پاهایم چسبید و با صدای نسبتا بگوی

 بلندی گفت:

 آنا؟ آجام*!-

 زده پرسیدم:نگاه زارم را به مارال دوختم و خجالت

 ها غذا نخوردن؟بچه-

چرا، ناهار خورده بودن دیگه؟ بعد از ناهار هم آش -

 خوردن. بهم چیزی نگفتن آخه.

 تونی زحمتش رو بکشی مارال؟می-

 تر شدم.گرفتم و کمی نزدیک تانیش را در آغوش

امشب مراسم داریم. خواستگاری آیشنه. باید برم و -

 با آتابیگ حرف بزنم.

 سری تکان داد.

 نان*.ِچلئق سالمت-

 تند گفتم:
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م کار رو خراب خوایم دختر بدیم! عمهوای، نه! نمی-

بیاد و یه کرد. باید با آتابیگ حرف بزنم، اون هم 

 کاری بکنه که ردشون کنیم.

 دستانش را برای در آغوش گرفتن تانیش باز کرد.

 

 

—————————— 

 

 *خوش گلدون: خوش آمدی

 اُل: زنده باشی*ساق

 *هاردا: کجاست

 ام*آجام: گرسنه

 سالمتینان: بهچلئق*سالمت

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾
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 قسمت صد و دهم️▪

 

 

، تو برو به کارهات برس. االن تانیش رو بده به من-

 میرم و بهش غذا میدم.

 سری تکان دادم و نگاهم را به اطراف چرخاندم.

 چیزه... پینار خوابه؟-

 خندید.

 نه، آنام بردش بیرون. کار داشت!-

 متعجب پرسیدم:

 کار داشت؟ پینار؟-

 جای مارال جوابم را داد:تانیش به

 خواست بره جـ...آنا می-

جلوی دهان تانیش گذاشت که  مارال دستش را

 خندیدم و لپش را آرام کشیدم.
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زشته آناجان! برو غذات رو بخور، من برم پیش -

 آتابیگ.

بیگ را مارال همراه تانیش بیرون رفت و ساری

 صدا زدم:

 آتابیگ؟ هارداسوز*؟-

 االن َگلََرم* گلین.-

هایش را که لباسپرده بیرون آمد و درحالیاز پشت 

 کرد، گفت:مرتب می

 کردم. خوش َگلدون.داشتم لباس عوض می-

 ااُلسوز آتابیگ. ساق-

 اشاره کرد که بروم و کنارش، به پشتی تکیه دهم.

 بیا بشین قئزم.-

 االن میام آتاجان، برم یه چایی دم کنم، زود بیام.-

 کارم داشتی؟م، چیخواد حاال! بیا بشین ببیننمی-
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طرفش رفتم و کنارش جای گرفتم. زده بهخجالت

حتم قدر درخشان بود که بداند بهام آنیعنی سابقه

 ام؟ کاری با او دارم که به سراغش رفته

 دور انگشتانم پیچاندم و با تعلل گفتم: یایلقم را به

ش شما رو دونم همهآتابیگ... شرمنده سنی آهلل! می-

م توی زحمت. وآهلل خودم هم راضی نیستم! اندازمی

 ترم شمایید...کار کنم دیگه؟ بزرگاما چی

 

——————————— 

 

 *هارداسوز: کجا هستید

 آیم*گلرم: می

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 قسمت صد و یازدهم️▪
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دست لرزانش را روی سرم کشید و لبخندی که 

 رنگ و بوی رضایت داشت، روی لبانش نشاند.

 شده؟گو گلین، چیب-

 نفسم را کالفه بیرون فرستادم و با حالت زاری گفتم:

ام برای آیشن خواستگار قبول کرده. امشب عمه-

 قراره بیان.

 آره... بهم گفته بود قراره خواستگار بیاد.-

 مبهوت گفتم:

 دونستید آتابیگ؟جان؟ شما می-

 دستی روی سبیلش کشید.

ست که خبر دارم. مگه تو چندهفتهآره. -

 دونستی؟نمی

 سری از روی تاسف تکان دادم.

واال، به من همین امروز گفتش! اون رو هم اگر -

گفت! قرار نبود مراسم آالچیق آتاخانم باشه، بهم نمی
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حاال از این بگذریم... بهتون گفته کی قراره 

 خواستگار بیاد؟

 اخم ریزی کرد.

 یدم.نه، نگفت. من هم نپرس-

 نالیدم:

 محمودخان، برای پسر کوچیکش!-

حرف فقط نگاهم کرد. گویا او هم چندان ای بیلحظه

 جانم! راضی نبود از این کار عمه

باهاش حرف نزده بودی درباره اومدن محمودخان -

 به خواستگاری تو؟

نه، اصال وقت نشد آتابیگ. حاال هم که دیگه دیر -

رو بزنن و تمام  هاشونشده، قراره پاشن بیان حرف

 کنن ماجرا رو!

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 قسمت صد و دوازدهم️▪
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آی بابا... نمیشه که! محمودخان داشت به زور -

کرد بله بگی! حاال تهدید، تو رو راضی می

 قدر هم کارت اشتباه بود!هرچه

و بااخم کوچکی نگاهم کرد که شرمنده چشم دزدیدم. 

کرد نجد... اما شرایط حکم میحق داشت از دستم بر

 که نمانم و بروم.

ترسم عوضش رو از آیشنم ترسم آتابیگ... میمی-

ترسم عذابش بدن. به عمه گفتم حاال با دربیان. می

کنیم تا خودشون این زِن محمودخان صحبت می

خوره. هم بزنن. ولی باز چشمم آب نمیمراسم رو به

 شما...

 تر ادامه دادم:آرام

 تونید کاری بکنید؟یشما م-

 جا شد. نفسش را محکم بیرون فرستاد و کمی جابه
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تونم پاشم دونم چی بگم. حاال االن که نمیواال نمی-

راه افتادن. ها هم تا االن بهبرم یورد ارسباران! اون

کشم یه گوشه بذار برسن، توی مراسم محمود رو می

 زنم... میگم... میگم اصال آیشنو باهاش حرف می

رو نشون یکی از پسرهای برادرم کردم! میگم 

دونست و من هم تازه فهمیدم کس، هیچی نمیهیچ

شما قراره خواستگار بیاید... بذار حاال برسن، 

نگران نباش. فعال برو آماده شو، من هم با ارمغان 

 حرف بزنم، باهم میایم.

 چنگی به دامنم زدم و قصد بلند شدن کردم.

 بیگ؟خیالم راحت باشه آتا-

 سری تکان داد.

آره، آره. تو پاشو برو، من هم تا ارمغان رسید، -

 میام پیشتون.

 یادم افتاد.بلند شدم و خواستم بروم که موضوعی به

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾
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 قسمت صد و سیزدهم️▪

 

 

آتابیگ... تکین نامه فرستاده بود. گفته بود راستی -

 که بهتون سالم برسونم، بگم مواظب خودتون باشید.

َسنی آهلل؟ آی بابا... نگفت خودش ِکی میاد؟ -

 راستی... تو ِکی تونستی بخونی گلین؟

 زده گفتم:خجالت

وقتی گیالن بودیم... بهم یاد داد بخونم و بنویسم... -

ه از شهر برام گرفته بود جا، یه دفتر کاومدم این

 برداشتم و پر کردم. 

 خوبه... خیلی خوبه! براش جواب هم نوشتی؟-

واال توی دفتر رو پر کردم. هی خراب کردم، هی -

 دوباره نوشتم، ولی آره... امری دارید، اضافه کنم؟

دستش را به پشتی تکیه زد و خواست بلند شود که 

 جلو رفتم و کمکش کردم.
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اش بنویسی که زود برگرده. بنویسی اُل... برساق-

ی حال کنه. بنویستنگی میپیرمرد دست تنهاست. دل

خاتون خوب نیست، بذار حداقل قبل از... فرنگیس

 رفتنش... تو رو ببینه... نامرد اُقلی، نامرد!

چاره... حق اش گرفت. پیرمرد بیتنگیدلم از دل

داشت؛ تنها تکین برایش مانده بود، دلش به حضور 

او خوش بود که او هم تنهایمان گذاشت و رفت. حال 

 حال شده بودم و بس... عصای دستش مِن آشفته

خداحافظی کوتاهی کردم و به آالچیق بازگشتم. 

بیگ و ارمغان هم به آالچیقمان ای بعد، ساریدقیقه

آمدند و وقتی سراغ مارال را از ارمغان گرفتم، گفت 

اتون گذاشته و بهتر خها و فرنگیسکه او را پیش بچه

 است در مجلس نباشد.

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾
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هایش مشکلی نداشتم، اما جمله با قسمت اول حرف

دومی که درباره دختر خود به زبان آورده بود... دلم 

را به درد آورد. حضور زنان بیوه را بدشگون 

کار چه جادانستند، پس من و خودش در اینمی

 داشتیم؟

سمت آیشن نفسم را محکم بیرون فرستادم و کالفه به

 ای کشاندمش و شمرده شمرده گفتم:رفتم. گوشه

آیشن باجی؟ ببین، از پشت پرده بیرون نمیای. حتی -

چایی هم نمیاری. چایی رو سمن یا من پخش 

کنیم. حتی اگه صدات کردیم هم نیای، خب؟ چه می

جا ن یا حتی عمه. همونمن، چه آتابیگ یا ارمغا

بمون، وقتی مراسم تموم شد بیا. من شاید با زِن 

ور که باهاش حرف بزنم. محمودخان اومدم اون

وقتی دیدی داریم میایم، از پشت آالچیق برو بیرون. 

 خب؟
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جانی گفت و به پشت پرده رفت. دلم برای "باشه" کم

ای مظلومیت نگاه و کالمش کباب بود... اما چاره

گرفتم تا امشب را هم شتم، باید کمی سخت میندا

 پشت سر بگذاریم...

های معمول، پرسیآمدند و پس از سالم و احوال

بیگ محفل را به دست گرفته و با نشستند. ساری

محمودخان و پسر بزرگش مشغول صحبت بود. من 

گوهای وو ارمغان، پشت پرده نشسته و به گفت

م که با جمله دادیربطشان به مجلس گوش میبی

 هایم تیز شدند.محمودخان، گوش

دونید که برای چی بیگ، میخانخب ساری-

جاییم... بیا صحبت رو ببریم سمت این این

خواستگاری و اگر خدا بخواد، امشب دست این 

 هم بذاریم. دونفر رو توی دست

از همان پشت پرده، پشت چشمی برایش نازک کردم 

ن دستش را جلوی و خواستم چیزی بگویم که سم

 دهانم گذاشت.
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 گونش؟ َسنی آهلل! -

سرم را تند تکان دادم تا دستش را بردارد، که نگاه 

پر تهدیدی به من انداخت و دستش را از جلوی دهانم 

 برداشت.

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾
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بیگ، چیزی به او بگویم که با صدای ساریخواستم 

سرم را تند چرخاندم و سرم را به پرده نزدیک 

 کردم.

واال محمودخان... گفتم قبلش با شخص شما یه -

صحبتی داشته باشم، بعد بریم سر حرف نامزدی و 

 ها.این
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الی درز سرم را چرخاندم و سعی کردم از البه

 سو داشته باشم.پرده، نگاهی به آن

ر بزرگ محمودخان کنارش نشسته و نگاهش را پس

چرخاند. منتظر گاه گاهی، به دور تا دور آالچیق می

رسید و همین نگاهش، از پشت نظر میو کنجکاو به

داد. ابرو در هم کشیده، دوباره همین پرده آزارم می

نگاه چرخاندم که متوجه همسر محمودخان و پسر 

به دستانش کوچکش شدم. کنار مادرش نشسته، چشم 

کرد. چه پسر بامتنات و دوخته بود و سر بلند نمی

 آرامی بود! 

پوزخندی زدم و دوباره به محمودخان نگاه کردم. با 

چشم و ابرو، به همسرش اشاره کرد تا بلند شود که 

 سمن را فرستادم تا به سراغش برود. 

همان لحظه، به آیشن اشاره زدم تا از آالچیق بیرون 

آمدن همسر محمودخان، او هم از  برود و به محض

 آالچیق خارج شد.
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توانستم از الی همان با آمدن همسرش، دیگر نمی

آمدگویی به او، درز هم نگاهشان کنم. پس از خوش

 آرام در گوش سمن گفتم:

سرش رو گرم کن، من رو نبینه. به حرف بگیرش. -

من ببینم این دونفر چی میگن! به آنات هم بگو 

رار بود بزنه رو بهش بگه، فقط چیز هایی که قحرف

 آبروم نکنه!زیادی از من نگه، بی

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾
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وقتی سمن و ارمغان جلوی دید زِن محمود را 

گرفتند، پشت به آنان نشسته و دوباره از درز پرده، 

چشم به آنان دوختم. تا نگاهم را چرخاندم، متوجه 

ن پسر بزرگ محمود شدم و چشمانم تا حد بلند شد

 امکان گشاد شدند. نکند... قرار بود بیرون برود؟
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نفسم در سینه بند آمده بود. اگر سمن را آن بیرون 

دید و... نگاهش حتی از پشت این پرده هم آزارم می

نگاهی حتی داد، وای به حالش اگر قرار بود نیممی

یش دیگر من اندازد... آیشن برابه خواهر من بی

خوردم که چشمانش را درآورده و نبودم؛ قسم می

 کردم! ام میهای گلهخوراک سگ

خواستم بلند شوم که متوجه حرکت محمدحسین هم 

شدم. دروغ چرا، با بلند شدن او کمی ته دلم گرم شد، 

اما باز آرام نگرفتم. بین بد و بدتر، اتفاق بد رخ داده 

واهرم بودم. بود اما کماکان نگران احوال خ

وقت به او رحم ترش، هیچدانستم برادر بزرگمی

 بار هم مستثنی نبود! نکرده و خب... مسلما این

های آن دو نفر بیرون رفتند و نماندم تا حرف

بیگ را گوش بدهم. دقایقی بعد، محمودخان و ساری

هایم را آوردم و از همان پشت آالچیق بهانه بچه

 ن بگردم.بیرون رفتم تا دنبال آیش

های زیر، گوش به حرفای ایستاده و سربهگوشه

داد. نفسم با دیدنشان بند آمد و فقط محمدحسین می
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چه به آیشن گفته کردم چیزی بیشتر از آنخدا خدا می

 بودم، به او نگوید.

جلوتر رفتم و خواستم چیزی بگویم که صدای آیشن 

 تر کردم.هایم را آهستهبه گوشم خورد و قدم

قعیتش من هم راضی به این وصلت نیستم. نه تنها وا-

که ام هم راضی نیستن. حتی قبل از اینمن، خانواده

 شما این بحث رو پیش بکشید! فقط...
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 نفسش را محکم بیرون فرستاد.

 دلیل شما چیه؟-

دستی میان موهایش کشید و نگاه را از محمدحسین 

هایش گرفته، و به آسمان دوخت. چشمانش را کفش
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بست و خواست چیزی بگوید که آیشن را صدایش 

 کردم:

 آیشن؟-

هردو جاخورده نگاهم کردند که جلوتر رفتم و دست 

 آیشن را گرفتم.

 بیا بریم تو باجی جان، هوا سرده.-

 نم، آرام گفتم:که به محمدحسین نگاه کو بدون این

 بااجازه!-

 قدمی دور نشده بودم که صدایم زد:

 گلین خانم؟ بیر لحظه...-

هم فشردم و در دل، خدا را صدا زدم. االن لبانم را به

هم در کنار آیشن، جایش نبود! لعنت به جا، آنو این

 تو محمدحسین... لعنت به تو و آن خانواده نحست!

را به زمین  رویمان ایستاد و باز نگاهشروبه

 دوخت.

 میشه باهات صحبت کنم؟-
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 ی؟درباره-

 دستی دور دهانش کشید.

 مراسم امشب!-

ای کشیدم و آرام گفتم که از پشت، آیشن را گوشه

ها بنشیند. پس از دور داخل آالچیق شود و کنار خانم

 تندی گفتم:شدنش، به محمدحسین نگاه کردم و به

 کارم داری؟خب، بگو. چی-

 ال آورد و مستقیم در چشمانم خیره شد.سرش را با

ترت نیومدم من به قصِد خواهر کوچیک-

دونم آتام چی گفته یا چی شنیده، خواستگاری! نمی

 ولی من...

 چشمانم تا حد امکان گشاد شدند. 

 َسن نَه دییرسن*؟-

 

 

———————————— 
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 گویی*سن نه دییرسن: تو چه می
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 گیج نگاهم کرد.

 ها؟-

خیال خودت، پا کم خجالت بد نیست خان اوقلی! بهیه-

 شدی و اومدی خواستگاری زن متاهل؟

دستش را جلوی دهانش گذاشت و دور خودش 

چرخید. نفسش را کالفه بیرون فرستاد و مستاصل 

 پرسید:

یعنی چی متاهل؟ مگه... مگه تو از شوهرت جدا -

 نشدی؟
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نه! کی این حرف رو بهت زده؟ وای آهلل... نه... -

 خان! وآهلل که خجالت داره!شرم کن محمدحسین

 مبهوت زمزمه کرد:

پسِر کدخدا بهم گفت... گفت تنها برگشتی. گفت -

مردم میگن که شوهرت ولت کرده و رفته فرنگ. 

دونستم موندی. دونستم... نمیگفت جدا شدی! نمی

 دونستم!خدا قسم که نمیبه

تکین... آخ... با رفتنت، ببین چه بالیی به سر من  آخ

 آورده بودی؟

هرکسی گفته، غلط کرده بدون دونستن حرفی زده. -

من از شوهرم جدا نشدم. هنوز متاهلم. حاال مثال جدا 

هم شده باشم، که چی؟ فکر کردی واقعا محمودخان 

ذاره با یه زن مطلقه که قبال بیوه هم بوده، می

ن هم پسر کوچیکش؟ یا مثال بعد از ازدواج کنی؟ او

اون گندی که آتات و داداشت زدن، فکر کردی 

ذاره وصلتی سر بگیره بین بیگ  میخانساری

 خانواده ما و شما؟
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سرش را پایین انداخت و با نوک کفشش، روی زمین 

 ضرب گرفت.

تقصیر من چیه کل زمین و زمان دست به دست هم -

 ؟ تقصیر من چیه؟دادن که گرفتارم کنن گونش؟ ها

 رویم را برگرداندم و قصد رفتن کردم.

سرت رو بنداز پایین، زندگیت رو بکن. تا جوونی، -

تا وقت داری، از زندگیت لذت ببر. دیگه حتی 

فکرت رو هم پر نده سمت من، سمت آالچیق من، 

خان، دست سمت طایفه و یورد من! برو محمدحسین

 !جا بروات رو بگیر و از اینخانواده
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هایی تند و بلند، خودم را به منتظرش نماندم و با قدم

آالچیق رساندم. داخل که شدم، نگاهم روی 

سار های بشاش دیگران و روی سرخ و شرمچهره

زِن محمودخان چرخید. لب گزیدم و آرام به کنار 

ن نزدیک کرد و مسمن خزیدم که او هم خودش را به

 آهسته در گوشم گفت:

آنام برای این خانم تعریف کرد چی شده بود. چرا -

بهم نگفته بودی گونش؟ وای آهلل، چی رو از دست 

 داده بودم!

 ای به پهلویش زدم.سقلمه

ساکت باش سمن! آبروریزی که نشد؟ عمه حرف -

 ای که نزد؟دیگه

واال، خیلی آروم براش تعریف کرد. گفت پسر و نه -

کار کردن و تهدیدت کردن که جواب شوهرش چی

چیزی بیگ بزرگی کرد و هیچمثبت بدی. گفت ساری

بهشون نگفت. برای همین طفلک قرمز شده از 
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قدر جاش خجالت کشیدم گونش! چهخجالت. من هم به

 محمودخان وقیحه!

 تمس نالیدم:نیشگونی از ران پایش گرفتم و مل

شنوه آبرومون وای سمن، آروم حرف بزن، االن می-

بیگ و محمودخان های ساریمیره. تونستی از حرف

 چیزی بفهمی؟

 سرش را خاراند و متفکر نگاهم کرد.

واال نه چیز زیادی نفهمیدم خیلی آروم حرف -

بیگ به محمودخان زدن. ولی شنیدم که ساریمی

دا تموم بشه، سروصگفت این قضیه امشب و بی

بهتره و اسم یه مرد دیگه رو هم آورد. منتها من 

نشنیدم اسمش رو... حاال آشناست ها، ولی نتونستم 

 بفهمم که کیه.

تر کردم و بار دیگر، چهره خودم را به سمن نزدیک

زده آیشن را از زیر نظر گذراندم. سردرگم و خجالت

د ای نشسته، زانوهایش را بغل گرفته بوطفلکم گوشه
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اطراف آورد و بهگاهی با خجالت سر باال می و گاه

 کرد.نگاه می
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اشکالی نداره. جدی نگیر حاال حرفش رو! االن چی -

چیز، چرا محمودخان پا میشه؟ اگه تموم شد همه

 نمیشه بره؟

 ای باال انداخت و خواست چیزی بگوید کهسمن شانه

 صدای محمودخان بلند شد:

 بیگ. پس با اجازه شما... ما دیگه کم کم بریم ساری-

صدای همهمه بقیه بلند شد و به آیشن نگاه کردم. 

زانوهایش را بغل گرفته، با نگاه غمگینش به من زل 
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شک زد. دخترک عزیز من... بیزده بود و لبخند می

 ردم.کافتاد دق میاگر آیشنم به دست آن خانواده می

عزم رفتن کردند و عمه و ارغوان هم بلند شدند تا 

شان کنند. آالچیق که خالی شد، سمن مشغول راهی

بیگ نزد ساریها شد و من بهجمع کردن ظرف

رفتم. با لبخندی بر لب، کنارش ایستادم و نگاهش 

 کردم.

دونم دیگه دستتون درد نکنه آتابیگ... نمی-

 طوری تشکر کنم از شما.چه

ی که کردم، وظیفه هر پدری بود گونش. دیگه کار-

 رو نزنی. این حرف

دستش را گرفتم، باال آوردم و بوسیدمش. من اگر این 

پیرمرد را نداشتم، از شدت غم و غصه جان 

 دادم...می

که همه کم کم عزم رفتن کردند و ارمغان پس از آن

ها مطمئنم خاتون و بچهاز بودن در کنار فرنگیس

خواستم آیشن، در آالچیق ماندم. نمی کرد، همراه
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قدر تنهایش بگذارم و از طرفی چندشب گذشته را آن

 خسته بودم که طلب یک شب آرامش را داشته باشم.

خواب بمانم تن خسته و توانستم بیشتر از این، بینمی

 طرف بکشم.طرف و آنبیجانم را به این

 لحاف و تشک را که پهن کردیم، آیشن به کنارم آمد

 و تشکش را نزدیک به تشک من کرد.

 خوام نزدیکت بخوابم باجی... میشه؟می-

 خوای اصال بغلم بخوابی؟آره نازم، می-

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 قسمت صد و بیست و یکم️▪

 

 زده گفت:خندید و خجالت

 نه دیگه، زشته. بچه که نیستم.-

 نفسم را پر آه فرستادم.
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ها، خیر آیشن... یادته؟ شباون روزهامون بهیاد -

کردیم و روش دوتا بیرون آالچیق یه لحاف پهن می

رفتیم و توی بغل هم، زیر انداختیم. میبالشت می

خوابیدیم. آتاخان هم آسمون پر از ستاره می

دید ما نیستیم، مستقیم شد و میشب بیدار مینصفه

. دلم واسه گشتاومد پشت آالچیق، دنبال ما میمی

 اون روزهامون تنگ شده آیشن...

کنارم دراز کشید و چشم بست. با لحن عجیب و 

 ای گفت:گرفته

خیلی چیزها عوض شد گونش... نه من اون دختر -

کدوم دیگه اون دختر کوچیک و قبلم، نه تو... هیچ

کدوم دیگه تنها فکرمون، معصوم نیستیم. هیچ

دیگه ن از همخوابیدن بیرون آالچیق و مراقب بود

 فکر خودمونیم...نیست. هرکدوم به

 دستم را روی دست سردش گذاشتم.

زنی باجی؟ کی گفته آیشن؟ چرا این حرف رو می-

من فقط به فکر خودمم؟ یا حتی تو؟ وقتی من نبودم، 
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کی تانیش رو نگه داشت؟ کی حتی موقع بودنم هم 

طوری دونی اینهوام رو داشت؟ خودت خوب می

ایم. دیگهقدر عاشق همدونی که چهمی نیست. خوب

 نزن این حرف رو...

 پوزخندی زد و دستش را روی دست من قرار داد.

ایم... فرداصبح زود دیگهآره... خیلی به فکر هم-

 خوای بخوابی؟بیدارت کنم؟ یا می

اش را بوسیدم و سرم را کنار سرش، روی گونه

 بالشت گذاشتم.

 

 وفصل هفتم: گونِشین دُگوش️◾

 قسمت صد و بیست و دوم️▪

 

 

 بیدارم بکن. باید یه سر برم به شهر و برگردم.-

 سمتم چرخید و روی پهلویش دراز کشید.کامل به
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 شهر برای چی؟-

ها سری خرید بکنم. لباس برای بچهخب... باید یه-

بگیرم. واسه خودمون برنج بخرم. یه نامه هست، 

 باید پست کنم و...

 نامه؟-

 ش کردم.زده نگاهذوق

تکین نامه فرستاده. من هم جوابش رو نوشتم. -

بار دیگه هرچند، باید چندخط بهش اضافه بکنم و یه

دونم باز غلط دارم! ولی خب... بنویسم. چون می

 ی پست.برمش ادارهفردا می

حالت، بهمعلومه خیلی دوستش داری گونش... خوش-

توی این وضعیتت یکی هست که دلت خوش باشه 

هرچند دور، هرچند دیر، ولی باهم حرف بهش. 

 بینید.دیگه رو میزنید و هممی

 اش را نوازش کردم و از ته دل گفتم:گونه

روزی، یکی به زندگی تو هم میاد که تو رو یه-

روز دیر بیشتر از خودت، دوست داشته باشه. اون
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موقع، زندگی بکن و از آیشنیم... تا اوننیست 

زندگیت هم لذت ببر. نذار فکرهای سیاه، ناراحتت 

کنن و دلت رو بشکونن. نذار نگاه مردم آزارت بده. 

برای خودت زندگی کن. برای دلت خودت. تا وقتی 

اونی که الیقته، پیدا بشه و بیاد دنبالت... هر دختری 

تو داری رو  ای کهتوی این طایفه و ایل، آزادی

نداره. اگه بخوام دقیق بگم، من و تو آزادترین 

هامون، چه دخترهای این ایل بودیم. حاال چه حرف

زندگیمون. خداروشکر، خداروشکر هم آتامون به 

بیگ دوستمون داره. اگه فکرمون بود و هم ساری

وقت سیزده سالگی شدن یکی مثل شوهرعمه، اونمی

رتا بچه بغلمون بود! کردن و االن چهاعروسمون می

تره. طفلک سمن، تازه چهارسال از من بزرگ

 وقت امروز و فردا، دختر خودشم شوهر میدن!اون

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 قسمت صد و بیست و سوم️▪
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پایش خندیدم. خیالم که از حال خندید و من هم پابه

 خوشش آسوده شد، به آغوش کشیدمش و آرام گفتم:

یم خوشگلیم... فردا کلی کار داریم. تو بیا بخواب-

ها باش، من هم برم به کارم توی شهر مراقب بچه

 برسم...

قدری خسته بودم که نفهمیدم چشمانم را بستم و به

 ام را ربود...طور دست سیاه شب، هشیاریچه

های تر" گفتنها و "آرومصبح را با صدای خنده بچه

قدر خسته را آن آیشن، از خواب بیدار شدم. گویا شب

بودم که صبحم را هم خواب مانده بودم. سر جایم 

ها خودشان نشستم، کش و قوسی به بدنم دادم که بچه

 را در آغوشم انداختند.

که سفره صبحانه را پهن آیشن خندید و درحالی

 کرد، گفت:می

 سالم، صبحت بخیر.-

 سالم، صبح تو هم بخیر خوشگلیم. خیلی خوابیدم؟-



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2750 

 داخل سفره گذاشت و بلند شد. ها رانان

ها شب رو خیلی زود خوابیدن و قبل از نه، بچه-

طلوع اومدن. خورشید تازه باال اومده، همه غرق 

 خوابن جز ما چهارنفر.

ها را یکی یکی لبخندی به رویش زدم و روی بچه

 بوسیدم. 

 دست و صورتتون رو شستید؟-

پینار سرش را به نشان نفی تکان داد و تانیش 

 اعتراض کرد:

 آنا، سرده!-

 اخم کوچکی به رویش کردم.

یعنی چی سرده؟ پاشید، پاشید بریم بشوریم و زود -

 برگردیم!

که آبی به غرغر کنان همراهم آمدند و پس از آن

دست و روی پینار زدم، منتظر جلوآمدن تانیش 

سینه و با اخم نگاهم بهماندم. عقب مانده بود، دست

 کرد.می
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 : گونِشین دُگوشوفصل هفتم️◾

 قسمت صد و بیست و چهارم️▪

 

 

 

 آناجان؟ بیا ببینم؟-

 نه!-

مشتم را آب کرده، روی صورتش پاشیدم که میان 

 هایش نالید:خنده

 وای آنا!-

ریزم بیا تانیش، وگرنه همه آب این کوزه رو می-

 روی دست و صورتت!

و کنارم ایستاد. دست و روی او را هم لب برچید 

راهشان انداختم. تانیش شستم و به داخل خانه به
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سمت آیشن رفت و دست و صورتش را با سریع به

 تومان او خشک کرد که اعتراض کردم:

 تانیش؟ آناجان این چه کاریه؟-

 آیشن تانیش را کنارش نشاند و باخنده گفت:

ه. بیا بشین، اشکالی نداره گونش، بذار راحت باش-

 االن چاییت سرد میشه.

نفسم را محکم بیرون فرستادم و کنارشان نشستم. 

گرفتم، لقمه کوچکی برای پینار ای برای خود میلقمه

دادم. آن میان هم دست تانیش میو لقمه بعدی را به

کرد تا آمد و دهان تانیش را پر میآیشن به کمکم می

 کمتر حرف بزند و دقم بدهد!

ها گفتم که نزد آیشن بمانند تا برای کاری به به بچه

شهر بروم و تا غروب بازخواهم گشت. تانیش قبول 

کرد اما پینار غر زد که او را هم همراه خودم ببرم! 

توانستم او را همراه خودم بکنم، خب... مسلما نمی

اش پس بهانه بار زیادم را تراشیدم و آیشن راضی

 . اش داردکرد که نزد خود، نگه



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2753 

بیگ رفتم تا پس از صبحانه، به آالچیق ساری

خاتون شان را بدهم و سری هم به فرنگیسصبحانه

ام کرد که بروم و گویا فهمیده بزنم. مارال راضی

بود قرار است برای چه، به شهر بروم... اصرار 

کرد که بایستم تا کارش تمام شود و او هم همراه من، 

انی که همراه گفت با آن مردبه شهر بیاید. می

اکرامی بودند، به یکی نیاز داشتم تا کنارم باشد و 

حداقل با آمدنش، خیال جفتمان از بابت تنها نبودنم 

 راحت بود!

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 قسمت صد و بیست و پنجم️▪

 

 

بار خدا را شکر به آالچیق خود بازگشتم و هزاران

ها ماند و کردم که آیشن در آالچیق آتاخان با بچه

 طور قرار بود بروم!جا نبود که ببیند چهاین
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ام را همراه خود توانستم تفنگ شکاریشک نمیبی

 کردم؟کار میبکنم و در شهر بچرخم. پس... باید چه

نفسم را کالفه بیرون فرستادم و کنار صندوقم نشستم 

ای یاد تپانچهکه نگاهم خیره به در صندوق ماند و به

بیگ به من هدیه داده بود، واجم ساریکه اوایل ازد

 افتادم.

الی صندوق را سریع باز کردم و تپانچه را از البه

هایم بیرون کشیدم. دستی رویش کشیدم و با لباس

لبخند غمگینی نگاهم را روی طرح طالیی رنگش 

روزهایمان افتاده بودم و داغی چرخاندم. باز یاد آن

نداشت یک روز بر داغم افزوده شده بود... امکان 

روزهایم را صبح از خواب بیدار بشوم و حسرت آن

 نخورم...

وسایلم را جمع کردم و تپانچه را زیر جلقایم پنهان 

خواستم مارال ببیند و از آمدن همراهم کردم. نمی

روی مرا دیده پشیمان شود. هرچند، خودش قبال آن

دانست با آمدنش، چه خطری را دارد به بود و می
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این بترسانمش. ازتوانستم بیشخرد! ولی نمیجان می

 به حد کافی زهر چشم گرفته بودم! 

که یایلقش بیرون آالچیق، منتظرش ماندم و درحالی

 طرفم آمد.پیچاند، بهرا محکم دور گردنش می

 با چی قراره بریم؟ اسب؟-

 سمت قره هدایتش کردم.لبخندی به رویش زدم و به

ریم. قره خودش تا یه مسیری رو با اسب می-

مونیم. گرده، کنار جاده منتظر ماشین میبرمی

های دیگه، از باالخره یا از مردم روستا، یا از آدم

 اون جاده رد میشن. میگیم ما رو هم برسونن.

 اش داد.چینی به بینی

 آدرس جایی که قراره بری رو بلدی گونش؟-

 نفسم را محکم و کالفه بیرون فرستادم.

ی پست. یه نامه رو پست کنم تا باید بریم ادارهاول -

خیالم از بابت جواب دادنم راحت باشه. بعد بریم 

 دنبال اکرامی بگردیم...
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 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 قسمت صد و بیست و ششم️▪

 

 

به اداره پست رفتیم و پس از ارسال نامه به آدرسی 

شدیم. مارال  که روی پاکت بود، روانه خیابان

که یایلقش را خودش را به من چسباند و درحالی

 کشید، آرام پرسید:جلوتر می

 آدرس داری گونش؟-

دستم را داخل جیبم فرو بردم و کاغذ را بیرون 

 کشیدم.

 این آدرس رو از کدخدا گرفتم.-

 متعجب نگاهم کرد.

 از کدخدا؟ چی گفتی بهش؟-

 حوصله توضیح دادم:بی
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ل تابستون باهامون اومدن و درباره مسابقات هرسا-

صحبت کردن. من هم رفتم به کدخدا بگم قضیه رو، 

 ازش آدرس اکرامی رو هم گرفتم. 

و رویش را نگاه  کاغذ را از دستم گرفت و پشت

 کرد.

 حاال بلدی بخونی؟-

 با غرور جوابش را دادم:

فکر کردی چی نوشتم توی نامه؟ هم خوندن، هم -

ی غلط دارم و ذره یاد گرفتم. هرچند کلنوشتن، یه

 خطی کردم، ولی باز برای االنم خیلی خوبه.خط

کاغذ را به من پس داده، سری تکان داد. دستش را 

دور بازویم حلقه کرد و نگاهش را به اطراف 

 چرخاند.

گرفتی ما رو ببره جلوی در کاش یه ماشینی می-

 قدر مونده.دونیم که چهی اکرامی. نمیخونه

شناسیم، هایی که نمین آدمخوای سوار ماشین ایمی-

بشی؟ باز اومدنی یکی از مردهای روستای پایین ما 
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شناخت. االن بیگ رو هم میرو آورد و ساری

 کار کنیم؟ ولش کن، بیا بریم حاال.چی

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 قسمت صد و بیست و هفتم️▪

 

 

 

 تر به من چسبید.محکم

ترسم نکنی ازت خوشم میادها، نه! فقط... میفکر -

 گم بشیم. یا مثال... وای، نه بیلیم*! 

 خندیدم.

شناسیم، نترس گم نمیشیم. اگه دیدیم خیابونی رو نمی-

پرسیم که بدونیم کجاییم. جواب میدن از یکی می

 حتما.

 چشمانش را تا حد امکان درشت کرد.
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م؟ آی دیگه چی؟ بریم از مرد غریبه آدرس بپرسی-

 آهلل! 

تبسمی کردم و دستش را گرفته، دنبال خودم 

های پر گرد و های باریک و کوچهکشاندمش. خیابان

خاک را یکی یکی گذر کردیم و به جلوی درب 

دادم مقصدمان باشد، رسیدیم. ای که احتمال میخانه

کاغذ را به داخل جیبم هل دادم و به مارال نگاه 

 و با زمزمه گفتم: کردم. صدایم را پایین آوردم

من میرم این پشت، تو در بزن. ببین کی میاد جلوی -

 در.

نگاهی به سرتاسر کوچه انداختیم؛ کوچه عریض و 

خالی از سکنه بود. دیوارهای بلند دورتادور 

حیاطخانه، وحشت به جانمان انداخته بود اما راه 

جا آمده بودم، باید بعد از دیگری هم نداشتیم! تا این

قدر سخت و رفتم. حال هرچههم میاین را 

 آور... اما چاره چه بود؟وحشت
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کالفه و نگران، بازوهایم را بغل گرفته و پشت در، 

 چشم به مارال دوختم.

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 قسمت صد و بیست و هشتم️▪

 

 

 

در زد و منتظر و مضطرب، چشم به در دوختم. لبم 

. چرا کسی در را جویدم و با تشویش نگاهش کردم

 کرد؟را باز نمی

های ای گذشت که باالخره صدای "آمدم" گفتندقیقه

زنی را شنیدیم. خودم را بیشتر به دیوار فشردم و 

 نفسم را در سینه حبس کردم.

کف دستانم عرق کرده و حتی آن کاغذ در دستم هم 

 خیس عرق شده بود.
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 بله، بله؟-

. سرش در باز شد و مارال کمی خود را عقب کشید

طرف من چرخید که چشم و ابرویی برایش آمدم و به

 رویش نگاه کرد.دوباره به زن روبه

 سالم! باقشِدیوز*... اکرامی خانم واْردی*؟ -

 َعِلیکیَم السالم! اکرامی خانم کیم؟-

جا رو دادن که صاحب این خونه. به ما، آدرس این-

 بیایم پیش ایشون. باهاشون کار داشتیم.

ی خانم؟ بذار ببینم حاال... همون خانمی وا، اکرام-

 که صاحب این خونه بود؟

نگاهی به من مارال شانه باال انداخت و دوباره نیم

 کرد که چشمانم را به نشان تایید بستم.

 آره دا*، همون خانم.-

 واال چی بگم؟ از بستگانش هستید؟-

 کنن دیگه؟جا زندگی نمینه یه دوستیم. این-

 کنن!جا، کال این دنیا زندگی نمینه فقط اینواال -
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حتی نفس کشیدن را هم یادم رفته بود. یعنی چه که 

 جا نبود؟دیگر این

 وا، چی شده مگه؟-

 

_____________ 

 

 *باقشدیوز: ببخشید

 *واردی: )در خانه( هست

 *دا: دیگر

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 قسمت صد و بیست و نهم️▪
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مریضی بدی گرفت، یه مریضی بدی نشنیدین؟ یه -

گرفت... همون چندسال پیش بود. سه سال شاید. من 

هم تازه اومدم به این خونه. ولی از مستاجر قبلی 

گفت شنیدم صاحبخونه مریضی بد گرفت و مرد. می

قدر وضعش بد دادن پیشش. اونکه کسی رو راه نمی

بود! حاال اون هم ترسید و فرار کرد. من از این 

خواستم برم آخی؟ ه خوشم اومد، موندم. کجا میخون

شنوه، واال من که اعتقاد ندارم به گفت صدا میمی

 این چیزها! حاال...

 مارال را آرام صدا زدم:

 مارال؟ قوتار*.-

مارال نفسش را با شدت بیرون فرستاد و میان حرف 

 زن پرید:

دستتون درد نکنه حاج خانوم. مزاحم شما هم شدم. -

 برید داخل، هوا سرده! بفرمایید

 وا دختر، بذار تعریف کنیم دا.-
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تونم خوب ها نمیترسم، شبواقعیتش من می-

زده شدم. همون نشنوم بهتره. بار هم جنبخوابم، یه

 دست شما هم درد نکنه! 

باالخره زن را به داخل خانه فرستاد و پس از بسته 

 سمتم چرخید و ناالن نگاهم کرد.شدن در، به

 کار کنیم؟چیحاال -

 دستش را گرفتم و دنبال خود کشیدمش.

جا رو پیدا کنیم جا بریم. اول باید یهبیا فعال از این-

 کار بکنیم!بشینیم، فکر کنیم ببینیم دقیقا باید چی

به دنبالم آمد و تا کوچه بعدی دنبال خود کشیدمش. 

باالخره به نزدیکی باغی رسیدیم و از حرکت 

که دستانم را به کردم و درحالی ایستادیم. نفسی تازه

 زنان پرسیدم:نفسپهلوهایم گرفته بودم، نفس

 گفت فوت شده؟-

 آب دهانش را فرو برده، سری تکان داد.
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______________ 

 

 *قوتار: تمامش کن

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 امقسمت صد و سی️▪

 

 

 

 آره. گفت مریضی داشته. سه سال پیش مرده.-

 را میان دستانم گرفتم.سرم 

اگه این سه سال پیش بمیره... پس امکان نداره که -

 قاتل اون باشه. وای آهلل... وای...

مدتی را به سکوت گذراندیم که طاقت نیاوردم، سرم 

 را بلند کردم و با تشویش پرسیدم:
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 هاش خبر بگیریم؟بریم از همسایه-

اون کوچه که خلوت بود گونش. خودت دیدی، همه -

 دیوارها برای خونه اون بودن.

گفت. شاید بهش گفته بودن شاید اون زن دروغ می-

ای که دیدی، اون حرف رو بزن. به هر غریبه

ی های کوچهبذار... بذار اصال بریم از همسایه

بغلیش بپرسیم. ببین، اکرامی آدم کمی که نبود. هم 

های دار بود، هم اسم و رسم داشت. شاید آدمپول

یینش هم بشناسنش. حاال ما بریم بپرسیم، کوچه پا

ضرر که نکردیم. حداقل از راست یا دروغ 

 های اون زن مطمئن میشیم. حرف

اش قرار مستاصل نگاهم کرد که دستم را روی شانه

 دادم.

پرسم مارال. تو فقط باهام بیا. ببین، خودم میرم می-

شناسن. پس هاشون که دیگه من رو نمیهمسایه

ه اگه خودم رو نشون بدم. تو فقط بیا اشکال ندار

 همراهم، که کال باهم باشیم.
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منتظر نگاهش کردم که نفسش را محکم بیرون 

 فرستاد و سری به نشان تایید تکان داد.

ای که واقع در یک کوچه همراه هم به سراغ خانه

روی در ایستادم و مارال هم تر بود رفتیم. روبهپایین

 من دوخته بود. تر، منتظر چشم بهطرفآن

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 و یکم قسمت صد و سی️▪

 

 

 

، مردی در را باز کرد. تا مرا در زدم و دقایقی بعد

 دید، سرش را پایین انداخت و زود گفت:

 یاهلل باجی، بذار خانم رو صدا کنم.-

 آقا یک لحظه.-
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نگاه دزدیده و سر پایین، منتظر گوش به با همان 

 حرفم ایستاد.

ی پایین های کوچهازتون درباره یکی از همسایه-

 سوال داشتم.

 بپرس خواهرم.-

 صدایم را صاف کردم.

شناسید شما؟ رفتم جلوی در خانم اکرامی رو می-

 شون، اما خونه نبودن. من از آشناهاشون هستم.خونه

 علل گفت:دستی روی ریشش کشید و بات

وآهلل... چی بگم آخی؟ اکرامی خانم چندسال پیش به -

رحمت خدا رفتن. االن دیگه خبر ندارم کی توی 

دونم کنه. فقط این رو میشون زندگی میخونه

 خودشون چندسال قبل فوت شدن.

 نگاه ناامیدم را بین مرد و مارال چرخاندم.

 باشه، دستتون درد نکنه. شرمنده مزاحم شدم.-

 ازه باجی.بااج-
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در را بست و داخل خانه شد. مارال دستم را گرفت 

 سمت دیوار کشاند.و مرا به

دیدی گونش؟ واقعا مرده. به قول خودت این که -

تونه اون آدمی که چندسال پیش فوت شده هم نمی

 دنبالشی، باشه. بیا برگردیم به یورد...

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 و دوم قسمت صد و سی️▪

 

 

 

سری تکان دادم و دنبالش به راه افتادم. ناامید شده 

رسید. بودم و درواقع، دیگر هیچ فکری به ذهنم نمی

ها اتفاقی باشد. شد که همه اینشد... نمیاما نمی

شد که پای هیچ قاتلی در میان نباشد. من خودم نمی
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جسدش را دیده بودم. خودم آن ضربه پشت سرش را 

 .. لمس کرده بودم. خودم.

سرم به دوران افتاده بود. بازوی مارال را چنگ 

 جان زمزمه کردم:زده، بی

تونم سر جا پیدا کن بشینیم. من دیگه نمیمارال؟ یه-

 پا بمونم.

زار سنگی که در چمنترین تختهسمت نزدیکمرا به

 کنارمان بود، برد و رویش نشاند.

 حالت خوبه گونش؟ بریم درمانگاه؟-

کم سرم گیج رفت. بریم... بریم . یهنه نه، من خوبم-

گو نباشم پیش یه سر توی شهر خرید بکنیم، دروغ

 ها لباس بگیرم. بقیه. گفتم میام برای بچه

دستم را به پاهایم زده، بلند شدم. مارال بازویم را 

زور قدم کرد. بهام میگرفته بود و همراهی

های آن پیرزن داشتم و با هربار یادآوری حرفبرمی

و مرد همسایه، بیشتر از پیش از خودم ناامید 
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شدم... چرا حتی یک سرنخ هم وجود نداشت که می

 به کمکش، کمی به قاتل نزدیک بشوم؟

های خرید را داخل آالچیق ناامید و پریشان، کیسه

ها ها را به تن بچهگذاشتم و به آیشن گفتم تا لباس

های کوچک بپوشاند و چند دست لباس هم به بچه

 ایفه بدهد. ط

مارال دستم را گرفت و مرا همراه خود، به آالچیق 

خودم کشاند. داخل شدم که خودش هم پشت سرم آمد 

 و پرده را انداخت.

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 و سوم قسمت صد و سی️▪

 

 

 

 کار بکنی؟ دنبال کی میری؟حاال قراره چی-
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 سرم را میان دستانم گرفتم.

نمونده مارال. دیگه کسی نیست که بتونم کس هیچ-

 قاتل فرضش کنم.

یعنی نمنه نیست؟ حتی... حتی مشکوک هم نیستی -

به کسی؟ گونش، خوب فکر کن. ببین، هورتاش اهل 

دشمن تراشی برای خودش نبود. اصال نبود! با 

شناخت، دوست بود و رفیق. پس هر هرکی که می

کن،  دشمنی هست، بعد از ازدواجتون هست. فکر

ببین دیگه با کی برخورد داشته که اون طرف ممکنه 

کینه به دل گرفته باشه. از همون اوایل ازدواجتون... 

ذره از دست تو یا اون کسی نبود که حتی یههیچ

 مرحوم ناراحت و عصبانی بشه؟

هایش گوش سپرده بودم و پس از با دقت به حرف

هایش، صاف ایستادم و آرام زمزمه اتمام صحبت

 کردم:

 چرا... یکی بود... یه مرد از روستای پایین...-

 کنجکاو نگاهم کرد و کمی جلوتر آمد.
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 کنی ناراحته؟شد که فکر میخب... چی-

 با چشمانی از حدقه بیرون زده، نگاهش کردم.

 بهش شلیک کرد!-

 به صورتش کوبید و ترسان پرسید:

 کار کرد؟ بیا بشین ببینم!جانا؟ چی-

 کشید و روی تخت نشاند. سمت تختمرا به

 کرد؟یعنی چی شلیک کرد؟ مگه حیوون شکار می-

 سرم را تند تکان دادم.

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 و چهارم قسمت صد و سی️▪
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نه، نه! اون مرد اومده بود دخترها رو موقعی که -

بود. من هستن ببینه. آیشن بهم گفته  توی رودخونه

هم با آیشن رفتم که اون مرد رسید. تفنگ رو 

برداشتم، فکر کنم یکی من زدم و یکی وقتی 

 هورتاش رسید، اون زد.

 یا َجدّیم... نگو!-

 وآهلل!-

 دستی روی پاهایش کشید و حیران پرسید:

 کنه؟دونی اسم و رسمش چیه؟ کجا زندگی میمی-

کدخدا  واال فقط خبر دارم روستای پایینه. باید از-

 خبر بگیرم. فقط...

 اخمی روی صورتم نشاندم.

 کنم اون نیست؟چرا فکر می-

 هللا! علم غیب داری مگه؟وا بسم -

 لبخندی زدم.
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کنم ها، فقط... احساس مینه نه. فقط... یادم نیست-

قبال ازش با هورتاش حرف زده بودم... بهم گفته بود 

 جمع کردن و... از روستا رفتن...

 اهم کرد.ناامید نگ

آی بابا... حاال تو برو از کدخدا یه خبر بگیر، ببین -

برگشته یا نه. ممکنه اومده باشه، بعدش هم فرار 

 بکنه و بره.

 سری تکان دادم.

کنم. فقط باشه... من میرم با کدخدا صحبت می-

کار دونم اگر اون نباشه، دیگه باید چیمارال... نمی

 بکنم.

شه هم باید شروع کنیم خدا. اگه اون باتوکلت به-

بگردیم دنبالش. باهات میام هرجا که باشه. میریم 

 دنبالش...

 نالیدم:

 زن و بچه داشت!-

 با افسوس سر تکان داد.
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 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 و پنجم قسمت صد و سی️▪

 

 

 

داشته باشه گونش، داشته باشه! هورتاش تو، زن و -

ایل و طایفه بچه نداشت؟ صاحب خانواده نبود؟ یه 

چشم به برگشتش نبودن؟ اگر اون مقصر باشه، باید 

گناه هورتاش جبران کنی براش. نباید بذاری خون بی

روی زمین بمونه. تو هم نتونستی، خودم زحمت 

 کشم!خالص کردنش رو می

اش کوبیدم و با حالتی غمگین و دستی به شانه

پراسترس نگاهش کردم. از او متشکر بودم بابت 

خواستم بیش از این، او را هم ش اما... نمیحمایت

 درگیر کارهایم بکنم.
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افتی مارال؟ هرجا دیدی داری خیلی به زحمت می-

یا کار داری یا از پسش برنمیای، بهم بگو. از تو 

هیچ انتظاری ندارم وآهلل. همین که پشتم هستی، برای 

من کافیه. قرار هم نبود به کسی زحمتی بدم. ولی 

کمک تو رو هم ردش کنم. ازت خیلی  نتونستم دست

 خیلی ممنونم، دستت هم درد نکنه، ولی...

 میان حرفم پرید:

خواه خودمه. کسی که زورم نکرده گونش. به دل-

 خودم اومدم کمکت، خواستم همراهت باشم.

 و باخنده ادامه داد:

چشم و ابروت که نشدم! خیلی هم ازت خوشم عاشق -

م خاطر یکی از اعضای خانوادهنمیاد حاال! به

اومدم... یکی از عزیزهام. تا آخرش هم باهات 

 هستم.

 نفسش را پر آه بیرون فرستاد.
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رسیم. دوست دارم ببینم آخرش به کجا و به کی می-

خوام بدونم کی به خودش جرئت داده که پهلوون می

 مین بزنه... آی آهلل...ایل رو ز

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 و ششم قسمت صد و سی️▪

 

 

 

مان پر ادامه نداد و من هم دیگر حرفی نزدم. دل همه

بود. همه ناراضی و شاکی بودیم از این وضعیت 

توانستیم کاری هم از آمده و شوربختانه، نمیپیش

 پیش ببریم.

راهم آمد تا به از آالچیق بیرون آمدیم و مارال هم

خاتون سری بزند. حال آن پیرزن هم خراب فرنگیس
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بود و طبیب جوابش کرده بود. مهلتی چندروزه داده 

 گفت چندطلوعی بیش، مهمانمان نیست...بود و می

حال و روزش اصال دیدن نداشت. دیگر نوایی در 

گفت. گاهی هزیان میتنش نمانده بود و گاه

وز ببینمش، دلم دیدن آن خواستم در این حال و رنمی

خواست. همانی خاتون چندسال پیش را میفرنگیس

ها، کت و که فارغ از تمام تومان و کوینک و یایلق

هایی زیبا به پایش، از اسب دامنی به تن کرده و کفش

اش کردند و مثل ملکه مادری، در کنار دو نوه پیاده

 داشت... یلش قدم برمی

روزهایمان. ی آنبرایم سخت بود حتی یادآور

خواستم بیشتر از این، خودم و اطرافیانم را هم با نمی

هایم عذاب بدهم و ناراحتشان کنم. اما فکر کردن

گاهمان بود که خب... با همین فکرهای گاه و بی

کردیم. دلم برایشان تنگ شده زنده بودیم و زندگی می

 توانستم جلودار این یکی باشم...بود و نمی
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که خاتون نشستیم و درحالیرنگیسباالی سر ف

کشیدم، از دستمال خیس را روی صورتش می

 ارمغان پرسیدم:

 جان؟طوره عمهحالشون چه-

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 و هفتم قسمت صد و سی️▪

 

 

 

خاتون رمق فرنگیسجان و کمنگاهی به چهره بی

 انداخت.

ه بد... بد... دیگه حتی طبیب هم چیزی نمیگه عم-

 جان... آنام گتدی* گلین.

 بغلش کردم و آرام در گوشش گفتم:



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2781 

داری شنون عمه، حواست باشه. بهش دلجان میننه-

بده. باهاش صحبت بکن. بدتر امیدشون رو ناامید 

نکن که. بذار حداقل امید داشته باشن به موندن. با 

تونن دووم بیارن. باالی همین امید داشتنشون می

 جان.ن نزنید عمهسرشون حرف از مرد

با پایین یایلقش، نم زیر چشمانش را گرفت و نفسش 

 را پرآه بیرون فرستاد.

 شنوه گلین؟ فکر نکنما.صدام رو می-

 خاتون اشاره کردم.به فرنگیس

 باهاشون حرف بزنید، از خودشون بپرسید. -

 سری تکان داد و از من جدا شد.

 آنا؟ آناجان؟ َسسیمی اِشیدیرسیز*؟-

را گرفت، باال آورد و پشت دستش را با دستش 

عشق و محبت بوسید. طاقت نیاورد، دست 

صدا و از خاتون را به لبانش تکیه زد و بیفرنگیس

 ته دل گریست.
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طاقت دیدن این صحنه را نداشتم. عزیزانم یک به 

شدند و کاری از دست یک جلوی نگاهم پر پر می

چرا  من ساخته نبود... خدایا، عدالتت کجا بود؟

کردی؟ تا کی قرار نوا نمیرحمی به این طایفه بی

بود عذاب بکشیم و ساکت بمانیم و غصه از دست 

 دادن عزیز دیگری را بخوریم؟

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 و هشتم قسمت صد و سی️▪

 

 

گویا صدایم را باز نشنیده گرفت و داغ روی دلمان 

بت به درد خیالی نسگذاشت... عادت کرده بود به بی

 دلمان و داغ بر داغ گذاشتن... 

بیگ را خانقرار بود من سرپا بمانم و هوای ساری

ها را به سمن و عمه سپردم و به داشته باشم. بچه

مارال هم گفتم حواسش به آنایش باشد. پسران و 
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قراری خاتون چندان بیتر فرنگیسدختران کوچک

بت به کردند. انگار که اصال محبت زیادی نسنمی

باور بود این آنایشان نداشتند. برایم غیرقابل

رفتند و آمدند و میرفتارشان. مثل یک غریبه می

خاتون را جان فرنگیسحتی وقتی خواستیم جسم بی

داخل گور بگذاریم هم جلو نیامدند و از همان دور، 

 شان را کردند.خداحافظی

 عاطفه اطرافم.متعجب بودم از این آدمیان سرد و بی

متعجب بودم از حال سنگِی دلشان و حتی دیگر 

 خواستم به وجودشان فکر کنم.نمی

مراسم عزاداری خیلی آبرومندانه و سنگین برگزار 

شد و چنان سریع گذشت که نفهمیدم ِکی به مراسم 

سه و هفت رسیدیم و من اصال فرصت نکردم آخرین 

هایم را با آن پیرزن رنجور بزنم و دردهایم حرف

 ماندند... سر دلم

هایش را جمع کردیم و ارمغان با خودش برد. لباس

های مادرش نزد خودش که باشد، خیالش گفت لباس

تر است. بودنشان در جلوی چشم راحت
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شان را، حتی بیگ، برایش عذاب بود. همهخانساری

طال و جواهراتش را، بقچه کردم و زدم زیر بغلم، 

شتم تا برای صبح بردم و دادم به خانه ارمغان و بازگ

 شنبه بود، حلوا درست کنم.فردایی که پنج

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 و نهم قسمت صد و سی️▪

 

 

ای کارها را انجام داده بودم و دیگ حلوا را گوشه

دنبال سینی نسبتا بزرگی برای پخش  گذاشته، به

گشتم. یکی از دختران کردن حلوا به داخلشان می

تون که گالب نام داشت، به کمکم خاکوچک فرنگیس

 آمد و با صدایی گرفته مخاطب قرارم داد:

گلین؟ بده به من. تو برو استراحت کن. یا برو پیش -

دونم هات. ده روزه با جون و دل ندیدیشون. میبچه
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خسته هم هستی. برو بخواب، من و خواهرهام 

 هستیم. دخترهامون هم هستن.

 کرد: سرش را برگرداند و آذر را صدا

 آذرجان؟ قئزم؟ هارداسان؟-

ام آرام کوبید و لبخند کوچکی روی سپس روی شانه

 لبانش نشاند.

 یِری گلین.-

مرا از خودشان دور کرد و نگاه مستاصلم را بهشان 

بیگ را از دوختم که صدای خسته و رنجور ساری

 سوی آالچیق شنیدم:آن

تو هم خیلی زحمت دادم این  بخواب گلین. بهبرو -

 چندوقت. برو قئزم.

 ولی آخه... شما آتابیگ! باید شام هم بذارم تازه.-

جاست، شب هم همه آدم ایننگران شام نباش. این-

کنن. برای شام هستن، خودشون یه چیزی درست می

ان. تو حاال غریبه که نیستن گونش. همه اهل طایفه

 برو.
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ا پی استراحت فرستادند اما دلم طاقت زور مربه

نیاورد که بروم و با خیال خوش، سر بر روی 

 بالشت بگذارم. 

هایم را عوض کردم و آرام به پشت آالچیق لباس

 رفته، سوار قره شدم.

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 قسمت صد و چهلم️▪

 

 

سمت روستای پایین هدایتش کردم و مسیرم را به

 دخدا مشخص کردم.طرف خانه کبه

رفت و انگار او هم خسته بود قره خیلی آرام راه می

 های این مدت من.ها و ناراحتیاز غصه خوردن

باالخره به خانه کدخدا رسیدیم. در را زدم و جلوی 

 در، منتظر ماندم.
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دختر کدخدا در را باز کرد و گفت که حواسش به 

 اسبم است و داخل شوم.

مرا باال برد. طبق  همسرش به پیشوازم آمد و

شان نبود و محکوم بودم به معمول، کدخدا در خانه

انتظار. دقایقی بعد پیدایش شد. او هم لباسی سیاه به 

تن کرده بود و تا مرا دید، شروع کرد به تسلیت 

گفتن و عذرخواهی بابت این که در مجلس هفتم 

 خاتون نتوانست بیاید و کمی بیمار بود.فرنگیس

های خوبی که مردممان داشتند و یکی از اخالق

که به موردپسندم بود، این احترامشان بود. این

هایشان، چندین گذاشتند و به زندهها احترام میُمرده

برابر بیشتر. احترامشان هم الکی نبود؛ حرمت به 

همراه داشت و عزاداری. تا چهل روز لباس سیاه را 

کشیدند و مردان ریش و از تن بیرون نمی

کردند. زنان هم دستی به هایشان را اصالح نمیلسبی

زدند و لباسی سیاه، بر روی لباس صورتشان نمی

 پوشیدند.سیاه دیگری می
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سرم را تکان دادم و حواسم را کمی جمع کردم. پس 

های معمول و جویا شدن احوال از صحبت

 بیگ، رفت سر اصل مطلب.ساری

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 و چهل و یکمقسمت صد ️▪

 

 

 جا؟خب گلین، چی شده پاشدی اومدی این-

 کمی خودم را جمع و جور کردم.

واقعیتش... یادته بهتون گفته بودم میرم تا با خانم -

 اکرامی حرف بزنم و آدرس هم گرفتم ازتون؟

 سرش را آرام تکان داد.

 خب... خب؟ پیداش کردی؟-
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رفتم ولی گفتن مریضی بدی گرفته و فوت واال... -

شده. سه سال پیش! من هم برگشتم. االن موندم، 

 کار باید بکنیم.کارهای مسابقه رو چی

تونن االن عزادارید گلین. مردهای طایفه شما می-

 باشن؟

 جدی نگاهش کردم.

فقط طایفه ما عزادارن اما مردم ایل ما و روستای -

خودشون رو از همین شما چه گناهی کردن که باید 

شادی هم محروم بکنن؟ مسابقه برگزار میشه کدخدا. 

موقع مونده، چهلم مرحوم هم حاال دوماه هم تا اون

 درمیاد.

 دستی روی ریشش کشید و سرگردان گفت:

بیگ هم صحبت خانچی بگم وآهلل... باید با ساری-

 کنم.

سمت سری به نشان تایید تکان دادم و بحث را به

 شاندم.مقصودم ک
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راستی کدخدا... چندسال پیش یه ماجرایی پیش -

اومد رودخونه اومده بود، یکی از مردهای شم... می

 باال و... یادتونه؟ 

ای کرد و بااخم، به سمت دیگری نگاه کرد. سرفهتک

 وا، مگر من مقصر بودم؟

 

 فصل هفتم: گونِشین دُگوشو️◾

 قسمت صد و چهل و دوم️▪

 

 

 خب... خب؟-

 و با تعلل ادامه دادم: لب گزیدم

دیروز دخترها گفتن انگار یکی رو اون اطراف -

دیدن. خواستم از اون مرد خبر بگیرم... ببینم این 

 اطرافه؟
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خبرم. همون واال... من که ازش چندسال هست بی-

ها که از ترس آبروش جمع کرد و رفت به موقع

هاش رو شهر. بعد از چندماه هم زنش دست بچه

شت. گفت یه زن دیگه گرفته! اون مرد گرفت و برگ

رو رفت و دیگه پشت سرش رو هم نگاه نکرد. 

اصال نیومد این اطراف. نه آدرسی ازش دارن، نه 

سراغی ازش هست. فقط از یکی از مردهای 

کنه، روستار شنیدم که گفت رفته شیراز زندگی می

 وایی! توی یه نان

ایا، من این تیرم هم به سنگ خورده بود انگار... خد

 دیگر طاقت این شکست را نداشتم.

نگاه ناامید و پرافسوسم را که دید، با خشم نهفته در 

 کالمش گفت:

خوای پسرم رو بفرستم گلین؟ ببینه مزاحمی می-

 هست یا نه. ها؟

 رمقی زدم.لبخند بی
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نه، دستتون هم درد نکنه. خودم حواسم به ایل -

 ش کنم! تونم ادبهست. تفنگ هم همراهم دارم، می

 بلند شدم و سری برایش تکان دادم.

 باز دستتون درد نکنه. زحمت دادم به شما.-

 رفتی.نه گلین، چه زحمتی؟ واسه شام بودی بعد می-

 نه، خیلی ممنون... خداحافظ شما.-

ام کردند و دخترشان هم دم در، قره تا دم در بدرقه

تا از کوچه جا ماند قدر آنرا به من تحویل داد و آن

 خارج شدم.

قدر ذهنم تمام فکرم پیش آن مرد و رفتنش بود. آن

توانستم به محبت خانواده درگیر بود که حتی نمی

کدخدا و لطف امشبشان فکر کنم و... اگر آن مرد هم 

کرد و جرئت بازگشت حتی به در شیراز زندگی می

کسی برایم این استان را نداشت... پس... دیگر چه

 ده بود؟باقی مان

 خدای من... 
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دانستم که بست رسیده بودم؛ خودم هم خوب میبه بن

 ای برایم نمانده بود.دیگر چاره

سرم را روی گردن قره گذاشتم و چشمانم را بستم. 

خوابی به سوزش افتاده چشمانم از فرط خستگی و بی

 هایم را هم نداشتم.بودند و توان باز نگه داشتن پلک

ن درد را هرچه زودتر تمامش توانستم ایکاش می

 شد...کنم... کاش می

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت اول️▪

 

 

گذشت، انگار که عجله داشت برای زمان چنان می

رسیدنش به مقصدی نامعلوم. ساعت پشت ساعت، 

که ها... بدون اینها پشت هفتهروز پشت روز و هفته
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نم تر بشوم و یا بتواحتی قدمی به هدفم نزدیک

 سرنخی پیدا کنم که مرا کمی، به هدفم نزدیک کند.

دلم پر خون بود و صدایم خاموش که مبادا کسی 

دار بود؛ داغ مانده بر ببیند و بفهمد. دلم هنوز هم داغ

های بهارِی سبالن هم ساکن روی دلم حتی با برف

دانست که چه، بر این دل شد و فقط خدا مینمی

 گذرد.می

، که ببینم باز عزیزی کوله بارش چشم داشتم بر راه

گردد. هرروز صبح چشم به را جمع کرده و بازمی

نشستم و هرشب، دست به دعا برای انتظارش می

 کردم.سالمتی و بازگشتش بلند می

ها بود و باز... آن نگاهم خشک شده به دوردست

 نازنین قصد آمدن نداشت انگار...

برای سراسر اندوه بودم و درد... غصه خوردن 

خاتون دردهای خودم کم بود، مراسم چهلم فرنگیس

مرحوم هم دردی بر دردم افزود و شد میل داغی بر 

 روی زخمم.
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کردند برای حال بدم را دیده و فکر می

خاطر او هم خاتون است. خب... کمی بهفرنگیس

تر ناکتر و وحشتام منبعی بزرگبود، اما ناراحتی

کمک آمدند تا بتوانیم  داشت. حال بدم را دیده و به

این مراسم را هم پشت سر بگذاریم. طایفه 

خان، بار دیگر کنار هم آمدند بیگ و بیوکخانساری

قدر دردناک تا به بهترین شیوه، عزاداری کنند و چه

های ناامید و چشم به راِه آن بود برایم، یادآوری نگاه

 پیرزن رنجور...

ه پرده آالچیق های آخر عمرش، خیره بحتی تا ثانیه

پرسیدم برای چه خیره شده، بود و وقتی از او می

 گفت: "منتظر تکینم ننه جان!"می

ای نوشتم و برایش این خبر تکین بیچاره من... نامه

تواند خود را به بد را فرستادم. گفته بود که نمی

مراسم برساند. گفته بود از طرف او هم، از 

جای دیدم رد بهیخاتونش خداحافظی کنم و مفرنگیس

 آمد...ها روی کاغذ را و دلم به درد میمانده اشک
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 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت دوم️▪

 

 

دار من... حتی نتوانست خودش را پسرک تنهای داغ

 برساند که از عزیزش خداحافظی کند...

هفته پس از چهلمش شاید، بتواند گفته بود یک

ش را باور بازگردد و دیدار خواهیم کرد. حرف

کردم، حداقل انتظار داشتم به بهانه مراسم چهلم نمی

مادربزرگش بازگردد و ببینمش. اما این چشم انتظار 

 هایم، خیال باطلی بیش نبود انگار...نشستن

ای که ای نشسته و مشغول بودم به بافتن قالیچهگوشه

تازگی با آیشن شروع کرده بودیم. آیشن کش و به

 و نالید: قوسی به کمرش داد

 خسته شدم گونش.-
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کم بخواب. واجب که نیست. هرموقع من برو یه-

 اش رو تو ببافی.کنم بیای بقیهخسته شدم، صدات می

که کمرش را به دست گرفته بود، بلند شد و درحالی

 با درد گفت:

پس من برم آالچیق خودمون بخوابم. دوساعت دیگه -

 میام پیشت.

تکان دادم که رفت و مشغول طرح زدنش سری 

شدم. به آیشن گفته بودم، طرحی بزنیم به رنگ زرد 

و قرمز. طرحی با دختری که سوار اسبش شده، در 

چنان تازد. تازه شروعش کرده بودیم و همدشت می

 بافتیم.های حاشیه باالی قالیچه را میگل

صدای کنار رفتن پرده را که شنیدم، بدون باال 

 سرم گفتم: آوردن

 چیزی جا گذاشتی آیشن؟-

 منم گونش، ماراالم.-

سرم را چرخاندم و با دیدنش، دست از کار کشیدم. 

 بلند شدم و ناراحت گفتم:
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 خوبی مارال؟ آنات خوبه؟-

 دستی پشت گردنش کشید.

زور خوابوندمش. بهش دمنوش دادم، آروم آره، به-

 کنه.شد اعصابش. چهل روزه صبح و شب گریه می

ناوا*... اشکال نداره حاال. تو برو بشین، من برم بِ -

 چایی دم کنم.

 کم باهم حرف بزنیم.ای. بیا بشین یهخواد، خستهنمی-

 ابروهایم را باال فرستادم.

 خوای با من حرف بزنی؟می-

 سرش را پایین انداخت.

قدر جز تو که کسی رو ندارم گونش. حاال هرچهبه-

مون الی گوشت هم گیر که باهم خوب نباشیم و دندون

 ایم.دیگهزبون همکنه، ولی باز... تنها هم

 آه عمیقی کشیدم و با دست، به تخت اشاره کردم.

 بیا بشین روی تخت، ببینم دردت چیه قئز.-
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 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت سوم️▪

 

 

 کنارم نشست و ساعدش را روی پشتی قرار داد.

ی افتاده گونش، ولی هایواال نَه ِدییم*... یه اتفاق-

 دونم گفتنشون درسته یا نه.خب... نمی

 کنجکاو نگاهش کردم. 

 چی شده؟ به من هم ربطی داره؟-

 دستانش را در هوا تکان داد.

نه نه، به تو نه. درباره خودمه. یکی... یکی از من -

 خوشش میاد. من هم خب... ازش خوشم اومده. 

 آشناست دیگه؟-

 و سرش را پایین انداخت.لب گزید 

 آره، از طایفه خودمونه.-
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به به، پس به سالمتی. نگران بودنت برای چیه -

 حال؟

 مغموم و گرفته نگاهم کرد.

واال... چی بگم آخه... اون ده ساله ازدواج کرده، -

 خواد... زن دومش بشم.دار هم نمیشه. میولی بچه

 گفتم به این دختر؟ ای وای... چه می

 کار کردی تو؟ ؟ وای، مارال! چیزن دوم-

 نالید:

ام. دختر مجرد توی خونه آتام گونش من یه مطلقه-

نیستم که انتظار یه شوهر مجرد و جوون هم داشته 

دونم آدم خوبیه، باشم. حاال همین هم آشناست، می

گفت خود زنش هم گفته برو زن اهل زندگیه، می

 بگیر که بچه داشته باشی.

 کشیدم و کالفه پرسیدم:دستی روی صورتم 

 کی هست حاال؟-

 شناسی؟ پسرخاله آنام... اونه.آقاعلی رو می-



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2801 

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت چهارم️▪

 

 

زیر و آرامی بود. شناختمش. مرد سربهکم و بیش می

 سری تکان دادم و گفتم:

 چندسالشه؟ خیلی سن و سالش باالست؟-

ی هم... نه گونش، سی و هفت، هشت سالشه. خیل-

 سنش باال نیست.

قدرها هم سن سن و سالش به نسبت خوب بود. آن

باال و پیر نبود که بگویم جای پدر مارال است اما 

شان نسبتا زیاد بود و همسر خب... فاصله سنی

 داشتنش هم... کمی بدبینم کرده بود.

 با آنات حرف زدی؟-
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دونم ذاره! نمینه نه، حرف بزنم که داغم می-

جان هم که تازه چهلمش بکنم گونش. ننهکار چی

 کار کنم.دونم باید چیدراومد. برای همین... نمی

 جویانه گفتم:دستم را روی بازویش گذاشتم و دل

زنم، حاال اشکال نداره. من با آتابیگ حرف می-

طوریه. نمیگم هم تو بهم چیزی بهش میگم شرایط چه

ولی  گفتی، میگم شنیدم که فالنی خاطرخواهت شده

تونیم کاری بکنیم. شاید خاطر اون مرحومه نمیبه

آتابیگ تونست برای شما کاری کنه. چه بدونم... یه 

مراسم بدون رقص و ساز و آواز بگیریم، تموم بشه 

هرحال نه اون ازدواج اولشه، نه تو. همین، بره. به

 سروصدا تمومش کنیم برای همه بهتره.خیلی بی

را میان دستانش گرفت و نگاه قدردانش را به دستم 

 من دوخت.

دونم چی بگم. دستت درد نکنه، وای گونش... نمی-

 وای آهلل!
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ام گذاشت و آرام بغلم کرد، سرش را روی شانه

حال تنهایی و حاِل قدر دلم بهگریست. طفلکم... چه

 سوخت.بدش می

 جویانه گفتم:دستم را روی کمرش کشیدم و دل

ه قوربان. ناراحت نباش. گفتم که، خدا من َسنَ -

کنیم. تو فعال چیز رو با هم درستش میبزرگه. همه

برو مراقب آنات باش. بفرستش بخوابه، خودت هم 

برو دوساعت استراحت بکن. من همین امشب میرم 

 کنم... خب؟و با آتابیگ صحبت می

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت پنجم️▪

 

 

فاصله گرفت و سر انگشتانش را زیر از من 

 چشمانش کشید.
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 باشه. باز دستت درد نکنه گونش.-

لبخندی به رویم زد که سری برایش تکان دادم و از 

کنارم بلند شد. فرستادمش تا برود و خودم هم پای 

که تمام فکرم پیش مارال بود، دار نشستم و درحالی

 شروع به بافتن کردم...

وقتی به خود آمدم که آالچیق  چندساعت گذشته بود و

ای غرق در تاریکی و سکوت شده بود. خمیازه

طوالنی کشیدم و کمرم را به دوطرف خم کردم. تمام 

ای توانستم دقیقهبدنم خشک شده بود و حتی نمی

 بیشتر، پای دار قالی بنشینم.

درازکش، چشم بستم و دستانم را روی شکمم قفل 

ا کردن آن شخص کردم. فکرم هنوز هم درگیر پید

توانستم از فکر کردن لحظه هم نمیبود و حتی یک

ام را غرق به آن، دست بردارم. چنان تمام زندگی

خود کرده بود که سر انگشتانم هم به سطح آب 

 رسید...نمی
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بلند شدم و چراغ نفتی گوشه آالچیق را روشن کردم 

تا خانه بیشتر از این، غرق در تاریکی و توحش 

هایم را مرتب کردم و از آالچیق بیرون سنماند. لبا

گرفتم، نگاهم را به که نفس عمیق میرفتم. درحالی

ها در دامن سیاه شب، مثل آسمان دوختم. ستاره

درخشیدند و اند، میهایی که جلوی آفتاب ماندهپولک

تر کرده نور ماه، شب تاریک این بیرون را روشن

آمد نگاهم را نمیقدری زیبا بود که دلم بود. آسمان به

از آن بگیرم و به مسیر تاریک چشم بدوزم. نفسم را 

محکم بیرون فرستادم و تا سرم را پایین آوردم، 

چشمم به خاله خورد و گره خفیفی میان ابروهایم 

 افتاد.

 چرا خاله را پاک فراموش کرده بودم؟

 از پشت سر صدایش زدم:

 خاله؟ خاله جان؟ دایان*!-

جا ای را در دستانش جابهه قابلمهکایستاد و درحالی

 کرد، منتظرم ماند.می
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 شده؟سالم قئزم. چی-

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت ششم️▪

 

 

 نفسی تازه کرده، سرم را به نشانه سالم تکان دادم.

سالم! باهاتون حرف داشتم. دارید میرید آالچیق -

 خودتون؟

 به قابلمه در دستش اشاره کرد.

برمش ننه جان، ماست گرفتم از سلیمه، دارم میآره -

 شده حاال؟آالچیق. چی

نگاهی به اطراف انداختم و خودم را نزدیک به خاله 

 کردم.

 درباره مرتضی... از شما سوال دارم.-
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 نگران نگاهم کرد.

 مرتضی؟ کاری کرده؟-

باری نه نه، سوال دارم فقط. خواستم بدونم آخرین-

بار، ِکی برگشت به د؟ آخرینکه شما دیدینش، ِکی بو

 ایل؟

 قدم شد.سرش را پایین انداخت و با من هم

بار، چندماه پیش اومد تا سر واال چی بگم... آخرین-

بزنه، بعد رفت. مرتضی چندسالی میشه که رفته 

خواد سرباز حکومتی بشه. من و نظام، میگه می

جا نباشه و آتاش هم هیچی نگفتیم، همون بهتر که این

ه شرم ما نشه... االن چندسال هست که مای

 جاست. اون

دادم. پس از اتمام هایش گوش میبا دقت به حرف

 حرفش، آرام پرسیدم:

 قبل از همین اومدنش... دیگه ِکی اومده بود؟-

 کمی فکر کرد و گفت:

 طور مگه ننه جان؟تقریبا دوسال پیش... چه-
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شد... کمتر از دوسال بود. یعنی کار دوسال نمی

مرتضی نبود؟ امکان نداشت... دیگر به غیر از او، 

شخص دیگری نبود که بخواهم به او شک کنم! 

کالفه به خاله نگاه کرده، سعی کردم چهره خود را 

 عادی جلوه دهم.

هیچی خاله. شما برید، من هم برم به آالچیق -

بیگ. فقط خواستم ببینم در چه اوضاع و خانساری

ی همین طایفه بود... برید، ههرحال... بچاحوالیه. به

 دارم.تون نمیزیاد سر پا نگه

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت هفتم️▪

 

 

خداحافظی کوتاهی کرد و رفت. من هم به آالچیق 

بیگ رفتم تا قضیه مارال را با او در میان ساری

 بگذارم.
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مطمئن بودم رفت و آمدهای مرتضی، فقط به همین 

طمئن بودم که باز هم آمده و شد. مدوبار محدود نمی

رفته بود، منتها به آنایش چیزی نگفته بود. باید سر 

جوری، آدرسش را آوردم. باید یکاز کار او درمی

 کردم...پیدا می

 بیگ را صدا زدم:داخل آالچیق شدم و ساری

 آتابیگ؟ آتاجان؟-

 صدای ناله ضعیفی از گوشه آالچیق آمد:

 نیست.جا رفته قبرستان گونش. این-

ای نشسته، مشغول تا ترش بود. گوشهخواهر کوچک

زدن چنددست لباس و چیدنشان داخل بقچه بود. 

 طرفش رفتم و آرام پرسیدم:به

 شما خوبید عمه؟ بیام کمک کنم؟-

 اش را باال کشید.بینی

بیگ، برگردونش نه گلین. تو برو سراغ ساری-

آالچیق. داره شب میشه، خیلی وقته رفته و هنوز 

 نیومده.
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 کنارش نشستم.

بیگ مراقب خودشه. شما باید از خودتون ساری-

مراقبت کنید. اون هرچی باشه، یه َمرده. قویه. شما 

چی؟ ببینید چی به سر خودتون آوردید؟ اون 

مرحوم... عمر خودش رو کرده بود عمه. دیگه چهل 

و چند رو گذشته. باید کم کم برگردید سراغ زندگی 

 خودتون.

از دستش گرفتم، تا زدم و داخل بقچه  یایلق را

 گذاشتمش.

کم بخوابید. زنمشون. شما برید یهبدید من، تا می-

 هاتون قرمز شده.چشم
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 حواسی پرسید:سرش را باال آورد و با بی
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 جان؟-

 میگم... -

نفسم را پر آه بیرون فرستادم و کنارش، به پشتی 

اش را میان دستانم گرفتم تا زده. دست یختکیه زدم

 گرم شود.

کنم خدا من دق میقدر توی خودتون نباشید. بهاین-

 آتاجان.

خوشیم یه آنام کار کنم؟ دلخدانکنه گلین. دیگه چی-

 هم رفت.بود، که اون

دارید، من هم دلم بینم غصهقربون شما بشم. می-

ت خدا اون مرحوم هم راضی نیسگیره. بهمی

 طوری ببینه شما رو.این

آنام بود گلین... آنام بود. هرچند ازش دور بودم، -

ولی این آخرای عمرش که پیش خودم بود، باز 

عادت کرده بودم به بودنش. جای خالیش خیلی بد 

 احساس میشه.

 منظوردار و ناراحت زمزمه کردم:
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 ای بابا... پس دیگه من هیچی نگم بهتون.-

 آورد.کنجکاو سرش را باال 

 چیزی شده؟-

خب... نه، زیاد هم واجب نیستش. شما توی این -

حال و وضعیت هستید، من اصال روم نمیشه حرفی 

 بهتون بزنم.

 شده؟ کسی حرفی زده؟بگو گلین، بگو ببینم باز چی-

 نه آتا، نه. فقط...-

 نفسم را محکم بیرون فرستادم.

برای مارال خواستگار داریم... منتها علنی نشده. -

دونم و دو، سه کسی هم خبرنداره. فقط من میهیچ

 نفر دیگه.
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 نه گلین، من خوبم.-

 اخم کمرنگی روی صورتم نشاندم.

 کم بخواب.َسنی آهلل عمه. برو یه-

فرستادمش تا استراحت بکند و خودم هم زور به

ساعتی ها شدم. نیممشغول جمع و جور کردن لباس

بیگ نشده بود. من چنان خبری از ساریگذشت و هم

ازاین، صبر را کم نگران شده بودم و بیشهم کم

 دانستم.جایز نمی

بقچه را کنار سر عمه گذاشتم و عزم رفتن کردم که 

 به گوشم رسید.های اسبی صدای شیهه کشیدن

بیگ که سوار از آالچیق بیرون رفتم و با دیدن ساری

بر اسب هورتاش شده بود، غم عالم به دلم ریخت. 

کردم جلقایم را که سعی مینزدیکش شدم و درحالی

 هم نزدیک کنم، گفتم:از دولبه به

 اومدم دنبالتون.کجا بودید آتابیگ؟ داشتم می-
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کرد پیاده شود دستی روی گردن اسب کشید و سعی 

 که نزدیکش شدم و کمکش کردم تا پایین بیاید.

سر به آنام و... پسرم بزنم و بیام. رفتم باال، یه-

 تونم.دستت درد نکنه گلین، خودم دیگه می

اش را از من فاصله گرفت و سعی کرد قامِت خمیده

 راست نگه دارد.

 برو تو، من اسب رو ببندم و بیام.-

 ه داخل آالچیق کشیدمش.از بازویش گرفتم و ب

 بندمش.شما برید داخل آتابیگ، من خودم می-

خواست اعتراض کند که افسار اسب را گرفتم و 

 دنبال خود کشیدم.به

قره را به تیرک نزدیک آالچیق بستم و داخل شدم. 

بیگ به پشتی تکیه زده، مشغول گرم کردن ساری

دستانش بود و چنان غرق در افکارش شده بود که 

 های مرا هم نشنید.ی صدا زدنحت

 نزدیکش شدم و آرام صدایش کردم:
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 سوز*؟آتابیگ؟ یاخچی-

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت دهم️▪

 

 

 اخمی میان ابروهایش نشست و جدی پرسید:

 چه خواستگاری توی این وضعیت؟-

 سرم را پایین انداختم.

من هم همین رو گفتم. مارال هیچ خبر نداره خدا به-

ها، شما بهش هیچی نگید. من از زبون یه خانوم 

شنیدم که با اون آقا حرف زده بود. منتها... یه 

 مشکلی هست.

 میل گفت:صدایش را صاف کرد و بی

 چه مشکلی؟-
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 زیرچشمی نگاهش کردم.

اون آقا زن داره. ده ساله ازدواج کرده، ولی بچه -

 کر کنم بشناسیدش که کی رو میگم...نداره. ف

 سر تکان داد و دستی روی سبیلش کشید.

آره، خوب فهمیدم. توی مراسم هم متوجه چرخیدن -

نگاهش شدم، ولی نتونستم بفهمم منظوری داره یا با 

 طوری فهمیدی؟ کی گفت بهت؟زنشه. تو چه

 نالیدم:

 آتابیگ!-

 گلین؟ بگو بهم. باید بدونم یا نه؟ -

محکم بیرون فرستادم و در ذهن دنبال بهانه نفسم را 

 گشتم.

جورایی... با زن خودش حرف زدم! واال من یه-

خودش گفت که به شوهرش اجازه داده بره زن 

ی شناسه طایفه ما رو، بچهبگیره. اون که خوب نمی

روستای پایینه دیگه. ازم پرسید دختر مناسب 

و  دونممون هست؟ که گفتم نمیشوهرش توی طایفه
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گفت شاید بخواد برای شوهرش از همین طایفه 

خودش زن بگیره. گفت خودش که نازاست، همون 

 یه زن بگیره برای شوهرش، خیلی بهتره.

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت یازدهم️▪

 

 

دونم چی بگم. اگه زن خودش گفته که... واال نمی-

من مخالف نیستم. زندگی خودشونه. مارال هم... 

و خب نمیشه با یه آقای مجرد ازدواج بکنه.  ستبیوه

خواستگار هم داشت، ولی جور نبودن و نذاشتم جدی 

کنم، ببینم اون چی بشه. حاال من با باجیم صحبت می

 میگه.

 لبانم را جمع کردم و باتعلل گفتم:
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ها آتابیگ؟ فقط... االن که نمیشه مراسم و این-

نظرم هکاری کرد. ببگیریم، نه؟ اصال نمیشه هیچ

 فعال به عمه نگید قضیه رو.

 سری تکان داد.

اشکالی نداره... قرار که نیست ساز و نقاره بزنیم. -

شون. اول تو خونن، پا میشن و میرن خونهیه عقد می

با مارال حرف بزن. ببین اگه راضی شد، من با 

باجیم صحبت کنم. حاال اون دختر رو که توی 

اش گذاشتیم ازدواج اولش بدون صحبت کردن باه

طوری شد. حداقل خواستگار بیاد، تهش هم اون

 یکی شوهرش رو خودش انتخاب بکنه.این

 روی دستش را بوسیدم و متشکر نگاهش کردم.

مدیونتونم آتابیگ. نه فقط من، کل این خانواده -

دونم چی مدیون این آقایی و بزرگی شماست. نمی

 بگم.

 د.ام را بوسید و دستی روی سرم کشیپیشانی
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قادُون َمنَه* گلین. برو تو با مارال صحبت کن، من -

 کار کردن دخترها.هم پاشم ببینم شام رو چی

 خواست رو بگیرد که تند صدایش کردم:

آتابیگ، یه لحظه! ببینید... باهاتون یه صحبتی هم -

 داشتم.

 نشست و نگاهم کرد.

 جانا؟-

خواستم بعدا میرم پیش مارال، خب... االن میمن -

 ازتون کسب اجازه کنم.

 ابروهایش باال رفتند.

 اجازه برای چی گلین؟-

خب... تکین قراره برگرده به گیالن. شاید وقت -

نکنه بیاد اردبیل. گفتم اگر اجازه بدید... من 

 چندروزی رو برم گیالن و برگردم...

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾
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 ت دوازدهمقسم️▪

 

 خواد بیاد اردبیل؟ وا، یعنی نمنه تکین نمی-

 شانه باال انداختم و بازوهایم را بغل کردم.

دونم وآهلل... گفت کار داره، باید بیاد دنبال نمی-

سری مدارک. گفت پسرداییش نتونست پیداشون یه

سری مدارک دیگه برای موندنش هم هست بکنه. یه

یقا... گفتم اگر اجازه که باید ببره. یادم نیست دق

بدید... من چندروزی رو برم گیالن و بعد برگردم. 

دونم تکین ِکی قراره برسه، برای همین آخه نمی

میگم چندروز. شاید هم اصال ندیدمش! ولی خب... 

 ها میرم، تنها هم نیستم.با بچه

نفسش را پر آه بیرون فرستاد و سری از روی 

 تاسف تکان داد.

ش اومد، نه یه نامه زد که بدونیم ننه نه برای مراسم-

فرسته از طوره، نه خبری میاوضاع و احوالش چه

ها رو خواد بچهخودش، این هم از اومدنش. حاال نمی
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ببری... من به احمدآقا میگم، تو رو ببره گیالن و 

 ها. خودش هم بره سراغ فروش اسب

 تند گفتم:

راحت نه آتابیگ، به بقیه زحمت ندیم. بعد، من -

 نیستم آخی! با احمدآقا پاشم برم گیالن؟

 هام بهش اعتماد دارم گلین!به اندازه چشم-

بحثم اعتماد نیست، من راحت نیستم همون -

چندساعت راه رو با یه آقای غریبه برم. خودم 

 گردم.تونم آتابیگ. میرم و زود برمیمی

 دستی روی پاهایش کشید.

معرفت ی اون بیتونم خودم بیام. دلم براحیف نمی-

هم تنگ شده آخه! باشه... ببینیم چی میشه حاال. ِکی 

 خوای بری؟می

واال... شاید هفته بعد برم. فعال هستم پیش شما. اول -

کار مارال رو درست کنیم و بفرستیمش سر 

 زندگیش، بعد من پامیشم و میرم.
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 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت سیزدهم️▪

 

 

اش ندادم. در این حرفی نزد و من هم ادامهدیگر 

کردم تا مدت، باید آدرسی از مرتضی را پیدا می

دنبالش بروم. با نامه دیگری که از تکین به دستم به

رسید، مطمئن بودم که او هم هفته بعد به گیالن 

هم هایی که بهماند مسئله دروغگشت و میبازمی

ها . که خب... آنجا بیرون برومبافته بودم تا از این

کردم تا مبادا را هم باید زودتر با تکین صحبت می

بیگ بیگ حرفی بزند و دستم برای ساریپیش ساری

 رو شود!

بیگ بار دیگر با من حرف زد و گفت که الزم ساری

کرد ها را با خود همراه کنم. فکر مینیست بچه

تنگ همسرم باشم که خب ممکن است بسیار دل

ا راحتم کرده بود از حمل بچه از این درست بود، ام
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که توانستم درحالیشک نمیجاده به آن خیابان و بی

 پینار در آغوشم است، دست به اسلحه بشوم!

باالخره فکری به ذهنم رسید و مرا راهی آالچیق 

 ام کرد. جلوی آالچیق ماندم و صدایش زدم:خاله

 خاله؟ خاله جان؟-

 اومدم، اومدم ننه.-

و با دیدنم، با خجالت و شرمگین دعوتم بیرون آمد 

 کرد که داخل بشوم.

راه افتادم و کنارش، تکیه به پشتی پشت سرش به

 زدم.

 بذار برم چای بیارم. االن میام گونش.-

 نه نه خاله، بیا بشین. کار دارم باهات.-

ای مغموم کنارم نشست و منتظر نگاهم کرد که چهره

 زده پرسیدم:به خود گرفته، خجالت

خاله راستش کارم افتاده بهتون، برای همین مزاحم -

 شما شدم.
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 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت چهاردهم️▪

 

 

 دستم را گرفت و سرش را تند تکان داد.

 چه کاری خوشگلیم؟-

خب... تکین قرار بود یه نامه از شهربانی بگیره و -

خونه. جایی که درس میببره بده به همون... همون

طور جاها هیچ ه نمیدن بهش. ما هم که اینمنتها نام

آشنایی نداریم... خواستم بدونم مرتضی دقیقا کدوم 

 شهر میشه؟

 ای فکر کرد و آرام گفت:ثانیه

 پایتخت بود ننه جان. بهم گفت پایتخت میشه.-

 آه از نهادم بلند شد.

 دا؟تهران-
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خوای یکی رو بفرستم خوره؟ میآره. به دردت می-

 سراغش؟

 زده نشان بدهم.ردم خودم را ذوقسعی ک

خوره. آدرسش رو دارید؟ من قراره دردم میآره، به-

تونم آدرسش رو بدم، ی بعد برم پیش تکین. میهفته

بره دنبالش و پیداش بکنه. باز اون خیلی بهتر از 

شناسه. خودش قراره برگرده، میره من، شهر رو می

کمکش دنبال کارهاش. فقط باید یه آشنا باشه که 

 بکنه.

 بلند شد و به پشت پرده رفت.

ها... بذار، االن دنبالش بگردم پیداش کنم. قبال نامه -

فرستاده بود، دادم به مصطفی خوند. بهش گفتم بذاره 

جا، یا دونم گذاشت همینتوی صندوقچه، حاال نمی

 نه. صبر کن، االن میگم بهت...

و مشتاق نگاهش کردم که پس از چند دقیقه، منتظر 

 باالخره صدای شادش بلند شد:

 تاپدم*!-
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از پشت پرده بیرون آمد و پاکتی را در هوا تکان 

 داد.

ش نوشته شده. این آدرسشه. قشنگ آدرس خونه-

 تونه بره و پیداش کنه.خیلی راحت می

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت پانزدهم️▪

 

 

 فم گرفت و با غرور گفت:طرپاکت را به

راهی شده، کمکشون م پسر سربهبیا، مرتضی بچه-

 کنه. فقط...می

 کنارم نشست و دستم را گرفت.

 دونه از اون اتفاق؟گونش؟ تکین که چیزی نمی-

 سرم را به نشان نفی تکان دادم.
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دونه. تازه، اون واسه قبل بود خاله. نه، هیچی نمی-

گفتم تکین ازش کمک دونست، من میتازه اگر می

 خواد؟ می

 ای بعد دوباره گفت:ساکت نگاهم کرد و لحظه

ای وای، اصال نفهمیدم چی گفتی که! ُگئزدَرون -

جا دیگه، آیدئن*! گفتی تکین قراره بیاد؟ میاد به این

 ها؟

قوربانوز اُلئم*. نه، شاید نیاد. شاید وقت نشه. حاال -

قراره بعدش من قراره برم گیالن، پیشش. اون هم که 

بره تهران و برگرده فرنگ. معلوم نیست، اگر وقت 

 داشته باشه حتما میاد.

خداروشکر، باالخره برگشت و از چشم انتظاری -

درآوردت. اشکال نداره، حاال درسش هم زود تموم 

 گرده. میشه، برمی

لبخندی به رویش زدم و بلند شدم. بیش از این، 

اهای خیرش را توانستم در کنارش بمانم و دعنمی

تفاوت باشم. اگر پسرش قاتل بود... اگر بشنوم و بی
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کار را کرده بود، قرار بود که جانش را بگیرم او این

 شنیدم...و از مادرش دعای خیر می

یک آن، تمام غم دنیا به دلم ریخت. چه بر سرمان 

طور، به ایل و خانواده خودمان هم آمده بود که این

گذراندیمشان؟ چرا دم تیغ میکردیم و از رحم نمی

توانستیم یک روز را با آرامش و بدون درگیری نمی

 سر کنیم؟

دلم از این وضعیتمان گرفت. بیشتر از همه، دلم 

سوخت که مجبور بودم این شرایط را برای خودم می

 تحمل کنم و حرفی نزنم. 

 نفسم را پر آه بیرون فرستادم و دستش را بوسیدم.

  جان... من دای ِگدیم*.ق اولوز* خاالسا-
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 قسمت هفدهم️▪
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با صدای راننده، سرم را از تن سرد شیشه جدا کرده 

 و هراسان چشمانم را باز کردم.

 شین؟خانم؟ پیاده نیمی-

 چرا چرا، االن.-

را روی صندلی گذاشتم. بلند شدم و پس از ام بقچه

هایم، بقچه به بغل از اتوبوس پیاده مرتب کردن لباس

شدم. نگاهم را به اطراف چرخاندم و سعی کردم 

باری که آمدم و چیزهایی که به یادم طبق آخرین

 مانده بود، خود را به خیابان اصلی برسانم.

و مرا چشم دوخته بودم به جاده، بلکه ماشینی بیاید 

به مقصد برساند. مشغول ضربه زدن به خیابان بودم 

که با صدای نزدیک شدن ماشینی، سرم را باال 

 آوردم.

 سمتم خم شد و پرسید:راننده به

 کجا میری َخخور؟-

 گیج نگاهش کردم که دوباره پرسید:
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 غریبی، ها؟-

 برید؟نه... نه! من رو به این آدرس می-

طرفش گرفتم. نگاهی هو کاغذی که در دستم بود را ب

 به آدرس انداخت و گفت:

 برمت. ها، بیا بِنِش َخخور، می-

سوار ماشینش شدم و در را بستم. بقچه را باز کردم 

اش، کاغذ را گرفتم و داخل و پس از دادن کرایه

 بقچه گذاشتمش. 

ت، به گیلک ولی غریبی ها، نه؟ آخه لباست، لهجه-

 خوره.جماعت نمی

کنار خیابان بود. با حواسی پرت،  نگاهم پی بازار

 جوابش را دادم:

 آقام گیالن میشه.-
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 سالمتی، تازه عروسی؟ آقات کیه؟ها، به-

کرد؟ حواسم را جمع کردم پیچم میقدر سوالچرا این

 و با اخم، چشم به او دوختم.

 خیلی مونده برسیم؟-

 ور کرد.کمی خودش را جمع و ج

رسیم. واال منم بچه همین محلم، واسه نه، االن می-

همین پرسیدم تازه عروسی یا نه. گفتم شاید 

ام، همون بقالی ته بشناسمت. برادر مشدی مصطفی

 ای که آدرسش رو دادی.کوچه

 نفسم را کالفه به بیرون فرستادم.

 عروِس آقامعلمم.-

 نگاهی به من انداخت.برگشت و نیم

خخور، نشناختمت. ما به ایشون ارادت شرمنده -

 داریم. راستی...
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 بهار خانم که رسیدم، تند گفتم:به سر کوچه گل

 دستتون درد نکنه. نگه دارید، من پیاده میشم.-

 ناراحت گفت:

 خب بذارید برسونمتون داخل کوچه.-

 جا پیاده میشم.خواد. همیننه، نمی-

ه داخل نفسش را کالفه بیرون فرستاد و ماشین را ب

 کوچه هدایت کرد. خواستم پیاده شوم که تند گفت:

 راستی خخور تبریک میگم...-

هایش را بشنوم. راهم را منتظر نماندم تا ادامه حرف

پیچم زد و سوالگرفتم و رفتم. زیادی حرف می

 کرد! اصال تبریک گفتنش برای چه بود؟می
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به دستم داد و از آالچیقشان بیرون آمدم.  پاکت را

توان ماندن و نگاه کردن در چشمانش را نداشتم. 

برایم سخت بود توی صورتش نگاه کنم و لبخند 

، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده و قرار نیست جان بزنم

 پسرش را به تاراج ببرم!

چندروز بعد، وسایلم را جمع کردم و آماده شدم تا به 

ماندم و وم. باید مدتی را در خانه تکین میگیالن بر

 رفتم.کردم، سپس به پایتخت مینفسی تازه می

بیگ به من داده بود را هم اسلحه کوچکی که ساری

ام گذاشتم و در دل از خدا خواستم که داخل بقچه

ام، اسلحه مجبور نشوم روی اعضای خانواده

قدر هم که از مرتضی دل خوشی بکشم... هرچه

تم و درواقع، از او متنفر بودم، اما نداش

توانستم بکشمش! باز توانستم... واقعا نمینمی

ام اصال با مارال خوب نبود و یا یاشار، به رابطه

ام بدی کرده بود که توان قدری به من و خانواده

گرفتن جانشان را داشته باشم. اما مرتضی... 
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هم ام بود، فاصله سنی زیادی بابازیپسرخاله و هم

آزاری بود و جز کاری که با نداشتیم، بچه آرام و بی

آیشن کرده بود، آزار و اذیتی از او ندیده بودم که 

بخواهم چندان کینه به دل بگیرم. اما اگر قتل 

توانستم از ریختن هورتاشم تقصیر او بود... نمی

خونش بگذرم... مجبور بودم خالصش کنم تا دل من 

 د...و روح آن مرحوم آرام بگیر

ها و خورد و خوراکشان را به برای بار آخر، بچه

آیشن سپردم و راهی شهر شدم تا سوار اتوبوس 

که سوار اتوبوس شدم، سرم را بشوم. به محض این

خواستم وقتی که به شیشه تکیه زدم و خوابیدم. نمی

رفتم و کلید رسیدم، خسته و کوفته باشم. باید می

جا رفتم. وسایلم را آنگبهار خانم میحیاط را از گل

 رفتم.سمت پایتخت میگذاشتم و سپس بهمی

همه در راه باشم. بدتر از آن، برایم سخت بود که این

طور که من حساب کرده بودم، غروب به پایتخت آن

رسیدم و این برایم مثل کابوس بود. آخ اگر می

فهمید که قرار بود کجا بروم و شبانه بیگ میساری
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شک پایم را قلم ها آواره باشم... بیابانهنگام در خی

 کرد!می

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت نوزدهم️▪

 

 

بهار ماندم و در زدم. منتظرش ماندم جلوی در گل

هایش به که پس از چنددقیقه، صدای "آمدم" گفتن

گوشم رسید. کمی خودم را جمع و جور کردم و چشم 

 به در دوختم.

زده و با دیدنم، ناباور و ذوق باالخره در را باز کرد

 گفت:

 جاست! آخ آهلل، شوکر!وای وای، ببین کی این-

با خنده و خجالت سالم دادمش. از جلوی در کنار 

که پایم را به داخل محض اینرفت تا داخل بشوم و به
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حیاط گذاشتم، مرا در آغوشش کشید و محکم به خود 

 فشرد.

قدر دلم برات تنگ شده بود گلین. وای چهدونی نمی-

 آهلل، من بیدارم؟ 

سر و صورتم را غرق بوسه کرد. شرمنده نگاهش 

 کردم و با خنده گفتم:

 باهار خانم. کنید گلام میخدا شرمندهبه-

ای آخی؟ بیا تو، بیا بریم باال. خسته چه شرمندگی-

راهی، یه چای بدم دستت. ناهار خوردی؟ انگار به 

افتاده بود مهمون داریما، قشنگ یه تابه پر  دلم

 میرزاقاسمی گذاشتم.

مرا به داخل خانه کشاند و بقچه و یایلقم را از من 

گرفت. گوشه خانه گذاشتشان و نگذاشت حتی بلند 

 شوم تا کمکش کنم.

 گردم. بشین گلین، بشین من االن برمی-

 رویم نشست.با سینی چای برگشت و روبه
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هات یز خوبه؟ اوضاع مرتبه؟ بچهچخبر؟ همهچه-

 طورن؟چه

دانستم، اما همه سوال پرسیدن را میمقصودش از این

ام خودم هم اشتیاقی برای تعریف کردِن ناتوانی

نداشتم. نفسم را پر افسوس بیرون فرستادم که 

 نگاهش رنگ غم به خود گرفت.

 چیزی شده؟-

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت بیستم️▪

 

 

ها که خوبن... حدود دوماه پیش، .. بچهواال.-

 خاتون فوت شد. مریض بود بنده خدا...فرنگیس

 اش و لبش را محکم گزید.زد روی گونه
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آهلل َمنی اُلدیرسین*. چرا من نفهمیدم؟ ای خدا... -

 اومدم به مراسمش.دونستم و میکاش می

باهارخانم. زنده باشید شما. اشکالی خدانکنه گل-

جا براشون بفرستید که یه فاتحه از این نداره، همین

 کنه. هم کفایت می

 سری از روی تاسف تکان داد.

خدا رحمتش کنه. پیرزن خیلی نازنینی بود. خیلی -

نازنین. یعنی مادرشوهر نبودها... قشنگ مادری 

 کرد برای عروسش. 

آره واقعا... برای من هم مادری کردن. دلم براشون -

زیز بودن. هرچند، اون تنگ میشه. خیلی برام ع

 کم اذیتم کردن، ولی دوستشون داشتم. اواخر یه

 دستی روی پاهایش کشید و نالید:

های هی ننه... همه ماها وقتی پیر میشیم، آدم-

کنیم. ولی چیزی ته دلمون اطرافمون رو اذیت می

کم رنجور میشیم. زود ناراحت میشیم. نیست که. یه

سیم ولمون کنن. بداخالق ترترسیم تنها بمونیم. میمی
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زنیم. باز کنیم. غر میمیشیم. دعوا می

خاتون مرحوم یکی دونفر رو داشت که فرنگیس

نازش رو بکشه. من این گوشه دنیا تنها موندم، خودم 

زنم، خودم با خودم قهر به جون خودم غر می

 کنم...می

کشید چاره... چه میبهار بیدلم برایش کباب شد. گل

 هایی و غربت؟در این تن

نفسم را کالفه بیرون فرستادم و دستم را روی 

 بازویش گذاشتم.

قربونتون برم. شما هم اگه دیدید خیلی حس تنهایی -

خدا که بودنتون برکته واسه کنید، بیاید پیش ما. بهمی

 من و بقیه. 

کنی، دونم تعارف نمیَمنه* آخی گلین. میقادون -

ولی نمیشه که این خونه و زندگی رو ول کنم. آدم 

ش میشه. توی غربت هم بمونه، شده دوروز، وابسته

خونه خود آدم که جای خودش رو داره. تو وابسته 

 گیالن نشدی؟ وابسته اون خونه نقلی ته کوچه؟
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 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 مقسمت بیست و شش️▪

 

 

 باهار خانم.االن میام گل-

ای نشسته، مشغول داخل خانه شدم و دیدم که گوشه

 جمع کردن وسایل داخل ساک است.

ت رو بده بهم، هرچی که الزمه رو بچینم بیا بقچه-

داخل ساک. بقیه چیزهایی که الزمته، بذار توی 

 هات. جیب

کنارش نشستم و مشغول باز کردن بقچه شدم. یک 

ه همراه داشتم، یک یایلق و مقداری دست لباس ب

 ام. پول، و اسلحه

ها را داخل جیبم گذاشتم. ها را به او دادم و پوللباس

 نگاهی به تفنگ انداخت و آرام پرسید:
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این رو هم بذارمش داخل ساک؟ گلوله که نذاشتی -

 کنه گونش؟توش؟ خودش که شلیک نمی

 خندیدم و سرم را به نشان نفی تکان دادم.

هاش رو درآوردم. توی اون کیسه نه، گلوله نه-

کوچولوییه که گذاشتم توی ساک شما. این اسلحه هم 

بمونه پیش خودم، خیلی بهتره. توی جورابم 

 ذارمش.می

 چشمانش را تا حد امکان درشت کرد.

 وای، جوراب نه. معلوم میشه!-

تومانم را باال زدم و شلوار و جورابم را نشانش 

 دادم.

جا، ذارم ایناز زیر پوشیدم. تفنگ رو مییه شلوار -

یکی شلوار رو هم بین کش جوراب و شلوار. پای این

اندازم روش. حاال یه تومان و یه پیراهن هم دارم می

 خواد معلوم بشه آخه؟از روش. چی می

 ام کشید.خندید و بامحبت، دستی روی گونه
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های اصیل ترک لباس پوشیدی. من درست مثل زن-

پوشیدم. چندتا شلوار، چندتا طوری میهمین هم قبال

 تومان، چندتا دُن*!

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت بیست و سوم️▪

 

 

باهار خانم. آخه کاری نداره برام تونم گلواال می-

تونم قدر ساده هستن که... میکه. بعدشم... مردها این

 کاری نداره برای من. ازش حرف بکشم، هیچ

دن و ترساندنش، ته دلم را خالی کرده این دلهره دا

بود. نکند مرتضایی که چندسال پیش دیده بودمش، 

زمین تا آسمان با مرتضای االن تفاوت داشت؟ اگر 

از آن پسربچه استخوانی و الغر مردنی تبدیل شده 

بود به یک مامور دولت مخوف و رشید... کارم زار 

 بود!
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 بهار پریدم و تند گفتم:های گلترساندنمیان 

خدا مراقبم! اسلحه دارم، مراقب خودم هم هستم. به-

م کار کنم. قبال هم باهاش تونم با اسلحهخوب هم می

 کار کردم. یعنی... خیلی باهاش کار کردم!

 ام نگاه کرد و بریده بریده گفت:به بقچه

با خودت... تفنگ داری؟ آخ آخ... َسن دای -

 سن*!کیم

 زده لب گزیدم.سرم را پایین انداختم و خجالت

خدا چاره نداشتم. خودتون که شرایط رو به-

باهار خانم. اگه با خودم دونید. مجبورم گلمی

زدم توی سر طرف؟ آوردم، با پاره سنگ مینمی

اصال این هیچی... من اومدم به یه شهر و استان 

م تنها. باید خوام هم برم به پایتخت. اون هدیگه. می

 مراقب خودم باشم یا نه؟

 اخمی کرد و با اندکی تعلل گفت:

 کی گفته قراره تنها بری؟-

 گیج گفتم:
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 جان؟-

 شانه باال انداخت و دست به سینه، کنارم نشست.

ذارم تنها بری. عروس دسته گل رو تنها نمی-

بفرستمش پایتخت؟ با خودم میری. اگه بخوای االن 

جا. من یه رسی اونمیافتی، شب هم راه بی

شون تونیم بریم و خونهدخترخاله آشنا دارم، می

 بمونیم.

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت بیست و چهارم️▪

 

 

شد! کالفه و پرخجالت این یکی را اصال رویم نمی

 نالیدم:

 باهار خانم...ولی گل-
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ذارم تنها پاشی و بری به همین که گفتم گونش. نمی-

اهات میام. باهم میریم و باهم شهر. من هم ب

ت یه آدم عادی بود، گردیم. حاال اگه پسرخالهبرمی

گفتم خودت از پسش برمیای. هیچی. اصال می

دونم ازت شناسمت، میتونی. چون میخودت می

خیلی کارها بر میاد و دل و جیگرش رو هم داری. 

ها باید ترسید. ولی اون یه آدم نظامیه. از این آدم

تونم بفرستمت تو دهن شیر. م باید ترسید. نمیخیلی ه

اون هم اگه خدایی نکرده بفهمه که برای چی رفتی 

کنه. بذار من سراغش، باهات خیلی بد برخورد می

 هم باهات بیام، خیال خودم هم راحت باشه. 

باهار خانم... خوام بهتون زحمت بدم گلآخه نمی-

 خودم تنها برم بهـ...

 میان حرفم پرید:

 اصال! تو تنها نمیری گونش. من هم باهات میام.-

 از کنارم بلند شد و تند گفت:
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من میرم آماده بشم و وسایلم رو جمع کنم. شاید -

خواستیم دوروزی هم تهران بمونیم. یه ساک 

ت رو بدی، بذارم توی کوچیک ببندم. تو هم بقچه

ساک. تا وقتی من آماده میشم، تو بگیر بخواب تا 

اه از تنت بره که باز قراره سوار خستگی این ر

 اتوبوس باشیم و چندساعت توی راه.

طرف اتاق خواب رفت و انگار که دارد با خودش به

 زند، بلند بلند گفت:حرف می

ببینم، آدرس خونه سمانه رو کجا گذاشته بودم؟ -

کنم؟ نهایت پیدا هم نکردم، اصال ببینم پیداش می

ی، هتلی، جایی. ادارمت و میریم مسافرخونهبرمی

 ساعت توی کوچه و خیابون بمونی.ذارم حتی یهنمی

همراه با بالشت و لحافی بازگشت و مرا به زور 

 روی زمین دراز کشاند.

بخواب، بخواب خستگی از تنت بره. دوساعت دیگه -

 کنم حاال.بیدارت می
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 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت بیست و پنجم️▪

 

 

 پرخجالت نالیدم:

 باهار خانم...آخی گلولی -

ولی نداریم گونش. بگیر بخواب خب، چرا لجبازی -

کنی؟ من هم باهات میام، یه هوایی به سرم می

گردیم گیالن. دارمت، برمیخوره. بعد هم برمیمی

چیز به خوبی و خوشی خوبه؟ بخواب، انشاهلل که همه

 پیش میره...

در رودربایستی و خجالت زدگی دراز کشیدم و سعی 

کردم برای دقایقی هم که شده، چشم ببندم و بخوابم. 

ها و جمالتی که دائم تکرار سرم پر بود از حرف

کدامشان را هم شدند و گاهی معنای هیچمی

 فهمیدم! نمی
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خواستم بیشتر از این، فکر کنم به اتفاقات پیش نمی

بهار زده بود. اما ناخواسته هایی که گلآمده و حرف

شد و رعشه به تنم هایش میذهنم درگیر حرف

هایی که او زده بود... به کل از افتاد. با آن حرفمی

زنده بیرون آمدن از دوئل با مرتضی ناامید شده 

ای دم بودم. فقط امیدوار بودم او هم مانند من، اسلحه

دستش نباشد یا حداقل... با مشت و لگد به جانم نیفتد 

بود که باید  وقترا از دستم نگیرد... آن و اسلحه

 خواندم...ام را میفاتحه خود و زندگی

های کسی، هوشیار شدم و سر جایم با صدا زدن

باز، به ای کشیدم و با چشمانی نیمهنشستم. خمیازه

 بهار چشم دوختم.گل

گلین؟ پاشو یه آبی به دست و روت بزن، یه چای -

 بخور، بعد بریم.

 چشمانم را با کف دستم مالیدم.

 ه؟ساعت چند-
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چهاره. زیاد نخوابیدی. همون دوساعت شدش. -

پاشو، تا تو بری صورتت رو بشوری و بیای، من 

 کنم.هم چای دم می

از زیر پتو بیرون آمدم و به حیاط رفتم تا دست و 

صورتم را بشویم. یایلقم را باال آوردم و خیسی 

بهار از داخل اش گرفتم که گلصورتم را با گوشه

 خانه صدایم کرد:

 ونش؟ گونش هاردا قالدون؟گ-

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت بیست و هفتم️▪

 

 

با خنده نگاهم را دزدیدم و مشغول گذاشتن اسلحه در 

 کش جورابم شدم.
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کنی به این وقتی توی موقان بزرگ بشی، عادت می-

گیری لباس پوشیدن. وقتی از سرما استخون درد می

که سردی  و مجبوری که خودت رو بپوشونی مبادا

پوشی که حداقل فلجت بکنه، همین چندتا چندتا می

درد نداشته باشی. اومدم گیالن و باز عرق کردم! 

هایی که بارون میاد هم جا خیلی گرمه. حتی وقتاین

که تونم فکر کنم به اینگرم میشه هوا. من که نمی

 بار تابستون بیام گیالن و عرق نکنم.یه

رد باشه، واقعا سرده و از هوای مرطوبشه. وقتی س-

تو تابستون، جوری گرم میشه که از بس عرق 

ها رو ولش کنی، قشنگ نصف میشی! حاال اینمی

افتیم. تو کن... زودتر وسایل رو جمع کنم تا راه بی

 هم چاییت رو بخور گلین، سرد شد دیگه.

سری تکان دادم و استکانم را پر چای کردم. خیره 

فتنمان فکر کردم و در ذهن به لبه براق فنجان، به ر

شد اگر من این زن اندیشیدم که چه میبه این می

 نازنین را نداشتم.
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قدری به او به او اعتماد داشته تکین حق داشت به

اش را به او بسپارد و بگوید باشد که کلید خانه

اش را داشت، برود و آبی به گل هروقت که حوصله

ازنینی بود و از های خانه بدهد. واقعا زن نو گلدان

منی که زخم از اهل خانه خورده بودم، حضور او 

 دانستم...را مثل نعمت می

باالخره به راه افتادیم و پس از جای گرفتن در 

بهار سرش را به صندلی تکیه داد و اتوبوس، گل

کرد، با هم نزدیک میهای کتش را بهکه لبهدرحالی

 بیرون فرستادن نفسش گفت:

خدا بیامرزه پدر هرکی که این صندلی رو آخیش... -

 ساخته. قشنگ کمردرد این چندوقتم دود شد!

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت بیست و نهم️▪
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بهار به راه افتادم. از اتوبوس پیاده شدیم و دنبال گل

ها عبور کردیم و نزدیک خیابان شدیم. از میان نرده

کنارش بمانم کنار خیابان، دستم را گرفت و گفت که 

 و حتی قدمی هم برندارم.

تری نسبت به رشت بود. پر از شهر شلوغ

هایی که های زرد و نارنجی، پر از اتوبوستاکسی

هایی که راندند، پر  از موتوریسمتی میهرکدام به

جمعی حرکت کرده و صدای گاه تکی، و گاه دسته

 خواست.شادی جوانان پشت ترک به هوا برمی

بهار رویم بود که گلم روی برج بلند روبهانگاه خیره

 دستم را کشید.

 بیا بشین دیگه دخترجان، واسه چی سرپا وایستادی؟-

 سرم را تند تکان دادم و نشستم.

هیچی... اومدم. شهر خیلی بزرگیه... و خیلی -

 خوشگل!

 خندید.
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تهران همینه. بذار بریم قشنگ توی دل شهر، ببین -

 چه خبره.

 کرد و پرسید: راننده نگاهمان

 کجا میرید خانم؟-

حوصله سمتش گرفت و بیبهار کاغذی را بهگل

 گفت:

 جا، آدرس رو بلدی دیگه؟میریم این-

 مرد تابی به سبیلش داد و پرغرور گفت:

شناسم خانوم، شوما تهرون رو مثل کف دستم می-

رسونمت میگی آدرس بلدی؟ بذار، دوسوته می

 مقصد.

داشتنی مرد شد. چه دوستحواسم پر لهجه عجیب و 

 کرد! جالب و پر آب و تاب، فارسی را صحبت می

ام شد که دستمال دور به گمانم متوجه نگاه خیره

زده، مشغول تمیز کردن گردنش را برداشت و شتاب

 ی جلوی ماشینش شد!فرمان و آن صفحه
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 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت بیست و هشتم️▪

 

 

 که از الی چشمش نگاهم کرد و گفت:خندیدم 

خنده! تو هم بگیر بخواب دیگه، مونده داره بهم می-

بگیر بخواب، تا پایتخت راه زیادی داریم. یا حداقل 

 هات برن.چشم ببند تا قرمزی چشم

 تر آورد و ادامه داد:سرش را نزدیک

کار بکنیم. فکر فکر کن ببین باید کجا بریم. باید چی-

خوای بری پیشش. چه وری میطکن ببین چه

که وقتی خوای بیاری. فکر کن به اینای میبهونه

خوای بکنی. خوب فکر کن کارش میدیدیش، چی

گونش، چون اون یه آدم معمولی نیست. درسته، توی 

ایل بزگ شده، ولی االن آموزش دیده. االن تمرین 
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کردن باهاش. شده یه سرباز. خدایی نکرده، زبونم 

میرم گلین! فکر کن ببین بشه من می الل، چیزیت

تونی مراقب خودت باشی. انشاهلل که طوری میچه

هرچی خیر و صالحه پیش میاد... ولی تو هم باید 

 مواظب خودت باشی دیگه قئزم.

بهار سرم را به شیشه تکیه زدم و چشم بستم. گل

توانستم بلند شوم و برم در گفت. نمیراست می

متش بگیرم و متهمش کنم. سشان، اسلحه بهخانه

یوردمان هم نبود که بتوانم به جنگل بکشانمش و 

اش بگذارم و تهدیدش کنم که اسلحه روی شقیقه

جواب درست را بدهد. قرار بود به شهر بروم. 

اش بروم و از او سوال و خواستم به داخل خانهمی

دادم جواب کنم. نباید همان اول کار، جوری جلوه می

خواهم طلبم را ام و میدنبال پاسخ آمدهکه انگار به

کرد که من برای انتقام بگیرم. نباید حتی شک می

ام و قصد سوءای دارم. باید خیلی آرام پیش آمده

بودم. باید برای هایم میرفتم. باید مراقب قدممی

گذاشتم و ام را کنار میشقیاندکی هم که شده، این کله
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بادا به سبب این دِل دادم که مبه حرف عقلم گوش می

 طاقتم، جان از کف بدهم...بی

با ایستادن اتوبوس، کش و قوسی به بدنم دادم و 

بهار ای کشیدم. نگاهم را به گلخمیازه طوالنی

دوختم، ساک را محکم در آغوشش گرفته و غرق در 

 خواب بود. آرام تکانش دادم و صدایش زدم:

 باهار خانم؟ رسیدیما فکر کنم.گل-

 

 ل هشتم: قََره زامانفص️◾

 امقسمت سی️▪

 

 

های العمل مرد و نگاهبهار که متوجه عکسگل

 متعجب من شده بود، سریع گفت:

 باره میاد پایتخت.اولین-

 مرد نفسش را بیرون فرستاد.
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اوخیش، فکر کردم البد ما ایراد میرادی داریم. خب -

گفتید دیگه نوکرتونم! حاال هم غمتون زودتر می

برم یه چندتا کنج ن تا رسیدن به مقصد، مینباشه، م

فکستنی ولی خوشگل رو نشونتون میدم. یه دوری 

 م.خوره پس کلهزنم و هوا میهم خودم می

 بهار غر زد:گل

دیرمون میشه آقا. بعد پول اضافه واسه کرایه هم -

 نداریم.

شوما مهمون مایید خانوم، نفرمایید! اصن آبجی، -

 دیگه، نه؟ َمنَه باخ! شوما تُرکی

بهار دوختم که با مخاطبش من بودم؟ نگاهم را به گل

 سر اشاره کرد که جوابش را بدهم.

 آره، آره تُرکم.-

یاخچی دا! من هم ننه بابام تُرک بودن، خودم بزرگ -

 شینید حاال؟جا. کجا میشده این

 اردبیل. شاهسونم.-
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بار دیگه اون کوه و آخ آخ، دلم رفت برای دیدن یه-

 جا؟جا خوبه یا اونحاال آبجی، این دشت!

نگاهی به سرتاسر شهر چراغانی اطرافم انداختم. 

شهری پر از زندگی. پر هیاهو و آشفته. انگار که 

شلوغی و عجله داشتن، از در و دیوار این شهر 

بارید. مردم شاد بودند، مردم عجله داشتند، مردم می

ی نداشتند. اشتیاق داشتند! اما چه فایده... مردم طبیعت

دانستند تاختن با اسب، در دل دشت موقان یعنی نمی

گونه باد به صورتت دانستند خوردن سیلیچه. نمی

سرد رودخانه و  تنی در آبدانستند آبیعنی چه. نمی

 در چله زمستان یعنی چه!

 لبخندی زدم و باغرور گفتم:

ارزه به معلومه، یه روز بودن توی موقان می-

 توی این شهر شلوغ!عمر زندگی یه

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾
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 لبخندی به رویش زدم.

 واال چی بگم. چرا... دلم خیلی براش تنگ شده.-

 ابروهایش را باال انداخت.

اومدی یه سر به خونه بزنی؟ دلت برای شوهرت -

 هم تنگ شده حتما، ها؟ واسه همین اومدی اصال!

 با خجالت خندیدم.

کم استراحت کنم و بعد برم واال نه، اومدم که یه-

 پایتخت.

 کنجکاو جلوتر آمد.

 پایتخت چرا؟-

خواستم چیزی بگویم که دستانش را باال آورد و 

 نگذاشت حتی یک کلمه حرف بزنم.

وایستا، وایستا. اصال یادم رفتش! تا تو چایی -

خوری، من پیکنیک رو روشن کنم، غذا رو می

قشنگ ناهار بخور، بعد باهم حرف بذارم گرم بشه. 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2860 

زنیم. کلی حرف داریم باهم. این مدت هم که می

نبودی ها، انگار یه چیزی کم و کسر داشتم. نه 

دردی، نه گوش شنوایی. بذار، زبونی بود، نه همهم

 االن میام.

ای حاوی نان بازگشت. ای بعد، با ملحفهرفت و دقیقه

 جلوی رویم پهن کرد که شرمنده گفتم:

 باهار خانم.خدا راضی نیستم زحمت بکشید گلبه-

باهار گفتنت بشم! زحمت چیه آخ من قربان اون گل-

آخه؟ تو هم مثل دختر خودمی. دختری که نداشتمش 

 و آرزوش موند روی دلم! صبر کن، االن میام.

تا غذا گرم بشود، سفره را چید و سپس با بشقابی 

 سمتم آمد.حامل میرزاقاسمی به

خوب ناهارت رو بخور، بعد باهم حرف اول -

دونم تو هم کلی باهام حرف داری. زنیم. میمی

دوماهه ندیدمت. شاید هم سه ماه! اول خوب بخور تا 

 کنیم حاال.جون بگیری، بعد صحبت می
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 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت بیست و دوم️▪

 

 

از کنارم بلند شد تا راحت غذایم را بخورم و خودش 

هایش شد. از ن مدت، مشغول شستن ظرفهم در آ

گفت، از شوهر کردِن شان برایم میدر و همسایه

شان. از فوت همسر زهرا و زن گرفتِن پسر همسایه

اکبرآقا و ازدواج مجددش با دختری بیست و اندی 

قدر گفت که باالخره خودش ساله. گفت و گفت و آن

 هم خسته شد.

آشپزخانه بردم. ها را به سفره را جمع کردم و ظرف

 خواستم تمیزشان کنم که نگذاشت و دستانم را گرفت.

برگرد بشین، من هم االن میام. نبینم دست به چیزی -

بزنی ها. دوساعت اومدی پیش من، اون رو هم 

 خوای کار بکنی. برو بشین ببینم!می
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که دستانش را با ای بعد، درحالینشستم که دقیقه

 مد و کنارم نشست.سمتم آکرد بهدامنش خشک می

خوای خب... تعریف بکن گلین. بگو ببینم، چرا می-

 بری تهران.

 پاهایم را به زیرم جمع کردم و با تعلل گفتم:

هامون... واقعیتش... یکی از قوم و خویش-

م... بهش شک دارم. دارم میرم دنبالش که پسرخاله

 ازش حرف بکشم.

 چشمانش تا حد امکان درشت شدند.

حرف کشیدن ازش، پا میشی و میری خاطر به-

ت گفتی؟ یه َمرده دیگه؟ تهران؟ گونش، پسرخاله

 آخی قئز... من بهت چی بگم؟

 عصبی و پراسترس گفتم:

تونم خب... با یکی از مردهای ایل هم می-

طوری کردم، ازش حرف کشیدم. که خب... کار این

 اون نبود. 
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اون رو ولش کن گونش. این یکی، توی تهران -

 کار داره.چی

 سرم را پایین انداختم.

 دونم. نظامیه فکر کنم.ماموره. نمی-

 اش کوبید.روی گونه

ذره به فکر یا ابلفضل! دیگه چی؟ دختر تو چرا یه-

 خودت نیستی؟

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 و یکم قسمت سی️▪

 

 

شیره! اَی بابا، دل ما رو هم که هوایی کردی هم-

برمتون یه چنددور توی شهر می ها،خیال اینحاال بی

چرخونمتون، قشنگ چشمتون به جمال شهر ما می

 روشن بشه، کمتر سوز اون طبیعت رو بدید به ما!
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 بهار اعتراض کرد:گل

 خواد آقا. مستقیم برو به مقصد.نه ها، نمی-

 بهار تنظیم کرد.مرد آینه را روی صورت گل

ید. نگران نباش خانوم، این گشتنه رو مهمون من-

 اصن قرار نیست ازتون پولی بگیرم بابتش که. 

بهار دوباره سرش را به صندلی تکیه زد و چشم گل

 بست.

کنی، فقط ما رو سالم بیلمییم* واال، هرکاری می-

 برسونی به مقصد. 

 ای به چشم. -

دستمال دور گردنش را برداشت و شیشه جلوی 

 ماشین را تمیز کرد. صورتم کمی جمع شد و با خنده

به حرکاتش نگاه کردم. مرد بامزه و خوش مشربی 

بود. نگاهم را به فضای بیرون از شیشه دوختم و با 

 اشتیاق، به تهران چراغانی نگاه کردم.

کرد، مغازه بود و مردم در رفت و تا چشم کار می

های درحال حرکت. مردم دسته دسته، آمد و ماشین



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2865 

رفتند و صحبت درکنار هم و باخنده راه می

کدامشان غمی روی صورتشان کردند. هیچیم

کدامشان تنها و غمگین نبودند انگار. نداشتند. هیچ

ای، پشت میز نشسته و هایشان جلوی مغازهبعضی

هایشان هم کنار درحال نوشیدن چای بودند. بعضی

 ای ایستاده، مشغول خوردن تنقالت بودند. دکه

ستم. نفسم را پر آه بیرون فرستادم و چشمانم را ب

سرم را به تن سرد شیشه تکیه زدم و برای 

 چندلحظه، چشم بستم.

ها خسته بودم و این کوفتگی تنم، حتی با ساعت

خواستم فرصت رفت. نمیاستراحت هم از تنم نمی

دیدن را از دست بدهم اما چشمانم از فرط درد، به 

 سوزش افتاده بود.
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ای نگه داشت و راننده رو به ماشین جلوی در خانه

 من گفت:

 خب خانوم، رسیدیم انگار. -

 بهار دادم.کرایه را حساب کردم و تکانی به شانه گل

 باهار خانم؟ رسیدیم. پیاده بشید.گل-

ای کشید. ساک را از ماشین پایین آمد و خمیازه

 سمت راننده خم شد.تر به آغوش فشرد و بهمحکم

 تتون درد نکنه آقا. زحمت کشیدید.دس-

چه زحمتی همشیره؟ وظیفه بود. بفرمایید شما، -

 معطلتون نکنم.

و دوباره ماشینش را روشن کرد و از کوچه خارج 

 بهار گفتم:شد. نفس عمیقی کشیدم و رو به گل

 خب... حاال باید کجا بریم.-

اش آویزان ای شد و ساک را از شانهنزدیک در خانه

 در را زد، بالفاصله رو به من گفت:کرد. تا 
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ام، تو هم پشت سر حواست باشه، من میگم خسته-

کم پرحرفه، سوال زیاد من بیای تا بخوابی. سمانه یه

 پرسه. طفلک تنهاست، حق داره. ولی خب...می

های زنی به همان لحظه، صدای "اومدم" گفتن

بهار ساکت شد. لبخندی به گوشمان خورد و گل

 و به در چشم دوختم. حرکتش زدم

در باز شد و قامت کوتاه و ریزه زنی جلوی در نقش 

بست. سریع سالم دادم که جوابم را داد و نزدیک 

 بهار شد تا بغلش کند.گل

 آخ من َسنه قوربان! سالم خاال قزی!-

دیگر را در آغوش کشیدند و مشغول روبوسی و هم

ا پرسی شدند. داخل خانه شدیم و سمانه در راحوال

 بست.

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 و سوم قسمت سی️▪
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زده خودم بهار روی زمین نشستم و خجالتکنار گل

 را جمع و جور کردم.

بذارید چای بیارم، بیایم حرف بزنیم باهم. خیلی -

 وقته ندیدمت، کلی حرف دارم باهات گلی.

 طرفم چرخید.بهار بهرفت و گل

تو خسته میشی، بعد من. یادت نره ها گونش! اول -

 ببین، از حاال شروع کن خمیازه بکش.

 لب گزیدم.

 کشم.خدا زشته. من خجالت میوای نه، به-

 ای. بابا خجالت واسه چی؟ خب واقعا خسته-

و جمله آخرش را با صدای نسبتا بلندی گفت که 

سمانه هم از آشپزخانه صدایش را بشوند. اعجوبه 

 زن! بود این

 سمانه با سینی چای آمد و کنارمان نشست.
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 بهار؟ مهمونت؟ راستی...ست گلکی خسته-

 نگاهم کرد و کنجکاو پرسید:

 گلی مهمونت کیه؟-

هایمان را یادش رفته باشد، گیج انگار که حرف

 نگاهم کرد.

مونه، جان؟ خب... مهمونمه دیگه! عروس همسایه-

شوهرش  دونیقرار بود شوهرش بیاد تهران. می

دیگه رو توی کیه؟ پسِر غزل. گفتم این دوتا هم

تهران ببینن، بعد شوهرش قراره برگرده به فرنگ. 

 خونه.جا درس میاون

جز آمدن تکین به تقریبا راستش را گفته بود، البته به

تهران را! با صدای سمانه، حواسم را معطوف او 

 کردم.

خیلی  تو عروس غزلی؟ آهلل َسنی ساخالسین* گلین!-

ماهی، چشمم کف پات! طفلک غزل خانم، زن خوبی 

 بود. 

 ناراحت گفتم:
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 لطف دارید شما. آره واقعا، خیلی زن نازنینی بود.-

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 و چهارم قسمت سی️▪

 

 

دستی روی پاهایش کشید و نفسش را کالفه بیرون 

 فرستاد.

، بهار؟ من برم شام درست کنمشام نخوردید که گل-

شما هم برید یه دوساعت بخوابید تا بیام و بیدارتون 

 کنم واسه شام. 

 بهار تند گفت:گل

خوایم. همون میریم نه قادُون َمنَه*، شام نمی-

 ی راهیم.کنیم، خستهاستراحت می

 بلند شد و دستی به تومانش* کشید.
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وا، تعارف چرا خاال قزی؟ بذار برم شام بذارم -

ذارم، یه لقمه دور هم میدیگه. نترس، غذای سبک 

خوریم. شما برید توی اتاق پشتی بخوابید. من می

 کنم.میام بیدارتون می

بهار دستی به پاهایش کشید و آرام رو به من گل

 گفت:

تو برو بخواب، من پاشم برم کمکش. دیگه خیلی -

 زشته تنهاش بذارم.

را که دید، بلندم کرد و مرا به اتاق برد. پتو و تعللم 

بالشتی را برایم گذاشت و ساک را هم کنار سرم، 

 روی زمین قرارش داد.

این هم بمونه پیشت. واال با اون چیزهایی که توشه -

ترسم زمین بذارمش، چیزی بترکه! تو راحت می

 بخواب، منم میام حاال.

اشته، خواب ای گفتم و سرم را روی بالشت نگذباشه

 مهمان چشمانم شد...
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های شب بود به گمانم. برای شام بیدارم کردند. نیمه

گفت آخرهفته است و باید باهم سری به سمانه می

سینما بزنیم. چنان با آب و تاب از سینما تعریف 

بار بروم و فیلمی که کرد که مشتاق شدم یکمی

 گفت را ببینم. می

شان کرد که متوجهیگاهی از اصطالحاتی استفاده م

داد ها را توضیح میشدم و گاه برایم معانی واژهنمی

 تا بهتر بفهمم.

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 و پنجم قسمت سی️▪

 

 

بهار رفتیم شب بود که باالخره با اصرارهای گلنیمه

میل، از ما خداحافظی کرد و با تا بخوابیم و سمانه بی

وابش شد! خوشم خ بخیری طوالنی راهی رختشب
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ناپذیر بود و اصال صبح و شب هم آمد که خستگیمی

 برایش فرقی نداشت.

طاقت حوصله و کمکمی سر جایم غلت خوردم و بی

توانستم بخوابم و نه رمق روی تشک نشستم. نه می

بهار و سمانه نگاهی به گلبیدار ماندن را داشتم. نیم

وری انداختم؛ هردویشان غرق در خواب بودند و ط

گمانم تا فردا بعدازظهر کردند که بهخر و پف می

 توانست تکانشان دهد.حتی فیل هم نمی

زور هایم را بهسرم را روی بالشت گذاشتم و پلک

روی هم فشردم. خیلی دل و جرئت داشتم که 

ام بگویم، به که چیزی به خانوادهتنهایی و بدون اینبه

با تکین هم تهران آمده بودم و حتی درباره دیدار 

 بهشان دروغ گفته بودم.

فهمیدند یا اگر... اگر مرتضی دانستم اگر مینمی

شان رو آورد و دستم پیش همهبالیی به سرم می

خواستم آبروی ریخته را جمع طور میشد، چهمی

 کنم...
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به پهلو چرخیدم و به فردایم فکر کردم. نباید کم 

هورتاشم  خاطرخوردم. بهآوردم، نباید شکست میمی

رساندمش. هم که شده، باید کار را به سرانجام می

قدر هم که برایم محال و دور از ذهن بود... هرچه

آمده بودم تا کار را به اتمام برسانم و حتی اگر کار 

شد که در گرفتن مرتضی هم نبود، وجدانم آسوده می

 حق هورتاشم، کم کاری نکردم...

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 و ششم ت سیقسم️▪

 

 

جلوی در خانه ایستادم و با تمام توان در زدم. 

دوباره به آدرس روی پاکت نگاه کردم و چشمانم را 

دادند ها و اسامی، نشان میروی در چرخاندم. شماره

ام. پس چرا در را باز که آدرس را درست آمده

 کرد؟نمی
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خواستم برگردم که در با صدای بدی باز شد و 

 از پشت سرم گفت:صدای آشنایی 

 کم کار داشتم... سالم!ببخشید، یه-

طرفش چرخیدم و با دیدنم جا خورد. قدمی به عقب به

جا بودنم را برداشت و چندباری پلک زد تا در آن

 هضم کند.

 گونش؟-

ابروهایم را باال فرستادم و به داخل خانه اشاره 

 کردم.

 کنی داخل خونه؟مهمونت رو دعوت نمی-

 کنار رفت و با تته پته گفت:از جلوی در 

کم ! واال انتظار نداشتم بیای، یهسالم خاال قزی-

 تعجب کردم. چرا، بیا تو.

کنار رفت و پا به داخل حیاط گذاشتم. خانه نسبتا 

با کلی کوچک و نقلی بود. چندین اتاق کنار هم بودند 

های در و پنجره و ایوان. نگاه کنجکاوم روی خانه
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چرخید که مرتضی به کنارم آمد و اطراف می

 زده پرسید:شتاب

از دیدنت، اون هم توی تهران تعجب کردم. یعنی... -

 انتظار نداشتم بیای.

 که نگاهش کنم، سری برایش تکان دادم.بدون این

 .سری کارهااومدم برای یهآره. باید می-

تیز نگاهش کردم که کمی خودش را عقب کشید و 

 اش گرفت.حالت متعجبی به چهره

 چه کاری؟-

خانه و سر برم سفارتبرای کارهای تکین، باید یه-

سری مدارک بگیرم تا پست کنم. تکین رو که یه

 شناسی؟ پسرعموی همسر مرحومم...می

روی کلمه "مرحوم" تاکید کردم تا حساب کار دستش 

به تکان دادن سرش اکتفا کرد و پس از چند بیاید. 

 لحظه پرسید:

 شناسی سفارت رو؟می-
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. که تو کمکم کنی. جانه، برای همین اومدم این-

آدرست رو از خاله گرفتم. فهمید قراره بیام تهران، 

 کنه.گفت مرتضی کمکت می

 موهایش را عقب فرستاد و کالفه گفت:

، سرپا نمون. تا ها... آره، آره. بیا بریم توی خونه-

 من آماده بشم، تو هم یه استراحتی بکن.

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 و هفتم قسمت سی️▪

 

 

بازوهایم را بغل کردم و نگاهم را به اطراف 

 چرخاندم.

 من همین حیاط منتظرتم.-



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2878 

طوری که نمیشه خاال قزی. بیا باال، توی حیاط این-

خل نمون. خوب نیست بمونی وسط حیاط و من دا

 خونه باشم.

میل و رغبت، پشت سرش راه افتادم و ای بیبا قیافه

دنبال خواست بهقدر دلم میدانست که چهفقط خدا می

 افتم و داخل خانه شوم!راه بی

تا داخل شدیم، به اتاق رفت و در را بست. از داخل 

 همان اتاق، با صدای نسبتا بلندی گفت:

 االن میام. تو بشین، سر پا نمون.-

خم شدم و کلت را از داخل جورابم بیرون کشیدم. 

هایی که داخل جیب کتم ریخته بودم، یکی یکی گلوله

داخل اسلحه گذاشتم و گلن گدنش را کشیدم. اسلحه را 

سمت پشت سرم، میان دستانم محکم گرفتم و آرام به

 اتاق رفتم.

باز رها شده و دستگیره در خراب بود انگار. در نیمه

تر، مشغول پوشیدن لباسش بود. طرفمرتضی کم آن

نزدیک در شدم و آرام در را باز کردم. شلوار 
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اش را از روی شلوار خانگی به پایش کشید ایپارچه

 و خواست کمرش را ببندد که آهسته صدایش کردم:

 مرتضی؟-

سرش را چرخاند و با دیدن اسلحه در دستم، 

 چشمانش تا حد امکان گشاد شدند. دستانش را باال

 برد و کمربند شلوارش را رها کرد.

 شده؟ چی... چی-

جایی که هات رو بگیر باال، بشین هموندست-

 هستی.

سمت کمربندش ببرد که خواست دستش را به

 اعتراض کردم:

 حتی به اون هم دست نزن!-

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 و هشتم قسمت سی️▪
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 نالید:

 شده گونش؟ نه غلط اِِلیسن؟چی-

 گفتم بشین مرتضی، سوال و جواب بیخود نکن!-

دانم از نشست و دستانش را پشت سرش گذاشت. نمی

فرط گرما بود و یا استرس، اما تمام تنم عرق کرده 

ام وار، خود را به در و دیوار سینهانهو قلبم دیو

کوبید. نفس عمیقی گرفتم تا آرام شوم، سپس می

 نشستم. رویش، روی زمیننزدیکش شدم و روبه

جا... خب، بذار بهت بگم واسه چی اومدم این-

سری حرف از زبونت بشنوم. قبل از خوام یهمی

خوام رو بگیرم، خود که من ازت جوابی که میاین

کنی. اگه جوابم رو گرفتم و جوابم تو برام تعریف می

حالت اگر کنم. ولی وای بهمنفی بود، که ولت می

 .کنم باشی..اونی که فکر می
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هایش را محکم روی سرش را پایین انداخت و پلک

 هم فشرد.

بپرس، بگو ببینم چه غلطی کردم که یادت رفته -

 براش تنبیهم کنید.

خیلی نامحسوس داشت طعنه کتک خوردن و رانده 

ای بود که خودش زد. البته خربزهشدنش را می

خورده بود و مسلما تقصیر من نبود که او 

ست درازی کند و به ناموس خواست به خواهرم دمی

 کرد! خودش هم رحم نمی

پاهایم را دراز کردم. کمی منتظر ماندم تا کوبش قلبم 

 تر شود. سپس گفتم:آرام

تعریف کن برام. هر کاری که در حق من و -

م کردی. به ضررت بودن یا نبودن رو من خانواده

کنم. پس سیر تا پیاز، باید برام تعریف معلوم می

 کنی.

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾
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 و نهم قسمت سی️▪

 

 

ناامید و پرافسوس نگاهم کرد و دستانش را پایین 

 آورد.

دونی... من دیگه چی باید چیز رو میخودت همه-

 بگم آخه؟

چیز! دونم. هیچچیز نمینه دیگه... من االن هیچ-

اومدم از زبون خودت بشنوم. و یادت باشه 

تی یه کلمه رو از مرتضی... اگر دروغ بگی یا ح

من قایم بکنی، با همین تفنگ یه تیر وسط پیشونیت 

 کنم.خالی می

 ام ماند و ترسیده پرسید:نگاهش خیره روی اسلحه

 اون تفنگ که پر نیست؟-

 قید شانه باال انداختم.بی
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خوای امتحانش کنیم؟ بذار یه شلیک به سقف می-

 بکنم.

 سریع گفت:

 دارم.نه، اون باال کفتر نگه مینه -

 برایش سری از روی تاسف تکان دادم.

پس بگو تا دونه دونه اون کفترهات رو به سیخ -

زنی، نکشیدم. تصمیم با خودته مرتضی، یا حرف می

 رسم.کنم و به خودت میها شروع مییا از اون

 لبانش را تر کرد و چهارزانو روی زمین نشست.

ی اون نش! ببین... دربارهپاهام درد گرفتن گو-

قضیه چندسال پیش اومدی حرف بزنی دیگه؟ من 

چندسال پیش یه خطایی کردم، ضررشم کشیدم. شد 

این که االن چندساله از یوردم بیرونم. حاال اون 

دونم... خطام رو بذاری پای جوونی، خامی، نمی

کنی. ولی به والی علی هرچی که خودت فکر می

چرا این غلط رو کردم و حاال  پشیمونم. پشیمونم که
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تونم جبران کنم م دور موندم. نمیاز خونه و خونواده

 گونش... کاریه که شده و...

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت چهلم️▪

 

 

 حوصله گفتم:میان حرفش پریدم و بی

 بعد از آیشن... بعد از آیشن رو بگو.-

 اخم ریزی روی صورتش نشست.

ای هم کردم و ن؟ کار دیگهیعنی چی بعد از آیش-

 خودم خبر ندارم؟

 پوزخندی زدم.

من رو رنگ نکن مرتضی. حداقل االن و توی این -

 وضعیتمون، بهم دروغ نگو.
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کار کردم من که این حرف نه، بذار ببینم! مگه چی-

زنی؟ اگر خطا و خالف بزرگی کردم که رو می

 نبخشیدنیه، بگو خودم هم بدونم.

های کاریکه نگاهم را روی تراشبلند شدم و درحالی

 دادم، شروع کردم به قدم زدن.بدنه کلتم حرکت می

دونم مرتضی. خوب فکر کن، ببین چیزی رو نمی-

 دونم... دزدی، کتک کاری...یادت نرفته؟ چه می

 مستقیم نگاهش کردم و تیز گفتم:

 قتل!-

 ای نگاهم کرد.حرف، برای دقیقهمبهوت و بی

.. دیوانه شدی! یعنی نمنه آخی؟ دیوانه شدی گونش.-

قتل؟ کیم، من؟ آره، من آدم بدی هستم. آدم کثیفی 

هستم اصال. ولی کشتن یکی دیگه آهلل وکیلی کار من 

نیست! خوبه خودت هم خوب شاهدی که خون 

 افتاد! کی رو بکشم آخه؟دیدم، فشارم میمی

 لبخندم کش آمد و با تفریح نگاهش کردم.
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خوای دروغ بگی و پنهان کنی وقتی من ِکی میتا -

دونم؟ من حتی جنازه رو هم دیدم چیز رو میهمه

مرتضی! ببین، الزم نیست قایم کنی یا بترسی! پس 

بگو بهم. بذار حداقل مطمئن بشم که خنجر از خودی 

خوردم و نمک روی زخم پاشیدین و برم به حال 

 خودم دل بسوزونم!

 

 انفصل هشتم: قََره زام️◾

 قسمت چهل و یکم️▪

 

 

 یک آن بلند شد که عقب پریدم. تقریبا داد زد:

َسن*؟ میگم من کسی رو نکشتم، نیه باشا توشِمی-

میگم جرئتش رو هم نداشتم. اصال من آدمش نیستم. 

آره، احمق بودم، یه مدت هم خیلی خر شدم و 

تونه بکنه. ولی کارهایی کردم که فقط یه حیوون می

گم االن وجدانم راحته. نه، اتفاقا طوری نبود که ب
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کنم، بیشتر تو عذابم. چون االن که بهش فکر می

کاری نکردم که بشه راحت از یاد بردش. من بابت 

اون روز بارها طلب بخشش کردم. چه از تو، چه از 

اون مرحوم، چه از خواهرت. حاال که بعد سه، 

جا که چهارسال یهو یادت افتاده و پاشدی اومدی این

وم اسلحه بکشی و دل بخواه مغزم رو بریزی روی ر

 کنه.ش فرق میفرش... این قضیه

 با تردید نگاهش کردم و آرام اسلحه را پایین آوردم.

 همین؟-

 بیرون فرستاد. نفسش را با شدت به

 همین چی؟ آره... همین!-

 اسلحه را غالف کردم سردرگم به دیوار تکیه زدم.

 قاتل تو نبودی.-

 ن، با خود زیر لب زمزمه کردم:گیج و حیرا

ترسید... مرتضی موقع ذبح مرتضی از خون می-

 شد که خون نبینه... مرتضی...دام قایم می
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 ای نسبتا دور پرسید:باتردید، از فاصله

 سان؟سن یاخچی-

سری تکان دادم و خم شدم تا اسلحه را به سر جایش 

 برگردانم که دوباره پرسید:

و کله سحر روم تفنگ کارت همین بود؟ بیای -

 بکشی و بری؟

 رمق گفتم:بی

باید خدات رو شکر کنی که کار تو نبود و زنده -

قول خودت، مغزت روی موندی، وگرنه االن به

 فرش بود.

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت چهل و دوم️▪
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خواستم از اتاق بیرون بروم که بازویم را گرفت و 

 مرا سر جایم نگه داشت.

 ُگئریم*... کی زده کی رو کشته؟دایان -

نگاه بدی به دستش انداختم که عقب کشید و دستانش 

 را به حالت تسلیم باال برد.

 خب، خب! -

 عصبی گفتم:

درباره کشته شدن... هورتاش... چیزی شنیده -

 بودی؟

 حرف فقط نگاهم کرد.ای، بیبرای لحظه

 نگفتن مگه کار گرگ و خرس بود؟-

تونست ؟ گرگ و خرس میکنیخودت چی فکر می-

یه شکارچی رو از پا دربیاره؟ مردی که کارش، 

 ها بود!حیوون پوشیدن پوست این

 به چهارچوب در تکیه زد و در فکر فرو رفت.
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خاطر همون، بعد از چندسال پاشدی اومدی تو به-

 کنی کار منه؟سراغ من، چون فکر می

 تونست باشه؟جز تو، کار کی میبه-

 داخت.شانه باال ان

بیلمیم واال! هورتاش توی ایل، بدخواه زیاد داشت. -

تونم بگم مرد خوبی نبود. اتفاقا خیلی هم آدم نمی

هاش هم کم نبودن. حسابی بود. ولی خب... دشمن

دادن ولی از پشت کسایی که شاید دست دوستی می

 زدن.خنجر می

 کنجکاو نگاهش کردم.

 مثال کی؟-

 ای باال انداخت.شانه

ی ونم. برو سراغ طایفه خودش. شاید کینهچه بد-

تر باشه. فقط یه کینه کم قدیمیها با هورتاش، یهاون

 تونه تهش به قتل تموم بشه.قدیمی می
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 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت چهل و چهارم️▪

 

 

 

 خواستم از خانه خارج بشوم که دوباره صدایم کرد:

ن بخواد اگر پیداش کردی، به من هم خبر بده. قانو-

اقدام بکنه، پای تو خیلی بد گیره. بذار به دست قانون 

 مجازات بشه.

 ، جوابش را دادم:که نگاهش کنمبدون این

کرد. اگر قانون جرئتش رو داشت که ولش نمی-

قانون االن با ما کاری نداره. جز خون مردم رو 

ای هم توی شیشه کردن، اصال مگه کار دیگه

 تونن داشته باشن؟می
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اش تکیه زدم. در خانه را بستم و به دیوار کناری

جا ماندم و چشم بسته، به دقایق ای آنبرای لحظه

 ام فکر کردم.گذشته

بهار را در نزدیکی خود شنیدم؛ صدای پراسترس گل

که از بازویم گرفته و مرا به سمتی درحالی

 کشاند، گفت:می

شد گونش؟ تو خوبی؟ صدای شلیکی نشنیدم چی-

 کار اون نبود، نه؟ آخی. 

 رمق نگاهش کردم.بی

باهار نه، کار مرتضی نبود... باید برگردیم گل-

خانم. باید برگردیم به خونه. باید منتظر یکی بمونم تا 

بیاد و باهاش حرف بزنم... شک به دلم افتاده 

باهار خانم... این شک داره روح و روانم رو گل

یه. فقط خدا خدا ، ببینم قضیه چخوره. باید برگردممی

 کنم توی چندروز آینده، بیاد و ببینمش. می

 روی دستش کوبید و متحیر گفت:

 آهلل اِلََمسین* گونش! وای، وای.-
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 سمت جاده کشیدمش.بازویش را گرفتم و به

خوام دوباره چشم تو جا نمونیم. نمی، اینبیاید بریم-

 چشم مرتضی بشم.

ت نیاورد و دوباره راه افتادیم. طاقطرف خیابان بهبه

 پرسید:

 ت نبود؟از کجا فهمید کار پسرخاله-

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت چهل و پنجم️▪

 

 

 نفسم را کالفه بیرون فرستادم.

ترسید. حتی االن هم که توی مرتضی از خون می-

ترسه و کارهای  دفتری دادن بهش. ارتشه، باز می

بح کردن که بار جلوش گوسفند ذیادم نبود، ولی یه

تونه کار اون باشه. فشارش افتاد و خورد زمین! نمی
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چون چیزی که من دیدم... خیلی وحشیانه بود 

تونست اون کار رو با باهار خانم. فقط یه قاتل میگل

هورتاشم بکنه. یه قاتل که هم جرئتش رو داشت، هم 

 ش رو... یکی که...کینه

 ادامه حرفم را خوردم و در دل گفتم:

که هم قد و قواره هورتاشم بود... یکی که  یکی-

خوب از رفت و آمدش خبر داشت... یکی که 

هورتاشم، انتظارش رو نداشت و نتونست کاری 

 بکنه چون براش قابل باور نبود...

 بهار کالفه گفت:گل

افتیم. من باید برگردیم گیالن. همین االن راه می-

شینیم یوسایل رو از خونه سمانه برداشتم. میریم، م

ی سمانه جای حرف زنیم. نه خونهباهم حرف می

زدنه، نه توی راه. باید بشینیم و باهم صحبت کنیم، 

ببینیم کی رو جا انداختی و یا سرسری ازش گذشتی. 

شون رو. ببینی دلیل کی باید دوباره یادت بیاری همه

قانعت نکرد ولی ولش کردی. برگرد سراغ همون. 
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موقع دیگه و بترسن، اونشاید منتظرش هم نباشن 

حرف میان. فعال بیا... بیا سوار ماشین بشیم و به

 زنیم...بریم، وقتی رسیدیم ازشون حرف می

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت چهل و ششم️▪

 

 

 

قدری آشفته بود که نماند تا با سمانه هم بهار بهگل

تشکر و او گفتم برویم و حداقل  خداحافظی کند. به

خداحافظی کنیم اما گفت خودش در فرصتی بهتر 

 رود.می

تمام راه را ساکت بودیم و هردو، غرق در فکر و 

اندوه خویش. من حتی توان صحبت هم نداشتم. 

ام را توانستم حرفی بزنم و پریشانی و آشفتگینمی



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2896 

ابراز نکنم. حالم اصال خوب نبود. حرف زدن با 

ت، وضعیت را بدتر مرتضی و کال آمدنم به پایتخ

 کرده بود. 

که به سر  باالخره به گیالن رسیدیم و تا وقتی

 ای حرف نزد.بهار حتی کلمهشان نرسیدیم، گلکوچه

شان را که دیدیم، کمی نزدیکم شد و آرام در خانه

 پرسید:

خب... بگو گونش. از اول تعریف کن، ببینم کجا -

جا رو غلط رفتی. باهم فکر کنیم، شاید یکی رو 

 انداختی.

سری تکان دادم و کمی تعلل کردم تا اتفاقات به یادم 

 بیایند.

ی صبحی که رسیدم، رفتم سراغ خواهرزاده-

بیگ، مارال. وقتی تازه نامزد کرده بودیم، ساری

خواستن برای هورتاش فهمیده بودم مارال رو می

 بگیرن ولی نشد. 
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نگاهی به اطراف انداخت و سپس در حیاط را باز 

د. منتظر ماند تا داخل شوم، سپس خودش آمد و کر

 در را بست.

 چرا فکر کردی اونه اصال؟-

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت چهل و هفتم️▪

 

 

اومد. چون چون مارال از من اصال خوشش نمی-

دونم کی پیشنهاد بار هم وقتی بیوه شده بود، نمییه

 داده بود بیاد و زن هورتاش بشه. چون...

های ایوان درآوردم و ایم را روی پلههکفش

 حوصله قدم برداشتم.بی

 بار هم من رو مسموم کرده بود.چون یه-
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سری از روی تاسف تکان داد و در خانه را باز 

 کرد. نگاهی به آسمان انداخت و پرسید:

جا؟ برم چندتا بادمجان هم هوا خوبه، بشینیم همین-

 بیارم، پوست بگیرم. 

 زده گفتم:خجالت

 باهارخانم.زحمتتون نشه گل-

چه زحمتی آخه؟ بیا تو، دوتا پتو ببر بنداز زیرت. -

 ایوون سرد و نموره.

پتوها را برداشتم، منتظر ماندم تا او هم بیاید و باهم 

 بازگردیم.

 کارش کردی؟خب، مارال رو چی-

واال... بردمش به جنگل، به بهونه گشتن دنبال -

جا ازش بودم. اون چندتا اسب که خودم ولشون کرده

حرف کشیدم... گفت از من تنفر داره، ولی از 

کنه قاتل پسرداییش؟ نه. بعدش هم گفت که کمکم می

 رو پیدا بکنم.

 با سبدی نزدیکم آمد و همراهم شد.
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 تو هم باور کردی حرفش رو؟-

تومستم باور نکنم. مارال از من متنفر خب... نمی-

خاطر گه بهبود.خودش هم خیلی واضح گفت. گفت ا

خوام جونش رو بگیرم، راحت باشم ولی تنفرش می

 اون قاتی پسرداییش نیست.

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت چهل و هشتم️▪

 

 

پتوها را پهن کردم و هردو نشستیم. مشغول پوست 

ها شد و در همان حال گرفتن و خرد کردن بادمجان

 پرسید:

 بعدش رفتی سراغ کی؟-

 پسرعموم!-
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بد نگاهم کرد که حس کردم خطای بزرگی طوری 

 از من سر زده. سریع توضیح دادم:

خواست. بعدش هم اومد قبل از ازدواجم، من رو می-

خبر بود، موافقت م چون بیسراغ خواهرم. عمه

ها ازدواج کردن ولی خواهرم نتونست و کرد. این

خواد جدا بشه. توی همون نامزدی، گفت می

خب... نتونست کاری  بیگ وساطت کرد وساری

ست. بکنه. جدا شدن و بعدش فهمیدم آیشن حامله

دونست، حالش بد شد و ماما آوردم باالی خودش نمی

سرش. گفت بچه سقط بشه، بهتره. وگرنه آیشنم زنده 

سری دوا و دارو مونه. من هم گفتم باشه و... یهنمی

داد بهم... بعد این خبر رو رسوندن به گوش یاشار. 

سرعموم. زد و بعد از فوت هورتاش، یاشار همون پ

بیگ گفت. بعد هم گفت چیز رو به ساریاومد و همه

کنه. ش، من رو خواستگاری میجای جون بچهکه به

 توی اون بلبشو بود که تکین به دادم رسید...

 اش را رها کرد و سری تکان داد.نفس حبس شده

 شرف آدامیدی!عجب بی-
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 یدم.زده نگاهم را دزدخجالت

دونم. ولی خب... برای من هم تقصیر داشتم. می-

سالمتی خواهرم بود. اون مرد دیگه جدا شده بود از 

تونست برای زنده موندن یا مردنش آیشن، نمی

 تصمیم بگیره.

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت چهل و نهم️▪

 

 

هرحال بابای بچه آره، جدا شده بود، ولی گونش به-

گفت، شاید نظرشون لر* میسقله آقاون بود.  اگر ب

 چیز دیگه بود.یه

اخمی روی صورتم نشاندم و دستانم را دور 

زانوهایم حلقه کردم. چندتا پیرمرد خارج از زندگی 
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خواستند برای زندگی و مرگ خواهر من ما، می

 حکم بدهند؟ اصال منصفانه نبود!

ی تن من باهارخانم. پارهآیشن خواهر من بود گل-

 تونستم بذارم بمیره آخی؟طور میچه بود.

واال چی بگم... سر از کارشون درنمیارم من هم... -

طوری فهمیدی کار اون آقا، ول کن این رو، چه

اسمش چی بود؟ آها، یاشار! از کجا فهمیدی کار 

 یاشار نبوده؟

چی بگم واال... همون روز با مارال حرف زدم. -

رفتم و اون  گفت امروز تا یاشار هست برم سراغش.

ها کشوندم جنگل. باهام حرف ی اسبرو هم به بهونه

داشت، واسه همین اومد. گفت از یکی خوشش میاد، 

ولی بهش نگفته با آیشن ازدواج کرده.  از ما هم 

خواست قایمش کنیم. که اول چیزی نگفتم، ولی بعد 

 اسلحه کشیدم روش و ازش سوال و جواب کردم.

 ترسید؟-

 نیشخندی زدم.
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م پره و... یه اشار خیلی ترسو بود. وقتی دید اسلحهی-

گرگ هم پیشمه... خودش اعتراف کرد. ولی... 

قدری خورد. فهمیدم اونهاش به دردم نمیاعنراف

تونست همچین کاری بکنه. یاشار ترسو بود که نمی

حتی از ترس آتای مرحومم، نیومد خواستگاری من، 

م رو از پا خواست اون مرحوطوری میوقت چهاون

 دربیاره؟
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با پشت دست، موهایش را از روی صورتش عقب 

فرستاد و شروع کرد به نگینی خرد کدون 

 های داخل ظرف.بادمجان

تونم طوری! پسرعموت رو میخب... پس که این-

های ترسو حتی جرئت ندارن کارهای بفهمم... آدم



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2904 

رو تنها انجام بدن. چه برسه به آدم کشتن. خودشون 

تونست کار اون باشه. این رو مطمئن که آره... نمی

 خط بزن. بعدش رفتی سراغ کی؟

 سرم را پایین انداختم و زیرچشمی نگاهش کردم.

 دار سابق!خواهرزن بخش-

طرفم چرخید که حس کردم گردنش سرش طوری به

 صدا داد. متعجب و مبهوت پرسید:

 اون واسه چی؟کیم؟ -

ام دستی پشت گردنم کشیدم و به دیوار پشت سری

 تکیه دادم.

واال... اون هم قبال اومده بود به موقان. چندتا دختر -

آورد شهر و توی رو به بهونه درس خوندن، می

بردشون برقصن رقصن، میهمین... جاهایی که می

، با هورتاش کرد. من فهمیدمو ازشون پول کسب می

رفتیم دخترها رو جمع کردیم و برگردوندیم، و تکین 

خانم اکرامی رو هم از موقان انداختیمش بیرون! 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2905 

هاش فکر کردم شاید اونه که خودش برگشته، یا آدم

 رو فرستاده تا... چه بدونم... جبران کنن.

های کثیفی پیدا میشن توی قدر آدموای... وای! چه-

بره؟ طور تونست دخترهای ما رو باین زمان. چه

 هاشون نفهمیدن؟طور خانوادهچه

طوری هم نبود که فرستادن. اینهردم یه نامه می-

خبر باشن. بعدش هم... ها ازشون بیخانواده

برد که آتا و آنا ندارن. یا پیش اون دخترهایی رو می

مونن. کرد، میهای یتیم رو بزرگ میزنی که بچه

بردن دختری که خانواده نداشت، براش خیلی 

 تر بود.راحت

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾
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خدا لعنتشون کنه که این کار کثیف رو با دخترهای -

 معصوم موقان کردن...

 سری تکان دادم.

دوسال بعدش -خدا لعنتشون هم کرد... اکرامی یکی-

گفتن هاش مییه بیماری بد گرفت و فوت شد. همسایه

 خیلی هم بد زجر کشیده.

چاقو را زمین گذاشت و برای چندلحظه، به آسمان 

 خیره شد.

 آی آهلل... قوربانون اُِلئم*.-

کردم به سکوت سنگینی میانمان حاکم بود. فکر می

هایی که ام. به حرفروزهای پشت سر گذاشته

بهار کرده هایی که گلمرتضی گفته بود. به صحبت

ه بود و... دوباره ظن و گمان بدی به دلم انداخت

بودند. به کسانی مشکوک شده بودم که شاید حتی در 

دیدم و حال مجبور بودم به سراغشان خواب هم نمی

 بروم.
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 بعدش هم پاشدی و اومدی سراغ مرتضی؟-

 نگاهش کردم و سرم را به نشان نفی تکان دادم.

قبلش رفتم سراغ یه مرد دیگه. یه مرد از نه، -

اومد و روستای پایین. وقتی هنوز نامزد بودیم، می

دخترها رو موقعی که توی رودخونه بودن، 

کرد. هورتاش هم فهمید و اومد. بهش نگاهشون می

شلیک کردیم و... مرد رفت به روستاشون. گویا 

کدخدا از روستا هم بیرون انداختش. اون هم دست 

ش رو گرفت و رفت شهر. طول نکشید بچه زن و

ش برگشتن. گویا زن دوم گرفته بود و که زن و بچه

باهاش رفته بود کال یه استان و یه شهر دیگه. اون 

تونست باشه، چون جرئت برگشتن به هم که نمی

قدری هم براش موقان رو نداشت کال. معلوم بود اون

هم  خاطرش برگرده. بعدشمهم نیست که بخواد به

 که اومدم سراغ مرتضی...

دستانش را داخل قابلمه تکان داد و چاقو را هم به 

 داخلش انداخت.
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برم این رو بذارم روی شعله، االن میام گلین. میام -

 تا باهم حرف بزنیم.

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت پنجاه و دوم️▪

 

 

 همراهش بلند شدم و به داخل خانه رفتم.

 کنم.من هم کمکتون می-

 نه، زحمت نکش. برو به کارهات برس.-

 یایلقم را روی موهایم مرتب کردم.

 واال کار که ندارم.-

 نگاهی به سر تا پایم کرد و پرسید:

هات توی لباس آوردی با خودت؟ سه روزه لباس-

 تنت هستن. برو عوضشون کن اگه آورده.
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 با دکمه پیراهنم ور رفتم و لب برچیدم.

ها هستن. کردم دیگه، همونی سمانه عوض خونه-

تونم برم از خونه خودمون هم باید بشورمشون. می

جا دارم. یکی، دو کوچه لباس بردارم، اون

 ست دیگه. برم و زود برگردم؟فاصله

اگه برات سخت نیست، برو. من هم غذا پختنم تموم -

 شورم.هات رو میبشه، لباس

ارید وای نه، زحمت نکشید. شرمنده میشم وآهلل! بذ-

شورم. بعدش هم، باید فردا برگردم خودم میام و می

 ای نداره.جا فایدهبه اردبیل. چون دیگه موندنم این

باشه دخترجان. پس تو برو، زود هم برگرد. معطل -

 پزم.ها گونش، دارم ناهار مینکنی

لبخندی به رویش زدم و با تشکر کوتاهی، از خانه 

توانستم در گیالن نمی بیرون رفتم. بیشتر از این

بمانم، وقتی کلی کار بر روی سرم ریخته بود و باید 

گشتم برای دیدن مارال و صحبت کردن با او. برمی

زدم حداقل باید قبل از ازدواجش، با او حرف می
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وقن دیگر گرفت... آنچون اگر وصلتی صورت می

اش را بگیرم و از او طلب حقیقت توانستم یقهنمی

 کنم.

خواستم فکر کنم به ین هم... حتی نمیدرباره تک

که مبادا تکین آنی که دنبالش هستم، باشد. فکر این

آورد. کردنش هم تمام روح و قلبم را به درد می

توانست این بدی را در حق خودش و تکین نمی

اش بکند. اصال آدم این کارها نبود. او عاشق خانواده

ت و پرستید. تنها دوسپسرعمویش بود، او را می

شریک و همدمش، برادر کوچکش بود. 

 توانست کار او باشد!توانست... نمینمی
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هوا، کلید داخل جیبم را مسان انگشتانم فشردم و بی

برایم مهم های پر آب گذاشتم. پایم را داخل گودال

قدری گر شوند. تنم بههایم خیس مینبود کفش و لباس

 بود که نیاز داشتم به این خنکی و خیسی.  گرفته

جلوی در خانه ایستادم و کلید را داخل قفل چرخاندم. 

و باغچه در را که باز کردم، نگاهم به حیاط کثیف 

پرعلف افتاد و دلم گرفت. این خانه تا بوده، رونق و 

 صفا داشت و حاال به این فالکت افتاده بود...

که به داخل خانه در حیاط را بستم و قبل از این

بروم، تومانم را باال زدم و پاهای شلوارم را هم باال 

کشیدم. شروع کردم از همان گوشه حیاط، به کندن 

های خشکیده و ن شاخ و برگها و جمع کردعلف

 شکسته.

ساعتی زمان برد تا کارم تمام بشود. چله تابستان یک

جا هوا بارانی و سرد بود و دستانم از بود اما این

 فرط سرما، کبود شده بود.
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جا ها را به پشت خانه بردم و همانهمه علف و شاخه

 ریختمشان تا خشک و تبدیل به کود شوند.

تم و آب داخل حوض را سپس به سراغ حوض رف

خالی کردم. شلنگ آب را برداشتم و سرتاسر حیاط 

را آب گرفتم تا بشویمش. خانه، تازه داشت رنگ و 

 گرفت.بوی زندگی به خود می

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾
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کارهایم که تمام شد، نگاهی به سر و وضع خودم 

هایم بد ضعیت لباسام گرفت. چنان وانداختم و خنده

شد با آنان به داخل خانه بودند که حتی رویم نمی

 بروم!
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رغم لرز خفیفی که بر جا درآوردمشان و علیهمان

هایم در تنم نشسته بود، مشغول شستن خودم و لباس

حوض شدم. وقت رفتن به گرمابه را نداشتم و مسلما 

توانستم راهی کوچه و با این سر و وضع هم نمی

 شوم! خیابان

شانس آورده بودم که دیوارها بلند و درختان، بلندتر 

کردند. از آنان بودند و از هر سه طرف، پنهانم می

شد یایلق از روی موهایم وگرنه حتی رویم نمی

 بردارم.

با لرز داخل خانه شدم و درها را باز گذاشتم تا بوی 

نمور و رطوبت خانه بیرون برود. جلوی بخاری 

روشن کردنش شدم و سپس به نشستم و مشغول 

سراغ بخاری اتاق رفتم. خانه سرد بود و بوی 

داد. شانس آورده بودیم قبل از رفتن، رطوبت می

ها را به وسط اتاق آورده و از تمام لحاف و تش

دیوار فاصله داده بودیم. وگرنه معلوم نبود که االن، 

 آمد.چه بالیی به سرشان می
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اس بیرون کشیدم که از داخل صندوقچه، چند دست لب

چشمم به بقچه کوچکی خورد. بقچه را برداشتم و 

باز کردمش.با دیدن لباس رنگین غزل که تکین 

خواست به من بدهد و نگرفتمش، دلم در سینه می

 فشرده شد. 

لباس را جلوی صورتم گرفتم و بوییدمش. عطر 

طور دستانش، هنوز هم روی لباس مانده بود. چه

ه او بدبین باشم، وقتی برایم توانستم نسبت بمی

قدر مردانگی و سخاوت به خرج داده بود و حتی این

 گذاشت که آب در دلم تکان بخورد؟نمی
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های غزل را پوشیدم و بلند شدم تا خودم را در لباس

پنجره ببینم. پرده اتاق را کنار زدم که با دیدن 

 داخل حیاط، دستانم همان باال خشک شدند.شخصی 

دیدم؟ این... این که یک خواب و رویا درست می

 نبود؟ حقیقت داشت؟

چرخید و نگاه سرگردانش دور تا دور حیاط می

کرد، آرام جا میکه ساک را در دستانش جابهدرحالی

 داشت.سمت خانه قدم برمیبه

ش ادر را باز کردم و نگاه مشتاقم را به چهره

توانستم تنگش شده بودم که نمیقدری دلدوختم. به

لب به سخن بگشایم. خدای من... خودش بود! 

 شد!باالخره آمده بود و... باورم نمی

تا چشمش به من افتاد، خیره نگاهم کرد و صدایم 

 زد:

 گونش؟-

ها را دوتا یکی باال آمد. ساک را و پلهخندیدم 

ها رها کرد و با چتد قدم بلند، جا روی پلههمان
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خودش را به من رساند. بغلش کردم و با تمام وجود، 

که عطر تنش، عطر تنش را به مشام کشیدم. طوری

 در تمام تنم رسوخ کرد و در ذهنم ماندگار شد.

 تم...دانسقدر دلم برایش تنگ شده بود و نمیچه

تنگی از آن روی موهایم را بوسید و با لحنی که دل

 بارید گفت:می

آخ... آرزوم بود در رو باز کنم و ببینمت. محال -

گفتم آرزوم کردم باشی. میبود. فکرش رو هم نمی

مونه! َمنیم گویَچک* قئزم... در حد همون آرزو می

 فصل هشتم: قََره زامان️◾
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سمت باال کشید ام را بهرا نوازش کرد و چانه موهایم

 ام را بهتر ببیند.تا چهره
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جا؟ چرا بهم نگفته بودی که قراره تو ِکی اومدی این-

بیای؟ من نوشته بودم این هفته، ولی آخه روزش که 

 معلوم نبود.

آمد روز پیش از اردبیل درآمده بودم. اگر به ایل می

گفت... برایم بد بیگ به او حقیقت را میو ساری

خواستم بگویم که به سراغ شد. از طرفی هم نمیمی

مرتضی رفته بودم. لبخندی به رویش زدم و گونه 

 زبرش را با سر انگشتانم نوازش کردم.

دیروز اومدم. گفتم سری به این خونه بزنم. شب رو -

باهار خانم بودم. االن هم برگشتم تا خونه رو با گل

گشتم اومدی، برمیفردا نمی تمیز کنم و... اگر تا

 اردبیل.

ام را عمیق بوسید و دوطرف صورتم را میان پیشانی

 دستانش گرفت.

تنگ تو و این خونه بودم گونش. فقط خدا قدر دلچه-

طور هر روز و شبم به فکر شماها دونست که چهمی

 کردم که زودتر بتونم برگردم.بودم و آرزو می
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 عمیقی به رویش زدم.کف دستش را بوسیدم و لبخند 

 بیا بریم تو خونه، هوا سرده.-

سری تکان داد و دوباره بغلم کرد که معترض 

 خندیدم و گفتم:

 تکین؟ َمنی بوشدا*! -

رهایم کرد و ساک را از روی زمین برداشت. 

که داخل خانه شدیم، تازه به همراهم شد و پس از این

سترس ام کوبیدم و باابهار افتادم. روی گونهیاد گل

 گفتم:

باهارخانم گفته بود واسه ناهار برم، ای وای، گل-

ذاشت. برم یکی رو بفزستم طفلک داشت ناهار می

 که بهش خبر بده.

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾
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 ابروهایش را باال فرستاد و با خنده گفت:

طرف. من رو اومد ایناتفاقا دیدمش که داشت می-

پرسی کرد و برگشت. نفهمیدم م و احوالدید، سال

اومد و... خب معلومه که چرا چرا داشت می

دونه قرار نیست برگشت! نگران نباش، خودش می

 بری.

 دست به کمر و ناراحت گفتم:

سئز*! گناه داشت پیرزن. حداقل برم تکین؟ انصاف-

هام هم موندن و ازش معذرت بخوام. تازه... لباس

 و بیارمشون.جا. باید برم اون

کتش را از تنش درآورد و از باالی در اتاق 

 آویزانش کرد.

هات رو هم کنی و لیاسبعدا میری و تشکر می-

تونی کم کم سفره رو پهن کنی، من برم میاری. می

 کم گوشت و مرغ بگیرم و بیام؟دوتا نون و یه



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2920 

سمت اتاق که بهساکش را برداشتم و درحالی

 رفتم، پرسیدم:می

ای، من میرم. تو استراحت نیستی؟ اگر خسته خسته-

 بکن.

بازگشتم که دیدم باخنده و دست به سینه نگاهم 

 کند.می

 دیگه چی؟ خوندم موندم، تو رو بفرستم خرید؟ -

 ای باال انداختم.شانه

قرار نیست بدزدنم. خودم از اردبیل تنها پاشدم و -

 جا.اومدم این

 سمتم برداشت.قدمی به

ونش خانم، چشمم روشن. تنها هم که چشمم روشن گ-

 میای گیالن! 

 من هم متعاقبا، قدمی به عقب برداشتم و خندیدم.

 تنهای تنها هم که نبودم، یکی باهام بود.-
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 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت پنجاه و هشتم️▪

 

 

 

نگاهش رنگ تعجب به خود گرفت. دو قدم مانده را 

 ش گرفت.بلندتر طی کرد و کمرم را میان دستان

تو که گفتی تنها اومدی، حاال میگی یکی باهات -

 بوده؟ ُگئزدَریم آیدئن*!

خندیدم که مرا به در اتاق پشت سرم چسباند و ردی 

 صورتم خم شد.

 با کی بودی حاال؟-

 پروا گفتم:جرئت به خرج دادم و بی

 غریبه که نیست. یه آشناست اتفاقا.-

 وقت؟ِکی باهاش آشنا شدی اون-
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روس طایفه شما شدم! البته آتابیگ وقتی ع-

دونست که با اون میام. یواشکی همراه خودم نمی

 آوردمش.

 جدی نگاهم کرد و آرام پرسید:

 کنی دیگه، نه؟گونش داری اذیتم می-

 کنی یاخچی اُغالن*؟خودت چی فکر می-

بین چشمان و لبانم به حرکت درآمد و نگاهش 

 که خیره به لبانم بود، آرام زمزمه کرد:درحالی

کنم که ببوسمت... جوری که دارم به این فکر می-

نفست بند بیاد و دیگه فکر اذیت کردن من به سرت 

 نزنه.

سرش را پایین آورد و تا حد امکان نزدیکم شد. 

رغم هایم علیناخواسته چشمانم را بستم و نفس

روی ضربان باالی قلبم، کند شدند. صورتش را روبه

کشید. دوست داشت صورتم نگه داشته و نفس می

 عذابم بدهد؟



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2923 

اش را که احساس کردم، پلک گشودم و نگاه خیره

 آرام گفتم:

 با ُکلتی که آتابیگ بهم داده بود اومـ...-

ها ای که پس از مدتام ناتمام ماند و مانند تشنهجمله

 برسد، مرا بوسید... به آب

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت پنجاه و نهم️▪

 

 

اش را با همان بوسه تنگیخواست تمام دلانگار می

رفع کند. قصد جدا شدن نداشت و هرلحظه، عطشش 

 شد.برای بوسیدنم بیشتر می

که سعی داشتم با خنده از او فاصله گرفتم و درحالی

 گفتم: دم عمیقی بگیرم، بریده بریده

 دلم برات تنگ شده بود تکین.-
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دونی چی به سر من تنگ بودی؟ پس نمیفقط دل-

 اومده بود ُگئَزل قئز*.

ام را با انگشت شصتش نوازش کرد و روی گونه

صورتم خم شد که انگشتانم را جلوی لبانش گرفتم و 

 موزیانه گفتم:

 قرار بود بری خرید. هوا داره تاریک میشه ها!-

فه بیرون فرستاد و کمی از من فاصله نفسش را کال

 گرفت.

 دیدنت سیرم کرد وآهلل!-

بهانه نیار تکین. اِ! برو، تا تو بیای من هم از -

 کنم.انباری ذغال میارم بیرون و آتیش روشن می

میل از من فاصله گرفت و کتش را از باالی در بی

 اتاق کناری برداشت.

 گردم.پس... من زود برمی-

 رایش تکان دادم.با خنده سری ب

 منتظرتم.-
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با بیرون رفتنش، خود را به آشپزخانه رساندم و 

لیوان آبی پر کرده، الجرعه سر کشیدم. لیوان را به 

ام تکیه زده و به در بسته چشم دوختم. آمدنش گونه

قدر دور از انتظار و ماند. همانبرایم به رویا می

 شیرین...

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 شصتمقسمت ️▪

 

 

 

ها آتش به راه کردم و آمد و آستین باال زد تا گوشت

را به سیخ بکشد. کنار آتش، مشغول گرم کردن 

های کردن سنگدستانم بودم که آمد و پس از مرتب 

 ها را روی آتش چید.دوطرف آتش، سیخ

 سوی آتش، خیره نگاهم کرد و پرسید:از آن
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 کنی؟به چی داری فکر می-

 یرون فرستادم.نفسم را پر آه ب

که توی این چندماه، نتونستم حتی یه نشون از به این-

خوردم. رفتم، به در بسته میقاتل پیدا کنم. هرجا می

فهمیدم اون نیست و این رفتم، میدنبال هرکی که می

کردم. کسی نمونده دیگه... مدت اشتباه فکر می

 کس! نتونستم برای مرگش کاری بکنم تکین.هیچ

جا کردن یین انداخت و مشغول جابهسرش را پا

 ها شد.سیخ

 شاید خوب نگشتی دنبالش.-

کار بکنم. دیگه فکرم دونم کجا برم و چیدیگه نمی-

کردم یه سراغ کسی نمیره. هرکسی که حتی خیال می

درصد ممکنه قاتل باشه، رفتم سراغش. حتی یه مرد 

توی روستای پایین. حتی اون آهنگری که هورتاش 

کوچیک کرده بودش! اون طفلک رو هم با  یه تهدید

هاش قسم خورد انبر داغ تهدیدش کردم، به جون بچه

که کار اون نبوده و عاشق هورتاش بود و حاال اگه 
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اتفاقی هم افتاده بود، تموم شده و رفته! مرد گنده 

زنم، به گریه وقتی شنید دارم درباره قتل حرف می

 افتاده بود.

 

 انفصل هشتم: قََره زام️◾

 قسمت شصت و یکم️▪

 

 

 اش کشید و آرام زمزمه کرد:دستی به چانه

 کس نمونده که بهش مشکوک باشی. نه؟پس هیچ-

توانستم به رویش بیاورم و حرفی که بر مسلما نمی

سر دلم مانده بود را بزنم. اگر این دل وامانده نبود، 

با همین سیخ داغ حرف از زیر زبانش بیرون 

 دم و به طعنه و شوخی گفتم:کشیدم! لبخندی زمی

یه تو از زیر دستم در رفتی که خب... حاال از زیر -

 زبونت بعدا میشه حرف بیرون کشید.
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 اخمی روی صورتش نشاند و جدی گفت:

اش شوخی هم نکن گونش. من سر اون حتی درباره-

کردم. حاضر نبودم مرحوم با آنام هم شوخی نمی

من حرف  خار به پاش بره، میگی از زیر زبون

 بیرون بکشی؟

دلخور شده بود انگار. حق هم داشت! اما خب... 

ای برایم نمانده بود. تقصیر من چه بود؟ دیگر چاره

به هر ریسمانی چنگ زده بودم، پاره شده بود و من 

 ام...مانده بودم و این فکر مشوش و آشفته

منظور تکین؟ مگه من گفتم که ناراحت بشی؟ بی-

 بود.

 که نگاهم کند گفت:آند و بیسری تکان دا

 وقت.ها نکنی باهام. هیچدیگه از این شوخی-

خور رو دستم را روی بازوهایم گذاشتم و دل

 برگرداندم.

زنم. کنم، نه کال حرف میباشه. نه شوخی می-

رفتارتر بشه، رفته و کم خوشکه یهعوض این



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2929 

برگشته روم! اصال حقته همون دوری زهرمار 

ساعت اول بعد از تنگ بشی، بلکه یکبکشی و دل

 اومدنت بشه تحملت کرد!

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت شصت و دوم️▪

 

 

ای خندان نگاهی به او انداختم که دیدم با چهرهنیم

هایم را گوش دقت، حرفچشم به من دوخته و به

 دهد.می

 من زهرمارم؟-

 چشمی برایش نازک کردم. پشت

چیز بدتر از زهرماری! اصال خود ماری. فقط یه-

 کنی.زنی، کام آدم رو تلخ مینیش می
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رویش ایستادم. ناگهان بلند شد که از جا پریدم و روبه

اش را پنهان کند اما چال روی سعی داشت خنده

 داد! اش، تمام تالشش را به باد میچانه

 نزدیکم شد و آرام گفت:

جا بگیرم کامت رو شیرین بکنم کاری نکن همین-

 گونش!

 تای ابرویی باال انداختم.

خودت رو چی فرض کردی؟ قند و شکر؟ همون -

ای هستی که روز اول دادهمرد زهرمار عصا قورت

زدم دیدمت. اصال حقت بود همون روز یه تیر می

طوری تهدید وسط پیشونیت که حاال من رو این

 نکنی! 

 خندید و سری برایم تکان داد.از ته دل 

رحمی! من عصا رحمی گونش. خیلی بیخیلی بی-

داده و زهرمار بودم؟ یا تو خیلی وحشی قورت

 بودی؟
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خواستم جوابش را بدهم که خودش را به من رساند 

 و دستانم را مهار کرد و پشت کمرم قفلشان کرد.

 طلبکار پرسیدم:

 که من وحشی بودم، آره؟ -

 شد و با شیطنت گفت:روی صورتم خم 

های وحشی آره، دخترک وحشی! با اون چشم-

روشنت و اخم روی صورتت، با اون جدیت توی 

نگاهت و تفنگ توی دستت... وقتی دیدمت دلم 

 ریخت!

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت شصت و سوم️▪
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توانستم فکر کنم چیزی ته دلم فرو ریخت انگار. نمی

اش، تمام ن آرام و نجواگونهو با آن نگاه خمار و لح

 فکر و ذهنم را به تمنای دل باخته بودم.

تر آورد که با شنیدن بوی سرش را نزدیک

سوختگی، لبخندی کنج لبانم جا خوش کرد و آهسته 

 زمزمه کردم:

 کبابت سوخت آقای زهرمار!-

سمت آتش بازگشت تا بچرخاندشان. کرد و بهرهایم 

سری برایم تکان داد و با سر اشاره کرد تا به داخل 

 خانه بروم.

زحمت پهن کردن سفره رو بکش، من االن -

 میارمشون.

 بازوهایم را بغل کردم و با عشق چشم به او دوختم.

 توی ایوان پهن کنم؟-

 آره، بیارش بیرون. هوا خوبه.-

و نان و آب را هم داخلش  سفره را پهن کردم

گذاشتم. تا تکین بیاید، کمی سبزی تمیز کردم و داخل 
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حوض شستمشان که با باال رفتنش، جمعشان کردم و 

 من هم کنارش جای گرفتم...

قصد بازگشت به موقان را کردم و تکین هم گفت که 

ای را در ایران بماند آید. قرار بود دوهفتههمراهم می

اش را صرف راه هفتهگفت یک و سپس بازگردد. که

 تواند همراهمان در ایل باشد.هفته میکند و یکمی

بهار خداحافظی کردم و سوار ماشین تکین از گل

شدم. مسیر طوالنی بود و او هم خسته راه. 

خواستم بیشتر از این معطلش کنم. راضی هم نمی

شد که همراهم بیاید و با اتوبوس بازگردیم. نمی

شود و بازگشت خودش سخت می گفت مسیرمی

 خواستم به روز رفتنش فکر کنم...من... حتی نمی

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت شصت و چهارم️▪
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طرفش به اردبیل که رسیدیم، فکری به سرم زد. به

 چرخیدم و آرام پرسیدم:

 جایی دیگه؟هفته آینده اینگفتی تا یه-

 سری تکان داد.

 طور؟آره. چه-

میشه دوروز اول رو نیای سمت یورد؟  خب...-

خوام کسی من... شاید بخوام یه کاری بکنم، که نمی

 بفهمه تو برگشتی. 

 که نگاهش را از جاده بگیرد، جدی گفت:بدون این

 کار بکنی؟خوای چیاول بگو ببینم می-

 جا شدم.سر جایم جابه

فعال که مطمئن نیستم. ولی صبر کن. من باید -

چیزی شک کردم. تا ازش مطمئن  به یهجایی برم. یه

 تونم بهت چیزی بگم.نشدم، نمی

 ابروهایش را باال فرستاد و متعجب گفت:

 کنی؟ دستت درد نکنه دیگه.از من هم قایمش می-
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تکین؟ اذیت نکن. وآهلل مقصودم تو نیستی، اتفاقا -

شاید بخوام تو رو طعمه کنم. ولی فعال نباشی، 

 ودم میام دنبالت و میارمت.بهتره. وقتش که رسید، خ

دستی روی صورتش کشید و ماشین را به کنار جاده 

 زد.

 من این دوروز رو کجا بمونم؟-

 نگاهی به اطرافمان انداختم.

اش دار تونی توی ماشینت بمونی؟ یه گوشه نگهمی-

که کسی نبینه. من هر دوروز میام و بهت سر 

یعنی... کل این دوروز رو پیش توام! منتها زنم. می

 کسی ندونه که اومدی.

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت شصت و پنجم️▪
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 ابروهایش را باال فرستاد و مشتاق نگاهم کرد.

هفته رو تونم کل یهطوری باشه که میاگر قراره این-

 گوشه قایم بشم و منتظر اومدنت بمونم! یه

رایش نازک کردم و رو گرفتم. با خنده پشت چشمی ب

طور اذیتم کند و با خوب یاد گرفته بود چه

 هایش اللم کند! حرف

به نزدیکی یورد که رسیدیم، از او خواستم تا ماشین 

ام هم داخل را همان اطراف نگه دارد و بقچه

ماشینش بماند. سوغاتی که همراه خود برداشته بودم 

 تم:را به زیر بغل زدم و رو به تکین گف

داره تاریک میشه دیگه. من برم باال، یه ساعت -

بشینم پیششون و برگردم پیشت. یه اسب هم میارم تا 

جا بمونه پیش تو که اگر خواستی بری باال، ازش این

های ماشین رو بکشی استفاده کنی. یادت نره، شیشه

 باال. هوا سر...



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2937 

در طرف صورتم را گرفت و باز لبانش مهر داغی 

انم را مهر زدند. از من فاصله گرفت و با شدند و ده

 لذت نگاهم کرد.

مراقب خودم هستم. شاید بخوام ماشین رو ببرم -

جا کمتر کسی میره و میاد. سمت جاده جنگل، اون

 جا.اگر خواستی من رو ببینی، بیای اون

 اش را بوسیدم.هایم بلند شدم و گونهروی پنجه

لت نکنم... تو هم دَه*. برم دیگه، معطُگئزدَریم اوس-

 جا شو.کم جابهکم

توانستم حدس بزنم برگشتم و از سنگینی نگاهش، می

ام کند. از دیدرسش که که مانده تا با نگاهش بدرقه

خارج شدم، نفسم را محکم به بیرون فرستادم و 

هایم را کمی تند برداشتم تا زودتر خود را به قدم

 یورد برسانم.

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت شصت و ششم️▪
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زار را نفس کشیدم و گذاشتم تا عطرشان بوی چمن

جا تنگ شده قدر دلم برای اینبه جانم نفوذ کند. چه

 بود! 

جایی وسایل، برام نزدیک به آالچیق بودم و جابه

کمی دشوارتر شده بود. دستانم درد گرفته بودند و 

ها هم نبود تا کمکم کند. سابقه حتی یکی از بچه

قدر خلوت بشود... بقیه کجا اشت این اطراف اینند

 بودند؟

تر از من راه طرفبا دیدن مردی که کمی آن

 هایم از هم باز شدند و صدایش کردم:رفت، اخممی

 آقا؟ بیر* لحظه...-

هایم از طرفم چرخید که با دیدن چهره آشنایش، اخمبه

بیگ نبود؟ اسمش... هم باز شدند. برادرزاده ساری

 آوردم.خاطر نمیرا به اسمش

 به خودش اشاره کرد و پرسید:
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 َسن؟َمنَّن-

 سری تکان دادم.

 َهه*، َگل بورا*.-

 ها را به دستش دادم.جلوتر آمد و چندتا از بسته

بیگ بیاریشون؟ تونی برام تا آالچیق ساریمی-

 تونستم نگهشون دارم.سنگین بود، دیگه نمی

 ها را از دستم گرفت.ها و پالستیکاز بستهچندتا 

 بیگ شلوغه ها.باشه، بده بیارم. فقط آالچیق ساری-

که دستانم را دستانم کمی خلوت شده بودند. درحالی

ام از شدت درد جمع شده بود، دادم و چهرهتکان می

 پرسیدم:

 شلوغ واسه چی؟ مهمون داریم؟-

سر و صدا ها. عاقد آوردن، عقد ماراله. خیلی بی-

 شوهرش دادن.

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2940 

 قسمت شصت و هفتم️▪

 

 

مگر قرار نبود حداقل تا بازگشت من صبر کنند؟ 

بیگ چرا عجله به خرج داده بود؟ او اصال... ساری

 که چندان موافق این امر هم نبود. 

 سری تکان دادم و به آالچیق خودم اشاره کردم.

ببرم آالچیق خودم  جا.پس باهام بیارشون اون-

 کنم.جاشون میبذارم، بعدا جابه

 داخل آالچیق شدیم و او هم پشت سرم آمد. 

 وسایل رو کجا بذارم؟-

 ای اشاره کردم.با سر، به گوشه

 جا، بعد برو. دستت درد نکنه.بذارشون اون-

وسایل را گذاشت و به پشت پرده رفتم تا لباسی از 

ه حضورش در داخل صندوقچه در بیاورم که متوج

 پشت پرده شدم.
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 شوهرت... ِکی قراره برگرده؟-

حضورش آن هم در این فاصله... هیچ دلیلی جز 

توانست داشته باشد. دستم را افکار مسمومش نمی

 سمت جورابم بردم و جوابش را دادم:آرام به

 طور؟فعال معلوم نیست. چه-

سمت پرده آمد که اسلحه را از جورابم دستش به

اش ردم و از پشت همان پرده، به سینهبیرون آو

 چسباندم.

ات خالی دستت رو ول نکنی یه گلوله توی سینه-

 کنم َعمی اوقلی*!می

 سر انگشتانش پرده را رها کردند اما تکان نخورد.

 چرا باید فکر کنم که گلوله داره؟-

از دهانش بیرون آمد، گلن گدن اسلحه را تا حرف 

کشیدم و شلیکی به سقف آالچیق کردم که عقب پرید 

 و تقریبا داد زد:

خب، خب! من میرم. تو اون تفنگ رو بیارش -

 پایین!
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 قسمت شصت و هشتم️▪

 

 

 

ای کشیدم و از آالچیق بیرون رفت که نفس آسوده

زمین انداختم. اصال جا، روی خودم را همان

ای، آرامش داشته باشم. توانستم برای دقیقهنمی

ها محاصره کرده بودند و سراسر خانه مرا گرگ

منتظر بودند تا فرصتی مناسب ببینند که حمله کنند. 

دادند و نه نه مجالی برای زندگی خوش به من می

 حتی فرصتی برای نفس کشیدن.

را میان دستانم اسلحه را به سمتی پرت کردم و سرم 

ای نشسته، به تیرک پشت سرم تکیه گرفتم. گوشه

دانستم چه مدت گذشته بود که زدم و چشم بستم. نمی

 صدای آشنایی، مرا از انبوه خیاالتم بیرون کشید:
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 گلین؟ هارداسان*؟ گونش قئز؟-

 دستی پای چشمانم کشیدم و از سر جایم بلند شدم.

 اومدم آتابیگ.-

و تا مرا دید، عصایش را به پرده را کنار زدم 

کناری گذاشت و دستانش را برای در آغوش کشیدن 

 من باز کرد.

 قادُون َمنَه*، خوش َگلدون*.-

اش کاشتم. موهایم ای روی شانهبغلش کردم و بوسه

 را نوازش کرد و پرمحبت پرسید:

 ِکی رسیدی؟ چرا تنها نشستی؟ -

اش بردارم، که سرم را از روی شانهبدون این

 جوابش را دادم:

 چنددقیقه میشه. تازه اومدم.-

 از من فاصله گرفت و جدی نگاهم کرد.
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اون صدای شلیک از این آالچیق بود، مگه نه؟ من -

فرق صدای تفنگ شکاری و تفنگ کوچیک رو 

 شناسم.خوب می

 سرم را پایین انداختم و لب گزیدم.

ای که بهم داده بودید رو چیزی نبود، خواستم تپانچه-

 متحانش کنم.ا

 اخمی کرد.

هات خیسن امتحانش کنی؟ برای همین پای چشم-

 گلین؟ بیا بشین ببینم، من پاهام درد گرفتن.

به پشتی تکیه زد و چراغ نفتی گوشه اتاق را روشن 

 کردم تا بهتر ببینمش.

 شده بود؟ بگو بهم، چی-

 هیچی آتابیگ...-
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 با تحکم صدایم کرد:

گونش خانم! بگو چی شده. راستش رو هم بگو. -

حداقل به من پیرمرد دیگه دروغ نگو که خوب 

 تونم فرق راست و دروغ رو بفهمم.می

ای به پالستیک ، اشارهناچار نگاهش کردم و با چانه

 های گوشه آالچیق کردم.و بسته

. آوردمشون، دستم سنگین بودها رو میداشتم اون-

از یکی کمک گرفتم. شب بود، نشناختمش. دیدم بین 

های خودمونه، فکر کردم شاید از مردهای آالچیق

 خودمون باشه...

دانستم چه کسی خواستم بگویم که شناختم و مینمی

بود. ممکن بود در این آشفته بازار، برایش خیلی 

رسیدم اما گران تمام شود. خودم بعدا به خدمتش می

 بیگ کار درستی نبود.اسمش به ساری فعال... دادن
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اومد و گذاشتشون همون گوشه. من هم رفتم پشت -

هام رو بردارم. دیدم نرفته و بدتر داره پرده که لباس

میاد طرف من. تهدیدش کردم. دستش به پرده که 

رسید، شلیک کردم به سقف آالچیق و گفتم بیرون 

 بره.

گ نگاهش کردم و چشمم به اخمش که افتاد، رن

قدر ناراحت و کردم اینباختم. اصال فکر نمی

عصبانی بشود. آب دهانم را فرو بردم و خواستم 

 نگاه از او بگیرم که پرسید:

هیچی ازش یادت نیست؟ چه شکلی بود، چی -

 پوشیده بود. هیچی؟

نه آتابیگ. دیدید که، چراغ نفتی رو االن روشنش -

 کردم. حاال تموم شد و رفت، اشکالی نداره.

گاهش را به سقف آالچیق دوخت و آرام زمزمه ن

 کرد:
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قدر خار شدم که میان داخل آالچیق عروس من چه-

قدر ذلیل و بدبخت شدم که کنن. چهاحترامی میو بی

 تونم هیچ غلطی هم بکنم. آهلل َمنی اُلدیر*...نمی

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾
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وای من... چرا کم مانده بود اشکم دربیاید. ای 

 هم ریخته بود؟قدر بهاین

آتابیگ؟ سیزی آهلل*! نزنید این حرف رو. من بمیرم -

 قدر ناراحتتون کردم.که این

روی موهایم را بوسید و دست نوازشش باز روی 

 دستم نشست.

نگو گلین، نگو. تو دختر منی. دارایی من و این -

که هام ها. دست پروردهطایفه تویی و اون دوتا بچه
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یکی با مردنش ولم کرد، یکی با فرنگ رفتنش. دیگه 

کی رو به غیر از تو دارم؟ لعنت به این زمانه، لعنت 

م رو از من گرفت... به این زندگی نحس که خانواده

، گلین تنها دلخوشیم تویی االن. خار توی پای تو بره

 میرم.میرم. وآهلل که میمن می

قدر اش گذاشتم و بغلش کردم. چهرا روی شانهسرم 

هایش تنگ شده بود. برای دلم برای پدری کردن

بودن در کنارش، برای کشیده شدن دست نوازشش 

 بر روی سرم... 

یادت باشه گلین... دفاع از ناموس، برای ما ارزش -

حساب میشه. تو اصول زندگیمونه اصال. ناموست 

. کوچیک باشه یا فرقی نداره پسر باشه یا دختر

بزرگ. اگه یکی نگاه چپ بهش انداخت، حتی اگه 

پاره تنت باشه، حتی از گوشت و خون خودت باشه، 

ها که درس هاش رو دربیار و بنداز جلوی گرگچشم

عبرت بشه برای بقیه، که وقتی از پیش تو و خانواده 

تو و طایفه تو رد میشن، سرشون رو پایین بندازن و 

یزه گوشت بکن گلین... غیرت برای برن! این رو آو
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شناسه. زنه، زن و مرد هم نمیما حرف اول رو می

ت، روی ایلت غیرت داشته باش. روی خانواده

احترامی کرد رو به خاک سیاه هرکسی که بهشون بی

 بنشون...
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 دستم را گرفت و جدی نگاهم کرد.

دیدی اون کی بود. خیلی هم خوب دیدی. دونم می-

خودت جواب کارش رو بعدا بده. من کاری ندارم 

قدر عرضه داری که نذاری دونم اونبهش، چون می

جواب بمونه. بکنش یه درس عبرت برای کارش بی

های اطرافت. که فکر نکنن ضعیف هستی. نگن آدم
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پشتت به پدرشوهرت گرمه و به غیر اون، فقط یه 

ده ایالتی هستی. بهشون ثابت بکن باید دختر سا

ت، چون قبل از بترسن از نزدیک شدن به طایفه

های رو بشن، زنکه بخوان با مردهای ایل روبهاین

 گیرن.ایل جونشون رو می

 اش تکیه زدم و چشم بستم.سرم را به شانه

 مونه.چشم آتاجان، یادم می-

 آفرین یاخچی* قئز.-

و قصد رفتن کرد و دقایقی به حرف زدن گذشت 

انگار که چیزی یادش آمده باشد، نگاهم کرد و 

 کنجکاو صدایم زد:

 گونش، راستی؟-

 جان آتا؟-

دونم سر هم طور دم دستت بود؟ میتو... تپانچه چه-

هم برای تو خواد. اونکردن و پر کردنش وقت می

 که فقط با اسلحه شکاری کار کردی. 

 لب گزیدم و آرام گفتم:
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خودم برده بودمش که بیشتر توی راه  خب... با-

 مراقب خودم باشم.

که بخوای شلیک بکنی به دلیل خوبیه. ولی این-

ها رو شلیک کنی اون هم کسی... خیلی سخته گلوله

 به یه آدم. تو... قبال هم با تپانچه کار کرده بودی؟
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نگ از رخم را دید و احساس کردم که پریدن ر

درباره دانستنش مصر شد. نزدیکم آمد و دوباره 

 پرسید:

 _به کسی شلیک کرده بودی گلین؟

ای بود. گاه بود و مسلما از رفتار و پیرمرد باتجربه

توانست متوجه اوضاع و ام میاین حال ظاهری
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احوال من بشود. نگاهم را دزدیدم که دوباره صدایم 

 کرد:

 َسنَّن دانشییاما*.گلین؟ -

 سری تکان دادم و با صدایی گرفته گفتم:

آره آتا، به چندنفر. ولی نه به قصد کشت. برای... -

 برای ترسوندنشون.

 ترسوندن برای چی؟-

 خواست بنشینم و زار زار گریه کنم.دلم می

بترسونمشون که حرف بزنن. که زبون باز کنن و -

صدش رو اعتراف بکنن به هرکاری که کردن یا ق

 داشتن.

 دستی روی پاهایش کشید و زیر لب زمزمه کرد:

استغفرهللا... استغفرهللا گونش! مگه تو خدایی دختر؟ -

 این چه کاریه؟

فهمیدم و دلم طاقت خوری کالمش را میدل

تنهایی این توانستم بهآورد. از طرفی، خودم نمینمی
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حقیقت را به او بگویم و اصال... اصال از گفتنش 

 مه داشتم.واه

کار درست است و چه کار غلط.  دانستم چهنمی

بهترین راه، صحبت کردن با تکین بود. باید این 

خواستم گذاشتم. نمیمسئولیت را به دوش او می

حداقل این خبر بد را از دهان من بشنود و بدخبر 

 باشم برایش...

 بلند شدم و با صدایی گرفته گفتم:

وام ببرمتون پیش دونفر. خآتابیگ؟ باهام بیاید. می-

 باید باهاشون صحبت کنیم.
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 دنبال از آالچیق بیرون آمد.بلند شد و به

پیش کی باید بریم؟ توی آالچیق ما مراسم هست -

 جا.گونش. باید برگردیم اون

 سمتش چرخیدم و جدی نگاهش کردم.به

سم خواهرزادتون هست. تر از مرااین واجب-

قدری واجب که به من جرئت داده به مردم خودم اون

هم رحم نکنم! باهام بیاید آتابیگ، سیزی آهلل*! بیاید، 

موقع شاید به من حق دادین. بریم و صحبت کنید. اون

تنگیتون هم رفع شد. شاید دیگه کم دلشاید یه

 طوری از دست من هم دلخور نبودید. این

های نزدیک آالچیقمان را از از اسبافسار یکی 

تیرک باز کردم و روی زمین نشاندمش تا 

 بیگ سوار شود.ساری

 بشینید، باهم میریم.-

عصایش را گرفتم و توی خورجین قره گذاشتم. 

 سپس خودم هم سوار شدم و به راه افتادیم.
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آمد و نگاه کنجکاوش را احساس پشت سرم می

رد. حتما برایش نگکردم که به دامنه کوه میمی

سوال پیش آمده بود که نزدیک جاده، چه کسی 

خواهد با او صحبت کند. مطمئن بودم که می

انتظارش را نداشت. خودم هم اصال انتظار این اتفاق 

کردم که کشیدم و حتی فکرش را هم نمیرا نمی

 روزی، مجبور به توضیح وقایع برای او شوم.

جلوی قره را  سمت جنگل رفتیم که جلوتر آمد وبه

 گرفت.

کجا میری گلین؟ بیا برگردیم. سر شب توی جنگل -

 کنیم آخی؟کار میچی

 با سر، به ماشین تکین اشاره کردم و آرام گفتم:

 اون اولین نفریه که باید باهاش صحبت کنید...-
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ماشین آشنای تکین، ساکت ماند و بدون توجه با دیدن 

 به من جلو رفت. 

تکین تا متوجه حضور ما شد، در ماشین را باز کرد 

و پیاده شد. نگاهی به من انداخت و با چشم به 

بیگ اشاره کرد که شانه باال انداختم. باالخره ساری

 فهمید... چه االن، چه چند صباحی دیگر. که باید می

پیاده شود که جلوتر از او پایین خواست از اسب 

رفتم و عصایش را هم برداشتم. تکین کمکش کرد تا 

پایین بیاید و بدون توجه به عصایش که در دست من 

مانده بود، تکین را در آغوش کشید و محکم بغلش 

 کرد.

رویم ای مانده، عصا به دست، به صحنه روبهگوشه

طور قرار اندیشیدم که چهکردم و به این مینگاه می
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هم که بهآنبیگ بدهم، بیبود آن خبر را به ساری

 افتد.بریزد و اتفاقی برایش بی

نفسم را محکم بیرون فرستادم و کمی نزدیکشان 

 شدم.

آتابیگ... من عمدا به تکین گفتم باال نیاد. چون -

خواستم کسی بدونه تکین برگشته و با منه. حتی نمی

هایی . ولی با اتفاقبه شما هم قرار نبود چیزی بگیم

 سری چیزها رو بدونید.که امشب افتاد... باید یه

بیگ سمت خود کشید و پشت به ساریتکین مرا به

ایستاد. آرام و طوری که فقط خودمان دونفر بشنویم 

 زمزمه کرد:

دونی این چی میگی تو؟ یعنی چی بهش بگیم؟ می-

مرد مریضه و دیگه قلب براش نمونده؟ اگه اتفاقی 

 راش بیفته چی؟ب

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت هفتاد و پنجم️▪
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 نالیدم:

دونم واسه همین آوردمش پیش تو. چون من نمی-

طوری بهش این خبر رو بدم. آوردم که تو باهاش چه

حرف بزنی و بهش توضیح بدی که چی شده. 

جوری بهش بگی که شوکه نشه، چه بدونم... به یه

قبش باش. چون من دیگه قلبش آسیب نرسه. مرا

های این مرد چی بگم. مونده بودم به سوال و جواب

 تونم ازش چیزی رو قایم بکنم تکین!دیگه نمی

بیگ از پشت سر تکین، با شنیدن صدای ساری

 جفتمان ساکت شدیم.

دونم چی رو از من قایم بکنید گلین؟ چی رو نمی-

 مگه؟

را سمتش چرخید، دستانش را گرفت و او تکین به

روی صندلی ماشین نشاند. خودش هم جلوی پایش 

 زانو زد و شمرده شمرده گفت:
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دروغ و سری چیزها... که چندسال پیش بهیه-

حاال... به اشتباه به ما گفتن. گونش فهمیدشون، راه 

افتاد دنبال پیدا کردن حقیقت. اون دروغی که به ما 

 گفتن... مربوط میشه به... هورتاش.

 رفته پرسید:کرد و با صدایی تحلیلچشمانش را ریز 

چی رو بهم دروغ گفتن تکین؟ ها باالم؟ خودم... -

هام لباس خونیش رو... گذاشتم خودم با همین دست

 زیر خاک...

دستانش به لرزش افتاده بود. مستاصل و نگران، 

بیگ زانو زدم و روی ساریکنار تکین و روبه

 دستان لرزانش را میان دستانم گرفتم.

طوری ناراحتی بکنید، آتابیگ؟ اگر قراره این-

پشیمون میشیم از گفتنش. سیزی آهلل... خودمون هم 

خاطر ما، توی عذابیم، ولی سعی کنید آروم باشید. به

 هاتون. خب؟خاطر نوهبه

 چند دم عمیق گرفت و سر تکان داد.
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 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت هفتاد و ششم️▪

 

 

خوبم گلین. حاال بگید بهم... بگید  باشه... باشه. من-

 ببینم، چی شده؟

نگاهی به تکین انداختم و سرم را به عالمت مثبت 

 تکان دادم.

اون خبری که برامون آوردن، کار گرگ و خرس -

نبود... کار یکی، خیلی بدتر از گرگ و خرس 

بود... یه حیوون که... به اسم آدم میون ما زندگی 

کشه و . هنوز هم نفس میکنه... هنوز هم هست..می

شاید عین خیالش هم نباشه... ما دنبال پیدا کردن 

همون حیوونیم. قراره پیداش کنیم و شکارش کنیم. 

قراره به سزای کارش، برسونیمش. فکر کنید قراره 

کار رو سر خرسی بره روی نیزه که با برادرم این
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کرده. شما... شما این قضیه رو فراموش کنید که 

 دم بوده... ما خودمون...کار یه آ

بیگ، سرم را روی هق ساریبا شنیدن صدای هق

زانوهایش گذاشتم و دستانش را بوسیدم. عزیزدل 

ای جز گفتن حقیقت برایمان من... ما را ببخش، چاره

 هم نمانده بود...

آمد، زور نفسش باال میکه از شدت گریه بهدرحالی

 گفت:

؟ شماها پیداش ش... پیداش کردید، مگه نهجنازه-

 کردید؟ برای همین فهمیدید کار حیوون نبود؟

تکین برایش سر تکان داد و نگاهش را دزدید که 

 بیگ ملتمس گفت:ساری

من رو ببرید سر خاکش. ببرید تا یه دل سیر با -

پسرم حرف بزنم. خسته شدم از بس سر گور خالی 

خواد بعد از فاتحه دادم. خسته شدم... ببرید، آتاش می

 وسال بره به دیدن پهلوانش!د
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 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت هفتاد و هفتم️▪

 

 

 

 تر فشردم و نالیدم:دستانش را محکم

آتابیگ؟ بذارید برگردیم آالچیق، فردا میریم -

پیشش... االن حال شما خوب نیست. حال 

کدوممون خوب نیست. دیروقت هم هست. توی هیچ

 نیست.چیزی معلوم اون دشت، االن هیچ

 به پایش مشت کوبید.

قدر ای وای... ای وای... توی دشت؟ پسرم اون-

 جا دفن شده؟ دَدُن اُلسین*...غریب بود که اون

 تکین سعی کرد آرامش کند.

خدا ما هم کم خدانکنه عموجان. این چه حرفیه؟ به-

ولی درد نداریم، ما هم دلمون خون بود این دوسال. 
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وهللا که این ناراحتی و خشم، کاری آروم باشید. به

کنه. شما امشب رو برید بخوابید، رو درست نمی

 فردا میاید تا باهم صحبت کنیم. خب؟

نگاهش بین من و تکین چرخید که دستم را روی 

 بازویش قرار دادم و سعی کردم آرامش کنم.

، جاآره آتابیگ. قول میدم فردا خودم بیارمتون این-

بعد با تکین بریم جایی که... شما هورتاش رو ببینید 

 و باهاش حرف بزنید.

 نگاهم را از او دزدیدم و آرام گفتم:

کس خوب ، ولی حال هیچقرار بود امشب بریم-

نیست. بمونه برای فردا بعدازظهر. وقتی همه خوابن 

دارمتون، میارمتون این پایین. یا سر کارن. برمی

 ید تا فردا حداقل آروم بشید.شرطی که قول بدبه

سری تکان داد و سعی کرد از روی صندلی ماشین 

 بلند شود.

 بریم آالچیق. من...-
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سرش گیج رفت که زیر بغلش را گرفتم تا به من 

 تکیه بزند. تکین نگران نگاهم کرد.

تونه روی اسب بشینه حالش خوب نیست انگار. نمی-

 گونش.

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 ت هفتاد و هشتمقسم️▪

 

 

 دستش را باال آورد.

 نه نه، من خوبم. فقط...-

تکین اسب را آورد و اشاره کرد که من بنشینم. 

بیگ را سپس اسب را روی زمین نشاند و ساری

 روی اسب گذاشت.

های گونش بگیرید که بیگ، محکم از شونهعمی-

جا. مونه اینیکی اسب میزمین نخورید. این
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باهم میریم دیدنش. ناراحت نباشید، فرداصبح بیاید، 

هاتون هاتون رو خوردید. ناراحتیخوردن شما غصه

رو کردید. حاال باید برید و باهاش درد و دل کنید. 

حرف بزنید. خداحافظی کنید... غصه چیزی رو 

 بینمتون. خب؟نخورید، من فرداصبح می

 رمق زمزمه کرد:بی

 .تو هم بیا تکین. بیا برگردیم به یورد-

بیگ. بذارید، میام من هم. ولی امشب رو نه عمی-

 امشب رو نه. 

 قره بلند شد و تکین اشاره کرد که بروم. 

 بینمت.فردا می-

 باشه. مراقب خودت باش.-

 تر گفتم:آرام

 زنم.جا بهت سر میاگر تونستم، امشب میام این-

لبخند کوتاهی زد و سرش را به عالمت خداحافظی 

که تمام حواسم پی و درحالی تکان داد. برگشتم
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بیگ و تکین بود، وگوی ساریاتفاقات امشب و گفت

 راهی یورد شدم...

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت هفتاد و نهم️▪

 

 

 

بیگ را در آالچیق خودمان خواباندم و اهمیتی ساری

که این پی عمه و مارال دربارهدرهم به سواالت پی

چه بالیی به سرش آورده بودم، ندادم! انتظار داشتند 

چه بالیی به سر این پیرمرد بیاورم؟ مثال مسموش 

 اش بدهم؟کنم؟ یا چه بدانم، سکته

ها آیشن به دیدارم آمد و گفتم که برای امشب هم بچه

بیگ راحت را پیش خودش نگه دارد تا ساری
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ان بشود استراحت کند. خواست راهی آالچیق آتایم

 که صدایش کردم:

ها بخور. این پالستیک رو بگیر، ببر با بچه-

ست، سوغات گیالنه. شیر هم از کوزه پشت کلوچه

 تاتون.آالچیق بردار، گرم کن برای هرسه

پالستیک را از دستم گرفت و لبخندی به رویم زد. با 

های باالیی بیگ نشستم و دکمهرفتنش، کنار ساری

اش را هم از تنش م و جلیقهپیرهنش را باز کرد

ها از درآوردم. مشغول بیرون کشیدن جوراب

 پاهایش بودم که صدای ضعیفش به گوشم رسید:

 خواد.دست نزن گلین، نمی-

کم خنک بشه آتا. االن براتون آب هم بدنتون یه-

میارم که بخورید. قادوز َمنَه* آخی، چرا اصرار 

اش موند کردید بهتون بگم؟ ببینید... غم و غصه

 برای شما.

 ناراحت و گرفته گفت:
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این مدت... تنها این غصه رو روی دلت داشتی و -

 جور زنی هستی دیگه؟صدات هم در نیومد؟ تو چه

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت هشتادم️▪

 

 

رویش زدم و کنارش، به پشتی تکیه لبخند تلخی به

 زدم. 

ید باشم. جور زنی هستم؟ زنی که بهم یاد دادمن چه-

که مقابل دردها سر خم نکنم. که به دشمن روی 

خوش نشون ندم. که قوی باشم و بجنگم برای 

هام. زنی که تو و آتای مرحومم از من خواسته

هاش رو ساختید. زنی که قوی موند و سر دوتا بچه

گرفت. زنی که داغ قتل شوهر روی دلش مونده بود 

کرد تا و وقتی اسم شوهر کردنش رو شنید، جمع 

بره. زنی که یاد گرفت زیر بار حرف زور نره. 
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زیر بار دروغ نره. زیر بار ظلم نره. خودتون 

طوری بار آوردید. بهم یاد دادید قوی گونش رو این

 باشم. یاد دادید سرپا باشم. یاد دادید...

 دار ادامه دادم:بغض

یاد دادید همه دردهام رو بریزم توی خودم. ساکت -

آروم غصه بخورم. یاد دادید توی خفا  بمونم و خیلی

قدر دارم گریه کنم و به روی خودم هم نیارم که چه

کشم. من درد کشیدم آتابیگ. من جنازه رو عذاب می

 ماهها رو بعد از یههای خودم دیدم. من گریهبا چشم

و اندی، سر جنازه کردم. وقتی که همه تازه داشتن 

لم آتیش گرفت کردن، من باز ددلشون رو آروم می

دونستم اگر کسی آتا. ولی ساکت موندم. چون می

کنه و قایم میشه. بدونه که من بو بردم... فرار می

من نخواستم دردم رو جار بزنم تا بتونم خون جوشان 

روی زمین ریخته رو آرومش کنم. هورتاشم مظلوم 

مرد آتا. غریب مرد. تنها بود وقتی جونش داشت 

بود. برای همین داغ روی  اومد. توی عذابدرمی

 دلم رو تحمل کردم که اون آروم بگیره...
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 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت هشتاد و یکم️▪

 

 

 

ها در خلوت و خفا پایم گریست و پس از شبپابه

بود گریستن، توانستم آزاد و با آشنایی که غریبه شده 

با من، اشک بریزم و بنالم از این ظلم زمان. دلم 

دانست که چه بر من گذشته خون بود و فقط خدا می

بود در آن ایام تنهایی. در آن ایام که چشم دوخته 

هایشان پچبودند به بیوه ماندن و نماندنم و صدای پچ

داد. دلم کرد و روحم را آزار میگوشم را کر می

هایشان ن فکر کنم اما حرفخواست دیگر بهشانمی

ها به هنوز هم نمک روی زخم بود و هنوز هم شب

 ریختم.یاد حماقتشان اشک می
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قدری سرم روی شانه پیرمرد، خوابم برده بود و به

هایم روی هم طور، پلکخسته بودم که نفهمیدم چه

 افتادند و غرق خواب شدم...

تکان دانستم چنددقیقه یا چندساعت گذشته، که با نمی

ام را باز ام هوشیار شدم. چشمان خستهخوردن شانه

 کردم و به آیشن چشم دوختم.

 جانا؟-

 گونش؟ خوابت برده بود، گفتم بیام بیدارت کنم.-

بیگ برداشتم و ی ساریآرام سرم را از روی شانه

 از او فاصله گرفتم.

 چندساعته که خوابم؟-

ی؟ بیا خورساعت میشه. زیاد نخوابیدی. شام نمینیم-

 ست.بریم، شام آماده

سری تکان دادم و آرام از کنارش بلند شدم. از 

 آالچیق بیرون رفتیم و آهسته زمزمه کردم:

ام، نیاز تنی آیشن. خیلی خستهخوام برم آبمن می-

هم دارم برم یه آبی به دست و روم بزنم. چندروزه با 
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ها هستم. شامم رو بذار همین سر و وضع و لباس

 ه، با خودم ببرم که ضعف نکنم.توی بقچ
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طرف آالچیق آتا سری تکان داد و جلوتر از من، به

 رفت. میان راه، برگشت و پرسید:

من هم باهات بیام گونش؟ شبه، تنهایی. تنها نری -

 بهتره.

جا رو نه نه، جایی نمیرم که توی دید باشم. یه-

هاست. سم، هم آبش گرمه و هم بین سنگشنامی

گردم. تو فعال شامم رو جا، زود هم برمیمیرم اون

 هام رو جمع کنم.بپیچ توی بقچه، تا من برم لباس
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 خواست برود که دوباره صدایش کردم:

 آیشن؟-

 جانا؟-

کم شام رو زیاد بال. ناهار هم نخوردم، یهجانون بی-

 بذار برام. 

هات رو جمع کن، من بقچه رو چشم آبجی. تو لباس-

 ت.میارم واسه

ها را ببینم، اما به تکین قول خواستم بروم و بچهمی

داده بودم که سری به او بزنم و نگذارم که تنها 

بماند. حاال اگر توانستم هم، باید در راه برگشت 

 کردم که مبادا آیشن مشکوک بشود.تنی میآب

داختم. افسار قره ام را بستم و پتویی روی زین انبقچه

را از تیرک باز کردم و تا جلوی آالچیق آتا با خود 

بردمش. به جلوی آالچیق که رسیدیم، منتظر آمدن 

 آیشن ماندم و به دقیقه نکشید که پیدایش شد.

 بیا آبجی.-

 اش را بوسیدم.از دستش گرفتم و گونه
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 دستت درد نکنه. من دیگه برم.-

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت هشتاد و سوم️▪

 

 

 

 

 ها رو ببینی؟خوای... بچهگونش؟ نمی-

تونم آیشن، اگه ببینمشون باید بمونم پیششون. نمی-

فردا هم کلی کار داریم، که باید نصف وقتم رو پیش 

تنگیم رو رفع کنم! برم من، آخر ها باشم تا دلبچه

جا، یا میرم آالچیق خودم گردم. یا میام اینشب برمی

مونم پیرمرد حالش خوب نیست. یه آتابیگ میپیش 

کنم هام باش، دیگه سعی میامشب رو هم مراقب بچه

 بهت کمتر زحمت بدم.
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 لبخندی به رویم زد.

چه زحمتی؟ این دوتا رحمتن برای من. تو برو... -

 جا. من هستم این

بقچه را در خورجین قره گذاشتم و سوارش شدم. 

ست تکان دادم، سپس دستم را باال بردمش و برایش د

 سمت دامنه کوه کج کردم. مسیرم را به

فقط امیدوار بودم آیشن به داخل آالچیق بازگشته و 

 ام را ندیده باشد.مسیِر رفته

طرف جنگل بروم نزدیک جاده رسیدم و خواستم به

ام را به خودش جلب کرد. که صدای غرشی، توجه

ع چشم ریز کردم و در آن تاریکی شب، دنبال منب

صدا گشتم و با دیدن زال، لبخندی عریض روی 

 صورتم جا خوش کرد. 

 َمنیم آق* باالم!-

ای کشید و خودش خواست نزدیکم بشود که قره شیهه

 را عقب راند.

 آروم باش قره جان، آروم باش! -
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اش دارم. کمی از زال افسارش را کشیدم تا نگه

 فاصله گرفتم تا از قره پایین بروم. افسارش را به

درختی در همان نزدیکی بستم و بقچه را از داخل 

 خورجینش برداشتم.

 گردم قره باال.جا بمون، من برمیتو همین-

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت هشتاد و چهارم️▪

 

 

 

رویش، روی زمین نشستم سمت زال رفتم و روبهبه

تا به سمتم بیاید. تکین متوجه حضورم شد و در 

زده قدمی برداشت که دست شتاب ماشین را باز کرد.

 آزادم را باال بردم.

 نیا تکین. این حیوون اهلیه.-
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 یه گرگه!-

خندیدم و سر زال را در آغوشم گرفتم. بقچه را به 

کناری گذاشته، نوازشش کردم که خودش را در بغلم 

 جای داد و چرخی توی آغوشم زد.

 اومدی بهم سر بزنی؟کجا بودی؟ چرا نمی-

ریزی کرد که روی سرش را بوسیدم و زیر ناله 

 گلویش را نوازش کردم.

 صدای متعجب تکین را شنیدم که سرگردان پرسید:

 این حیوون خونگی تواِ؟-

خاطر داشتم. بعدش بهش میآره، وقتی توله بود نگه-

سری مسائل... فرستادیمش بره. یعنی... اهل ایل یه

 بیرونش کردن.

 .خب حق دارن، اون یه گرگه-

نزدیکم شد و کنار زال ایستاد که زال برگشت و 

اش را گرفتم و غرشی رو به او کرد. با خنده پوزه

 سمت خود چرخاندمش.به
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دشمن نیست زال. دوسته. ببین، کاری باهامون -

 نداره.

تکین آرام دستش را جلو آورد که باز زال غرشی 

 کرد و مجبور شد عقب بکشد.

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت هشتاد و پنجم️▪

 

 

 

خندیدم و دست تکین را گرفته، روی کمر زال 

تر شد و روی زمین نشست تا گذاشتم که حیوان آرام

 نوازش شود. 

وقتی توله بود، آناش رو شکار کردیم. داشت بهم -

کرد و... هورتاش کشتش. از پوستش، بهم حمله می

یه جلقا داد و وقتی توی جنگل پوشیده بودمش، زال 
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کرد آناشم! یه مدت با همون جلقا مد سمتم. فکر میاو

 موندم، بعدش به بوی خودم عادت کرد و موند پیشم.

 خالف طبیعتش، باوفا بوده.-

هایی که خالف آره... درست برعکس آدم-

طبیعتشون، از پشت خنجر زدن بهمون. بگذریم، شام 

 آوردم پیش هم بخوریم.

م. زال در ها نشستیم و بقچه را باز کردروی چمن

ها را گذاشت لقمه بگیرم. تکین لقمهآغوشم بود و نمی

دید که دهان زال باز گذاشت و وقتی میدر دهانم می

غرد، تکه گوشتی هم جلوی او است و دارد می

 انداخت تا از شر گاز گرفتنش در امان باشد!می

خسته شد و بلند شد تا برود که نگاه تکین، خیره به 

 پاهایش شد.

 لنگه؟میچرا -

خواستن بندازنش بیرون، هورتاش خب... وقتی می-

کنار پاش شلیک کرد. طفلکم پاش زخم شد، من هم 

 لنگه.دیگه ندیدمش. برای همین می
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 واسه چی شلیک آخه؟-

سرم را بلند کردم و نگاهم را به آسمان دوختم. 

جای مانده ام بهخاطرات تلخی که از او در حافظه

 بخش بودند...و لذتبود هم برایم شیرین 

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت هشتاد و ششم️▪

 

 

 

خطای یکی دیگه. فکر کردن دریدن گوسفندها به-

کار زال بود، بعد دیدن ذبح شده. ولی دیگه 

بیگ رو ای نداشت... بگذریم؛ ساریفهمیدنشون فایده

زور فرستادم بخوابه. قول گرفت فرداصبح به

پیش اون مرحوم. اسب رو داری دیگه؟ ببریمش 
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موقع طلوع من اونجاام، تو هم بیا که اگه حاال حالش 

 بد شد یا کمک احتیاج داشتم، پیشم باشی.

سرش را به عالمت مثبت تکان داد و لبانش را جمع 

 کرد.

خوای ببریش؟ گونش حالش خیلی بد مطمئنی می-

 جا هم زیاد براش تعریف کردیم.ها. تا همینمیشه

اشکالی نداره. بذار بدونه و دلش آروم بگیره. -

طفلکم تا کی سر قبر خالی گریه کنه و ناراحتی 

بکشه؟ من که دیگه طاقت دیدن غصه خوردنش رو 

ندارم. اون هم کسی رو توی این دنیا نداره، حداقل 

 هاش حرف بزنه.بذاریم با از دست داده

ه اش تکیسمتم کشید و سرم را به شانهخودش را به

رفته زدم. خیره به ماه باالی سرمان، با صدایی تحلیل

 گفتم:

ترسم از دیدن روی واقعی ترسم تکین... میمی-

ترسم که ببینمش و دست و دلم بلرزه. که قاتل. می

 نتونم کاری بکنم و یا اصال پشیمون بشم.
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ام را نوازش کرد و روی موهایم را آهسته شانه

لم را کمی تسکین اش، آشوب دبوسید. آرامش بوسه

 داد.

کنی تر از اینی هستی که فکر میتو خیلی قوی-

گونش. خودت به باید و شایدها نباز. هم من، هم تو، 

طوری که دونیم که از پسش برمیای. همونخوب می

 تا االن براومدی و تونستی کارها رو انجام بدی.

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت هشتاد و هفتم️▪

 

 

پر آه بیرون فرستادم و چشمانم را بستم تا نفسم را 

توانستم بیشتر از ای ذهنم آرام بگیرد. نمیبرای لحظه

این، تشویش و آشفتگی را تحمل کنم. چیزی ته گلویم 

جوشید انگار. کامم تلخ شده و حال خرابم داشت می

 هم قصد خوب شدن نداشت. 
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دستانم را دور کمرش حلقه کردم و سرم را به 

تکیه زدم. آه عمیقی کشید که صدایش از اش سینه

دانستم او هم استرس دارد. گوش من دور نماند. می

او هم نگران است بابت فردا و فرداهایمان و تنها 

توانست بکند، همین دلداری دادن من کاری که می

هم خواستم بیش از این، روانش را بهبود و بس. نمی

بکنم. فاصله بریزم و فکر او را هم درگیر این قضیه 

 گرفتم و نگاهی به قره انداختم.

تنی کنم. به من دیگه برگردم، باید یه سر برم و آب-

 این بهونه اومدم بیرون.

به خواهرت گفتی؟ خب... بگو یه حیوونی اون -

اطراف دیدی، پشیمون شدی. شامت رو خوردی و 

 برگشتی.

 خندیدم.

. جاییه. پس... برم دیگه کالخوبه، این هم فکر به-

کشه که من قدر طول نمیحتی شام خوردن هم این

 اومدم.
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رویم را برگرداندم و خواستم فاصله بگیرم که 

هایم را گرفت و مرا روی زمین دراز کرد. شانه

 متعجب و باخنده نگاهش کردم.

 جا، وسط جنگل؟تکین؟ این-

بینه، چه اشکالی داره؟ بعد... کسی که نیست و نمی-

 دختر خوب؟مگه من کاریت دارم 

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت هشتاد و هشتم️▪

 

 

 سرم را برگرداندم و نگاهش کردم.

 پس برای چی؟-

 خیز شد. آرنجش را به زمین تکیه زد و کمی نیم

خوام نگاهت کنم. زیر نور ماه. فقط نگاهت کنم. می-

کنی. تونی نگاهم تونی چشم ببندی و بخوابی، میمی
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قدری که خوام فقط ببینمت. اونبا خودته. ولی من می

قدری تنگ این صورت بشم. اونتر دلوقتی رفتم، کم

ها، این صورت، موندگار بشه ها، این لبکه این چشم

 توی ذهنم. 

بدون پلک زدن نگاهش کردم. عادت داشت با 

هایش دلم را بلرزاند و نگاهم را میخ چشمان حرف

طور دلم را به بند عادتش شده بود ایناش کند. تیره

مانده جان بکشد و با آن لحن جذاب و پرآرامشش، ته

 را هم از تنم ببرد...

سمت پرتگاه بیگ را از اسب پیاده کردیم و بهساری

کشید. جلوتر جا انتظارمان را میبردیمش. تکین آن

سنگ، از حرکت رفتیم و با رسیدن به آن تخته

 ایستادم.

 چرخید و سوالی نگاهم کرد. بیگساری

 شد گونش؟چی-

با سر، به تخته سنگ اشاره کردم و ناخوداگاه شروع 

 هایم کردم.به جویدن ناخن
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جاست آتابیگ... شما برید پیشش، من فعال اون-

 تونم بیام.نمی

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت هشتاد و نهم️▪

 

 

 نگاهش رنگ غم به خود گرفت.

 تونی بیای؟برای چی تو نمی-

روم نمیشه آتا، باید کارم رو تموم بکنم و بعد بیام. -

 گردم.کنم و برمیمن از همین دور نگاهش می

دیگر نماند تا من هم همراهش بروم. قدم اولش را 

برداشت که لغزید و عصایش را محکم گرفت. تکین 

هایش گرفت و او را تا تخته سنگ جلو آمد، از شانه

 برد.
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ر درختی که در نزدیکی پرتگاه بود جا، کناهمان

نشستم و به تنه خشکش تکیه زدم. نگاه کردم به از 

پای افتادن پیرمرد و خیمه زدن روی آن تخته سنگ. 

هایی نگاه کردم به شکستنش، به هق هقش، به حرف

 کرد...که حتی دل آن تخته سنگ لعنتی را هم آب می

و  کرد از نماندن پسرش. از زود رفتنشگالیه می

اش، صدای اش. صدای هق هق مردانهمعرفتیبی

ای که سر داده بود، دلم کرد و مویههایی که میناله

 را پر خون کرده بود. 

کردم و که خودم متوجه باشم، گریه میبدون این

وقتی به خود آمدم که تکین کنارم نشست و انگشتانش 

 ام کشید.را روی گونه

ش رو کنیم. غصهمیکنیم، زود هم پیداش پیداش می-

 ذارم روحش توی عذاب بمونه.نخور، نمی

نفسم را پر آه بیرون فرستادم و سرم را پایین 

 انداختم.
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دونم از این دونم واسه تو هم سخته... میمی-

تر، وضعیت االن ما دوتاست. که ببینی هنوز سخت

کنم. تنگی میسوزم و دلطور دارم براش میاینهم 

ی من خیال باشم تکین... اون واسهتونم بیولی نمی

 دنیا بود.

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت نودم️▪

 

 

ها نشست و چشم دوخت به او هم کنارم، روی چمن

 بیگ.ساری

چیزم بود. تنها آدمی که برای من هم دنیا بود. همه-

تونم بفهممت. اون داد. میندگی میبهم امید به ز

احساسی که بهش داری... برای من قابل احترامه 

تونم از تو بخوام محبتش رو از دلت گونش. نمی

بیرون کنی. چون سخته. چون من برادرش بودم و 
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طوری دارم نابود میشم، تو که... همسرش بودی، این

تونم حسرت اون جای خودت رو داری... فقط می

بهش داشتی و حتی االن هم داری رو حسی که 

 بخورم.

طرفش چرخیدم و دستش را میان دستان سردم به

 زده نگاهش کردم.ام را باال کشیدم و غمگرفتم. بینی

نزن این حرف رو تکین... من دوستت دارم! -

 حسرت واسه چی آخه؟

ام را لبخند کوچک و غمگینی به رویم زد و پیشانی

 بوسید.

رات محترم و قابل اعتمادم. عاشقم دوستم داری، و ب-

تونی هم باشی. بهت هم حق میدم. نیستی گونش. نمی

تونم هم دلخور بابتش از تو دلخور نیستم، چون نمی

تونم داشته ی اون عشقی که نمیباشم. فقط... غصه

 خورم.باشم رو می

نفسش را محکم بیرون فرستاد و از من فاصله 

 گرفت.
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سر  م و ببرمش شهر. یهبیگ رو بردار برم عمی-

آمپول یا  تونن حداقل یهببرمش بیمارستان تا ببینم می

دارویی بهش بدن که بهتر بشه. تو دوساعت دیگه بیا 

 سمت جاده، دنبالش.

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت نود و یکم️▪

 

 

که منتظر جوابی از سمت من بلند شد و بدون این

وانستم بفهممش. تبیگ رفت. میباشد، سراغ ساری

خور باشد. اما واقعا حق داشت گرفته و دل

گاه بود، برایم حامی بود اما توانستم... برایم تکیهنمی

 عشق؟ 

بیگ را سوار اسب کرد و وقتی به من تکین ساری

 رسیدند، اسب را از حرکت بازداشت.
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جا تنها نمونی. هوا داره این باال برگردی به ایل. این-

 سرد میشه.

 هایم را بغل کردم و سری تکان دادم.بازو

 باشه، حواسم هست. -

با رفتنشان، دوباره به درخت تکیه زدم و برای 

ها، به تخته سنگ خیره ها و شاید هم ساعتدقیقه

شدم. با سوزش چشمانم، پلک فرو بستم و آه عمیقی 

کشیدم. تصاویر جلوی چشمانم جان گرفتند و زنده 

سال و نیم پیش، از کشدند انگار... تصاویری از ی

که از پرتگاه پایین رفتم و دیدمش... از وقتی وقتی

های آتش گم شد و آن که بوی بهار تنش، میان شعله

چهره مظلوم و غرق در خوابش، برای همیشه از 

 جلوی دیدگانم رفت... 

هایم راه خود را یافته بودند و دیگر جلویشان اشک

هقم در ی هقگرفتم. حتی جلوی پیچیدن صدارا نمی

 گرفتم. فضای کوهستان را هم نمی
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دلم برایش تنگ شده بود. برای حضورش. برای 

وجودش. برای عطر بهاری تنش. برای آن 

ها و ابراز سر گذاشتنهایش. برای سربهخنده

هایش. برای پیچ و تاب موها و سبیلی که عالقه

آمد. برای زور اش میشدت به آن چهره مردانهبه

هایش، برای صدایش. ش، برای اخم کردنهایگفتن

 آخ، صدایش...

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت نود و دوم️▪

 

 

با یادآوری آن روز و اتفاقاتش، به ناگاه چشمانم باز 

سمت پرتگاه رفتم، خم شدم شدند و از جای پریدم. به

 و نگاهم را به آن پایین دوختم. 

کار خودش را کرده بود؛ چیزی از آن طبیعت 

 سوزی باقی نمانده بود اما...آتش



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

2993 

یایلقم را باز کردم و دور درخت بستمش. به پایین 

آویزانش کردم و روی زمین نشستم. سپس آرام آرام، 

ها پایین سمت پایین ُسر دادم و از سنگخودم را به

 رفتم.

 پایین متری با بلندیِ نگاهی به پایین پایم انداختم. یک

پریدم، اتفاقی برایم پایم فاصله داشتم و اگر می

 افتاد. نمی

دم عمیقی گرفتم و یایلق را رها کردم که روی زمین 

افتادم و استخوان ساق پایم تیر کشید. نفسم در سینه 

حبس شد و مشغول مالیدن ساق پایم شدم. در همان 

 حال، با چشم دنبال شیءای که دنبالش بودم گشتم. 

تک... آن پتکی که از پس پرده اشک و میان آن پ

های آتش، دقیق نتوانستم ببینمش... همان گوشه شعله

 افتاده و جوانه زده بود.

هایی که دورش تنیده طرفش رفتم و از زیر علفبه

بودند، بیرون کشیدمش. تکاندمش و با دقت، نگاهم 

 اش چرخاندم.را روی بدنه
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نفسم در سینه  اش،با دیدن سه خط در پایین دسته

حبس شد و دستم را ناباورانه روی خطوط کشیدم. 

 این... این امکان نداشت.

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت نود و سوم️▪

 

 

جای پتک نگاه کردم. توی دستم چرخاندمش، به همه

به امید پیدا کردن نشانی دیگر اما... همان سه خط 

... نشان اش، دنیا را روی سرم آوار کردپایین دسته

 مان بود!طایفه

هایم را پتک را روی زمین پرت کردم و گوش

هایی ریز و گاه گرفتم. سر و صدایی عجیب، ناله

پیچید. طاقت خراش در سرم میهایی گوشجیغ

شنیدن همه صداها را نداشتم. طاقت هضم همه این 
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اتفاقات را نداشتم. خدای من... این امکان نداشت... 

 قیقت داشته باشد!توانست حاین نمی

چیزی شاید شبیه به بغض، گوشه گلویم چنبره زده و 

توانستم توانستم... نمیقصد خفه کردنم را داشت. نمی

 جا معطل کنم. بیش از این، این

پریدم تا گوشه یایلق را بگیرم و با کمکش، خود را 

دانستم از شدت آمد. نمیباال کشیدم. نفسم باال نمی

که مبادا این افکارم، حقیقت این بهت بود یا ترس از

سوخت. آتش ام میداشته باشد. چیزی در قفسه سینه

گرفته بودم انگار. تنم گر گرفته و از صورتم 

توانستم حتی سر پا بمانم. شد. نمیحرارت ساطع می

توانم تحلیل رفته و قدرت فکر کردن و تصمیم 

 گرفتن را هم نداشتم.

دم و به سرم انداختم. یایلقم را از تنه درخت باز کر

دستم را برای گرفتن افسار قره دراز کردم که 

خودش را به من رساند و روی زمین نشست تا 

 سوارش شوم.
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 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت نود و چهارم️▪

 

 

زور سوارش شدم، رویش دراز کشیدم و دستانم را به

دور گردنش حلقه کردم. او هم به وخامت حال من 

بود و مراقب بود که مبادا با سرعت قدم پی برده 

 افتم.بردارد و از رویش، به زمین بی

تمام راه را، فکرم درگیر آن سه حلقه تراشیده شده 

پایین پتک بود. تمام راه را، داشتم به این فکر 

ام، اشتباهی مرتکب شدم و کردم که کجای زندگیمی

که دامن حاصلش شده بود این رفتارشان. اشتباهی 

عزیزترینم را گرفت و نه تنها جان او، که جان مرا 

 هم از تن جدا کرد...
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بیگ شدم. از قره پایین آمدم و داخل آالچیق ساری

بیگ را ارمغان با دیدنم بلند شد و سراغ ساری

 گرفت.

بیگ کجاست؟ چندساعته ازش خبری گونش؟ ساری-

 نداریم.

 دادم: به مغزم فشار آوردم و با تعلل جوابش را

روستای پایین، با کدخدا کار داشت. قراره االن برم -

 دنبالش و بیارمش. مارال کجاست عمه؟

 متعجب نگاهم کرد.

کارش داری؟ بهم بگو، من کمکت مارال؟ چی-

 کنم.می

 از تیرک گرفتم و دوباره پرسیدم:

 عمه جان... مارال کجاست؟ با مارال کار دارم.-

 اچه گفت:پتحکم صدایم را که دید، دست

تو آالچیق خودمون، داره وسایلش رو جمع و جور -

 کنه. برم صداش کنم؟می
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ها رو بفرستید، بگید صداش بکنه تا یکی از بچه-

زحمت برید یه سوپ واسه جا. خودتون هم بیبیاد این

کنم باز مریض شده. من آتابیگ بذارید، احساس می

تونم. زحمتش رو حالم خوب نیست عمه... نمی

 ید.بکش

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت نود و پنجم️▪

 

 

کنم که با خودش فهمید دارم از آالچیق بیرونش می

که حرفی بزند، سرش را مارال تنها باشم. بدون این

تکان داد و از آالچیق بیرون رفت. به دقیقه نکشید 

 که صدای مارال را از بیرون آالچیق شنیدم:

 گونش؟ گونش هارداسان*؟-

 ای نشسته، سرم را میان دستانم گرفته بودم.گوشه
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 بیا تو مارال، این داخلم.-

داخل شد و خواست چیزی بگوید که با دیدن 

 رویم نشست.طرفم آمد و نگران روبهاوضاعم، به

 شده گونش؟حالت خوبه؟ چی-

 دستانش را گرفتم و با صدایی لرزان گفتم: 

د برو م بیار. بعیه پیراهن برام از توی صندوقچه-

هام، بهشون بگو امشب دایی و خالهو زن سراغ عمه

مهمونی داریم. بگو همه اهل طایفه رو دعوت کنن 

که جشن داریم. فقط به اعضای طایفه خودمون بگن، 

بیگ. بگو این مهمونی برای طایفه نه طایفه ساری

خان مرحومه. بگو یه گاو قربونی کنن برای بیوک

یزی تا شب نمونده... امشب و باهاش شام بذارن. چ

 برو مارال.

 بلند شدم و سعی کردم تعادل خودم را نگه دارم.

بیگ که بیارمش. تا وقتی من هم میرم دنبال ساری-

خان و برگردم، همه رو جمع کن به آالچیق بیوک

بگو آستین باال بزنن. اگر مناسبت پرسیدن، بگو  
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ست و عزیزش از مرگ برگشته، بگو عزیزش زنده

آورد. بگو این خبر . انگار کسی رو به یاد نمیفقط..

خواد امشب خبرش رو بده رو به کسی نگفته و می

دونی و قرار هم نیست که به بهتون. بگو فقط تو می

روم بیارن و دعوتشون کردم به یه شام، مهمون 

 خان.دختر بیوک

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت نود و ششم️▪

 

 

نزد. حتی سوالی هم نپرسید. خودش از حال حرفی 

و روزم فهمید که قضیه از چه قرار است. رنگ 

رخسارم، خیلی راحت خبر داد از سر درون و وای 

به حال دل من، که فقط من و خدای من از آشوبش 

 باخبر بودیم...
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سمت جاده رفتم و کنار جاده، منتظر آمدن تکین به

آمد، با طرفم میر بهماندم. با دیدن ماشینش که از دو

اسب جلوتر رفتم و همان گوشه ماندم تا به جای 

 اش بازگردد.قبلی

بیگ را به در ماشین را باز کرد و عصای ساری

دستش داد. از اسب پیاده شدم، افسارش را گرفتم و 

 طرفشان رفتم. به

 بیگ خیره به اسب بود که لرزان گفتم:نگاه ساری

بی که به درخت بسته آتاجان، برید سوار اون اس-

 شده، بشید. من االن میام.

بیگ که رفت، اسب را به تکین سپردم و ساری

 شمرده شمرده گفتم:

این اسب... اسِب هورتاشه. امشب نزدیک یورد -

ولش کن که برگرده پیش ما. خودت هم برگرد لبه 

پرتگاه و منتظر باش. من هم میام پیشت، ولی 

 پشت مراقبتم. خب؟نزدیکت نمیشم. مراقبتم، همون 
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افسار اسب را از دستانم گرفت و نگران، نگاهم 

 کرد.

 خوای بکنی گونش؟کار میچی-

خوام قاتل رو بیارم تا سری به هورتاش بزنه، می-

جایی که عزیز من رو فرستاده بعد بفرستمش همون

 بود...

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت نود و هفتم️▪

 

 

 رجایم نگه داشت.بازویم را گرفت و مرا س

 کار بکنی؟خوای چیمی-

 یه دروغ بگم و بکشونمش توی تله!-

 فهمیدی کیه؟-
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 پلک روی هم گذاشتم.

کنم دارم خواب بد فهمیدم از کیاست. احساس می-

زنه از بینم تکین. یکی توی سرم داره داد میمی

 تونم.خواب بیدار شو، ولی نمی

 گفت: بازوهایم را رها کرد و با صدایی گرفته

اگر برات سخته... فراموشش کن گونش. اگر -

 ش رو نداری...تونی و روحیهنمی

میان حرفش پریدم و انگار که با خودم حرف بزنم، 

 زمزمه کردم:

کنم که کجای زندگیم، چه دارم به این فکر می-

کنم ش شد این... دارم فکر میخطایی کردم و نتیجه

طوری که چه بدی، در حق کی کردم و دارم این

بینم. شاید امشبم برام جهنم باشه، شاید سزاش رو می

ارزه جونم گرفته بشه تا تموم کنم کار رو، ولی می

به آرامش گرفتنم. بهتر از اینه که عمری با عذاب 

وجدان پیش یه عده مظنون به قتل عزیزم زندگی 

 بکنم و زندگیم به کامم زهر بشه. 
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 دستش را میان موهایش کشید و به ماشینش تکیه زد.

کنن این پیدا شدِن یکی که خبِر... مرگش باور می-

 رو داده بودن؟

 نفسم را پر آه بیرون فرستادم.

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت نود و هشتم️▪

 

 

هام هم همین شد. تو شوهر یکی از خاله-

وسال شناسیش. ده سال پیش گفتن گم شده. دنمی

بعدش خبر اومد که پیداش کردن، یه زن هم گرفته و 

زنش هم باردار بود. سابقه این اخبار هست بین 

کنن که اون مرحوم ها هم فکر میطایفه ما. حاال این

هم چنین کاری کرده. من هم که االن ازدواج 

شون میان تا بفهمن قضیه چیه. کردم... همه
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ار غیبت و هاشون از االن شروع شده. بازپچپچ

هاشون به شدت داغه. کاری به کار این ندارم. تهمت

رسم. یعنی تا مهم قصد و نیت منه که بهش هم می

 کنم.نرسم، بازی امشب رو تمومش نمی

دستی روی صورتش کشید و نگاهش را به 

 بیگ دوخت.ساری

خیر بگذرونه. هرکاری که فکر  خدا خودش به-

ن پشتتم، کنی درسته، انجام بده گونش. ممی

کنم و اگه الزم باشه، جونم رو هم توی همراهیت می

 اندازم. فقط تو رو خدا، مراقب خودت باش.خطر می

 چشم روی هم گذاشتم.

بیگ رو بفرستم تا باشه... من برگردم و ساری-

ها رو هم میدم دست مارال تا استراحت بکنه. بچه

کم برو، من تا چندساعت شون داره. تو هم کمنگه

 گه میام...دی

بیگ، سوار اسب شدم خداحافظی کردم و پشت ساری

 تا به یورد بازگردیم. 
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توانستم تمام حواسم پی مهمانی امشب بود و حتی نمی

بیگ جواب درستی بدهم. فقط گفتم به سواالت ساری

ام او را از روستای پایین که به خواهرش گفته

آورم و قرار است برایش سوپ درست کند. می

 م را که دید، حرفی نزد و سوالی هم نپرسید.وضعیت

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت نود و نهم️▪

 

 

داخل آالچیقش شد و مشغول بستن افسار اسب شدم 

 که مارال با دو، خودش را به من رساند.

 گونش، گونش!-

 طرفش برگشتم و سوالی نگاهش کردم.به

 شده؟چی-
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خواد باهات حرف بزنه. توی آالچیق ت میعمه-

آتات غوغاست! بهشون گفتم هیچی نگن، گفتم ساکت 

باشن، ولی باز سر و صداهاشون رفته باال. دارن از 

ت میگن، میگن نکنه ازدواج کرده، میگن شوهرخاله

ازدواج تو و تکین چی میشه، میگن عروسی شما 

کنن. حرام و باطل بوده، دارن ناله و نفرین می

گرده که باهات حرف بزنه، ببینه ت دنبالت میمهع

 قضیه چیه.

 اخمی کردم و دم عمیقی گرفتم.

که بریم داخل آالچیق، همون باهام بیا، قبل از این-

بیرون از من بپرس کجا قراره ببینمش؟ بعد هم 

هام رو بردار و ببرشون آالچیق خودتون. وقتی بچه

ره، بیا یکی رو فرستادم که بیاد و ازت نمک بگی

جلوی آالچیق و بگو که حال پینار بده و باید ببریمش 

 روستای پایین.

 گیج نگاهم کرد.

 ولی گونش...-
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 بیا باهام مارال!-

جلوی آالچیق آتایم ماندیم و نفس عمیقی گرفتم. 

و خواستم داخل بشوم که مارال بازویم را گرفت 

ام داشت و خودش سوالی نگاهم کرد. سر جایم نگه

طرفم که بهچندقدمی به عقب برداشت. سپس درحالی

 آمد، صدایم زد:می

 گونش؟ گونش؟ بیر* لحظه...-

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت صدم️▪

 

 

تر آورد. سر نزدیکم شد و تُن صدایش را کمی پایین

نگار که و صدای داخل آالچیق هم خوابیده بود و 

 ساکت مانده بودند تا حرفمان را گوش بدهند.

 کجا قراره ببینیش؟ اصال قرار هست بیاد؟-
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بغضم را فرو فرستادم و نگاهم را به آسمان دوختم تا 

 اشک چشمانم خشک شوند.

ای که همیشه منتظرم بود، آره... گفت همون تپه-

 بینیم.دیگه رو میهم

 تپه؟ کدوم تپه؟-

ام گذاشتم تا ساکت شود. کسی دستم را روی بینی

دانست. اگر قاتل بینشان بود، نباید جای دقیقش را می

فهمید قضیه از چه قرار است و منظورم شک میبی

 کجا بوده.

خودش خبر داره. من دیگه برم... راستی خاله و -

 هام اومدن؟عمه

 شون توی آالچیقن.آره، همه-

اکت خبر باشم، کمی سانگار که از حضورشان بی

 تر گفتم:ماندم و سپس با صدایی آرام

 چرا زودتر بهم نگفتی مارال؟ وای!-

پرده را کنار زدم و داخل شدم. همه مشغول به کاری 

کرد، دیگری پیاز و یکی بودند. یکی سبزی خرد می
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شان دادم کرد. سالمی به همهعدس و نخود پاک می

که پیدایش و با چشم، دنبال عمه گشتم. قبل از این

طرف خود کنم، یکی بازویم را گرفت و مرا به

 کشاند.

سرم را چرخاندم و با دیدن سمن، ابروهایم باال 

ترین نقطه پریدند. مرا به پشت پرده کشاند و به گوشه

 آالچیق برد.

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت صد و یکم️▪

 

 

ها چی بود که گونش؟ قضیه چیه؟ اون حرف-

 مارال دیوانه شده!کردم زدید؟ فکر میمی

 خیال نشان بدهم.سعی کردم خودم را بی

 چه حرفی؟-
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 همین برگشتن هورتاش!-

 ابروهایم را باال فرستادم و متعجب گفتم:

 مگه مارال بهتون گفته؟-

 نگاهش را دزدید و به پرده چشم دوخت.

از آنام شنیدم. گویا به اون گفته. و شاید به یکی -

 دونفر دیگه...

 نگاهم کرد و نالید:دوباره 

دونی چیا دارن میگن گونش؟ رسوا شدیم باجی می-

 جان! راسته این خبر؟ یا دروغه؟

 فهمید. برم من، کار دارم.امشب می-

 بازویم را گرفت و دوباره صدایم زد:

 گونش!-

سرم را برگرداندم و طوری با اخم نگاهش کردم که 

دستش را خیلی آرام از روی بازویم برداشت و 

ایم کرد. در وضعیتی نبودم که بخواهم حتی به ره

 شان، جواب پس دهم.یکی
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که چیزی بگوید، به سراغ عمه رفتم و قبل از این

 پرسیدم:

 شد عمه؟قربانی چی-

 الزمه حاال گونش؟-

 اخم روی صورتم شدیدتر شد.

یعنی چی الزمه؟ آره، الزمه. نگفتید مگه به -

ن رو سر آقا؟ صداش کنید، یکی از گاوهاموحسین

 ببرید. توی این روز مبارک، چرا نباید قربونی بدیم؟

 جان.جا عمهگونش؟ بیا این-

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت صد و دوم️▪

 

 

دستش را دور گردنم انداخت و سرش را به گوشم 

 نزدیک کرد.
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ببین، اول برو و بیارش. باهاش حرف بزن. شاید -

بین، خودت اون وضعیتش فرق کرده. مثل خودت! ب

 االن ازدواج کردی، نه؟ تو...

 تاب نیاوردم و کالفه گفتم:

 من از تکین طالق گرفتم عمه!-

هم فرما شد. همه بهسکوت سنگینی در آالچیق حکم

کم داشت اوج ها، کمپچکردند و صدای پچنگاه می

 گرفت.می

چی طالق گرفتی؟ مگه به همین راحتیه؟ یعنی -

 ترهات؟بدون حرف زدن و مشورت با بزرگ

بیگ موافقت کرده بود. تکین هم به قصد ساری-

خواست بره. چرا نباید جدا درس خوندن، می

شدم؟ چندماه پیش جدا شدیم و ازدواجمون هم می

تموم شده بود. توی اون مدت هم دست تکین بهم 

موندم، یا حتی د باهاش مینخورده بود، چرا بای

 نشستم؟منتظر اومدنش می

 حوصله ادامه دادم:فاصله گرفتم و بی
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آقا بگید من میرم لباسم رو بپوشم. تا بیام، به حسین-

 ها.بیاد برای ذبح یکی از دام

از آالچیق بیرون رفتم و نفس عمیقی گرفتم. واقعا 

سخت بود با آن قوم سر و کله زدن! فقط امیدوار 

بیگ نرسد یا قبل از م حرفی به طایفه ساریبود

دیدارم با او، حرفی درباره بودن تکین و دیدارمان به 

 بقیه نزند.

بیگ عوض کردم و به هایم را در آالچیق ساریلباس

او هم سپردم تا قضیه را به کسی نگوید و اگر 

 درباره جدایی من و تکین پرسیدند، تصدیقش کند.

 

 نفصل هشتم: قََره زاما️◾

 قسمت صد و سوم️▪
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دانست و جز چاره دلیل کارهایم را نمیپیرمرد بی

 آمد.موافقت، کاری هم از دستش برنمی

لباسم را پوشیدم و تازه توانستم نگاهی به خودم 

اندازم. لباسی با پارچه زرد که با پولک و سکه بی

مزین شده بود. این پیراهن... آب دهانم را فرو 

همراه خود ببرد و راه نفسم فرستادم تا بغضم را 

کمی باز شود. این، همان لباس عقدم نبود؟ خدا 

ام لعنتت نکند مارال، لباس دیگری داخل صندوقچه

 نبود؟

بازگشتم و همراه بقیه، مشغول تمیزکاری و آماده 

 کردن شام شدم.

باالخره زمان موعود فرا رسید و با شنیدن صدای 

 و به عمه گفتم:مارال، آماده شدم تا بیرون بروم. ر

گردم. شما ساعت دیگه برمیمن میرم عمه، نیم-

 حواست به بقیه باشه.
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کل اهل طایفه در آالچیق جمع بودند و جا برای 

سوزن انداختن نبود. از آالچیق بیرون رفتم و همان 

 دم، منتظر مارال ماندم. 

 گلین؟ منتظر کسی هستی؟-

نشان ام دوختم و سرم را به نگاهم را به شوهرعمه

 نفی تکان دادم.

 گردم.نه نه، دارم دنبال قره می-

سری تکان داد و خواست به داخل آالچیق برود که 

هایی تند خودش را به من رساند و مارال با قدم

 زنان گفت:نفسنفس

گونش؟ پینار... حالش بده. آنام گفت باید برسونیش -

 روستای پایین.

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 چهارم قسمت صد و️▪

 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

3017 

 

 ولی... یعنی چی حالش بده؟ چی دادی بخوره؟-

هیچی، از صبح چیزی نخورده بود. من برم -

 بیارمش، تو هم اسبت رو بردار و بیا.

ام نگران سر تکان دادم که مارال رفت و شوهرعمه

 پرسید:

 دخترت؟ چیزی شده گلین؟-

برمش روستای پایین، جان. میدونم عمینمیآره. -

کشید که به عمه بگید کجا رفتم؟ من زحمتش رو می

 کنم.وقت نمی

سری تکان داد و داخل آالچیق رفت. بدون توجه به 

که تاکید کرده بودم به عمه بگوید، در جمع و رو این

به او خطاب کرد و صدایش حتی تا بیرون آالچیق 

 هم آمد. 

ردم و سوار قره شدم. افسارش را خدا را شکر ک

سمت آالچیق ارمغان چرخاندم و از پشت به

 آالچیقش، مسیر تپه را در پیش گرفتم.
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چشم انتظارش، پشت درختی نشسته و نگاهم را به 

قامت بلند تکین دوخته بودم. پاهایم را تکان دادم و 

 جا کردم.تپانچه را در داخل جلقاام جابه

نبالم بگردد که با شنیدن تکین چرخید تا با چشم د

 صدای شیهه اسبی، قلبم یک آن از حرکت ایستاد.

از اسب پیاده شد و جلوتر آمد. نگاهم خیره به اندام 

اش را در موزونش بود و کماکان چشمانم چهره

شد... اصال باور کاویدند. باورم نمیتاریکی می

کردم که آن شخص، فرد جلوی دیدگانم باشد. نمی

پشت به تکین، نزدیک اسبش ایستاد.  جلوتر آمد و

 صدایش را باال برد و با صدای لرزانی گفت:

تونی زنده باشی؟ من رو طوری میتو... تو چه-

دونی کی هستم و شناسی؟ مییادت میاد؟ من رو می

 کار کردم؟چی

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت صد و پنجم️▪
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 د.سرش را میان دستانش گرفت و میان گریه خندی

بیگ. به خاندلم رو بد باخته بودم به تنها پسر ساری-

مردانگی و ابهتش. به مهربونیش. به سخاوتش. پسر 

مردی که زمزمه اسم خوشش سر زبون همه جوون

داری چی همه دلوقت از ایندخترهای ایل بود. اون

کنه. شنیدم نصیبم شد؟ که شنیدم داره ازدواج می

ی از دخترهای طایفه. قراره بره به خواستگاری یک

من چی کم داشتم؟ هیچی. هیچی! چرا من نه 

 هورتاش؟ ها؟ 

قدمی نزدیک شد و دستش را روی پهلوی اسب 

 تکین گذاشت.

خاطر تو، با تکین قایمش کردم. ولی نتونستم! به-

بحثم شده بود. وقتی داشتی بهم تیراندازی یاد 

روز رو هم یادت نیست، نه؟ دروغ دادی. اونمی

دونی ی که یادت نیست! تو دروغ میگی! میمیگ

کارها کردم؟ وقتی تکین یه خاطرت من چیبه

بوهایی برده بود، باهام دعوا کرد. باهام جر و بحث 

کرد. گفت تمومش کنم. نتونستم هورتاش! آتام اومده 
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هامون رو شنیده بود. وقتی بود سراغم، حرف

ی برگشتم آالچیق، باهام دعوام کرد. وایستادم تو

خوام. گفتم زندگی اون دختر روش. گفتم تو رو می

م مهم نیست! خودخواهش به درک! گفتم هیچی واسه

قلبش گرفت هورتاش. آتام سکته کرد فقط چون تو 

شد؟ سولماز دونی بعدش چیرو دوست داشتم! می

ترسیدم ازش. تونستم بکنم؟ میکار میشنیده بود. چی

فت به هورتاش و گکرد. میشد. تهدیدم میالل نمی

چیز رو برای زنش میگه. گفتم به جهنم، بره همه

کنم. همه تعریف بکنه. اون فکر کرد بهش رحم می

 کار بکنم.خوام چیفکر کرد برام مهمه که می

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت صد و  ششم️▪
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با اون هم جر و بحثم شد. هلش دادم. خورد زمین! -

و با یه زمین خوردن ُمرده  که اون طاقت نیاورداین

 بود... تقصیر من بود؟

سمت تکین برگشت و کمی جلوتر رفت. سرش را به

 تر گفت:به پای تکین تکیه زد و آرام

خاطر تو... هم... به آره. تقصیر من بود این-

 خاطر تو یکی دیگه رو هم ُکشته بودم! به

دست تکین را گرفت و سعی کرد روی او را 

 رگرداند.سمت خود ببه

من رو ببین؟ من کاریت نداشتم. بعد از اون قضیه، -

که یاشار اومد خواستگاریم. خیالت بشم. تا اینگفتم بی

طوری دقش دونستم زنت دوستش داشت! گفتم اینمی

بدم. گفتم اذیتش کنم. بله رو دادم. ولی اونی که اذیت 

کرد شد، خودم بودم هورتاش! وقتی شوهرم بغلم می

بوسید و آورد. وقتی من رو میاهرم رو میو اسم خو

آورد. نتونستم. من خوی نبودم. اسم خواهرم رو می

که... بدونم دیگه خوب نبودم! ولش کردم، بدون این
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ایت، اومد شد؟ اون زن عقدهوقت چیحامله بودم. اون

ش ی من رو انداخت! چرا؟ چون با معشوقهو بچه

م که اون ازدواج کرده بودم؟ چون با کسی بود

 نتونست باهاش باشه؟ چرا هورتاش؟ 

زد. اختیار زبان و حرکاتش، دیگر داشت داد می

 دست خودش نبود. انگار دیگر به سیم آخر زده بود.

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت صد و هفتم️▪

 

 

 

جاها هم کار کرده. همینو بهت گفتم زنت چیاومدم -

بودیم بهت گفتم. گفتم که ازش بدت بیاد. گفتم که 

ی ازش متنفر بشی. اون قاتل بود هورتاش! اون بچه

من رو کشته بود. اون زندگی خوش برام نذاشته بود. 
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وقت تو اون آرزوهای من رو دزدیده بود! اون

کردی. گفتی  کار کردی؟ مثل یه بچه باهام رفتارچی

برم آالچیق و هوا داره تاریک میشه! نامرد اوقلی، 

من دوستت داشتم! متوجهش بودی؟ نه... نبودی... 

حتی وقتی بهت گفتم هم باز متوجه نشدی. نفهم بودی 

فهمیدی! من بچه نبودم. هام رو نمیهورتاش. حرف

من احساس داشتم. من عاشقت بودم. لعنت اُولسون 

 لعنت اولسون سنه! َسنَه* هورتاش... 

روی زمین نشست و چنگی به خاک و چمن اطرافش 

 زد. 

اومدم نزدیکت، عقب رفتی. انگار که من مریضی 

داشتم! خوشگل نبودم؟ جوون نبودم؟ دیگه چی 

 خواستی؟ من...می

 بلند شد و دستانش را تکاند.

خواستم، ولی خودت کردی! دست خودم نبود... نمی-

.. دل چرکین شدم. اون وقتی هلم دادی و رفتی.

پتک... تنها چیزی بود که توی خورجین اسبم داشتم. 
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ها رو بکوبم. من اشتباه نرده برداشته بودم تا چوب

 دونم! ولی...کردم... می

 جلو رفت، از مچ تکین گرفت و تکانش داد.

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت صد و  هشتم️▪

 

 

 

ام هیچ کاری زنده بودی وقتی خوردی زمین. باه-

نکردی. حتی اخم هم نکردی. هورتاش آهلل َسنی 

لعنت اِلَسین*! راهت رو گرفتی و رفتی. حتی 

نپرسیدی چرا! واسه چی! من غرور داشتم پیش 

خودم. من دوستت داشتم! دوستت داشتم و... نباید 

رفتی. وقتی دیدم داری ذاشتی و میطوری میهمون

... دوباره زدم میری، منم دوباره پتک رو برداشتم
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وش تر زدمت... بیهو... دوباره زدمت... محکم

کشیدی... آره، زنده بودی؟ ُمرده بودی؟ نفس می

جا، بودی! یادت میاد وقتی با طناب بستمت و تا همین

با اسب کشیدمت؟ انداختمت پایین، ولی انگار باال 

اومدی. بیهوش بودی؟ واسه همین زنده موندی و 

دونی، تو زنده بودی؟ میبرگشتی؟ هورتاش... 

هام رو بهت ناراحت بودم که چرا زودتر حرف

هام موندن سر دلم دار بودم که حرفنزدم. غصه

پیش بهت  وقت هام رو خیلیهورتاش! کاش حرف

وقت شاید دیگه این دوری هم نبود. زدم. اونمی

دادم. کدوممون رو عذاب نمیوقت دیگه هیچاون

 اخ*؟من... هورتاش؟ َمنَه ب

قدری به تنه درخت چنگ زده آمد. بهنفس باال نمی

هایم درون انگشتانم فرو رفته بودند. بودم که ناخن

 شد...شد... اصال باورم نمیخدای من... باورم نمی

هقم بلند دستم را جلوی دهانم گذاشتم تا صدای هق

قدری محکم جلوی دهانم را گرفته بودم که نشود. به

 نفس بگیرم.توانستم حتی نمی
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کار کرده بودی با زندگی من ی من... چهعزیزدردانه

کار کرده بودی با خواهری که مثل آیشن؟ چه

کودکی، تر و خشکت کرده و بزرگت کرده بود؟ 

از  کار کرده بودی با منی که تو را حتی بیشترچه

 خودم هم دوستت داشتم؟

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت صد و  نهم️▪

 

 

 

کار کرده بودی با پاره تنم؟ با هورتاشم؟ اویی که چه

حتی اخم هم به رویت نکرد. اویی که نخواست 

مقاومتی کند. اویی که انتظار ضربه جدی دیگری را 

کار کرده بودی خواهرک دردانه از تو نداشت... چه

 من؟ 
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سمتشان هایی سست و لرزان، بهبلند شدم و با قدم

رویش قرار شد و روبه رفتم. تکین از اسب پیاده

گرفت. هوا تاریک بود و چهره تکین خوب مشخص 

 نبود.

ای بعد، با تمام شدت دیدم که دستش باال رفت و ثانیه

 اش پایین آمد. روی گونه

از شدت سیلی تکین، روی زمین پرت شد و سرش 

 به همان تخته سنگ لبه پرتگاه خورد.

ردند. آخ بلندی گفت که انگار خاری در قلبم فرو ک

ام را به ی ماه من... ماه کوچولوی من، زندگیدردانه

تاریکی کشانده بود و حال... من مانده بودم و اویی 

 که حتی حضورم را احساس نکرده بود...

تکین جلو آمد و خواست حرفی بزند که تپانچه را به 

اش کوبیدم و طناب آویزان شده از تخت سینه

 خورجین اسبش را برداشتم.

که چیزی بگویم، گره بزرگی زدم و دور ینبدون ا

 بدن دردانه انداختم.
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بدن نحیفش به راحتی میان آن گره جا شد و قبل از 

که بفهمد قضیه از چه قرار است، با تمام شدت این

 سمت مخالف کشیدمش.به

 انگار که تازه مرا دیده باشد، با لکنت گفت:

 تو... گون... گونش! -

ام... درد و بالیت بخورد دانهجانم دخترکم... جانم در

بر تن و جان من... کوچولوی احمق من... دخترک 

 نادان من... 

قدرت تکلمش را از دست داده بود انگار. حتی 

اش توانست کلمه دیگری بر زبان بیاورد. گریهنمی

زد و اما، شدت گرفته و با تمام توان هق می

خواستم کردم، دیگر نمیگریست. نگاهش نمیمی

اش داشتنیتی نگاهم به آن چشمان سیاه دوستح

 بیفتد. 

رحم شده بودم؟ ناشنوا شده بودم؟ اصال کار بی

 کردم؟درستی می
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 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت صد و دهم️▪

 

 

 

دانستم... اما دلم پر بود. دلم از کارهای خودم و نمی

ام گرفته بود. از دست حد و اندازههای بیمحبت

ام را زهر ، زندگیزی که با هرزگی تمامخواهر عزی

هایش، طلب بخشش کرده و حال با همان گریه

کرد. دلم گرفته بود از دست زمین و زمان می

نامردی که خوب بلد بود با من بازی کند و جانم را 

بگیرد. خیلی خوب بلد بود زندگی را به کامم زهر 

کند و در آخر... گرچه من دستش را رو کرده بودم، 

ام اما آن چرخ گردون لعنتی زهرش را به زندگی

 ریخته بود...
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ای کشید و رم سمت قره رفتم که با دیدنمان، شیههبه

کرد انگار. بلند و با صدایی که برایم غریبه بود، 

 غریدم:

 قره، آرام! َگل بورا*.-

تازه فهمیده بود قضیه از چه قرار است... تازه انگار 

ای چه بستمش و صدای فهمیده بود من کیستم و بر

 هایش بلند شد.ناله

 گونش؟ سنی آهلل گونش. یالوارییام*! -

شنیدم! دائم در سرم، آن شنیدم. دیگر نمینمی

شدند و نگاه خندان و مهربان هایش تکرار میحرف

بست. چهره مردی هورتاشم، جلوی چشمانم نقش می

روی قاتلش نکرد و امان از دل که حتی اخم به

دادم ن که عمری، مار در آستین پرورش میی مساده

ی ظالم من، آخ...سر دیگر طناب را و... آخ دردانه

زد اما به زین قره بستم و سوارش شدم. صدایم می

گرفت. پایم را محکم به پهلوی قره پاسخی نمی

 ای کشید و شروع به تاختن کرد.کوبیدم که باز شیهه
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میتی بهشان شنیدم اما اههای تکین را میصدا کردن

ی تن مهم دادم. چرا باید برایم جان این پارهنمی

اش های پرگریهو خواهش بود؟ چرا باید التماسمی

کردم سوزی میآوردم و دلرا به روی خودم می

 اویی که بویی از آدمی نبرده بود؟ برای

توانستم حیوان بگذارم... حیوان حتی اسمش را نمی

کرد. نمک روی ت نمیوفا داشت. محبت داشت. خیان

گذاشت. شد. حیوان مرهم روی زخم میزخم نمی

شناخت. محبت شناخت. عشق میحیوان خانواده می

 اش بود...حالی

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت صد و یازدهم️▪
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شنیدم و نه قدری رفته بودم که دیگر نه صدایی میآن

 دیدمش.تکین را واضح می

تری بار با ضربه سنگینقره را کشیدم و اینافسار 

سمت پرتگاه رفت. در همان که به پهلویش زدم، به

 نزدیکی پرتگاه، قره را نگه داشتم و پایین آمدم. 

جانش را، نه آن سر و صورت دیدم. نه جسم کمنمی

هایش را هم دیگر خونینش را. صدای ناله و التماس

صورت غرق  دیدم،شنیدم. تنها چیزی که مینمی

خواب عزیزم بود. عزیزی که بوی بهار تنش، در 

های زمستانی غرق شد و تنهایم گذاشت. میان شعله

هایش هنوز هم در گوشم بود عزیزی که صدای خنده

لحظه هم از جلوی و نگاه آرام و زیبایش، حتی یک

 رفتند...چشمانم کنار نمی
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ش طناب را از زین قره باز کردم که تکین با دو خود

که چیزی بگوید، تپانچه را من رساند قبل از اینرا به

 ام تکیه زدم.اش را به شقیقهاز دستش گرفتم و لوله

وقته که یه گلوله منتظرم بگی که ولش کنم، اون-

کنم و خالص! برو کنار تکین... خودم رو مهمون می

 برو کنار بذار کارم رو تموم کنم.

 عقب رفت و باالتماس گفت:

مونه. اون ردا پشیمونیش برای خودت میگونش ف-

 خواهرته دختر خوب!

حس طناب را محکم به تنه درخت گره زدم و از بی

 و حال جوابش را دادم:

من خواهری ندارم... خواهرم رو دوسال پیش، با -

شوهرم دفن کردم. توی همن گوری که کندیم و خالی 

 موند! دفن کردم و واسه همیشه ُمرد!

سر طناب را گرفتم و به لبه پرتگاه سمتش رفتم. به

کرد. انگار شنیدم اما انگار التماسم میکشیدمش. نمی

کرد. با زد. طلب بخشش میباز داد صدایم می
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که من خواهرش بودم و... کدام خواهر؟ یادآوری این

خواهری که زندگی را به کامش زهر کرده بود؟ 

ن اش را ویراخواهری که با تمام توانش، کل زندگی

 ساخته بود؟

ای خودش به زد؟ رابطهدم از کدام رابطه خونی می

 آن پایبند نبود.

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت صد و دوازدهم ️▪

 

 

 

 

 

خواهرم بود. دخترم بود. پاره تنم بود. خودم با همین 

دستانم بزرگش کرده بودم. با همین دستانم عروسش 
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. برایش کرده بودم. خون دل خوردم تا بزرگ شود

ای پدر و مادر شدم تا بزرگ شود. از چه رابطه

 زد؟حرف می

لبه پرتگاه ایستادم و طناب را به پایین انداختم. به آن 

پایین خیره شدم و در دل، به زمین و زمان لعنت 

ام فرستادم. به چرخ گردونی که خوب بلد بود بازی

را هم برایم زهر بدهد و حتی رسیدن به مقصودم 

 کرده بود...

لبه پرتگاه کشاندم. چشم  از طناب گرفتم و او را به

ام و با مانده در قلب تیرهبستم روی تمام احساس باقی

 پایم، به پایین هلش دادم...

دستم را به تنه درخت لبه پرتگاه گرفته و به آن جسم 

 جان معلق میان زمین و آسمان چشم دوختم.کم

ا در کنار خود احساس کردم و حضور شخصی ر

 صدایش را شنیدم که آرام زمزمه کرد:

 کارش بکنی؟خوای چیمی-
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برای من ُمرده بود دیگر... از حاال به بعد، آیشنی 

 برایم وجود نداشت...

 

 فصل هشتم: قََره زامان️◾

 قسمت صد و سیزدهم️▪

 

 

ای گرگ خواستم جوابش را بدهم که چشمم به گله

شان، زال قرار داشت. نگاه سرخش افتاد که در راس

را به من دوخته و انگار، منتظر تایید من بود. 

دانم چه در چشمانم دید که زوزه بلندی کشید و نمی

 توجه تکین هم بهشان جلب شد.

برگشتم به یورد، بهشون میگم که گم شده بود و... -

 فردا پیرهن خونیش رو قراره پیدا کنیم.

 رمق زمزمه کردم:یاش زدم و بچنگی به شانه

 تا پیش قره من رو ببر.-



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

3037 

ام گرفت و کمکم کرد آن مسیر چندقدمی را از شانه

بردارم. سوار قره شدم و نگاه آخرم را به زال 

 انداختم.

اش پایین ای مانده و منتظر بود تا تمام گلهگوشه

کرد. در آن چشمان سرخ بروند و خود... نگاهم می

دیدم. نگاهی که از رنگش، غروری توام با غم می

چکید و... گویا فهمیده بود که چه آن انگار خون می

 بر سر دل من آورده بودند...

های زوزه بلندی سر داد که صدای زوزه کشیدن

 شان هم بلند شد.بقیه

نگاه از چشمان سرخ زال گرفتم و سرم را به سینه 

های تکین تکیه زدم که همان لحظه، صدای فریاد

م دره را پر کرد. باری از روی دوشم ناکی تماوهم

برداشته شده بود اما دلم... امان از دلم که دیگر 

شد و کمری که خم شده بود و دیگر برایم دل نمی

 قصد صاف شدن نداشت...
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 فصل نهم: حاالتِئن ِشِفقی️◾

 قسمت اول️▪

 

 

 

های عجیب زندگی، گذر زمان و یکی از خاصیت

ن اتفاقات تلخ و فراموش شدن بود... فراموش کرد

شیرینی که برایمان رخ داده بود و به سادگی گذر 

شدند. برای من نسیم، به دست فراموشی سپرده می

 طور نبود.اما، این

برای من، هرسالم پر از درد و با غم از دست دادن 

یاد همسری که هشت سال شد. بهعزیزانم سپری می

از  سالیاد خواهری که هشتبود دیگر نداشتمش. به

یاد مادربزرگی که شش سال گذشت. بهرفتنش می

یاد تمام پیش از زندگی ما پر کشیده و رفته بود. به

ای از غمشان بر آن خاطرات خوشی که حال، هاله

 دلمان مانده بود. 
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برایم سخت بود فراموششان کنم. برایم سخت بود 

 حتی بخواهم بهشان فکر کنم. 

را به یادشان، درست در تاریخی که از هرسالم 

کردم و دست داده بودمشان، رخت عزا بر تن می

ای بود که دادم. مراسم هرسالشان، بهانهخیرات می

روز در سال، آشکار برای غم نبودشان حاال یک

 اشک بریزم. 

گذاشتند چندان اما آن خانواده شش نفره کوچکم، نمی

 ا احساس کنم. هم ناراحت باشم و جای خالیشان ر

تر از همیشه. بیگ خوب بود. شاید خوبحال ساری

شد و به لبه پرتگاه غروب به غروب، سوار اسب می

اش صحبت کند. با او درد و دل رفت تا با دردانهمی

 گشت.کرد و یکی، دوساعت بعد بازمیمی

تانیشم حال پسر بزرگی شده بود. چوِب چوپانی 

برد. ا به چرا میهایش گذاشته، گله رروی شانه

 پسرکم مردی برای خودش شده بود! 



ذبیحیکیمیا   ساری گلین 

 

3040 

دختر ناز و شیرینم... سیب سرخ من... شادتر و 

تر از هر زمان دیگرش بود. گاه گاهی سرزنده

ها ای کمرنگ از دخترکی که بعضی شبخاطره

بندد و به او همراهش بود، در خاطراتش نقش می

ایی که وفوفا... بیای بود بیگویم که سفر کردهمی

اسیر هوای نفس شد و چشم بست روی عشق و 

 محبتی که به او داشتیم.

 

 فصل نهم: حاالتِئن ِشِفقی️◾

 قسمت دوم ️▪

 

 

 

فهمید و شد. نمیهایم نمیدخترکم هنوز متوجه حرف

گرفت. سراغ خبری از بازگشت عزیز مسافرش می

توانستم بگویم جز نااهلِی دالنی که سنگ شده چه می
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کداممان الی برای عشق ورزیدن به هیچبودند و مج

 نداده بودند؟

های شخصی، سرم را برگرداندم و با صدا زدن

طرفم آمد و دستانش را برای به دیدمش. باخنده به

آغوش کشیدنم باز کرد. موهای پیچ و تاب دارش 

اش هم درخشیدند. چهرهزیر نور خورشید می

درخشید، انگار که خورشیدی روی زمین به می

 یدارم آمده بود. خورشید من... هورتاش من!د

لبخندی به پهنای صورت، روی لبانش نشانده و 

تر از چشمان عسلی رنگش زیر نور آفتاب، روشن

 هرزمانش شده بودند.

 ام گذاشت.بغلم کرد و سرش را روی شانه

 گشتم.کجا بودی گونش خانم؟ دنبالت می-

ود. هایش تنگ شده بدلم برای "گونش خانم" گفتن

 ی من...عزیز دردانه

 کردی؟کار میرفتم دنبال آتابیگ. تو چی-

 بادی به غبغب انداخت و سینه سپر کرد.
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پیش قرمزی آلما بودم. دونفر اومدن اذیتش کردن، -

 من هم با سنگ زدمشون.

چشمانم تا حد امکان درشت شدند و یک آن، زدم 

 زیر خنده.

 کار کردی خان اوقلی؟هورتاش؟ چی-

ونش خانم؟ ناموس چی میشه؟ من هم غیرت وا، گ-

 دارم خب.

دوطرف صورتش را گرفتم و با تمام عشقم، 

اش را بوسیدم. در چشمانش نگاه کردم و پیشانی

 لبخند عمیق و پردردی به رویش زدم.

 ت تنگ شده بود هورتاش... دلم واسه-

نگاه عسلی رنگش، اشکی که از چشمانم به پایین 

اقت نیاورد و با سر چکید را دنبال کرد. ط

ام پاک کرد. سرم را انگشتانش، اشکم را از گونه

 میان دستان کوچکش گرفت و به سینه فشرد.

 آنا؟ چرا ناراحت شدی؟-
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 فصل نهم: حاالتِئن ِشِفقی️◾

 قسمت سوم️▪

 

 

ای شدی، در برابر مردی که گفتم؟ که آینهچه می

 گفتم بازگشتی تا تنهاروزی، تمام دنیایم بود؟ می

گفتم که نباشم و احساس خالء و ناامیدی نکنم؟ می

ام؟ شدی تمام کسم؟ باز آمدی و شدی تمام زندگی

شدی نفسی تازه برای من؟ این پسربچه پنج ساله، چه 

شناخت مردی فهمید از عشق بربادرفته و چه میمی

 هایش، تمام دنیایم بودند؟را که روزی خنده

 نشونت بدم.چیزی خوام یهآنا؟ بیا بریم، می-

بیگ بیرون دستش را گرفتم و از آالچیق ساری

کشاند و طرف آالچیق خودمان میرفتیم. مرا به

دانستم که مقصودش چیست و به کجا قرار اصال نمی

 است مرا ببرد.
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هم داخل آالچیق که شدیم، تازه متوجه صندوقچه به

ریخته و متالشی شدم. اخمی کردم و با حالت زاری 

 گفتم:

ها رو جمع کار کردی؟ حاال کی ایناش؟ چیهورت-

 کنه؟می

 کشید.دستم را گرفته و کماکان مرا دنبال خودش می

 بیا آنا، ببین چی پیدا کردم.-

نفره، در دامانم مرا روی زمین نشاند و عکسی سه

ای، گذاشت. نگاهم خیره به عکس بود و برای لحظه

چشم از آن صورت خندان و پر زندگی مرد داخل 

 داشتم.س برنمیعک

 آنا، این آقا کیه بین تو و آتا وایستاده؟ ببینش...-

پایین موهایم را گرفت و پشت لبانش گذاشت. سپس 

 باخنده گفت:

ش نشدم؟ عکس را باال آوردم و گونش خانم، شبیه-

کنار صورتش گرفتم. اشک حلقه زده در چشمانم را 

 پس زدم و با عشق خندیدم.
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یهش شدی. خیلی خیلی شبیه چرا آناجان... خیلی شب-

 هستید... دیگههم

موهایم را رها کرد و کنارم نشست. سرش را از 

هایش را روی ران زیر بغلم رد کرد و توی آرنج

 پاهایم گذاشته، به من تکیه زد تا عکس را بهتر ببیند.

 

 فصل نهم: حاالتِئن ِشِفقی️◾

 قسمت چهارم️▪

 

 

 

 این آقا کیه گونش خانم؟-

آه بیرون فرستادم و با تعلل جوابش را  نفسم را پر

 دادم:

پسِر آتابیگ... عموت بوده. االن دیگه پیشمون -

 نیست.
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 جایی رفته؟-

تونیم بریم و بهت نشونش جای دوری که نیست. می-

 قدری که...دونی خیلی شبیهشی؟ اونبدم. می

عکس را کناری گذاشته، خم شدم و روی موهایش 

 را بوسیدم.

که اسمت رو بدونه، با بینتت، بدون اینمیهرکسی -

 زنه.اسم خودت صدات می

 گیج و حیران نگاهم کرد.

 یعنی نمنه آنا؟-

 خندیدم و دستش را گرفتم.

سر دشته. خوای بریم باهاش حرف بزنی؟ اونمی-

تونه باهات نزدیک یه پرتگاه خوشگل. فقط... نمی

 شنوه.حرف بزنه. ولی صدات رو می

 ی نگاهم کرد.بلند شد و جد

 بریم گونش خانم، بریم که باهاش حرف بزنم. -
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بغلش کردم و از ته دل بوییدمش. پسرک 

داشتنی من... با وجود او، دیگر چه از دار دوست

 خواستم؟دنیا می

جا، سوار قره شدیم و به دشت بردمش. با دیدن آن

مطمئن بودم که کلی سوال در ذهنش ردیف شده اما 

 برمش. ا ببیند در انتها، به کجا میساکت مانده بود ت

هایم را سرانجام به همان تخته سنگ رسیدیم و قدم

 کمی کند زدم. با انگشت، نشانش دادم و آرام گفتم:

 اون... اون تخته سنگه.-

خودش را جلوتر از من، به تخته سنگ رساند و 

کنارش نشست. خواست چیزی بگوید که چشمش به 

 تر افتاد.طرفسنگ نسبتا بزرگی، کمی آن

 اون چیه آنا؟-

نگاهم را از آن سنگ دزدیدم و کنار تخته سنگ، 

 ها نشستم.روی چمن

 هاست.هم یکی از فامیلچیزی نیست... اون-
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سرم را روی تخته سنگ گذاشتم و چشم بستم. 

هایم ناخواسته، از چشمانم جاری شدند و روی اشک

 دست و تن سرد سنگ ریختند. 

 ناراحتی؟ گونش خانم؟ از چی-

 که چشمانم را باز کنم، زمزمه کردم:بدون این

 از نداشتنش.-

تر شد و یک آن، صدایش آرام شد، صدایش نزدیک

 گویا در رویا صدای او را شنیدم:

 تو که من رو داری، ناراحتی برای چی؟-

ام بلند نشود. لبم را محکم گزیدم تا صدای گریه

یانه جوام گذاشت و دلهورتاش دست روی شانه

 صدایم زد:

 گونش خانم؟ آناجان؟ ناراحت نباش دیگه. -

 اش را با عشق بوسیدم.بغلش کردم و گونه

 

 فصل نهم: حاالتِئن ِشِفقی️◾
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 قسمت پنجم️▪

 

 

کنم که ناراحت نیستم آناجان... خدا رو شکر می-

 دارمت. 

نشسته و خیره شده بودیم به خورشیدی که در آغوشم 

 رفت تا در پس ابرها، خود را پنهان کند.می

 گرده؟آنا؟ آتاجان ِکی برمی-

ها از گیالن دوروز دیگه میاد. یادت رفته؟ آخرهفته-

 گرده.برمی

 خودش را بیشتر در آغوشم پنهان کرد.

ش میره مدرسه، من دلم براش تنگ میشه آنا. همه-

 ست ندارم!مدرسه رو دو

 خندیدم و بیشتر به خودم فشردمش.

ناراحتی واسه چی آخی؟ تو که باید کمک آنات -

 وقت ناراحت هم هستی؟کنی، اون
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 شانه باال انداخت و تخس گفت:

تو بلدی بخونی، من بلد نیستم. دوستش ندارم. -

 طوری به بقیه یاد بدم.چه

خوای مثل خب... اول باید بیای و یاد بگیری. نمی-

 تات معلم باشی؟آ

 سرش را تند به دوطرف تکان داد.

خوام از پیش نه، دوست دارم توی ایل بمونم. نمی-

تو برم گونش خانم. میشه درس نخونم، بیام که با تو 

 بمونم؟

موهایش را نوازش کردم و نفسم را پر آه بیرون 

 فرستادم.

تو تازه قراره شیش سالت بشه آناجان. نمیشه که -

خودم میریم، با خودم هم  مدرسه نری. با

 گردیم. ببین، خواهر و برادرت هم میرن. برمی

ساکت مانده و به خورشید خیره شده بود. دست 

کوچک و ظریفش را در دست گرفتم و بوسیدمش. 

به تخته سنگ تکیه دادم و غرق در افکار متالطم 
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رفت تا غروب کند، خود، به خورشیدی که داشت می

مین بود؛ خورشیدی غروب فکر کردم. هرروزمان ه

ها سر بیرون کرد و خورشید دیگری از پشت کوهمی

 آورد. می

قدر سختی و عذاب کشیدیم. هیچ مهم نبود که چه

قدر غم و غصه خوردیم. مهم اهمیتی نداشت که چه

این بود که روزی، غم و غصه از خانه دل پر 

مان طلوع کشیدند و خورشید امید در زندگیمی

 کرد...می

 

 

 

 پایان...
 


